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Inleiding
De plaats van de Nederlands-koloniale literatuur in een Surinaamse
literatuurgeschiedschrijving
De Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (1914-17) beschrijft de Nederlandse
koloniale literatuur over Suriname onder het merkwaardige lemma ‘Romans,
dichtwerken, enz.’. De eerste alinea van het niet ondertekende artikel meldt: ‘Gering
is het aantal verschenen romans, novellen, dicht- en tooneelwerken, die de W.-I.
koloniën tot plaats der handeling hebben of op eenigerlei wijze daarmede in verband
staan en weinig is er bij van litterarische waarde.’ Dan volgt een opsomming van
een dertigtal werken die uitsluitend op Suriname betrekking hebben; over de Antillen
wordt niets gezegd. Auteurs van Nederlandse en Surinaamse origine worden over
één kam geschoren. Garmt Stuiveling schreef in 1952 dat het vaststond ‘dat
West-Indië, dat wil dus zeggen Suriname en Curaçao en de andere eilanden aldaar,
zich nauwelijks en niet dan zeer laat, in de Nederlandse literatuur hebben doen
1
gelden.’ Tegen het einde van de eeuw weten we beter, vooral dankzij het historisch
leesboek Spiegel der vaderlandsche kooplieden (1958) van Ursy Lichtveld & Jan
Voorhoeve en Bert Paasmans dissertatie Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij
ten tijde van de verlichting (1984): het aantal letterkundige werken waarin West-Indië
aan bod komt is verre van gering en er zijn wel degelijk teksten bij van ‘litterarische
waarde’.
Een behandeling van deze Nederlands-koloniale literatuur hoort thuis in een
literatuurgeschiedschrijving van de Nederlanden. Alleen al om historische redenen
kan zij niet gemist worden in een geschiedschrijving die een poging doet om de
ontwikkelingsgang van de Surinaamse letteren in beeld te brengen. Er is het gegeven
dat Suriname een koloniaal deel van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën,
vanaf 1795 van de Bataafse Republiek en vanaf 1815 van het Koninkrijk der
2
Nederlanden is geweest. Met andere woorden: het historische tracé van Suriname
is drie eeuwen lang het historische tracé geweest van een part van het Nederlandse
rijk overzee. ‘Koloniale literatuur’ als aanduiding voor de geschreven literatuur van
die tijd, omvat zo een corpus van teksten dat temporeel is afgebakend: alle literatuur
uit de koloniale periode. Van de literatuur en de literaire activiteit in Suriname
gedurende die periode zal hier een beeld worden gegeven, zonder dat wordt
3
vastgehouden aan een scherpe tijdsafbakening. Uiteraard begint de beschrijving
met de vroegste pogingen tot kolonisatie, voorzover er feiten van kunstzinnige aard
bekend zijn. Maar waar de beschrijving eindigt of moet eindigen is veel minder
helder. Het is kenmerkend voor praktisch elke post-koloniale literatuur
(‘post-koloniaal’ hier opgevat in temporele zin) dat die zich geleidelijk aan ontworstelt
aan de koloniale modellen. Er is een fase van beginnend autochtoon-Surinaamse
letterkunde geweest die diffuus was in die zin dat vanuit het koloniale stelsel culturele
impulsen uitgingen die een literatuur deden ontstaan die voor het eerst kan worden
aangemerkt als ‘Surinaams’ (bijvoorbeeld teksten in het Sranantongo, een exclusief
Surinaamse taal). Maar wanneer de koloniale tijd definitief voorbij is, blijft de vraag.
En dan is er ook nog de
1
2
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Stuiveling 1952: 20.
Overigens niet aaneensluitend: van 1799 tot 1802 viel Suriname onder de bescherming van
Engeland, en de jaren van 1804 tot 1816 staan bekend als het Engels Tussenbestuur.
Ik wijs er hier alvast met nadruk op dat ik de termen ‘literair’ en ‘letterkundig’ door elkaar
hanteer volgens hun 20ste-eeuwse betekenis, terwijl ‘letterkundig’ nog tot in de 19de eeuw
een breed scala van disciplines aanduidde: dichtkunde, welsprekendheid, filosofie,
geschiedenis. Vergelijk de opmerkingen die Van den Berg 1983: 149 hierover maakt.
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kwestie of de periodisering van de eigen Surinaamse ontwikkeling gedefinieerd
moet worden in strikt literaire termen (1957: verschijning van Trefossa's Trotji) of
dat het verstandiger is te zoeken naar extra-literaire fenomenen: eindigt de koloniale
tijd bij de afschaffing van de slavernij in 1863? In 1922 toen Suriname een overzees
gebiedsdeel werd? In 1953 met de instelling van het Statuut? Of in 1975 met de
staatkundige onafhankelijkheid van Suriname?
De Surinaamse en de Nederlandse geschiedenis zijn zo nauw met elkaar
verstrengeld geweest, dat het niet mogelijk is ze zonder grote amputaties uit elkaar
te halen. Het is evenmin mogelijk de literatuur van de koloniale tijd zinvol uiteen te
rafelen tot twee literaturen. Niettemin zal in het navolgende hoofdstuk het accent
liggen op de koloniale literatuur opgevat als de literatuur van de kolonialen die een
werkelijkheid zagen die voor hen nieuw en vreemd was, literatuur dus van de
allochtonen in de tropen. Dit onderscheid bakent koloniale literatuur af op basis van
de zienswijze, van het gekozen perspectief, van wat Elleke Boehmer the imperialists'
4
point of view noemt. Literaire uitingen die niet koloniaal zijn (‘koloniaal’ hier niet
temporeel opgevat, maar als ideologische categorie) worden binnen de literatuur
van het land zelf geplaatst. De inheemse mythen en andere orale vertellingen van
verschillende bevolkingsgroepen of de verslagen van de matuari bosneger Johannes
King (ca. 1830-1899) behoren in deze opvatting tot de vroege uitingen van
Surinaamse literatuur, niet tot de koloniale literatuur. Ook om deze reden lijkt mij de
afbakening zuiver: koloniale auteurs hebben dit gemeen dat zij primair schreven
voor het thuisfront, het westerse publiek, zeker zolang als er nauwelijks sprake was
van een literair circuit in de kolonie. Hoeveel voetangels en klemmen echter ook
hier liggen, zal ik proberen duidelijk te maken aan de hand van het werk van onder
meer Kals, Mauricius, Roos en Kwamina.
Deze beschrijving van Nederlands-koloniale literatuur van kolonisten en
kolonisatoren wil vooral in functie staan van de geschiedschrijving van de Surinaamse
letteren. Al kan zij niet uitputtend zijn, zij tracht het voornaamste van wat er uit
5
onderzoek naar voren is gebracht, weer te geven. Er zal langer worden stilgestaan
bij die auteurs en werken die van belang zijn geweest binnen het Surinaamse literaire
circuit (inclusief enkele van niet-Nederlandse origine), dan bij anderen die wel bij
het corpus horen maar nauwelijks een rol in Suriname hebben gespeeld.
Als contingentie en toeval een rol spelen in elke literatuurgeschiedenis zoals
6
Steinmetz en Kosselleck betoogden , dan geldt dat wel in versterkte mate voor de
geschiedenis van voormalige kolonies waarvoor schijnbaar willekeurig aangespoelde
passanten en immigranten in sterke mate bepalend zijn geweest. Bij een betrekkelijk
klein land als Suriname
4
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Boehmer 1995: 3. Maar nadrukkelijk zij erop gewezen dat Boehmer bij de afbakening zoals
ik die maak zou spreken van kolonialistische literatuur. Zij onderscheidt deze van de koloniale
literatuur waaronder zij verstaat: ‘writing concerned with colonial perceptions and experience,
written mainly by metropolitans, but also by creoles and indigenes, during colonial times.’ In
deze betekenis zijn ook auteurs die het beeld van Groot-Brittannië als wereldmacht versterkten
- Dickens, Trollope - koloniale auteurs. Onder kolonialistische literatuur verstaat Boehmer
dan die literatuur ‘which was specifically concerned with colonial expansion. On the whole it
was literature written by and for colonizing Europeans about non-European lands dominated
by them. It embodied the imperialists' point of view.’ (Boehmer 1995: 2-3). Postkoloniale
literatuur is vervolgens alles wat daarop reageert of zich daartegen afzet.
Voor een aantal passages steunt dit deel op twee overzichtsartikelen van mijn hand: ‘Suriname
in de Nederlandse literatuur’ (Van Kempen 1990c) en ‘Van Grouwelijcke Monsters en Kinderen
Gods: de Nederlands-koloniale literatuur over Suriname’ (Van Kempen ter perse), zij het dat
deze passages veelal ingrijpend zijn gewijzigd.
Zie Steinmetz 1989 en Kosselleck 1979.
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gaat deze wetmatigheid nog sterker op. Geschiedschrijvingen zijn altijd constructies,
maar als de continuïteit van een geschiedenis alleen maar kan worden aangetoond
door de historische feiten geweld aan te doen, of in een gedwongen verband te
plaatsen, is het raadzamer getuigenis af te leggen van discontinuïteit en toeval. Dit
geldt voor de koloniale periode van Suriname overigens even zeer als voor de
periode erná, voor de tijd van de kolonisatoren (volgens Verton de passanten bij
7
uitstek ) evenzeer als voor de tijd van de kolonisten (de settlers) en de tijd dat de
gekoloniseerden het koloniale juk van zich afwierpen. Passanten, migranten en
individuele uitzonderlijke persoonlijkheden hebben in Suriname altijd op
onvoorspelbare tijden het aanzien van het literaire landschap veranderd of doen
veranderen.

7

Verton 1977: 9-13.
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Reizigers en rauwdouwers
Teksten uit de 16de en de 17de eeuw
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De hoofdtrekken van de Nederlands-koloniale literatuur over het Suriname
van de 16de tot de 18de eeuw kunnen, zoals in de voorgaande inleiding betoogd
werd, niet gemist worden in een literatuurgeschiedenis van Suriname. Tot de
tweede helft van de 17de eeuw is het land inzet van tal van
kolonisatieconflicten. Van een boekwezen of een lokale literatuur is nog geen
sprake. De vroegste observaties van land en volk zijn neergelegd in teksten
die hooguit tot de periferie van de letterkunst worden gerekend: journalen,
dagboeken, pamfletten, zeemansliedjes. Zij verhalen van wonderlijk uitziende
inwoners en dragen bij aan de mythische beeldvorming over het goudrijk van
El Dorado waardoor vele avonturiers naar de Nieuwe Wereld worden gelokt.
Bij de slavenmaatschappij worden geen vraagtekens gezet; het Chamsgeslacht
is immers tot onderwerping voorbestemd. Fictie is er in deze jaren niet
geschreven, maar sommige teksten, zoals het dagboek van Elisabeth van der
Woude, dat dateert van 1676, kan een esthetische kwaliteit niet ontzegd worden.
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1. Inleiding
1.1 Algemeen
Het grootste deel van de 17de eeuw is het grondgebied van Suriname inzet van
conflicten, veroveringen en heroveringen. Fransen, Engelsen, Zeeuwen en
Hollanders planten er bij toerbeurt hun vlag, vestigen er nederzettingen die zij vaak
weer verwoest zien worden, als het niet door een rivaliserende koloniale macht is,
dan is het wel door inheemsen en gevluchte negerslaven. Dat de Guyana's niet het
8
lieflijke paradijs aan de Mazwano waren, zoals de inheemsen zich dat voorstelden ,
hebben de kolonisten dan ook van het begin af aan hardhandig ondervonden. In
het oog van de dichters van hun tijd streden zij met leeuwenmoed tegen de marrons.
De Spaans-Franse dichter Ben Venida del Monte schreef in 1694 een heldendicht
op David Nassy, nazaat en naamgenoot van David Cohen Nassy die de joden in
1666 naar de Jodensavanne leidde. De jonge Nassy moest zijn heldendom in 1743,
9
na dertig tochten tegen de bosnegers, wel in een gevecht met zijn leven bekopen.
De Berbice, ten westen van de Corantijn, was al sinds 1627 een patroonschap
van de Zeeuwse familie Van Pere. Met de Vrede van Breda in 1667 werden
Suriname, Demerara, Berbice en Essequibo aan de Republiek der Verenigde
Nederlanden toegewezen. Thorarica, aan de rechteroever van de Surinamerivier,
was toen nog het belangrijkste wooncentrum, maar zou spoedig die plaats moeten
afstaan aan Paramaribo dat rond het fort Zeelandia gebouwd werd verder
stroomafwaarts aan de andere zijde van de rivier. De Zeeuwen weerden de
katholieken en bezorgden de hervormde (i.e. gereformeerde) kerk bijna de positie
van staatskerk. In het openbare leven vindt men de spiritualiteit terug die in de
Nederlanden was ontstaan in de tweede helft van de 16de eeuw in de reformatie
en de strijd tegen Spanje; de overheid stond allereerst voor de ‘ware christelijck
10
gereformeerde kerk’. Dat weerspiegelde zich ook in het nieuwe gebouw dat in
1701 aan de Oranjetuin werd betrokken: beneden huisde het Hof van Politie en
11
Crimineele Justitie, de bovenverdieping was gereserveerd voor erediensten. Wel
had zich al enkele jaren een groep joodse planters vanuit Brazilië in Suriname
gevestigd, daarmee het fundament leggend voor de belangrijkste categorie kolonisten
12
van de komende eeuw.
In 1680 werd de kolonie Suriname het eigendom van de nieuw opgezette West
Indische Compagnie die als een vroegtijdige multinational de driehoekshandel van
West-Afrikaanse slavenaanvoer, West-Indisch productiegebied en Europese
13
afzetmarkt moest gaan exploiteren. De WIC kreeg echter spoedig door dat zij de
lasten van de kolonie niet geheel alleen kon dragen. In 1683 werd daarom de
Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname opgezet waarin de compagnie, de stad
Amsterdam en de heer Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck elk voor eenderde
8
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Zie hierover § 1.2 in het hoofdstuk over de orale literatuur van de inheemsen.
Van Nederveen Meerkerk 1995: 372-373.
Dit is uitgewerkt door Van der Linde 1966: 98-112.
Ort 2000: 102, 113-115, 134.
Over die vroege joodse geschiedenis: Oudschans Dentz 1927/1975, Van Nederveen Meerkerk
1989 en in grote lijnen: Van Nederveen Meerkerk 1995.
Alle geschiedenissen van Suriname beschrijven die driehoekshandel. Over de Nederlandse
slavenhandel: Emmer 2000. Over de geschiedenis van de WIC: Van Winter 1978, Den Heijer
1995. De moderne term ‘multinational’ voor de oude Compagnieën vindt men bijvoorbeeld
ook in een brochure gericht tegen de Europese eenwording, De buit van ‘de Amsterdam’
[1997]: 5-6.
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inauguratie als gouverneur te vieren. Op die reis vergezelden hem
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een aantal protestantse Fransen die gevlucht waren voor de opheffing van het Edict
van Nantes en nu elders een bestaan wilden opbouwen. Dit stuk van de Surinaamse
historie zou tweeëneenhalve eeuw later de stof vormen voor de tot op heden meest
succesvolle roman uit de Surinaamse literatuur: Helmans De stille plantage uit 1931.
Ook enkele labadisten trokken met Van Aerssen van Sommelsdijck mee,
vooruitgestuurd als verkenners voor een eerste groep die in 1684 arriveerde en op
14
40 uren varen van Paramaribo een nederzetting stichtte. Later volgde nog een
tweede groep, maar door onervarenheid, moeraskoortsen en onderlinge twisten
zou de vestigingspoging op een fiasco uitlopen. Toen in 1699 Maria Sibylla Merian,
die zelf jaren in een Friese labadistengemeente had doorgebracht, het Surinaamse
binnenland verkende om er haar natuurschetsen te maken, trof zij daar een reeks
van verlaten labadisten-plantages aan.
Toen Van Sommelsdijck in Suriname arriveerde trof hij er een zwijnenstal aan,
maar hij stelde al spoedig orde op zaken: ‘Ick en ben hier niet gecomen om bij een
ondeugende hoop ondeugent te worden.’ Uiteindelijk zou de tegenstand die hij met
zijn optreden opriep hem fataal worden: bij een oproer onder de ‘droncken verckens’
die zijn garnizoen uitmaakten, werd hij vermoord - een gebeurtenis die in 1911 door
15
Johann F. Heymans in een historische roman verwerkt zou worden.

1.2 Demografie
Het beeld dat historici hebben geschetst van de koloniale bevolking uit de vroegste
tijdvakken van Suriname, is weinig opwekkend te noemen. ‘La canaille de l'Europe,
c'est l'aristocratie des Indes’, lijkt de treffendste karakteristiek van de kolonisten uit
16
de 16de en 17de eeuw. Maar het gezelschap van geleerde joodse mannen - dat
natuurlijk zijn eigen agenda had - tekende hiertegen protest aan in het Essai
historique sur la colonie de Surinam: ‘'t Waren voorzeker geen verachtelyke
landloopers, schooiers, noch uit de Engelsche gevangenissen gehaalde deugnieten,
door welke deeze Kolonie, even als verscheiden andere van Amerika, het eerst
wierd gesticht.’ En dezelfde bron meldt dat de toch niet onbelangrijke groep van
joodse planters ‘bykans alle lieden van verdienste waren, zeer bekwaam en ryk
17
teffens’. De inquisitie op het Iberisch schiereiland, het verbod op vrije uitoefening
van godsdienst in Brazilië en de Engelse inval daar in 1666, de herovering van
Cayenne door de Fransen in 1664, de godsdienstvrijheid en privileges die ze
daarentegen in Suriname kregen: de joden hadden veel redenen om naar Suriname
uit te wijken. Dat alles neemt overigens niet weg dat winstbejag en gouddorst de
voornaamste motivatie is geweest waarmee het kolonistenvolk herwaarts toog en
de bronnen laten zien dat nog tot ver in de 19de eeuw het gros van dat volk alleen
belang stelde in het profijt van de plantages. Wat die vroege kolonisten vanuit de
Nederlanden op hun dak gestuurd

14

15

Zie over de labadisten in Suriname (1683 tot 1719): Knappert 1926/1927. Deze auteur geeft
ook een uitvoerige parafrase van een Journaal van een verkenningstocht van enkele labadisten
naar de Boven Cottica en de Couremotibo, dat door ds J.W.C. Ort werd gepubliceerd in het
Protestantenblad voor de kolonie Suriname (19/8-5-1920 t/m 33/21-8-1920).
Citaten uit EvS 16. Ook de Nederlandse auteur J.W. Ooms schreef een roman over Van

16
17

Sommelsdijck: Een man in de branding (1967, 1981 ).
Geciteerd bij Kalff 1893: 420.
Nassy 1791: I, 60, 44.
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kregen, moet niet veel zaaks geweest zijn. De secretaris van gouverneur Van
Aerssen van Sommelsdijck schreef in 1685 aan diens zaakwaarnemer in Amsterdam:
Sulcx het versoeck van hoog gemelde Sijn Excellentie mits desen is, dat
de heeren van de Societeyt dogh regart gelieffden te nemen omtrent het
oversenden van bequaeme en vigilante menschen, alsoo men daer beter
wegh mede weet als kreupele, mancke ende onnosele lieden, die hier
soo nut sijn als het vijffde wiel aen een waegen, kunnende niet een hant
uytsteecken om haer uyt de vuyligheyt, daer sij tot de ooren toe in sitten,
18
te redden.
De uitdrukking ‘iemand naar de barbiesjes wensen’, waarin ‘barbiesjes’
volksetymologisch is verbonden met ‘Berbice’, is niet alleen zoals de grote Van Dale
meent, een allusie op het moordend klimaat van de ‘Wilde Kust’, maar ook op het
volk van laag allooi dat daar terecht kwam.
De vroege goede contacten met de bewoners van het nieuw ontdekte continent,
raakten spoedig vertroebeld toen de inheemsen zich van hun woongebieden verjaagd
zagen (deze weinig sedentaire inheemse groepen valt de eer te beurt de eerste
representanten te zijn van de ‘Surinaamse’ literatuur - een begrip dat van enkele
kanttekeningen werd voorzien, in het deel over de orale cultuur van de inheemsen).
Uitgedund na vergeefse pogingen om hen tot slavenarbeid aan te zetten, en niet in
staat om zich tegen de superieure wapens van de koloniserende macht te
19
verdedigen, trokken zij zich terug in isolement. In Afrika werden mensen geroofd
door lokale krijgsheren, die als slavenarbeiders werden doorverkocht aan
Europeanen die hen naar de Nieuwe Wereld brachten. Maar zij lieten zich niet als
makke lammeren ter slachtbank leiden. Zij die van de plantages wisten te
ontsnappen, vestigden zich diep in het binnenland in onbereikbare en vaak
onneembare nederzettingen en maakten van daaruit het leven der planters zuur
met overvallen op plantages. George Warren meldt: ‘wanneer sy vreesen gevat te
mogen worden verdoen sy haer selven’ of zij doorstaan ‘kloeckmoedig’ de folteringen
20
van hun meesters.
Overigens spreken we als het om de 17de eeuw gaat nog altijd van zeer kleine
aantallen kolonisten. In 1675 woonden er 120 Engelse families in Suriname en
daarvan hadden er 80 plannen om te vertrekken. Het aantal niet-Engelsen was toen
nog nauwelijks groter: gouverneur Versterre meldde in een brief dat er 125
Nederlandse weerbare mannen waren, 58 joodse mannen en dan nog een garnizoen
21
van 115 soldaten en 4 matrozen. Van der Linde noteerde voor het einde van de
17de eeuw ook Fransen, Duitsers, Zweden, Denen, West-Indiërs, Brazilianen en
22
voorts één Noord-Amerikaan en één immigrant uit Batavia.

1.3 Culturele oriëntatie

18
19
20
21
22

Gecit. bij Van der Linde 1966: 215.
Verg. Buve 1962.
Warren 1669: 16.
Cijfers bij Buddingh' 1995 & 1999: 18. Over vrouwen in de slaventijd: Hoogbergen & De Theye
1986.
Van der Linde 1966: 58.
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Van de bewoners die de eerste kolonisatoren aantroffen, zijn sinds de beschrijvingen
van Walter Ralegh en Laurence Keymis uit 1596, altijd uitvoerige rapportages
gemaakt. En
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ook aan de culturele gebruiken van de Afrikaanse slaven zijn herhaaldelijk
breedvoerige beschouwingen gewijd, zoals die in de Beschryvinge van de
volk-plantinge Zuriname van J.D. Herlein uit 1718 en in de Verhandeling van den
landbouw in de colonie Suriname van Anthony Blom uit 1787.
23
De joden hadden al met Abraham de David Pardo in 1642 hun eerste rabbijn.
Zij richtten zich naar de besluiten van de Mahamad (de joodse raad), die uiteraard
het Bijbelwoord tot richtlijn aanhield van de askamoth (de joodse regelgeving).
De christelijke blanke bevolking vond haar stut en toeverlaat in de Bijbel. Al in
1638 schreef Cornelis Udemans, een van de oprichters van de Nederlands
West-Indische Compagnie, in zijn handboek voor de christelijke koopman 's
Geestelijck roer van 't coopmanschip dat de slavernij gerechtvaardigd was, omdat
de Afrikaanse heidenzielen gedoopt zouden kunnen worden en daarmee
24
onsterfelijkheid bereiken.
De hervormde gemeente die dominee Johannes Basseliers in 1667 begon op te
zetten richtte zich geheel naar de richtlijnen van de Amsterdamse Classis, die vanaf
1690 haar richtlijnen doorgaf aan de Conventus Deputatorum, een vergadering van
predikanten en ouderlingen van Paramaribo en de divisiën (districten) en leden van
25
het Hof van Politie. Kerkhistoricus J.W.C. Ort ontwaart in de beraadslagingen van
dit hof veelvuldig een ‘toon van geleerdheid’ en meent dat de ideeën van de Engelse
filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) als kompas hebben gefungeerd bij het denken
over maatschappelijke vraagstukken. Hobbes zette de natuurstaat waarin iedereen
elkaar naar het leven staat, af tegen de georganiseerde samenleving, waarin de
absolute vrijheid wordt afgestaan, ter wille van een staat die sanctioneert wat goed
is. Een absolute heerschappij is de beste waarborg voor orde. Godsdienst die niet
door de staat gelegitimeerd is, is bijgeloof. Ort meent dat het Hof van Politie zich
26
opstelde als absoluut heerser met de godsdienst aan haar zijde.

1.4 Taalpolitiek en onderwijs
Al in 1627 eiste de WIC dat het ‘Nederduytsch’ in haar territorium gehanteerd werd
en vanaf 1667 werd het Nederlands de officiële taal van Suriname. Voor veel planters
was dat niet de moedertaal, joden spraken over het algemeen Portugees en de
Franse refugiés natuurlijk Frans. De omgangstaal met de slaven was het
‘Neger-Engelsch.’ Deze taalsituatie zou zich ook in de achttiende eeuw niet wezenlijk
wijzigen, alleen kwam door de komst van Duitse chirurgijnen en herrnhutter
27
zendelingen het Hoogduits erbij.
Op de Jodensavanne stichtte de invloedrijke planter Samuel Cohen Nassy in
1677 een eerste ‘huis van opvoedinge’. Op 5 december 1685 werd de - vermoedelijk
- eerste onder-
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Felsenthal 1894. Hilfman 1909.
Paasman 2001: 482.
Over geestelijke stromingen in de protestanse kerk zie Ort 2000: 162-173. Over de Conventus:
237-279.
Ort 2000: 167-168.
Over de vroege taalsituatie: Gobardhan-Rambocus 2001: 34-37. Over het Nederlands als
bronnentaal: Gobardhan-Rambocus 2000 en Paasman 2000.
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wijzer te Paramaribo aangesteld: Waltherus van Aernhem. In de jaren die volgen
duiken verschillende andere namen van onderwijzers in de archieven op, maar een
hoge dunk moeten we niet hebben van deze uit belastinggelden van de kolonisten
betaalde lieden: ‘Verlopen planters, afgedankte militairen en vreemdelingen, die de
landstaal bijna niet machtig waren, werden tot schoolmeesters benoemd en veel
29
kennis werd van hen ook niet verlangd.’

1.5 Kunst en vermaak
Al in 1678 rapporteerde gouverneur Heinsius dat Paramaribo een tamelijk groot
30
aantal herbergen had, tegen een klein aantal huizen. De kunst van het drinken
was niet de onbelangrijkste in de kolonie en wat voor vertier bleef er verder over
voor mensen die hun dagen sleten ver van de stad in zwampachtige gebieden?
Dominee F. van Wijngaarde die aan de Perica-Cottica de hervormde gemeente
bediende, werd in 1704 berispt omdat hij de verleiding niet had kunnen weerstaan
bij een bezoek aan de stad een herberg aan de Waterkant te verkiezen boven het
31
belangrijke kerkelijke toezichtscollege, de Conventus Deputatorum.
Over culturele activiteit van de blanke bevolking zijn tot 1700 geen berichten
overgeleverd. Natuurlijk was er een godsdienstig leven in de kolonie en de
architectuur bracht onder meer de synagoge van de Jodensavanne voort. Maar van
32
cultuur in de zin van manifestaties van kunst is niets bekend. De planter rookte
zijn pijp en las de economische nieuwstijdingen die hem met de schepen uit Europa
waren gebracht, en zijn vertier bestond uit bals en schranspartijen die met regelmaat
33
werden georganiseerd. Als een groep labadisten in 1686 de plantage van de
strenge dominee Baseliers aandoet, blijkt deze op dienstreis te zijn, en treffen de
labadisten de domineesdochters aan met hun vriendinnen uit de stad, ‘op syn
volkomen mondains uytgerust’. Hervormd predikant J.W.C. Ort die de observatie
aantrof in een reisverslag in de Koloniale Bibliotheek in Paramaribo, betrekt meteen
zijn apologetische stelling en meent dat de reiziger een maatstaf aanlegt die nog
34
‘bekrompener’ is dan die van Jean de Labadie zelf. Ort kende blijkbaar het Sranan
spreekwoord niet: ‘Pusipusi dede, alata teki en buba meki dron’, letterlijk: De poes
is dood, de rat gebruikt haar vel als drum, of anders gezegd: Als de
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Oudschans Dentz 1956: 174. Ik ontleen voor deze paragraaf gegevens aan dit artikel, maar
mijn schets is zeer summier gehouden, omdat de verouderde, beknopte studie van Vinken
1912 inmiddels is voorbijgestreed door de zeer uitgebreide van Gobardhan-Rambocus 2001,
die op pp. 55-57 over de vroegste onderwijsgeschiedenis schrijft.
Oudschans Dentz 1956: 175.
Ort 2000: 113.
Ort 2000: 96-97.
De bewering van Van Lier 1977: 60 dat er in de 17de eeuw huisconcerten en opvoeringen
door amateurgezelschappen werden gegeven, steunt op geen enkele bron.
Herlein in 1718: ‘Op de Plantagien werd een goede Tafel gehouden, zo dat de Menschen
hier gemakkelijk konnen leven, zomtijds haar Naburen eens aan te spreken, brengende haar
tijd al zo Gastererende door, wanneer ze redelijk gezond zijn.’ (Herlein 1718: 87) Het dagboek
van Mauricius en andere contemporaine bronnen maken gewag van vele feesten en partijen
(Wolbers 1861: 223). Het beeld van de West-Indische planter in de literatuur van 1670 tot
1830 vindt men in Paasman 1982; het beeld van de plantage-directeur eveneens door
Paasman 1995b.
Ort 2000: 69.
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kat van huis is, dansen de muizen op tafel.
S. Kalff merkt op, sprekend over het einde van de 17de en het begin van de 18de
eeuw: ‘Van de dingen welke boven de grove materieele genoegens des levens
stonden, was hier geen sprake. Kunst was er onbestaanbaar, en de vreugde aardde
naar varkensvreugde. Bij de rijken was overvloed, maar niet die overvloed welke
de moeder is der schoone kunsten. Noch tooneelspel, noch letterkunde, noch
schilderkunst, noch muziek, wanneer die muziek hooger ging dan een negerdeuntje,
35
waren op dezen grond bekend.’ Vooral door antropologisch en musicologisch
onderzoek in de twintigste eeuw is het ‘negerdeuntje’ wat anders in de oren gaan
klinken, maar op de rest van Kalffs beschrijving valt hoogstwaarschijnlijk weinig af
te dingen.
Maria Sybilla Merian bleef van 1699 tot 1701 in het land en zou in 1705 haar
schitterende Metamorphosis insectorum Surinamensium ofte Verandering der
Surinaamsche Insecten uitbrengen in het Latijn en Nederlands. Later verschenen
ook edities in andere talen, topstukken uit de teken- en graveerkunst van haar
epoque en nog altijd behorend tot de kostbaarste boeken die ooit op de markt zijn
36
gekomen. De uitzonderlijke persoonlijkheid van Merian zou herhaaldelijk tot
37
bellettristische verbeelding aanleiding geven.
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Kalff 1893a: 421.
Voor uitgaven: CatUBA nrs. 4420 t/m 4435. Over Maria Sybilla Merian is inmiddels veel
literatuur voorhanden die systematisch wordt verzameld in de Artis Bibliotheek, onderdeel
van de Plantage Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Belangwekkende essays
en veel literatuuropgaven vindt men in de catalogus van Wettengl 1998, waarin ook brieven
van Merians hand zijn opgenomen (pp. 262-269). De studie over Merian in Suriname is Rücker
& Stearn 1982. Men zie voorts Kesler (1931/32), Pieters e.a. 1997 en Besselink 1998.
Olga Pöhlmann en Werner Quednau schreven beiden een roman met de titel Maria Sibylla
Merian (1935, resp. 1961). Bekend is uiteraard Maria Sibylla Merian, het epische gedicht uit
1946 van Bertus Aafjes. Dieuwke Winsemius schreef de historische roman De vlindervrouw
[1993], Inez van Dullemen de roman Maria Sibylla: een ongebruikelijke passie (2001). Van
de vele studies over Maria Sibylla Merian kunnen Verborgen paradijzen van J.
Stuldreher-Nienhuis (1944) genoemd worden - romanesk maar goed gedocumenteerd en
door Godfried Bomans (1997: 57) ‘slaapverwekkend’ genoemd - en het recentere Seidenraupe,
Dschungelblüte van Charlotte Kerner (1992). De Duitse televisiedocumentaire Die Falterfrau
werd gewijd aan het leven van Maria Sybilla Merian.
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2. Boekwezen
Over de dominees die na 1667 in de kolonie leiding gaven aan de hervormde kerk,
merkt Ort op: ‘De predikanten kon men typeren als homines unius libri, mannen van
38
één boek, het Bijbelboek.’ Er was blijkbaar geen enkele winkel die daar een
gezonde nering in zag, want nog in 1741 en 1760 werden kerkbijbels in Nederland
39
besteld.
Ongetwijfeld zijn er particuliere boekencollecties geweest. In de verzameling van
David Nassy uit de 18de eeuw die later nog beschreven zal worden, bevonden zich
verschillende werken uit de 16de en 17de eeuw die naar alle waarschijnlijkheid uit
familiebezit kwamen, Maar de eerste concrete berichten over particulier boekenbezit
bereiken ons pas, als de kranten die aan het einde van de 18de eeuw beginnen te
verschijnen, melding maken van veilingen.
Toen Otto Barentsz. Smient in 1684 in Amsterdam zijn Naam-wyser Waar in
vertoont worden De Naamen en Woonplaatsen van haar Ed. Gr. Achtb. de
Regeerders der Stad Amsterdam, deses jaers... liet verschijnen, was daarmee de
eerste almanak geboren die informatie verschafte over de kolonie Suriname. Hij
markeerde het begin van een lange reeks, die met talloze veranderingen van de
40
titel, zou doorlopen tot in de 20ste eeuw. De almanakken bevatten, behalve de
maan- en waterstanden en belangrijke data, ook de lijsten van alle functies bij de
koloniale overheid en andere belangrijke beroepen in de kolonie, de naamlijsten
van plantages en wie die beheerden, opsommingen van alle maatschappelijke
organisaties en de namen van diegenen die daarin een functie vervulden, en
publicatiën en reglementen. Vanaf het einde van de 18de eeuw zouden er ook
almanakken in Suriname gedrukt worden. Behalve veel historische informatie,
hebben die ook enkele malen literair werk afgedrukt.
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Ort 2000: 167.
Ort 2000: 92 en 200.
De grootste collecties bevinden zich in de UBA en het Surinaams Museum; de gehele complexe
reeks titels is beschreven in Van Doorne & Van Kempen 1995. Daaruit is ook exact af te
leiden in welke jaren er geen almanak is verschenen.
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3. Teksten
Het object van het literaire werk uit deze tijd is praktisch voor honderd procent de
koloniale samenleving geweest. Het leven van de planters, de verhouding tussen
de witte bovenlaag, de mulattenstand en de slavenmacht, de wreedheden van
planters, directeuren en bastiaans maar ook de morele verontwaardiging daarover
en het verzet tegen die hardvochtigheid, de krijgstochten tegen de weglopers en in
mindere mate het leven van de marrons hebben tot ver in de 20ste eeuw de stof
gevormd van auteurs in en over Suriname. Dat studies over de
West-Indisch-koloniale literatuur zich altijd hebben beziggehouden met het discours
41
over slavernij en abolitionisme, is dan ook weinig verwonderlijk.
De vroegste sporen van literair leven in Suriname - voorzover nu bekend - dateren
van de 18de eeuw. Dat wekt bevreemding, want wat deden al die kolonisatoren en
kolonisten in de anderhalve eeuw daarvóór? Er moet toch minstens een rudimentaire
structuur geweest zijn van boekuitwisseling, er moet toch íemand zijn geweest die
's avonds niet florijnen, maar versvoeten telde? Frank Martinus Arion sprak er in de
inleiding van zijn tijdschrift Ruku in juni 1969 zijn verbazing over uit hoe het mogelijk
is geweest dat de Nederlanders op de Antillen in drie eeuwen zo bitter weinig aan
kunst hebben voortgebracht. Hij schrijft:
Terwijl aan een kant de zeventiende eeuw het culturele hoogtepunt schijnt
te zijn van het merendeel der Europese volkeren, is ze ook de eeuw
waarin deze volken hun culturele dieptepunt bereiken: ze houden slaven.
Terwijl aan de ene kant het zeventiende-eeuwse humanisme de mens
centraal stelde, besteedde een andere kant van de 17de eeuw al haar
tijd en geld om over de hele wereld koninkrijken te verwoesten en mensen
te knechten. [p. 1]
En Gert Oostindie trekt die constateringen door naar de perceptie van de
twintigste-eeuwse Nederlander:
De Gouden Eeuw, dat is Rembrandt, de Amsterdamse grachtengordel,
De Groot en Vondel, de VOC en Piet Heyns zilvervloot misschien, maar
42
niet het begin van de West-Indische slavernij.
In de geschiedschrijving van de Nederlands-Oost-Indische literatuur is het sinds
Rob Nieuwenhuys gangbaar geworden om ook niet-bellettristische genres als
reisverslagen, dagboeken, correspondentie e.d. tot het literaire bronnenmateriaal
te rekenen. Wordt het zoeklicht op die manier verbreed, dan blijkt de West wel
degelijk tot literaire bedrijvigheid te hebben aangezet in de vroegste eeuwen van
de kolonisatie. Vanaf het moment dat Alonso de Ojeda omstreeks 1500 de eerste
41

42

Het uitvoerigst is Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de verlichting
(Paasman 1984: 98-169) dat veel méér geeft dan alleen een studie van Reinhart van Elisabeth
Maria Post. Compacter is Paasman 1997 en 2001. Paula Keijser 1985 geeft in Suikerriet,
suikerverdriet een aantal 18e-eeuwse teksten met korte toelichting op basis van de bevindingen
van Paasman. L.R. Priester 1987 behandelt de Nederlandse houding ten opzichte van de
slavernij in breder historisch perspectief, met beknopt (p. 55-65) ook aandacht voor spectators,
genootschappen en bellettrie. Historische studies over de slavernij die veelal ook de publicaties
uit vroeger eeuwen behandelen, zijn er legio. Vele ervan passeren de revue in hoofdstuk 2,
‘Slaaf, zwart; mens?’ van Het paradijs overzee van Gert Oostindie (1997: 39-67) die zich
overigens concentreert op de beeldvorming in West-Indië zelf. De pers rond 1855-1860 komt
aan de orde bij Toes 1993.
Oostindie 1997: 309.
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scheepsjournalen, handelsverslagen, ambtelijke verslagen en zeemansliedjes
werden door velen te boek gesteld: onderweg, terug in patria of in de Guyana's zelf
(men realisere zich dat de Guyanese kust voor de kolonisten tot ca. 1800 nog niet
de latere staatkundige opdeling kende). In het historisch leesboek Suriname: spiegel
der vaderlandse kooplieden (1958) hebben Ursy Lichtveld en Jan Voorhoeve veel
43
van deze teksten bereikbaar gemaakt. Daarmee wil niet gezegd zijn dat elk werk
44
bellettristisch ook van uitzonderlijke waarde is. In het navolgende worden teksten
aan de orde gesteld - meer non-fictie dan fictie - die voor de beeldvorming over de
kolonie Suriname relevant zijn geweest.
Op een van de oudste kaarten van de Guyana's, die van Jodocus Hondius uit
1599, is vagelijk de kustlijn van Suriname te herkennen en de namen van enkele
rivieren. Verder dan de kust gaan de kompaslijnen van Hondius niet. In het
binnenland projecteert hij het goudmeer Parima dat de koortsen van zovele
fortuinzoekers zou opwekken, geflankeerd door enkele dieren, een ‘Amazoensche
vrouwe’ en de Iwaipanoma-figuur, een indiaan zonder hoofd met het gezicht op de
45
borst getekend. Hondius liet zich duidelijk leiden door de wonderverhalen die de
Spaanse soldaat Antonio de Berrio had meegebracht. Het idee van het goudrijk
Guiana kwam door hem in de wereld, maar vond vooral verspreiding door The
discoverie of the large and and beautiful Empire of Guiana van Sir Walter Ralegh
46
uit 1596. Nog rond 1660 spreekt de anonieme Korte en wonderlijcke Beschryvinge
van de ‘seltsame Wanschepsels van Menschen, die ghevonden worden in het
Coninckrijck Guianae, aan het Meyr Parime’, maar het goud heeft dan al een andere
gedaante aangenomen: die van suiker, cacao en koffie, verbouwd op plantages
met het zweet en bloed van uit Afrika geïmporteerde slaven.
Het oudst bekende verslag van een tocht naar wat toen nog de Wilde Kust heette,
is van A. Cabeliau. Het werd gepubliceerd door J.K.J. de Jonge in het eerste deel
van zijn De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (1862). Cabeliau
43
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Voor de bronnen van koloniale literatuur tot ongeveer 1850 steun ik voornamelijk op dit
leesboek. Er zij op gewezen dat het overigens ook teksten van niet-koloniale origine opneemt
(Indiaanse mythen, vroege teksten in het Sranan enz.). Hetzelfde geldt voor Echo van Eldorado
(Hoefte & Oostindie 1996) dat koloniale en latere teksten thematisch groepeert rond het
Eldorado-motief. Veel beknopter zijn Kalff 1893 en Simons 1952b. Een ambtelijk verslag in
een lezing van F.E. Baron Mulert over de confrontatie van kolonisten met Indianen geven
Lichtveld & Voorhoeve 1958: 49-55, resp. 1980: 55-61. Zij troffen enkele zeemansliedjes over
Suriname aan in een pamflet met de title Beschryvinge van eenige voorname kusten in Oosten West-Indiën: als Zueriname, Nieuw-Nederland, Florida,... Door verscheidene Liefhebbers
gedaan (Leeuwarden 1716). Éen ervan in Tussen droom... (2001: 165-166). Verg. Lichtveld
& Voorhoeve 1958: 23-26, resp. 1980: 26-29. Van Alphen 1960 en 1963 publiceerde journalen
van jan Reeps uit 1693-1694. De collecties van het KITLV, de UBA en het Surinaams Museum
te Paramaribo, zijn de voornaamste als het gaat om de Surinaams-koloniale bellettrie. Verder
is de bibliografie bij Paasman 1984: 251-269 een onmisbaar instrumentarium geweest.
Oudschans Dentz (1922/23) maakt dit duidelijk in zijn beschrijving van het mansucript Journaal
van verscheyde reyzen, daterend van 1755-1760. En Benjamins (1922/23) heeft duidelijk
geen hoge pet op van twee zeldzame boekjes: Warhhaftige Erzehlung von einem Gespräch/
welches Anno 1720. zwischem einem Studioso Theologiae und einem Christlichen Mann [...]
von dem Zustand Suriname [...] gehalten worden (1731) en Lettres, ecrites d'un Fils à son
Pere, au sujet Du Voyage de Suriname [...] Par Mr. D. (1739).
Beschrijving van de kaart: CatUBA 7823. Deze alinea is ontleend aan de eerste van mijn
Suriname verbeeld (Van Kempen 1995b). Ook Shakespeare bediende zich van deze mythe
in een rede van de titelfiguur van zijn Othello (1622) waarin deze zich tegen de aanklacht van
bedriegerij verdedigt, door te verwijzen naar de vreemde ontmoetingen op zijn zwerftochten:
And of the Canibals that each other eat,/ The Anthropophagi; and men whose heads/ Do
grow beneauth their shoulders.
Uitvoerig hierover de inleiding van V.T. Harlow in de uitgave van Raleghs boek (Ralegh 1928:
XV-CVI) die werd besproken door Snelleman 1929/1930. Bibliografisch over Ralegh is:
Armitage 1987.
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aan de bovenloop van de Orinoco, hadden ook de Hollandse goudlust opgewekt.
Spanjaarden en indianen bevestigden tegenover Cabeliau die verhalen over het
goudmeer Parima, maar in zijn verslag aan de Staten-Generaal stelt hij nuchter vast
47
dat hij zelf niets heeft kunnen vinden. Niettemin bleek de mythe zo taai dat nog
eeuwenlang drommen hebzuchtige nonvaleurs richting Guyana's afreisden,
resulterend in wat Albert Helman met zijn grote essay van 1983 heeft genoemd De
foltering van Eldorado .
West-Indië heeft in avonturen- en reisverhalen geregeld vermelding gevonden,
zoals in het anonieme Wonderlicke avontuer, van twee goelieven: een verhaal uit
48
1624 en in Korte historiael, ende journaels aentyckeninge, van verscheyden
voyagiens in de vier deelen der wereltsronde, als Europa, Africa, Asia, ende Amerika
gedaen (1655) van de hand van de Hoornse zeeman David Pietersz. de Vries. Deze
De Vries geeft veel bijzonderheden over land en bevolking, een belangstelling die
te verklaren valt uit zijn opdracht om in Cayenne een volksplanting op te zetten.
Een lezenswaardig reisverslag geeft voorts het dagboek van Elisabeth van der
Woude (1657-na 1694). Zij was de dochter van een kolonist die al tijdens de heenreis
naar Frans-Guyana waar hij een nieuwe kolonie zou opzetten, stierf. Zelf schreef
zij niet over het koloniseren, noch maakte zij de mislukking van de kolonisatie
waarvoor haar vader was uitgetrokken mee. Zij werd ziek, besloot huiswaarts te
keren en maakte op de terugreis de kaping van haar schip mee. Haar dagboek geeft
niet een van de verbitterde kolonistenverslagen van die dagen, maar beschrijft
49
levendig de reis naar de Oayapok, eind 1676.
In het Joernael en daghregister, gehouden van Joan Wils, commies vanweegen
de E(dele) heeren van de Sociteyt van Suriname op het schip d'Coninck Salomon.
50
Jannewary Ao. 1686 komt een 39 strofen lange ballade voor over het schip van
schipper Leendert van Dijck dat naar Afrika voer om daar 508 slaven in te laden
voor transport naar Suriname. Leendert zelf gaf al snel de geest, onder betere
omstandigheden dan de meer dan honderd slaven die de reis niet zouden overleven.
Als de zon het eind van de nacht had gemeld
werd het dek gespoeld en gewierookt,
de zieken bezien, de doden geteld,
voor de levenden gort gekookt.
Voor mageren en zieken was er beschuit,
voor ieder een zoopje jenever
bij brood, Bomba Swaen gaf geen geluid
51
of gromde tegen de gever.
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De mythe van het Goudrijk wordt beschreven door Simons 1956, Faldini 1989, Lemm 1996
en Silverberg 1996.
Uitgegeven door E.K. Grootes e.a. in 1984, herziene druk in 1988.
Het dagboek werd gepubliceerd door S.P. L'Honoré Naber in de Bijdragen en Mededeelingen
van het Historisch Genootschap, 49 (1928), pp. 214-236; de meest recente heruitgave is in
Muller 2001. Een extract ervan is te vinden in Lichtveld & Voorhoeve 1958: 38-48, resp. 1980:
43-52, en in Schenkeveld-van der Dussen 1997: 429-430. Over Van der Woude: Muller 1998
en 2001.
ARA, W.I. 116, Sur. 1686. In 1963 werd deze Ballade van de slavenhaler uitgegeven in
modern Nederlands met historische toelichtingen door J.M. van der Linde. Recensie door J.
v.d. Walle in S 13475/ 17-7-1963. Over Van der Linde: Meel 1997: 37, noot 136.
Van der Linde 1963b: 10.
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Deze Bomba Swaen was ‘een reus van een Negerman’ die zijn opstandige ideeën
52
nog tijdens de reis moest bekopen met zijn ophanging voor de grote mast.
Men merkt natuurlijk al aan de struikelende versvoeten dat in deze ballade geen
P.C. Hooft de pen voert. Zij geeft een levendige beschrijving van het leed tijdens
een slaventransport, eindigend met een strofe waarin beschreven wordt hoe de
slaven zich wisten staande te houden ver weg van hun geboortegrond en hoe zij
hun bitterheid omzetten in liefde voor hun nieuwe vaderland.
Waar hun observatievermogen tekortschoot, lieten de wereldreizigers van de
17de eeuw hun fantasie de vrije loop. De wereld van gedrochten en kannibalen die
zij ten tonele voerden, is overigens minder een naïeve verbeelding van een slecht
gekende werkelijkheid geweest, dan een deel van een instrumentarium om een
wereld op zo'n manier in kaart te brengen dat die tegelijkertijd beheerst en
53
gemarginaliseerd kon worden, zoals Michael Palencia-Roth heeft laten zien. Het
waren dan ook niet noodzakelijk de thuisblijvers die hun inktpot met fantasie vulden:
in het Essai historique sur la colonie de Surinam (1788) en in Stedmans Narrative
of a five year's expedition against the revolted negroes of Surinam (1796) wordt
54
stevige kritiek geleverd op de onbetrouwbaarheid van oudere reisverslagen.
Een van de oudst bewaard gebleven relazen over het Surinaamse grondgebied
is dat van de Zeeuwse zeeman Lourens Lourenszoon, die na een achtjarig verblijf
onder de Arocouros in 1626 in Nederland terugkeerde. Nicolaes Jansz van
Wassenaer nam het op in het twaalfde deel van zijn Historisch verhael aller
ghedenckwaerdigher gheschiedenissen, die in Europa... Asia... Africa... America...
voorgevallen zijn (1627). Het geeft een levendige beschrijving van de schipbreuk
van Lourens Lourenszoon, van het volk dat hij aan de kust van Guyana aantrof en
meest opvallend: van een monster dat ‘een yeder groote schric aengebrocht hadde’.
De Korte en wonderlijcke Beschryvinge van circa 1660 neemt de gruwelijke passage
over:
Hij was kort van statuer, dick geset, en vet van lichaem, op de toppe daer
yder Mensche de Neck is, stont hem een locke langh swaert hayr: in 't
midden van de borst de neuse, d'oogen stonden een spanne van
malkander, de oorden dichter onder de oxelen, zijnde kleyne passagien
konden qualijck gesien worden: soo dat alles grouwelijck stont. Als zy
tegens den avont arriveerden, was datelijck diens gevangen hy was,
besich met een mick [tweetandige steunbalk] te maecken, die hy in de
aerde settede, en hingh hem daer aen, de voeten aen de twee tacken
van de Mik, terwijl zy daermede doende waren maeckten hy groot gehuyl,
met rasen, tieren en volgen, so schrickelijck dat niet te hooren was, doen
begonnen zy hem met stocken te slaen op de borst voor het hart, en op
de beenen, dat hy noch langer en meer tierde, eyndelijck kondense hem
qualijck doot krijgen, ter tijdt toe datse hem in de zijden sloegen, doen
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In het in Nederland opgevoerde Masra Demon nanga en srafu [Meester Demon en zijn slaaf]
(1999) van Joyce Marengo, wordt hij wel naar Suriname verscheept, waar hij na veel
omzwervingen belandt op de plantage van masra Demon die vastbesloten is de wil van de
slaaf te breken.
Palencia-Roth 1997.
Verg. bijv. Nassy e.a. 1791: I, 49. Andere vindplaatsen geeft Cohen 1991: 291, noot 68 en
69. Ook H.D. Benjamins 1922/23 en 1924/25 maakt veel kantekeningen bij oudere
beschrijvingen. Over het ontstaan van mythen ook Gheerbrant 1990: 38-57. Reisverslagen
tot 1863 betreffende de Antillen (en waarin ook Suriname nu en dan opduikt) heeft Kuijk
(1993) beschreven.
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lieten hem soo hangen, in de morgen-stont was het gevoogelt dat seer
hongerigh aldaer is, op het Lichaem, ruckte de stucken daer uyt, dat het
dien dagh van alle het vlees berooft was, en niet dan 't geraemte aen de
55
mik bleef hangen.
Tot de minder nuchtere rapportages behoren ook de pamfletten die in de 17de eeuw
verschenen, zij het dat hun doel niet hetzelfde was als dat van de fantastische
reisverhalen: zij moesten aspirant-kolonisten eerst en vooral een idyllisch plaatje
van de tropenkolonies voorschotelen. Zeker na de korte, maar profijtelijke kolonisatie
door de Nederlanders van Noordoost-Brazilië (1630-1654) moest de trom voor
nieuwe investeerders geroerd worden met vriendelijke teksten:
Daar de gematightheyt des Luchts den Mensch verheught,
En daar geen Windt en Waeyt dan tot des menschen vreught.

Deze regels schreef de kolonist Quirin Spranger om het muskietenvrije pamflet van
Ottho Keye aan te prijzen dat in 1659 te 's-Gravenhage verscheen: Het waere
onderscheyt tusschen koude en warme landen, ... voor-gestelt en vergeleken met
Nieu-Nederlant, als synde een koudt landt en Guajana synde een warm landt, en
56
beyde gelegen in America ,....
Het spreekt voor zich dat uit deze pamfletten heel wat valt op te maken over de
houding van de Nederlanders tegenover de slavernij. Eén van de drie pamfletten
die Johannes Apricius in 1676 liet verschijnen bijvoorbeeld, bestaat uit een disputatio,
een dialoog, die een uitvoerige theologische verdediging van de slavernij geeft. De
idee van Europese superioriteit werd verdedigd met een beroep op het Bijbelboek
Genesis (9: 18-29) waar Noach na een dronkenschap de nakomelingen van zijn
zoon Cham vervloekt tot ‘knecht der knechten’, tot eeuwige knechtschap, terwijl hij
de nakomelingen van zijn zoons Sem en Jafet zegent. ‘Achtereenvolgens hebben
Joodse schriftgeleerden, rooms-katholieke kerkvaders en protestantse theologen
de nakomelingen van Cham, het zogenaamde Chamsgeslacht, als de Afrikanen en
57
later als de gekleurde volken geïnterpreteerd.’ De neger zou van een lagere natuur
zijn, ‘een verkeert en verdraayt geslacht’, dichter bij de dierenwereld, seksueel
58
losbandig en natuurlijk heidens. Al vindt deze Bijbelinterpretatie in de Genesis-tekst
geen enkele steun, ze bood een vrijbrief voor het met geweld najagen van
wereldhegemonie, voor overheersing en slavernij, voor discriminatie en wat later
apartheid is gaan heten. Met een beroep op Bijbelse teksten zijn overigens ook veel
debatten gevoerd over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van slavenopstanden
en de Voorzienigheid Gods die bij toerbeurt zowel in het voor- als in het nadeel van
59
de slaven werd uitgelegd. Het proces van doorbreking van de negatieve
generalisaties over de
55
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Korte en wonderlijcke Beschryvinge... (ca. 1660: 4; aanwezig in de UBA onder signatuur
Br. M.G. G s 11.); de schuine strepen in de gedrukte tekst zijn door mij vervangen door
komma's. De zeeman wordt hier Lourits Louritsz genoemd. De vergelijkbare passage
van Wassenaer bij Lichtveld & Voorhoeve 1958: 18, resp. 1980: 21. De gehele tekst
daar op pp. 10-22.
Verg. over de complexe geschiedenis van de verschillende edities van deze uitgave: Benjamins
1925/ 26b en over Ottho Keye: De Boer 1903. Het lofdicht van Spranger staat integraal
afgedrukt in Lichtveld & Voorhoeve 1958: 36-37, resp. 1980: 41-42, en in Hoefte & Oostindie
1996: 26.
Paasman 1996a: 238.
Van Lier 1977: 52. Zie over deze Chamsvervloeking ook Van der Linde 1963, Van der Linde
1987: 119-131, Davis 1984: 42-43, 86-87, Paasman 1984: 100-108 en vooral Van der Linde
1993.
Paasman 1984: 132-140.
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neger heeft erg veel tijd gevraagd , en is trouwens nog altijd niet afgesloten.
Waar Bijbelse teksten werden ingeroepen om de slavernij aan te klagen als een
mensonterend bedrijf, is het niettemin eeuwenlang door een simpel beginsel
overschaduwd geweest, te weten door het eigenbelang, het platte profijtbeginsel.
Een voorbeeld daarvan geeft het blijspel Moortje (1617) van G.A. Bredero waarin
de Amsterdamse koopmanszoon Ritsart de slavenhandel met de scherpste
bewoordingen afkeurt:
Onmenschelyck ghebruyck! Godlóóse schelmery!
61
Datmen de menschen vent, tot paartsche slaverny!

Niettemin gaan de gunsten van zijn geliefde Moy-Aal hem boven al en doet hij in
de strijd om de hand van zijn minnares haar een Angolese negerin cadeau wier
afstotelijk uiterlijk onbarmhartig wordt geschetst. In Moortje de oudste vorm van
literair verzet tegen de slavernij zien, zoals Adriaan van Dis deed, is dan ook - mede
op grond van de complexe attitude tegenover vreemdelingen die in het stuk verwoord
62
wordt - op zijn minst dubieus.
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Hierover Van den Boogaart 1982, Paasman 1987, Blakely 1993 en Sens 2001.
Bredero 1617, vers 233-234.
Van Dis 1998. Over deze attitude: Van Stipriaan 1997 en Grootes 2000.
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4. Conclusie
Toen Alonso de Ojeda in 1499 de kust van Guiana langsvoer, ongeveer ter hoogte
van de Marowijnemonding, was er van een kolonie uiteraard nog geen sprake, en
toen de eerste ontdekkingsreizigers er voet aan land zetten, ontmoetten zij volkeren
die in hun levenswijze daar ook geen enkele behoefte aan hadden. De eerste
ontmoetingen met de ‘indianen’ (beschreven in het deel over de orale literatuur)
leverden vooral veel op aan mythologische beeldvorming. Ongetwijfeld hebben
vroegste reisverslagen bijgedragen aan het geloof in het goudmeer Parima en
daarmee de aantrekkingskracht van het gebied op avonturenzoekers vergroot.
Eerst tegen het einde van de 17de eeuw worden de voortdurende
schermutselingen tussen de Europese mogendheden tot een (voorlopig) einde
gebracht, wanneer bij de Vrede van Breda in 1667 het grondgebied van wat
tegenwoordig Suriname en een groot deel van Guyana is, toevalt aan de Republiek
der Verenigde Nederlanden. Van een ‘Surinaamse’ geschreven literatuur kan nog
niet gesproken worden: het zijn allerlei soorten verslagen, dagboeken en
zeemansliedjes die de tekstuele getuigen zijn van een koloniale
samenleving-in-wording. De - soms nog gefantaseerde - contouren van het land
Suriname rijzen vooralsnog alleen op uit Europese, en dan vooral Nederlandse
bronnen, die om die reden deel uitmaken van het verhaal over de vroegste fase van
de wording van de Surinaamse letteren.
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Planters en passanten
Teksten uit de 18de eeuw tot ca. 1775

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

33
Een groot deel van de 18de eeuw staat in het teken van de aanvallen waarmee
weggelopen slaven de plantersmaatschappij teisteren, en de kostbare
patrouilles die tegen hen worden ondernomen. Deze gebeurtenissen komen
aan de orde in de landbeschrijvingen van Herlein, Fermin en anderen, maar
het zijn vooral drie niet-Nederlandse auteurs die Suriname de naam bezorgen
de strengste van alle koloniën te zijn: Behn, Voltaire en Stedman. Met haar
Oroonoko creëert Aphra Behn het archetype van de nobele neger, dat in veel
latere Nederlandse romans zal terugkeren. Twee koloniale figuren schrijven
opmerkelijk werk over de kolonie: dominee J.W. Kals en gouverneur J.J.
Mauricius; beiden verzetten zich niet tegen de slavernij op zich, maar wel
tegen de uitwassen van het systeem en tegen de konkelende planterscoterieën.
Met zijn satirische toneelstuk Het Surinaamsche Leeven (1771) bevestigt een
auteur die zich Don Experientia noemt, het beeld van een maatschappij waarin
rapalje het voor het zeggen heeft en alleen het winstbejag telt.
Het Verlichtingsdenken zorgt geleidelijk aan ook voor een ander beeld van
de plantagemaatschappij. Negers zijn niet langer alleen onbeschaafde wilden.
De anonieme Geschiedenis van een neger van ca. 1770 creëert de persoon
van de goede meester, een karakter dat Elisabeth Maria Post met Reinhart
(1791-1792) uitwerkt; de briefroman is de eerste Nederlandse fictionele tekst
waarin de koloniale problematiek met diepgang wordt behandeld.
De zwarte mens is in geen van deze teksten de protagonist. Het spectatoriale
geschrift De denker uit 1774 introduceert het zwarte perspectief door het woord
te geven aan een Afrikaan die op subtiele wijze het slavernijsysteem over de
hekel haalt. Waarschijnlijk hanteert een witte schrijver zijn pennenveer. Wie
zeker voor zichzelf spreekt is Quassi van Timotibo, die met zijn eruditie veler
bewondering afdwingt. Vanwege zijn collaboratie met de koloniale macht lange
tijd beschouwd als een dubieuze figuur, wordt hij nu meer en meer gezien als
de verpersoonlijking van een even intelligent als brutaal verzet tegen het
systeem dat hem wil knechten.
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1. Inleiding
1.1 Algemeen
De West is in de 18de eeuw vanuit Nederlands perspectief een verzameling
exploitatiekoloniën geweest en dan ook werkelijk niets méér. Maar de winst werd
niet zonder slag of stoot binnengehaald. Aanvallen van marrons vergden kostbare
patrouilles en daarom werden pacificatieverdragen gesloten met achtereenvolgens
de ndyuka (aukaners), de saamaka (saramakaners) en de matuari (1760-1767),
maar daarmee waren nog niet alle problemen voorbij. De personele en financiële
lasten van de aanleg van een kordon om de kolonie te beschermen tegen aanvallen
van vooral de boni's drukten zwaar op de begroting. Een krijgsmacht onder leiding
van de Zwitserse kolonel Fourgeoud (1773-1777) slaagde er tenslotte in de boni's
terug te dringen tot in het gebied van de aukaners - met alle onenigheid onder de
1
marrons vandien - en zelfs tot over de westgrens. Aan de ten hemel schreiende
toestanden op de plantages was daarmee nog lang geen einde gekomen.
Slavenopstanden bleven tot ver in de 19de eeuw voorkomen. In 1757 brak op de
houtplantage La Paix aan de Tempatikreek een opstand uit onder slaven die
weigerden verplaatst te worden naar een stroomafwaarts gelegen suikerplantage.
De opstand sloeg over naar alle plantages in het Tempatigebied en aan de episode
zou pas een eind komen toen de opstandelingen zich met andere groepen hadden
2
verenigd tot de stam der ndyuka, met wie in 1760 vrede werd gesloten. De
beroemdste slavenopstand die bijna de gehele kolonie aan de rand van de afgrond
bracht, was die in Berbice in 1763. Een levendig verslag van de schermutselingen
gaf Jan Abraham Charbon in een brief die verscheen in een brochure Kortbondige
beschryvinge van de Colonie de Berbice etc. Verrykt met merkwaardige berichten
wegens de onlangs ontstaane en nog aanhoudende opstandt door de Negers etc.
(1763). Een citaat:
Zy ontdekten Mittelholzer, en een der Negers wilde hem terstond
doodschieten. Doch Mittelholzer onder het geroep van: ‘neen, neen’, nam
zyn Sabel en kapte den Neger de hand af. Hierop nam hy zyn Geweer
en verjoeg alle de andere, die daar digt by waaren. Eindelyk is Mittelholzer
ongelukkig in hunne handen vervallen, en naderhand heb ik hem
erbarmelyk hooren schreeuwen. Het is ten uiterste te verwonderen, dat
3
de Negers my niet gezien hebben.
Niettemin zijn er ook bronnen die Suriname als een - voor blanken - zeer aangenaam
oord neerzetten. Pieter Constantijn Groen legde in een aantal schriftjes zijn Journaal
van een reis door West-Indien, 1792-1793 vast. Hij beschrijft verschillende plantages
in Barbados, Berbice en Suriname en vertelt onder meer over een tocht met een
groep indianen. De koloniale moraal geeft hem weinig reden kritische kanttekeningen
1
2
3

Hierover uitvoerig Hoogbergen 1985a en 1992.
De Tempati-opstand is gedocumenteerd door Van den Bouwhuijzen e.a. 1988.
Gecit. naar Lichtveld & Voorhoeve 1958: 68-69, resp. 1980: 74-75. Overigens is ook
de onderhandelingscorrespondentie tussen opstandelingenleider Coffy met zijn adjudant
Accara en gouverneur Van Hoogenheim bewaard gebleven (zie Voorhoeve & Lichtveld
1958: 71-89, resp. 1980: 76-97). Over dezelfde slavenopstand schreef de Guyanese
auteur Edgar Mittelholzer (!) de roman Children of Kaywana (1952) en bracht Edgar
Cairo het toneelstuk Dagrati! Dagrati! Verovering van de Dageraat! (1984). Zoals te
begrijpen is, pakt de verdeling van de heldenrollen in deze werken wat anders uit.
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tegendeel: die maakten zijn verblijf er uiterst plezierig op en hij maakte dan ook veel
werk van zijn amoureuze escapades
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in de kolonie. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat dat plezier alleen voor
heteroseksuelen bestond. Toen de zoon van oud-gouverneur De Goijer in 1730
betrad werd op homoseksuele contacten, getuigde de soldaat Jan Brouwer dat ‘sijn
mannelijkheijt in sijn De Goijer's achterste sijnde, geen van de reijsen sijn zaat daar
in heeft kunnen schieten, nog de Goyer in de sijne sijnde het selve meede niet heeft
kunnen doen.’ Maar het getuigenis mocht niet baten: beiden werden tot de galg
veroordeeld en zouden tegelijkertijd met vuur geblakerd worden tot de dood erop
5
volgde. Homoseksuelen die de ‘sonde van sodomie’ bedreven, speelden dus
behalve met hun ‘mannelijkheijt’, ook letterlijk met vuur.

1.2 Demografie
Julien Wolbers schetst zo de blanke bevolking van het midden van de 18de eeuw:
‘ruw, slecht onderwezen, door hartstogtelijke neigingen vervoerd, zich meermalen
aan twist, spel en onzedelijkheid overgevende, terwijl wreedheid, laatdunkendheid
en domme trots in ruime mate onder die bevolking gevonden werden, ja hunne
6
hoofdgebreken uitmaakten.’ Het was geen wonder dat Jean le Francq van Berkhey
(1729-1812) zijn zoon node naar de broedplaats Suriname zag vertrekken, aldus
zijn Vaderlyk Afscheid en Getrouwen Raad van een welmeenend Eendragtsburger
aan zynen Zoon uit 1781:
In Surinamen zyn bordeelen, daar 't vergift
Dat meenig eerlyk man het bloed wel heeft geschift.
Een Vaderlandsche vrouw, hoe heusch en rein van reden,
Word daar verbastert door de goddeloze zeden.
Een mof, een knoet vaart vrek naar goud, graag daar naar toe,
En teistert daar den slaaf, met galg en rad en roê.
En als hy zyn slavin het bloed slaat uit de lenden,
Gaat nog de wreedaard op het bed den maagdom schenden [p. 88]

Naast Nederlandse immigranten nam de kolonie tal van individuen van allerlei
nationaliteit op en rond het midden van de 18de eeuw ook groepjes Paltser en
Bazeler boeren en een groep Duitsers onder leiding van Von Bülow. Overigens
werden de blanken in aantal verre overtroffen door de zwarten: in 1706 bedroeg de
7
totale bevolking 10.735 personen, 9.988 slaven en 747 blanken. In het midden van
de eeuw, in 1762 om precies te zijn, telde de kolonie 2720 vrije inwoners; daarvan
8
waren er 2390 blanken en 330 vrije zwarten en kleurlingen. Dat laatste aantal zou
in nauwelijks twintig jaar tijd verdrievoudigen. Indianen en marrons zijn daar, bij
gebrek aan cijfermateriaal, niet bij opgeteld.

4
5
6
7
8

Groen 2001.
Het voorbeeld ontleend aan Schellekes & Hoogbergen 2001: 255-257. Het citaat op p. 256.
Wolbers 1861: 201. Wolbers baseert zich ongetwijfeld op de journalen van Mauricius en
Nepveu waaruit passages geciteerd worden bij Van Lier 1977: 28-29.
Mc Leod 1993: 17.
Vrij 1998: 133.
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1.3 Culturele oriëntatie
Jan Jacob Mauricius, gouverneur van 1742 tot 1751, analyseerde de aard van de
koloniale bevolking. Die bestond volgens hem uit een samenvloeisel van allerlei
natiën en dat had vier belangrijke gevolgen: dat de kolonialen zich libertinage en
anarchie meenden te kunnen permitteren, dat het hun ontbrak aan vaderlandsliefde,
dat er weinig onderlinge harmonie was en dat ‘ze altijd animum revertendi behouden
en dus geen attachement voor een land, 't welk ze considereeren niet als een
woonplaats van hen en hare kinderen, maar alleen als een land, van
9
vreemdelingschap en passage’. Van Lier noemt de animus revertendi karakteristiek
voor alle tropische exploitatie-koloniën en het verbaast dus niet echt dat de koloniale
literatuur van Suriname goeddeels een literatuur van passanten is geweest.
Maar in de loop van de 18de eeuw verandert zeer geleidelijk het perspectief van
de koloniale schrijvers: sommigen krijgen oog voor andere belangen dan de
puur-koloniale die slechts in dividend en balen suiker werden uitgedrukt. Het
Verlichtingsdenken doet zich ook in de slavernijliteratuur kennen en van de negers
wordt heel geleidelijk aan ook een ander beeld geschetst dan dat van barbaarse
10
wilden.
Volgens kerkhistoricus J.W.C. Ort behoefde de ‘in Europa opkomende verlichting
met haar gedachten van tolerantie en humaniteit [...] niet naar Suriname te komen
om daar verdraagzaamheid te leren. Suriname had een eigen verdraagzaamheid
11
gevonden.’ Die observatie moet dan wel van de kanttekening worden voorzien dat
dit vanuit de zwarte bevolking gezien een nogal hilarische opmerking is, en dat
voorzover de opmerking betrekking heeft op de blanken, zij alleen gold voor de
protestantse kerken: de herrnhutters werd vanaf 1735 toegestaan zich toe te leggen
op de zending en de luthersen mochten in 1740 hun gemeente stichten. Gouverneur
Van Aerssen van Sommelsdijck had tot ergernis van de Staten van Holland in 1683
twee katholieke priesters meegenomen naar de kolonie. Zij overleden snel en de
gouverneur stuurde hun gebeente terug naar Holland bij wijze van antwoord op de
klacht van de Staten; het zou vervolgens een eeuw duren aleer de katholieken weer
12
toestemming kregen in Suriname te komen prediken. De aanwezigheid van joden
mocht evenmin uit hervormde hoek op veel appreciatie rekenen. Het werd hun
verboden op zondag hun winkels te openen en in 1718 moest het ook afgelopen
13
zijn met het publiekelijk ‘nayen en brayen’ van de joodse vrouwen. In de jaren '60
van de 18de eeuw was het antisemitisme zelfs zo toegenomen, dat de gedachte
14
werd geopperd voor hen een ghetto te creëren. Dat het daarvan nooit is gekomen,
is mogelijk te danken geweest aan de invloed van het Europese Verlichtingsdenken.

9
10

11
12
13
14

Recueil... 1752: 519. Ook gecit. bij Van Lier 1977: 28. Wat volgt verwijst naar p. 29.
Ik ben me ervan bewust dat het begrip ‘Verlichting’ zoals ik het hanteer - als manier van
denken en handelen onder invloed van het Empirisme en het Rationalisme, waarin vrijheid,
verdraagzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheidszin en vervolmaakheidbaarheid
via onderwijs en opvoeding sleutelbegrippen zijn - tal van andere opvattingen naast zich heeft
gekregen (verg. Mijnhardt 1983b en Velema 1994). Over Verlichting en slavernij, zie Davis
1966, 1975 en 1984 en Paasman 1984.
Ort 2000: 189.
Vernooij 1998: 16-27. Zie ook de brief van Van Sommelsdijck in Van Sijpesteijn 1854: 20-21.
Schiltkamp & De Smidt 1973: 323.
Ort 2000: 166. Gobardhan-Rambocus 2001: 39-40. Zie over deze problematiek ook Phaf
2001b.
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1.4 Onderwijs
Op 2 september 1726 diende Claude Mourgues een verzoek in om het
schoolmeestersambt te mogen uitoefenen en hij legde een plan voor, waarvan
artikel 4 aangaf: ‘Hy zal in de 2 Uuren schooltijd geen praat ongevraagt van de
discipelen gedoogen voornamentlijk in 't Neger-Engelsch, hetwelk op straffe zal
15
verboden worden.’ Anna Michelon kreeg in 1749 vergunning om een bewaarschool
voor kinderen op te zetten, maar er waren verschillende andere scholen geopend,
vaak zonder vergunning van het Hof van Politie. De toezichthoudende Conventus
Deputatorum diende daartegen herhaaldelijk klacht in: onderwijs en (gereformeerd)
godsdienstonderricht moesten hand in hand gaan. Aanvankelijk was er enkel een
school voor Hollandse kolonisten, later kwam er een Franse school bij en in 1760
16
een school voor de vrije gekleurde bevolking (mulatten en negers). Dit laatste
bevolkingssegment heeft zeker van die mogelijkheid tot onderwijs geweldig
geprofiteerd, want tegen het einde van de eeuw was er in Paramaribo al een hele
17
middenklasse van geschoolde kleurlingen. Zij hadden daarvoor ook de middelen,
want aan geen enkele school was het onderwijs gratis.
Leerlingen die niet te ver van de stad woonden lieten zich door hun negerslaven
naar de stad roeien, maar in het onderwijs was het roeien met de riemen die men
had: het peil over het algemeen bedroevend. Toen de Fransman Louis la Combe
in 1725 door de Sociëteit van Suriname werd benoemd, bleek hij zelfs de
18
allereenvoudigste kindervragen niet in het Nederlands te kunnen beantwoorden.
Diegenen die serieus werk wilden maken van hun studie, keerden de kolonie de
rug toe en zeilden noord-noord-oost. Een bron van 1739, Lettres, ecrites d'un Fils
à son Pere, au sujet Du Voyage de Surinam [...] Par Mr. D., maakt er gewag van
dat alle welgestelden hun kinderen al op zeven- of achtjarige leeftijd naar Holland
19
zenden.
Onderwijs aan slavenkinderen werd niet gegeven, wat niet betekent dat er niet
over gedacht werd. Dominee Kals, die we later nog zullen tegenkomen, had in 1756
een uitvoerig voorstel op papier gezet voor een ‘Seminarium of eene Kweekschoole
[...] aan te leggen in 't midden van de Wegloopers, met hun luyden Vrede maakende
20
en hun en hunnen kinderen het allereerste uitnoodigen’. Het zou een school moeten
worden met een breed onderwijsprogramma, bestemd voor huis- en veldslaven
zowel als weglopers en indianen. Hoe goed het plan ook was uitgewerkt, tot en met
een financieringsvoorstel toe, de reactie erop was voorspelbaar: iemand die zoiets
voorstelde kon niet goed bij zijn hoofd zijn.
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ENW 518. De naam van de onderwijzer wordt daar gespeld als: Mourquis, maar ik volg de
spelling volgens Oudschans Dentz 1956: 176, omdat die spelling ook bij andere personen in
de kolonie voorkwam (ook het citaat is bij hem anders gespeld). Gobardhan-Rambocus 2001:
58 spelt Morquis (klaarblijkelijk gaat het hier om een drukfout, want de bron in het ARA, sign.
1.05.10.02 inv. nr. 11. is door inktvraat onleesbaar geworden). Gobardhan-Rambocus 2001:
58-67 beschrijft de onderwijsgeschiedenis van de 18de eeuw.
Bakker 1993: 54.
Vrij 1998: 138-140.
Wolbers 1861/1970: 200-201; Oudschans Dentz 1956: 175. Gobardhan-Rambocus 2001: 59
versurinamiseert zijn naam tot Combé; de bron in het ARA, Notulen Raad van Politie, sign.
1.05.10.02, inv. 11, is door inktvraat onleesbaar geworden.
Van Oers 1993: 26 meldt dat er van 1701 tot 1811 78 personen naar Nederland vertrokken
voor hoger onderwijs. De Lettres worden vermeld bij Oudschans Dentz 1922/23: 174.
Van der Linde 1987: 152-153.
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Overigens waren er - ook vroeger al - slaven die wel degelijk konden schrijven: de
21
vroegste, bewaard gebleven brieven van slaven, dateren van 1737.

1.5 Kunst, vermaak en intellectueel leven
In de loop van de 18de eeuw nam de welvaart van het blanke Paramaribo
zienderogen toe. Er verrezen verschillende stenen gebouwen - onder meer de
Portugese en de Hoogduitse synagoge -, maar de echte stadsverfraaiing zou eerst
tegen het einde van de eeuw worden gerealiseerd. Het spectatoriale tijdschrift De
22
koopman sprak zelfs van een ‘klein Parijs’. Plantage-eigenaar Jonas Witsen, die
aan zijn bezit was gekomen door zijn huwelijk met Elizabeth Basseliers - dochter
van de eerste predikant in Suriname -, bood de Nederlandse kunstschilder Dirk
Valkenburg een tweejarig contract aan om het leven in de kolonie te schilderen en
te tekenen. We danken er enkele schilderijen van plantages aan, maar bovenal een
23
van de mooiste afbeeldingen van een slavendans.
Van een kunstleven was intussen in het grootste deel van de 18de eeuw geen
sprake. Zelfs de gemeentezang van de hervormden was zo vals, dat dominee
Samuel Snethlage er in 1719 zijn beklag over deed tegenover de superviserende
24
Conventus Deputatorum. Diegenen die zich sterk op Europa oriënteerden moet
zoveel gebrek aan beschaving een doorn in het oog geweest zijn. Charlotte Elisabeth
van der Lith, die in twaalf jaar tijd huwde met maar liefst drie gouverneurs, liet in
1731 een dansmeester overkomen, om althans op de bals ten gouvernementshuize
25
enige wellevendheid in te voeren.
In 1743 kreeg de Hervormde Gemeente in haar godshuis een voornaam kerkorgel
waarvoor circa ƒ8000,- was begroot. Het was voor de gemeenteleden wennen om
opeens niet meer zelf de toonhoogte te hoeven bepalen, maar het orgel zorgde
voor zoveel genoegen dat er ook zatermiddagconcerten werden georganiseerd. Dit
gebeurde overigens niet tot overdreven genoegen van een reeks eigenzinnige
26
organisten die lelijk verstek lieten gaan.
In de roman De Middelburgsche Avanturier, of het leven van een burger persoon
(1760), anoniem verschenen maar met ene Lodewijk uit Middelburg als ikverteller,
slaat een slaaf de hersenpan van een gehate opziener in. In een ‘heerlyke en stouten
redenvoering’ dreigt een wel heel uitzonderlijk welsprekende neger daarop dat de
slavenmassa massaal zelfmoord zal plegen. Zij willen geen oproer, zegt hij, maar
vragen slechts om een fatsoenlijke behandeling en zo ‘zal uw Land dubbele vruchten
27
voortbrengen’. ‘Wel verre van
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Gobardhan-Rambocus 2001: 87.
Ort 2000: 166. De koopman (1768-1776, dl. 4: 115-116, dl. 5: 190-191).
Zie Deel I, § 3 van de orale literatuur van de creolen. Over Valkenburg: Van Eeghen 1946,
Van Schendel 1963, Vandenbroeck 1992 en Kolfin 1997a: 23-24 en passim.
Ort 2000: 89.
In feite ontbood het Hof van Policie de dansmeester, maar Ort 2000: 165 veronderstelt dat
dat gebeurde op aanbeveling van de gouverneursvrouw. Oudschans Dentz 1956: 176 noemt
als naam Adriaen Cuylenburgh. In DSN 129/22-11-1787 adverteerde de dansmeester Gerrits.
Ort 2000: 177, 200. Hartsinck 1770, II: 891 noemt 1844 als bouwjaar; M.D. Teenstra (gecit.
bij Melker 2001: 57) meldt dat Johann Frederick Knöffel de orgelbouwer was.
Priester 1987: 62-63.
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een gids voor losbollen te zijn’, zo meent P.J. Buijnsters, ‘is De Middelburgsche
28
Avanturier naar intentie en uitwerking een zedenspiegel voor de verlichte burgerij.’
Mij dunkt dat met die kenschets de kennelijke vertekening van de verhoudingen in
het boek, niet genoegzaam zijn aangeduid.
In het laatste kwart van de eeuw zou Suriname een opmerkelijke opbloei van het
culturele leven doormaken, komt er iets los van kunstzinnige activiteit op
georganiseerde basis en worden de grondslagen gelegd voor een koloniaal literair
circuit, met verlichte burgers én losbollen. Maar ook eerder zijn er al uitzonderingen
geweest op het weinig rooskleurige demografische beeld dat Wolbers zijn lezers
voorhoudt. Dat aantal is gering geweest, maar het ging soms wel om bijzonder
markante persoonlijkheden, juist ook wanneer het passanten betrof.
J.D. Herlein gaf in zijn boek van 1718 een korte samenspraak in het Neger-Engels
- de oudst bekende tekst in het Sranantongo - en voegde aan zijn beschrijving ook
29
een woordenlijst toe, een ‘Karaïbaansch woordenboek’ van dertien bladzijden.
Daarmee lijkt hij te bewijzen dat er van enige intellectuele activiteit sprake is geweest
in de kolonie rond 1700. Maar zijn Karaïbse woordenlijst heeft hij, zoals hij zelf al
30
aangeeft, ontleend aan Rochefort , terwijl hij - zoals Jan van Donselaar heeft
aangetoond - veel over Suriname ongegeneerd in de ikvorm heeft naverteld alsof
hij het zelf beleefd had, uit George Warrens An impartial description of Surinam van
1667, en dan nog niet eens uit diens oorspronkelijke werk, maar uit de
Amerikaansche voyagien van Adriaan van Berkel van 1695 - die op zijn beurt ook
niet vermeldde dat Van Berkel het grootste deel van zijn werk overschreef uit
31
Warren!
De medicus, natuuronderzoeker en historicus Philip Fermin (1730-1813) verbleef
van 1754 tot 1762 in Suriname, en hij zou na terugkeer in het vaderland verschillende
boeken schrijven die zijn intellectuele faam snel verspreidden. Zijn tweedelige
Description générale, historique, géographique et physique de la colonie de Surinam
(1769) zou in het Duits en het Nederlands vertaald worden, en een belangrijke bron
32
voor de kennis over Suriname gaan betekenen.
In het geestesleven tegen het midden van de eeuw was het B. Duvoisin,
voorganger van de Waalse gemeente, die opviel doordat hij intellectueel brilleerde
en met Latijnse spreuken strooide in het Conventus Deputatorum. Dat werd hem
overigens door de hervormde kerk niet in dank afgenomen en de Classis van
33
Amsterdam berispte hem voor deze ijdelheid.
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Buijnsters 1980: ongepagineerd; voorlaatste pagina. Het gaat hier om een kort opstel,
afzonderlijk uitgegeven bij de heruitgave van De Middelburgsche avanturier door uitgeverij
Merlijn, Middelburg 1980. Vgl. ook Buijnsters 1978. Buijnsters plaatst het boek overigens niet
in de Nederlands-koloniale literatuur. Daarvoor kan men terecht bij Paasman 1984: 133-135.
De Sranan tekst in Herlein 1718: 121-123. Linguïstisch becommentarieerd door Arends &
Perl 1995, met herdruk van de tekst (73-75). Ook de annotatiën op Herlein door Jean Nepveu
worden daar afgedrukt (77-91). Over Herlein: Lichtveld 1966. Herlein en Sranan-fragmenten
in nog vroegere bronnen worden besproken door Van Donselaar 1996 en Van den Berg 2001.
Hij bedoelt Rochefort 1658 of waarschijnlijker nog de Nederlandse vertaling: Rochefort 1662.
Zie Van Donselaar 1993. Ook Prins s'Jacob 1984 wees al op de overeenkomst met Warren.
Warren 1667 is aanwezig in de British Library, Londen (fotokopie bij het KITLV). De
Nederlandse vertaling ervan is Warren 1669. De overname: Van Berkel 1695. Overigens is
het niet helemaal juist dat er geen Engelse editie van Warren in Nederland is, zoals Van
Donselaar 1993: 87 opmerkt. Dit geldt wel voor de eerste druk, maar de UBA bezit de uitgave
van 1745 (Warren 1745). Ook Jan Nepveu had al serieuze bedenkingen bij Herlein (Nepveu
176/1766 en Nepveu 1771; herdrukt in Arends & Perl 1995: 77-91).
Over Fermin: Blonden 1930, die ook een lijst van zijn werken opneemt (pp. 14-15).
Ort 2000: 168.
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De Middelburgsche Avanturier gaf van de eloquentie van de negerslaven een bijna
karikaturaal beeld. Maar er wáren natuurlijk welsprekende negers, laat daarover
geen twijfel bestaan. De vraag luidt: waren die werkelijk uit op een status quo die
eerst en vooral het rendement van de plantage ten goede zou komen, zoals Lodewijk
uit Middelburg het voorstelde? Een zo'n welsprekende figuur waarvan het moeilijk
is de exacte statuur vast te stellen was Quassie van Timotibo, door Stedman ‘Graman
34
Quacy’ genoemd. Hij was een ‘zoutwaterneger’, dat wil zeggen in Afrika geboren:
hij kwam van de kust van Guinea en werd rond 1690 naar Suriname verscheept,
waar hij als slaaf werd tewerkgesteld op de plantage Nieuw-Timotibo aan de Perica.
Hij onderscheidde zich al spoedig als lukuman (ziener) en kenner van de talen van
Karaïben en Arowakken. Hij bezat bovendien een enorme kennis van kruiden en
ontdekte het Quassie-bitter of kwasibita, een koortswerend middel dat door Linnaeus
onderzocht zou worden. Al in 1730 ontving hij een gouden borstplaats met de
inscriptie ‘Quassie, trouw aan de blanken’. Gouverneur Mauricius achtte hem ‘te
hoog van geest’ voor slavenwerk, kocht hem en liet hem naar de stad overbrengen.
Van daaruit vervulde hij een belangrijke rol in het opsporen van voortvluchtige
35
slaven. In 1776 maakte hij een reis naar Holland waar hij door de stadhouder werd
ontvangen. Op 12 maart 1787 jaar overleed hij in Paramaribo.
Dat de koloniale macht in Quassie een bruikbaar instrument heeft gezien, is zeker.
Maar wat was hij nu: een zwarte intellectueel, een bepruikte paljas en meeloper, of
een schelm die dankzij zijn geraffineerdheid kans zag zijn lot in eigen voordeel om
te buigen? Zijn kruidenkennis waarom hij vooral beroemd is geworden, baart bijna
drie eeuwen later minder opzien, na wat botanicus Mark Plotkin in zijn boek In de
leer bij de sjamanen (1995) noteerde over de buitengewone kennis van medicinale
planten bij bewoners van het bos. De kostelijke brief die plantagedirecteur P.
d'Anglade in 1743 schreef aan de administrateurs van zijn plantage en die door
Ruud Beeldsnijder werd gepubliceerd, plaatst Quassies ‘meeloperij’ in een wat
36
ander daglicht. Volgens de brief komt Quassie op de plantage van d'Anglade met
twee kameraden aangewaaid. Hij meldt niet dat zijn vrienden zijn gearriveerd en
het drietal doet zich tegoed aan gebraden wild, geroosterde vis en drank. Wanneer
de plantagedirecteur hem om op het matje roept, zegt hij dat hij alleen maar aan de
gouverneur verantwoording schuldig is. Hij zegt onder meer ‘ik veege myn gat aan
u; gy kenne my a... lekken.’
Het zou interessant zijn om de opstelling van Quassi te vergelijken met die van
zijn tijdgenoot Jacobus E.J. Capitein (1717-1747), die werd geboren aan de kust
van Guinea en jaren als slaaf werkte, aleer hij als vrij man in Nederland aankwam.
Hij studeerde theologie en schreef een dissertatio, een dispuutsverhandeling, waarin
hij de slavernij op Bijbelse gronden verdedigde. Hij keerde vervolgens terug naar
West-Afrika, waar hij als predikant in Elmina werd aangesteld, maar geraakte al
spoedig in conflict met de WIC en de Classis Amsterdam, omdat hij de wereld waarin
hij was grootgebracht uiteindelijk niet in lijn kon brengen met zijn vorming in
Nederland en de directieven die hij vanuit
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Stedman 1800, IV: 2-5. Over Quassie ook: Sack 1911, Price 1979b, Price & De Beet 1982:
19, Heyde 1985: 20-24, Hoogbergen 1992a: 58-62 en Beeldsnijder 1993b. Zie voorts CatUBA
nrs. 0722a, 0722b en 0722c.
Een interessant document daarover publiceerde Price 1983b: 85-87.
Beeldsnijder 1993b. De brief komt uit het Recueil van egte stukken... (1752), deel I, pp.
107-109.
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Amsterdam kreeg.
Ruud Beeldsnijder noemt Quassie van Timotibo terecht een schaakstuk in de
strijd tussen gouverneur en tegenstrevende planters. Maar zou Quassie dat geworden
kunnen zijn zonder de gewiekste manier waarop hij zijn talenten aanwendde? Op
de gravure die hem afbeeldt in Stedmans Narrative kijkt hij de koloniale wereld
loensend aan. Zou het toeval zijn dat H. Heyde die de gravure in 1985 gebruikte
voor het omslag van zijn medicijnplantenboek, die loensende ogen heeft rechtgezet?

37

Uitvoerig hierover is de studie van Kpobi 1993 die ook de geschriften van Capitein in Engelse
vertaling afdrukt; een biografie geeft Van der Zee 2000. Paasman 1984 behandelt zijn
opvattingen; ook de christelijke opvattingen van een andere voormalige slaaf, Olaudah
Equiano, zijn in dit verband interessant (ook bij Paasman 1984: 111-113, 138-139, 163).
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2. Boekwezen
Over het boekwezen tot 1786 kunnen we kort zijn: het bestond niet. J.D. Herlein
gaf in 1718 een lijst van goederen die door kooplieden vanuit Europa werden
ingevoerd en daar komen wel schrijfboeken en kantoorartikelen op voor, maar geen
38
boeken, zelfs geen Bijbels. Drukkerijen, uitgeverijen, kranten, leesgezelschappen:
het zou allemaal pas tegen het einde van de 18de eeuw opkomen, en wordt dus in
het volgende hoofdstuk beschreven.

38

Herlein 1718: 245.
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3. Teksten
3.1 Contesterende kolonialen
Twee persoonlijkheden, beiden even omstreden, verguisd als bewonderd, hebben
nadrukkelijk een plaats opgeëist in de kronieken van de 18de eeuw: dominee J.W.
Kals en gouverneur J.J. Mauricius.

Profiel: J.W. Kals
Leven en werk. Een van de vele passanten - hij verbleef slechts eenentwintig
maanden in Suriname - was dominee Johann Wilhelm Kals, gelatiniseerd: Joannes
39
Guiljelmus Kals. Deze werd geboren op 11 oktober 1700 in Düren in het hertogdom
Gulik, en overleed niet ver daar vandaan, op 28 september 1780 in Maastricht. Kals
vertrok in 1731 naar Suriname en was ontsteld over de vele misstanden die hij daar
aantrof.
Men heeft gemeenlijk, al heeft men een jonge lieve eerlijke vrouw t' huis,
een jonge zwarte of ook wel roode meyd mede in de tentboot, die men
schoon opschikt met een mooije citze (bedrukt katoenen) los rokje, gouden
oorringen, allerley korallen om de bloote armen, beenen ende hals, om
daarmede wellust te drijven. [...] Ik zal nu niet spreeken van de walgagtige
wijzen ende manieren die men op de verkoopinge der slaven heeft om
40
mooije jonge meiden te gaan uytzoeken.
Kals' verontwaardiging was oprecht, maar zijn houding ten opzichte van de slavernij
was minstens ambivalent. Het was niet het instituut van de slavernij als zodanig dat
hem een doorn in het oog was. Hij meende dat wanneer de slaven eenmaal bekeerd
zouden zijn, zij uit eigener beweging wel hun diensten zouden blijven verlenen. Met
de inheemsen was het volgens hem anders gesteld: de kolonisten hadden
wederrechtelijk hun grond in bezit genomen en zouden zich met hen moeten
verzwageren om die schuld in te lossen. Zelf had hij ook enkele, hem door het
gouvernement toegewezen slaven, onder wie een indiaanse.
Hij haalde zich vooral veel moeilijkheden op de hals doordat hij, beroepen door
de Classis van Amsterdam, meende dat hij als vertegenwoordiger van de godsdienst
zich weinig behoefde aan te trekken van de wereldlijke bestuurders. Hij ontving zelf
zijn toelage weliswaar van de Sociëteit van Suriname, mar verdroeg het niet dat de
geestelijke leidsmannen weinig hadden in te brengen bij de rijke planters in de
kerkeraad van Paramaribo en het Hof van Politie en Crimineele Justitie. Zijn
evangelische ideeën over een vreedzaam en rechtvaardig samenleven van blanken
en gekleurden werden door de planters bepaald niet met open armen ontvangen.
‘Laet ons die bekeeringe aen Diegene doen, die met ons van één vel sijn ende niet
aen die swarte en roode Chamskinderen die doch vervloekt sijn’, meende een
planter, en landvoogd De Cheusses riep Kals toe dat hij hem ‘den vervloekten
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Over Kals: Van Schelven 1922/23, Van der Linde 1956, 1981 en vooral 1987, het laatste werk
ook met een bibliografie van zijn werken en een lijst van publicaties over Kals.
Gecit. bij Van der Linde 1987: 62.
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Mofschen kop’ zou breken. Kals beschrijft hoe de leden van de kerkeraad van
Paramaribo hem
in 't midden myner Rede den Draad afkapten, en met heevigen Toorn
opvliegende, heenen lie-

41

Joannes Guiljelmus Kals, Neerlands hooft- en wortel-sonde. Leeuwarden: Pieter Koumans,
1756. Uitspraak in de Redenvoeringe voor de hoogewaarde [sic] vaderen, uitmaakende de
christelyke synodus van Suyd-Holland, In den Jaare 1735. Vergadert te Schiedam, Den 5
July, p. XI. ‘Mofschen kop’ heeft betrekking op het feit dat Kals in Duitsland was geboren.
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pen, my uitlachten, of my toeschreeuwden: Wel Domine! laat ons diegene
bekeeren, die met ons een Vel hebben, en van eene Verwe met ons zyn,
en laat (Ik schrik 'er van; zo dikwils als ik daar aan gedenkke, zo worde
ik beroert en myn Vleesch heeft een Grouwen gevat; Jaa de Hairen mynes
Vleesches rysen my te Berge, zo meenigmaalen als ik 't verhaalen of
schryven moet) die vervloekte Chams Kinderen voor den Duyvel vaaren;
42
die zyn Geschaapen om ons Koffy en Suyker te planten.
In amper twee jaar tijd wisten de planters Kals te doen repatriëren. Zij speelden
zonder scrupules in op zijn ongelukkig huwelijk en op het feit dat hij zijn vrouw ‘blond
en blauw over den Lichaame, en in het Gesicht hadde geslaagen’ en zich ook niet
43
had ontzien haar in het ‘byzyn van een Jongman [...] op de bloote billen te slaan’.
In Holland legde Kals klacht neer bij de classis van Amsterdam in zijn Klagte over
de bedorvene zeden der voorgangeren, zoo in 't kerk- als burger-bestuur in eene
44
zeer vrugtbare ende eerst opluikende colonie (1733) , en vervolgens schilderde hij
het Nederlandse volk de toestand in de kolonie in een verzameling geschriften en
vertaalde leerredenen van Engelse kerkvoogden, Neerlands hooft- en wortel-sonde,
het verzuym van de bekeringe der heydenen (1756). Aanstoot nam men vooral aan
de daarin opgenomen verhalen over de bekeerde slaaf Trouble en diens meester
45
die ‘niet half van sulke ongetroubelde Harsenen [...] als syn Neger’ was , en Isabella,
de eerste slavin die tot de handelskerk was toegetreden en die met een man ging
samenwonen om te ontkomen aan de ‘Hoererey’ waartoe de blanken haar wilden
dwingen. J.M. van der Linde stelt over Kals vast: ‘Een radicale antikolonialist was
hij niet, hij zag toekomst voor de kolonie, maar de overheid, kerk en planter moesten
46
het systeem van de slavernij in feite veranderen.’

Profiel: J.J. Mauricius
Leven. Een centrale rol in een van de meest roerige periodes uit de Surinaamse
geschiedenis speelde Jan Jacob Mauricius. Hij werd geboren op 3 mei 1692 te
Amsterdam en overleed te Hamburg op 21 maart 1768. De overlevering wil dat hij
het al op zesjarige leeftijd presteerde om een preek van een uur te houden in de
Gasthuiskerk te Amsterdam. Hij promoveerde nog voor hij zestien werd op een in
het Latijn geschreven proefschrift tot doctor in de beide rechten. Na een snelle
bestuurlijke carrière, verkreeg hij in 1742 zijn benoeming tot gouverneur van
Suriname. Hij trachtte daar de defensie, economie en financiën op orde te brengen,
maar de aristocraat Mauricius - niet vrij van arrogantie - werd al spoedig
geconfronteerd met een aantal van de rijkste planters die voor zijn plannen financieel
moesten opdraaien, een oppositie van uitzonderlijk laag allooi. Zijn journalen staan
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Idem, p. XI.
Idem, p. XVII.
UBL Sign. 1396 C 16.
Uit Neerlands hooft- en wortel-sonde: De nuttige en noodige bekeeringe der heidenen in
Suriname en Berbice, p. 59.
Van der Linde 1987: 48. De verhalen van Trouble en Isabella nemen in Neerlands hooft- en
wortel-sonde de pagina's 50-78 in en bij Van der Linde 1987: 48-58 & 63-68. Het verhaal van
Isabella is ook opgenomen in Lichtveld & Voorhoeve 1958: 132-140, resp. 1980: 142-150.
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vol klachten over deze ‘Cabale’. In 1747 zonden de mokkende planters Salomon
Duplessis naar Nederland om hun beklag te doen; Mauricius werd teruggeroepen

47

Over deze journalen: Beeldsnijder 1996. De biografie over Mauricius is nog altijd Van Sijpesteijn
1858. Hij noemt alle bronnen en geeft als Bijlage II een overzicht van Mauricius' werken. Een
aardig addendum geeft Simons 1950. Voorts Kalff 1919. De kwestie rond Mauricius en de
Cabale is reeds herhaaldelijk door historici uit de doeken gedaan, verg. Wolbers 1861: 201-251,
Buddingh' 1995: 39-50 en vooral Van der Meiden 1986. Beeldsnijder 1996: 66 geeft meer
verwijzingen naar historische literatuur. Kalff 1893a, Bezemer 1909, Simons 1952b: 12-15,
De Jong 1966b en 1966c, Leefmans 1962c en Van Wel 1968 gaan op zijn literaire betekenis
in.
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en schreef het gezang ‘De laster’. In een ‘Nederig Smeekschrift’ in zijn Gezang op
Zee (1752) deed hij een beroep op de stadhouder hem in ere te herstellen.
Uiteindelijk werd Mauricius in 1753 volledig gerehabiliteerd en Duplessis in de
Haagse Gevangenenpoort geworpen. Maar een aanbod om naar de kolonie weer
te keren, sloeg de dichter af, het was geen plaats waar Pegasus kon gedijen:
En zo 't gevleugeld paard
Daar neêrstreek in zyn' vaart,
Men zou hem, onbeslaagen,
49
In suikermolens jaagen.

Mauricius schreef treur- en blijspelen, ‘taallievende en historische uitspanningen’
en een hele reeks werken meer. Hij vertaalde Molière's Le malade imaginaire (1673)
tot De promotie van den ingebeelden zieke in het jaar dat hij als gouverneur aantrad:
1742. Als die versie ooit in Suriname is opgevoerd, dan hebben we een unieke trait
d'union die meer dan twee eeuwen overspant, want hetzelfde stuk zou in 1960 in
een Sranan-bewerking door Albert Helman worden opgevoerd door
Kweekschoolleerlingen onder regie van Eva Fruin. Over zo'n opvoering in Mauricius'
gouverneurstijd is echter niets bekend. Hij was goed op de hoogte van de bellettrie
van zijn tijd en onderhield contacten met Voltaire en Fénelon. Zijn drie delen
Dichtlievende uitspanningen (1753-1762) geven onder meer bruiloftsliederen,
bewerkingen van klassieke fabels en minnepoëzie. Over de laatste oordeelde S.
Kalff: ‘Al konden zijne proeven van deze dichtsoort nu juist niet vergeleken worden
bij die van de Attische Honingbij (Anacreon), ze waren niet slechter dan zooveel
50
ander oudvaderlandsch maakwerk’. Mauricius zag zichzelf toch vooral als staatsman
en waar die zich in zijn poëzie bloot geeft in een persoonlijke felle aanklacht, stijgt
zijn dichtkunst uit boven ‘maakwerk’. Jan Voorhoeve en Ursy Lichtveld merken over
het ‘Nederig Smeekschrift’ op: ‘Dit gedicht overtuigt ons meer van zijn poëtische
51
mogelijkheden dan zijn gehele verdere oeuvre.’ Er is veel bitterheid in die poëzie,
zoals duidelijk wordt in de bekende regels waarmee Mauricius zinspeelde op de
naam Suriname:
De Zuure Naam alleen maakt met zyn bloot geluid
52
De Muzen schuuw, en 't Paard vliegt schichtig achteruit.

Het grafschrift dat hij voor zijn laatste rustplaats in Suriname dichtte en dat dus nooit
werd ingebeiteld, vat zo zijn leven samen:
Hier rust Mauricius, het vroeg begrijsde hoofd,
48
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Ik ga er althans vanuit dat dit door mij niet getraceerde werk, gedateerd 1751, van Mauricius
moet zijn. Het komt voor in de Requesten en andere stukken betreffende beschuldigingen
tegen den Gouverneur Mauritius en anderen. Benevens resolutiën van H.H. Mog. (1746-1753),
waarvan gewag gemaakt wordt in een Lijst van de Surinaamsche Koloniale Bibliotheek,
gepubliceerd in SCGAB 35/22-3-1864. In de Catalogus (1911: 59) komt de titel niet als zodanig
voor, maar wel: Requesten, verzoekende terugroeping van den Gouverneur J.J. Mauricius
(1749, 3 st.). Teenstra 1842: 312 noemt het Recueil van echte stukken en bewijzen, door
Salomon Duplessis en anderen, tegen Mr. Jan Jacob Mauricius... (1752) en zegt erover:
‘bevattende niets anders dan verachtelijke personaliteiten’.
Uit het gedicht ‘Aan zyne Excellentie Jonkheer Willem van Haaren, By myn' aankomst’, in
Mauricius' Dichtlievende uitspanningen (1753), p. 167.
Kalff 1893a: 411.
Voorhoeve & Lichtveld 1958: 144, resp. 1980: 154.
2

Uit: Gezang op zee(1752), p. 25 (UBA, sign. 341 D 22 ). In zijn Dichtlievende uitspanningen
(1753) op p. 165. Ook in Lichtveld & Voorhoeve 1958: 159, resp. 1980: 170.
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Van ziekten, zorgen en landsdiensten afgesloofd [...]
Zijn ziel, in 't Hemelsch licht, beschouwt nu van omhoog
53
Zijn bitt're haaters met een medelijdend oog.

Werk. Jan Jacob Mauricius verbleef negen jaren in Suriname. Het waren jaren
waarin hij als gouverneur veel ‘boze lastertaal’ over zich zag uitgestort en aleer hij
zijn blazoen had schoongepoetst gingen nogal wat pleitredes richting stadhouder,
zoals zijn ‘Nederig Smeekschrift’ dat werd opgenomen in zijn Gezang op Zee
54
(1752). Mauricius zou het gezang niet hebben laten drukken, meldt hij in het
Voorbericht, als er niet reeds ‘eenige gebrekkelyke Afschriften van zwurven.’ Het
lange gedicht is opgebouwd uit alexandrijnen. De voorzang begint zo:
'k Zat in de scheepskajuit, verlegen en verslaagen,
En doof van 't zeegeruisch, te peinzen, hoe ik 't best
En 't minst verveelend, met een uitgebreid Request,
Myn' waaren toestand aan Uw' Hoogheid voor zou draagen,
Wanneer my, zo my dacht, een Vrouwebeeld verscheen,
Niet schoon, maar vriendelyk, niet fyn, maar frisch van leên.
Het oog was helderblaauw, maar zonder kunst van lonken,

Hier verschijnt de dichter de muze van de ‘Duitsche Poëzy’ - dat is de Nederlandse
poëzie - en het interessante daaraan is dat hij met deze droomverschijning impliciet
zijn poëtica presenteert. Hij schrijft aan de muze twee attributen toe: een ketting
van koralen en een sleutelring. Bij de klassieken - aan wie Mauricius in het gedicht
geregeld refereert - staat koraal voor het behoeden tegen het kwade oog en de
55
sleutels verwijzen naar de god Janus die alle zielen leidt en alle wegen beheert.
Het is Mauricius dus niet begonnen om literaire opsmuk en mooischrijverij, maar
om openbaarmaking, helderheid en eerlijkheid. Vernuftig is daarom de slotregel van
de voorzang:
Maar 'k weet, uw' Hoogheid kan myn' droom tot waarheid maaken.

Deze Hoogheid is de Prins van Oranje en dat is in 1752 Willem IV die in 1747 tot
stadhouder is uitgeroepen. Dit gegeven is van belang omdat de Cabale in 1746 in
het tweede stadhouderloze tijdperk het Octroy dat onder de stadhouder tot stand
gekomen was, ter discussie stelde. Mauricius dicht hierover:
Dit waanwys Broederschap van ryke muitverwanten
Wou zich zelf in den Stoel van 't wettig Landshoofd planten,
Ja, 't gansche Landvoogds Ampt kwam nu niet meer te pas,
Nu in het Vaderland geen Prins aan 't Staatsroer was,

Willem IV was ook sinds 1749 opperdirecteur en oppergouverneur van de
Geoctroyeerde Sociëteit
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‘Grafschrift Op My Zelven’ in Dichtlievende uitspanningen (1753), p. 136.
Het werd herdrukt in het eerste deel van zijn Dichtlievende uitspanningen (1753). Het is in
extenso opgenomen in Voorhoeve & Lichtveld 1958: 144-160, resp. 1980: 154-171, waarnaar
hier wordt geciteerd. Ook in Abbenhuis 1943-46, dl. II, afl. 3: 71-84. De navolgende passus
is een bewerkte versie van Van Kempen 1998h. Daar wordt het werk van Mauricius behandeld
in vergelijkend perspectief met dat van de 19de-eeuwer Kwamina, om zo de kwestie van de
afbakening van koloniale en autochtone literatuur te problematiseren.
Chevalier & Gheerbrant 1973: II, 89, 52; Cirlot 1978: 167.
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van Suriname ; de hiërarchie respecterend richt Mauricius zich dus ook tot de Edele
Mogende Heren van de Geoctroyeerde Sociëteit. Hij wilde hun een realistisch beeld
schetsen van Suriname. Mauricius wist heel goed hoe vertekend de voorstelling
was die ook deze Heren zich van de kolonie maakten:
Misleide tekenaars! gy kent het land hier niet.
Hetgeen gij op de kaart als open velden ziet,
Zijn donkre wouden, digt met kreupelbosch bewassen,
Doorsneên met Zwampen en afgrijselijke moerassen.
Zelfs als ge al blindlings, bij geluk, een Dorp ontdekt,
Dan is 't nog ver hen te dooden of te vangen.
Zij slingren zich door bosch en ruigten als de slangen,
Daar gij niet volgen kunt.

Uitvoerig doet Mauricius het relaas van alle boze lastertaal die over hem is gesproken
en de tegenkanting die hij heeft ondervonden. Als in een echte pleitrede verwijst hij
in voetnoten naar namen, data en aan de Sociëteit bekende memories en requesten.
We moeten natuurlijk niet verwachten dat Mauricius zich tegen de slavernij keert;
hij was immers zelf ook plantage-eigenaar en slavenhouder. Maar hij verzette zich
tegen de slavernij als het mensonterend wrede bedrijf dat de planters in Suriname
ervan gemaakt hadden.
Een slaavenopstand, die hier voorvalt jaar op jaar,
(Meest door der blanken schuld, die door gevloek, misbaar,
Onmenschelyke straf, en ontucht met de wyven,
De Negers tergen, en tot woede en wanhoop dryven)

Met een bloeiende planterskolonie voor ogen, pleitte hij voor de pacificatie van de
marrons, waarmee de gevreesde guerrilla voorkomen zou kunnen worden. Een
zekere mate van bewondering voor de marrons die als leeuwen vochten, is Mauricius
niet te ontzeggen. Hij is ongetwijfeld bewogen geweest door het onrecht hem
persoonlijk aangedaan, maar gezien zijn inspanningen voor de kolonie Suriname hij is de op één na langst residerende gouverneur geweest - en zijn pragmatische
pleidooi tegen de mishandeling van slaven, ging het belang van de plantagekolonie
hem zeer ter harte. Zijn realisme dat ook de schaduwkant van Suriname blootlegt,
57
werd hem later door de planter-dichter Paul François Roos niet in dank afgenomen.
Zoveel is zeker dat Mauricius ver afstond van het janhagel dat in Holland voor niets
gedeugd had en daarom maar op avontuur naar Suriname was gegaan. Groen en
geel ergerde hij zich aan het schuim dat volgens hem de kolonie overspoelde en
hij stond daarin niet alleen. Ene Don Experientia heeft in die lieden een soort
Spaansche Brabanders gezien en sneert in het satirisch toneelstuk Het
Surinaamsche Leeven (1771):
Wat siet men menig kaalen Haan
En ander soort Lantloopers
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Jansen 1971: 135.
Mauricius schreef met een verwijzing naar de Gethen, een Thracische volksstam: ‘Ik heb mijn
tijd versleten/ Bij slimmer dan de Geeten.’ (Dichtlievende uitspanningen (1753), p. 167). Roos
reageerde: ‘Mauritius, ja! tot uw spijt,/ Wierd dit gewelf, door onze vlyt,/Der eedle dichtkunst
toegewyd,/ Geen werk van Geethen!’ (Surinaamsche mengelpoëzy (1804), p. 240)
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Voor Adels en Barons hier staan,
58
Daar hun de honger dreef te gaan

Blank rapalje, zakkenvullers, wrede slavendrijvers: de kolonie Suriname verwierf
een bedenkelijke reputatie en het werk van Kals en Mauricius heeft die reputatie
versterkt. De grondslag daarvoor was gelegd in het werk van een aantal
Verlichtingsauteurs van internationale naam en faam. Hoe de koloniale vlag er
volgens die auteurs bij hing, en hoe hun invloed doorwerkte in een aantal werken
van latere datum, zal eerst worden bekeken, om later te bezien hoe het
koloniaal-literaire circuit in het Suriname aan het einde van de 18de eeuw eruit zag.

3.3 De traditie Behn-Voltaire-Stedman
In 1688 verschijnt het boek dat een sleutelpositie inneemt in de gehele koloniale
literatuur: Oroonoko, or The royal slave van Aphra Behn (1640-1689). Het verhaal
speelt zich af nog vóór de Nederlanders de Engelsen uit de kolonie zetten en voert
de Afrikaanse prins Oroonoko ten tonele die verliefd wordt op de generaalsdochter
Imoinda. Deze is echter een concubine van de oude koning, die in woede ontsteekt
als hij hoort van de liefde van het paar; hij geeft opdracht haar als slavin te verkopen
en zij wordt door een Engelse slavenhandelaar naar Suriname gebracht, waar
Oroonoko, zelf ook in de slavenketenen geslagen, haar weer ontmoet. Hij leidt een
slavenopstand die mislukt omdat de andere slaven hem niet steunen. Uit vrees dat
Imoinda weer in handen van de slavenhandelaar zal vallen, doodt hij haar. De
koninklijke slaaf slaagt er niet in zichzelf het leven te benemen, wordt gevangen
door de slavendrijvers van William Byam en terwijl Oroonoko zijn pijp rookt, worden
hem de oren en neus afgesneden en de ledematen afgeslagen tot hij tenslotte de
geest geeft.
Oroonoko is misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende verhaal
geweest in het genre van de vertelling over het onrecht de ‘nobele wilde’ aangedaan.
Het werd in 1696 door Thomas Southerne voor toneel bewerkt en later verschenen
59
Duitse en Franse vertalingen. Het boek is geregeld object van studie geweest, er
zijn verschillende edities van vervaardigd en het heeft ook zelf stof tot verbeelding
60
gegeven (Louise Mühlbach, Emily Hahn, Lucienne Stassaert). Binnen de
Surinaamse literatuurgeschiedenis kan het alleen al aan de orde worden gesteld
omdat beide vertalingen in het Nederlands van Surinaamse hand zijn: die van
61
1919-1920 is van H.D. Benjamins en in 1983 verscheen een nieuwe van Albert
Helman, door hem van een nawoord voorzien dat in lengte het verhaal van Behn
naar de kroon steekt. Helman merkte van deze ‘ongemakkelijke dame’ op dat zij
‘een zeldzame combinatie van kwaliteiten in zich [verenigde],
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We komen op het stuk nog terug: zie § 8.3 van het hoofdstuk over het laatste kwart van de
18de eeuw.
Het stuk van Southerne werd nog in 1983 in Nederland opgevoerd (Simons 1984). De Duitse
vertaling verscheen in 1709 en in 1745 en 1769 Franse vertalingen.
Literatuurverwijzingen bij Wekker 1982 en 1983. Een bibliografie geeft O'Donnell 1986, latere
literatuur bij Hutner 1993, Fogarty 1994 en Todd 1996. Over Behn voorts De Jong 1965c.
Verschenen onder de titel De geschiedenis van den koninklijken slaaf in de WIG, 1
(1919/1920), dl I, pp. 477-495; dl II, pp. 52-70, 339-360, 439-462.
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zoals geen tweede in de eeuw waarin zij leefde’ en noemt haar ‘een van de vroegste
abolitionisten, zij het meer door haar exposé van de euvelen der slavernij dan als
62
vraagster om afschaffing daarvan’.
Frank Martinus heeft in dit in Suriname gesitueerde verhaal het ontstaan van de
63
roman als genre willen zien. H.D. Benjamins noemde Oroonoko ‘het oudste
64
romantische verhaal waarvan Suriname de plaats van handeling is’. Er is in ieder
geval reden om Aphra Behn tot de ‘passantenliteratuur’ van Suriname te rekenen:
zij verbleef waarschijnlijk van augustus 1663 tot februari 1664 in Suriname. Door
zich daarop te beroepen verleent zij haar verhaal een schijn van waarheid. Studies
over Oroonoko hebben duidelijk gemaakt dat haar boek overigens eerder als een
werk van Dichtung und Wahrheit moet worden beschouwd, dan als een relaas dat
65
berust op betrouwbare historische observatie.
Een andere befaamde, niet-Nederlandse auteur die belangrijk is geweest voor het
imago van de Surinaamse slavernij als de meest gruwelijke van zijn tijd, was Voltaire.
In zijn Candide, ou l' optimisme (1759) laat hij Candide in de richting van de stad (!)
Suriname lopen. Hij stuit op een man die verschrikkelijk verminkt is en vraagt hem
wie hem toch zo toegetakeld heeft. Mijn meester is de koopman Vanderdendur,
antwoordt de neger en hij vervolgt:
On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année.
Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le
doigt, on nous coupe la main; quand nous voulons nous enfuir, on nous
coupe la jambe: je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que
66
vous mangez du sucre en Europe.
Het zal duidelijk zijn dat Cynthia Mc Leod met de titel van haar debuutroman Hoe
duur was de suiker? (1987) een allusie op de laatste zin zou geven.
Overigens heeft Voltaire - die nooit in Suriname is geweest - er in zijn beschrijving
van het land maar op los gefantaseerd. Een betrouwbaar beeld van de situatie in
Nederlands-Guyana geeft zij allerminst, zoals Gert Oostindie heeft laten zien,
evenmin als Behns Oroonoko. Oostindie maakt duidelijk dat Voltaire heeft
meegewerkt aan het ontstaan van een mythe die later door verschillende historici
als historische werkelijkheid is geboekstaafd. De passage is door Voltaire op het
laatst toegevoegd. Zij is merkwaardig in het licht van andere uitspraken van Voltaire,
die het helemaal niet om Suriname
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63
64
65

66

Behn 1983: 126-127.
Martinus Arion 1997/1998. De waarschijnlijkheid van deze theorie staat in het geval van Aphra
Behns novelette sterk ter discussie.
Benjamins 1919.
Herman Wekker gaat onder meer op grond van artikelen van Benjamins (1919; 1920/21;
1926/27), geografische observaties van Justus Wekker en de Behn-biografie The Passionate
Shepherdess (1977) van Maureen Duffy in op de vraag of Aphra Behn wel of niet in Suriname
is geweest (Wekker 1983). De bespreking door Benjamins (1929/30) van Aphra Behn: The
incomparable Astrea (1927) van V. Sackville-West is in dit verband ook interessant. Anneke
Prins S'Jacob (1984) gaat in op de bronnen die Behn gebruikt kan hebben. Vgl. voorts
Oostindie 1993a en 1997: 69-72. Over het editeren van Behn: Todd 1998.
Voltaire 1995: 54. In Nederlandse vertaling: ‘Al wat wij aan kleren krijgen is twee keer
per jaar een linnen onderbroek. Als wij in de suikerfabriek werken en onze vinger in de
molen komt, hakken ze onze hand af; als wij willen weglopen, dan hakken ze ons been
er af. Dat is me allebei overkomen. Tegen die prijs eten jullie suiker in Europa.’ Geciteerd
naar Oostindie 1997: 68. Het suikerprijs-thema werd overgenomen door Frossard,
wiens La cause des esclaves nègres et des habitants de la Guinée uit 1789 in 1790
werd vertaald in het Nederlands door Betje Wolff (verg. Legêne 1998: 298-299).
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begonnen was. Oostindie maakt duidelijk dat verschillende niet-Nederlandse auteurs
een politieke agenda hadden en dat het fundament voor de bewering als zou de
67
Surinaamse slavernij de wreedste van zijn tijd zijn geweest, weinig stabiel is.
Stedmans beroemde Narrative of a five years' expedition against the revolted
Negroes of Surinam (1796) is met zijn schokkende relazen en afbeeldingen van
slavenmishandelingen van grote betekenis geweest voor het beeld van de
Surinaamse slavernij. Een pleidooi voor de afschaffing ervan vinden we er echter
niet in. John Gabriel Stedman (1744-1797) maakte deel uit van de Schotse brigade
die in opdracht van de Staten-Generaal in 1773 onder leiding van Fourgeoud in
Suriname aankwam om tegen de marrons op te trekken. Zijn liefde voor de slavin
Joanna is een voorname reden geweest waarom Stedman als een voor zijn tijd
uitzonderlijk humaan wezen de geschiedenis is ingegaan. Die liefde bevestigt te
meer zijn ambivalente houding tegenover de slavernij. Van Lier zegt het zo: ‘Het
verhaal is op romantische wijze verteld, maar dit verbergt de angst en het geestelijke
lijden niet, die de horige conditie van het meisje Joanna voor beide partners teweeg
68
bracht.’ Na vijf jaren actieve dienst verliet Stedman de kolonie, zonder zijn Joanna
die hij er niet van kon overtuigen hem te vergezellen. Zijn zoontje nam hij wel mee,
evenals zijn huisslaaf Quaco - die hij na thuiskomst aan de gravin van Roosendaal
cadeau deed.
Sinds Richard en Sally Price het oorspronkelijke manuscript van de Narrative
terugvonden en uitgaven weten we dat de tekst van het boek ter uitgeverij ingrijpend
redactioneel is omgebogen naar ‘de smaak van de tijd’.
Stedman's editor made a consistent attempt to slant his ‘moderate’
opinions, as expressed in the 1790 ‘Narrative’, in the direction of a rigid
proslavery ideology for the 1796 first edition, at the same time deleting
many of his observations that suggested the common humanity of Africans
69
and Europeans.
Stedmans vriendelijke woorden over de Afrikanen werden verwijderd of zo gewijzigd
dat er een neerbuigende toon uit sprak. De constatering van die tekstverminkingen
werpt uiteraard een ander licht op de persoon van John Gabriël Stedman, niet direct
op de receptie van zijn boek dat een opmerkelijk succes had met vertalingen in het
Nederlands ( Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guïana ,
70
1799-1800) en verder in het Frans, Duits, Zweeds en Italiaans.
De liefdesrelatie van de kapitein en zijn Joanna, als motief in de Narrative verwerkt,
is herhaaldelijk stof geweest tot literaire verbeelding: Franz Kratter schreef het
toneelstuk Die Sklavin in Suriname (1804; vertaald naar het Nederlands in 1805 als
Stedman), in London verscheen in 1824 het verhaal ‘Joanna or the Female Slave’,
67
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Oostindie 1993; enigszins gewijzigd opgenomen in Oostindie 1997: 68-107.
Stedman 1974: xii. Verg. ook: Gwilliam 1998. Phaf 1992 vergelijkt de relatie Joanna/Stedman
met die van ‘Moy Helana’ in het gelijknamige verhaal van Aleks de Drie (De Drie 1985: 23-32).
Gloria Wekker bekeek de positie van Joanna (Wekker 1984). Price & Price 1985 publiceerden
een ‘Poetical Epistle’ van Stedman.
Price & Price in Stedman 1988: lxii. Een uittreksel door L. Rens van het boek verscheen
vanaf 11-12-1948 in Het Nieuws.
Vgl. de inleiding van de Price's in Stedman 1988: lxi-lxiv, en Oostindie 1991. Voor de
verschillende Stedman-edities zie men de bibliografie van Van Lier in Stedman 1974: xiv-xvi.
Bespreking van de editie van de Price's: Ferrier 1990a. Over de invloed van Stedman:
Oostindie 1993a en Oostindie 1997: 68-107. Een biografie van Stedman is Collis 1965. Een
algemene inleiding geeft Dos Santos Lima 1991d.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

Eugène Sue schreef er een roman in twee delen over: Aventures d'Hercule Hardi
(1840) en Beryl Gilroy

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

52
verbeeldde de stof in de roman Stedman and Joanna: a love in bondage (1991).
Op 21 januari 2000 ging in Rotterdam John & Joanna van de Surinaamse Jenny
Mijnhijmer in première. Het stuk, afwisselend in het bos en in de stad gesitueerd,
brengt de complexe relatie van Stedman en zijn slavin op de planken, een verhouding
waarop de discipline-kolonel Fourgeoud, de pragmatische moeder van Joanna en
de geest van Boni hun krachten doen gelden. Het stuk maakt gebruik van het
Creoolse erfgoed: de tekst is gelardeerd met odo's (spreekwoorden) en liederen en
stukken van de dialoog zijn in het Sranan gesteld.
De plaats die Stedman Joanna toebedacht in zijn Narrative, heeft Ineke Phaf
ertoe gebracht de Schotse militair de eerste Caraïbische auteur te noemen. De
mulattin bij Stedman ‘is er hoofdzakelijk om door haar aanwezigheid de conflictsituatie
in de koloniale plantagemaatschappij aan te klagen, die menselijke relaties verziekt
en een centrale functie in de Caraïbische literatuur met natievormende impulsen
gaat krijgen. Stedman wordt hiermee ongeweten een eerste Caraïbische auteur,
die als Europeaan zijn diepe verbondenheid met Suriname op deze wijze vorm
71
geeft.’
De vraag is of deze conclusie niet te ver gaat. Als het op de verbondenheid
aankomt, dan is het niet Stedman, maar de evenzeer met de pen begaafde dominee
Kals die de eer van eerste Caraïbische auteur toekomt. Maar nog afgezien van deze
primaatkwestie, uiteindelijk dacht ook Stedman in koloniale termen, volgens een
stramien dat ons aan Multatuli herinnert: wel de misstanden maar niet het systeem
als zodanig aanklagen. Stedman markeert wel een punt in een traditie, of desgewenst
in zijn verbeelding van de mulattin het begin ervan, een typisch koloniale traditie.
Met Voltaire en Stedman was de mythe van de Surinaamse slavernij die de
wreedste van zijn tijd zou zijn, geboren en zij volgde haar eigen loop, de bellettrie
72
met ‘spectaculaire’ stof voedend. Het krantenlezende publiek in de kolonie-zelf
wilde er echter niet aan: in de Surinaamsche Courant van 30 december 1835 (nr.
104) verscheen een biografische schets van Voltaire, maar over wat hij met
betrekking tot Suriname te melden had gehad, werd met geen woord gerept.
Niet altijd is exact uit te maken langs welke weg de traditie Behn-Voltaire-Stedman
heeft doorgewerkt: direct door hun eigen teksten, of indirect via bewerkingen van
hun teksten of via de geschiedverhalen van historici als Hartsinck (1770), Van
Hoëvell (1854) en Wolbers (1861).
De invloed van Aphra Behns verhaal op de Surinaams-koloniale literatuur is nooit
systematisch onderzocht, maar er zijn aanwijzingen dat die niet onderschat moet
worden. De ‘nobele wilde’ en de ‘edele, lijdende slaaf’ werden belangrijke karakters
in de verlichte literatuur van de tweede helft van de 18de en de eerste helft van de
19de eeuw, waarin vraagtekens werden gezet bij de wijze waarop de slavernij in
de koloniën gestalte kreeg. Wel is het goed er op te wijzen dat die vroegste verlichte
geesten uitgingen van zeer speciale negers: de dramatis personae van Oroonoko
zijn van koninklijken bloede. Aan de hand van enkele naar verschijningsjaar,
verhaalsituering en intrige sterk uiteenlo-
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Phaf 1987: 8.
Noël Salomon 1978 heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat zowel Voltaire als Stedman hebben
gediend als bron van informatie voor de wijze waarop Alejo Carpentier in El siglo de las luces
Paramaribo heeft beschreven (Salomon 1978).
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73

pende werken zal deze invloed van Aphra Behns Oroonoko kort getraceerd worden.
In 1774 verscheen het treurspel Monzongo, of De koninglyke slaaf van de
koopman-dichter Nicolaas Simon van Winter (1718-1795), geschreven nadat de al
vermelde grote slavenopstand van 1763 in Berbice de koloniale samenleving aan
het wankelen had gebracht. Tegen hen die de slavernij met hand en tand
verdedigden, richt Van Winter zich in zijn voorbericht:
Ik poogde hen de onbetaamelykheid der slavernye onder het oog te
brengen; hen de stem der menschlykheid, en het recht der eenvoudige
74
natuur te doen horen, en hun medelyden op te wekken.

Het treurspel brengt een (indiaanse) slavenopstand ten tonele onder leiding van
Monzongo, koning van Verragua. Maar Van Winter laat het drama zich voltrekken
in een historisch veilig decor: de Spaanse verovering in het begin van de 16de eeuw.
‘De Nederlandse, calvinistische kolonisten van de 18de eeuw zijn aldus vervangen
door de Spaanse, rooms-katholieke kolonisten van de 16de. Het lijkt alsof de angel
75
aldus uit het spel was weggenomen,’ zegt Paasman. Van Winter hanteerde hiermee
hetzelfde procédé als Aphra Behn - die met háár verhaal indirect kritiek leverde op
76
de Engelse koningstroon - zij het met andere geografische coördinaten. Monzongo,
die zijn slavenmeester Cortez van de verdrinkingsdood heeft gered, dreigt van zijn
geliefde Semire gescheiden te worden. De geliefden worden door de boosaardige
Spaanse onderbevelhebber Alvarado gearresteerd. Zij kunnen ontsnappen, maar
77
Semire laat daarbij het leven. Als Alvarado gedood is, komt de opstand tot een
einde: de opstandelingen vertrouwen op de goede slavenmeester Cortez. Als deze
verneemt dat Monzongo een koning is, kan hij als Spaans edelman hem alleen
maar de vrijheid schenken. Overigens is het voor een juiste inschatting van Van
Winters vrijheidsbegrip goed erop te wijzen, dat hij misschien naast een kritiek op
de toestanden in de Nederlandse koloniën, ook het oog gehad heeft op ‘de graafelyke
78
regeering’ in het eigen land, die van stadhouder Willem V. ‘Slavernij’: daar hadden
de dichters van de patriottistische literaire genootschappen van zijn tijd wel een
historische notie van die met Spanje te maken had, maar de Spaanse bok speelde
daarin geen rol.
Ook in de 19de eeuw blijken de door Aphra Behn gecreëerde archetypen nog
een sterke invloed uit te oefenen op de literaire verbeelding. Hassar of de negers
van Edmond Willem van Dam van Isselt (1796-1860), verscheen in 1829 bij D.R.
van Wermeskerken te Tiel. De invloed van de karakteruitbeelding van Aphra Behns
Oroonoko is in dit dichtstuk goed te traceren, maar de schrijver geeft een totaal
andere wending aan het verhaal. Het boek van Aphra Behn legt een directe relatie
tussen Suriname en Afrika door ook de Afrikaanse voorgeschiedenis van het
koningsdrama weer te geven. Geschreven in alexan73
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Er ligt nog een onontgonnen onderzoeksterrein waar het betreft eventuele vroegere
bellettristische creaties van de figuur van de koninklijke slaaf. Rud. Lydius gaf in 1684 een
satire op de hoogdravende treurspelen van zijn tijd met het blijspel in twee bedrijven De
princelijke slaaf ('t Enchuysen, by Meynerd Mul). Over ‘koninklijke slaven’: Paasman 1987.
P. 2. Ook in de afdeling ‘Winter’ van De jaargetyden (1769, p. 100) richt Van Winter
zijn pijlen op de slavenkooplieden ‘die van hun dwinglandy/ Waardoor Guiné zyn kroost
in wreede slaverny/ Ziet voeren, stout zyn deel durft eischen’.
Paasman 1984: 239, noot 177. Over Monzongo ook Waaldijk 1959: 188-189.
Duffy 1977 & 1986.
Uitvoerige plot bij Priester 1987: 63-64. Vgl. ook Paasman 1984: 135.
De Vries 2001: 250, 252, 400.
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drijnen verhaalt Hassar of de negers in twee zangen de trieste geschiedenis van
de koningstelg Hassar aan wiens edelmoedige opstandigheid een einde komt door
een kogel uit een plantersgeweer. Van Dam van Isselt zet overigens niet de zoveelste
nobele wilde neer, maar betoont zich een oprecht abolitionist door op te merken dat
de negers wel degelijk ontvankelijk zijn voor het christendom, zelf een Opperwezen
kennen en weet hebben van de onsterfelijkheid van de ziel. Interessant is het werk
vooral omdat de dichter ook uiteenzet hoe de verdeeldheid van de Afrikaanse
stammen de slavenhandelaars in de kaart speelt. Als Hassar merkt hoe zijn geliefde
Néalé, ‘een jonge Rijks-Vorstin, in Dahomé geboren’ in slavernij wordt weggevoerd,
wordt ook hij in de boeien geslagen. Zij worden overigens niet naar Suriname
verscheept, maar naar Jamaica - de auteur zegt ook in zijn voorrede dat hij een
79
navolging geeft van Sédim ou les Nègres (1826) van Viennet. Dat hij niettemin
wel degelijk met zijn korte heldendicht wilde refereren aan de slavenmisstanden in
Suriname, blijkt uit zijn ‘Aanteekeningen’ waarin hij verwijst naar de gruwelijkheden
die zich in zijn tijd nog altijd in Suriname afspeelden.
Hoofdonderwijzer Pieter Jacob Andriessen (1815-1877). Deze hoofdonderwijzer
staat te boek als de schrijver die ‘den historischen roman voor jonge lieden’ in het
leven riep: hij behandelde in een reeks boeken de vaderlandse geschiedenis van
80
Civilis tot de slag bij Waterloo. Ofschoon verschenen slechts zeven jaren vóór de
afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën, stelt het op jeugdige lezers
afgestemde Marie en Pauline of Nederigheid en hoogmoed (1856) wel vragen bij
de slechte behandeling van de slaven, maar het slavernijsysteem als zodanig blijft
81
buiten schot. Marie is door een schipbreuk aangespoeld in Suriname, wordt
gevonden door de slaaf Cesar en opgenomen in het plantersgezin van de heer
Vrede. Behandeld alsof zij een eigen dochter is, groeit Marie op tot een ongelooflijk
braaf meisje, in schril contrast tot haar ‘zusje’ Pauline, in wie alle karaktertrekken
verenigd zijn die haar maar tot een verwend nest kunnen maken. Cesar redt de
twee zoontjes Vrede uit de diepe Surinamerivier, en later ook nog eens zijn meester
uit het brandende plantershuis, waarbij hij zelf zo zware verwondingen oploopt dat
hij het leven laat. Hij staat in schril contrast tot de jonge, broeierige en weinig woorden
verbruikende slaaf Alexander die dan ook de plantagegebouwen in brand steekt,
voordat hij wegloopt. Tegen het einde van het boek duikt de vader van Marie op,
die gefortuneerd in Nederland is teruggekeerd uit de tropen. Nergens wordt de vraag
gesteld wie de prijs heeft betaald voor zijn fortuin; het vergaren van vermogen in
den vreemde werd blijkbaar respectabel gevonden.
De ‘lessen van wijsheid en godsvrucht’ die de auteur in de opdracht aan zijn beide
dochtertjes belooft, worden de lezertjes met grote nadrukkelijkheid voorgehouden,
maar zijn toch duidelijk lessen over en zeker niet voor de negers. Negers zijn van
zichzelf niet dom of onwelvoeglijk, maar moeten in het gareel gehouden worden
met veel geduld en niet met de zweep, zoals ons het voorbeeld leert van Marie die
het hondsbrutale slavinnetje Arabella weet te temmen. In hoeverre dit ook strookte
met de historische praktijk, laat W. Boekhoudt ons zien. In zijn boek ‘Uit mijn verleden’
beschrijft hij de koffieplantage
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Opgenomen in Guillaume 1826: 179 e.v.
Brugmans 1911.
Uitvoerig ben ik op deze roman ingegaan in Van Kempen 1999f, waaraan ik hier enkele
passages ontleen. Biografisch is Frederiks & Van den Branden [1891]: 18. Het boek werd
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bewerkt door Suze Andriessen en beleefde vele drukken: [1861] , [1867] , jaar van 4e en 5e
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dr. onbekend, [1894] , [1907] , [1919] .
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Jagtlust, die gezien haar ligging model kan hebben gestaan voor die in het boek
van Andriessen. Het regime dat hij schetst is strak en laat ruimte voor weinig
82
humaniteit in de behandeling van de slaven.
Cesar is de relatief best uitgewerkte zwarte figuur in Marie en Pauline . Drie
reddingsacties binnen één verhaal, men voelt al aankomen dat Cesar - nomen est
omen - een koningszoon is. Dat hij dezelfde naam draagt die ook Oroonoko in zijn
nieuwe slavenbestaan toebedeeld kreeg, maakt de rechtstreekse lijn die van Behns
held loopt naar de bijfiguur in Andriessens boek ten overvloede duidelijk. Maar de
transformatie is evident: van de karaktervolle, strijdende Oroonoko is in de figuur
van Cesar weinig overgebleven; hij is al evenzeer een ja-knikkende, brave Hendrik
als zijn zo veel beroemdere pendant uit het Engelse taalgebied: Oom Tom uit Harriet
83
Beecher Stowe's Uncle Tom's cabin (1852).
Dat in de figuur van Cesar een op zijn zachtst gezegd tendentieus portret van de
negerslaaf wordt gegeven, is ook op historische gronden duidelijk te maken. Natuurlijk
waren er negers die ‘gecreoliseerd’ waren, dat wil zeggen die dicht tegen de blanke
cultuur aanzaten (zonder daar veelal juridisch of anderszins werkelijk deel van uit
te kunnen maken). Maar die waren allerminst prototypisch voor de plantagenegers.
Dit is de eerste reden waarom Andriessen met zijn meegaande Cesar-figuur een
tendentieuze kijk op de slavenkolonie ontplooit. De tweede is dat hij een wereld
oproept waartegen in 1856 allang niet meer werd aangekeken als een samenleving
84
met een evidente knechting van slaven. Het feit dat Andriessen de extremistische
uitwassen beschrijft en die veroordeelt, en het systeem op zich nog altijd als een
noodwendigheid van het historische en natuurlijke lot presenteert, dáárin zit het
element van verheerlijking van een avontuurlijke vrijheid die op dat moment al wel
degelijk door velen erkend werd als willekeurig, antichristelijk en mensonwaardig.
85
Iconografisch is de invloed van de gravures uit Stedmans werk enorm geweest ;
aardig is dat het omslag van de Helman-vertaling van Behns Oroonoko uit 1983
met een Stedman-gravure gesierd wordt. In de bellettrie heeft Stedmans
slavernij-beeld doorgewerkt in bijvoorbeeld de roman De kanten zakdoek (1867)
van E. Gerdes. Jeugdboekenschrijver Eduard Gerdes (1821-1898) behoorde met
Andriessen tot de populairste auteurs van de tweede helft van de 19de eeuw, maar
stond ook anderszins dicht bij zijn collega: in Amsterdam ging hij school bij de vader
86
van Andriessen. Zijn roman De kanten zakdoek: een verhaal uit den ouden tijd
87
verscheen in 1867 bij Sijthoff in Leiden. Het verhaal draait om de bedelaarsjongen
Pieter van Delft die een poging doet een prachtige kanten zakdoek te stelen van
een deftige dame. Uit medelijden ontfermt deze zich over het jongetje. Achttien jaar
later is Pieter kapitein van een oorlogsschip in dienst van de Zeeuwsche Staten.
Aleer zijn schip zee kiest, doet zich een incident voor met een dronken
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Boekhoudt 1874: 70-73.
Het zal vooral in Goodbye to Uncle Tom (1956) van J.C. Furnas zijn dat Beecher-Stowe onder
vuur kwam te liggen: volgens Furnas wist zij niets van het werkelijke slavenleven en achtte
zij alleen negers met blank bloed rijp voor civilisatie.
Zelfs als we met Gert Oostindie 1997: 40 instemmen dat afschaffing van de slavernij nooit
een onderwerp is geweest van ‘serieus politiek debat’, kunnen de doordringende geluiden
van een aantal abolitionisten niet veronachtzaamd worden.
Kolfin 1997a: 43-48.
Wumkes 1918: 643.
Uitvoeriger over deze roman Van Kempen 1999f. Biografisch: Frederiks & Van den Branden
[1891]: 272.
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soldaat die Pieters oude straatvriendje Hein Kast blijkt te zijn; de krijgsraad straft
de soldaat streng, maar de kapitein verleent hem gratie. In Suriname neemt kapitein
Van Delft - eigenlijk tegen zijn zin - deel aan patrouilles tegen de weglopers; een
opstand blijkt te zijn uitgebroken door het wangedrag van een blankofficier, die maar
net gered wordt van ophanging door de negers. Deze blankofficier blijkt het verwende
zoontje van zijn weldoenster te zijn die na een misdaad naar de West is gevlucht.
Kapitein van Delft speelt opnieuw de barmhartige Samaritaan. En terug in Holland
doet hij dat nogmaals als hij afziet van wraak tegenover zijn oude bedelaarspatroon
die hem ooit beroofde.
De thematiek is glashelder: de christelijke vergevingsgezindheid zal zegevieren.
De auteur, zelf evangelist, is een vaardig verteller, wat mogelijk de populariteit van
het boek verklaart: nog in 1929 zou de tiende druk verschijnen en ook in 1977 werd
88
de tekst nog herdrukt. Over het slavenleven is de auteur niet minder helder: de
verteller treedt er voor uit het fictionele kader van het ‘verhaal uit den ouden tijd’,
om er zijn afschuw over uit te spreken (pp. 104-106). In zijn beschrijving van de
plantagekolonie is Gerdes zonder meer geïnspireerd geweest door kapitein Stedman.
Als de auteur over de slavenmishandeling schrijft:
Liggende op den grond, met armen en voeten aan palen gebonden, werd
hun het vleesch door zweepslagen van het ligchaam gereten. Eenigen
sloeg men een ijzeren haak door de ribben, en alzoo hangende, werden
zij vreeselijk geslagen. [p. 105]
89

dan is dat een verbale weergave van de welbekende gravures uit Stedman .
Intertextuele (of bijna: inter-iconografische) verwijzingen als deze zijn uiteraard niet
altijd zo evident.
Dat Stedman een situatie geschetst had van het einde van de 18de eeuw, dus
een eeuw later dan de historische tijd van Gerdes' verhaal, zal de lezer nauwelijks
hinderen. Het is de auteur blijkbaar niet om historische exactheid te doen: hij noemt
nergens een jaartal, maar de historische tijd van de roman is de tijd van het Zeeuwse
90
bewind in Suriname: 1667-1682, met enkele jaren overlap.
De kanten zakdoek staat midden in de realistische traditie van een vrij exacte
uitbeelding van verschillende lagen van de Nederlandse samenleving, waarbinnen
een pauper zich omhoog weet te werken op de maatschappelijke ladder, weliswaar
omdat de Voorzienigheid hem een kans geeft, maar toch vooral omdat hij zijn
natuurlijke goede karaktertrekken optimaal benut.
Eduard Gerdes schijnt niet ver bezijden de waarheid gezeten te hebben als hij
schetst hoe aan het einde van de 17de eeuw de figuur Julius, die nooit heeft willen
deugen en tenslotte een zware misdaad begaat, toch nog als hardvochtig blankofficier
in Suriname terecht kan. In zijn autobiografische Swaving's reizen en lotgevallen
(1827) bevestigt Justus Gerardus Swaving deze topos van de herrijzenis in de West
van Europese schelmen, een renaissance die haar ware aard liet zien als de drank
91
in de man was.
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Overzicht van drukken: 1867 , 1883 , 1890 , 1896 , 1906 , 1910 , 1916 , 1919 , 1925 ,
11

1929 , 1977 .
Ze zijn naast elkaar gereproduceerd in Bakker e.a. 1993: 25 en bij Kolfin 1997: 47. Voorts
ook bij Schulte Nordholt 1961, Vanvugt 1989 en Everett 1993.
Dat hij vermeldt dat het Fort Zeelandia palissaden heeft (p. 131) is een anachronisme: al
tijdens de Engelse bezetting onder Willoughby (1652-1666) werd het Fort opgetrokken uit
steen (Fontaine 1972: 9).
Swavings avontuurlijke reisverslag speelt zich af in Demerary (vgl. Bosman 1994).
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klagen, het systeem laten voor wat het is. Het onderscheid tussen de verschillende
auteurs is vooral een verschil in stijlregister in de verwoording van commentaar op
de wijze waarop het slavernijsysteem werd doorgevoerd. Als die stijlregisters worden
voorgesteld op een as met de scherpte van toon als parameter, dan situeren de
scherpe woorden van dominee Kals zich aan het ene uiteinde. Aan het andere
uiteinde vinden we misschien iemand als Pieter van Dyk. Deze deed rond 1768 ten
behoeve van plantagedirecteuren een praktische taalgids voor het leren van
92
Sranantongo het licht zien. Hij nam daarin ook een samenspraak op, Het leeven
93
en bedryf van een Surinaamsze directeur met de slaaven op een koffi-plantagie .
Van Dyk kon meegaan in de kritiek op de wreedheid van plantagedirecteuren, maar
hij stelt dat de plantage-eigenaren vaak goed zijn en waarschuwt ervoor alle
directeuren en administrateurs over één kam te scheren. De samenspraak schetst
ook een beeld van het leven van de slaven, en al was Van Dyk geen abolitionist
94
avant la lettre, een humaner behandeling van de slaven stond hij zeker voor.

3.4 In Nederland geschreven teksten over de slavernij
Verlichtingsideeën hebben het slavernijdiscours onmiskenbaar beïnvloed, maar de
veranderde houding van de Europeaan tegenover gezag, traditie en bijgeloof, leidde
niet direct tot het afstand nemen van de traditionele rechtvaardigingen van de
95
slavernij. Gert Oostindie wijst er op dat er een groot contrast bestond tussen de
opvattingen over zwarten in West-Indië, en dan met name in Suriname, en de ideeën
96
over zwarten in Nederland. Nog tot in de 19de eeuw bleven de suikerheren in
Suriname zich verzetten tegen de kerstening van de slaven, en het beeld van het
plantageleven zoals dat bijvoorbeeld oprijst in de dichtwerken van de planter Paul
François Roos, is niet het beeld dat auteurs in Nederland uitdroegen.
In de ‘nieuwe genres’ van de Verlichting, de roman en de novelle, de spectator
en het essay, het burgerlijk drama en de almanakpoëzie, wordt de slavernij
97
gethematiseerd met steeds kritischer ogen. Een scherpe veroordeling van de
slavernij is bijvoorbeeld te vinden in het intellectualistische spectatoriale tijdschrift
98
De Denker van het jaar 1764.
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Volledige titel: Nieuwe en nooit bevooren geziene onderwyzing in het Bastert Engels, of
Neeger Engels... Met volkoomene onderrigting, by maniere van 't zaamen-spraaken, hoe en
op wat wyze zig ontzien en bemind te maaken, zonder over te gaan tot zoodanige onmenselyke
wreedhedens, als daar zomtyds in het werk worden gesteld; die volstrekt nergens anders toe
konnen dienen dan om, van goede, kwaade slaaven te maaken, tot onvermydelyk nadeel
der geinteresseerdens.
De tekst van de samenspraak in Lichtveld & Voorhoeve 1958: 205-235, resp. 1980: 219-249.
Uitgave van de volledige boektekst geven Arends & Perl 1995: 93-242, met taalkundig
commentaar (11-71).
Vgl. Van Trier-Guicherit (1991) die ook wijst op een mogelijke navolging van Van Dyk: De
West-Indische klapper van circa 1783 - zie de Profielen van Schouten en Roos. Over Van
Dyk voorts De Jong 1965c en 1966a. Ook het economisch-spectatoriale tijdschrift De koopman
(1768-1776) schetste een goede en een slechte directeur (besproken bij Paasman 1995b).
Zie hierover Davis 1966 en Davis 1975.
Oostindie 1997: 233.
Achttiende-eeuwse jeugdboeken die Suriname thematiseren, heb ik niet kunnen ontdekken.
Buijnsters & Buijnsters-Smets 1997 noemen er niet één.
Integraal in facsimile opgenomen in Keijser 1985: 18-35, toelichting op pp. 49-59. De brief
zonder de commentaar is ook opgenomen in Lichtveld & Voorhoeve 1958: 243-252, resp.
1980: 258-267. Paasman noemt als mogelijke auteur de Doopsgezinde predikant Cornelius
van Engelen (Paasman 1984: 119). Als andere spectatoriale tijdschriften met getuigenissen

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

58
De veroordeling bestaat uit twee vertogen (nr. 82 en 83) die samen een brief en de
commentaar van de editeur omvatten. In de brief beklaagt de Afrikaan Kakera Akotie
zich over de behandeling die hij heeft moeten ondergaan nadat hij door een
‘misverstand’ als slaaf naar Suriname is gevoerd; hij hekelt de slavenhouders en
alle misstanden op de plantages. De brief is een zeldzaam voorbeeld van een ‘zwart
perspectief’ in de bellettrie. De commentaar gaat schijnbaar - aan de hand van de
ideeën van Montesquieu - in tegen wat er in de brief beweerd wordt, maar op zo'n
manier dat lezers die de slavernij goedkeuren in de val lopen. ‘De combinatie van
de kritiek van de zwarte briefschrijver, de ironie van de editeur en de satire van de
te hulp geroepen Montesquieu, vormt mijns inziens een van de meest geslaagde
hekelingen van de slavernij in de Nederlandse historische letterkunde’ zegt Bert
99
Paasman. Een vrouwelijke variant op de brief van Kakera Akotie is die waarin een
negerin de Nederlands-koloniale toestanden beschrijft in de roman Aardenburg, of
de onbekende volkplanting in Zuid-Amerika (1817) van Petronella Moens (1762-1843)
- de roman komt later nog ter sprake.
De anoniem verschenen roman Geschiedenis van een neger, zijn reize met de
heer N.... van Surinamen naar Holland (ca. 1770) vertelt het verhaal van de Hugenoot
N. Hij reist met vrouw, dochter en een begaafde neger van Suriname naar
Amsterdam en doet onderweg een eiland aan waar een andere Hugenoot een soort
heilstaat heeft opgezet. Opvallend is hoe deze Geschiedenis van een neger eindigt:
de dochter van de Hugenoot treedt in het huwelijk met de neger Thomas, nadat
deze zich tot het christendom bekeerd heeft - de bekende conditio sine qua non.
De heer N. vertelt wat voor een goede meester hij geweest is - met hem is het
100
prototype van de goede planter geboren dat later vaak zal opduiken.
De goede meester die met zijn slaven meevoelt zonder zijn eigenbelang uit het
oog te verliezen, bracht Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819) tot
leven in zijn tweedelige, anoniem verschenen roman Rhapsodiën of het leeven van
Altamont (1775). De titelfiguur Altamont leidt schipbreuk en begint op een onbewoond
eiland een nieuw bestaan. Een nieuwe schipbreukeling, Amelia, spoelt aan en zij
doet uitgebreid het verhaal van haar leven en dat van haar vader, die als
slavenmeester een vorm van verlicht regime doorvoerde met rechten,
godsdienstonderwijs en de mogelijkheid tot vrijmaking voor de slaven. Met haar
bouwt Altamont een kleine gemeenschap op, uitgaande van Verlichtingsideeën over
101
opvoeding en onderwijs, vrijheid en gelijkheid, kunst en wetenschap.
Belangrijk in de literatuur van de Nederlands-koloniale Verlichting is de briefroman
Reinhart, of Natuur en godsdienst van Elisabeth Maria Post (1755-1812), in

99
100
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over Surinaamse kolonisten noemt Paasman (1982: 49-50) Neerlandsch Echo (1770-1771)
en De Koopman (1768-1776).
Paasman 1984: 119.
Naast het later nog te bespreken Reinhart van Elisabeth Maria Post, behandelt Paasman als
voorbeelden van werken waarin de goede planter ten tonele wordt gevoerd nog het toneelstuk
Zamor en Zoraide (1780) door F.G. Freiherr von Nesselrode, het verhaal ‘Simeo’ (1784) van
G. Brender à Brandis en de romans Florentin van Fahlendorn (1789-1790) van J.H. Jung
Stilling, De geschiedenis van Simon Blaauwkool (1813) door Christian Gotthilf Salzmann
(1744-1811) en Aardenburg (1817) van Petronella Moens - deels dus niet-Nederlandse
auteurs en hun werken spelen niet alle in Suriname (Paasman 1984: 148-154). Over Jung
Stillings werk schreef H.D. Benjamins 1925/26a: 24-30.
Uitgebreider over het boek Paasman 1984: 145-147 die er op wijst dat de roman tot in details
sterk doet denken aan wat G.Th. Raynal had bepleit in zijn Wysgeerige en staatkundige
geschiedenis (1775-1783) - die, zo voeg ik daaraan toe, De Perponcher dan in het Frans
gelezen moet hebben: Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce
des Européens dans les deux Indes (1e druk 1770).
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1791-1792 verschenen te Amsterdam in drie delen, die zoals Paasman heeft
aangetoond niet Surina-
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me maar Demerary tot decor heeft. Om zijn moeder financieel te steunen, reist
de jongeman Reinhart naar Zuid-Amerika. Hij bereidt zich voor op de confrontatie
met een verwerpelijk systeem van knechting, maar de werkelijkheid is nog
schokkender dan hij dacht:
De zon gaat onder, en haare zinkende straalen beschijnen het blad,
waarop ik aan u schrijf, welkom is mij het oogenblik dat aan onze
vriendschap geheiligd is; ik verlang om mijn hart aan u uittestorten; het
is gedrukt door een medelijdend gevoel van de wreedheid en het onrecht,
dat ik rondom mij zie heerschen; en het schreit tot God over de ellenden
van mijne medemenschen. [Dl. I, p. 238]
De zwarte slaven als medemensen: die notie zou eerst in de 19de eeuw over een
breder plan doordringen om tenslotte in 1829 in een eerste juridische formulering
te worden vastgelegd. Als een Multatuli roept Reinhart in 1791 uit:
gij, gevoelige mensch! die daar ooit uwe voetstappen zetten zult, ween
over het lot van uwe broederen, of liever, denk op middelen tot hunne
verlossing! [Dl. I, p. 245]
Maar dan - we slaan de bladzijde om - is daar die vriend van zijn vader, die Reinhart
twaalf slaven cadeau doet, zodat hij een plantage kan starten. Een gewetensconflict
ontstaat, maar er moet toch brood op de plank komen, en daarom wordt van de
nood een deugd gemaakt: Reinhart zal zijn slaven edelmoedig behandelen. Het zit
deze lieden toch al niet mee, beseft Reinhart: de natuur heeft hen tot exponenten
van het woeste Afrika en niet van het Verlichte Europa gemaakt en hun is niet den
troost van het evangelie geworden. Reinhart leeft bijna als een kluizenaar, vindt op
de duur een vrouw, wordt vader en na een reeks van tegenslagen waaronder de
dood van zijn echtgenote, keert hij naar Europa terug.
Paasman noemt Reinhart het ‘eerste Nederlandse literaire werk waarin de koloniale
problematiek met zekere diepgang aan de orde gesteld wordt, waarin de persoon
van de kolonist meer genuanceerd uitgewerkt wordt en waarin slavenhandel en
103
slavernij een principiële benadering krijgen’. Hij vindt in de Reinhart ook de eerste
realistische beschrijvingen van natuur en landschap en van de mensen die daarin
leven. Maar ook hij constateert de tweeslachtigheid van Reinhart die wel voor zichzelf
de principes van natuurrecht en christendom en de daarop gebaseerde
mensenrechten erkent, maar voor de slaven met weinig principiële, verzachtende
argumenten komt aanzetten:
Voor de contemporaine lezer zal de Reinhart, en zullen de meeste literaire
teksten over slavernij, dan ook de functie gehad hebben van een pleidooi
voor een ‘verlicht meesterschap’, waarbij het recht op vrijheid niet ontkend
wordt, meestal vurig onderschreven, maar waarbij de vrijheid, met een
beroep op een hogere dan menselijke macht, gepresenteerd wordt als
102

103

Paasman 1984: 170-205 en passim. Bio-bibliografisch over Post is voorts Paasman 1974.
Beknopt is Schenkeveld-van der Dussen 1997b. Paasman 1999a geeft een exacte
plaatsbepaling van Post. Van Reinhart bestaat ook een door Leonard de Vries naar het
tegenwoordige Nederlands bewerkte versie in de reeks Hoogtepunten van de 18de-eeuwse
Nederlandstalige romanliteratuur (1988).
Paasman 1982: 52. Hij doelt hiermee op werk in de zin van ‘fictionele literatuur’; de eerder
verschenen, verhalende beschouwingen van ds. Kals zouden anders voor deze kwalificatie
in aanmerking komen.
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een toekomstperspectief. Sociaal-gevoelige literatuur dus, nauwelijks
104
sociaal-emancipatorisch.
Geschriften als De Denker, Geschiedenis van een neger, Rhapsodiën of het leeven
van

104

Paasman 1984: 216.
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Altamont en Reinhart maken duidelijk hoezeer de Verlichting bij auteurs in Nederland
die over de slavernij schreven, doorwerkte. De vraag is natuurlijk in hoeverre de
utopische schets van een ideale samenleving die op een onbewoond eiland wordt
105
gesitueerd zoals in Geschiedenis van een neger en Rhapsodieën, niet al op
voorhand zijn eigen realiteitswaarde en daarmee zijn eigen overtuigingskracht
onderuit haalde. Schrijvers situeren dergelijke samenlevingen niet in kolonies, maar
106
dat zegt natuurlijk iets over de controversialiteit van het onderwerp. In de
beeldvorming over de slavernij hebben de genoemde werken waarschijnlijk wel hun
rol gespeeld, niet in een ten goede keren van de situatie. De barbaarsheid van de
slavernij was dan wel ten hemel schreiend, het eigenbelang van de planter vroeg
nu eenmaal zijn prijs.

105
106

En ook het werk van Petronella Moens dat later ter sprake komt.
De topos van het eiland als locus voor de idealistische samenleving zullen we ook in de
20ste-eeuwse literatuur tegenkomen bij Helman en Van de Walle.
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4. Conclusie
Tot ver in de 18de eeuw zijn teksten die verband houden met Suriname geschreven
van buitenaf: door scheepskapiteins, militairen, Nederlandse dominees en
bestuursambtenaren. De 18de-eeuwse fictie neemt het over van de 17de-eeuwse
non-fictie, maar die fictionele teksten zijn vaak realistischer dan hun vroegere
non-fictionele voorgangers. In de internationale beeldvorming over Suriname hebben
drie auteurs een belangrijke rol gespeeld: Aphra Behn, Voltaire en John Gabriël
Stedman. Het beeld van Suriname als een extreem wrede slavenkolonie is door
hen gecreëerd, al is niet altijd uit te maken of zij hun invloed direct of langs de latere
weg van de geschiedschrijvingen van Hartsinck, Van Hoëvell of Wolbers hebben
uitgeoefend. Aphra Behn werd bijvoorbeeld niet vóór de 20ste eeuw in het
Nederlands vertaald. Dat neemt niet weg dat zij met de creatie van de nobele slaaf
Oroonoko een archetype heeft geschapen voor allerlei varianten van de edele slaaf
in latere literatuur. Het expeditieverslag van de Schotse kapitein Stedman heeft,
niet in de laatste plaats ook door de gravures (de ‘fotografie’ van die tijd) op de
slavernijverbeelding in tal van 19de-eeuwse prozaverhalen zijn stempel gedrukt.
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‘Het geknackt crediet’
Economische neergang en culturele bloei in
het laatste kwart van de 18de eeuw
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Een nog nooit eerder geziene culturele bloei gaat in het laatste kwart van de
18de eeuw samen met een neerwaartse economische spiraal. Terwijl het
absenteïsme van eigenaren toeneemt en het plantageleven hoe langer hoe
meer door administrateurs wordt bestierd, neemt echter ook de permanente
bevolking in omvang toe. De joden verplaatsen hun culturele centrum van de
Jodensavanne naar Paramaribo en tekenen voor een belangrijke historische
bron: het Essai historique sur la colonie de Surinam (1788) van David Nassy
en anderen.
De Europese Verlichting doet ook in de verre kolonie haar invloed merken.
In de hoofdstad groeit de behoefte aan culturele instellingen, naar gelijkenis
van Nederland. Er komen drukkerijen en uitgeverijen, kranten en tijdschriften,
loges en genootschappen, toneelgroepen en schouwburgen, boekencollecties
en leesgezelschappen, de eerste vastleggingen van inheemse en creooltalen
vinden plaats.
Van het reilen en zeilen van het literaire genootschap De Surinaamsche
Lettervrinden legt de geschiedenis het best getuigenis af, vooral dankzij de
bundels Letterkundige Uitspanningen . Binnen deze kring zijn drie mannen
bijzonder actief: de arts Jacobus Voegen van Engelen die het tijdschrift De
Surinaamsche Artz uitgaf, de satirische dichter Hendrik Schouten en planter
Paul François Roos. De ‘vaerzenmaakery’ van de laatste levert een flink aantal
uitgaven op, waarin het verval van de landbouw niet wordt geloochend, maar
het land toch wordt voorgesteld als een paradijs: voor de blanke meester
evengoed als voor de slaaf.
Eerst een eeuw later zal Suriname opnieuw een periode van vergelijkbare
culturele bloei doormaken.
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1. Inleiding
1.1 Algemeen
Hoe wisselvallig zijn de tijden
Vriend Roos! hoe kort is 't nog geleen
Dat men geen Sterv'ling zag ter been!
'T moest al in Koets of Chaisen rijden!
Elk reed ten blijk van overvloed
Maar nu loopt alles weer te voet.
Hendrik Schouten,
‘Wisselvalligheid der Surinaamsche zaaken’, 1786

De economische achteruitgang van Suriname zette in de jaren '70 van de 18de
1
eeuw in en heeft - met enkele oplevingen - eigenlijk nooit meer een rem gekend.
De guerrilla van de marrons ontwikkelde zich tot een complete oorlog. Onder leiding
van Boni, Baron en Joli Coeur bouwden zij zo'n macht op, dat een groot
expeditieleger onder leiding van kolonel Fourgeoud werd uitgerust om tegen hen
op te trekken - Stedman deed er verslag van in zijn Narrative of a five years'
2
expedition against the revolted Negroes of Surinam (1796). Bijna een eeuw later
gebruikte J. Hendrik van Balen de historische stof voor De commandant van de
negerjagers (1890) en bijna nog eens een eeuw later verlegden André Pakosie en
Johan Edwin Hokstam de focus naar Boni in respectievelijk De dood van Boni (1972)
en Boni (1983).

1.2 Demografie
Ook demografisch deed er zich een belangrijke verschuiving voor. Citeren we Rudolf
van Lier: ‘Een grote groep van blanke blijvers, de joden uitgezonderd, heeft Suriname
sedert het laatste kwart van de 18de eeuw niet gekend. Vóór 1773 had Suriname
3
veel meer het karakter van een volksplanting in de ware zin des woords dan daarna’.
Het ‘geknackt crediet’, oftewel de Amsterdamse beurscrisis van 1772-1773 maakte
dat het absenteïsme sterk toenam: planters lieten hun belangen behartigen door
administrateurs en nog weinig families vestigden zich in de kolonie.
Joodse families echter trokken toen het slechter ging met de plantages niet weg,
maar bleven en vormden een belangrijk segment van de Surinaamse maatschappij.
In 1675 waren er ‘123 weerbare mannen der duytsche natie’ tegenover ‘58 weerbare
mannen der Joodsche natie’, in 1787 waren er 1311 joden op een totaal van 3360
blanken, in 1811 was dit aandeel tot bijna tweederde gestegen: 1292 op een totaal
4
van 2029 en in 1830 nog altijd iets meer dan de helft: 1324 joden op 2638 blanken.
Maar ook buiten de joodse groep werden nieuwe generaties in Suriname geboren,
groeiden daar op en vermengden zich met telgen van andere geslachten. Toen
nieuwe plantersfamilies tegen het einde van de 18de eeuw wegbleven, werden hun
taken overge1
2
3
4

Zie de dissertaties van Oostindie (1989) en Van Stipriaan (1993a). Verder ook Oostindie
1993, 1994: 7 en 1997: 12-13.
Hoogbergen 1985a en 1985b.
Van Lier 1977: 29-30.
Van Lier 1977: 24.
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nomen door administrateurs en plantagedirecteuren. Al dan niet in concubinaat
levend, vermengden dezen zich met de blanke bevolking, niet zelden ook met
gekleurden - een proces dat overigens al veel vroeger was ingezet. In 1774 bedroeg
het totale aantal vrije kleurlingen en negers 2.671, in 1795 was dat aantal gegroeid
tot 4.953. Het totaal aantal slaven bedroeg in 1752 37.835, in 1774 59.923 en in
5
1795 48.155.

1.3 Culturele oriëntatie
Nu doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat een literair circuit zich ontwikkelt
op het moment dat Suriname veel sterker dan voorheen een exploitatiekolonie wordt
die van op afstand wordt beheerd. Want sinds het laatste kwart van de 18de eeuw
kwamen de eerste letterkundige genootschappen tot leven, werden er drukkerijen
opgezet die boeken en kranten drukten, was er sprake van bibliotheken,
6
toneelgezelschappen en publicaties van permanent residerende schrijvers.
Passanten die kortere of langere tijd in Suriname vertoefden en er met wisselende
empathie over schrijven, zouden altijd blijven opduiken, maar de contouren van een
literaire infrastructuur van de blijvers begonnen zich steeds duidelijker af te tekenen.
Hoe is dit te verklaren?
Een complex van factoren heeft daarbij een rol gespeeld. De voornaamste is dat
naast de groep van passanten in het militaire, ambtelijke, commerciële en
landbouwkoloniale milieu, ook een permanente populatie was ontstaan. In de zich
ontwikkelende koloniale maatschappij moet deze groep de behoefte gevoeld hebben
aan bepaalde culturele instituties die continuïteit kenden: bibliotheken, theaters,
gezelschappen. In de jaren tot 1775, toen de kolonisatie van Suriname naar de
observatie van Van Lier het karakter van een volksplanting had, zijn families in
Suriname neergestreken die zich sterker aan het land verbonden voelden dan de
eerste kolonialen. Vooral de joden zouden een vooraanstaande rol spelen in de
planterskolonie en niet in de laatste plaats in het culturele leven, tot zelfs nog ver
7
in de 20ste eeuw.
Daar komt bij dat de verbindingen van Hollandse administrateurs en
plantagedirecteuren met de koloniale economie aanzienlijk complexer waren dan
die van de planters; sommigen voerden zelfs het beheer over meer dan vijftig
8
plantages. Deze administrateurs zullen in de jaren dat de plantage-economie
langzaam in verval raakte, minder snel dan de planters-eigenaren de neiging hebben
9
gehad hun biezen te pakken wanneer het met een plantage slecht ging , en daar
hadden zij ook een zakelijke reden voor. De Surinaamse plantages waren veelal
onrendabel, omdat de winst niet opwoog tegen de druk kende schuldenlast, zoals

5
6
7
8
9

Van Stipriaan 1993a: 314, resp. 311.
Overigens allemaal ontwikkelingen die in de Oost, en dan met name in Batavia, al een eeuw
vroeger hadden plaatsgevonden (verg. Zuiderweg 2000).
Cohen 1991: 94-123 analyseert de joodse inbreng in de culturele opleving aan het einde van
de 18e eeuw.
Van Stipriaan 1993: 294-295.
Wat overigens nog niet betekende dat het beheer over de plantages ook daadwerkelijk zeer
langdurig werd uitgeoefend. Alex van Stipriaan wijst erop dat veel plantages omwille van de
continuïteit twee administrateurs tegelijk hadden en berekent dat iedere 7,4 jaar de plantage
door een nieuw administrateursteam werd geleid (Van Stipriaan 1993: 303).
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uitvoerig is uiteengezet door Oostindie. Dit leverde problemen op voor de
aandeelhouders en eigenaren - die in Nederland zaten -, niet voor de

10

Oostindie 1989a: 279-307.
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administrateurs die als provisie 10% van de opbrengst van een plantage opstreken.
Zij hadden er dus alle belang bij de plantages zo lang mogelijk draaiende te houden.
Dat deze heren dit veelal deden vanuit ‘de stad’ en het toezicht op de plantages
overlieten aan plantagedirecteuren, moet het culturele leven in Paramaribo te stade
zijn gekomen. Zelfs al ging het in nogal wat gevallen bij deze in weelde badende
12
heren om aasgieren en sujetten van bedenkelijk allooi , hun kapitaal moet in het
stadsleven van belang zijn geweest. Zo overleed op 15 december 1788 George
Frederik Ebbers, directeur van de Plantage Roosenburg. Toen de inventaris werd
opgemaakt, werd de eigenaren gemeld dat Ebbers ‘altoos min of meer bedronken
[was] en dikwijls zoodanig dat hij niet weet wat hij doet’. Moge zijn oog lodderig zijn
geweest voor plantagezaken, hij liet wel ‘Een fraaye Verzameling van Hoogduitsche13
en Hollandsche boeken’ na.
Op een enkele uitzondering na, moet de culturele bagage van de administrateurs
en de zgn. agendarissen en correspondenten (zaakwaarnemers van
koopmanshuizen, handelscompagnieën en negotiatiefondsen) niet overschat worden,
en volgens Wolbers is het met die van hun nakomelingen niet veel beter gesteld
geweest: ‘De blanke Creolen [in de kolonie geborenen] meestal lui en vadsig van
aard, hadden noch voor kunsten noch voor wetenschappen eenige voorliefde, zelfs
14
eenige lectuur te hebben behoorde onder de uitzondering.’ Maar de werkelijkheid
schijnt toch iets complexer te zijn geweest, want wat Wolbers beweert, lijkt haaks
te staan op wat Paul François Roos uitroept: ‘Is er wel een land in de Waereld, zoo
klein en zoo beknopt, gelijk dit is, waar in een grooter schat van Boeken gevonden
15
word dan in ons Wingewest Suriname?’. Gegevens uit de kranten van die dagen
16
lijken Roos gelijk te geven.
Overigens is het goed eraan te herinneren dat er ook zeer welgestelde zwarten
in de kolonie rondliepen. De bekendste is Elisabeth Samson geweest, over wie
17
Cynthia Mc Leod de roman De vrije negerin Elisabeth (2000) schreef. Minder
bekend is de vrije neger Kauffmann, van wie Johann Friedrich Ludwig in zijn Neueste
Nachrichten von Surinam (1789) gewag maakt. Deze Kauffmann wist met de visserij
een kapitaal van ƒ50.000 bij elkaar te brengen, waarmee hij aan arme blanken veel
18
goed deed!
Tenslotte is er een laatste factor die de culturele opleving aan het einde van de
18de eeuw verklaart: de Verlichting. Suriname is altijd sterk georiënteerd geweest
op datgene wat er in het buitenland gebeurde. In de 18de eeuw was dit buitenland:
Europa. De nieuwe wind die in Frankrijk begon te waaien, werd in de oostpassaat
mee opgenomen en deed zich ook in Suriname voelen (waarbij niet vergeten moet
worden dat veel drukkers van Franse schrijvers in Holland zaten). Boeken
schraagden de Verlichting, het nam een tijd voor die Suriname bereikten, maar toen
die er eenmaal waren, bracht de Verlichting

11
12
13
14
15
16
17
18

Oostindie 1989a: 329; Van Stipriaan 1993: 304-309.
Van Stipriaan 1993: 299-304 beschrijft gevallen van bedenkelijk beleid van administrateurs.
Het eerste citaat bij Oostindie 1989a: 83; administrateur Rocheteau sprak het oordeel overigens
tegen. De boeken werden geveild door executeur Charles Brouwn, vgl. DSN 192/5-2-1789.
Wolbers 1861: 185.
LU III, 1786, p. [XIII].
Dit wordt nog duidelijk wanneer het boekwezen in de kolonie Suriname ter sprake komt.
En daaraan voorafgaand haar studie: Mc Leod 1993, kort weergegeven als Mc Leod 1995.
Het zeldzame boekje wordt besproken door Benjamins 1924/25, die dit gegeven van Kauffmann
aanhaalt (p. 586). Getuigenissen over de welvaart van deze tijd ook in Thomson 1906; over
blanke armoede: Beeldsnijder 1991.
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edicatie voor alle klassen. Later zal beschreven worden hoe dat de attitude ten
opzichte van de slavernij langzaam veranderde. Maar de Verlichting maakte ook
dat de belangstelling voor intellectuele gezelschappen toenam en dat de kolonie
de bronnen ter beschikking wilde hebben die in Europa zo ruim voorradig waren.
Over de tijd dat Mauricius zijn tanden stuk beet op de harde korst van
onbeschaafdheid (1742-1751) luidde een oordeel: ‘Voor fijnere vormen van
beschaving, wetenschappen, kunsten, was Paramaribo vooralsnog volstrekt
20
ontoegankelijk’. Enkele decennia later zou de deur naar een wat meer verlichte
esprit wel worden opengezet. Iets van het waarom van die nieuwe oriëntatie, bracht
de arts J. Voegen van Engelen, eerste voorzitter van het Genootschap De
Surinaamsche Lettervrinden, onder woorden toen hij in 1786 schreef:
In dat gedeelte der Letterkundige Eeuw, t welk wy beleeven, schynt de
verspreiding van Kennis byna eene algemeene zugt geworden te zyn, en
wordt men dagelyks meer en meer overtuigd, dat Kunde in veele
omstandigheden noodzaakelyk, in de meesten nuttig, in geene nadeelig,
21
zyn kan.
Er moest dus nogal altijd rendement in de dingen zitten, maar dat rendement kon
nu ook van geestelijke aard zijn. Suriname zou nog lang een kolonie blijven, maar
werd toch ook iets meer dan enkel een win gewest.

1.4 Taalpolitiek en onderwijs
In 1794 opende J.L. van Tooren voor vrije mulatten en negers een avondschool,
die bestond naast de Hollandse en Franse school en enkele particuliere scholen.
Voor een Latijnse School werden wel plannen gemaakt, maar die werden nooit
22
gerealiseerd.
Pas in 1776 kregen slavenkinderen voor het eerst les, op de plantage ‘Fairfield’
in Nickerie. Sinds het vredesverdrag met de Aukaners kregen de vier zonen van de
opperhoofden die als ostagiërs (gijzelaars) in de stad verbleven, wel behoorlijk
schoolonderwijs. Zij werden dan ook beschouwd als vrije lieden, ten teken waarvan
23
zij schoenen en kousen mochten dragen.
Tegen het einde van de 18de eeuw had het gezelschap van geleerde joodse
mannen weinig fiducie in de mogelijkheden tot vorming, laat staan intellectuele
vorming, die de kolonie tot aan hun tijd geboden had:
Men leert ‘er niets anders dan schryven, eenige regels der rekenkunde,
een weinigje letterkunst, en de eerste beginselen van de taal des lands
en van het Fransch. [Kinderen die kunnen schrijven worden op een

19
20
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22
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Deze zin is een bijna letterlijke vertaling uit Cohen 1991: 97-98.
Gecit. bij Kalff 1893b: 549.
Citaat uit een ‘Berigt en voorwaarden van inteekening’ voor De Surinaamsche Artz dat
hij plaatste in de Algemeene Genees- Natuur- en Huishoudkundige Jaarboeken 1786
(Voegen van Engelen 1981: 2-3).
Gobardhan-Rambocus 2001: 60. Abbenhuis 1944, II, afl. 3: 138-139. Voorts 133-152 over
onderwijzers en onderwijs in Suriname in de 18de en 19de eeuw.
Hoogbergen 1985a: 283.
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secretarie geplaatst en daarmee is men al tevreden.] By gevolg kan de
24
Letterkunde geen’ grooten opgang in Suriname maaken.
Thomson gaat zelfs zover op te merken dat vele blanken die in Suriname tot welvaart

24

Nassy 1791: II, 68.
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waren gekomen, nauwelijks hun naam konden schrijven. Dat lijkt een wat
gechargeerde voorstelling van zaken, want als dat waar is, kan men zich afvragen
hoe iemand het nog aandurfde een krant te beginnen. Haaks op deze meningen
staat in ieder geval die van de vrolijke Paul François Roos die zich afvraagt of er
wel een land is waar ‘zoo veele Konstenaars in netheid en çierlijkheid der Schrijfkonst
26
gevonden worden dan hier te Lande’. En als slaven al in de tijd van gouverneur
Wichers (1784-1790) meer en meer als bijzondere huisschrijvers en op de
Secretariën werden ingezet, dan is het weinig waarschijnlijk dat de blanken dat
27
toelieten zonder zelf de schrijfkunst machtig te zijn.
De mogelijkheden voor kunstzinnige vorming namen toe met de oprichting van
verschillende genootschappen, de verschijning van kranten, de inrichting van een
bibliotheek. Het genootschap Docendo Docemur [Al onderwijzend, leren wij zelf]
stelde in 1783 nadrukkelijk dat het werd opgericht met een educatieve doelstelling;
Lila Gobardhan-Rambocus oppert dat de verlichte opvoedkundige ideeën van
Jean-Jacques Rousseau via het genootschap hun weg gevonden hebben naar de
28
hogere cultuurkringen van Paramaribo. In 1785 bepleitte David Nassy binnen het
kader van dit genootschap de oprichting van een publieke school - hij bedoelde van
niet-gereformeerde signatuur. De enige vermelding in de kranten van deze jaren
die op het onderwijs betrekking heeft, is een advertentie in 1788 van J.B. de Bologne
die adverteert met lessen in het schermen, dansen en de Franse taal, ‘in de
29
Soldaaten-Straat naast den Heer Zwartenhoff’. In 1796 bracht David Nassy een
prospectus in het Portugees, Nederlands en Frans uit, waarin hij een plan ontvouwde
30
voor een Kweekschool op de Jodensavanna. Na een reis naar Noord-Amerika
had hij een college als dat van Princeton of Harvard in gedachte. Het ging hem dus
niet enkel meer om onderricht voor de jongeren, maar hij dacht aan een school voor
een breed publiek, met een permanente staf en gratis onderwijs voor de armen.
Talen moesten de eerste zorg van het onderwijs worden: Nederlands, Frans en
Engels. Verder moesten er schrijven, moraal, geschiedenis, aritmetica, geografie
en mathematica tot het curriculum behoren, en uiteindelijk ook ‘mythologie en andere
vormen van goede literatuur’. Hoewel een aantal joden financieel borg wilde staan,
kwam er geen respons van de zijde van gouverneur Friderici en het plan bloedde
dood.
Jodensavanna, gebouwd aan de Surinamerivier rond de oudste synagoge van
Zuid-Amerika, was lang het vitale middelpunt van de joodse beschaving van
Suriname geweest. In de tijd van Nassy was de nederzetting al in verval geraakt,
wat niet wegneemt dat zij nog altijd respect afdwong als het oude centrum van de
joodse cultuur. Hiervan getuigen twee teksten. Op 12 oktober 1785 werd op grootse
wijze het eeuwfeest van de synagoge gevierd: op kostbare tafels prijkten 300 schotels
van gebak en inlandse confituren en een door M.P. de Leon vervaardigd schip van
suiker- en koekwerk, voorstellende het vaartuig
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Thomson 1902: 71.
LU III, 1786, p. [13].
Brief van Wichers aan de Sociëteit van Suriname, gecit. bij Buddingh' 1995: 109.
Gobardhan-Rambocus 2001: 62-63.
DSN 158/12-6-1788 & DSN 159/19-6-1788.
Hiervan zijn vermoedelijk geen exemplaren bewaard gebleven. De Surinaamsche Courant
van 27-6-1797 maakt er melding van, tekst geciteerd bij Meijer 1957a: 12-13. Een geschreven
exemplaar wordt bewaard in de archieven van de Portugees Israëlitische Gemeente, ARA
nr. 36. Vgl. Tr 17 (1955-56), nr. 7, juli 1956; Bijlsma 1982: 69, 72; Samson 1956 en Cohen
1991: 102-103 & 286. Op de laatste bron is de navolgende passage gebaseerd.
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waarmee gouverneur Wichers naar Suriname was gekomen. Er was een illuminatie
met duizend lampions en tegen fraaie decoraties werd een luisterrijk bal gegeven
31
dat tot zes uur in de ochtend duurde. Het jubileum werd bijgewoond door ruim
1600 gasten, onder wie de gouverneur en vele andere notabelen. David Nassy zat
als parnas (kerkvoogd) de feestelijkheden voor en had een belangrijk aandeel in
de voorbereidingen. Het feestgeschrift Zécher Rab (Grote Herdenking), gedrukt in
1785 te Amsterdam bij Hendrik Willem en Cornelis Dronsberg, geeft een Beschrijving
van de plechtigheden nevens de lofdichten en gebeden, uitgesproken op het eerste
jubelfeest van de Synagoge der Port. Joodsche gemeente op de Jodensavanna in
de colonie Suriname genaamd Zegen en Vrede op 12 van Wijnmaand 1785. Het
geschrift bevat 12 pagina's Hebreeuwse en 40 pagina's Nederlandse tekst; M.J.
Pisa droeg eraan bij met gedichten in het Hebreeuws, Paul François Roos en N.C.
Lemmers met Nederlandse gedichten en predikant Joseph Wallach met de
32
gedachtenisrede. Jaap Meijer oordeelde over de Hebreeuwse teksten dat ze
33
uitmunten ‘door conventionalisme en gebrek aan originaliteit’. Een tweede tekst
die van het belang van Jodensavanna getuigt is een Hebreeuws manuscript van
ca. 1789, een rijmend gemaakte compilatie van teksten uit de Psalmen, Spreuken,
Exodus, Samuel II, Jeremia en Jesaia. Het manuscript werd vervaardigd door de
hazan (voorzanger) David Hisquiau Louzada in 1789 om de bijstand af te smeken
34
van de Almachtige tegen de overvallen van de bosnegers. Die hebben de
aantrekkelijkheid van de relatief diep het binnenland in gesitueerde Jodensavanna
lelijk aangetast. David Nassy slaagde er enkele jaren later in ieder geval niet in om
met een onderwijscentrum de nederzetting nieuw leven in te blazen. De Verlichting
in de kolonie was zijn hoogtepunt voorbij, het licht ging weer voor jaren uit.

31
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33
34

Wolbers 1861: 412. Tr 22 (1960-61), nr. 1, november 1960.
Vgl. ENW 393. Wolbers 1861: 411-412. Bijlsma 1982: 69 & 72, noot 13. Zécher Rab werd
herdrukt in De Periskoop van 4-2-1928 e.v. Over het feest ook Ph.A. Samson in S 12-10-1960
en in Tr 22 (1960-61), nr. 1, november 1960. Over de Jodensavanna: Oudschans Dentz 1927
en Tr 17 (1955-56), nr. 7, juli 1956, waarin ook een uitvoerige literatuuropgave.
Meijer 1957a: 19. Ook Teenstra 1842: 335 meende al ‘het geheel heeft weinig waarde’.
Het incomplete manuscript, negen pagina's lang, bevindt zich in het archief van de American
Jewish Historical Society, en werd uitgegeven met commentaar en Engelse vertaling door
Loker & Cohen 1982.
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2. Drukkerijen
Al in de tijd van Mauricius was erover gesproken om een drukkerij in Suriname van
de grond te krijgen en de gouverneur had daartoe een afzonderlijke kas gevormd.
Of deze drukkerij er ook inderdaad was gekomen, toen hij in 1751 de kolonie verliet,
is twijfelachtig. Het oudst bekende drukwerk uit Suriname is een plakaat van 1764
gedrukt bij de Weduwe N[icolaas] Vlier, Geprivilegeerde Drukkerij der Edele Directie
en het Land. Met het plakaat gelastte gouverneur Wigbold Crommelin dat op elke
35
twintig slaven van elke plantage minstens één blanke in dienst moest zijn.
Later richtten ook andere belanghebbenden verzoeken tot Crommelin om een
drukkerij op te zetten, maar pas in 1772, toen Nepveu aan het bewind was, werd
door de directeuren van de Sociëteit van Suriname voor de tijd van 23 jaren ‘een
36
privilegie van de drukperse’ verleend aan Mr. Wolphert Jacob Beeldsnyder Matroos.
In de Encyclopædie van Nederlandsch West-Indië en de Encyclopedie van Suriname
, en in hun kielzog bijna alle andere bronnen, wordt zijn drukkerij de eerste van
Suriname genoemd. Dat is dus niet correct, maar hij was wél de eerste
krantenuitgever.
Wolphert Jacob Beeldsnyder Matroos was geboren te Utrecht op 22 april 1742
als zoon van mr. Tiberius Beeldsnyder Matroos en Catharina Margaretha, baronesse
de Petersen. Tiberius was o.m. kanunnik van het kapittel van Sint Jan te Utrecht,
gerechtssecretaris, koopman en bankier. Hij was gedoopt op 9 juli 1694 te
Amsterdam als zoon van Wolphert Beeldsnyder en Jacoba Matroos en verkreeg
toen zijn dubbele naam. Wolphert Jacob werd in 1762 ingeschreven aan de
Universiteit van Utrecht. Hij verwierf zich een positie in de Sociëteit van Suriname,
en in Suriname dook hij voor het eerst op als secretaris van het collegie van kleine
(rechts)zaken. Hij werd gouverneur ad interim in 1783, een ambt dat hij voortreffelijk
vervuld schijnt te hebben tot 24 december 1784. Hij werd het jaar daarop ontvanger
der In- en Uitgaande Rechten, maar vertrok in 1790 uit Suriname om er nooit meer
weer te keren. Drie jaar later, in 1793, overleed hij in Den Haag.
Beeldsnyder Matroos verkreeg in 1772 het exclusieve recht op het drukken van
alle stukken van de Hoven van Politie en Crimineele Justitie - waarmee zijn zaak
dus de facto de status van staatsdrukkerij verwierf. In 1774 zou hij de eerste
Surinaamse krant van de drukpers laten lopen en vanaf dat jaar kreeg hij ook
toestemming om een jaarlijks Heerenboekje te laten drukken, een soort naamwijzer
die gegevens bevat over allen werkzaam bij de koloniale overheid en de Sociëteit
37
van Suriname.
Het is niet erg waarschijnlijk dat hij zijn drukkerij bleef beheren nadat hij in 1783
gouverneur van de kolonie was geworden, want dat zou een ontoelaatbare
vermenging van functies hebben betekend. Het was namelijk aan de gouverneurs
om te beslissen wat wel en niet gedrukt kon worden. Het is mogelijk dat hij zijn
drukpers overdeed aan de
35

36
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Schiltkamp & De Smidt 1973: X, noot 5 maken melding van dit plakaat en drukken de tekst
ervan af (pp. 777-779). Het volgens hen oudste in Suriname gedrukte plakaat, is aanwezig
in het Surinaams Museum.
ARA, Archieven van het Hof van Civiele Justittie, Notulen van Gouverneur en Raden,
25-8-1772. Vgl. Wolbers 1861: 315-316. De naam Beeldsnyder wordt zowel met y als ij
geschreven, De navolgende biografische gegevens over Beeldsnyder Matroos zijn ontleend
aan Oudschans Dentz 1958. Over Beeldsnyder voorts: ‘Surinames eerste krant: een
merkwaardige zaak’, in Suralco Magazine, maart 1975, pp. 18-21. Overgenomen in Bank
Notes, nr. 110, juli augustus/september 1977, pp. 52-54 en in De pers in perspectief 1978:
67-70.
Over het verwarrende begrip ‘Heerenboekje’, zie Van Kempen 2001h.
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Weduwe Vlier. Van haar kocht namelijk een andere belangrijke drukker, Willem
Hendrik Poppelmann, rond 1785 een drukpers voor 5700 gulden. Dat blijkt uit een
request dat deze indiende bij gouverneur Wichers en waarin hij ervoor pleitte meer
personen het recht om te drukken te verlenen ter bevordering van de leesvaardigheid
38
en het opdoen van kennis. Opvallend is dat dit verzoek in de boeken van de
Sociëteit van Suriname geboekt staat op 26 augustus 1786, toen Poppelmann al
een en ander gedrukt had, onder meer vanaf 1785 het weekblad De Surinaamsche
Nieuwsvertelder. Ook in 1785 was bij W.H. Poppelmann het eerste deel verschenen
van de Letterkundige Uitspanningen van het Genootschap De Surinaamsche
39
Lettervrinden, met daarin een versje dat enige beroering gaf. De drukkerij werd
overigens in dat jaar al ‘Gepriviligeerde Drukkerij der Edele Directie en 't Land’
genoemd. Zij moet dus al toestemming hebben gekregen om te drukken; mogelijk
dat daar later van de zijde van een andere drukker bezwaar tegen is gerezen en
dat het gewraakte versje een stok was om de hond te slaan. Poppelmann drukte
het tijdschrift De Surinaamsche Artz (1786-1788) en de eerste in Suriname
uitgekomen almanak, de Surinaamsche almanach op het jaar Onzes Heere Jesu
40
Christi Anno 1789 (1788). In 1792 nam Wolphert Weijer Beeldsnyder de drukkerij
41
van W.H. Poppelmann over. Hij zette het weekblad voort (zij het vanaf 4 juli 1793
onder de naam Weeklyksche Surinaamsche Courant) en drukte onder de Bataafse
Republiek de Surinaamsche Courant en Algemeene Nieuwstijdingen, die verscheen
onder het devies ‘Vrijheid en gelijkheid’. Maar hij drukte ook boeken, zoals in 1792
een verhandeling over rum en in 1798 de Gemeenzaame leerwyze om het Basterd
of Neger-Engelsch op een gemakkelyke wyze te leeren verstaan en spreeken van
G.C. Weygandt.
Tot 1800 duiken nog de namen van Jul. Engelbrecht (en Comp.) en W[ilco] P[ieter]
Wilkens op als namen van drukkerijen. Als uitgevers van kranten en almanakken
zijn voorts de weduwe Nicolaas Vlier, de weduwe Tresfon, J.P. Lemmers, Charles
Brouwn en Hendrik Schouten bekend (zie de Lijst van boekhandels enz., bijlage
42
II). Het maakt inzichtelijk waarom Paul François Roos in zijn ‘Redevoering over
den tegenswoordigen staat van Konsten en Weetenschappen In de Volkplanting
van Suriname’ in 1786 kon zeggen dat er in de afgelopen honderd jaar niet zoveel
gedrukte en geschreven werken ‘dan alleen in deeze vier afgeloopene jaren door,
uit en in ons Wingewest zijn te voorschijn gekoomen’ [curs. van mij - MvK] en:
beschouwen wij de tegenswoordige toestand onzer Inlandsche
Drukperssen, zoo zullen wij, zoo klaar als de Zon op den helderen middag,
beoogen, dat de verbetering der

38
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ARA, Sociëteit van Suriname, 26-8-1786, sign. 1.05.04.06.
Het wordt later besproken als de Letterkundige Uitspanningen nader worden bekeken.
Waarvoor bij Moses Abraham Levy kon worden ingetekend. Zie de advertenties in DSN
181/20-11-1788, DSN 182/27-11-1788, DSN 198/19-3-1789 (verschijnt a.s. week) en DSN
199/26-3-1789.
DSN 374/2-8-1792. In DSN 375/9-8-1792 bedankt Poppelmann de intekenaren op zijn
weekblad en beveelt zijn opvolger aan.
De eerste is vermoedelijk Jul. Engelbrecht die op 13-12-1792 ‘ten zynen Huyze in de Korte
Aassem Straat, op Publieke Vendue [zal] verkoopen, eene Verzaameling van Boeken, en zal
teegens Maandag aanstaande de gedrukte Catalogus daar van uitgegeeven worden.’ (DSN
391/29-11-1792 e.v.) Wilkens is de drukker van de Surinaamsche Staatkundige Almanach
voor den jaare 1793 waarvan Brouwn de samensteller was. Kalff 1923/24: 472-473 noemt
Brouwn als uitgever van de almanakken over de jaren 1792-1796, en geeft een overzicht van
almanakken en hun uitgevers. De andere namen bij Hartog 1944: 319-320.
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Drukkonst, bij die van voorige jaaren vergeleken, Hemels breedte
43
verschillende is.
Het gaat met de planterij en de koophandel een stuk beter dan in de tijd van de
Amsterdamse beurscrisis dertien jaar eerder en de drukkerijen profiteren van het
betere economische klimaat. Op zijn beurt profiteert het culturele klimaat van de
aanwezigheid van drukkerijen. Op de lange duur, de héél lange duur, zou ook het
grootste bevolkingssegment van de kolonie daarvan gaan profiteren. Vooralsnog
blijft de zwarte mens in deze culturele wereld zo goed als onzichtbaar. Of toch niet
helemaal: op 6 maart 1789 verkoopt H. Stenhuys uit de boedel van Sara Johanna
de Beer en J. Tresfon junior een aantal slaven, onder wie: ‘Jauw, Letterzetter,
44
Drukker, kan Lezen en Schryven.’

43
44

LU III, 1786, pp. [IX-XX]. Citaat van p. [XVII]. De rede is ook opgenomen in het derde
deel Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy (1789), pp. 1-14.
DSN 195/26-2-1789, DSN 196/5-3-1789.
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3. Boek en boekhandel
Op 3 januari 1776 vraagt de heer W.G. Jutting per advertentie in de Weekelijksche
Woensdaagsche Surinaamsche Courant (nr. 74) om teruggave van uitgeleende
boeken. Het is het vroegst bekende bericht, dat betrekking heeft op het boekwezen
in Suriname. Het oudst bewaard gebleven bericht van een boekverkoop staat in
dezelfde krant in editie 140 van 3 maart 1776, een historisch interessante editie
vanwege het bericht van overlijden van gouverneur Jan Nepveu. De advertentietekst
luidt:
J.E. Hafftenberger q.q. Adverteert, dat hy op den aanstaande Maandag
zynde de 9 Maart 's Nademiddags ten zynen Huyze, Publicq aan de
Meestbiedende zal verkoopen, Een fraaye verzaameling van Historisch,
Juristisch en Medicinische Boeken, alle wel geconditioneert en in Fransen Jugtleer gebonden, Als meede een Atlas van Land-Caarten, [enz.].
De Cathalogus drie daagen te vooren ten zynen Huyze als meede ten
Comptoire van de Heer J. Mourgues te zien.
Hafftenbergers boekenverzameling was dus blijkbaar zo groot dat het de moeite
loonde er een catalogus van te maken. Dergelijke berichten verschenen vanaf dat
moment geregeld (zie bijlage III). In de ‘Voorreede’ tot de Letterkundige
Uitspanningen van het Genootschap De Surinaamsche Lettervrinden (1785, p. [IX])
werd opgemerkt dat er jaarlijks een schat van boeken de kolonie binnenkwam. Ook
uit het aantal publieke verkopingen is af te leiden dat er een flink aantal
boekencollecties geweest moet zijn, sommige daarvan aanzienlijk van omvang: een
45
veiling in 1792 meldde vier verkoopdagen met een totaal van circa 800 boeken.
Er was in ieder geval emplooi voor een boekbinder: De Surinaamsche
Nieuwsvertelder meldt op 9 oktober 1788 (nr. 175) het overlijden van boekbinder
L'Hallette.
Hoe de eigenaren met hun boeken omsprongen, is moeilijk te reconstrueren.
Adriaan François Lammens, rechter te Paramaribo en auteur van belangrijke
aantekeningen over het leven in de kolonie, was er sceptisch over toen hij over
particuliere boekenverzamelaars noteerde: ‘veel van hun beschouwen hunne boeken,
omtrent, als oude kleren, die men in een kist of koffer wegsluit, tot dat die door
46
motten, kakkerlakken of houtluizen verteert worden.’ Niettemin: boeken waren een
kostbaar goed in die dagen en de veronderstelling van Peter Gay dat boekwerken
die achttiende-eeuwers in hun bezit hadden dus niet voor de sier, maar ter
47
daadwerkelijke lezing werden aangeschaft, lijkt gewettigd. Intussen blijft de vraag
hoe men die boeken dan tegen het verwoestende klimaat en de Periplaneta
americana, de Amerikaanse kakkerlak of in goed Surinaams: de kakalaka, heeft
48
weten te beschermen.
Wat las men in die tijd? De veilingadvertenties maakten meestal melding van
Nederduitse (i.e. Nederlandse) en Franse boeken, iets minder frequent ook wel van
45
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DSC XVII/25-4-1792, DSN 360/26-4-1792, DSC XVIII/2-5-1792, DSN 361/3-5-1792. L. Letsch
verkocht de nagelaten bibliotheek van wijlen ‘den Wel Ed. Gestrengen Heer G.J. Dahlberg,
en den Wel Ed. Manhaften Heer J.J.H. Fisscher, bestaande in verscheide Fransche Hoog &
Nederduitsche Werken, meest alle zindelyk geconditioneerd.’ Er waren kijkdagen en een
catalogus was beschikbaar. Op de laatste dag werd geveild No. 600 tot het Einde.
Lammens 1982: 95. Lammens verbleef van 1816 tot 1835 in Paramaribo, maar spreekt hier
over ‘weleer en nog in latere tijd’.
Gay 1967: 283.
Over deze en andere boekterroristen heb ik geschreven in Van Kempen 1988d.
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boeken veelal van ‘medicinale en chirurgicale’ aard waren, omdat de
plantagedirecteuren zelf de geneeskunde moesten uitoefenen, aangezien de dokter
49
soms drie tot vier uren varen van de plantage woonde. Maar er waren ook
intellectuelen met goed voorziene boekenkasten. Om zicht te krijgen op wat zo'n
privébibliotheek inhield en langs die weg op het denken van hun eigenaren - ‘the
furniture of their minds’ om met Peter Gay te spreken - beschikken we over de 433
nummers (522 werken) omvattende inventaris uit 1782 van de bibliotheek van David
Nassy. Portret van een 18de eeuws intellectueel:

Profiel: David Nassy
Leven. David de Isac Cohen Nassy werd in februari 1747 geboren in Suriname.
Door zijn vader werd hij opgeleid in het notariaat en hij vervulde de functie van
adjutante-gabay (assistent-penningmeester) bij de joods-Sefardische gemeenschap
50
‘Beracha Ve-Shalom’ (Zegen en vrede) te Jodensavanna. In 1770 kocht hij de
koffieplantage Tulpenburg, maar hij was weinig succesvol, en de Amsterdamse
beurscrisis van 1772-73 zou zijn onderneming de genadestoot geven. Hij volgde
zijn vader op als jurator (gezworene) van de Joodse gemeenschap, maar vluchtte
in 1776 voor zijn schuldeisers naar Jodensavanna. Hij zou een vooraanstaande rol
spelen bij de hervorming van de askamoth (de joodse regelgeving) en nadat zijn
crediteuren hem in 1782 van rechtsvervolging hadden ontslagen, zou hij in het
culturele leven van Paramaribo een belangrijke rol vervullen. In 1786-7 schaart hij
zich bij het genootschap De Surinaamsche Lettervrinden, met enkele opmerkelijke
bijdragen aan de Letterkundige Uitspanningen van het gezelschap. Hij was de
belangrijkste auteur van het Essai historique sur la colonie de Surinam (1788)
In 1792 vertrok Nassy naar Noord-Amerika (Philadelphia), hij keerde in 1795 via
de Deense kolonie St. Thomas terug en werd door de mahamad tot Doctor benoemd.
Hij bleef als publicist actief en schreef onder meer de tegen een Dordts anti-joods
pamflet gerichte Lettre politico-theologico-morale die op 10 december 1798 te
51
Paramaribo verscheen. Hij overleed op 23 maart 1806 in Suriname en werd
begraven op de Jodensavanne.
Werk. In 1788 voltooide David Nassy het bekende Essai historique sur la colonie
de Surinam (1788) waarvan S.H. Brandon, M.P. de Leon, S.J.V. de la Parra en J.
52
de la Parra de mede-auteurs waren. Het Essai werd voorgelegd aan de Mahamad
(de Joodse Raad) en vervolgens aan de directeuren van de Sociëteit van Suriname
die bezwaar maakten tegen verschillende passages. Het manuscript werd in Holland
op nogal klungelige wijze geredigeerd en ging in het voorjaar 1789 ter perse. Het
Essai is nog altijd een van de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van
Suriname. Het is, zoals Ineke Phaf heeft laten zien, geschreven vanuit een joodse
minderheidsgroep die constant probeert respect af te dwingen van een christelijke
overheid, maar slaat tegelijkertijd een hymne op een kolonie van zelfbewuste
planters. In het Essai historique sur la colonie de Surinam wordt enige malen
49
50
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Lammens 1982: 95.
Over de Nassy's: Kalff 1926, Bijlsma 1982, Van Nederveen Meerkerk 1989 en 1995. Over
de Nassy's op de Jodensavanne gaat de roman De betwiste bron (1947) van Frits Rüben
Rothgiesser (waarvan ik geen Duits origineel heb kunnen ontdekken, de Engelse editie, The
well of gerar (1953), uit het Duitse manuscript vertaald); bespreking door Samson 1948 en
Helman 1949a.
Seeligmann 1914.
Teenstra 1842: 321. Nassy was de voornaamste auteur. Over het Essai: Phaf 2001b.
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vleiende, om niet te zeggen hypocriete lofredes die de Amsterdamse Sefardische
joden van de 17de eeuw inzetten om hun internationale contacten goed te houden.
Panegyriek was een vorm van literaire camouflage als deel van de politieke strategie
53
van een minderheidscultuur.
Robert Cohen heeft de bibliotheekinventaris gepubliceerd, plus een lijst van nog
eens 90 nummers van alle werken die David Nassy ooit heeft geciteerd en die niet
54
in de lijst van 1782 werden teruggevonden. Deze bibliotheek analyserend heeft
Cohen becijferd dat 31,4% van de titels betrekking had op de schone letteren, 27,8%
op geschiedenis en geografie, 23,9% op kunsten en wetenschappen, 8,6% op
theologie en 8,2% op recht en jurisprudentie. Onder schone letteren vallen dan 26
boeken onder de linguïstiek, 20 onder retorica, er zijn 30 poëzie-uitgaven, 11
55
theaterteksten, 4 filologische en 12 brievenboeken , 31 verzamelbundels met
miscellanea en 26 romans. Opvallend in de collectie is het aantal woordenboeken
en grote naslagwerken: de Dictionnaire historique et critique (1720) van Pierre Bayle
en Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et diplomatique
(1777-1783) van Robinet bijvoorbeeld, getuigen van de vorsende nieuwsgierigheid
van Nassy's eeuw. Een groot deel van alle boeken is gesteld in het Frans, de taal
56
van de intelligentsia van zijn tijd. Hij las zijn klassieken vaak in Franse vertaling
(Demosthenes, Plutarchus, Homeros), soms in Nederlandse zoals de Leviathan
van Thomas Hobbes, en uiteraard waren de belangrijkste van zijn tijdgenoten Molière, Rousseau, Montesquieu - in zijn bibliotheek vertegenwoordigd: Cohen heeft
nagetrokken dat negen werken van de top-10 van de Parijse bestsellerslijst van die
tijd in Nassy's bezit waren. Voltaire is met het grootste aantal werken aanwezig,
niettegenstaande het feit dat Nassy sterk gekant was tegen de anti-joodse tendenties
in het werk van de libertijnse Fransman. Opvallend is voorts zijn collectie Iberische
auteurs: Góngora y Argote, Luiz Vaz de Camöens, Lope de Vega, Miguel de
Cervantes en anderen. Cultureel ziet Cohen hierin een sterke geworteldheid in de
Spaanse traditie, al nam Nassy historisch afstand van Spanje en Portugal die de
57
joden de diaspora in hadden gedreven. Ook in de royale aanwezigheid van
historische werken - maar liefst 142 - betoonde Nassy zich een man van zijn eeuw.
Die belangstelling, zo stelt Robert Cohen, was een functionele: hij studeerde
58
geschiedenis om zijn eigen geschiedenis en die van zijn omgeving te kennen. In
de lijst duiken bekende werken over de West op als die van Fermin, Huet, La
Condamine en Raynal. Als kenmerkend voor de tijd stelt Cohen vast dat Nassy zijn
bronnen niet zocht onder joodse schrijvers, maar juist onder de christelijke die hij
als objectiever beschouwde. Als man van de wereld las hij boeken en reisverslagen
over de Chinezen en Tartaren. Cohen wijst erop met hoeveel acribie Nassy onjuiste
feiten naar boven haalde als het ging om de wereld die voor Europa ver en vreemd
was: die uit de reisverslagen over Nassy's eigen wereld, de West. Een belangrijke
53
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Phaf 2001b: 494-501.
ARA, Oud Notarieel Archief, Nr. 789, 27 juni-9 juli 1782. De inventaris is opgenomen bij Cohen
1991: 180-239, de aanvullende lijst op pp. 240-251, de analyse van de bibliotheek waaraan
enkele van de volgende gegevens ontleend zijn op pp. 109-123.
Correspondentie-uitgaven, Engels: ‘Letters’; Cohen geeft hiervan geen voorbeeld of
specificatie.
Al lijkt het wat overdreven als Malouet schrijft dat Nassy Arabisch, Chaldeeuws, rabbinaal
Hebreeuws en de meerderheid van de moderne talen sprak en schreef (gecit. bij Bijlsma
1982: 67), Nassy beheerste als Sefardische jood Spaans en Portugees, hij was beëdigd
vertaler in die talen en in het Frans en Duits, al meent Cohen (1991: 113) dat zijn Frans en
ook Engels aan de povere kant was. Op de ‘Franse scholen’ was het Frans de onderwijstaal
(Boekholt & De Booy 1987: 49-50; Gobardhan-Rambocus 2001: 37).
Cohen 1991: 115.
Cohen 1991: 115.
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bron van informatie voor de mens in een uithoek van het koloniale rijk waren voorts
59
de kranten: Nassy bezat 72 delen van de Journal des sçavan en 31 van de Mercure
de France. Tenslotte had hij een grote collectie medische werken, want Nassy
beschouwde zichzelf allereerst
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Cohen volgt een modernere spelling: Journal des savants.
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als medicus. Al met al lijkt de conclusie van Cohen gerechtvaardigd: ‘In its totality,
60
his library taught him to be an enlightened man.’ Opvallend is overigens hoe weinig
er van de bellettrie over de West aanwezig is - Behn, Mauricius, Post: geen van
allen bevinden zich in zijn collectie. Daarin kan toch een aanwijzing worden gezien
dat hun in Europa gedrukte werken Suriname hoogstwaarschijnlijk slechts
mondjesmaat hebben bereikt.
David Nassy was ongetwijfeld geen doorsnee bewoner van de kolonie Suriname.
Om het beeld van het boekwezen aan het einde van de 18de eeuw nog iets scherper
te krijgen, kunnen de boekadvertenties erbij worden betrokken die verschenen
tussen 1776 en 1797 - vroegste en laatst bekende exemplaar van een bewaard
gebleven Surinaamse, achttiende-eeuwse krant. De oogst is niet groot: in 1787
biedt Capitein Reyndert Luytjes de Verhandeling over den landbouw, in de Colonie
61
Suriname van Anthonie Blom aan , de auteur van Tafereel van het Schadelijke der
Buitengewoone Sequestratien van Plantagien in deze Volkplanting meldt dat zijn
62
tractaatje spoedig zal verschijnen , J.G. Schreiber adverteert met Luthersche Psalmen Gezang Boeken, Hartog Wegwijzer der Eenvoudigen Doctor Martin Luther Klijne
63
Catechismus en A, B, C, Boeken met Gebeeden. Op 19 maart 1788 meldt P.F.
64
Roos dat de dag erna zal uitkomen Vaderlands Kabinet 2 deelen met fijne plaaten ,
een maand later biedt dezelfde aan: wijnen, azijn, pijpen, tabak, schrijfpapier, maar
65
ook: ‘nieuwe uitgekomen Boeken, Toneelen en Vaderlandsche schilderijen’. In De
Surinaamsche Nieuwsvertelder van 9 oktober 1788 verscheen een grote advertentie
van Leonhard Letsch voor boeken ‘in het vaderland gedrukt in 1786, 87 en 88’.
Deze advertentie is zo uitgebreid en geeft zo'n uniek inzicht in de leesstof van die
dagen, dat de tekst ervan in zijn geheel is opgenomen als bijlage IV. Letsch noemt
maar liefst 76 titels, waaronder Julia van Feith, van Wolff en Deken Gesprekken
met Emilia, Historie van Willem Leevend en Historie van Sara Mejufvrouw Burgerhart
en voorts o.m. La Fontaine, Flavius Josephus, Goethe, Mirabeau en Gellert. Hoe
actueel het aanbod was laat de aanwezigheid van bijvoorbeeld Het land van Elisabeth
66
Maria Post zien, een uitgave van datzelfde jaar 1788. Moses Abraham Levy biedt
67
aan het Heereboekje (tevens Almanach 1789). Tenslotte wordt in 1792 gemeld
dat ter drukkerij van W.W. Beeldsnyder zal worden gedrukt Verhandeling over de
Voordeelen welke de Inwoonders der Hollandsche Coloniën kunnen genieten met
rhum te maaken in Plaats van Dram, en over de Konst om den Lekker te bereyden,
vertaald uit het Engels en het Frans, mits er op 200 van de 300 exemplaren wordt
68
ingetekend.
Vanzelfsprekend moeten er meer boekadvertenties zijn geweest, maar er zijn nu
een-
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Cohen 1991: 120.
DSN 85/18-1-1787.
DSN 87/1-2-1787.
DSN 89/15-2-1787.
WWSC 611/19-3-1788.
WWSC 616/23-4-1788 e.v.
DSN 175/9-10-1788. Eveneens een advertentie van Letsch in DSN 180/13-11-1788.
DSN 181/20-11-1788, DSN 182/27-11-1788 (intekening), DSN 198/19-3-1789 (verschijnt a.s.
week), DSN 199/26-3-1789 (verkrijgbaar ter drukkerij).
DSN 384/11-10-1792.
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maal niet méér krantenedities bewaard gebleven. Ten opzichte van de bibliotheek
van David Nassy geeft dit overzichtje als belangrijkste aanvulling op het
69
boekenspectrum enkele landbouwkundige titels. Die zouden, tezamen met de
religieuze literatuur zoals Schreiber die aanbiedt, nog tot aan het begin van de 20ste
eeuw een belangrijk deel van het boekenassortiment blijven uitmaken.
Uit het overzichtje blijkt ook dat auteurs vaak zelf hun boeken aan de man
brachten, een praktijk die in Suriname altijd levend is gebleven. Àls er al een
boekhandelaar was, dan moeten dat Moses Abraham Levy, Leonhard Letsch en
J.G. Schreiber geweest zijn - en die moeten hun nering dan begonnen zijn in of ná
70
1786 toen Roos nog vaststelde dat er geen boekhandelaar in de kolonie was.
Letsch was ook vendumeester, de laatste adverteert echter zo schaars, dat de
veronderstelling gewettigd lijkt dat hij handelaar of kruidenier was en in zijn
assortiment ook bij gelegenheid wat boeken opnam - zoals in de 19de eeuw zeer
gebruikelijk zou zijn. Voor het overige waren degenen die een boek wilden kopen
aangewezen op hun eigen contacten in Europa, of op iemand als de welgestelde
heer De Montel, lid van de Portugees-Israëlitische Gemeente en liefhebber van de
Franse letterkunde, die in geregeld contact stond met de Amsterdamse boekverkoper
Marc. Michaël Rey en als tussenpersoon veel werken aan Surinaamse
71
boekenliefhebbers bezorgde.
De oudst bewaard gebleven advertentie waarin ook een boektitel vermeld wordt,
ging direct gepaard met een schandaal. In De Surinaamsche Nieuwsvertelder van
18 januari 1787 (nr. 85) distantieert F.V. Heshuijsen zich van een bericht gelanceerd
door Anthonie Blom. Deze Blom was op 24 januari 1766 in Suriname gearriveerd
(hij zou in 1808 in Paramaribo overlijden), had er eerst gewerkt als ‘tuinier en officier’
en later als ‘directeur of bestuurder’ op een plantage, een ervaring die hem zette
72
tot het schrijven van zijn Verhandeling van den landbouw in de Colonie Suriname.
Blom had Heshuijsen blijkbaar beticht van ‘eene verminkte en op eene sinistere
wijze gedaane Uijtgaven’ van zijn Verhandeling, maar de laatste ontkende dat. De
kwestie markeerde het begin van een lange traditie in dit soort geschillen.
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Alleen de landbouwverhandeling van Blom wordt in de lijst van door Nassy geciteerde, maar
niet in zijn bezit teruggevonden werken vermeld - toch opvallend voor een planter; Mirabeau
komt in dezelfde lijst voor.
LU III, p. [XIV]. Levy verkocht in 1786 De Surinaamsche Artz (Voegen van Engelen 1981:
20).
Nassy 1791: II, 69.
Biografische gegevens uit Lindeboom 1987: 89-90. Bloms Verhandeling werd uitgegeven,
voorzien van ‘de noodige ophelderingen en bewysredenen’, door Floris Visscher Heshuysen
bij C. van der Aa te Haarlem (Nagelkerke 1972, nr. 227); de andere editie verscheen bij J.W.
Smit te Amsterdam (Nagelkerke nr. 228; CatUBA nr. 0721). Over Blom: Oudschans Dentz
1925/1926 en Oostindie & Van Stipriaan 1991.
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4. Bibliotheken
Op grond van onder meer veilinggegevens kan er een idee gevormd worden van
wie er in de kolonie een rijke bibliotheek bezaten. Zo beschikte de heer De Montel
voornoemd over een bibliotheek ‘rykelyk gestoffeerd met zeldzaame en voortreffelyke
boeken’ die hij ter beschikking stelde van de leden van het letterkundig genootschap
73
Docendo Docemur. Als de dichter Paul François Roos van zijn tweede en laatste
reis naar Holland terugkomt, wordt hij door zijn vriend F.C. Stolkert uitgenodigd.
Roos beschrijft diens huis als een tempel der cultuur met een uitgebreide
74
bibliotheek.
In 1783 richten gouverneur Texier, raad-fiscaal Wichers, luitenant-kolonel De
Friderici, geneesmeesters Van Wiert en Schilling en de heren Meinertshagen en
Van Dam samen met verschillende andere liefhebbers een bibliotheek op ‘die zo
groot en wel voorzien is van werken over allerhande soort van onderwerpen, datze
voor geene in gansch Amerika behoeft te wyken, en verscheiden groote Bibliotheeken
75
van Europa evenaart’. Hier doet het gezelschap van geleerde joodse mannen wel
erg dik, want uitgaande van de veronderstelling dat een aantal particulieren hun
76
complete privécollecties ter beschikking hebben gesteld en dat die collecties die
van David Nassy benaderden, dan komen we nog lang niet aan iets wat zou lijken
77
op bijvoorbeeld die van het Amsterdamse Athenaeum Illustre.
Wat er van de in 1783 opgerichte publieke bibliotheek geworden is, is onbekend.
Als zij het fundament heeft gevormd voor die van de Maatschappij tot Nut van 't
78
Algemeen, dan is zij bij de grote brand van Paramaribo in 1821 verloren gegaan.
Op grond van het aantal zeventien- en achttiende-eeuwse werken dat vermeld wordt
in de Catalogus der Koloniale Bibliotheek (1911) is de mogelijkheid niet helemaal
uit te sluiten dat (een deel van) de collectie in 1857 mede de basis heeft gevormd
voor de Koloniale Bibliotheek.
Tot slot valt nog te vermelden dat de Surinaamsche staatkundige almanach voor
den jaare 1793 melding maakt van de Algemeene Huur en Lees Bibliotheek by
Leonard Letsch. Deze Letsch zat blijkbaar altijd met zijn neus in de boeken, maar
79
wanneer hij zijn bibliotheek heeft geopend weten we niet.
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Nassy 1791: II, 145.
Hollanders 1984: 114.
Nassy 1791: II, 69. Het oordeel is door verschillende historici kritiekloos overgenomen: Wolbers
1861: 417; Thomson 1902: 71; Van Lier 1977: 60.
In ieder geval niet die van de genoemde Van Dam, als hij althans dezelfde is als M. van den
Dam wiens bibliotheek op 10-9-1787 bij Eleazer Soesman Jacobzoon onder de veilinghamer
kwam (DSN 118/6-9-1787).
‘Voorloper’ van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek waarvoor al in 1578 een stevige
basis werd gelegd en die huist in onder meer de St. Jorisdoelen waar van 1674 tot 1792 de
West-Indische Compagnie en vanaf 1746 de Sociëteit van Suriname gevestigd was (Kleijn
1992: 64-79).
ENW 139.
Brouwn 1792: 20. Onduidelijk is ook of zijn bibliotheek valt onder de categorie kort bestaand
hebbende leesbibliotheken die Lammens vermeldt (Lammens 1982: 95).
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5. Kranten en periodieken
In een tijdspanne waarin breedte van kennis meer en meer gezien werd als essentieel
voor de beschaving van de burger, is de verschijning van kranten en tijdschriften
een belangrijk historisch gegeven. Het is niet de bedoeling hier de persgeschiedenis
80
van Suriname te schrijven. Wel zal hier een blik worden geworpen op de eerste
Surinaamse kranten en periodieken, om te laten uitkomen hoezeer zij aan het
geestelijk klimaat van de laatste decennia van de 18de eeuw hebben bijgedragen.
De Weekelyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant, de oudste Surinaamse
krant, verscheen voor het eerst op 10 augustus 1774 ‘ter Gepreveligeerde Soçieteyts
en Lands Boekdrukkery’, de drukkerij van de eerder genoemde Wolphert Jacob
81
Beeldsnyder Matroos. Voor de regio was dit een vroege krant: de Gaceta de la
Habana op Cuba verscheen tien jaar eerder in 1764, maar The St. Eustatius Gazette
in 1790 en de Trinidad Weekly Courant in 1799. In de Oost daarentegen kwam al
dertig jaar eerder, in 1744, de eerste krant uit, de Bataviase Nouvelles, maar die
verdween alweer in 1746 en het zou vervolgens tot 1810 duren aleer daar een
82
volgende krant verscheen. De Weekelyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant
verscheen in quarto-formaat, vier pagina's in twee kolommen, en publiceerde
berichten over de kolonie Suriname, vooral van landbouweconomische en bestuurlijke
aard, over Europa en de koloniën en notificaties van de koloniale overheid. Bellettrie
wordt er niet in aangetroffen, maar wel enkele berichten aangaande boekverkopingen
en het Genootschap van Surinaamsche Lettervrinden. Het laatste nummer van de
Woensdaagsche kwam uit in 1805.
De Surinaamsche Nieuwsvertelder kwam waarschijnlijk voor het eerst uit op 7
83
juni 1785 en zou tot 1793 blijven verschijnen. Het blad verscheen elke donderdag,
het formaat was klein octavo en de omvang per nummer in de regel acht pagina's.
De Surinaamsche Nieuwsvertelder publiceerde hetzelfde soort berichten als de
Weekelyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant, opende telkens met een
rubriek ‘Inlands nieuws’, maar gaf daarnaast veel andersoortig materiaal dat in het
kader van deze geschiedschrijving interessanter is: reisverslagen, anekdoten die
veelal het Europese leven betreffen, levendige polemieken, culturele berichten en
ook exotische of volksverhaalachtige vertellingen die ter verstrooiing van de lezers
werden opgenomen (‘Een Oostersche Vertelling’ en ‘De beschaamde Gebooren
Edelman’ in nr. 154/15-5-1788). Veel van de stukken waren (soms vertaald)
overgenomen uit buitenlandse bronnen, maar er zijn - zeker in 1787 - ook stukken
die in Suriname geschreven moeten zijn. De krant moet
80
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Joh. Hartog 1944: 301-318 gaf een summiere schets van de persgeschiedenis, met lijst van
dagbladen en periodieken (318-346). Een aanvulling geeft ‘Uit onze pers-geschiedenis’ (1977).
Voor de pers in het algemeen is dat nummer instructief. Van Kempen & Enser 2001 geven
alle dag- en weekbladen van 1774 tot 2000 met alle vindplaatsen. Voor historische en
biografische informatie is bijzonder belangrijk De pers in perspectief (1978) en Kalff 1923/24.
Verdere opgaven vindt men in Van Kempen 1987b: 93. Aanvullend: Sluisdom 1956, Hillen
1969 en Censuur in Suriname 1992.
Dit allereerste nummer is aanwezig in het Persmuseum in Amsterdam. De collectie in twee
banden van het Surinaams Museum te Paramaribo (1775-1777) wijkt merkwaardig genoeg
net iets af van die van de Koloniale Bibliotheek (zoals beschreven in Catalogus 1911, nr. 12).
Chang-Rodríguez 1994: 124; Hartog 1944: 79, 303-304. Hoogerwerf 1990: 27; Termorshuizen
2001: 27-32, 778-779. De aard van de vroege Oost-Indische kranten was gelijk aan die in de
West: afkondigingen van maatregelen van bestuur, een feuilleton, korte nieuwstijdingen van
ver en verslagen van plaatselijke gebeurtenissen.
Volgens berekening van Hollanders 1984: 120. De krant is aanwezig in twee banden in de
bibliotheek van het Surinaams Museum (1787 en 1792). In de UBA zijn losse nummers
aanwezig van de jaargangen 1788-1790 (CatUBA, nr. 6581).
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geprofiteerd hebben van het feit dat zij, anders dan de Weekelyksche
Woensdaagsche, niet aan de koloniale overheid gelieerd was. Haar karakter kwam
dat van de spectatoriale geschriften uit die tijd dichtbij. Terwijl de andere kranten
uitblonken in de onnozelheid van hun nieuwtjes, bracht De Surinaamsche
84
Nieuwsvertelder bijvoorbeeld ook ‘Aanmerkingen en zedekundige grondregelen’
of een typisch spectatoriale proeve van logica in de vorm van een aantal stellingen
met daaropvolgend de bewijsvoering, bijvoorbeeld:
Voorstel: een boekverkoper mag alle boeken drukken.
Bewijs: een boekverkoper doet het goed wanneer hij winst maakt; goede
boeken zijn die boeken waar hij voordeel bij vindt. [nr. 152/1-5-1788]
Wat Paul Hollanders opmerkt over de Weekelyksche Woensdaagsche Surinaamse
85
Courant - dat die een belangrijke impuls heeft gegeven aan het culturele leven geldt hoogstwaarschijnlijk in veel sterkere mate voor De Surinaamsche
Nieuwsvertelder. Het is werkelijk opvallend hoe veel scherper de auteur (of auteurs)
van De Surinaamsche Nieuwsvertelder schreven, vergeleken bij de collega's van
andere kranten. Op grond van de satirische toon van verschillende stukken, alle
verschenen in 1787, zouden we kunnen spreken van ‘De Satiricus van De
Surinaamsche Nieuwsvertelder’ (al zijn bijdragen zijn geregistreerd in bijlage V).
Dat deze zelf tot de plantersklasse behoorde, lijkt niet waarschijnlijk, zijn ‘Request
van de honden. Aan de XXX &c. &c. &c.’ in aanmerking genomen. ‘Uit Naam der
Cynique Maatschappy’ wordt daar in een persiflerend-ambtelijke stijl geprotesteerd
tegen het feit dat honden ‘tot een wreeden en onteerenden Dood worden
gecondemneerd, in gevalle zy zig door eene natuurlyk aangeboorene, en alhier ook
zo hooggeschatte, Zugt tot Vryheid, tragten te onttrekken aan eene onverdiende
en drukkende Slaverny niet alleen, maar, ach lacy zelfs aan eene veragtelyke en
86
schandelyke bandhegting’. De persiflage had betrekking op een waarschuwing
van gouvernementswege dat loslopende honden wegens het gevaar van
87
hondsdolheid tijdens het droge jaargetijde zouden worden doodgeslagen. De
‘indieners’ van het Request vragen om, indien hun verzoek niet wordt ingewilligd,
dan tenminste ook de katten, kalkoenen, hanen en eenden in ketens te slaan, zodat
zij zich ‘alsdan volgens der Slaaven gewoone gezelligheid zullen kunnen verheugen
in den ramp der deelgenooten van hun Ongeluk.’ Wie achter de reeks stukken in
De Surinaamsche Nieuwsvertelder zat, blijft giswerk. Onder het laatste stuk worden
de initialen A.D. vermeld - wie weet was dit in de kleine kolonie toch voldoende
duidelijk om aan zijn korte carrière van satiricus een einde te maken.
De Surinaamsche Courant zoals die in de jaren 1790-1795 onder deze titel
88
verscheen , werd gedrukt door de Gepriviligeerde Drukkery van de Wed. J. Tresfon
jr. en het karakter ervan week niet wezenlijk af van het algemene beeld: nadruk op
Europese berichten, berichtgeving over het koloniale gouvernement, grappige
anekdotes. Ook de Franstalige Gazette de Surinam, uitgegeven door Charles Brouwn
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DSN 158/12-6-1788.
Hollanders 1984: 103.
DSN 116/23-8-1787. Herdrukt in Mama Sranan 94-95.
Tekst opgenomen in Schiltkamp & De Smidt 1973: 1115.
Zij komt merkwaardig genoeg in het uitputtende overzicht van Hartog uit 1944 niet voor.
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te Paramaribo in 1792 , en de Surinaamsche Courant en Algemeene
90
Nieuwstydingen en het Teutsches

89
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In het Nederlands Persmuseum bevinden zich twee nummers, van 14-5-1792 en 30-4-1792,
maar letterkundig nieuws leveren deze niet op.
Volgens Hartog 1944: 320 moet er van de eerste krant een exemplaar van 1795 aanwezig
zijn in het Persmuseum, maar het oudst aanwezige nummer blijkt te dateren van 29-9-1797.
Voorts zijn er nummers van 3-10-1797, 15-6-1802, 22-5-1804 en 9-6-1833. Daarmee bezit
het Persmuseum de enige traceerbare exemplaren van een Surinaamse krant uit deze jaren
(m.u.v. 1833). Literaire berichtgeving leveren deze exemplaren echter niet op.
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Wochenblatt für Surinam, beide uitgegeven door J.J. Engelbrecht, voegen zich naar
hun aard en samenstelling moeiteloos in dit gezelschap. Dat er in Suriname ook
een Duitstalige krant kon verschijnen in 1792, geeft al aan hoe sterk het segment
van de Duitssprekende bevolking - voornamelijk maar niet uitsluitend herrnhutters
91
- was.
Verschillende periodieken aan het einde van de 18de eeuw geven in hun titel al
iets van de tijdgeest aan, maar er bleken geen nummers van traceerbaar: de
Surinaamsche Spectator (1787), De Surinaamsche Rhapsodist (1788), De
Surinaamsche Bibliotheek (1793), de Saturdagsche Courant van Nieuws, Smaak
92
en Vernuft (1794) en de Woensdaagsche Courant (1796). Het eerste blad zou de
West-Indische primeur gehad hebben kritiek te leveren op plaatselijke toestanden,
een primeur die betaald werd met een aanklacht. De Surinaamsche Spectator werd
ervan beticht ‘onder hoezeer quasie bedekte termen egter duydelijk genoeg,
personen van rang te denoteeren, omtrent deze hatelijke comparatiën te maken,
welke in alle opzigten onbetamelijk waren’. De uitgeefster, de weduwe J. Tresfon,
werd ‘strengelijk’ gewaarschuwd, maar of het blad toen ook spoedig verdween, is
93
niet meer na te gaan. In 1796 was het weer raak toen het door Hendrik Schouten
uitgegeven Nieuwsvertelder of zamenspraak tusschen Louw en Krelis, evenals het
door W.W. Beeldsnijder uitgegeven pamflet Hans en 't Schaduwbeeld op last van
gouverneur J.F. de Friderici wegens aanzetten tot onenigheid binnen de kolonie
94
werden verboden. Nadat de Republiek een vredesverdrag had gesloten met de
Franse Republiek, waren de spanningen in de kolonie weer opgelopen: men vreesde
een inval van de Engelsen. En die zou ook komen - in 1799.
De Surinaamsche Artz (1786-1788) is nog niet genoemd omdat die besproken
zal worden bij zijn oprichter, Jacob Voegen van Engelen. De bijdragen aan de andere
genoemde kranten en periodieken overziende, kan er gesproken worden van een
aardige productie voor het betrekkelijk kleine koloniale publiek waarvoor zij bestemd
was. Proza is er bijzonder weinig geschreven (één stukje in de nog te bespreken
Letterkundige Uitspanningen ), maar ook in dit opzicht was de productie van de
95
kolonie een afspiegeling van de productie van het ‘moederland’.
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Het enig mij bekende exemplaar is nr. 17 van 27-11-1792 dat zich bevindt in de UBA.
Het weekblad De Surinaamsche Rhapsodist zou op 2-6-1788 verschijnen bij W.H. Poppelmann
(DSN 152/1-5-1788 & DSN 156/29-5-1788). De Surinaamsche Bibliotheek werd aangekondigd
(WSC 18-7-1793); een abonnement kostte ƒ1,10. De Woensdagsche Courant noemt
Beeldsnijder 1992: 49. Geen van deze bladen wordt vermeld bij Hartog (1944).
ARA, Archieven van het Hof van Civiele Justitie, nrs. 21-23 (1785-1787). Wolbers 1861: 420.
Hartog 1944: 306-307. Over de overheidscensuur in deze tijd: Beeldsnijder 1992.
ARA, Archieven van het Hof van Politie en Crimineele Justitie, Minuut-notulen der
vergaderingen Hof van Politie, nr. 140, 141 (1796), Archieven van het Hof van Civiele Justitie,
nrs. 31-33 (1795-1797). Wolbers 1861: 474. Bij Beeldsnijder 1992: 49 wordt de Nieuwsvertelder
overigens Zaterdagsche Courant genoemd, de aanduiding die gouverneur De Friderici in een
dienstnota gebruikte.
Verg. Stouten 1984: 49.
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6. Leespubliek en leesgenootschappen
Op grond van de bovenstaande beschrijving van boekencollecties, boekenveilingen,
bibliotheken, kranten en periodieken moet Wolbers' oordeel over de planter - ‘een
enkelen keer nam hij eens een boek in de hand, doch dit behoorde tot de
96
uitzonderingen; lezen viel doorgaans niet veel in zijn smaak’ - toch enigszins
worden genuanceerd. Het leespubliek bestond voor het overgrote part uit lieden
van de hogere, blanke klassen en sinds 1760 kregen ook de vrije negers en mulatten
de gelegenheid onderwijs in lezen en schrijven te volgen. Nederlands en Frans
waren de gangbare talen, en binnen het joodse segment van de samenleving
kwamen daar Spaans en Portugees bij.
Paul François Roos maakte in 1786 gewag van het bestaan van
leesgenootschappen ‘waar door niet alleen de Nieuwste Nieuwigheeden geleezen,
97
maar zelfs ook de nuttige inhoud der Boeken onderzogt word.’ Met die omschrijving
suggereert hij een duidelijk onderscheid met letterkundige genootschappen, waar
in het algemeen niet werd gelezen, maar gedicht of gedeclameerd. Helemaal zeker
is dat echter niet, en verdere sporen hebben de leesgenootschappen niet nagelaten.
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Wolbers 1861: 191.
LU III, p. [XVI].
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7. Loges en genootschappen
Als een van de eerste tekenen van het kenterend geestelijk getij in de tweede helft
van de 18de eeuw, valt de opkomst van vrijmetselaarsloges te beschouwen. In
Londen was in 1717 de eerste grootloge opgericht en in 1734 volgde de eerste
Nederlandse loge. Grootmeester Carel baron van Boetzelaar verleende op 17
november 1761 de stichtingsbrief om in Suriname de loge ‘Concordia’ op te richten.
Daarmee was de oudst bekende vrijmetselaarsloge van Zuid-Amerika een feit.
(Volgens J.D. Kunitz in zijn Surinam und seine Bewohner (1805) moet er nog een
98
oudere loge geweest, ‘La Salle’, maar daarover is niets bekend. ) ‘Concordia’
verdween al na enkele jaren en werd heropgericht in 1773, maar toen was ook al
een andere loge geboren: ‘La Zélée’. De loges zouden in de jaren die volgden als
paddestoelen uit de grond schieten: de joodse ‘L'Union’ in 1773, de uit magistraten
bestaande loge ‘La Solitaire’ in 1775, de militaire ‘Cura et Vigilancia’ in 1776, ‘De
99
Standvastigheid’ van de Hoogduitse joden in 1778. In dat jaar telden de loges
gezamenlijk meer dan 200 leden. Daarna zette de neergang in, zodat er in 1800
nog sprake was van vier loges.
Krachtens het beginsel dat de maçonnerie tot taak heeft de ‘ruwe levende
bouwsteen’ van het individu te bewerken in het zoeken naar de waarheid en
zingeving van het leven en de zedelijke en materiële welstand van het individu te
bevorderen, moeten de vrijmetselaren een niet onbelangrijke impuls gegeven hebben
aan het geestelijk leven in de kolonie. Dat zij ook in die tijd de stoffelijke welstand
niet vergaten, bevestigt Kunitz wanneer hij schrijft: ‘Ueberhaupt scheinen ihre
Zusammenkünfte sich immer in eine Gasterei zu eindigen.’ De loges hebben daarmee
minstens ook voor een deel de sociale functie vervuld die in de 19de eeuw de dan
opkomende sociëteiten op zich zouden nemen. Wel is er dit onderscheid: dat de
achttiende-eeuwse genootschappen hun leden uitsluitend recruteerden uit de hoogste
laag van de maatschappij - in de kolonie zijn de ontwikkelingen weer niet anders
100
dan in Nederland.
Een aantal van de literaire figuren die nog nader bekeken zullen worden, zijn
aangesloten geweest bij vrijmetselaarsloges. Paul François Roos heeft een hele
reeks gedichten geschreven op de inwijding van gebouwen of de inhuldiging van
nieuwe leden. Omdat hij dit deed voor minstens vier verschillende loges, kan
geconcludeerd worden dat die ‘werkplaatsen’ een niet al te gesloten karakter hadden.
Roos is er in ieder geval een veelgevraagd gastdichter geweest. Zijn confrère bij
De Surinaamsche Lettervrinden, J. Voegen van Engelen, was voorzitter van de loge
Concordia; drukker W.J. Beeldsnyder Matroos was er lid van.
Langzaamaan begon het culturele leven aan het einde van de 18de eeuw in de
koloniën
98
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Kunitz wordt aangehaald in het lemma ‘Vrijmetselarij’ in de ENW, p. 726. Ik baseer mij voor
gegevens over de vrijmetselarij op dat lemma, en dat in de EvS, pp. 656-658, en voorts op
het Gedenkboek (1961) van de Loge Concordia en op Samson 1961b; voor de beginselen
op: Vrijmetselarij 1990. Over vrijmetselaarsloges in Nederland: Van de Sande 1995 en Hanou
1997.
De militaire loge wordt door de ENW ‘La Vigilance’ genoemd en gedateerd op 1778. Volgens
Teenstra (1835: II, 122) zou ‘De Standvastigheid’ in 1786 zijn ingewijd, volgens de
Encyclopedie van Suriname in 1778, maar P.F. Roos die er een inwijdingsgedicht voor schreef
(Eerstelingen van Surinaamsche Mengelpoëzy, dl. I, 1783, pp. 147-157; dl. II, 1787, pp. 65-68)
noemt 1780 als inwijdingsjaar.
Verg. over het genootschapsleven Mijnhardt 1983a, Van den Berg 1983 en 1984b, De Vries
1995 en vooral 2001 (zij maakt er op p. 280 ook melding van dat vele genootschapsdichters
hun literaire carriè̀re verruilden voor een politieke).
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te resoneren als een verre echo van dat in de Nederlanden. En zo verrezen ook de
eerste intellectuele genootschappen. In 1778 wordt in Nederlands-Indië het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen opgericht dat maar
101
liefst tot 1962 zou bestaan. Suriname volgt snel. In het Essai historique sur la
colonie de Surinam worden twee mannen geroemd om ‘hunne verknochtheid aan
de fraaie letteren en derzelver beoeffeninge’ - de namen kwamen we al eerder
tegen: Bernard Texier, gouverneur van 1779 tot 1783, en Jan Gerhard Wichers die
102
in Texiers tijd raad-fiscaal was. Zij waren het die samen met de dichter Paul
François Roos en de geneesheer Schilling in februari 1780 het Kollegie van
103
Natuur-Onderzoekinge oprichtten. In maandelijkse vergaderingen legde het
gezelschap zich toe op onderwerpen die te maken hadden met de akkerbouw, de
natuurlijke historie en de natuur- en geneeskunde, en er werd een ‘Hortus
104
Surinamensis’ nabij Kwatta aangelegd. Het genootschap heeft in ieder geval nog
105
tot 1789 bestaan.
Niet lang daarna zouden vier literaire genootschappen hun eerste vergadering
houden. In 1783 nam de al eerder genoemde heer De Montel het initiatief tot de
oprichting van het Kollegie van Letterkunde Docendo Docemur. In De Montels huis
wordt de eerste vergadering gehouden op 16 februari 1783. Het zijn zo
langzamerhand bekende figuren die daar acte de présence gaven: Wichers
(inmiddels Texier na diens overlijden opgevolgd als gouverneur), de latere
gouverneur De Friderici, Schilling, Nassy, Para de Leon, Soesman en een kleine
106
dertigtal heren meer, bijna allen van joods-Sefardische afkomst. Een prospectus
107
werd opgesteld, die begint met een schets van de status quo ante. De jeugd
ontbreekt het aan ‘gewikte en gewoogen denkbeelden, strekkende tot het verkrygen
van kundigheden, zonder welke de vrye konsten en weetenschappen, die de ziel
der Maatschappye zyn, zich niet laaten bevorderen.’ Spel is tijdsverspilling, zegt
het prospectus, scholen zijn te kostbaar om op te zetten en daarom stelt het
genootschap zich ten doel iets nuttigs voor de jeugd uit te denken en haar natuurlijke
nieuwsgierigheid te prikkelen. Ziehier waar de heren hun motivatie vandaan haalden:
‘Onze onderlinge neiging tot Letterkunde; de liefde des naasten; de begeerte om
101
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Zie daarover Groot 1996.
Nassy 1791: I, 180.
Roos wordt in dit verband vermeld bij Thomson (1902: 71), niet bij Nassy e.a. (1791: I, 181;
II, 68-69). Thomson vermeldt abusievelijk het oprichtingsjaar 1783. Wolbers (1861: 383) die
zich baseert op het journaal van Texier van 2 Februarij 1780, noemt februari 1780.
Over de Hortus: Oudschans Dentz 1972: 37-38. Eveneens onder het bewind van Texier werd
op 21 februari 1781 het Collegium Medicum opgericht, dat wel eens voor een genootschap
is gehouden (Hollanders 1984: 105), maar een toezichthoudend orgaan was met de Raad
van Policie Lemmers als eerste voorzitter, en bestaande uit ‘docters, chirurgijns en apothekers’
(Wolbers 1861: 383). Er staat bij Wolbers een drukfout: Collegium Medium. Zie Simons 1949,
Oudschans Dentz 1972: 33-36, en Schiltkamp & De Smidt 1973, II: 1020-1023.
DSN 194/19-2-1789 en DSN 195/26-2-1789 melden ‘Groote Vergaderinge’ op woensdag 4
maart.
J.H. de Barrios jr., S.G. Soares, Jz. de la Parra, Immanuël d'Anaria, S.H. Brandon, D.N.
Monsanto, M. de la Parra, W. van de Pol, S.H. de la Parra, Samuel Fernandes, J. Moize de
Chateleux, S.H. Moron Abenatan jr., Jeos. de la Parra, Abm. de Samuel Robles Demedina,
Jz. Caucanas, Brown [= Charles Brouwn?], D.H. Brandon, Daniël Jn. Lobo jr., A. Bueno Bibal,
Isaak de Abraham Bueno Demesquita, M.H. Nahar, Jos. Gabay Fonseca, Abraham Bueno
Demesquita, Izack Nahar, Meza David Sarucco. Raadselachtig is de mededeling van Van
Goor dat Jan Jacob Hartsinck ‘president hoofd participant’ van het genootschap zou zijn
geweest (Van Goor [1993]: 166). Hartsinck is immers nooit in Suriname geweest.
Integraal afgedrukt in het Essai historique (Nassy 1788: II, 175-183; 1971: II, 142-149). Bijlsma
(1982: 69) noemt David Nassy als mogelijke samensteller van het prospectus, Cohen (1991:
101) gaat ervan uit dat hij het was.
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de patriottische inzigten te vervullen.’ Het belangeloze aanbod van de heer De
Montel om een vertrek in zijn huis te benutten en van zijn bibliotheek gebruik te
maken, werd graag aanvaard. Het Kollegie zou elke
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zondag en woensdag van zes tot negen uur zijn deuren openen voor ‘Beide de
sexen van volwassen jaaren’ en beginnen met het lezen van achtereenvolgens een
aantal werken over de Romeinse oudheid, de joodse natie en de vaderlandse
historie, vervolgens over koophandel, scheepvaart en landbouw, en tenslotte de
wijsbegeerte. Eventueel kon het programma worden bijgesteld naar gelang de
behoefte van de belangstellenden. De lezingen zouden beurtelings in het Frans en
het Nederlands gegeven worden en zo iemand geen van beide talen verstond, zou
het voorgelezene in het Spaans of Portugees vertaald worden; na afloop was er
gelegenheid tot debat. Uit Holland zouden enkele tijdschriften ‘zo in de Genees- als
Letter- en Staatkunde’ worden gehaald; welke onkosten daarmee gemoeid waren,
zou nog berekend worden.
Gouverneur Wichers liet per brief weten dat hij ‘Met zeer veel genoegen en
gevoelens van erkentenisse’ het prospectus had ontvangen. Allicht: hij was immers
zelf ter vergadering aanwezig. Hij stelde wel enkele wijzigingen van het programma
108
voor, met als voornaamste dat de geografie onderwezen moest worden. In hoeverre
het genootschap zijn doelstellingen heeft kunnen realiseren is niet bekend: of er
veel belangstelling was voor het Kollegie, of die belangstelling inderdaad van ‘beide
de sexen’ kwam, hoe lang het Kollegie gefunctioneerd heeft - we weten het niet.
Opvallend was wel dat er gedebatteerd werd over Europese auteurs die de
antisemitische uitlatingen van Voltaire en anderen konden weerleggen. Zo
introduceerde David Nassy er Über die bürgerliche Verbesserung der Juden uit
1781 van Christian Wilhelm Dohm, dat zo'n goed onthaal vond dat er een
correspondentie met de Duitse auteur op gang kwam. Uit de kring van Docendo
Docemur werd ook het initiatief om het Essai historique sur la colonie de Surinam
109
te schrijven - waarin de correspondentie met Dohm werd afgedrukt.
Het Essai historique maakt melding van nog twee literaire genootschappen ‘welker
leden eenmaal in de maand samenkomen, om elkanderen den inhoud mede te
deelen van die werken, welke zy voor de Maatschappy uit Holland ontfangen, en
110
om dezelve onder elkanderen te verkoopen.’ Mogelijk droeg een van de twee de
111
naam ‘Nuttig en Aangenaam’. Op het belangrijkste letterkundig genootschap, De
Surinaamsche Lettervrinden, wordt aanstonds teruggekomen.
Landbouw en koophandel behoorden tot de directe interessesfeer van alle
genootschappen, maar in de 18de eeuw werden ook enkele genootschappen
opgericht die zich specifiek de belangen van plantage en penning aantrokken. In
1788 verscheen ter drukkerij van de Weduwe J. Tresfon jr. het Programma van het
Genootschap der Surinaamsche letter-vrienden ter oprigting van een nieuwen tak
van onderzoek onder den naam van Genootschap van Surinaamschen landbouw.
Getrokken uit eene verhandeling in gemelde Genootschap voorgeleezen op den 4
112
April 1788 door Dr. J. Voegen van Engelen. Het programma, erudiet openend
met een citaat uit Vergilius' Georgica en een aanhaling uit Bloms Verhandeling van
den landbouw, steekt de loftrompet over de landbouw in de ko-
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De brief is afgedrukt na de prospectustekst in Nassy e.a. 1788: II, 184-185; 1791: II, 149-150.
Nassy 1788: IX-X; de correspondentie op pp. XIX-XXIV. Zie voorts Cohen 1991: 116-119 en
Phaf 2001b: 494.
Nassy 1791: II, 70.
De naam wordt vermeld in DSN 384/11-10-1792.
CatUBA nr. 7226. Het programma was in Suriname gratis verkrijgbaar bij de president J.
Voegen van Engelen of de secretaris C. Juliaans (WWSC 617/30-4-1788, DSN 152/ 1-5-1788),
bij wie aspirant-leden zich konden aanmelden. De inhoud ervan wordt besproken door
Lindeboom 1987.
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lonie die ook gemoed en geest kan verheffen, geleerdheid koestert en kunst
aankweekt. En dus moet de landbouw gestimuleerd worden, bijvoorbeeld met
studies. ‘Niets is klein, niets is verwerpelijk in de oogen der Natuur; niets moet dus
ook gering zijn in het oog van den Landman’ (p. 6). Het Programma verzoekt om
kopij, maar publicaties schijnen er nooit gekomen te zijn; wel droeg Paul François
113
Roos een lang gedicht aan het genootschap op. De Sociëteit van Suriname kreeg
in 1789 het verzoek om met medailles landbouwprijsvragen en nieuwe uitvindingen
114
te belonen. Of die ook uitgereikt zijn, is niet bekend. Met enkele vergaderingen
slofte het genootschap langzaam weg in de historie; de laatste vermelding van De
115
Surinaamsche Landbouw dateert van 1795.
Als landbouwkundige genootschappen zijn voorts bekend Tot Nut en Vergenoegen,
opgericht in 1792 door C. Smit, Nuttig en Vermaaklyk dat in 1792 al bestond en
116
waarvan alleen de vermelding bij Lammens is overgeleverd: ‘wis en natuurkunde’ ,
en tenslotte De Eensgezintheid in de buurt van de Warappakreek dat nog in 1804
te Amsterdam een soort praktische plantershandleiding uitbrengt: Verzameling van
uitgezochte verhandelingen betreffende den Landbouw in de kolonie Suriname, en
117
dat in 1826 nog bestond.
Een Departement Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd
opgericht in 1794 maar stierf in 1800 een vroegtijdige dood, om in 1816 weer uit
zijn as te verrijzen en een bloeiend bestaan tegemoet te gaan (zie § 7.3 van het
volgende hoofdstuk).
Begin april 1785 werd de oprichtingsvergadering gehouden van het letterkundig
genootschap De Surinaamsche Lettervrinden, literair-historisch het belangrijkste
genootschap dat de Surinaamse 18de eeuw heeft gekend. Toch zal het ook in dit
gezelschap slechts gegaan zijn om een gering aantal getrouwen. Volgens Nassy
c.s. maakten de letteren
eenen geringen opgang: want de meeste bewooners, en zelfs verscheiden
leden van deeze maatschappyen, geeven zich luttel moeite om zich met
een boek te onderhouden, of over onderwerpen van Letterkunde te hooren
spreeken; 't welk dikwyls te wege brengt, dat op de avonden der
Vergaderingen, de Kollegien bijkans zonder genoegzaame leden zyn,
zelfs om die geenen aan te moedigen, welke zich de moeite geeven om
118
eenig letterkundig onderwerp te bearbeiden.

113
114
115

116
117

118

‘Aan het genootschap De Surinaamsche Landbouw opgericht in 't jaar 1788’ in Surinaamsche
mengelpoëzy (1804), pp. 245-249.
ARA, I, 171/79/146-148/29-7-1789 & 171/80/312-314/7-10-1790.
DSN 163/17-7-1788 (vergadering op 25-7). Laatste: SC 53/4-7-1795: Ordinaire Vergadering
van het Genoodschap de Landbouw op Dingsdag den 7 July 's Avonds ten 7 uuren in de
Loge La Zelée.
Lammens 1982: 94. Beide namen komen voor in een overzicht van genootschappen in de
Surinaamsche Staatkundige Almanak voor den jaare 1793 (Brouwn 1792: 20).
Het genootschap werd opgericht door de landbouwkundigen Johannes Schasne, Jan Lodewyk
Relotius, Daniel Wagener en Christiaan Voetman; de almanak voor 1793 vermeldt dat het
veel voor het algemeen welzijn gedaan heeft (Brouwn 1792: 21). De spelling van de naam
is ontleend aan Lammens 1982: 94. Over de handleiding: Hollanders 1984: 108. in de
Surinaamsche Almanak voor 1827: 124 wordt nog melding gemaakt van het genootschap.
Nassy 1791, II: 70.
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Profiel: Het genootschap De Surinaamsche Lettervrinden
De Surinaamsche Lettervrinden opereerde onder de zinspreuk ‘Zo word in dit
Gewest, gelyk aan Bato's strand, De Zucht tot Weetenschap en Kunsten
voortgeplant’. Het initiatief tot de oprichting van het genootschap was uitgegaan van
de zes ‘Werkende leden’ die genoemd werden in de eerste van de vier bundels
119
Letterkundige Uitspanningen die in de jaren 1785-1787 zouden verschijnen : Jacob
Voegen van Engelen, die de eerste president zou zijn, Paul François Roos,
vice-president, Hendrik Zwartenhoff, secretaris, en voorts Hendrik Schouten, Mr.
N.C. Lemmers en C. Smit. De eerste lijst van toehorende leden telt twaalf namen
(zie voor een ledenoverzicht bijlage VI).
Het genootschap kwam hoogstwaarschijnlijk eens in de veertien dagen bijeen,
bestond in ieder geval nog op 18 mei 1792 en is vóór het einde van 1795 ter ziele
120
gegaan. De Vrinden vonden op verschillende plaatsen onderdak en zullen om en
121
nabij de twee dukaten (circa nf 10,-) aan contributie betaald hebben , waarmee
het gezelschap beperkt bleef tot heren van fatsoen. Geen enkele vrouw behoorde
tot de kring.
Waarom Voegen van Engelen de eerste president werd en niet Roos, die toch
als ‘de dichter’ gold sinds de verschijning van zijn Eerstelingen van Surinaamsche
Mengelpoëzy (1783), verklaart Hollanders uit het feit dat Roos pas enkele maanden
vóór de oprichting uit Nederland terugkeerde, terwijl er vóór die tijd toch al wel
stappen ondernomen zullen zijn om het genootschap op te richten, stappen die
122
Hollanders op het conto van de organisator Voegen van Engelen schrijft. Overigens
heeft Roos een jaar later de voorzittershamer overgenomen: de tweede bundel
Letterkundige Uitspanningen (1786) vermeldt hem als president. In 1788 is het weer
123
Voegen van Engelen die presideert.
Op de eerste vergadering voert J. Voegen van Engelen het woord; zijn ‘Aanspraak’
staat afgedrukt in de eerste bundel Letterkundige Uitspanningen. Hij begint met een
beschouwing over de zucht tot vermaak met een voor de tijd typerende poging tot
definitie:
Deze Zugt in elk geslagt, in elke orde, in elken rang, van schepselen,
verschillend werkende, openbaart zig door verschillende daaden, en
speelt op verschillende voorwerpen; maar koomt in allen daarop uit, dat
het Bezielde Wezen zig zekere Gewaarwordingen zoekt te bezorgen,
welkers gevoel overeenkomstig, en streelende is voor de goede Orde en
Harmonie van zyn Gestel, en welker voortduuring het derhalven zo lang
119
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Roos spreekt in 1786 van het tijdstip van oprichting als ‘Drie maanden en iets meer [...] van
het laatste Jaar’ (LU 1786, II: A-1). Nassy e.a. (1791: 70) en in navolging daarvan Wolbers
(1861: 419) en Van Lier (1977: 60) noemen ten onrechte 1786 als oprichtingsjaar. Thomson
(1902: 72) simplificeert de zaken als hij Roos de voorzitter van het genootschap noemt.
Overigens: het genootschap noemt zichzelf afwisselend Lettervrinden en Lettervrienden; hier
is de titelpagina van de eerste bundel gevolgd.
Ik leid de verschijningsfrequentie af uit een oproep voor de gewone vergadering op vrijdag 4
mei 1792 in DSC XVII/25-4-1792 en DSC XVIII/2-5-1792 met de vermelding ‘ter gewoone
tyd en plaatse’ en vervolgens in DSC XIX/9-5-1792 en DSC XX/16-5-1792 die de vergadering
voor 18 mei aankondigen.
Roos: ‘Zie daar ten vierde maal van woonplaats ons veranderd’ in Surinaamsche mengelpoëzy
(1802), p. 258. Twee dukaten is volgens Hollanders (1984: 147) het gemiddelde bedrag voor
die tijd.
Hollanders 1984: 132.
Vermelding in WWSC 617/30-4-1788 en DSN 152/1-5-1788. Ook een bericht van 2 juli 1788
in de archieven van de Sociëteit van Suriname bevestigt dit (ARA, I.171/78/2-7-1788/123).
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mogelyk zoekt te rekken, of ten minsten dikwyls te herhaalen, en op
nieuws te genieten.
Het vermaak kent twee manifestaties: de lichamelijke en de geestelijke, en door de
laatste verheft de mens zich boven andere schepselen. Geest en lichaam zijn zo
nauw met elkaar verbonden dat
deze beide Spring Veeren van Vermaak gezamenlyk best kunnen
ingespannen worden, en elkanderen de hand bieden, om een Genot voort
te brengen op deze beide Beginselen steunende,
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en voor beiden even onderhoudende, en van hier de oorsprong der
gezellige Vermaaken, der Vriendschappelyke Byeenkomsten, alwaar de
Nooddruft van den Lighaamelyken en Verstandelyken Mensch gelyktydig
en eensgestemd voldaan wordt.
Opnieuw dus het voor de Verlichtingsgeest zo kenmerkende samengaan van het
nuttige en het aangename, het miscere utile dulci van Horatius - dat trouwens ook
door Voegen van Engelen wordt genoemd. Wat zal het genootschap kunnen
voortbrengen:
Geene Schoolsche Geleerdheid, geene dorre Woord-zifting, geene
waanwyze Letter-pronk, zal Uwen verveelenden moeielyken Arbeid doen
voortkruipen. Neen: Geestige Invallen, vrolyke zo wel als ernstige, geene
droomige, gedagten, onderwerpen van Smaak, Schilderende
Digt-Tafereelen, vriendelyk Onderhoud en gul Onthaal, zullen de ziel zyn
van onze Byeen-komsten, en onzen speelenden taak vroolyk doen
afrollen. - Dus zullen wij Ludendo Discere Sacra.
Dan barst Voegen van Engelen uit in een zes strofen lange ‘Lierzang’ op de
aanwezige vrienden en hun dichtkunst, en hij legt de lat niet te laag:
Dat Surinaames Letter Vrinden.
In U hunne eerste Meesters vinden,
Ja, dat Europa van U Leer!

Hij geeft de lettervrienden een goede raad:
Wilt U slegts aan een Regel binden:
Vertoond Uw werk aan deze Vrinden,
En straks ziet gy 't van Feilen vry.

We zullen nog zien of deze leidraad ook effect heeft gesorteerd.
Blijkens de ‘Aanspraak’ van Roos waarmee de tweede bundel Letterkundige
Uitspanningen opent, zijn er in het eerste jaar wel enkele ‘zwarte wolken en nevelen’
opgedaagd, maar ‘Bedaartheid en Rede’ hebben die doen verdwijnen. De kring is
flink gegroeid, Lemmers schrijft een ‘Welkomstgroet’ aan de nieuwe leden, van wie
David Nassy en de drukker W.H. Poppelmann de bekendste zijn. Roos maakt er
ook gewag van dat ‘wy de eerstelingen onzer Lettervrugten in het ligt zien’. Voorzover
bekend kan dat alleen betrekking hebben op zijn eigen werk, en op dat van Abraham
Vereul (Paramaribo, 1770 - Amsterdam, 27-10-1817) die met ingang van de derde
bundel onder de leden wordt vermeld. Vereul moet een soort corresponderend lid
zijn geweest, want hij was wel in Suriname geboren, maar verhuisde al op jonge
124
leeftijd naar Nederland. Hij werd advocaat te Amsterdam, en directeur, later
president van de Sociëteit van Suriname, die toen al in haar nadagen verkeerde.
Nadat deze in 1795 ontbonden werd, vervulde Vereul de functie van voorzitter van
het Comité tot de Zaken der Coloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in
Amerika. Al vroeg, in 1786 - hij was dus pas zestien jaar oud - verscheen van zijn
hand in Gouda de Proeve van poëtische brieven die Roos onder ogen kwam en
125
hem in een lofdicht deed jubelen: ‘Gij Suriname! Gij! Gij bragt dien Dichter voort!’.
124
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Kalff (1926/27: 379) vermeldt dat Busken Huet hem op zevenjarige leeftijd naar Nederland
liet komen, maar maakt ook melding van andere bronnen die het tijdstip vervroegden tot zelfs
op Vereuls derde jaar. De navolgende biografische gegevens zijn aan Kalff ontleend.
LU III, p. 42.
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Vervolgens was het in de volgende bundel aan Vereul om Roos te verzekeren dat
de lauwerkrans ‘Praalt schoonder op uw eigen hoofd’, waarop Roos dan weer aan
de beurt was om de krans te retourneren. Ongetwijfeld zal het contact met Vereul
ook geleid hebben tot de opvoering van diens De zege der ouderliefde, een
toneelspel dat dateert uit 1791 en dat in 1811 door het genootschap De Verreezene
Phoenix te Paramaribo is opgevoerd. Onwaarschijnlijk lijkt het niet dat er ook al
eerdere opvoeringen van zijn geweest.
Vereul was het Franse gedachtegoed toegedaan dat de Bataafsche omwenteling
van 1795 had voorbereid. In zijn Redevoering over de gelijkheid der menschen, die
hij op 2 februari 1795 in
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Amsterdam uitsprak bij de maatschappij ‘Felix meritis’, hield hij de aanwezige Franse
en Nederlandse volksrepresentanten voor, dat Nederland zo diep gezonken was,
omdat de zedekunde miskend werd: ‘zonder zedekunde is 'er geen ware staatkunde,
geen regeringsvorm, geen natie; zonder zedekunde word de staatkunde weldra
misdadig - de beste regeringsvorm weldra niet anders dan het wapen van den
126
sterken tegen den zwakken.’ De ideeën over Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap
- eerst en vooral toch onder de blanken - moeten ook onder De Surinaamsche
Lettervrinden geleefd hebben. De alliantie tussen Frankrijk en de Verenigde
Nederlanden werd op 31 augustus 1795 gevierd in de loge Concordia waar een
aantal ‘waare vaderlanders’ aan de dis aanschoven om te toosten op de Bataafsche
Republiek en de verdrijving van de Oranje tirannie. De burgers Malenberg en
Andriessen hieven een zeven coupletten lang feestlied aan, geschreven door een
van de Surinaamsche Lettervrinden, A. Soulange Jr., op de wijze van de
127
Marseillaise. Bij elk couplet behoorde een ‘chorus’ en uiteraard een glas wijn ad
fundum. Vijf dagen later schoven de vrinden nogmaals aan voor een ‘Patriottisch
Diné’ ten huize van de Raad in den Hove F.C. Stolkert, dat werd opgeluisterd door
‘een fraay Instrumentaal Musycq door de eigen slaaven van den gastheer
128
geëxecuteerd’. Maar liefst 21 heildronken werden bij die gelegenheid uitgebracht
en een ervan aan de voorzitter van het Westindisch Comité, Abraham Vereul. Het
is in de alcoholnevelen van dit feestgelag dat het laatste spoor van het Genootschap
129
verdwijnt.
Wat het genootschap De Surinaamsche Lettervrinden voor betekenis had, kan
met enige voorzichtigheid worden opgemaakt uit een evaluatie die Paul François
Roos maakt in de ‘Redevoering over den tegenswoordigen staat Van Konsten en
Weetenschappen In de Volkplanting van Suriname’ waarmee hij de derde bundel
Letterkundige Uitspanningen opent. Hij stelt eerst vast dat planterij en handel er
beter voor staan dan enige jaren daarvoor, en somt dan op waaraan te zien is, dat
ook de kunsten en wetenschappen het zoveel beter doen. Zijn argumenten komen
twee eeuwen later als een curieuze combinatie over, maar moeten bezien worden
in het licht van het feit dat ‘kunsten en wetenschappen’ in Roos' tijd veel minder eng
begrensd waren dan tegenwoordig. Hij wijst op de schat aan boeken in het land,
het grote aantal deskundigen, de staat van de openbare wegen, het florissante
militaire apparaat, het nieuwe korps van mulatten en vrije negers, het beter
functioneren van 's Lands Hoofd Comptoiren, de ruimere rechtszalen, het werk van
natuurvorsers, het bloeiende toneelleven, de leesgenootschappen, de uitvinding
van de nieuwe katoenmolen. Voorts is de drukkunst geweldig verbeterd en hij stelt
vast
dat er in den omloop van hondert jaaren niet zoo veele gedrukte en
geschrevene werken, dan alleen in deeze laatste vier afgeloopene jaaren
door, uit, en in ons Wingewest zijn te voorschijn gekoomen, en waar onder
de Beschrijving der Surinaamsche Landbouw door A. Blom, heerlijk
uitblinkt!
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Vereul 1795: 15. Gecit. bij De Vries 2001: 98; verg. ook ald. p. 278.
SC 2-9-1795. De volledige tekst in De Navorscher, XIX (1869), p. 237. Twee coupletten eruit
geciteerd bij Kalff 1923/24: 466, alsook bij Kalff 1926/27: 382.
SC 9-9-1795. Verhaald bij Kalff 1923/23: 466-467 en Kalff 1926/27: 386-388.
In DSC XX/16-5-1792 staat de laatst bekende aankondiging voor een vergadering. In de
Surinaamsche Staatkundige Almanach voor den jaare 1796 komt het genootschap niet meer
voor in de lijst ‘Genootschappen en collegien’.
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En tenslotte zwaait hij nogmaals het genootschap waarvoor hij zijn rede afsteekt,
veel lof toe, al zegt hij te beseffen dat hij dat zelf als voorzitter moeilijk kan doen,
maar toch:
dit alleen zij U genoeg, dat Gij onder de Konstkweekende Oeffenschoolen
eene der eerste plaatsen bekleeden moogt, en dat gij meede een groot
aandeel hebt in 't vormen van deeze mijne Redevoering.
Het is aardig om vast te stellen dat Hendrik Schouten er in zijn gedicht ‘Aan het
Genoodschap’ wat anders tegenaan keek:
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Straks moet die mengelmoes in 't Licht,
Dat, half gelapt, en half gestoolen,
130
Zoo helder blinkt als doove Koolen.

Lag hier de bron van de donkere wolken waarover Roos repte?
De literatuurhistoricus S. Kalff oordeelde over de Surinaamsche Lettervrinden:
Het zou de verdienste blijven van auteurs gelijk Paul François Roos en
zijne medestanders onder de Surinaamsche Lettervrinden, dat zij hun
dichttalent, hoe bescheiden ook, als hefboom bezigden ter verhooging
van het geestelijk peil hunner landgenooten, in een tijd toen er slechts
sprake was van voordeelige katoen- en suikeroogsten. Dat zij met hun
stomp taalkundig instrument eene zo grof georganiseerde samenleving
als de Surinaamsche van die dagen trachtten bij te werken en te
beschaven. Dat zij op hun manier meehielpen om de scheeve toestanden
in de kolonie recht te zetten, en een onkundig vaderlandsch publiek in te
lichten over Suriname's nooden en behoeften. Dat zij tot de weinigen (een
zestal slechts) behoorden, welke den moed vonden om, lang voordat
hetzelfde in de oostindische zusterkolonie geschiedde, een letterkundig
131
genootschap op te richten en daarvoor recht van bestaan te vorderen.
Daarmee zijn de Surinaamsche Lettervrinden historisch niet slecht gesitueerd.
Toegegeven moet ook worden dat het gezelschap van ‘Taal-Beminnaars,
Vlyt-Waardeerders, Weetenschap- en Dicht-Kunst-Eerders’ weinig groten heeft
opgeleverd; de normatieve classicistische poëtica van de imitatio van die tijd drukte
zwaar op het gezelschap. Roos moest de leden zelfs onderwerpen aanreiken
132
waarover zij konden dichten - al werd die raad dan niet opgevolgd. Maar er zijn
toch enkele schrijvers die wat meer krediet verdienen dan Kalff ze wil geven. Een
betere inschaling van wat de Surinaamsche Lettervrinden voortbrachten, kan pas
gebeuren wanneer een nauwkeuriger blik wordt geworpen op de vier bundels
Letterkundige Uitspanningen en van het werk van de drie belangrijkste
persoonlijkheden die daarbij betrokken waren (zie § 9).
Op grond van de beschikbare feiten kan geconcludeerd worden dat alle literaire
genootschappen dichtgenootschappen waren met een open karakter. Sterk gesloten
beschouwende genootschappen zoals die in Nederland voorkwamen en die niet
133
naar buiten traden met publicaties en prijsvragen , waren er niet, of als ze bestaan
hebben, zijn ze niet traceerbaar gebleken.
Hoe nadrukkelijk vrouwen ook de beeldvorming over de Guyana's bepaald hebben
(Behn, Merian, Post), er is niet één vrouw bekend voor wie het genootschapsleven
zijn deuren heeft geopend. Het verbaast niet echt, dat in deze mannenwereld
niemand opstond, om zoals Jean-Jacques Rousseau, te schrijven dat mannen geen
goede gesprekken konden voeren en niet meer zichzelf konden zijn zodra er vrouwen
134
in het gezelschap waren.
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LU I, 40.
Kalff 1921/22: 255-256. Over het genootschapsleven in de Oost: Nieuwenhuys 1972:
119-126; op de Nederlandse Antillen: Rutgers 1994: 104-110 en Rutgers 1996a: 92-102.
Citaat: de eerste twee regels van Zwartenhoffs ‘Toewyding’ in de eerste bundel Letterkundige
Uitspanningen. Verg. het gedicht ‘Verscheiden ontworpen stoffen tot dichtkonst Door Mij
Voorgesteld Aan het genootschap De Surinaamsche Lettervrienden’ (LU III), pp. 14-17.
Hierover: Singeling 1991: 32, De Vries 1999: 188-189 en De Quay 2000. Over gesloten versus
open genootschappen: Van den Berg 1984b.
In zijn Lettre à d'Alembert sur les spectacles (1758), gecit. bij De Vries 2001: 196.
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Ook in dit opzicht geleek het culturele leven in de kolonie op dat van het vaderland.
Opmerkelijk was wel dat joden gemakkelijk het lidmaatschap verwierven van alle
dichtgenootschappen, ook die genootschappen die niet uit joodse kring waren
136
voortgekomen (in Nederland is dit maar in één geval gebeurd! ). Dit verschijnsel
is ongetwijfeld te verklaren uit het overwegende aandeel dat de joden hadden in de
blanke bevolking van de kolonie, en het feit dat Suriname in religieuze zaken
toleranter was dan de Republiek waar beschaving en christendom hand in hand
137
gingen.
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Vgl. Singeling 1991. Overigens waren vrouwen in Nederland niet helemaal uitgesloten van
genootschappen: veelal waren ze honoraire leden. Adriana van Overstraten en Petronella
Moens waren lid van maar liefst acht verschillende genootschappen (De Vries 1999: 199).
De joodse arts David Heilbron werd lid van ‘Vlijt is de voedster der weetenschappen’ (De
Vries 2001: 269).
De Vries 2001: 155-164.
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8. Het toneelwezen
8.1 Gezelschappen en theaters
Dankzij het journaal van Jan Nepveu, gouverneur van 1768 tot 1779, is een
beschrijving van een toneelopvoering uit 1773 overgeleverd. Het is onduidelijk of
er vóór dat jaar al niet toneel is gespeeld, vergeleken bij enkele andere landen in
de regio was het in ieder geval laat: in Jamaica vond de eerste opvoering al in 1682
138
plaats, in Barbados in 1728; andere landen in het Caraïbisch gebied volgden later.
Nepveus Annotatiën melden op maandag 19 juli 1773:
Heeden Avond is door eenige Liefhebbers een Treurspel vertoond. Naam:
Sabinus en Eponia [...]. Seekere Schouten van Amsterdam geboortig,
alhier met een nigtje van de zeer rijke swarte dame Nanette Samson
getrouwd, heeft daartoe een huijs met decoratien laaten appropriëeren
met de sinspreuk op 't voorgordijn PRO EXCOLENDA ELOQUENTIA.
Worden de meeste kosten van kleeddragien etc.: bij denzelven
139
gedraagen
Met de inrichting van het huis heeft Schouten een eerste rudimentaire
toneelgelegenheid op het oog gehad, want de bedoeling was dat iedere maand een
voorstelling zou worden gegeven ‘om de ingezeetenen bij deeze fataale
omstandigheden van haren miserabelen staats eenigzints te distraheeren’. De
plantage-economie stond er beroerd voor in die dagen en aan theater was blijkbaar
grote behoefte, want de opkomst was goed en het publiek kon tevreden zijn:
De tragedie is zeer wel uitgevoert, principalijk de moeijlijke roll van
Eponina, die door een jongman genaamt Halloij admirabel uijtgevoert is,
zijnde nog 't wonderlijkste dat niemant, des onbewust, zou hebben kunnen
merken dat het geen vrouw was.
140

Ook elders in het Caraïbisch gebied was er een tekort aan vrouwelijke acteurs.
Kalff vergeleek de West in dit opzicht met de Oost: ‘Beide koloniale tooneelen hadden
het nadeel gemeen, dat er voor de vrouwenrollen geen vrouwen te krijgen waren’,
zodat men zich moest behelpen ‘met een baardeloos, of voor 't minst gladgeschoren
jongmaatje.’ Verwonderlijk is zijn toevoeging, dat in Suriname ‘die metamorphose
intusschen beter [lukte] dan op Java, in zoover dat de sexie bedriegelijk werd
141
nagebootst.’ Over het spel van initiator Schouten merkte Nepveu nog op: hij heeft
‘zoo in 't tragique als comicque wel gespeeld.’
Joden was de toegang tot de toneelopvoeringen ontzegd, zodat zij hun eigen
‘liefhebberijtoneel’ opzetten. ‘Toen men vernam, dat zij geld aan de voornaamste
acteurs wilden geven en, ter bestrijding der onkosten, plaatsbriefjes wilden verkopen,
werd hun dit door
138
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Stone 1994: 7. Antigua kreeg een schouwburg in 1788, Brits-Guyana in 1810, Trinidad in
1818 en Saint Lucia in 1832.
ARA, Oud-Archief Suriname, Gouvernementssecretarie inventarisnummer (1.05.10.01,
inv.nr. 10). Citaten hieruit zijn te vinden bij zowel Wolbers 1861: 317, Riko 1883: 88-90,
Kalff 1925/26: 523-524, Hollanders 1984: 102, Van Hinte-Rustwijk & Van
Steenderen-Rustwijk 1996: 133 als Gobardhan-Rambocus 2001: 47.
Stone 1994: 8.
Kalff 1925/26: 523-524.
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het Hof verboden.’ In 1775 werd de ‘Hollandsche Schouwburg’ opgericht, die ook
143
wel de ‘Schouwburg voor de Christenen’ of de ‘Christen Comedie’ werd genoemd
en waar zes tot acht keer per jaar voorstellingen werden gebracht door betaalde
144
acteurs en actrices die werden bijgestaan door dilettanten. De joden waren weer
145
niet welkom - evenmin overigens als in Nederlandse schouwburgen. Het
Gezelschap van geleerde joodse mannen fulmineerde:
Een verbod, waarvan men nooit gehoord of voorbeeld gezien heeft op
eenige plaats ter wereld, daar den Jooden vryheid is vergund om te
moogen woonen. Men denke niet, dat dit de Schouwburg was van een
byzonder genootschap; niets minder dan dat, ieder een, die van een zo
genaamd loodje voorzien is, heeft 'er eene vrye intrede, en onder de
146
Akteurs vindt men Vrouwen, die als Aktricen een vast pensioen trekken.
Alleen al het feit dat de joden meer dan een derde van de blanke bevolking
uitmaakten, maakt de verontwaardiging om deze religieuze discriminatie begrijpelijk.
Maar de joden lieten zich niet op de kop zitten en openden al in 1776 hun eigen
147
schouwburg, waar zij twaalf maal per jaar een voorstelling gaven. Het Hof verbood
148
hun echter acteurs te betalen en entreegeld te vragen. Volgens een kenner zou
de schouwburg die van de christenen naar de kroon steken en er speelde ook een
beter gezelschap ‘schoon samengesteld uit jongelingen van de Portugeesche en
149
Hoogduitsche Natie, die nooit Europa gezien hebben’. Toen de joden in 1784 een
nieuw, groter theater bouwden, bepaalden zij uitdrukkelijk dat iedereen zou worden
toegelaten met uitzondering van de spelers en beheerders van de andere
150
151
schouwburg. Nadat de joden in 1825 officieel gelijke rechten kregen in de kolonie,
werden zij voor lange tijd een dominante factor in het toneelleven.
De voorstelling waarvan Nepveu in 1773 melding maakte, heeft vermoedelijk geleid
tot een toneelgezelschap van dezelfde naam als de zinspreuk op het voorgordijn:
Pro Excolenda Eloquentia (Tot wasdom der welsprekendheid) - of het bestond
mogelijk zelfs al eerder dan dat jaar 1773. Het gezelschap onder die naam wordt
voor het eerst vermeld in een ‘Toejuigching’ van Paul François Roos bij gelegenheid
van het feit dat gouverneur Texier in 1780 voor de eerste maal een voorstelling van
152
het gezelschap bezocht. De naam keert ook terug in de eerste bundel Letterkundige
Uitspanningen van het Genootschap De

142
143
144
145
146
147
148
149

150
151
152

Wolbers 1861: 318. Hij geeft als bron: Notulen van Gouverneur en Raden, 16 feb. 1774.
Een advertentie voor een Groot Concert op 8-5-1788 geeft de laatste naam (WWSC
616/23-4-1788), evenals die voor een concert door J. Pick op 8-5-1788 (DSN 152/1-5-1788).
Nassy 1791: II, 75.
Paul Blom 1996: 414.
Nassy 1791: I, 181. Ongetwijfeld baseert Van Binnendijk 1975: 6 zijn uitspraak dat
vrouwen in tegenstelling tot mannen een vergoeding kregen wanneer zij acteerden.
Nassy 1791: II, 75. Wolbers 1861: 318. Riko 1883: 90 meldt - vermoedelijk abusievelijk - dat
de joden ‘eens per jaar begonnen te spelen’.
Riko 1883: 90-91.
Die kenner zou Sansini zijn geweest, een Napolitaanse ex-jezuïet die enige jaren in Suriname
had doorgebracht en die wordt aangehaald in Remarques critiques sur le Tableau Historique
et Politique de Surinam (1779, p. 61) van Philippe Fermin (gecit. in ENW 683).
Nassy 1791: I, 182.
Van Lier 1977: 69.
Opgenomen in Roos' Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy (1783), pp. 95-96.
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Surinaamsche Lettervrinden waar advocaat N.C. Lemmers een ‘Toejuiching’ schrijft
153
op het bezoek van gouverneur Wichers aan het genootschap in 1785. Vervolgens
maakt De Surinaamsche Nieuwsvertelder van 1788 melding van een relletje: de
‘Dirigeerende Leeden’ van het genootschap hebben met verwondering van de
Surinaamsche Courant van de dag ervoor vernomen dat de heer A. la Pro
voornemens is een concert te geven in de zaal van het genootschap - waarmee de
Christen Comedie bedoeld moet zijn -, terwijl zij hem daartoe geen toestemming
154
hebben verleend. La Pro verweert zich: de ‘Heeren Speelende Leeden’ hebben
hem wel degelijk verlof gegeven, maar ‘seeker Heer mogelyk uit yver voor 't door
hem kortelings bekomene Ampt, of liever uit een particuliere Pik teegens hem La
Pro’ heeft op eigen autoriteit een ‘Contra-Advertissement’ in de wereld gebracht.
Blijkbaar gaat het hier dus om een conflict tussen het bestuur en de spelende leden.
De ‘Dirigeerende Leeden’ riepen daarop ‘alle de Inteekenaren off Leeden’ op ter
deliberatie op 8 augustus ten huize van Hendrik Zwartenhoff; in dezelfde krant meldt
155
La Pro dat het concert op 2 augustus zal doorgaan.
Dat het gezelschap over een eigen toneelzaal beschikte, wijst erop dat het niet
156
om een amateuristische eendagsvlieg onder de gezelschappen ging. Van het
gezelschap is alleen een opvoering uit 1780 bekend van het treurspel Titus van P.L.
Buyrette de Belloy in de vertaling door Jan Nomsz en we weten dat J. Voegen van
157
Engelen in een opera een rol heeft vervuld. Meer gegevens over het repertoire
zijn niet overgeleverd.
Beter zijn we geïnformeerd over het toneelgenootschap De Verreezene Phoenix,
158
dat werd opgericht in 1785. In juni 1788 wordt aangekondigd dat Jsak Levy Preeger
een concert zal geven ‘in een Geillumineert Toneel, van 't Genoodschap De
159
Verreezene Phoenix, teegens den 26. Juny A.C.’. Enkele maanden later wordt
vermeld dat het toneelgezelschap nieuwe loges heeft laten timmeren in zijn
160
schouwburg die zich bevond in de Saramaccastraat.
Hoewel geen enkele bron een directe connectie legt tussen de twee gezelschappen
en de Hollandsche en Joodsche Schouwburg, is het waarschijnlijk dat met deze
zalen de eerder genoemde schouwburgen bedoeld zijn. Het Essai historique maakt
161
melding van niet meer dan ‘twee schouwburgen van Hollandsche Toneelpoëzy’.
Het valt bovendien op dat praktisch alle namen van de leden van De Verreezene
Phoenix joodse namen zijn.
Tegen het einde van de 18e eeuw werd het ene na het andere toneelgezelschap
opgericht. In 1798 ‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ en ‘Door IJver bloeit de Kunst’, in
1799
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LU I, 16.
DSN 163/17-7-1788. Verweer van La Pro in DSN 164/24-7-1788.
DSN 165/31-7-1788 & DSN 166/7-8-1788. Het is onduidelijk of Nassy (1791: II, 74) dit
gezelschap op het oog had met ‘een byzonder Kollegie van speeloeffening voor de avonden’.
DSN 199/26-3-1789 spreekt ook van ‘het Gebouw van gemelde Genoodschap’.
Blijkens zijn ‘Aanspraak aan het Kunst Genootschap Pro Excolenda Eloquentia’ in LU I, 1785,
p. 37.
In SC 19/6-3-1811 en SC/SG 21/12-3-1811 meldt het gezelschap dat het 26 jaar bestaat.
DSN 159/19-6-1788. Volgens DSN 160/26-6-1788 werd het concert uitgesteld tot 28-6-1788.
DSN 164/24-7-1788 meldt opnieuw een concert ‘in het Huys van 't Genoodschap De
Verreezene Phoenix’.
DSN 169/28-8-1788. Straatvermelding in DSN 191/29-1-1789. Hollanders (1984: 109) spreekt
hier ten onrechte van een nieuw onderkomen.
Nassy 1791: II, 74.
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‘Kunst wordt door Arbeid verkregen’. Van het eerste gezelschap is een opvoering
bekend op 30 april 1798: het voerde het treurspel Brutus op - onbekend is of het
om de versie van Voltaire ging -, gevolgd door De Slag op de Doggersbank van W.
ten Houtte. Het laatste stuk bracht het zeegevecht in de Vierde Engelse Oorlog op
5 augustus 1781 ten tonele. De opvoering moet gezien worden tegen de achtergrond
van de strijd die de Bataafsche Republiek aan de zijde Frankrijk voerde tegen
Engeland. De netto-opbrengst - die maar liefst ƒ4500,- zou bedragen - werd bestemd
voor de gekwetsten, weduwen en wezen der gesneuvelde Bataven, die op 11 oktober
1797 ‘met zooveel roem’ bij Kijkduin tegen de Britten gevochten hadden. Een jaar
later voltrok zich een treurspel in het echt: op 13 augustus 1799 zeilde een Engelse
vloot de monding van de Suriname-rivier binnen en na enkele dagen gaf de kolonie
zich over aan Zijne Britsche majesteit Koning George de Derde.
De Encyclopædie van Nederlandsch West-Indië meldt ook nog de oprichting op
20 november 1798 van De Verreezene Phoenix aan de Saramaccastraat, maar
zoals we gezien hebben bestond dat gezelschap toen al minstens tien jaar (tenzij
die phoenix ten tweede male uit zijn as is herrezen). Hoe dan ook, het gezelschap
zou nog een lange en roerige geschiedenis tegemoet gaan. Zowel Lammens als
Van Lier hebben gewezen op het gebrek aan continuïteit als het gaat om culturele
163
instellingen , maar hun analyse is toch iets te grofmazig geweest. Landbouwkundig
genootschap De Eensgezintheid heeft minstens dertig jaar bestaan, toneelgezelschap
De Verreezene Phoenix nog veel langer en Thalia heeft vaak geworsteld maar is
al anderhalve eeuw lang toch altijd weer bovengekomen.

8.2 Het theaterpubliek
Het publiek bij de voorstellingen moet zelfs binnen de maatschappelijke bovenlaag
van de kolonie de crème de la crème zijn geweest. Voor de gouverneur en de leden
van het Hof der Politie waren er ereplaatsen ingericht in de Joodsche schouwburg,
de bezoekers waren volgens het Essai historique ‘lieden van het eerste aanzien’,
en de toegangsprijs was niet mals: bij S.A. de Vries kan voor ƒ50,- 's jaars een vaste
zitplaats worden besproken. Ter vergelijking: Johannes Starrenburg, die bekend
stond als een zeer goed acteur aan de Amsterdamse schouwburg, kreeg in die tijd
164
per avond ƒ5,25 als speelloon en verdiende een jaarlijks inkomen van ƒ200,-.
Volgens Paul François Roos in 1786 behoefde het Surinaamse toneelwezen in haar
treurspelen voor geen van de overzeese ‘Vaderlandsche Genootschappen’ onder
165
te doen, maar hier geldt hetzelfde als wat eerder bij het bibliotheekwezen is
opgemerkt: de in euforie gemaakte vergelijking zal niet helemaal gestrookt hebben
met de realiteit.
Kinderen geboren uit verbintenissen van blanken en mestiezen (nakomelingen
van
162
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Of het eerste een connectie had met het gelijknamige Haagse dichtgenootschap en het derde
met het gelijknamige Leidse is niet bekend (Singeling 1991 en De Vries 2001). Volgens de
Encyclopædie van Nederlandsch West-Indië zou het tweede gezelschap op 18-8-1798
opgericht zijn, het laatste op 24-1-1799 (ENW 683).
Lammens (1982: 94) wijt dit aan het ontbreken van een geest van volharding, Van Lier (1977:
60) aan de afhankelijkheid van een betrekkelijk klein aantal personen die na verloop van tijd
door sterfte of migratie wegvallen.
Nassy 1791: I, 182. DSN 169/28-8-1788. Worp (1920: 204) noemt het salaris van Starrenburg,
meldt niet over welk jaar het gaat, maar wel Starrenburgs sterfjaar (1772).
LU III, p. [XVI].
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blanken en mulatten) werden tot de blanke bevolkingslaag gerekend. Vanaf 1781
werden daarenboven ook kinderen geboren binnen een wettig huwelijk van een
166
blanke met een mulattin of een indiaanse tot de blanke groep gerekend. Zij allen
mochten de theaters bezoeken. Slaven kwamen er alleen binnen om plaatsen voor
hun meesters te reserveren, toen een gebruikelijke gang van zaken in het Caraïbisch
167
gebied.

8.3 Repertoire
Ongetwijfeld zullen er eerdere vormen van amateurtheater hebben bestaan in de
volksplanting Suriname - vermoedelijk opvoeringen van blijspelen, wie weet van
J.J. Mauricius - maar het door Nepveu vermelde Sabinus en Eponia uit 1773 wordt
door alle geschiedschrijvers aangemerkt als de vroegst bekende opvoering die in
Suriname plaatsvond. Sabinus en Eponia was een treurspel van Henri Richer dat
uit het Frans was vertaald door Joh. Haverkamp, een bekend toneelvertaler, onder
168
meer van Voltaire. Met dit stuk als eerste te noemen, wordt echter voorbijgegaan
aan een stuk van oudere datum. De allereerste vermelding van een voorstelling
wordt namelijk aangetroffen in Het Surinaamsche leeven, Toneelschwyse verbeeld
door een anonymus die zich verschuilt achter de naam Don Experientia. Het spel
is gedateerd ‘Surinamen den P[ri]mo January 1771’, maar het is niet duidelijk of het
ook inderdaad in dat jaar verschenen is, en wáár het verschenen is. Mogelijk in
169
Paramaribo, waar de Koloniale Bibliotheek over een exemplaar beschikte. De
uitgave vermeldt dat ‘'t Spel speeld, en word nog gespeelt van 't eene Jaar in 't
ander in alle de Rivieren en Creecquen’. Het ging dus om een reizend gezelschap
dat de plantages langsging en dat zonder twijfel ook in Paramaribo gespeeld zal
hebben. Het stuk is opgedragen aan ‘alle heeren administrateurs in de Colonie van
Surinaamen’, maar de titelplaat van de uitgave stuurt de lezing van die opdracht in
een bepaalde richting: twee apen voor een haardvuur zijn met elkaar in gevecht,
waarbij het motto (in het Sranantongo!) luidt: ‘Diesie Soesoe fietie/ Pottie hem na
foetoe’ [Wie de schoen past trekke hem aan].
Het stuk telt vijf bedrijven maar die zijn zoals bij een klucht gebruikelijk, niet lang.
De intrige is eenvoudig: administrateur Schraper probeert een plantage in zijn bezit
te krijgen en biedt daartoe de directeur een slavin en een horloge, als hij meewerkt
om de absente eigenaar valselijk voor te lichten. Het spel hekelt de Nederlandse,
maar opvallend genoeg ook de Duitse en Franse kolonisten in dit ‘Land vol list en
schelmeryen’ (p. 19). En de planters:
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Mc Leod-Ferrier 1993: 99.
Verg. Omotoso 1982: 15.
Hilman 1878: 61; Worp 1908, II: 291, 320. Gobardhan-Rambocus 2001: 47 vermeldt
abusievelijk Rielier als auteursnaam.
Paasman (1984: 240) houdt de mogelijkheid open dat het werkje in 1773 of 1774 is
verschenen, omdat het in 1774 werd besproken in de Hedendaagsche vaderlandsche
letteroefeningen (I, 643). Hij oppert de mogelijkheid dat Hendrik Schouten de auteur is, en
dat dezelfde auteur heeft getekend voor De West-Indische klapper (Paasman 1982: 50-51;
1984: 144 & 240-241, noot 228 en 232; 1995b: 391-392). Over Don Experientia voorts:
Lichtveld & Voorhoeve 1955: 175-177. Zie Catalogus... 1911: 102.
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Siet eens: het meeste gros der Planters;
Syn niet dan luye lanterfanters,
Van kolvers en de Dobbelaars,
Die niet en weeten van wat aars
Dan Dobbelsteene, Kolven hooren. [p. 30]

Uit dit alles kan worden afgeleid dat het stuk toch vooral een volksstuk geweest
moet zijn, waarmee soldaten, arbeiders en vrije kleurlingen zich konden vermaken
over de ‘plantersaristocratie’. In Paramaribo het stuk zeker niet vertoond zijn bij een
van de door de plantocratie bevolkte genootschappen. Het meest opvallende nog
is dat Het Surinaamsche leeven een stuk is dat ín Suriname werd opgevoerd en
dat handelde óver de kolonie zelf. Ongetwijfeld zal dat nog wel eens in een klucht
gebeurd zijn, maar er is geen enkel hard gegeven dat dat nogmaals gebeurd is vóór
1936!
Wat programmering betreft was de door Jan Nepveu beschreven avond echter
representatiever: tot in de 20ste eeuw zouden toneelavonden bijna altijd de
combinatie van een tragedie met een komedie laten zien. Uiteraard ging het om
170
‘den zwijmelbeker der vermaken’ zoals Wolbers in 1861 schamper opmerkte ,
maar het praktisch nut werd, althans bij Sabinus en Eponia niet uit het oog verloren:
‘eenige jonge advocaten en practisijns vindt men onder de liefhebbers, dat haar
teffens voor de balie kan formeeren’, meldt Nepveu. Vermeldingen van zo'n
uitgesproken functie als het ontwikkelen van de eloquentie zijn er later niet meer;
het zou tot het einde van de 19de eeuw duren, voordat de eerste uitgesproken
moralistische oordelen in kranten werden afgedrukt.
Het leidt weinig twijfel dat het toneel gemodelleerd was naar Europees model,
zoals dat ook elders in het Caraïbisch gebied het geval was. Daarin speelde het
theater zeker ook een politiek bestendigende rol: het koloniale publiek en zeker ook
de overheidsdienaren en militairen werd niet geacht kritische kanttekeningen te
plaatsen bij de koloniale samenleving. Over Jamica merken Gilbert en Tompkins
op: ‘The nature of theatre designed for colonial officers and/or troops (and the nature
of colonialism itself), required that the plays produced in these countries be
171
reproductions of imperial models in style, theme and content.’
172
Beide Paramaribose schouwburgen werden gebruikt voor concerten , maar
vooral toch voor toneel. Van verschillende voorstellingen van De Verreezene Phoenix
zijn sporen terug te vinden. Het oudst bekende spektakel van dit gezelschap was
De Doodslag uyt Broedermin van S. Rivier, waarna het ballet De Kragt der Muzyk
werd vertoond. Het werd als ‘Eerste der Twaalff te Verthonene Stukken’ op de
planken gebracht op 20 november 1788. In latere jaren zijn er vermeldingen van
opvoeringen van o.m. Shakespeare's Hamlet (in 1790), De zwetser (in 1792) van
Pieter Langendijk en Zoutman, of De Doggersbanksche helden (in 1792 en 1798)
173
van W. ten Houte. Over de jaren 1771-1798 zijn ons slechts twaalf voorstellingen
met zekerheid bekend. Maar aan die twaalf kan met vrij
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Wolbers 1861: 316.
Gilbert & Tompkins 1996: 7.
J.L. Preger [nu met één e geschreven] op 27-9-1788 bij De Verreezene Phoenix (DSN
173/25-9-1788), S. Samo aldaar op 8-12-1788 (DSN 183/4-12-1788) en op 23-3-1789 (DSN
198/19-3-1789).
Onjuist is dus, zoals Samson 1954a: 155, dat de klassieken in de eerste fase van de
toneelgeschiedenis niet werden gespeeld: er zijn ook opvoeringen geweest van Voltaire,
Mercier, Rowe en anderen.
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grote waarschijnlijkheid ook nog een toneelspel van Paul François Roos worden
toegevoegd: Suriname verheugd, bij de aankomst der Nederlandsche Vloot, op den
174
11 Juny 1782. Voorts is het niet onmogelijk dat er een stuk is opgevoerd van
Abraham Vereul en wellicht ook van Jan de Regt. Roos verwijst in een rede van
1786 naar deze laatste auteur en het heeft er de schijn van dat hij daarmee aan de
actualiteit refereerde; mogelijk was De Regts De Nacht-wachts , dat in de 18de
175
eeuw een zeker succes had, kort vóór de rede van Roos in Paramaribo opgevoerd.
Maar is bijvoorbeeld het hekelspel Hans-Michel, of de geschonde en herstelde eght
van de gewaande gouverneur van Surinaamen dat in 1753 gedrukt werd in
Amsterdam ‘over de brouwery van 't wapen; daar de vrouw, kamenier, en kindermeid,
gelyk zyn beslapen’ ook in de kolonie opgevoerd? De Catalogus der Surinaamsche
Koloniale Bibliotheek uit 1859 vermeldt dat een exemplaar van de uitgave aanwezig
was. Het stuk dankt zijn ontstaan aan het gerucht dat Christiaan Scholten gouverneur
van Suriname zou worden, wat in januari 1753 in Amsterdam leidde tot tal van
paskwillen; het stuk speelt zich dus niet in Suriname af, maar het is niet geheel
176
onmogelijk dat het daar toch is geënsceneerd. Onwaarschijnlijk is dat stukken zijn
opgevoerd die discussie over de slavernij opriepen als De negerslaven (1794) door
Carel, vrijheer van Reitzenstein of De negers (1796) van de mateloos populaire
177
August von Kotzebue. Zeker in de jaren vóór de Engelse bezetting zag de koloniale
overheid streng toe op alles wat onrust in de kolonie kon veroorzaken.
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Het is voorzover bekend nooit opgevoerd te Amsterdam (Worp 1920), in welke stad het wel
verscheen, bij Hendrik Gartman [1783]; de uitgave is te vinden in de UB Leiden onder signatuur
1095 B 15. Het stuk is ook opgenomen in de Eerstelingen van Surinaamsche Mengelpoëzy
(1783).
In zijn ‘Redevoering over den tegenswoordigen staat Van Konsten en Weetenschappen In
de Volkplanting van Suriname’, LU III, p. [XI]. Het stuk werd gedrukt in 1709 en herdrukt in
1733. Over De Regt: Worp II, 207.
Verg. ENW 611. Titel in Catalogus... 1859: 35 en CatUBA 2534. Een tweede druk verscheen
in 1755: CatUBA 2533.
Het stuk, vertaald door P.G. Witsen Geysbeek, brengt een hardvochtige planter ten tonele
die wordt afgezet tegen zijn goede broer. Over de genoemde stukken Paasman 1984: 128,
137, 153 en Worp II: 329. Over het stuk van Kotzebue: Waaldijk 1959: 189-192.
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9. Teksten
9.1 Teksten in het Nederlands
Achttiende-eeuwse dichters hadden geen verpeste jeugd nodig om hun emoties
aan het papier toe te vertrouwen en het waren niet de jonge slaplantjes die hun
poëtische verbazing opriepen. Wat in de 20ste eeuw de reuk zou krijgen van
oppervlakkigheid, en afgedaan zou worden als amateurisme, was in ieder geval in
de eerste helft van de 18de eeuw een respectabel genre: het gelegenheidsgedicht.
Op de ‘liefhebbers’ werd niet met dédain neergekeken. Een gewonnen zeeslag, het
jubileum van een genootschap of zelfs maar de jaardag van een vooraanstaand
burger maakte al dat het dichtersbloed door de geopende sluisdeuren klotste. Toch
was de situatie aan het einde van de 18de eeuw in Suriname niet geheel identiek
aan die van het land waarvan het letterkundige leven zo getrouw gekopieerd was:
Nederland. In de Republiek vond men gaandeweg de eeuw steeds sterker dat de
poëzie over persoonlijk lief en leed afbreuk deed aan het patriottisme, en de
dichtgenootschappen legden hun leden zelfs een verbod op gelegenheidspoëzie
178
op. In de kolonie Suriname vormde het gelegenheidsgedicht intussen het
bloeiendste aller genres.
Een van de vroegste teksten uit de kolonie was een lofzang in het Hebreeuws en
Nederlands door J.J. Rudelsom bij de inauguratie van Jan Gerhard Wichers op 2
juni 1785: Lof op de blyde dag der inhuldiging van zyn weledele gestrenge den heer
179
mr. Jan Gerhard Wichers gouverneur generaal over de colonie Suriname .
Veel teksten van het einde van de 18de eeuw zijn overigens niet bewaard
gebleven. Behalve de Letterkundige Uitspanningen heeft de kolonie in de 18de
eeuw nog het werk van Roos voortgebracht en een handvol verspreide verzen. Dat
is het dan. Het gebruik om in de kranten poëzie te publiceren zou pas in de 19de
180
eeuw opkomen. Het palet aan emoties is in wezen nogal beperkt, veel wordt in
vormelijkheid of ironie gestikt. Zo zijn maar weinig verzen bekend die iets loslaten
van het heimwee dat de Hollandse migranten in de West gekend moeten hebben.
Er is een anoniem planterslied van ca. 1780 waarin een koloniaal zich beklaagt over
het veraf-zijn van vaderland, vrienden en beminde, met scabreuze toespelingen als
't Zwarte Volk, 't gansch geslagt,
Juicht hier vrolyk dag en nacht [...]
Terwyl 't myn niet mag gebeuren
181
U te omhelzen als welëer

Paul François Roos heeft wel twee gedichten geschreven waarin hij zich overgeeft
aan melancholisch gemijmer over zijn geboorteland. In het lange gedicht
‘Tuingedachten’
178
179
180
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De Vries 2001: 102-103.
Een exemplaar van de tekst bevindt zich in de Bibliotheca Rosenthaliana (UBA), signatuur
Hs.Ros. 473.
Lichtveld & Voorhoeve (1958: 164, resp. 1980: 175) maken melding van enkele
gelegenheidsgedichten in de kranten vóór 1800, en Hollanders 1984: 171 spreekt van enkele
publicaties van Hendrik Schouten in de kranten, maar alleen de eerste bron geeft één
voorbeeld (van Schouten) en zelf heb ik slechts één vertaald gedicht aangetroffen, het ‘Gebed
van een rechtsgeleerde. Naar het Engelsch’ en gesigneerd: P. in DSN 363/17-5-1792.
Opgenomen in de door D.F. Scheurleer samengestelde verzameling zeemansliederen Van
varen en vechten, dl. III ('s-Gravenhage 1914), pp. 389-391; overgenomen door Lichtveld &
Voorhoeve 1958: 162-164, resp. 1980: 173-175.
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denkt hij terug aan het dorpje Diepeveen waar hij ritjes met de koets maakte en ging
vissen en hij genoot van vogeltjes, boter en kaas. Maar dan slaat hij de ogen op en
kijkt om zich heen:
'k Dacht, hier leef ik als een koning
182
Daarom, wat verlang ik meer!

Wat hij nog meer verlangde, zal in de volgende Close-up en in het Profiel van Roos
worden geschetst.

Close-up: Letterkundige Uitspanningen
De Letterkundige Uitspanningen van het Genootschap zijn de voornaamste bron
om de koloniale dichtkunst aan het einde van de 18de eeuw te leren kennen. In de
jaren 1785-1787 verschenen er vier bundels, alle vier gedrukt te Paramaribo bij
183
W.H. Poppelmann (zie voor een index ervan bijlage VI). Mogelijk zijn er meer van
deze genootschapsbundels verschenen, maar die zijn dan niet bewaard gebleven;
wel zijn er gedichten van ná 1787 van de hand van Roos bekend die het genootschap
184
tot onderwerp hebben. Volgens de ‘Toewyding’ van de hand van Hendrik
Zwartenhoff waarmee de eerste bundel opent is er een zestal lettervrinden die de
bundel aanbieden aan de ‘Surinaamsche Burgerschaaren’. Vice-President P[aul]
F[rançois] R[oos] stelt in zijn ‘Voorreede’ - opgesteld volgens de klassieke regels
van de ars dicendi - vast
dat er jegenswoordig in ons Land zig Minnaars van Geleerdheid genoeg
bevinden, die door hunne Kennis in Konsten en Weetenschappen, door
een groot denkend vernuft, en door ervaarnis in Taalen, vermoogens
genoeg bezitten om den Opbouw en de Aankweeking daar van te
onderneemen en uit te voeren.
Ongetwijfeld zijn deze regels opgesteld als een exordium om het publiek voor zich
te winnen. Paul Hollanders ziet er ook een verweer in tegen de laatdunkende
opmerkingen die over Suriname zijn gemaakt door onder meer Mauricius, Van
185
Winter en Le Francq van Berkhey en ook in die zin zal het voornamelijk uit planters
bestaande publiek de woorden met welgevallen hebben gelezen. Het gezelschap
wil het vaderlandse genootschap Felix Meritis van verre navolgen in het beoefenen
van verschillende takken van wetenschap, zoals de dicht-, landbouw- en natuurkunde
en de kunst van de koophandel, maar
182
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Surinaamsche mengelpoëzy (1804), pp. 180-186. Ook bij Lichtveld & Voorhoeve 1958:
200-204, resp. 1980: 213-217. Het heimweemotief behandelt Roos volgens hetzelfde stramien
in zijn ‘Lierzang’ (LU III, pp. 27-29).
De enige bekende complete set bevindt zich in de UB Leiden onder signatuur 1194 E 45-48.
Het Essai historique maakt, als het in 1789 gedrukt wordt, nog melding van de verschijning
van één à twee delen 's jaars, maar dit zegt weinig aangezien het boek geschreven werd in
1788; de Nederlandse editie verscheen in 1791, maar buiten de controle van Nassy om (Nassy
e.a. 1788: 80; Nassy e.a. 1791: 70). Voor Roos' gedichten terzake: Surinaamsche mengelpoëzy
(1804), pp. 234-242.
Hollanders 1984: 144. Ook in de ‘Redevoering’ waarmee Roos de derde bundel Letterkundige
Uitspanningen opent, moeten de drie het ontgelden (p. [XVIII]). Tegen de laatste twee
fulmineert Roos in zijn Surinaamsche mengelpoëzy (1804, p. 115-116): Verschoont de
stoutheid van een' leerling, dien gy doemt,/ Daar gy hem slaavenbeul, tyran en wreedaart
noemt./ Schoon ik den vuigen slaaf voor my doe sidderend vreezen,/ 'k Doe echter met hem
als ik wil gehandeld weezen.
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Vermits de Hoofdsmaak van de thans werkende leeden dichtkonst en
Letteroefening is, zoo zal deeze eerste bundel geen andere voorwerpen
dan die Beide bevatten.
Direct daarop barst Roos uit in een laudatio aan de natuur:
Natuur leeraart hier op de Kruinen der schat bewaarende bergen,
onderwyst in de
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altyd groene valeien en deelt haare heilzaame lessen uit in Hemel hooge
Bosschadien, Vrugtvoortbrengende gronden, en Rykgeschubde Rivieren,
aan alle kanten toont Zy een nimmer eindigende overvloed aan.
Hoe uitgebreid is hier toe niet de onderzogt wordende Landbouw, die
Moeder onzes welvaarts? de Pyramidale Coffyboom, het Sappig
Suykerriet, de Vette Cacao de Vlok-Ryke en Mensch-Kleedende
Catoenboom, en zoo veele andere kostelyke voortbrengselen van dit
Land, verdienen immers wel het onderzoek onzer inwoonderen, en de
aandagt en oplettendheid der verafgeleegene Vreemdelingen; de
Vetagtige Kley, het Swarte Veen, het Bittere Mangron en Parwa, de
Verheevene Schulpritsen, en verschillende soorten van zanden, verbergen
die niet in zig de kostelykste schatten van een naauwkeurige uytvorsching?
Vervolgens wijdt Roos nog uit over de tweede tak van het bestaan in de kolonie, de
186
koophandel die evenzeer waakzaamheid verdient. En daarmee zijn de
programmatische coördinaten uitgezet, niet alleen voor Roos' eigen tijd, maar voor
nog zeker anderhalve eeuw: het voornaamste object van de literatoren zal een land
zijn waarin alles en iedereen beheerst wordt door ploeg en koopmansgeest.
De eerste bundel Letterkundige Uitspanningen is bijna een complete collectie
gelegenheidsverzen. Maar liefst negen gedichten hebben de begroeting van de
nieuwe gouverneur Wichers tot onderwerp. Dat van Roos refereert direct aan zijn
Redevoering over de oorzaaken van 't verval en de middelen tot herstel der
volksplanting van Suriname (1784) en daarmee is al genoeg gezegd over wat de
verwachtingen waren ten aanzien van de nieuwe landvoogd: hij moest de marrons
te lijf, of in de woorden van Hendrik Zwartenhoff: ‘Zoo zien wy ons eerlang bevryen/
Van trotsche Neger-Dwing'landyen’ (p. 12). De bundel telt ook nog een gedicht op
de beeltenis van Wichers' voorganger Texier en een grafschrift voor dezelfde. Voorts
telt de bundel twee grafschriften, vier klinkdichten, waarvan drie van Hendrik
Schouten, een ‘Morgengebed’, een gedicht van Lemmers, en twee verzen bij wijze
van ‘Aanspraak’: een van Voegen van Engelen aan het kunstgenootschap Pro
Excolenda Eloquentia en een van Schouten aan het genootschap De Surinaamsche
Lettervrinden. Met uitzondering van dit laatste gedicht en de klinkdichten, zijn alle
verzen euforisch van toon en gesteld in breed uitgewerkte classicistische metaforen
waarin het hele muzengezelschap de revue passeert: Apollo, Melpomene, Thalia
enz. Lemmers waagt zich ook aan het hoogstandje van een acrostichon op de naam
Wichers.
Dezelfde N.C. Lemmers draagt ‘De wysgeer in zyn stervuur’ bij. In het aangezicht
van God vraagt een op sterven zijnde filosoof zich af of God op hem verbolgen zal
zijn
Om dat ik Menno, noch Armyn;
Nog Luther in zyn Leer wil volgen,
Of nimmer Roomsch gezind kon zyn.

En in de laatste van de tien strofen neemt de ‘verteller’ het woord:
Zegt Dweepers word door U die Wysgeer, zo beroemd,
Wyl hy niet dagt als gy, om zyn geloof verdoemd?
Of denkt gy, dat het Opperwezen,
Zig aan Geloov's verschillen stoort?
O Neen, zyn Goedheid nooit volprezen,
186

Hollanders (1984: 144) meent dat het contact van Roos met zijn broer Cornelis Sebille Roos
die nauw bij ‘Felix Meritis’ betrokken was, hieraan niet vreemd zal zijn geweest.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

Word door de Deugd Alleen bekoord.

Wolbers merkt naar aanleiding van deze ‘zeer vrijgeestige denkbeelden’ op, dat bij
het
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genootschap ‘de meer en meer veldwinnende deïstische gevoelens eene voorname
187
plaats’ schenen in te nemen. Deze veronderstelling is niet onwaarschijnlijk: de
188
remonstrantse Paul François Roos bijvoorbeeld huwde een gereformeerde vrouw.
In het Conventus Deputatorium werd er over Lemmers' vers geklaagd, omdat er
veel strijdig was met de gereformeerde leer. Gouverneur en Raden werd verzocht
om politiek in te grijpen, maar omdat de auteur geen lidmaat van de Gereformeerde
Kerk was en het stuk toch al was gedrukt, werd er deze keer niet ingegrepen. Dit
leidde ertoe dat voortaan alles wat gedrukt werd eerst ‘geapprobeerd’ moest worden
door de gouverneur, en wat van theologische aard was zou worden voorgelegd aan
de oudste predikant van Paramaribo. Gevolg hiervan waren de censuurzaken
betreffende de Surinaamsche Spectator, de Nieuwsvertelder of zamenspraak
tusschen Louw en Krelis en Hans en 't Schaduwbeeld die al eerder werden
besproken.
De tweede bundel Letterkundige Uitspanningen is minder dik bezaaid met
gelegenheidsverzen, al ontbreken ze niet. Zo zijn er twee verzen op het overlijden
van het vijfjarige dochtertje van J. Voegen van Engelen, waarvan het eerste - van
Paul François Roos - opvalt door zijn lichte toon. Roos en Hendrik Schouten nemen
het leeuwendeel van de tweede bundel voor hun rekening: 33 van de 45 pagina's.
De enige nieuwe stem is die van P. Malmberg die conform de conventie vooral de
lof van het genootschap zingt. Roos zit weer hoog op de Parnassus, behalve de
letterkring prijst hij deze keer ook het huwelijk. Het lijdt weinig twijfel dat deze tweede
bundel vooral zijn belang ontleent aan de verzen van satiricus Hendrik Schouten.
Hij maakt in ‘Een tal Surinaamsche ondeugden’ zeer kritische opmerkingen over
bedriegerij, woekerzucht en onkuisheid in de kolonie, maar redt zijn eigen positie
door tot slot te verzuchten: waar is er een plaats waar die dingen niet gebeuren.
Toch meende Paul François Roos de handdoek te moeten opnemen en zo schreef
hij een vers over de Surinaamse deugden: de gastvrijheid, armenhulp,
godsdienstvrijheid enz.
Opmerkelijker nog zijn twee andere verzen van Schouten, ‘De geele vrouw’ en
‘Een huishoudelyke twist’ die in het Profiel van Schouten worden besproken.
De derde bundel Uitspanningen komt nog in hetzelfde jaar 1786 uit en opent met
de lange redevoering van Paul François Roos over de tegenwoordige staat van
kunsten en wetenschappen, die we al eerder hebben besproken. Daarna tekent
David Isac de Cohen Nassy voor het eerste prozastuk in de Letterkundige
Uitspanningen. Zijn ‘Dichtkundige bijspraak van een nieuw lid’ is een parabel naar
189
classicistische snit, met niettemin enkele opmerkelijke trekken. Bij het krieken van
de morgen zien we de ‘God der Dichtkunde’, Apollo, die vertoornd is omdat hij alleen
‘Inwoonders van de oude wereld’ zich ziet laven aan de ‘Hengsten-bron’. Hij vraagt
zich af waarom de invloed van de Muzen niet ook bij de inwoners van de Nieuwe
Wereld merkbaar is:
Ik begeer niet, dat zij zich altoos van vreemde Werken bedienen, om
hunne begaafdheid te vercieren, neen! mijne Offerhanden, uw Wierrook,
moeten uit de breinen van hun, die zulks voortbrengen, vloeijen.
De God Genius wordt gezonden om iets aan de situatie te doen en ziedaar: er
ontstaan leesgenootschappen - hier stapt Nassy uit de parabel - en de Dichtkunst
187
188

189

Wolbers 1861/1970: 419.
Gereformeerd is in die tijd overigens gelijk aan hervormd. Men vergelijke het gedicht ‘Reden
waarom men my belet met Rosinde in den Echt te treeden’ uit Eerstelingen van Surinaamsche
mengelpoëzy (1783), p. 117.
Herdrukt in Mama Sranan 89-91.
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steekt het hoofd op. Momus, de God die iedereen doet lachen, eist een lid op - een
duidelijke toespeling op satiricus Hendrik Schouten - maar Apollo beslist dat hij voor
de helft aan Thalia en voor de helft aan Momus toebehoort. Nassy eindigt met de
bede aan ‘die lieflijke Maatschappij’ hem in zijn schoot op te nemen, en blijkbaar uit
angst niet begrepen te worden, geeft hij ook nog uitleg over wie er met die
Maatschappij bedoeld is.
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Naar genre is de bundel verder op een vergelijkbare wijze samengesteld als de
tweede, zij het dat Hendrik Schouten kwantitatief minder prominent aanwezig is. Hij
maakt wel opnieuw toespelingen op zijn eigen situatie, deze keer in een gros
versregels onder de titel ‘Het vrouwelijk avond gezelschap’, waarin hij een aantal
vrouwen ten tonele voert die smalen
Dat Chams geslagt geen eer behoort:
Moet men 't gekleurde menschdom achten? [...]
Kan 't kleurig vel de deugd betrachten?

Als de ikfiguur ertegenin gaat dat niet de huidskleur telt - ‘Vormt men 't weldenkend
190
hart door vellen?’ - ligt de repliek dan ook voor de hand: ‘Zijn eigen wijf is immers
geel!’ En prachtig beschrijft Schouten het statige afscheid:
Toen zag men neigende elk verdwijnen,
Zoo als men neigend binnen kwam.

Paul François Roos zet met het refrein van zijn ‘Lierzang’ de toon voor de taaie
traditie van het nationalistische vers:
Ik, Ik zing Suriname's strand!
Mijn heil, mijn lust, mijn levensstand!
Een ander zing het Vaderland een Lied ter eere!

Dichtend in conventionele versvormen en metafora steelt Roos niettemin gunstig
af bij zijn collega's die grossieren in gemeenplaatsen en het leven het liefst van zijn
zonnigste kant zien, zoals Lemmers in zijn ‘Avond gebed’:
'k Zie ginds mijn Slaaven afgezwoegd,
Geen zorgen vreezend', vergenoegd,
Hun afgematte leen verkwikken.
Niets stoord die heilrijke oogenblikken

Niettemin is dit gedicht interessant, omdat het reflecteert op de dood - een weinig
gezien verschijnsel in de koloniale poëzie.
Kwantitatief het meest opmerkelijk in de vierde en laatst bekende bundel
Letterkundige Uitspanningen zijn een reeks gedichten van C. Smit op de geboorte,
het lijden en de kruisdood van Christus, en een referaat van David Nassy waarin
hij de etymologie van de woorden ‘roman’ en ‘romance’ naspeurt. Bij de andere
bijdragen gaat het hoofdzakelijk om gelegenheidswerk. Het zijn weer Roos en
Schouten die de lezers wakker houden. In het openingsgedicht van de bundel verrast
Roos met een tournure van belang. In ‘Surinaame aan Demerary en Essequebo’
roept de kolonie haar zusterkolonies op om gezamenlijk het dwangjuk van het
‘moederland’ van zich af te schudden:
Hoe! zyn we in 't West dan niet dan slaaven,
Die werken, wroeten, zwoegen, draaven,
Tot voordeel van ons Nederland?

Vanzelfsprekend is ‘slaaven’ hier een metafoor die met de wérkelijke slaven niets
van
190

Dit is een toespeling op enkele regels uit een gedicht dat Roos voor het nichtje van Schouten,
de kleurlinge Nanette Susanna Peterse, in 1782 schreef: 't Is niet het vel, maar wel het hart,/
Dat menschen vormt tot waare menschen’. Gecit. bij Mc Leod (1993: 37), die ten onrechte
vermeldt dat het komt uit de bundel Surinaamsche mengelpoëzy van 1804.
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doen heeft. Roos toont hier wel hoezeer hij zich met Suriname identificeerde - een
manifestatie van kolonie-nationalisme zogezegd - door zich af te zetten tegen
Nederland.
Hendrik Schouten mocht zijn satirische kruit verschieten in een ‘Rouwklacht’ op
de dood van de kruidendokter Quassie van Timotibo, uitvinder van het koortswerende
quassi-bitter.
Wilt Uw Banannen zwarter roosten,
Ten blyk dat gy niet zyt te troosten

zo roept hij de ‘Zwartinnen’ op, en hij eindigt de klaagzang met de regels
Men schenk' zyn Graf ter eer een zuil van zwart Albast,
En bytele daar op, hier rust EEN GROOTE QUAST.

Drie auteurs zullen we hier nog nader bekijken, J. Voegen van Engelen, Hendrik
Schouten, en Paul François Roos.

Profiel: Jacobus Voegen van Engelen
Leven en werk. Jacobus Voegen van Engelen werd als zoon van de dichter Cornelis
191
van Engelen geboren in Harlingen in 1755 of 1756. Hij studeerde letteren en
medicijnen en werd stadsgeneesheer in Leiden, uitgever van Het Genees-, Natuuren Huishoudkundig Kabinet (1778-1784) en vertaler van een boek over schijndood.
Op 23 juni 1784 werd hij benoemd tot lector in de vroedkunde aan 's-Lands Hospitaal
192
in de kolonie Suriname. Kort na zijn aankomst moet hij in een opera gespeeld
193
hebben. Hij werd in 1785 de eerste voorzitter van De Surinaamsche Lettervrinden,
maar gaf de voorzittershamer al gauw over aan Roos, vermoedelijk omdat hij bezig
was met de voorbereidingen van het blad De Surinaamsche Artz . Het lijkt mij niet
onmogelijk dat ook het overlijden van zijn dochtertje een rol in dezen heeft gespeeld.
Het eerste nummer van De Surinaamsche Artz kwam op 18 september 1786 uit en
het tijdschrift zou in de dertien nummers die over twee jaar verschenen aandacht
besteden aan onderwerpen als thermometer en barometer, weer, klimaat en
bodemgesteldheid en de uitwerkingen die deze hebben op de gezondheid van de
mens. Het blad was een teken van de intellectuele nieuwsgierigheid van zijn tijd,
maar tenslotte toch de resultante van de ambities van één individu die ook het blad
volschreef: dr. Jacob Voegen van Engelen. Deze betoonde zich overigens een
snaakse geest, toen hij de schrijfster van een ingezonden brief over venerische
ziekten bij negers waarschuwde:
Ik ken onze Surinaamsche Spotboeven: ik Vrees dat zy onder elkander
anders hun voorhoofd ontfronsen zouden, om eens hartelyk eene Dame

191

192
193

De precieze datum is uit de archieven niet meer te achterhalen. Ik baseer mij voor deze
biografische informatie op de inleiding van G.A. Lindeboom in Voegen van Engelen 1981:
X-XXII, op Hollanders 1984: 129-137, die Lindeboom op veel punten corrigeert, en op
Lindeboom 1987.
ARA, I.171/161/74/23-6-1784. Over Voegen van Engelens uitgeversactiviteiten in Nederland:
Baggerman 2001: 238-253.
LU 1785: I, 37.
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uit te lachen die het gewaagd zoude hebben om diergelyk eene
194
Proef-ondervindelyke Natuurkundige aanmerking te laten drukken.
Het was weer Voegen van Engelen die in 1788 de voorzet gaf voor een nieuw
genootschap, het

194

Voegen van Engelen 1981: 69. De brief is herdrukt in Mama Sranan 92-93.
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eerder vermelde De Surinaamsche Landbouw. Voegen van Engelen werd er de
eerste president van. In 1798 werd hij bovendien voorzitter van de vrijmetselaarsloge
195
Concordia.
Hij vervulde verschillende overheidsfuncties: Raad bij het Hof van Justitie, ad
interim secretaris van de Kolonie en ‘Eerste Exploieteur’ (deurwaarder). Voorts had
hij aandelen in verschillende plantages en in 1787 adverteerde hij ook met ‘Een
Party Nieuwe Kust Slaaven, onlangs aangebragt met het schip Vergenoegen,
196
Kapitein R. Goodwill, zynde allen gezond!’. In 1801 gaf hij samen met J. Embricqs
te Paramaribo een Verzameling van alle losse stukjes, in de Surinaamsche
couranten, enz. verschenen, betreffende het verschil tussen de Heeren P.F. Roos
197
en J.C. Windhorst, enz. uit. In 1804 werd zijn drukkerij nog vermeld als uitgever
198
199
van de Surinaamsche Courant , maar hij overleed zelf vermoedelijk eind 1803.

Profiel: Hendrik Schouten
Leven. Hendrik Schouten werd in Amsterdam geboren en op 6 oktober 1745 gedoopt
200
in de nederlands hervormde Zuiderkerk. Hij zette in 1769 koers naar Suriname.
Hij werd werd secretaris van de Weeskamer, en nog hetzelfde jaar ‘adsistent notul
201
schrijver in den hoove’. Hij werkte zes jaar als klerk in gouvernementsdienst, onder
meer bij de gouverneurs Wichers en Beeldsnyder Matroos. In 1785 verzocht hij tot
‘Boekhouder van de Classis van 't Hospitaal’ te worden benoemd; onbekend is of
202
het verzoek ook is ingewilligd. In 1786 werd hij provisioneel aangesteld tot
‘Coffijweeger’, het jaar daarna tot waagmeester - een functie die hij volgens de
203
Almanach voor 1793 nog in dat jaar vervulde. Blijkbaar fungeerde hij tegelijkertijd
204
als ‘Copiist der Notulen van de Respective Hoven’. Schouten was bovendien
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197
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200

Gedenkboek 1961: 19.
DSN 127/8-11-1787.
Vermeld bij Van Sijpesteijn 1854: 271 en bij Voorhoeve 1955: 202, maar onvindbaar.
Hartog 1944: 328.
Hollanders (1984: 276, noot 210) vermeldt dat zijn testament werd geopend op 28 januari
1804. ARA, Oud-Notarieel Archief, 84/2 en 3/28-1-1804.
Zijn vader was Gerrit Schouten, zijn moeder Hillegonda de Cock (Dopen in de n.h. Zuiderkerk,
1/13

201

202
203
204

dtb 101, fol. 266v.) Achter zijn naam staat ‘17
69 twee seegels’, wat kan betekenen dat
hem toen een doopbewijs is verstrekt in verband met zijn vertrek. Daarmee komt de
veronderstelling van Hollanders 1984: 172 - die zich baseert op een stuk uit 1785 in het ARA
I.171/161/75/102-103, waarin wordt vermeld dat Schouten ‘bij de 18 Jaaren in de Colonie’ is
- dat Schouten in 1767 naar Suriname vertrok, te vervallen. Schouten komt niet voor in de
lidmatenboeken van de hervormde gemeente waarin vermeld werd wanneer en waarheen
de lidmaten vertrokken.
Voor de eerste functie werd hij op woensdag 1 maart 1769 beëdigd (ARA. I.171/206/1-3-1769),
voor de tweede op 1 september 1769 (ARA. 171/161/1-9-1769). Deze biografische informatie
steunt op eigen onderzoek, maar Hollanders 1984: 170-179 is daarbij met verwijzingen naar
archivalia en bibliografische referenties van grote waarde geweest. Vgl. ook Van Wel 1971b.
ARA. I.171/161/75/102-103. Schouten als eerste klerk bij Beeldsnyder Matroos wordt vermeld
door Nassy 1791: 138.
ARA, I.171/161/76(413)/6-12-1786. ARA. I.171/77(307)/31-10-1787.
Surinaamsche Almanach 1789, p. 4.
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Commissaris van Kleine Zaken. In 1793 opende hij een herberg aan de Waterkant,
206
in het huis ‘eertyds bewoond door de Weduw J. Grospoil’.
Op 20 maart 1772 trouwde Hendrik Schouten met de kleurlinge Suzanna Johanna
Hansen, een achternichtje van de vermogende Elisabeth Samson die in 1764 als
eerste vrije negerin een wettig
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Dit vermeldt Oudschans Dentz 1941-43: 32. Het ‘Collegie van Klyne Zaaken’ behandelde
gerechtelijke zaken die de ƒ250,- niet te boven gingen; haar leden waren onbezoldigd (Wolbers
1861: 165-166).
WSC 19/7-11-1793 & 21/21-11-1793. Gecit. bij Hollanders 1984: 177-178.
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huwelijk met een blanke had gesloten. Uit het huwelijk van Hendrik en Suzanna
werden twee dochters en drie zoons geboren; de oudste van deze zonen, Gerrit
Schouten, zou als tekenaar en ontwerper van diorama's de geschiedenis ingaan
208
als de eerste Surinaamse kleurling-kunstenaar. De tweede zoon, Philip, werd in
Suriname een bekend jurist en klom op tot een hoge rang in het gouvernement.
Schouten heeft een actieve rol gespeeld in het culturele leven van Paramaribo:
in 1773 werd in zijn huis het toneelstuk Sabina en Eponia opgevoerd (hij moet dus
209
toen in goede doen zijn geweest, vermoedelijk dankzij de handel in wisselbrieven )
en hij speelde ook zelf toneel. In 1785 tilde hij het genootschap De Surinaamsche
Lettervrinden mee van de grond, in 1796 was hij de uitgever van de Nieuwsvertelder
of zamenspraak tusschen Louw en Krelis . Hendrik Schouten overleed op 27
210
september 1801 en ligt in Paramaribo begraven op de Nieuwe Oranje Tuin.
Werk. Er is weinig dat het spottend oog van Schouten is ontgaan. Voor zover bekend
211
zijn al zijn gedichten, op een grafschrift voor Quassi van Timotibo na , verschenen
in de vier bundels Letterkundige Uitspanningen en hij dichtte even gemakkelijk over
de rijmelaars onder de dichters, als over de flessentrekkers onder de kooplieden,
de windbuilen onder de speculanten, de quasten onder de kruidendokters, en de
kwaadspreeksters onder de vrouwen.
Het sonnet ‘De geele vrouw’, opgenomen in de tweede bundel Letterkundige
Uitspanningen, schetst een portret van een deugdzame vrouw die nochtans
versmaad, veracht en belasterd wordt, en de laatste regel geeft de reden van deze
‘schendaad’: ‘Die braave Vrouw in plaats van Blank te zijn was Geel!’. Het tweede
212
opmerkelijke vers is ‘Een huishoudelyke twist’. Het is een tweespraak tussen een
man en een vrouw - hoogstwaarschijnlijk een blanke kolonist en zijn zwarte vrouw
of zijn favoriete huisslavin die de rol van huisvrouw speelt. De vrouw geeft telkens
op bijzonder ongezeglijke wijze antwoord aan de man, en belaagt hem zelfs met
allerlei scheldwoorden. Haar - cursief gedrukte - verzen zijn in het ‘Neeger-Engelsch’
oftewel het Sranantongo gesteld, en daarmee hebben we het vroegste voorbeeld
van een schriftelijke, literaire bron van deze taal. De eerder ter sprake gebrachte
samenspraak van Pieter van Dyk (rond 1768) is enkel opgesteld als didactisch
instrument voor Nederlandse kolonisten en ‘maakt zulk een onwaarschijnlijk naïeve
213
indruk, dat het moeilijk is aan een authentiek relaas te blijven geloven’. De
samenspraak van Hendrik Schouten is opgesteld in gekruist rijm (abab) zodat de
versregels van elke persoon op elkaar rijmen, en er dus per taal sprake is van
gepaard rijm:
Kind lief, laat voort de Coffij geeven!
Tan Baija, jusno a sa kom.
Maak met de Slaaven dog geen leeven!
207
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Mc Leod 1993: 26-35, 116. Mc Leod 1995.
Over Gerrit Schouten: Lammens 1982: 96 en uitvoeriger Kolfin 1997a: 55-59 en vooral
Medendorp 1999 en 2001a en 2001b. Een zoontje dat acht dagen oud werd, wordt niet door
Mc Leod 1993: 35 vermeld. Overlijdensbericht in DSN 163/17-7-1788.
Hollanders (1984: 173) trof er bij toeval twee aan in het Amsterdamse Gemeentearchief, dd.
4-2-1776 en 24-2-1776 (Notarieel Archief, 10884/502 en 469).
Grafnummer 738. Grafschrift gecit. bij Medendorp 1999: 16-17.
‘Grafschrift voor de Neeger Quassi van Timotibo’ in DSN 102/17-5-1787. Opgenomen in
Lichtveld & Voorhoeve 1958: 169, resp. 181.
Ook uit LU II. Ook in Lichtveld & Voorhoeve 1958: 181-183, resp. 1980: 193-195, en Spiegel
68-71.
Lichtveld & Voorhoeve 1958: 207, resp. 1980: 221.
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De Sranan regels vertaald: Stil maar, het komt er direct aan/ Die jongens, ze zijn al te dom.
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Er is duidelijk sprake van een hiërarchische verhouding, want de man straft de vrouw
met de bullepees, maar zij krijgt wel het laatste woord en stelt zélf voor om maar
uit elkaar te gaan. Natuurlijk heeft Schouten het gedicht een sterk satirisch element
meegegeven, maar de lezing wordt in een ander licht geplaatst als we weten dat
Schouten zelf met een gekleurde vrouw getrouwd was. Wat dit aangaat: zowel Ursy
Lichtveld en Jan Voorhoeve als Cynthia Mc Leod hebben het onbegrijpelijk gevonden
dat Schouten zich zo druk kon maken over de discriminatie van zijn eigen, gekleurde
vrouw, terwijl hij wel het toneelgezelschap Pro Excolenda Eloquentia steunde dat
215
joden niet in zijn kring toeliet. Verder maakte John Gabriël Stedman in zijn Reize
naar Surinamen melding van het geval van een christelijk mulattenmeisje dat door
Schouten voor de rechtbank gesleept werd, omdat zij weigerde slavenwerk te
216
verrichten. Als dat dezelfde Hendrik Schouten is, dan is er alle reden om niet veel
principes te zoeken achter zijn slavernij-kritiek, laat staan een vorm van
abolitionistisch denken.
Zouden zijn verzamelde verzen amper een bundel vullen, Schouten heeft altijd
veel lof geoogst - ongetwijfeld om zijn eigenzinnigheid, zijn tegendraadsheid en
waarschijnlijk ook om de afwezigheid van de krullen en tierelantijnen die zoveel van
het werk van zijn tijdgenoten ontsieren. Schouten was tegen de esthetiek en vóór
het kritisch denken, een poëtica die hij indirect verwoordde in deze regels van het
gedicht ‘De wangunst’:
Een zwier van taal maar zonder zaaken,
Dat weinig brein of vinding heeft,
Zal dat het sneedig oor vermaaken,
217
Daar het geen stof tot denken geevt?

De Surinaamse essayist en dichter John Leefmans noemde Schouten ‘de grootste
218
satiricus’ van zijn tijd en ‘buitengewoon interessant’. Moge Schoutens scherpste
gedichten misschien ingegeven zijn door opportunistische overwegingen, hij zéi het
toch maar. Met Leefmans' karakteristiek is dan ook zeker niet teveel gezegd.

Profiel: Paul François Roos
Leven. Paul François Roos werd geboren op 6 maart 1751 te Amsterdam en gedoopt
219
in de Nieuwe Waalse Kerk. Van moederszijde stamde hij uit een Frans
Hugenotengeslacht, de Sebille's, dat onder meer een bankier en een hofschilder
telde, en dat na de herroeping van het Edict van Nantes uitweek - zoals gebeurd is
met verschillende plantersfamilies die we in romans van Helman en McLeod
tegenkomen. Van vaderszijde stamde Paul François Roos uit een koopmansfamilie.
Paul François was de tweede van vier zonen. Op achttienjarige leeftijd ging hij
215
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Lichtveld & Voorhoeve 1958: 178, resp. 1980: 190; Mc Leod 1993: 116.
Stedman 1799-1800, dl IV: 32-33.
LU II, 27.
Leefmans 1963: 24.
Ik steun voor deze biografische gegevens op de uitvoerige doctoraalstudie die P.H. Hollanders
aan Roos heeft gewijd en die te raadplegen is op het Documentatiecentrum Nederlandse
Letterkunde van het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam onder
signatuur 3254 (Hollanders 1984). Het uitstekende werkstuk heeft als enige nadeel dat het
uitsluitend steunt op zich in Nederland bevindende bronnen. Over Roos voorts Leefmans
1963a, De Jong 1965b (ook in DW 18-6-1965), De Jong 1967, Zuiderweg 1986: 6-16 en
Simons 1952b: 16-19.
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Intreede van het jaar 1773. Gevierd in de Motkreek, op de Plantaadje De Goede
220
Verwachting’. Op deze plantage is Roos vermoedelijk als blankofficier begonnen
en heeft hij de ‘sierlykheên’ van de ‘koffidreeven’ en ‘de kunst des landbouws’ leren
221
kennen die hij in zijn ‘Lof der Motkreek’ zou bezingen. Vervolgens leerde hij op
de plantage Santa Barbara ook de suikerbouw kennen waaraan hij een ode zou
wijden in de twaalf zangen van ‘De suikerbouw’. Vanaf 1779 werkte hij als directeur
op de plantage De Jonge Byekorf, het jaar erna op La Recherche. Aan al die
plantages wijdde hij gedichten; op de laatste schreef hij zijn ‘Schets van het
222
Plantaadjeleven’. Landbouw, koophandel, dichtkunst: ziedaar de triade waarop
Roos' activiteiten berusten.
Roos leidde een vrolijk plantageleven:
Ik zelv heb meenig Bal gegeeven,
En op 's Lands Welzijn glas en kan
Doen vliegen over hals en kop,
Mij dagt het geld kon nimmer op. [LU II, 1786, 19]

Niettemin raakte hij in 1782 betrokken in een conflict op de plantage De Jonge
Byekorf, waarvan we de precieze aard niet kennen, maar dat blijkbaar zo ernstig
223
was dat Roos de plantage moest verlaten. Dat de slavenmacht daar de hand in
gehad moet hebben, blijkt overduidelijk als hij in zijn ‘Vaarwelgroet aan de Plantaadje
de Jonge Byekorf, in 't jaar 1782’ fulmineert:
Een drom van monsters, van vervloekte Negerschaaren
Weêrstrevers van Natuur en van het Redenlicht,
Bezitters van een ziel, die niet dan gruuwlen sticht;
Dees zyn het, die uw hoofd door droefheid neêr doen bukken.

Zoals we al eerder zagen, ging het in de jaren '70 van de 18de eeuw rap bergafwaarts
met de kolonie: planters werden vervangen door administrateurs, de reële waarde
van plantages vond geen uitdrukking meer in de wisselbrieven die steeds meer een
windhandel werden, er werd bezuinigd op onderhoud van beplanting, gebouwen
en machinerieën en niet te vergeten: op de slavenmacht. Dit leidde weer tot een
toename van het aantal weglopers en die weer tot een verhoging van het aantal
aanvallen door marrons. In 1784 - Roos was toen vijftien jaar in de kolonie analyseerde hij deze situatie in zijn Redevoering over de oorzaken van 't verval en
middelen tot herstel der volksplanting van Suriname . Scherpe kritiek leverde hij op
het wanbeheer van veel administrateurs, maar in zijn poëzie merkt men van dat
‘verval’ weinig.
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Hollanders 1984: 20. Het gedicht is opgenomen in het eerste van de drie delen van Roos'
Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy (1783), pp. 101-104.
Opgenomen in zijn Surinaamsche mengelpoëzy (1804), p. 91-95. Zie daarin ook zijn ‘Schets
van den koffibouw’, p. 20-24. Verder ‘Aankomst voor de derdemaal in de Motkreek, in 't jaar
1775’ in Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy (1783), 65-66. Hij is dus verschillende
keren op die plantage weergekeerd.
‘De suikerbouw’ is opgenomen in zijn Surinaamsche mengelpoëzy (1804), pp. 25-48.
‘Afscheidsgroet aan de Plantaadje De Jonge Byekorf, in 't jaar 1781’ (Eerstelingen (1783),
pp. 74-76), ‘Vaarwelgroet aan de Plantaadje de Jonge Byekorf in 't jaar 1782’ (idem, p. 80),
‘Aankomst op de plantaadje La Recherche, gelegen in de Surinouws Kreek, in 't jaar 1776’
(ibidem, pp. 69-70). ‘Toestand van de Plantaadje La Recherche, by den springvloed den
maand Juny in 't jaar 1777 (ibidem, pp. 91-92).
Hollanders 1984: 46-48.
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Roos is enkele malen naar Nederland met verlof geweest, voor 't eerst in 1783-84,
224
vervolgens weer in 1784 zoals zijn ‘Zeezangen’ getuigen. Die tweede keer was
hij, evenals Mauricius 33

224

Zie Eerstelingen (1783), pp. 59-64 (ook in Surinaamsche mengelpoëzy (1804), pp. 105-110),
Eerstelingen (1787), pp. 7-12 (ook in Surinaamsche mengelpoëzy (1804), pp. 124-128), pp.
13-24, pp. 34-35 (ook in Surinaamsche mengelpoëzy (1804), pp. 141-151) en pp. 67-68.
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jaar eerder, op de vlucht voor de laster en hoon van de zijde van de planters die
hem zijn redevoering over het verval van de kolonie niet in dank afnamen. Maar hij
keerde nog hetzelfde jaar 1784 terug, werd met kanongebulder onthaald en vestigde
zich als administrateur van verschillende plantages en koopman van aanzien. Hij
kreeg de beschikking over de slaaf Cicero over wie hij het gedicht ‘Myn negerjongen,
Cicero’ zou schrijven. Vanaf dan vervulde hij verschillende publieke functies:
225
‘Commissaris van Klyne Zaaken’, regent van 's Lands Gasthuis, suikerkeurmeester.
Vanaf het begin is Roos betrokken geweest bij de oprichting van het Kollegie van
Natuur-Onderzoekinge en het genootschap De Surinaamsche Lettervrinden.
In 1785 huwde Roos met Johanna Francina Seonnet; zij zou hem verschillende
liefdesgedichten ingeven. Zij overleed in 1796, het huwelijk was kinderloos gebleven,
maar als de aanname van Hollanders juist is, dan heeft Roos bij zijn slavin Prinses
226
twee kinderen verwekt.
De laatste jaren van zijn leven bracht Roos door op de plantage Landzigt aan de
Motkreek. Financieel was het hem voor de wind gegaan en hij bekleedde belangrijke
functies: Raad in den Hove van Politie en Crimineele Justitie, en Ontvanger van het
227
Comptoir der Modique lasten. Op 1 november 1805 overleed Roos; hij was ten
offer gevallen aan zijn vrolijke leven, of zoals Teenstra het uitdrukt, als ‘martelaar
228
der wellust’. Jaren vroeger al had hij zijn eigen grafschrift ontworpen. Het tekent
hem ten voeten uit:
Hier rust het lyk van Roos, die na veel ongelukken,
Het vergenoegen mogt op deeze Lustplaats plukken:
Die uit dees Byekorf vaak de zoetste honing zoog,
229
Tot dat zyn ziel gerust van de aard' ten Hemel vloog.

Zijn Surinaamsche Lettervrind Hendrik Zwartenhoff schreef bij zijn overleden een
naamvers met acrostichon voor hem:
Plukt dan de Hand des Doods, het Roosje van zijn stam!
Flankeert die Bloem niet meer in 't Perk der Dichtren Rijen!
Rust waardig Sterveling; terwijl Uw vrienden schrijen,
Ontmoet gij hem die U reeds zalig tot zich nam.
Ofschoon de Maatschappij een Menschenvrind moet derven,
230
Steld elk zijn hoop op God om als een Roos te sterven.

Of Roos de verlichte vorst is geweest zoals hij zich graag toonde in zijn verzen,
heeft onderzoek niet aan het licht kunnen brengen. Humaan was in ieder geval zijn
postume gebaar: testamentair had hij bepaald dat na zijn overlijden in totaal zestien
slaven zouden worden vrijgekocht; velen legateerde hij bovendien een flink
231
geldbedrag.
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Surinaamsche Almanach 1789, 1798. Surinaamsche Staatkundige Almanach 1793.
Hollanders 1982: 227.
Bekendmaking van het eerste ambt in SC 53/4-7-1795. Het tweede in Wolbers 1861: 164-168.
Het Comptoir was een van de vier belastingkantoren (Wolbers 1861: 169).
Teenstra 1842: 320.
Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy (1783), pp. 74-76. Gecit. naar Hollanders 1984:
44.
Verschenen in de Binnenlandsche Surinaamsche Courant van 4 november 1805 (die niet
meer traceerbaar bleek), geciteerd door Simons 1952c: 13-14 en overgenomen door Hollanders
1984: 235 en Zuiderweg 1986: 16.
Hollanders 1984: 224-232, die ook in bijlage de complete tekst van de testamenten geeft:
295-307.
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Werk. Roos heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten. In 1783 verscheen het eerste
deel van zijn
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Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy bij zijn vaste uitgever: Hendrik Gartman
te Amsterdam. In 1787 zou een tweede deel volgen, in 1789 het derde deel. Als
verzameledities van zijn werk zijn te beschouwen de twee naar samenstelling
grotendeels identieke delen Surinaamsche mengelpoëzy van 1802 en 1804 - de
laatste door de auteur zelf als een soort ‘definitieve keuze’ geredigeerd. In 1783
heeft hij dan nog het eerder vermelde toneelspel Suriname verheugd, bij de aankomst
der Nederlandsche Vloot, op den 11 Juny 1782 het licht doen zien - overigens in
slechts 25 exemplaren.
Voorts meldt een advertentie in de Weekelijksche Woensdaagsche Surinaamsche
Courant van 19 maart 1788 (nr. 611) dat Roos ‘morgen’ zal uitgeven Vaderlands
Kabinet 2 deelen met fijne plaaten. Deze uitgave is nergens traceerbaar gebleken
232
en ook geen der Roos-studies maakt er melding van. Evenmin traceerbaar zijn
het te Paramaribo in octavo gedrukte Surinaamsche buurtpraatjes dat Roos vermeldt
in zijn Surinaamsche mengelpoëzy (1804, p. 167) en dat Hollanders dateert tussen
233
1783 en 1791 , en de te Paramaribo in 1801 verschenen Verzameling van alle
losse stukjes, in de Surinaamsche couranten, enz. verschenen, betreffende het
234
verschil tussen de Heeren P.F. Roos en J.C. Windhorst, enz.
Zowel naar vorm als naar inhoud is zijn werk zeer gevarieerd. We vinden er odes
235
in, hymnen , pastorales, elegieën, liederen, heldendichten, ballades, romances,
brieven in dichtvorm (alleen de satire liet hij over aan zijn confrater Hendrik
Schouten). Toch is er eenheid in die veelvoud: hoe lyrisch het genre ook, en hoe
geestdriftig de toon ervan, de dichter neigt gauw naar het epische en het is zijn
verhalende talent dat de gedichten een grote aanschouwelijkheid meegeeft. Roos
heeft Suriname bezongen als een ‘lustplantaadjen’ en Paramaribo is voor hem ‘de
236
paerel van het grootsch America’, zoals hij het uitdrukte in ‘Suriname verheerlykt’.
Er zijn maar weinig gedichten waarin Suriname geen rol speelt. Het reilen en zeilen
in de kolonie heeft hem een waaier van onderwerpen aangereikt: huwelijksgedichten,
afscheidsgroeten, toejuichingen, treurzangen, grafschriften, lierzangen, zeezangen,
een bergzang en een oorlogszang, tuingedachten, bedgedachten, plantagegedichten
en niet te vergeten klinkdichten en gastronomische verzen: ‘Wat is de bloemkool
237
malsch! Wat is het kalfsvleesch vet!’ Het oeuvre van Roos telt tal van
gelegenheidsgedichten: op gebeurtenissen bij de vrijmetselaarsloges (met de
bijbehorende terminologie van ‘morgenoosten’, ‘bouwheer’, ‘passer’ enz.), het
eeuwfeest van de Joodse synagoge te Jodensavanne, het aantreden van nieuwe
gouverneurs, de Engelse oorlogen, de jaardagen van De Surinaamsche Lettervrinden
232
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De Koloniale Bibliotheek bezat er noch in 1859, noch in 1911 een exemplaar van. De Catalogus
van 1859 vermeldt de Surinaamsche mengelpoëzy in de editie van 1804, de Catalogus van
1911 bovendien de drie delen Eerstelingen in één band.
Hollanders 1984: 222. Een exemplaar was aanwezig in de bibliotheek van E.A. van Emden,
verg. de inventaris daarvan in Van Sijpesteijn 1854: 271.
Vermeld in SC 36/4-5-1805 alsook in Van Emdens bibliotheek (Van Sijpesteijn 1854: 271).
Hollanders 1984: 223 vermeldt dat het mogelijk over een administrateursconflict om de
plantage ‘Kleinlust’ gaat.
Als zodanig valt bijvoorbeeld zijn bergzang ‘Roo-Rac’ te beschouwen waarin hij de berg
Roo-Rac aanspreekt als de Helicon (Eerstelingen (1783), pp. 21-25, Surinaamsche
mengelpoëzy (1804), pp. 11-14).
Opgenomen in Surinaamsche mengelpoëzy (1804), pp. 275-299. Volgens de Algemeene
Vaderlandsche Letter-oeffeningen, 1e st. voor 1796, p. 444, zou er ook een afzonderlijke
uitgave van zijn geweest, uitgegeven bij H. Gartman, Amsterdam 1796. Een fragment eruit
in Hoefte & Oostindie 1996: 41-45.
Surinaamsche Mengelpoëzy (1804), p. 119. P.G. Witsen Geysbeek vond dit soort verzen
enkele decennia later maar naïef en belachelijk (Witsen Geysbeek 1824: 80-81).

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

enz. De meeste van die gelegenheidsversjes heeft hij zelf weggesaneerd in zijn
Surinaamsche mengelpoëzy van 1804.
Ook veel voorvallen in het leven van Roos zelf zijn te reconstrueren aan de hand
van referentiële elementen in de poëzie. Nogal wat kanttekeningen bij Roos'
plantersleven plaatst De West-
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Indische klapper, anoniem verschenen rond 1783, mogelijk in Suriname. Het is
een parodie op veel passages uit de ‘Schets van het Plantaadjeleven’, al is het naar
de vorm ook sterk schatplichtig aan Pieter van Dyks Het leeven en bedryf van een
239
Surinaamsze directeur (ca. 1768) zoals Ingrid van Trier-Guicherit heeft laten zien.
De West-Indische klapper voert onder meer een zwarte maîtresse ten tonele die,
evenals Roos' favoriete negerin, de naam ‘Prinses’ draagt:
Des morgens, als de zon reeds lange heeft geblonken,
Dan legt deez' Koning nog gerust op 't dons te ronken
Vermoeit, wyl heel de nacht, zoo dapper braef en sterk
Door hem besteed is in het zwarte Venus werk,
240
Waer voor een Sodom zelfs zou yzen en verschrikken!

Bert Paasman oppert dat Roos' gedwongen vertrek van plantage De jonge Byekorf
241
de aanleiding tot het schrijven van de parodie is geweest. Ook in de minnebrief
van directeur Slimhoofd aan juffrouw Graeg Geport, voor wie de timmerman een
riant ledikant moet timmeren om de ‘brand’ van de gelieven te ‘bluschen’, ziet
242
Paasman een mogelijke parodie op de liefdespoëzie van Roos. Het werkje is in
ieder geval een interessant voorbeeld van een koloniale tegenstem, die overigens
meer vragen oproept dan beantwoordt. In hoeverre kan de auteur gezien worden
als de stemgever aan een groep die (althans langs deze weg) geen stem had?
Moeten we de auteur zien als iemand die een zekere mate van ambiguïteit niet
vreemd was, omdat hij toch ook binnen het koloniale circuit opereerde, of heeft hij
zich met zijn parodie ‘vrijgepleit’? En tenslotte, om op Roos terug te komen: in
hoeverre representeert De West-Indische klapper de algemene opinie in de kolonie
over de wijze waarop Roos het plantersleven neerzette?
Roos deed zelf bescheiden over zijn werk. In de voorrede tot zijn debuutbundel
Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy merkt hij op dat hij zijn werk niet aan
ervaren dichters heeft kunnen voorleggen en ‘dat eene leerzame aanwyzing van
gebreken, welke ontegensprekelyk in myne Werkjes zullen invloeyen, my niet alleen
tot een nuttige aangenaamheid zal verstrekken, maar ook tot verbetering aanleiding
zal geven’. Later schrijft hij ‘Myne vaerzenmaakery’, een lichtvoetig gedicht - light
verse zouden we nu zeggen - dat hij niettemin toch goed genoeg vond om het in
243
zijn Surinaamsche mengelpoëzy van 1804 op te nemen. Mits de geestige
zelfrelativering van het gedicht niet uit het oog wordt verloren, kan er een voorzichtige
poging tot poëtica in gelezen worden. Het schetst de dichter die zich aan zijn tafel
zet om verzen te maken, omdat het Genootschap (van Lettervrinden) de volgende
dag bij elkaar komt. De ikfiguur stopt eens een pijp, maakt een aanzet maar verwerpt
die. Eerst een glas bier, dan aan het werk met vernieuwde krachten, want: ‘Men
moet als president zyn pligten toch betrachten’. Dan maar een gedicht tot eer van
't land over een fikse herderskwant die een lied zingt. De laatste vier verzen:
‘ô Frische beemden, die op malsche boterbloemen,
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Het enig bekende exemplaar, dat zich bevindt zich in de UBL, sign. 1015 F 8, geeft geen
enkele aanduiding van uitgever, plaats of jaar. Volledige titel: De West-Indische klapper, of
het leeven van sommige directeuren op de plantagien in de colonien der Nederlandsche
West-Indien.
Van Trier-Guicherit 1991.
P. 4. Over de parodie: Hollanders 1984: 58-68 en Paasman 1995b: 397-403
Paasman 1995b: 399.
Paasman 1995b: 401.
Pp. 250-252. Het verscheen eerder als bijdrage tot het derde deel Eerstelingen van
Surinaamsche mengelpoëzy (1789), pp. 110 e.v.
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En vette klaver, tot in eeuwigheid moogt roemen!’
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Dat 's mis! die zyn hier niet: zo sprak myn geest tot my;
'k Zocht toen iets anders, maar myn dichtluim was voorby.

Mét alle scherts: de dichter geeft hier toch aan, dat dichten vaak een kwestie is van
een verplichting waar niet onderuit te komen valt (het Genootschap schijnt in die
zin dus stimulerend gewerkt te hebben). Van een getourmenteerde geest die kost
wat kost in poëzie moet worden uitgedrukt, is geen sprake. Het slot, hoe abrupt ook,
is toch heel aardig: het is in de Surinaamse letteren misschien de vroegst bekende
uitdrukking van het worstelen om de Surinaamse werkelijkheid adequaat te
verbeelden.
De historicus frater M.F. Abbenhuis zag in 1944 in Roos ‘zelfs geen dichter, maar
slechts een verdienstelijke verzenschrijver, of rijmzegger’. Dat de kreten van de
slaven nergens uit zijn verzen opklinken, degradeert Roos voor hem tot een
‘gekunsteld natuurvereerder’ die kwijnt van heimwee naar ‘doperwtjes, slaatjes,
244
aardbeien en dies meer’. R.D. Simons, onderwijzer, jurist en zelf ook dichter en
essayist, was in 1952 veel positiever. Hij sprak niet over de slavernij, maar dichtte
Roos profetische gaven toe op grond van diens verwachting dat de berg Ro-Rac
metalen zou bevatten - een verwachting die bleek te kloppen. Hij zei van Roos dat
die bekend stond als ‘de Surinaamse dichter’, waarmee Roos impliciet een plaats
245
kreeg binnen de Surinaamse letteren. De Surinaamse essayist en dichter John
Leefmans trok die lijn door; hij beaamde wat Voorhoeve had gesteld, dat Roos ‘de
pastorale poëzie van zijn tijd op een geheel eigen wijze [heeft] overgeplant naar
Suriname en in dit materiële wingewest de pastorale schoonheid ontdekt.’ Leefmans
concludeerde:
Roos is eigenlijk een van onze klassieken. Wij, Surinamers, horen onze
middelbare scholieren van zijn werk op de hoogte te brengen, en tot dat
246
doel een geannoteerde bloemlezing uit zijn werk samen te stellen.
Leefmans' tijdgenoot Corly Verlooghen had daar geen oren naar en roerde de
revolutionaire trom in zijn bundel De glinsterende revolutie (1970). In het gedicht
‘Aan kollega Paul Roos’ laakte hij diens regel ‘De vuige slaaf is loom, genegen om
te liegen’. ‘Hoe hebt gij U vergist in Suriname's zonen’, roept Verlooghen Roos toe:
‘Weg met de koloniale uitbuiterskliek/ Leve de nationalistische republiek!’
Roos is de optimist onder De Surinaamsche Lettervrinden. De wijze waarop Roos
de werkelijkheid - om het met een vriendelijk woord te zeggen - geretoucheerd heeft,
heeft gemaakt dat een zekere mate van onbenulligheid zijn werk niet ontzegd kan
worden. Abstraheren we van die retouches, dan openbaart zich in zijn bucolische
poëzie een misschien weinig diepgravend, maar zeker vaardig dichterstalent. Dat
hij als planter-dichter een soort archetype werd, bleek nog maar eens in 1862 aan
de vooravond van de afschaffing van de slavernij, toen in het Surinaamsch Weekblad
(nr. 36/7-9-1862) op verzoek van lezer N. een gedicht van Roos uit 1783 over de
neergang van de kolonie werd overgenomen: ‘Wie komt dit avonduur mijn ziel in
droefheid baaden?’
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Abbenhuis 1944: 138, 172. De waarderingsgeschiedenis van Roos' werk behandelt Hollanders
1984: 236-252.
Simons 1952c.
Voorhoeve 1955: 201. Leefmans 1963a: 31.
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Close-up: Plantageverbeelding: twee gedichten van Paul François Roos
Het 204 verzen lange gedicht ‘Schets van het Plantaadjeleven’ is opgedragen aan
Roos' jongere broer Cornelis Sebille, schilder en kunsthandelaar te Amsterdam, en
is opgezet
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met de bedoeling hem een beeld te geven van hoe goed het leven in de kolonie
247
Suriname wel was. Met zijn regelmatige alexandrijnen, gepaard rijm en referenties
aan klassieke goden heeft het gedicht de classicistische versvorm verkregen die in
die dagen zo populair was voor epische poëzie. Het refereert ook aan Germanicus
, een classicistisch heldendicht uit 1779 van Lucretia Wilhelmina van Merken,
echtgenote van de eerdergenoemde Nicolaas Simon van Winter met zijn treurspel
248
Monzongo . Roos hanteert soepel een betrekkelijk eenvoudige taal, waardoor hij
niet de indruk geeft dat het classicisme een strak keurslijf voor hem vormt. Op het
moment dat het gedicht geschreven werd (ca. 1780), heeft Roos geen gemakkelijke
tijd achter de rug, maar de migrant laat zich van zijn beste zijde zien. In het gedicht
geeft een plantagedirecteur een rondleiding over zijn plantage. Om te beginnen
wordt de ruimte in pastorale tinten geschetst: ‘besproeid van waterstroomen’, ‘vol
van vermaaken’, ‘loof- en bloemwaranden’, ‘een waassem van verkwikkelyke geuren’,
‘een zacht gestreel van tedre gorgels’. De rondleiding begint bij de moestuin, de
directeur geeft de tuinman instructies, dan gaat het naar de eendenvijver, het
hoenderhok, het varkenskot en de verblijven van het andere vee. Daarna komt er
een stoet van zieke slaven voorbij: de directeur vervult zijn functie van geneesheer.
Vervolgens gaat het naar de ‘luie kuipers en [...] traage timmerliên’. Het gaat er vlijtig
aan toe, ‘Maar, zet ik voet van honk, dan staan de hamers stil’. In de koffieloods is
het een drukte van belang. Door dan maar naar de vruchtbare velden, lettend op
elk detail, want:
De vuige slaaf is loom, genegen om te liegen,
En acht het fraai als hy zyn' meester kan bedriegen.

Daarna neemt de landman ons mee op een jachtpartij, waarna de vermoeidheid
vergeten kan worden aan een welgevulde dis. Er is tijd om een boek te lezen en
een bezoek af te leggen bij een van de naburige plantages. Zo ziet het middagmaal
eruit:
Een stoet van meisjes staat geschaard rondom den disch,
249
Terwyl de voetebooi met schenken bezig is.
Gegeeten, tracht dit volk op zynen pligt te passen:
De een geeft my 't bekken om de vingren af te wassen,
Terwyl een ander, met den handdoek voor de borst,
Op zy' staat. Ja, myn vriend! Ik leef gelyk een vorst:
De slaaf past op myn' wenk; myn woorden zyn bevelen.
Een landman zou de rol van koning kunnen speelen.
Ik eisch een schoone pyp, tabak, een glaasje wyn:
Dit moet, zoras ik 't vraag, reeds in gereedheid zyn.

Er volgt nog een wandeling over de plantage, de hengel wordt even uitgegooid Roos overpeinst zijn vroegere vispartijen in Holland. Dan staat de avondkoffie klaar.
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De ‘Schets’ is opgenomen in Roos' Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy (1783),
pp. 36-46. Vervolgens ook in Surinaamsche mengelpoëzy (1804), pp. 49-58 (waarnaar hier
wordt geciteerd). De laatste versie is overgenomen door Lichtveld & Voorhoeve 1958: 190-204,
resp. 204-213. Beide versies naast elkaar geeft Zuiderweg 1986: 202-213 met uitgebreid
variantenapparaat (215-283). Dit is tegelijkertijd de uitvoerigste studie van het gedicht, die
het bovendien ook als hofdicht plaatst binnen de Nederlandse literatuur. Beknopt is Paasman
1995a.
Verg. over Van Merken: Meijer 1997. Roos schreef bij haar overlijden een lijkzang
(Surinaamsche mengelpoëzy (1804), pp. 273-274. Haar treurspel Jacob Simonszoon de Ryk
werd in 1805 en in 1815 te Paramaribo door De Verreezene Phoenix opgevoerd.
Voetebooi: futuboi: dienstknecht.
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Ik eisch myn nachtjapon, musquitenbroek en muilen,
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Om voor het ongediert' my in dit kleed te schuilen.

De instructies voor de volgende dag worden gegeven, de ikfiguur leest of schrijft
nog wat en gaat naar het slaapvertrek
Waar my een Venus in de koele hangmat wacht.
'k Ga slaapen, broeder! en wensch u een' goeden nacht!

In zijn schets van dit leven van een directeur-planter, hoe aanschouwelijk ook voor
de lezer neergezet, spiegelt de geest van de welwillende planter zich in een decor
van natuur en welgeordend plantagebedrijf, zoals we dat kennen uit de pastorale
250
literatuur. Natuurlijk dringt zich de vraag op hoe realistisch deze schets was. In
deze context is het interessant dat Roos een gedicht heeft geschreven dat
beschouwd kan worden als een complement op ‘Schets van het Plantaadjeleven’:
251
‘Mijn negerjongen, Cicero’ dat dateert van ca. 1782. Het telt 120 verzen, niet in
de plechtige alexandrijnen maar in viervoetige jamben, en het is geschreven vanuit
het perspectief van een negerjongen - een zeldzaamheid in de plantersliteratuur.
In de titel en de motto-achtige aanhef van vier verzen is nog de meester aan het
woord, daarna is de negerjongen de verteller/focalisator. Hij begint met te vertellen
hoe hij vrij geboren is en op dertienjarige leeftijd werd ontvoerd en als slaaf verkocht.
Op het slavenschip liep hij ‘vrank en vry’ rond, ‘ofschoon in slaverny’. Hij komt in
Suriname aan:
Ik zag daar slaaven, vrolyk, bly':
Dit gaf my troost in slaverny.

Hij wordt aan een heer verkocht die hem een slaapplaats en een kleed verschaft,
zijn eerste werk was ‘Myns meesters jas hem na te draagen’.
'k Was vry, maar niet voor slagen vry,
Zo min als thans in slaverny.

Hij begint schoenen te poetsen, de rok te borstelen, de parasol te dragen en aan
de slavernij te wennen. Hij leert de taal en krijgt een broek van leer: ‘'k Wierd grootsch
in myne slaverny.’ Quamina, blijkbaar een oudere huisknecht die zelfs naar
Nederland is geweest, neemt het nu over als verteller/focalisator en legt uit dat
vrijheid maar een droom is: ‘op de kust [Guinea] is 't arme vry/ Zo goed niet als hier
slaverny.’ Er heersen daar roofzucht en onbeschaafde wetten. En zelfs in het
vrijheidminnend Nederland is de vrijheid in armoede erger dan de slavernij. Men
kan daar weliswaar ophouden met werken, maar zegt Quamina: ‘wie niet wil werken/
Word aangezien gelyk een verken’. En in Polen worden mensen zelfs doodgemarteld
door de rijken. Cicero is nu overtuigd:
‘Laat ons, met dit ons lot te vreden,
‘Niet klaagen om den dag van heden,
‘Opdat het ons niet kwalyk ga. [...]
‘Ik vind, na 't doen der daagsche merken,
‘Nog tyd om voor myzelv' te werken;
252
‘Myn juk is zagt, myn last is licht;
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Vgl. Van den Berg 1986a: 53.
Opgenomen in Surinaamsche mengelpoëzy (1804), pp. 214-221. Gereproduceerd bij Keijser
1985: 9-17 naar de Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoëzy (1783). Herdrukt in Mama
Sranan 85-88.
Cicero refereert hier aan Mattheüs 11: 30 ‘want mijn juk is zacht en mijn last is licht’.
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Dit zal hij ook zijn kinderen voorhouden:
‘Ja! 'k zal hen leeren, dat Bataafsche slaverny
253
‘Hunn' armen vryën staat verre opweegt in waardy!’

Het zal duidelijk zijn dat Paul François Roos niet in de eerder geschetste traditie
Behn-Voltaire-Stedman thuishoort; abolitionistische stemmen als die van G.Th.
Raynal, Olaudah Equiano of Benjamin Frossard - toch alle vertaald naar het
254
Nederlands -: Roos is er doof voor. Hij is de vrolijke Frans onder de
planter-dichters, zijn agenda bestaat er eerst en vooral uit een positief beeld van
de kolonie te schetsen. Daarin passen geen slavenmartelingen, geen
marronoorlogen, geen verkrachtingen.
Literair gesproken plaatst Roos ‘Myn negerjongen, Cicero’ wél binnen een traditie,
zij het dat hij daaraan een bijzondere invulling geeft. Opmerkelijk in zijn verwoording
is de overeenkomst met een motief uit de zeventiende-eeuwse (liefdes)emblematiek:
dat van de ‘vrijwillige slavernij’, een oxymoron dat al een vast ingrediënt vormde in
het petrarkisme. In de emblemen met als motto ‘Willighe vanckenis’ uit P.C. Hoofts
Emblemata amatoria (1611) of ‘Amissa libertate laetior’ (‘Ik verheug me over mijn
verloren vrijheid’) uit Proteus ofte minne-beelden verandert in sinnebeelden (1618)
van Jacob Cats, is de ikverteller geen slaaf maar een papegaai, die ‘Bly, door
slaverny’ is en houdt van het ‘aengenaem ghewelt’ van de kooi - dat wil zeggen de
min. Een nog duidelijker gelijkenis met de woorden van de negerjongen Cicero
vinden we in Cats' stichtende embleem ‘Bonorum servitus, libertas’ uit dezelfde
bundel Proteus, waar de papegaai niet langer de horige minnaar verzinnebeeldt,
maar staat voor de ‘dienst-knecht’. Cats' vrolijke papegaai/ikverteller houdt ons,
zoals Cicero, voor dat hij dank zij zijn gevangenneming is ontsnapt aan het
onbeschaafde en onveilige oerwoud. De subscriptio eindigt met een lofzang op de
reine slaaf, die een verwijzing inhoudt naar Rom. 6. 20. 22: ‘Dienst-knecht der
gherechticheydt is vry van sonde’.
Al vloogh ic in het wout, al sat ik daer verborgen,
Noch leefd'ic evenwel in veelderhande sorgen,
Het ruyschen van een riet, het drillen van een blat,
Dat bracht my inden schrick van, ick en weet niet wat:
Nu ben ick (naer het schijnt) en sooje meent gevangen,
Maer vrient, het is gemist; 'ken hebbe geen verlangen
te wezen dat ick was. een harde slaverny
255
Die maect oock inden dwangh een reine ziele vry.

De ‘Schets’ toont ons hoe het leven zich voor de planter die zijn zaken goed bestiert,
geheel en al naar hem toe plooit, van de ochtend tot de avond, wanneer niet
Morpheus, maar Venus - godin van de vruchtbaarheid én de tuinbouw! - hem in de
hangmat wacht. De slaven zijn aan deze Zonnekoning in de tropen ondergeschikt,
natuurlijk, maar Roos gaat verder: ze hebben geen wil, of hooguit de wil tot passiviteit
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Deze regels zijn een variant op regels uit Roos' gedicht ‘Wandeling naar de plantaadje Ma
Retraite’, die hij ook als motto boven ‘Myn negerjongen, Cicero’ heeft gezet. De dubbele
aanhalingstekens komen overigens niet voor in de versie opgenomen in de Eerstelingen van
Surinaamsche mengelpoëzy (1783).
Wat overigens niet wegneemt dat de overeenkomsten tussen het plantersbeeld in het tweede
deel van Stedmans Narrative en de ‘Schets van het Plantaadjeleven’ - bij alle verschil van
toon - te groot zijn om toevallig te mogen heten, zoals Hollanders (1984: 54-57) heeft
geanalyseerd. Abolitionistische niet-literaire teksten van de genoemden en anderen behandelt
Paasman 1984: 109-116.
Andere voorbeelden ook bij Henkel & Schöne 1996: 802-804.
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en luiheid. Voor zijn huisknecht is het een kwestie van tijd aleer hij tot het inzicht
komt hoezeer hij het in wezen getroffen heeft, en de oudere huisneger is zo goed
hem bij die ‘verlichting’
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een handje te helpen. De focalisatie van ‘Myn negerjongen, Cicero’ is natuurlijk bij
uitstek vals: in wezen spreekt niet de negerjongen, maar de planter (of Roos) die
256
zijn ideeën projecteert op een ideale huisknecht.
Eigenbelang en koloniebelang liggen bij Roos direct in elkaars verlengde: hij
schrijft om het gebutste imago van het wingewest op te poetsen en neemt in die
kolonie zelf een vooraanstaande plaats in. Maar zijn hart moet ook werkelijk naar
Suriname zijn uitgegaan en zijn negerjongen Cicero was voor hem geen abstract
ideaalbeeld: het legaat dat Roos na zijn dood voor hem achterliet omvat duizend
257
gulden, zijn gouden horloge en zijn degen. Roos was geen passant - Paul
258
Hollanders spreekt over ‘Suriname, zijn tweede vaderland’. Om deze gedaante die van de immigrant - is Roos een echte ‘tussenfiguur’, maar ook om het
zuiver-koloniale perspectief waarmee hij de werkelijkheid literair omvormt tot een
geïdealiseerde wereld.

9.2 Teksten in andere talen
De herrnhutters legden zich bij hun zendingspogingen in de 18de eeuw aanvankelijk
toe op de inheemsen, en met name op de arowakken in Berbice en Suriname, een
259
volk dat zij toen nog ‘veel verstandiger en fatsoenlijker’ vonden dan de blanken.
De taalstudies die Theophilus Salomo Schumann (1719-1760) onder de arowakken
verrichtte met het oog op de verkondiging van het woord Gods, leidden tot een
woordenboek, een spraakkunst en een flink aantal geestelijke liederen in het
Arowaks. Maar de ontmoedigende bekeringsresultaten deden de Moravische
broeders zich al na enige decennia concentreren op de zwarte bevolking van de
kolonie. Het Essai historique maakt er melding van dat zij vanaf 1779 preekten ‘in
het Neger-Engelsch, dat een brabbeltaal des lands is, en van order noch regel weet’.
Behalve Bijbel- en liturgische teksten zijn er ‘ook eenige Psalmen in die brabbeltaal
vertolkt, en men zingt dezelve, onder 't speelen op een Klavecimbaal, die hun voor
260
orgel dient.’
Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw maakten de zendelingen van de
Moravische Broedergemeente werk van de bestudering van dit ‘Neger-Engelsch’
(pas in de loop van de 19de eeuw zouden de benamingen Sranam-tongo en
Surinaamsch opduiken). Die studie diende een drieledig doel: het vergemakkelijken
van de toegang tot de slavenbevolking, de zorg voor vaste Bijbelvertalingen en de
creatie van liturgische teksten in het Sranan. Zo bevindt zich in Herrnhut een door
Joh. Hafa afgeschreven Liturgien Büchlein Zum Gebrauch bey der Neger gemeine
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Ook in een gedicht waarin hij zijn gegoede staat schetst voor zijn oom Gerard Roos vermeldt
hij met genoegen zijn negerslaaf Cicero: ‘Myne woning, by myn derde aankomst in Suriname,
in den jaare 1785; afgeschetst en toegewyd aan mynen oom, Gerard Roos, te Deventer’
(Surinaamsche Mengelpoëzy (1804), pp. 141-151. Verg. p. 148.
Zuiderweg 1986: 15.
Hollanders 1984: 4.
Uitspraak van Staehelin, geciteerd bij Lenders 1996: 109 die deze vroege zending beschrijft
(53-162). Van Baarle 1999 bespreekt de taalkundige arbeid onder de arowakken. Van de
achttiende-eeuwse zending deed Quandt 1807/1968 al vroeg verslag; later Weiss 1919. De
herrnhutter zending in Suriname werd in wereldverband geregeld beschreven: Gareis 1901,
Baudert 1931, Legêne 1932, Beck 1981. Ort 2000: 137-146, 217-235 behandelt die van
hervormden en lutheranen. Perl 1995 bespreekt de taalkundige arbeid van de zendelingen.
Nassy 1791/1974, II: 18. Over het zendingswerk der herrnhutters: Lenders 1996: passim.
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in Paramaribo, dat dateert van november 1814, maar waarvan het origineel uit de
18de eeuw stamde, en een negerengelse Psalmen-berijming uit
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1795. De eerste woordenboeken circuleerden in manuscriptvorm; belangrijkste
was het Neger-Englisches Wörter-Buch (1783) van C.L. Schumann, zoon van
262
Theophilus Schumann. Christian Ludwig Schumann (1749-1794), geboren te
Pilgerhut, Berbice, had zich overigens aanvankelijk toegelegd op het Saramakaans
en zijn Saramaccanisch Deutsches Wörter-Buch van 1778 is hoogstwaarschijnlijk
het eerste woordenboek dat ooit van een Romaans-gebaseerde creolentaal is
263
gemaakt. Voorts vertaalde hij liturgische verzen in het Saramakaans in Gesangbuch
264
Saramacka Neger-Sprache (1779). Kort na hem zou Johannes Andreas Riemer
265
(1750-1816) een Saramakaans woordenboek schrijven.
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UEBH sign. NB VIII R3 10. Die Psalmen, negerenglisch für Suriname: UEBH sign. NB VII
R3. (Niet in Voorhoeve & Donicie 1963.)
Uitgegeven door Kramp 1983. Het manuscript van 1783 is de zgn. editio tertia (Kramp 1983:
1). Bespreking: Eersel 1984. Over Schumann: Staehelin 1913-1919, Price 1990, Arends
1993.
UEBH sign. NB VII R3 8a. Arends & Perl 1995: 246. Het woordenboek werd uitgegeven door
Schuchardt 1914. Over andere saramakaanse Bijbelvertalingen: Jabini 1994: 11-13.
UEBH sign. NB VII R3 8l. (Niet in Voorhoeve & Donicie 1963.)
Wörter-Buch zur Erlernung der Saramaka Neger-Sprache. UEBH sign. NB VII R3 9g. Daarover
Perl 1989. Het woordenboek werd door Perl uitgegeven in Arends & Perl 1995: 243-374. In
1801 publiceerde Riemer zijn Missions-Reise nach Suriname und Barbice.
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10. Conclusie
Met de Verlichting was de slavernij een belangwekkend thema binnen de
Nederlandstalige literatuur geworden, voor het eerst ook in de letteren die in de
kolonie zelf geschreven werden. De laatste decennia van de 18de eeuw brachten
het historische traject van de geschreven literatuur over Suriname op een belangrijke
splitsing. De culturele opleving die de kolonie doormaakte, bracht een aantal
belangrijke instituties voort: de eerste drukkerijen en boekhandels, kranten en
periodieken, loges en genootschappen. Ook de eerste aanzetten tot een autochtoon
Surinaamse literatuur kunnen in die tijd worden waargenomen, al blijft Nederland
nog lang een belangrijk referentiepunt voor de verbeelding en het culturele leven.
Er worden belangwekkende linguïstische resultaten geboekt op het gebied van de
inheemse en creooltalen, maar afgezien van een curieuze tekst van Hendrik
Schouten in het ‘Neger-Engelsch’ (Sranan), zijn al die teksten vastgelegd met het
oog op zending en missie.
In het laatste kwart van de eeuw is Suriname als wingewest zijn hoogtijdagen
voorbij. Dat er dan toch sprake was van een culturele opbloei, kan verklaard worden
uit verschillende factoren: het ontstaan van een permanente landsbevolking, de
toenemende interraciale contacten, de sterkere beheersing van de
plantage-economie vanuit Paramaribo, en de sterke oriëntatie op Europa waar de
Verlichting stuwende impulsen gaf aan de interesse voor het intellectuele leven.
Vooral dit laatste trok zijn sporen door de kolonie, waar het met name de joden
waren die aan het culturele leven bijdroegen; zij zetten hun eigen organisaties op,
maar maakten opmerkelijk genoeg ook deel uit van alle niet-joodse
dichtgenootschappen. Van de joden speelde David Nassy de belangrijkste rol.
Uit advertenties voor boekenveilingen kan worden opgemaakt dat velen die tot
de bovenste klassen behoorden, over uitgebreide boekencollecties beschikten. De
mogelijkheden tot onderwijs groeiden, zij het nog niet spectaculair. W.J. Beeldsnyder
Matroos begon de eerste drukkerij in 1772 en begon twee jaar later met de uitgave
van de eerste krant, de Weekelyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant. Deze
zou gevolgd worden door verschillende andere, waarvan De Surinaamsche
Nieuwsvertelder (1785-1793) opviel door zijn scherpe, satirische stukken. De
Surinaamsche Courant, die voor het eerst verscheen in 1790, zou in allerlei edities
tot 1883 blijven bestaan. Echte boekhandels waren er nog niet, maar in 1783 kwam
er wel een eerste openbare bibliotheek. De vroegste berichten over
toneelvoorstellingen dateren van het begin van de jaren '70 van de 18de eeuw.
Christenen en joden speelden overwegend dezelfde Europese drama's en kluchten,
maar hadden ieder hun eigen schouwburg en toneelgroep, met als meest illuster
gezelschap het joodse De Verreezene Phoenix. Het genootschapsleven bloeide als
nooit te voren: vrijmetselaarsloges schoten als paddestoelen uit de grond, er werden
wetenschappelijke ‘collegies’ en verschillende literaire genootschappen opgericht,
onder meer De Surinaamsche Lettervrinden die vier bundels Letterkundige
Uitspanningen uitbracht. In kringen van dit laatste genootschap vinden we de drie
markantste persoonlijkheden: de arts Jacob Voegen van Engelen die ook het
tijdschrift De Surinaamsche Artz uitbracht, klerk en boekhouder Hendrik Schouten
die een klein aantal satirische verzen schreef, en de man met het grootste oeuvre:
de planter Paul François Roos. Vrouwen werden in deze mannenwereld niet
aangetroffen.
De literatuurgeschiedschrijving - met aan het einde van de 19de eeuw S. Kalff
voorop - heeft voor het werk van de Surinaamsche lettervrinden waardering op
kunnen brengen,
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omdat zij tenminste in het grauw van de planterskolonie de geest trachtten te
verheffen. Voor de wijze waarop zij dat deden had Kalff echter weinig goede woorden
over; volgens hem beschikten zij over ‘een stomp taalkundig instrument’. Twee
eeuwen later pakt de literaire waardering anders uit: minstens een deel van de
teksten van de drie genoemden is nog altijd goed leesbaar, hetzij om hun satirieke
kracht (Voegen van Engelen, Schouten), hetzij om hun levendige beschrijfkunst
(Roos). Qua geestesgoed waren zij alledrie nog representanten van een koloniale
maatschappij waarvan de vruchten naar hun geboorteland, Nederland, gingen. Maar
alledrie ook vertoonden zij een bijzondere verknochtheid aan hun nieuwe land, de
eerste twee kritischer dan de laatste, wiens Roos-kleurige beelden althans zeker
de slavenwerkelijkheid sterk vertekenden. Alledrie opteerden zij ervoor om niet weg
te trekken en zij overleden in Suriname. In belangrijke mate hebben zij ertoe
bijgedragen dat voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis gesproken kon worden
van een levendig literair leven en het ontstaan van een heus literair circuit.
Niet-blanken bleven daar vooralsnog geheel buiten. Of toch niet helemaal: de slaaf
Jauw kon in 1789 letterzetten, drukken, lezen en schrijven.
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Negerverdriet en planterskommer
de geschreven literatuur van de 19de eeuw
tot 1890
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Aan het einde van de 18de eeuw is de koloniale bellettrie op een beslissende
tweesprong gekomen: er is een Surinaams-koloniaal circuit ontstaan van
drukkers, uitgevers en schrijvers die hun lot met het land verbinden. Daarnaast
blijft men teksten over Suriname schrijven in Nederland, waar het debat over
de afschaffing van de slavernij nog lang voortduurt.
In de 19de eeuw wordt het Surinaamse literaire circuit uitgebouwd (de
belangrijke Koloniale Bibliotheek wordt in 1857 geopend), maar de in gang
gezette literaire machinerie hapert. Van continuïteit in de ontwikkelingen kan
nauwelijks gesproken worden. Er zijn perioden dat het culturele leven opbloeit
door de activiteiten van individuen als Cornelis van Schaick, van
gezelschappen als de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en Oefening
Kweekt Kennis, of door het verschijnen van periodieken als De kolonist
(1838-1839) en West-Indië (1854-1858). Deze zorgen voor een zeer geleidelijke
heroriëntatie op het eigen land, al blijft Nederland voor de hogere klassen een
belangrijk ijkpunt, wat ook in de talloze koningsliederen tot uitdrukking komt.
Er zijn ook perioden dat alles wat met cultuur te maken heeft, wel uitgestorven
lijkt. Van een zekere mate van continuïteit is wel sprake in de theaterwereld,
waar verschillende gezelschappen actief zijn, maar het in 1837 opgerichte
Thalia lang toonaangevend blijft.
De afschaffing van de slavernij in 1863 leidt een periode van economische
malaise in, die stof geeft aan Kwamina voor twee opmerkelijke romans. De
opheffing van de censuur zorgt voor een opleving van de journalistiek. Eerst
rond 1890 komt er een echt nieuw elan in Suriname.
Voor andere talen dan het Nederlands is de 19de eeuw voornamelijk een
tijd van bijbelvertalingen, liturgische teksten en stichtelijke verhalen: sacrale
teksten die bijdragen aan de status van de volkstalen. In het Sranan zet
Johannes King met zijn levendige beschrijving van visioenen en reisverslagen
opmerkelijke teksten op papier.
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1. Inleiding
1.1 Algemeen
Voor de Surinaamse ingezetenen waren het laatste decennium van de 18de en het
eerste van de 19de eeuw een politiek onoverzichtelijke tijd. Het gedeelte van de
‘Wilde Kust’ tussen de Marowijne en de Pomoroon behoorde aan de Verenigde
Provinciën tot in 1795 de Bataafse Republiek werd uitgeroepen. In 1799 namen de
Engelsen het gehele gebied over. De Vrede van Amiens van 25 maart 1802 gaf de
Republiek alle West-Indische koloniën terug, maar al twee jaar later, in 1804,
maakten de Engelsen zich opnieuw van het gebied meester. Zo kon de
Binnenlandsche Surinaamsche Courant een gedicht van niet minder dan 11
coupletten opnemen van een anonymus onder de titel ‘Verjaarzang’ en ‘ter eere
van Zijne Groot Brittanische Majesteit Georges de Derde, onze genadigden
Souverein, gevierd binnen de Volksplanting Suriname op den vierden juny 1805 op
1
de Wijs: God save the King’. En een jaar later gaf het Private Theather of
Liefhebberytoneel drie voorstellingen ten bate van ‘de ongelukkige families der
2
Engelsche matrozen roemryk gesneuveld in de victorieuze slag bij Trafalgaar.’ De
vraag is of het Engels interregnum niet vooral een militaire aangelegenheid is
geweest. J.F.E. Einaar, die een studie over de periode schreef, zegt daarover: ‘Het
3
was, alsof de bevolking niet bij den strijd betrokken was.’
Met de Vrede van Parijs in 1814 werd Cayenne aan Frankrijk en Suriname aan
Nederland toegewezen, maar Demerara, Berbice en Essequibo vervielen aan
Engeland en zouden na de daadwerkelijke overdracht van Suriname in 1816 nooit
meer tot het Nederlandse overzeese rijk behoren. In 1831 werden ze met de
Pomoroon verenigd tot Brits-Guyana; de rechten, gewoonten en gebruiken van de
Nederlandstaligen werden door de Britten ontzien en nog lang trachtte de vereniging
‘Fides’ de Surinamers in Brits-Guyana te verenigen, maar op een handvol namen
4
na, verdwenen uiteindelijk alle Surinaams-Nederlandse sporen.
Het Engelse tussenbestuur had voor Suriname nieuwe investeringen in
katoenplantages in Coronie en Nickerie gebracht en links verkeer, maar de aard
van de plantersmaatschappij was niet wezenlijk anders dan aan het einde van de
18de eeuw. Áls er al een noodzaak tot het ‘beschaven’ van de negerslaven bestond,
dan hebben de Nederlandse kolonisators zich daaraan nooit veel gelegen laten
liggen. Op 1 januari 1808 werd de Engelse slavenhandel afgeschaft, dus ook de
handel op Suriname dat toen in Engelse handen was. Zes jaar later stelden de
Engelsen paal en perk aan de willekeur waarmee slaven werden afgestraft. Door
de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek waren slavernij en abolitie in
1797 welbewust buiten de wetgeving gehouden: de vrijheid van de negerslaven zou
5
de economie van de Republiek ruïneren, vreesden de patriotten. Het was onder
grote druk van de omringende koloniserende machten dat in 1814 de Nederlandse
overheid de slavenhandel aan haar onderdanen verbood (1814) en vervolgens de
negers van
1
2
3
4
5

Twee coupletten geciteerd door Simons 1966: 15.
SC 31-5-1806. Archief Samson port. 11, nr. 11. Samson 1950.
Einaar 1934: 23. Fred. Oudschans Dentz besprak dit proefschrift in BWR 600/24-4-1935.
Netscher 1886. Oudschans Dentz 1923: 71-74.
Schutte 1974, Schutte 1979, Paasman 1984: 121-126. Legêne 1998: 296-326 bespreekt de
slavernij binnen het 19de-eeuwse denken.
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6

roerende goederen tot mensen promoveerde (1828). Verbetering van de positie
van de slaaf en kerstening gingen vooraf aan een verstrekkende juridische
bescherming van de slavenmacht, maar de molens draaiden traag. Tegenstanders
van de afschaffing van de slavernij beriepen er zich op dat het bijbelwoord
waarschuwt dat de gelijkheid van meester en slaaf de hovaardigheid bespoedigt,
en ook vele voorstanders van de slavenemancipatie erkenden dat de slaven nog
7
niet rijp waren voor het christendom.
In 1823 werd dan wel een Maatschappij ter Uitbreiding van het Christendom onder
de Heidensche Bevolking in het leven geroepen, maar als we M.D. Teenstra kunnen
geloven, was dat nauwelijks een teken van een veranderende mentaliteit, want de
leden ervan waren ‘veelal wreede, onmeédogende egoïsten’, ‘meest alle ambtenaren
8
en schijnvrome reptilien’.
Dat verklaart ook direct de opschudding waarvoor een (tijdelijk) ingezetene van
de kolonie in die tijd kon zorgen - en weer was het een buitenlander die de
Nederlandse kolonie in een slecht daglicht plaatste. In 1826 verscheen in Londen
Outalissi: a tale of Dutch Guiana van de hand van C. Lefroy. Christopher Edward
Lefroy was een British Commissary Judge. Hij werd in 1819 benoemd tot eerste
Engelse rechter bij het Gemengd Gerechtshof tot wering van de slavenhandel te
Paramaribo. Evenals zijn tegenhanger in Sierra Leone had dit hof tot taak toezicht
te houden op de naleving van het in 1807 ingestelde verbod op de slavenhandel.
Toen zijn roman uitkwam, veroorzaakte dit in de woorden van M.D. Teenstra ‘hatelijk
en lasterend geschrift’ een schandaal, omdat ‘de meeste ambtenaren en openbare
9
autoriteiten in de kolonie bitter ten toon gesteld worden’. Dat een rechter zich aan
de kant van de abolitionisten schaarde, kon men in de kolonie maar moeilijk
accepteren, maar voor velen ging de rechter alle perken te buiten door in zijn
sleutelroman de figuur van Outalissi, aanstichter van de grote brand van Paramaribo
van 1821, als een held op te voeren. Mr. Evert Ludolph van Heeckeren, later
gouverneur van Suriname, sprak er op 19 februari 1827 schande van in een rede
10
voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De commotie liep zo hoog op dat
Lefroy in 1829 werd teruggeroepen. Hij werd als rechter opgevolgd door John Henri
11
Lance die als botanicus bekendheid zou verwerven.
De grote branden van Paramaribo in 1821 en 1832 maakten nog maar eens
duidelijk hoeveel ressentiment de slavernij kon oproepen. De aanstichters van de
brand in 1832 waren de negerslaven Codjo, Mentor en Present, die, weggelopen
om een tekort van 2 ½ cent, gedwongen waren eten te stelen. Zij werden tot de
brandstapel veroordeeld, hun kameraden Winst en Tom tot de galg. Zij werden als
onmenselijke misdadigers afge-

6
7
8
9
10

11

Wolbers 1861/1970: 547, 568, 608, 642-643. Bakker e.a. 1993: 76. Voor het internationale
perspectief zie Kuitenbrouwer 1978.
Oostindie 1997: 74, 87. Christelijke argumenten in het abolitiedebat komen uitvoerig aan de
orde bij Schutte 1979, Buisman 1992 en Toes 1993.
Teenstra 1842: XI.
Gecit. in EvS 375.
De rede is te vinden in de Surinaamsche Almanak van 1828. Hoe Lefroy reageerde kan men
nalezen in het onuitgegeven deel X van de handschriften van A.F. Lammens (Voorhoeve
1960). Verg. voorts Boumann 1995: 119.
Medendorp 1999: 45-48.
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12

schilderd, maar zouden veel later erkenning krijgen als zwarte verzetshelden.
Van de grote brand in 1821 is bekend dat die niet alleen zijn tol eiste aan
woningen, neringen en de militaire schouwburg aan de Keizerstraat. De boekerij
van het Departement Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ging
in vlammen op en waarschijnlijk ging daarbij ook het materiaal verloren voor de
nieuwe almanak; de Surinaamsche Almanak was in 1820 en 1821 door de
13
Maatschappij uitgebracht, maar zou daarna drie jaar lang niet verschijnen.
Redacteur van die almanak was Mr. Adriaan François Lammens (1767-1847), die
in deze jaren president van het Departement Paramaribo van de Maatschappij was.
Hij vervulde gedurende 1816 tot 1835 verschillende belangrijke functies in de
rechtspraak en was president van het hof dat het vonnis uitsprak over Codjo, Mentor,
Present en anderen, ‘een vonnis, de gruwelen der barbaarsche middeneeuwen
14
waardig’, aldus Teenstra. Bij de brand van 1821 verdwenen uit Lammens' huis
ook ‘twee manuscripten over de Kolonie Suriname, die waren in een groote roode
15
Portefeuille’; onbekend is of die ooit zijn terugbezorgd. Lammens liet in ieder geval
een vracht aantekeningen na over het politieke en sociaal-culturele leven in Suriname
aan het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw, die een belangrijke
16
bron voor historisch onderzoek vormen.
Internationaal had de Nederlandse koloniale politiek een niet al te beste naam
verkregen, vooral door het werk van enkele gerenommeerde buitenlandse auteurs.
Aan het begin van de 19de eeuw verscheen opnieuw buiten Nederland een boek
dat aan die beeldvorming over de kolonie Suriname een nieuwe impuls gaf:
Geschichte Simon Blaukohls van Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811). De roman
kwam in 1813 in een Nederlandse vertaling uit: De geschiedenis van Simon
17
Blaauwkool . Het boek gaf een aantal gruwelijke taferelen die de slechte reputatie
van de Nederlandse planters in Suriname bevestigden. Salzmann was na Aphra
Behn, Voltaire en Stedman de vierde niet-Nederlander die de internationale aandacht
vroeg voor de wantoestanden in de Nederlandse kolonie.
Het verhaal gaat als volgt. Simon Blaauwkool is van huis weggelopen en geraakt
op een schip dat hem naar Suriname brengt. Hij moet daar aan de kost zien te
komen en wordt blankofficier op een plantage. Het conflict met de planters is gauw
geboren, wanneer hij vanuit zijn godsdienstige opvattingen probeert de negerslaven
menselijk tegemoet te komen. Zijn collega's beramen een aanslag, maar Simon
wordt door de slaven gered. Eenmaal zelf opgeklommen tot planter voert hij zijn
humane systeem door: de slaven kun-

12

13
14
15

16

17

De brand en de gevolgen daarvan zijn uitvoerig uit de doeken gedaan door Teenstra 1833
en in een herziene versie: Teenstra 1842: 175-308. Rikken zou er zijn roman Codjo, de
brandstichter over schrijven. Op 26 januari 2000 werd de Heiligenweg omgedoopt tot ‘Kodjo,
Mentor en Presentpren’ (resolutie dd. 25-6-1999 no. 940/99, verschenen in ARS 31-12-1999
(zie DWT 26, 27 en 28-1-2000 & WS 2 t/m 8-2-2000). Melker 2001 analyseert de brand zoals
die in de literatuur voorkomt.
Beijer 1823: 72 maakt melding van het verloren-gaan van de nieuwe almanak.
Teenstra 1842: 270.
SC 9/13-2-1821: Lammens loofde een beloning van honderd gulden uit voor terugbezorging
(tegen de officiële koers iets minder dan nƒ100,-, in ieder geval een fors bedrag). Wolbers
1861/1970: 613 vermeldt hoe Lammens zijn vrouw uit het brandende huis redde.
Lammens' handschriften in 18 banden zijn, m.u.v. een aantal over de jaren 1816-1822
(Lammens 1982), niet uitgegeven en bevinden zich in het Surinaams Museum te Paramaribo,
terwijl een kopie op microfiche zich bevindt in de KB Den Haag (zie Voorhoeve 1960).
Amsterdam: Johannes van der Hey, 1813. Een 2de druk verscheen in Rotterdam 1830.
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nen geld sparen om zich uiteindelijk als vrije loonarbeiders op de plantage te
vestigen. Zijn plantage staat in schril contrast tot die van de heer Trekschuit die een
opstandige slaaf in een kooi heeft opgesloten waar de gieren hem door de tralies
heen pikken en insecten zijn wonden bedekken. Simon koopt hem vrij. Als zijn vrouw
en dochtertje zijn overleden, keert Simon Blaauwkool naar Duitsland terug; zijn
opvolgers schaffen zijn vrijkoopsysteem af.
Het beeld van de Nederlandse slavernij verkrijgt in deze roman zulke scherpe
trekken, dat de vertaler, de predikant-politicus Willem Anthonie Ockerse, meende
de teneur ervan te moeten nuanceren: niet alle Hollandse planters zijn zo, stelt hij
in een voetnoot, en bovendien geldt het ongunstige beeld niet alleen voor Hollandse
planters: ‘Zoo gaat het, wanneer men zich aan boeken of omloopende vertelsels
houden moet’ (p. 182). Ockerse had in ieder geval in zoverre gelijk dat Salzmann
evenmin als Voltaire ooit een stap in Suriname had gezet. Maar de schok die alle
gruwelijke taferelen bij de lezers teweegbrachten, zal er niet minder sterk om zijn
18
geweest.
Een andere Duitse auteur en tijdgenoot van Salzmann waarschuwde dat de
miserie voor hen die hun geluk in de kolonie wilden zoeken, al in Europa begon. G.
Behacker schreef een toneelspel in vier bedrijven, ‘naar het Hoogduitsch manuscript
vrij bewerkt door A. Bruggemans’, De ronselaar, of De gestoorde reis naar Surinamen
(1818), dat zich in Dordrecht afspeelt. Hij liet zien hoe een ronselaar een lichtgelovige
Duitser met zelfgeconcipieerde brieven voorhoudt dat hij als secretaris van de
gouverneur is aangesteld, en hij wil de jongeman als matroos verkopen. Volgens
het ‘Voorberigt’ heeft de schrijver zelf deze ‘treurige ondervinding’ opgedaan, wat
19
hem ‘in onderscheidene opzigten, veel, zeer veel gekost’ heeft.
Een boek dat in Europa een belangrijke bijdrage leverde aan een verandering in
het denken over de slavernij, was het reisverslag A winter in the Westindies (1840)
van Joseph John Gurney. Deze Quaker pastor beschreef het leven van de bevrijde
negerslaven in de Engelse koloniën en maakte veel indruk door de wijze waarop
hij liet zien hoe de slavenbevrijding positief uitwerkte op de zedelijkheid en moraal
van de negerbevolking. Gurneys boek was in verschillende talen vertaald - in 1843
ook in het Nederlands - en werd met regelmaat aangehaald in de debatten over
20
slavernij in het midden van de eeuw.
De belangrijkste rol in de publieke afkeer van elk systeem van slavernij werd,
beide verschenen in 1852: Uncle Tom's Cabin van Harriët Beecher-Stowe die de
koloniale misstanden in Amerika voor het wereldforum bracht, en Zapiski ochotnika
[Jagersverhalen] van Ivan Toergenjef, waarin de Russische lijfeigenschap werd
aangeklaagd. Dat Uncle Tom's Cabin ook gelezen werd als een kritiek op de slavernij
buiten Noord-Amerika toont de titel van een brochure van Julien Wolbers, de bekende
geschiedschrijver van Suriname: De Slavernij in Suriname, of dezelfde gruwelen
der slavernij die in de ‘Neger-

18
19
20

Over Ockerse als vertaler van Salzmann: Stouten 1982: 210-212. Paasman 1984: 168 wijst
op punten van overeenkomst tussen Simon Blaukohl en Reinhart.
P. [III]. Een exemplaar van het stuk bevindt zich in de UBA. Niet in Paasman 1984.
Uitgebreid beschreven door Waaldijk 1959: 111-118. Het boek werd besproken in De Vriend
des Vaderlands, afl. 15 (1841), p. 754; en in De Gids, 7 (1843), deel 1, p. 532.
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21

hut’ geschetst zijn, bestaan ook in onze West-Indische Kolonien! (1853). Hoezeer
Beecher-Stowe de discussie over de Nederlandse koloniën beïnvloedde, blijkt wel
uit de wijze waarop een gewezen planter er in 1854 over klaagde:
't Is mooi geschreven en ik heb het met belangstelling, en met veel
genoegen ook gelezen, en het talent der schrijfster heb ik bewonderd;
maar als het waar is, wat men u hier om strijd verkondigt, dat de slavernij
nergens zoo zwaar drukt als in Suriname, dan heeft Mevrouw Beecher
Stowe geweldig overdreven. In allen gevalle is hare voorstelling eenzijdig;
maar als men u ook zoovele gruwelen van Suriname vertelt, dan maakt
22
men u iets wijs.
In de twaalf jaren dat hij in Suriname doorbracht, heeft hij nooit een Uncle Tom
gevonden, voegde hij er nog aan toe.
Bovendien bedenke men, dat de wet vele gruwelen, die in ‘de Negerhut’
worden verhaald, in Suriname onmogelijk heeft gemaakt.
Er hoeft niet aan getwijfeld te worden dat de planter het boek werkelijk onder ogen
23
heeft gehad: al in 1853 was Uncle Tom's Cabin in Suriname verkrijgbaar. Er hoeft
evenmin aan getwijfeld te worden dat de planter alleen zag wat hij wilde zien. Nog
in 1858 liet zekere heemraad Ruhmann op de plantage De Dageraad in de Motkreek
slaven geselen, omdat zij geprotesteerd hadden tegen het geringe aantal werkers
dat op zware grond moest wieden:
In drie uren tijds werden 1200 zweepslagen toegediend. De ongelukkigen
werde aan een paal gebonden met een vijftigponds gewigt aan de voeten
en de striemen gingen zoo diep door het vleesch, dat het bloed er
tappelings uitstroomde, zoodat zelfs drie militairen, edele zielen die
kortelings in de kolonie aangekomen, de Surinaamsche gruwelen nog
niet in hare volheid kenden, er flaauw van werden en uit den kring
24
gedragen moesten worden om te worden gelaafd.
De Amsterdamsche Courant meldde later dat het om ‘slechts’ ongeveer 700
zweepslagen ging!
In 1862 ondertekende koning Willem III in zijn vakantieoord Wiesbaden de wet
waarin de afschaffing van de slavernij werd afgekondigd en op 1 juli 1863 werd die
een feit. De Surinaamse en Antilliaanse kranten meldden dat er speciale feestzangen
waren geschreven en dat er bijzondere religieuze dankdiensten werden gehouden.
De vrijgemaakten gedroegen zich waardig en grote menigten trokken op naar het
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Een exemplaar ervan bevindt zich in de British Library, Londen. Over dit en andere brochures
van Wolbers: Waaldijk 1959: 145-148. Over Beecher Stowe en haar rol in het slavernijdebat
over Suriname: Waaldijk 1959: 76-82.
Aldus de niet bij name genoemde planter tegenover zijn gastheer: Van Berkum 1854:
3; het navolgende citaat van p. 39. Het stuk is gedateerd: 1854.
In SW 38/18-9-1853 werd geadverteerd met o.m. ‘De Negerhut, 2 deelen, gr. 8o, door Harriet
Beecher Stowe’. Onder meer W.E.H. Winkels had het boek gelezen, blijkens Winkels 1856:
20.
Gecit. naar de Provinciale Friesche Courant van 23-9-1858 door Toes 1992: 168-169.
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huis van de gouverneur om de landvoogd en de koning dank te betuigen. Het is
misschien goed hier nog eens

25

Er zijn nauwelijks kranten van het jaar 1863 bewaard gebleven, maar ze zijn wel uitvoerig
aangehaald in de Amsterdamsche Courant van 1 augustus 1863, en die weer in Bergendahl
1863 (aanwezig in het KITLV/Caraf).
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aan te halen wat Alex van Stipriaan daarover schreef:
Naarmate de slaven en hun cultuur hechter verankerd raakten in de
plantagekolonie werd hun overlevingsstrategie offensiever en maakten
zij gebruik van de zwakte en afhankelijkheid van de plantersklasse door
steeds meer rechten te verwerven. Deze verzetscultuur heeft hen in staat
gesteld het slavernijsysteem van binnenuit uit te hollen, waardoor zijzelf,
en niet de politieke of economische machthebbers, de belangrijkste factor
26
zijn geweest in hun eigen emancipatie.
Om een volledige leegstroom van de plantages en de ineenstorting van de
landbouweconomie te voorkomen, werden de slaven verplicht na 1863 nog tien jaar
tegen betaling hun arbeid te blijven verrichten. Desondanks zette ook in deze jaren
van het Staatstoezicht het economisch verval van de kolonie door. Als we het
getuigenis uit 1913 van de in 1850 geboren predikantendochter Henriëtte Conradi
mogen geloven, dan betekende 1863 voor de vrouwen een ommekeer: ‘De vrouw
ontwaakte uit haar zorgeloos bestaan maar wist niet wat van haar verlangd werd.’
Gaandeweg de 19de eeuw echter werd een nieuwe invulling aan het vroeger zo
‘zorgeloos bestaan’ gegeven: vrouwen vonden emplooi als typiste, boekhoudster
en apothekeres. Conradi tekende daarbij aan dat het ‘moederland’ nog een voorbeeld
kon nemen aan het feit dat de salarissen in de kolonie gelijk waren voor mannen
en vrouwen. Zij concludeerde dat de vrouw die de drang in zich voelt te werken en
nuttig te zijn ‘zich eene onafhankelijke positie [kan] verwerven en [kan] toonen dat
27
zij niet beneden de man behoeft te staan.’
In de jaren '80 van de 19de eeuw verschenen in het nieuwsblad Suriname enkele
prozastukken die tussen al het zakelijke nieuws nogal opvielen. ‘Neger No. 40000’
schreef in 1884 een prozastuk, ‘Een dag aan boord: Uit het dagboek van een
Surinaamschen rechercheambtenaar’ waarin de ik-figuur een schip buitengaats tot
Braamspunt vergezelt en ziet hoe allerlei kisten met opschriften als K S Beg. 1884
overboord worden gezet. Het stuk, dat een vaardige schrijvershand verraadt, was
zonder meer een allegorie op de spilzucht van de Koloniale Staten die in 1865 waren
28
ingesteld. Blijkbaar werd de boodschap goed verstaan, want twee dagen later
weerklonk er een tegenstem van ‘Neger No. 43000’, waarop No. 40000 zijn pleidooi
voor een gezonde politiek weer voortzette.

1.2 Demografie
De bevolking van Paramaribo bood in de eerste helft van de 19de eeuw eenzelfde
internationaal aanzien als de andere koloniale steden aan de Noordkust van
Zuid-Amerika. W. Boekhoudt, die in de jaren '40 van de 19de eeuw in Suriname
verbleef, noteerde:
Men vindt onder hen Engelschen, Duitschers, Noord-Amerikanen,
Franschen, enkele Spanjaarden, Portugeezen en Corsikanen, voorts
Inboorlingen en niet meer dan voor ¼
26
27
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Van Stipriaan 1993: 425. Dat Willem III de instigator van de slavenemancipatie zou
zijn geweest, verwees ook Waaldijk 1959: 218, en stelling 1, al naar het rijk der mythen.
Conradi 2001: 8-9. Conradi 1898 gaat uitvoerig in op positie en aard van de vrouw in de 19de
eeuw. Zie ook Oomens 1986.
S 14/15-2-1884. Over de Staten: Ooft 1972: 57-58.
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29

deel Nederlanders.

Reisverslagen maakten melding van het grote aantal schepen uit allerlei windstreken
dat bij Braamspunt - de ingang van de Surinamerivier - of voor de rede van
30
Paramaribo lag te wachten. De volksplanting Suriname is altijd een samenleving
geweest van verschillende etniciteiten, religies en visies, en in de loop van de 19de
eeuw zou dat karakter alleen nog maar versterkt worden. Portugese en Hoogduitse
joden, Franse hugenoten en labadisten, Duitse herrnhutters, Nederlandse en Engelse
lutheranen, hervormden en katholieken maakten de blanke bovenlaag uit van planters
en kooplieden, militairen en klerken. In 1813 werden zij in aantal zeker tien maal
overvleugeld door de 44.084 slaven, van wie er overigens maar 2.599 in Paramaribo
31
32
verbleven. In 1826 was het aantal stadsslaven al verviervoudigd en in 1839 zelfs
opgelopen tot 15.002. Het lijdt geen twijfel dat de plantersklasse vaak in angst en
beven heeft geleefd voor het moment dat de wraakgeest van deze overmacht kon
33
losbreken.
In 1862, een jaar voor de afschaffing van de slavernij, was het totale aantal slaven
in Suriname teruggelopen tot 36.484. Tegen die tijd was de groep in de kolonie
geborenen wel aangegroeid tot een substantieel aantal. De verschillende
schakeringen van de gekleurde bevolking, alle met hun eigen benaming, leefden
met elkaar in een complex systeem van onderlinge verhoudingen, afhankelijk van
34
huidskleur, maatschappelijke positie en woonplaats. August Kappler, de stichter
van Albina in Oost-Suriname, vermeldt: ‘De handwerkslieden zijn bijna uitsluitend
Kleurlingen of vrij geworden Negers, zoodat de geheele bevolking der stad
[Paramaribo] vóór de emancipatie ongeveer 10.000 vrije menschen bedroeg, waarvan
35
er, de militairen er onder begrepen, nauwelijks 1500 in Europa geboren waren.’
Overigens was de demografische structuur in de eerste helft van de 19de eeuw
nog heel wat complexer, zoals al in het hoofdstuk over de orale cultuur van de
creolen werd opgemerkt: er waren evenzeer vrije, soms zeer welvarende zwarten,
als totaal verpauperde blanken die leefden van de kruimels van de tafels der gegoede
stadsbevolking. Het district Saramacca zag bovendien van juni 1845 tot mei 1853
29
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Boekhoudt 1874: 82. Henry Bolingbroke, die in de eerste jaren van de 19de eeuw
Demerara, Essequibo en Berbice bereisde en in 1807 vendumeester in Suriname werd,
bezocht het stadje Stabroek en noteerde: ‘Dutch, Germans, Prussians, Russians,
Swedes, Danes, Spaniards, French and Americans, may be incorporated as one-third
of the white population, and Great-Britain claims the other two’ (Bolingbroke 1807: 50).
Verg. b.v. P.J. Benoit (1980: 27) die in 1829 Suriname binnenvoer, Van Breugel 1842: 26,
Boekhoudt 1874: 24, Huygens 1978, afb. 1 en Legêne 1998: 82.
Deze en de navolgende cijfers uit Van Stipriaan 1993a: 311. Het cijfer van 1839 uit De kolonist,
I (1838/1839), Twaalfde stuk, p. 371.
Van Heeckeren 1826: 114-123 noemt een aantal van 12010 slaven in de stad (2460 kleurlingen
en 9550 zwarten), naast 5833 vrijlieden (blanken 3428, kleurlingen 1805 en negers 600).
Emmer 1974: 182-183 verhaalt dat men zelfs in Nederland bang was, dat de slaven op de
hoogte waren van wat er aan abolitionistische geluiden te horen was in de Nationale
Vergadering.
Daarover schrijft Hoefte 1996. In het Verslag over de koloniën 1857-58: 1 wordt voor dat deel
van de vrije bevolking dat in de kolonie is geboren, de algemene naam ‘Kreolen’ gereserveerd,
te onderscheiden in ‘blanke Kreolen, Kreolen-kleurlingen en Kreolen-negers’. De
gemanumitteerden worden onderscheiden in ‘Kreolen’ en ‘zoutwater-negers’ (uit Afrika
aangebracht). Dit gebruik van het woord creool sluit aan bij het algemene gebruik in
Zuid-Amerika. Tegenwoordig reserveert men het woord ‘creool’ in Suriname voor mensen
van afro-Surinaamse origine.
Kappler 1883: 28. Hij onderschatte blijkbaar de grootte van de stadsbevolking. Een
levensbeschrijving van Kappler vindt men in de Surinaamsche Almanak 1903. Zie voorts Kalff
1928, Oudschans Dentz 1941 en Ten Hove 2001.
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nieuw segment aan de Surinaamse bevolking zou toevoegen: de boeren of boeroes.
Julius Eduard Muller (1846-1902) en Cornelis Atzes Hoekstra (1852-1911) schreven
een levendig verslag van deze kolonisatie met Het vijftigjarig jubilé der boeren in
36
Suriname (1895). De inheemsen leefden hun leven buiten de koloniale samenleving,
soms op verafgelegen plaatsen handeldrijvend met de bosnegers, af en toe
opduikend in de stad Paramaribo of in de kolonistennederzettingen.
In de 19de eeuw nam het absenteïsme toe: administrateurs namen de zaken
waar voor in Europa wonende plantage-eigenaren. Het aantal settlers nam af. Vele
Nederlanders in de West bleven passanten en hun laatste horizon bleef uiteindelijk
die van Holland. Hun stem deed zich horen in de Surinaamsche Courant van 15
maart 1835 (nr. 22), in een lang gedicht van twaalf strofen van elk acht versregels,
getiteld ‘Mijn afscheid aan Suriname’ en ondertekend met ‘B.’ Deze bevindt zich
aan boord van de Jonge Lodewijk Antonie, Braamspunt, 15 Maart 1835. Vermoedelijk
is de datering fictief, daar het lange gedicht op de wijze ‘Herinnert g' u ô braven
Landgenoten’ op dezelfde dag in de krant verscheen. Het begint zo:
Vaarwel! vaarwel geliefkoosd oord Suriname,
Vaarwel! vaarwel daar 't Lot mij van u rukt

Hij verontschuldigt zich in de derde strofe:
Ach wil daarom mijn roeping doch niet doemen,
Daar z' immers mijn geboorten grond betreft,

Dichter B. bleef vijfentwintig jaar in Suriname, zegt hij, en hij bezingt de natuur en
het ‘zacht luchtgestel’. En natuurlijk:
Werpt, onuitputbaar, heerlijk Land der Aarde,
Nog lang uw renten, naar gewoonte, af.

De bevolking van Suriname moet een levendig kleurenpalet te zien hebben gegeven
en volgens dominee G.B. Bosch was het goed toeven in de kolonie: ‘Ja, voorzeker,
Suriname is een schoon en heerlijk land, waar de mensch gelukkig, hoogst gelukkig
kan leven, wanneer hij slechts de begeerlijkheid der oogen en des vleesches weet
37
te beteugelen.’ ‘De mensch’, dat is hier natuurlijk de welvarende blanke. De wet
sprak pas in 1829 voor het eerst over de slaven als mensen, zij het dan mensen
38
die ‘voorlopig nog onbeschaafd’ zijn.
In de loop van de 19de eeuw verbeterde de moraal van de blanke bevolking
enigszins, aldus Gert Oostindie:
De nieuwe rekruten kwamen uit een Europese cultuur die langzamerhand
begon te aanvaarden dat zwarten ook mensen waren, en die bovendien
ook haar eigen discipli-

36
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Een fragment eruit in Mama Sranan 138-142. Voorts zijn van belang voor de
boerengeschiedenis: De vestiging... 1921, Verkade-Cartier van Dissel 1937, Gemmink 1980
en Loor & Van Brussel 1995.
Bosch 1843: 13. Ook bij Hoefte & Oostindie 1996: 69.
Oostindie 1997: 59, 74, 87. Teenstra 1842: 108-121 gaat uitvoerig in op de denkbeelden over
negers.
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naire strategieën aan het veranderen was. Daarnaast hadden het
geleidelijk verschuiven van de machtsrelaties en de pacificatie van de
marrons tot gevolg dat de spanningen waren afgenomen die in de
voorgaande periode die onbehouwen ‘voortrekkersmentaliteit’ van de
39
kolonisten hadden bepaald.
Het gevolg van het zo lang uitblijven van een ‘beschavingsoffensief’ is wel geweest
dat de slaven ongemoeid werden gelaten in de beleving van hun religie en cultuur.
Maar anders dan op bijvoorbeeld Curaçao, socialiseerden de negers daardoor niet
met de blanken, versterkten zij hun groepsbeleven en werden zij nooit het soort
meegaande Sambo-neger, kinderlijk, afhankelijk en zonder karakter, dat de
40
Amerikaanse socioloog Elkins heeft geschetst. Alleen een kleinere groep
creoliseerde, dat wil zeggen dat zij dicht tegen de blanke cultuur aanzat, er trekken
van overnam en er soms via huwelijk of een andere verbintenis direct aansluiting
bij vond; maar ook de meesten van deze groep konden juridisch noch anderszins
werkelijk deel van de blanke wereld uitmaken. De groep vrijen was overigens enorm
gegroeid. Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 bestond de vrije populatie uit
49.132 zielen; 47.000 daarvan waren zwarten of gekleurden. Wim Hoogbergen en
Okke ten Hove hebben dan ook opgemerkt dat het overgrote deel van de slaven in
41
die tijd eigendom was van gekleurde of zwarte eigenaren.
Het was in de tweede helft van de 19de eeuw dat het aanzien van de Surinaamse
bevolking definitief zou veranderen met de komst van Aziatische bevolkingsgroepen.
Geschiedschrijvingen laten het begin van de chinese immigratie in 1853 vallen.
Maar al in 1806 bevonden er zich chinezen in het Caraïbisch gebied en het
overlijdensregister van de rooms-katholieke kerk maakt er gewag van dat in 1822
42
in Paramaribo een chinees overleed. Met de afschaffing van het Staatstoezicht in
1873 arriveerden de eerste Brits-Indiërs en in 1890 kwam ook de immigratie van
43
contractarbeiders uit Java op gang.
Met die Aziatische immigratie was overigens niet iedereen blij. Een Vereeniging
van Surinamers in Nederland liet in 1872 een boekje verschijnen, Suriname en de
opheffing van het pauperisme in Nederland, waarin het vrijmaken van financiële
middelen voor de invoer van Aziatische contractanten fel werd gehekeld. De
overvloed aan werkkrachten in Nederland kon mooi het tekort aan arbeidskrachten
in de kolonie compenseren, zo luidde de redenering. Het was een pleidooi aan
44
dovemansoren.
De uit Azië overgebrachte werkkrachten werden beschouwd als tijdelijk ingehuurde
contractarbeiders, en werden vaak zo schandelijk slecht behandeld, dat wel is
45
gesproken van de slavernij van deze arbeidscontractanten. In 1859 kwamen de
chinezen die werk39
40
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Oostindie 1997: 103. Ook Teenstra 1842: 18-19 maakte van de verandering van
ingezetenen gewag.
Elkins 1971: 82.
Hoogbergen & Ten Hove 2001.
William Man A Hing 1998 bracht dit gegeven naar boven; Vrij 1999 diepte het uit. Look Lai
1998 schrijft over de chinezen in het Caraïbisch gebied. Ankum-Houwink 1974 en uitvoeriger
Zijlmans & Enser 2002 over chinezen in Suriname.
In grote trekken is de immigratie van de Aziatische bevolkingsgroepen beschreven in het deel
over de orale literatuur. Over de hindostaanse immigratie en inburgering: De Klerk 1953, Dew
1978, Hassankhan 1993, Bhagwanbali 1996 en Hoefte 1998. Over de javaanse immigratie
en inburgering: Ismael 1949, De Waal Malefijt 1963, Suparlan 1976, Hoefte 1990a, Hassankhan
1993 en Hoefte 1998.
Zie Suriname en de opheffing... (1872). Oostindie 1986: 54-55 schrijft erover.
Oedayrajsingh Varma 1993 (die het specifiek over de Brits-Indiërs heeft).
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ten op de Mettray te Lustrijk (een kolonisatieproject voor protestantse wezen) in
46
opstand. Toen in 1884 de suikercrisis uitbrak revolteerden de arbeiders op de
plantages Zoelen en Zorg en Hoop onder aanvoering Mathura en Ramdjanee en
47
in 1902 zouden de Brits-Indiërs op de suikerplantage Mariënburg in opstand komen.
De Aziaten werkten behoorlijk, zo luidde het algemene oordeel, maar het was met
hen slecht kersen eten. Een verstandig blankofficier kon maar het beste zó met hen
omgaan, aldus een anoniem gedicht in 1883:
Stok en revolver niet vergeten.
Ik ga er niet op uit te dooden,
Maar toch, je hebt zo'n ding van noode.
Bij 't koelievolk en bij Chineezen
48
Is 't goed geprepareerd te wezen.

Met de Aziaten zijn de belangrijkste groepen immigranten wel beschreven, al kwamen
er verspreid over de 19de eeuw ook nog kleinere aantallen mensen van elders:
Portugeessprekenden uit Madeira en ook vrije immigranten uit Afrika. Zo werd een
Afrikaanse toverprinses verbannen van de Kust van Guinea. Deze Adjua Japiaba
arriveerde in maart 1851 in Suriname en kreeg als vrije Afrikaanse na enige tijd een
huis op Frimangron, de wijk waar de Zwarte Jagers of Redimusu hun woonstee
49
hadden. Ze reed er rond op een geit en kon haar toverrituelen voortzetten.

1.3 Culturele oriëntatie
Het aanmerkelijk aantal geschiedschrijvingen vanuit christelijke optiek, doet soms
vergeten dat het voornaamste segment van de blanke cultuur in de kolonie in de
eerste helft van de 19de eeuw, nog altijd het joodse was. De kerstening was in de
18de eeuw begonnen, maar had weinig vruchten afgeworpen. In de jaren 1765 tot
1813 hadden de Moravische broeders onder de bosnegers evenveel bekeerlingen
gemaakt als zij jaren actief waren geweest in het bosland, meldt predikant Jan
50
Herman de Ridder. Maar die kerstening zou in de eerste helft van de 19de eeuw
een grotere vlucht nemen. Kerkhistoricus J.W.C. Ort ontwaart in de herrnhutterse
vroomheid de invloed van Goethe (Bekenntnisse einer schöne Seele) en de
godsdienstfilosoof Schleiermacher: ‘De manier waarop de Heiland in het middelpunt
van de vrome aandacht wordt gesteld, evenzeer voor de navol-
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Over de Mettray: Thomson 1902: 131, Samson 1954/55b, Oudschans Dentz 1972: 38 en
over deze kwestie: Toes 1992: 166-168.
Over deze en andere opstanden: Hira 1982: 196-215.
S 10/2-2-1883. Een ‘positievere’ opstelling zou men kunnen afleiden uit een in 1895 geplaatste
advertentie van J.W. Kok, een beëdigd tolk in de Javaanse talen die waarschijnlijk ervaring
in de Oost had opgedaan, en die meldde dat er gelegenheid bestond tot het nemen van
lessen. Overigens zal hij hoogstwaarschijnlijk geen leerlingen hebben verwacht die uit
belangstelling voor de Javaanse cultuur de taal wilden leren. (DS 19/12-5-1895.
Zie André Loor, ‘Geschiedenis: Frimangron’, in WS 16 t/m 22-9-1993 en Ten Hove 1996:
168-169 die ook andere inwijkelingen bespreekt.
De Ridder 1857: 110-111. Waarom Ort 2000: 140 vier hervormde gedoopten in dertig jaar
tijd (1701-1730) ‘van grote betekenis’ kon noemen, is mij onduidelijk.
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ging in het eenvoudige leven van elke dag als voor de diepste mystische
51
beschouwing, biedt naar verschillende zijden stichting.’
De paradox wilde dat juist nu de negerslaven geleidelijk aan meer vrijheid kregen,
52
het offensief tegen hun cultuur werd ingezet. Kerstening, zo stelt Gert Oostindie,
werd een middel tot socialisering, al was de scepsis over de resultaten van die
christianisering nog lang niet uit de lucht. Het brengen van Christus' boodschap was
deel van een breder beschavingsoffensief, het begin van de mission civilatrice
waarvoor de Nederlandse kolonisator - in tegenstelling tot de Engelse en Franse nooit zoveel belangstelling had gehad:
Geen van de koloniale mogendheden lijkt echter zo laat te zijn begonnen,
zo weinig vasthoudend en zo weinig succesvol te zijn geweest bij het
opleggen van de moederlandse cultuur als norm overzee, als juist
53
Nederland.
Voor de blanke bovenlaag was en bleef de culturele oriëntatie intussen
Noord-Noord-Oost. Die bovenlaag was multilinguaal: het Nederlands was, zeker
na het vertrek van de Engelsen in 1814, de belangrijkste taal. Maar ook Duits en
wat de joodse gemeenschap betreft het Portugees en Spaans waren nog belangrijke
54
voertalen; tot 1837 bleef voor hen het Portugees nog de schrijftaal. Daar kwam
het Frans als internationale contacttaal nog bij. Het belang van deze taal in de
kolonie was in niet geringe mate het gevolg van de instroom van Franse hugenoten
na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685. Als in het eerste hoofdstuk van
de roman Ma Rochelle passée/ Welkom El Dorado (1996) van Cynthia McLeod, dat
zich afspeelt in 1845, het jongetje Remi overdenkt ‘mama en grootpapa spraken
ook wel eens Frans met elkaar’, dan is dat conform de historische situatie. Het
spreken van vreemde talen was voor de bovenlaag een kwestie van prestige. In
een ingezonden brief van ‘V.H.’ in de Surinaamse krant De Telegraaf hekelt deze
in 1842 dat zovelen een manie hebben hun gesprekken ‘met stadhuiswoorden te
willen spekken’. Zonder poëtische pretenties biedt hij het gedicht ‘Mille voor
Mademoiselle’ aan, dat ‘wezenlijk onlangs heeft plaats gevonden’ en waarin hij
satirisch beschrijft hoe een man de afkorting Mlle. (voor Mademoiselle) las en een
55
actrice Mille Rachel noemde.
De blanke bovenlaag van de Surinaamse samenleving was met het jodendom
en de verschillende christelijke kerken ook multireligieus. Maar in haar culturele en
politieke oriëntatie op Europa was zij betrekkelijk homogeen, een homogeniteit die
zich goed laat aflezen aan de kranten in de 19de eeuw en de sporen van cultureel
leven die daarin bewaard zijn gebleven. Dat daarin weinig wordt aangetroffen over
de niet-blanke bevolking, verwondert niet; wat de menselijke begaafdheden betreft,
zo stelde rechter A.F. Lammens al in de jaren '20 van de 19de eeuw vast, is ‘het
alleen een verkeerde en ongegronde eigenliefde [...] waardoor de Europeer zich
56
zelf zo uitsluijtend hiertoe gerechtigt gerekend.’
Daar kwam nog bij dat de overheidscensuur bijzonder streng was. Al in de Engelse
tijd, op 21 april 1804, had gouverneur Pieter Berranger bepaald dat drukwerk enkel
51
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Oostindie 1997: 100-101. De navolgende verwijzing heeft betrekking op p. 50.
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stond een geldboete van ƒ500,-. Maar na de Engelse tijd werd de situatie nauwelijks
beter. Procureur-generaal Philippus de Kanter verwierf een geduchte reputatie om
het argusoog waarmee hij de kranten in de gaten hield; in de nieuwsbladen van de
eerste eeuwhelft vindt men nu en dan blanco kolommen. In 1841 gaf de
Surinaamsche Courant deze schertsadvertentie die wellicht een toespeling op de
man bevatte:
Catalogus eener verkooping van zeldzaamheden, [o.m.]:
No. 5 Een kastanje bruin geraamte van een paard, gezadeld en getoomd.
No. 8 Een onderbroek van gom-elastiek.
No. 11 Een honderdjarige olifant op sterkwater.
No. 16 Een halven schepel Sneeuw uit den kouden winter van 1740.
58
No. 28 Het dagboek van een eerlijk Procureur, geheel uitverkocht.
Teenstra zette procureur De Kanter zo neer:
een lang, mager man, met een zeer terugstootend voorkomen; hij heeft
een lang, duister Duc d'Alba's gezigt, tevens veel gelijkende op Hudson
Löwe, een torie [Tory, conservatief - MvK] van de behoudende partij, (n.b.
van ijzers en kluisters); een man bij wien, misschien door den
dagelijkschen omgang met fielten en boosdoeners, de fijne draden van
het menschelijk gevoel schijnbaar zijn afgebroken; een man, die blijken
geeft een vijand te zijn van algemeene verlichting en beschaving, en zelfs
de drukpers in Suriname, gelijk alle dagbladen dier Kolonie onder een
strenge censuur houdt, want, ‘in een land van domheid en slavernij,
passen geene denkbeelden van verlichting en vrijheid te worden
59
ontwikkeld’, is helaas! het voorgeven van velen.
Het maandschrift De kolonist (1838/1839) had mogelijk te lijden onder de
overheidscensuur en probeerde potentiële auteurs uit te leggen dat censuur niet
de redelijke vrijheid aan banden legt, maar alleen de maatschappelijke orde
60
beschermt en de aantasting van eer en goede naam tegen wil gaan.
Verbindingen met Nederland werden met grote regelmaat onderhouden. Op initiatief
van koning Willem I zond de transatlantische stoomvaartdienst haar eerste boot
voor pakketvaart in 1827 naar Suriname. In 1846 werd de lijn gestopt, toen de
61
vaarten niet rendabel bleken te zijn. Maar andere boten bleven met grote regelmaat
alles aanvoeren wat de oriëntatie op Europa kon versterken. Als in 1831 in de
Surinaamsche Courant ‘Eenige beschikkingen uit het testament van Bolivar’
verschijnen en in 1843 in de Nieuwe Surinaamsche Courant een levensschets van
62
dezelfde Zuid-Amerikaanse staatsman wordt gegeven , moet dat niet geïnterpreteerd
worden als een heroriëntering op het eigen continent. De neuzen bleven naar Holland
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Schiltkamp & De Smidt 1973: 1229. Einaar 1934: 6.
SC 83/16-10-1841.
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de stad bepaalt.
‘Een woord aan hen, die, uithoofde van het bestaan der censuur, zich onttrekken aan het
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1853 zou er twee maal per maand een editie voor West-Indië verschijnen van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant; een abonnement kostte ƒ36,- per jaar, wat gelijk
63
stond aan de helft van de prijs voor een gewoon Nederlands dagblad. Die culturele
oriëntatie zou nog lang zo blijven. Toen op 14 september 1884 in Utrecht hulde
werd gebracht aan Nicolaas Beets, haalde dat de voorpagina van het koloniaal
nieuws- en advertentieblad Suriname met een breed uitgemeten verslag over
64
verschillende kolommen.
De Europees gerichte culturele oriëntatie werd versterkt door een klein aantal
actieve personen binnen de toch al betrekkelijk smalle bovenlaag van de Surinaamse
samenleving. In het weldadigheidswezen, binnen de sociëteiten, in het theaterleven,
in het boekwezen, in de besturen van kerkgenootschappen en loges: voortdurend
gaven dezelfde figuren acte de présence. Het gevolg van deze situatie was natuurlijk
dat de levendigheid van het culturele leven altijd sterk afhankelijk bleef van de
inbreng van individuen. In een opstel uit 1839 in het maandschrift De kolonist, getiteld
‘De ongunstige omstandigheden dezer kolonie, beschouwd als prikkels om onze
geestkracht op te wekken’, betoogde de auteur dat de betreurenswaardige staat
van de kolonie juist extra stimulansen gaf voor allerlei nieuwe ideeën over kolonisatie,
65
financieel beheer, middelbaar schoolonderwijs etc. Ondanks het optimisme van
deze visie moet toch worden geconstateerd dat die miserabele staat van de kolonie
de totstandkoming van instellingen en activiteiten met een zekere bestaanscontinuïteit
erg heeft bemoeilijkt.
In de loop van de 19de eeuw verbreedde de middenklasse van in de kolonie
geborenen en mulatten, die zich goeddeels sterk aan de blanke bovenlaag probeerde
te adapteren, onder meer door lidmaat te worden van de Hervormde Kerk. Zij bezette
eerst nog de lagere rangen van het overheidsapparaat en beheerde de kleinere
neringen. Voor haar maatschappelijke emancipatie wist deze middenklasse dat zij
de gerichtheid op het Europese leven van de bovenlaag moest overnemen. Zij
maakte zich het Nederlands eigen, maar was meertalig, multireligieus en
multicultureel, al zou zij die multiculturaliteit vóór de 20ste eeuw nooit nadrukkelijk
naar buiten brengen. Evenals op Haïti was deze groep van geassimileerde mulatten
niet bepaald geliefd bij de zwarte bevolking. Gaspar van Breugel haalt een spotlied
aan, dat de zwarten op de mulatten gemaakt hadden: ‘De blanken hebben een
66
vaderland; de zwarten hebben ook een vaderland; maar de mulatten niet!’
De middenklasse groeide vooral na 1863. De afkondiging van de slavenemancipatie
stelde niet alleen de fysieke vrijheid in het vooruitzicht aan het grootste deel van de
bevolking, het nieuwe regeringsreglement van 1865 gaf ook lucht aan de geestelijke
vrijheid van alle inwoners. Een advertentie, geplaatst door C.A. Wois in de
West-Indiër van 1866, laat hierop enig licht schijnen:
Sints eenigen tijd bespeurende, dat de lust tot lectuur der couranten bij
mijne buren in de Hofstraat (waar ik sints 16 jaren woonachtig ben) meer
en meer aanwakkert, hetgeen hier misschien zijnen oorsprong vind, dat
door ontheffing der kluisters, der pers, de berigten der dagbladen veel
belangrijker zijn dan vroeger [...] zoo moge deze
63
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ter algemeene kennis mijner vrienden en buren in de Hofstraat dienen
[...] dat diegene, welke tusschen 7 en 8 ure lust heeft in mijn huis de
dagbladen te komen lezen, dezelve gaarne ter lectuur kan ontvangen
even als bij de aankomst der mail de Hollandsche, Hoogduitsche en
67
Engelsche dagbladen, welke mij nog toegezonden worden.
Het dagblad de West-Indiër , voor het eerst uitgekomen in 1863, was zelf een product
van die nieuwe tijdgeest. In het nieuwe regeringsreglement van 1865 was de vrijheid
68
van drukpers vastgelegd. De laatste drie decennia van de 19de eeuw zou de
journalistiek opbloeien, terwijl zich ook een opleving van het boekwezen aftekende.
Dit nam overigens niet weg dat gevallen van perscensuur ook later in de 19de eeuw
bleven voorkomen: in 1898 werd het te Nickerie verschijnende De Pionier geschorst.
Het grootste segment van de Surinaamse bevolking bleef intussen buiten dit
sociaal-culturele leven: het niet-geletterde deel van de kolonie, al dan niet vrij,
beleefde eigen vormen van cultuur, zonder letters of drukinkt, deels als ‘samizdat’,
deels oogluikend toegestaan. Zoals beschreven in het deel over de orale cultuur,
stond de koloniale overheid ambivalent tegenover verschijnselen als het baljaren
en de Du-gezelschappen. Nog tot ver in de 19de eeuw was de Surinaamse
samenleving dus opgedeeld in een smalle, geletterde, relatief homogene bovenlaag,
een zich langzaam verbredende middenlaag, en een brede, ongeletterde, sterk
heterogene onderlaag. De onderlinge betrekkingen tussen die lagen werden steeds
meer verweven, en dat werd misschien wel het duidelijkst in de Du - beschreven in
het deel over de orale literatuur. Ontegenzeglijk bevonden de misi's die leiding gaven
aan deze opvoeringen, in een positie van macht tegenover de vrije negers en slaven
die de Du uitvoerden. Maar in hoeverre waren zij instrument van de blanken? Volgens
de zeeofficier G. van Lennep Coster, die Paramaribo bezocht tussen 1837 en 1840,
69
bedienden deze misi's hun ‘echtgenoot’ ‘zelfs op eene slaafsche wijze’. Van de
andere kant hoeft niet betwijfeld te worden, dat zij als favoriet van een blanke man
ook naar hem toe een machtspositie innamen, en dat zij verre van passieve wezens
of slachtoffers waren. Ziehier wat zij volgens Teenstra in het strijdperk gooiden:
De zindelijkheid van de laatsten, ten opzigte van haar ligchaam, door nu
en dan in het water te zitten en zich geheel te reinigen, verhoogt hare
bekoorlijkheid, even als hare gezondheid en frischheid; terwijl haar zuivere
mond en ivoorwitte tanden, reine tong en adem, mede niet weinig tot hare
schoonheid en bevalligheid toebrengen; vooral als die sneeuwwitte tanden
den mannen, bij eene goedaardigen en welmeenenden lach der
kleurling-meisjes, in de oogen blinken. Daarbij hebben zij ronden, bruinen,
fonkelende oogen, vol van teedere uitdrukkingen, en bevallige haarlokken,
die ongekunsteld om hals en boezem zweven, en bij een fiere houding
en lossen gang een paar (om mij eens Surinaamsch uit te drukken) zachte,
stevige bobbetjes, die zachtgolvende en fraai gerond, onder luchtig gaas
verborgen liggen. De Surinaamsche vrouwen zijn veel zwaarder en sterker,
70
gezonder en schooner gebouwd, dan de liplappen van Java.
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De Aziatische bevolkingsgroepen beleefden hun eigen vormen van cultuur, maar
kwamen daar vooralsnog nauwelijks mee naar buiten. De chinezen richtten al in
1876 hun eerste vereniging op en in 1880 volgde Kong Ngie Tong, die als het
belangrijkste sociaal-culturele concentratiepunt van de chinezen zou fungeren. De
vereniging fungeerde als een toevluchtsoord voor zieken, gebrekkigen en bejaarden,
maar ook als bank, als school waar kung fu en Chinees werd onderwezen, als
sociëteit waar gedobbeld werd, gefeest en lampa, pyaw en mahjong gespeeld, en
als plaats waar brieven geschreven werden voor analfabete immigranten die contact
71
wilden blijven onderhouden met hun familie in China. Op de derde verdieping van
het verenigingsgebouw was zelfs een volksgodsdiensttempeltje, waar met
ciam-wichelarij (met bamboelatjes) de god Gan Di Ya (Keizerlijke Heer Gan) kon
worden geconsulteerd. Eerst in de 20ste eeuw zouden de Aziatische
bevolkingsgroepen zich maatschappelijk emanciperen en zouden hun culturen een
onvervreemdbaar eigen inbreng krijgen in de Surinaamse sociaal-culturele identiteit.
Vooralsnog versterkte de instroom van Aziaten een andere omtwikkeling: het waren
niet langer de nakomelingen uit plantersgeslachten die het domein van het
Surinamerschap voor zich opeisten, maar de zwarte bevolking, vrijverklaarde zwarten
die zich steeds sterker bewust werden van hun geworteldheid in Suriname.
Gaandeweg de 19de eeuw werd de plantage het symbolisch domein waar
christendom en winti elkaar ontmoetten en een basis gaven aan de afro-Surinaamse
72
cultuur. De claim van deze nakomelingen van slaven en vrijen dat zij de enig echte
Surinamers waren, zou nog tot ver in de 20ste eeuw te horen blijven.
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1.4 Taalpolitiek en onderwijs
Van een gerichte taal- of cultuurpolitiek - dat wil zeggen: een opzettelijke inmenging
in de taal- en cultuursituatie van de zijde van de overheid - was er in de 19de eeuw
73
tot 1876 nauwelijks sprake. Officiële stukken moesten ‘in de Nederduytsche tael’
74
worden ingediend, had al een plakkaat van 15 juli 1688 verordonneerd , maar in
hun taal- en cultuurbeleving werden vrijen en slaven ongemoeid gelaten, voorzover
die vrijheid de belangen van de plantage-economie niet in de weg stond. Voor de
slaven was het ‘Neger-Engelsch’ de voertaal, maar die taal schijnt ook door leden
van de hogere klassen, zeker wanneer die in Suriname geboren waren, frequent te
zijn gebruikt.
E.L. van Heeckeren meldt in zijn Aanteekeningen, betrekkelyk de kolonie Suriname
uit 1826 dat de Moravische Broeders in hun pogingen (godsdienst)onderwijs te
brengen aan indianen en bosnegers nauwelijks resultaat hebben geboekt, maar
wel enig succes hebben geoogst bij de negerslaven met onderwijs in het
‘Neger-Engelsch’, waartoe ook in 1828 een ‘Maatschappij ter bevordering van het
godsdienstig onderwijs onder de slaven en de overige heidense bevolking’ in het
75
leven was geroepen. Voor hun onderwijs gebruikten de herrnhutters de
A.B.C.-boekoe en het Nieuwe Testament in het ‘Neger-Engelsch’ (zie § 9.2.2). Eerst
met het Nederduitsch schoolboekje voor de zendings-scholen in Suriname (1863)
begonnen zij ook het Nederlands te gebruiken. Het ging voornamelijk om onderwijs
in Paramaribo; onderricht op de plantages bleef problematisch, zo lang de
slavenmeesters naar willekeur over de slaven konden beschikken. Wel wist de
zendelinge Maria Hartmann op plantage Berg en Dal en onder de aukaners aan de
76
Sarakreek een opmerkelijk aantal ‘heidenen’ tot ‘de enige Heiland’ resultaten.
Vanaf 1844 werden er ook scholen geopend waar slavenkinderen in het
‘Neger-Engelsch’ onderwijs ontvingen, maar pas in 1856 kregen de Moravische
77
Broeders toestemming hun ook schrijven te leren. De rooms-katholieken hadden
78
in 1811 toestemming gekregen om hun eerste school te openen.
Behalve uit broeders en paters bestond het onderwijzend volk van de eerste
decennia van de eeuw uit een allegaartje van avonturiers, oud-zeelieden,
dansmeesters en ander merkwaardig volk. J.R. Thomson vermeldt zelfs een
koekenbakkende onderwijzer bij wie de leerlingen hoger scoorden naarmate ze
meer koeken afnamen, en een andere die
door een ongeluk beide handen tot aan den pols had verloren en daar hij
in dezen staat niet geschikt was zijn brood op eenig manier te verdienen,
schoolmeester werd. Aan de stomp van den rechterarm liet hij zich eenen
73
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een opfrissching noodig hadden.

Het onderwijs aan de vrije bevolking karakteriseerde Van Heeckeren dan ook als
‘gebrekkig en ongenoegzaam, maar ook niet beantwoordende aan de grootte der
80
populatie’. De leerlingen hadden al verschillende boeken gelezen, aleer ze iets
van de inhoud bevatten, zo meende hij. Met de kinderen ‘uit den meer beschaafden
stand’ die les kregen in het Frans - veelal op privé-schooltjes als die van Louis
81
Gouttierre -, was het nauwelijks beter gesteld. De situatie was dus nauwelijks
anders dan een eeuw eerder. Vrijgelaten zwarten, vrijgeboren gekleurden en blanken
zouden formeel over dezelfde rechten moeten beschikken, maar in de praktijk bleef
de blanke elite haar afgeschermde klassenpositie strikt handhaven. De vrijgeborenen
hadden in de 18de eeuw al enkele scholen opgericht voor mulattenkinderen, zodat
gekleurden de kans zouden krijgen in overheidsdienst te treden; in 1809 opende
de eerste kleurlingonderwijzer, Johannes Vrolijk, een school. Niettemin bleven de
blanken gesloten front maken tegen mulatten en vrije negers: tot ver in de 19de
eeuw werden zij geweerd uit het sociëteitsleven. Bovendien kreeg slechts een
minderheid van de vrijlieden onderwijs, waarbij het onderricht aan vrouwen dan nog
beperkt bleef tot de eerste onderwijsjaren.
In 1827 werd de Surinaamsche Maatschappij van Weldadigheid opgericht die
zich ten doel stelde het verschaffen van onderwijs aan minvermogenden; een vijftigtal
82
kinderen kon zo de schoolbanken opzoeken.
De kolonie kende in 1842 zes lagere scholen, bij de afschaffing van de slavernij
83
in 1863 was dat aantal aangegroeid tot 22. Dominee Boekhoudt, sprekend over
de jaren 1845-1849, merkte op dat er geen hoger en middelbaar onderwijs was in
Paramaribo: ‘De aanzienlijken in den lande zenden hunne kinderen reeds op 10- à
84
12-jarigen leeftijd ter opvoeding naar Europa.’ Jaap Verseput en Jean Jacques
Vrij hebben het spoor van een van deze Europa-gangers gevolgd, dat van de dichter
85
F.P. Gisius Nanning.
Fredrik Petrus Gisius Nanning werd geboren in Suriname op 18 november 1798
en werd naar Nederland gezonden toen hij amper vier jaar oud was. In zijn geval
bestond daarvoor een goede reden. Zijn vader was Hendrik Frederik Matile, zijn
moeder, een achternichtje van de beroemde Elisabeth Samson, was de mulattin
Nanette Susanna Petersen (Paul François Roos schreef voor haar in 1782 ‘Aan
Jongkvrouwe Susanna Peeterse’ waarin hij betoogde: ‘'t Is niet het vel, maar wel
het hart,/ Dat menschen vormt tot waare menschen’). Maar Matile, die onder meer
lid van het Hof van Politie was, was ten tijde van de geboorte van Fredrik, nog
gehuwd met een andere vrouw. Hij

79
80
81
82
83
84
85

Thomson 1897: 5. Over dit volk ook Gobardhan-Rambocus 2001: 64.
Van Heeckeren 1826: 109. De navolgende gegevens komen uit Van Heeckeren 1826: 114-123.
In SC/SG 43/28-5-1813 en GSC 41/31-5-1813 en later adverteert Louis Gouttierre met een
nieuwe Fransche school voor ‘niet meer dan een klyn getal Leerlingen’.
Van Sijpesteijn 1854: 184 noemt dit getal voor de jaren '50. Thomson 1897: 17 noemt een
aantal van tachtig. Over deze Maatschappij: Gobardhan-Rambocus 2001: 65, 76.
Teenstra 1842: 57-58. Zie ook Gobardhan-Rambocus 2001.
Boekhoudt 1874: 40.
Ik ben Jaap Verseput en Jean Jacques Vrij bijzonder erkentelijk dat zij mij inzage hebben
willen verlenen in de nog ongepubliceerde kopij van hun artikel over Gisius Nanning (Verseput
& Vrij 2002). De navolgende alinea is geheel gebaseerd op hun onderzoeksresultaten. De
tekst van de Maatschappij komt uit Handelingen... 1833: 17. Het gedicht van Roos komt uit
diens Eerstelingen van Surinaamsche mengelpoezij (1783), p. 141-142 (Mc Leod 1993: 36
vermeldt ten onrechte dat het is opgenomen in Roos' Surinaamsche mengelpoëzy van 1804).

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

144
heeft zijn buitenechtelijk kind dus buiten het oog van de op schandaal beluste
Surinaamse bovenklasse willen brengen. Zijn zoon maakte carrière als militair
docent, schreef enkele bouwkundig-militaire handboeken en dichtte patriottische
verzen in de trant van Hendrik Tollens, onder meer Zelfopoffering, een vaderlandsch
tafereel (1824), Mengeldichtjes (1825) en Proeve van krijgszangen (1828). Na zijn
overlijden in Medemblik op 4 september 1832, schreef de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde in een levensbericht:
Het moge waar zijn, dat zich in dezelve geen zeer hooge vlugt van
stoutheid en oorspronkelijkheid van vernuft, sterkte en levendigheid van
verbeeldingskracht vertoont; geen bevoegd regter nogtans zal ontkennen,
dat, bijvoorbeeld, in zijne Krijgsgezangen een gloed van echt dichtvuur
speelt, magtig, om de schoone gevoelens van vaderlandsliefde, daarin
heerschende, ook bij anderen op te wekken.
Enige vorm van onderwijs in de schone kunsten was er niet in de kolonie Suriname.
In de loop der eeuw zijn er overigens voor vormen van hoger onderwijs wel met
enige regelmaat pleitredes afgestoken, bijvoorbeeld in het tijdschrift De kolonist
(1838/39). In dat tijdschrift werd ook onderricht in de geschiedenis van Suriname
86
bepleit. Het onderwijs bepaalde zich toen tot ‘het aanleeren van de Nederlandsche
en de Fransche talen, de Aardrijks- en Rekenkunde en de mindere scholen tot
eenen veel lageren trap van onderwijs’. Ook de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
heeft in de eerste eeuwhelft wel enkele initiatieven genomen om het onderwijs in
de kolonie te verheffen. Afgezien van de vooral godsdienstige leerboeken in het
87
Sranan, kwamen alle leerboeken uit Nederland.
In 1852 werd door hoofdonderwijzer Corstiaan Aert Batenburg het Surinaamsch
88
Onderwijzers Genootschap opgericht. Vanaf 1850 waren er enkele initiatieven tot
het opleiden van onderwijzers, maar de eerste deugdelijke onderwijzersopleidingen
kwamen er in 1877 met de instelling van de zgn. ‘Normaalschool’ en in 1907 met
89
de rooms-katholieke Kweekschool. Het zou echter nog tot 1887 duren aleer er een
eerste openbare school voor uitgebreid lager onderwijs kwam door samenvoeging
van enkele particuliere scholen; deze verkreeg in 1903 de naam van Hendrikschool,
90
een onderwijsinstelling die nog altijd bestaat. J.H.N. Polanen werd de eerste
volbloed neger die het diploma van de Hendrikschool behaalde en vervolgens ook
91
de 1e rang (hoofdakte).
In 1876 werd de algemene leerplicht ingesteld met het Nederlands als enige
schooltaal. Deze beleidsbeslissing was niet ingegeven door het besef van de
noodzaak van de sociale emancipatie van het grootste deel van de bevolking, maar
vanuit het rechtzetten van een vergissing. In 1873 waren grote groepen
niet-Nederlanders Nederlands staatsburger geworden en de koloniale cultuurpolitiek
moest de realiteit in overeenstemming brengen met het staatkundig ideaal: van die
niet-Nederlandse inwoners van Suriname zo snel mogelijk
86
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S.T.R., ‘Proeve tot bevordering van het middelbaar onderwijs’. In: De kolonist, I (1838/1839),
Vierde stuk, pp. 119-123. B., Aanwijzing van een gebrek in het onderwijs der Surinaamsche
jeugd’. In: De kolonist, I (1838/1839), Zesde stuk, pp. 165-167. Het navolgende citaat van p.
166.
Gobardhan-Rambocus 2001: 95-100 geeft er een overzicht van.
Thomson 1897: 7, 18. Gobardhan-Rambocus 2001: 66-67.
Gobardhan-Rambocus 2001: 91, resp. 175-178, 127, 159-160 en 187.
Zie Loor e.a. 1988 en Gobardhan-Rambocus 2001: 155-156. Tot de eerste leerkrachten
behoorden o.m. de musicus J. Helstone en de historicus J. Thomson.
DW 324/22-10-1912. Polanen 1982. Gobardhan-Rambocus 2001: 159-160.
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Nederlanders maken.

In sociolinguïstisch opzicht markeert het jaartal 1876 de overgang tussen
twee fasen in een ontwikkeling die heel algemeen is voor gekoloniseerde
gebieden. De fase waarin er een grote, met geweld in stand gehouden
afstand tussen kolonisators en gekoloniseerden is, wordt gevolgd door
een fase waarin de kolonisators, deels uit ‘ethische motieven’, hun cultuur
93
en taal aan de bevolking gaan overdragen (om deze te verheffen).
Een situatie van diglossie met Nederlands als de taal van de heersende klasse en
een reeks van afro-Surinaamse, en op den duur steeds sterker ook Aziatische talen
voor de onderliggende groepen, was al een feit. Maar met de verordening voor het
lager onderwijs in Suriname van 1876 kwam de oriëntatie op Nederland en het
94
Nederlands voor decennia vast te liggen.
Misschien heeft het aan de uitvoerders van de verordening gelegen dat
er zo een strakke Neerlandocentrische onderwijspolitiek ontstond. Zo
gezien kreeg een regeling die bij gebrek aan adequate kennis van de
maatschappij noodgedwongen - voorlopig - een kopie werd van de
Nederlandse regeling, pas bij de uitvoering daarvan een ideologische
95
interpretatie.
Verpersoonlijking van die cultuurpolitiek werd Herman Daniël Benjamins (1850-1933),
die vanaf 1878 tot 1910 bijna ononderbroken de functie van inspecteur van het
onderwijs bekleedde. Benjamins was bijzonder actief in het culturele leven: hij was
96
directeur van de Koloniale Bibliotheek en het Koloniaal Museum , vooraanstaand
lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond, oprichter en redacteur van de
West-Indische Gids en mederedacteur van de Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië . Benjamins was van mening dat het Sranan een funeste invloed had
op het behoorlijk aanleren van de Nederlandse taal en daarom met wortel en tak
moest worden uitgeroeid. Hij voerde zijn strijd met succes, aldus R.D. Simons: ‘Het
werd zó, dat de inheemse bevolking zich voor haar eigen taal ging schamen en die
97
als minderwaardig beschouwen.’ Dat Suriname ‘de meest Nederlandse kolonie’
kan worden genoemd, is aan Benjamins te danken, aldus Simons.
Onder Benjamins' regie werd de uitbouw van Nederlandstalige scholen in stad
en district ferm ter hand genomen. Elke andere voertaal dan het Nederlands werd
uit het onderwijs geweerd en andere dan Nederlandse culturen werden met
minachting bejegend. Leermiddelen afgestemd op de Surinaamse leerlingen genoten
binnen deze visie geen prioriteit. Niettemin verscheen in 1881 De schoolladder: een
leesboek voor huis en school van H.J. Lummel, dat een van de eerste leesboeken
98
was, waarin gewerkt werd met onderwerpen die waren afgestemd op Suriname.
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Van Renselaar 1963c: 13.
Charry e.a. 1983: 27.
Rens 1953: 134-135.
Eersel 1997: 215.
Surinaamsche Almanak 1893: 158. Over het functioneren van Benjamins in het onderwijs:
Gobardhan-Rambocus 2001.
Simons 1964: 84. Hij schrijft beschauwen, waarschijnlijk niet met instemming van Benjamins.
Over Benjamins ook Kesler 1933, Snelleman 1933, Marcus 1935b en Gobardhan-Rambocus
2001 passim. Zie voorts BWR 69/25-2-1930, BWR 78/28-3-1930 en BWR 385/15-3-1933.
Gobardhan-Rambocus 2001: 193.
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1.5 Kunst en vermaak
De welgestelden van de kolonie vermaakten zich met allerlei vormen van theater
en met wat leesbibliotheken, leesverenigingen, boekhandelaars, sociëteiten en
gezelschappen aanboden - zoals nog beschreven zal worden. Wat voor vertier bood
de koloniale maatschappij hun verder? Laat om te beginnen opgemerkt zijn, dat
wat er was aan vermakelijkheden, afgestemd was op mannen. Henriëtte Conradi
schreef in 1898 een uitvoerige schets van de Surinaamse vrouw, en zegt ook iets
over ontspanningsmogelijkheden: ‘In Suriname kan men eenige weken op de
99
plantages gaan doorbrengen, voilà tout!’ Veel afleiding kunnen de
plantagebewoners de gasten overigens ook niet bezorgen, voegt zij daaraan toe.
Wat directeuren op afgelegen plantages deden, schetst Teenstra:
door zijne gedachten te benevelen, drinkt hij zich een stuk in de kraag
(om het maar eens op zijn Surinaamsch te zeggen), valt weldra in slaap,
en geeft zich straks, wanneer de rede nog bedwelmd en het hart
gevoelloos is, op nieuw aan wellustige omhelzingen over, terwijl hij zich,
uit loutere verveling, in de armen eener hem getrouwe Afrikaansche
100
Heidinne uitput.
De heren in de stad hadden in de regel ook wel hun heidinnen, maar voor de
stadsbevolking was er nog wel iets meer te beleven. In de eerste decennia van de
19de eeuw kende Paramaribo slechts een of twee logementen, buiten de herbergen
en koffiehuizen die volgens Lammens treurig afstaken bij de gastvrije lokalen in
101
Demerary en de klanten eerder wegjoegen dan aantrokken. Het Amsterdamsche
Koffij-huis, uitgebaat door T. Tall, adverteerde in 1828 met ‘een zeer goede
102
billardtafel’ , misschien zelfs zo goed dat P.J. Benoit die tekende in zijn Voyage à
Suriname (1839).
Muziek is altijd een vitaal en centraal element geweest van de verschillende orale
culturen die zich in Suriname gemanifesteerd hebben. De koloniale elite haalde
voor dat kabaal van een ‘rommelpot met erwten in een ledig vat’ de neus op. Met
haar muziekleven was het in de 19de eeuw nauwelijks anders gesteld dan met
andere vormen van cultuur waarvoor de norm in Europa lag: het kwam en het ging
103
met wisselende intensiteit. Albert von Sack schreef in zijn Reizen naar Suriname
in een brief van 27 oktober 1807: ‘Verscheidene heren, die smaak voor muziek
104
hebben, geven bijna alle weken een concert.’ De meeste theaterzalen zouden
onderdak blijven bieden aan muzikanten van eigen bodem en rondtrekkende musici
- en zeker niet de minste: op 9 december 1851 gaf de beroemde violist Henri
105
Vieuxtemps een concert in Paramaribo. Maar er waren ook jaren achtereen dat
99
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Conradi 1898: 485.
Teenstra 1842: 26.
Lammens 1982: 41. Ook J.H. Nagel vond, in 1831, dat Georgetown veel vrolijker was dan
Paramaribo (N[agel] 1840: 125).
SC 83/15-10-1828.
Hier worden slechts enkele opmerkingen over het muziekleven gemaakt. Samson 1954/55a
noemt verschillende concerten.
Uit 1815 is bijvoorbeeld bekend dat zekere N.H. Pakker een concert verzorgde ‘in het Comedie
Huis aan de Graave Straat’ (GSC 56/13-7-1815).
Vaste abonnementhouders konden over hun zitplaatsen beschikken als ze zich aanmeldden
voor een ‘soirée musicale’, zoals b.v. wordt meegedeeld voor een concert in Thalia in ANLB
60/28-7-1843 e.v.
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Planters en administrateurs lieten hun dochters muzieklessen volgen en zo kon
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gebeuren dat twee musici in Suriname neerstreken die voor een crescendo in het
muziekleven zouden gaan zorgen: de gebroeders Henry en Matthijs Hartog Pos. In
de eerste maanden van 1836 gaven ze een abonnement van maar liefst 26
106
concerten. Deze verre voorvaders van de schrijver Hugo Pos vestigden zich
voorgoed in het land en zouden het muziekleven een belangrijke stimulans geven.
In het midden van de eeuw waren het voorts de mejuffrouwen E. en N. Curiel,
mejuffrouw M.J. Loth en de heren A. en J. Samuels die soms in Thalia, soms in de
zaal boven de Waag het romantisch repertoire van Kalliwoda tot en met Rossini en
Puccini verklankten, soms bijgestaan door de heren liefhebbers van het
Muzijk-Genootschap Harmonica en vanaf 1847 ook het Muzijk-Genootschap Cecilia.
In de Lutherse Kerk werden orgelconcerten gegeven door B. en J.E. Kreutzer en
G.F. Sommer. Het aanbod was niet ruim, maar de goegemeente liep daarom nog
niet altijd te hoop als er wat te doen was: ‘Wij hopen dat de Heer Sommer zich niet
zal laten ontmoedigen, door het minder talrijk bezoek’, schreef een muziekcriticus
107
in 1841.
In de jaren '50 was het muziekleven levendiger dan ooit tevoren. Verschillende
operagezelschappen deden de kolonie aan. De met het Fransche Opera-Comique
Gezelschap rondtrekkende C. Massel klaagde zelfs dat hij er maar vanaf had gezien
om met intekeningslijsten rond te gaan, zo groot was het aanbod: ‘Het gezigt eener
108
lijst walgt tegenwoordig, want men ziet thans niets anders langs de straten.’ Hij
zou dus zelf bij de ingezetenen en de sociëteiten langs gaan om kaarten te verkopen.
In 1876 werd de muziekvereniging Sempre Crescendo opgericht, met Matthijs
Hartog Pos als directeur en een ledenbestand waaruit de toenmalige elite kan
worden afgeleid. W. Boekhoudt vermeldde in 1874 dat hij ‘dikmaals de schoonste
melodieën uit de nieuwste opera's door de Negerknapen op de straat [had] hooren
109
fluiten’. , Daaruit kan niet alleen worden geconcludeerd dat de stadsbevolking de
Europese cultuur goed bijhield (zoals het dat ook met de mode deed), maar ook dat
tijdens een operavoorstelling de futuboi (de loopjongens) samendromden rond het
theatergebouw.
Karl Martin, Leids hoogleraar in de geologie die het land in 1884 bezocht, prees
de stadsbewoners om hun smaak als het ging om het uitzoeken van
110
muziekcomposities. Maar de schrijver Kwamina had van het kunstzinnige aanbod
geen hoge pet op, gezien wat hij opmerkte in zijn roman Jetta:
Wanneer men in groote steden, die het brandpunt zijn van kunst en
beschaving, den wansmaak ziet, die de samenstelling van de programma's
der meeste muziekale uitvoeringen leidt; wanneer men de potpourri's op
Offenbachse thema's tot het oneindige hoort toejuichen en het publiek
als bezield op de zetels van genot ziet heen en weêr schuiven bij de
melodiën van la Vie parisienne, dan zal men het niet kwalijk nemen, dat
oom van Hulst, in het kleine Suriname, waar de gelegenheid tot het hooren
van
106

107
108
109
110

Verg. SC 14/18-2-1836. SC/LD 39/13-5-1836 maakt melding van het 26ste concert op 26
mei. Zie ook Tr 14 (1952-53), nr. 9, september 1953. De laatste Pos niet te verwarren met
zijn zoon Simon Matthijs Pos (1840-1918) die eveneens musicus was (een korte biografie in
Tr (1952-53), nr. 9, september 1953). In de jaren voor hun komst waren er bijna geen bals
of danspartijen gegeven, volgens A.F. Lammens 1982: 72.
Een waarderende bespreking door X. in SC 15/21-2-1841.
SCGAB 23/22-2-1853 e.v.
Boekhoudt 1874: 98.
Martin 1887: 10.
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goede muziek zoo schaarsch is, niet dat ontwikkelde muziekale gevoel
bezat, dat alleen in staat is om de klassieke toonwerken te doen begrijpen
111
en lief hebben.
De gouverneur organiseerde maandelijkse soirees ‘waar gedanst, gespeeld en
112
gesoupeerd’ werd. Voor de blanke bovenlaag was het zaak zich door een van
zijn adjudanten te laten inviteren. Van grote letterkundige betekenis waren deze
soirees overigens niet: er zal wel eens een patriottisch vers ten beste zijn gegeven,
maar het ‘spelen’ had betrekking op de salonmuziek, niet op toneel.
Het negentiende-eeuwse publiek is niet verwend geweest met beeldende kunst. Er
zijn kunstenaars van niet-Surinaamse origine geweest die in de kolonie hebben
rondgetrokken als Ogier de Gombaud (geb. ?-overl. in Paramaribo ca. 1823), Louise
van Panhuys (1763-1844), P.J. Benoit (1782-1854), Hendrik Huygens (1810-1867),
113
Théodore Bray (1818-1887) en G.W.C. Voorduin (1830-1910). Hun werk - hoe
verhullend veelal ook als het gaat om het slavenleed - is voor de iconografie van
het negentiende-eeuwse Suriname van groot belang, maar weinig ervan is in
Suriname te zien geweest. Dat zal ook gegolden hebben voor het werk van de in
Suriname geboren J.E. Loth (1847-1874) die al op jeugdige leeftijd naar Rome
vertrok en daar ook overleed. Het werk van andere in Suriname geboren kunstenaars
als Gerrit Schouten (1779-1839), vervaardiger van botanische tekeningen en
diorama's, en Samuel F.C. Arons (1812-1865), die olieverfschilderijen maakte, was
114
wel in de kolonie te bezichtigen. Verder werkten in de kolonie W.E.H. Winkels en
G.G.T. Rustwijk, beiden ook als auteur actief, die later ter sprake komen (§ 9.1.2,
resp. § 9.1 van de periode 1890-1923). Het Surinaamse kijkpubliek moest het verder
doen met incidentele bezoekjes van kunstenaars. In 1837 adverteerde bijvoorbeeld
landschapsschilder en portretteur A.L. Brockmann met zijn Optisch Panorama:
Bevattende de schoonste gezigten van de beroemdste plaatsen,
hoofdsteden, in een van zijn tekeningen vereeuwigde zeegezigten, werken
der bouwkunde, enz., in Europa, alle getrouw naar natuur opgenomen
en geschilderd door den in dit kunstvak beroemden Professor, den Heer
Suhr, te Hamburg, en zich den Aanschouwer in natuurlijke groote
vertoonende, ter bezigtiging voor eene korten tijd opgesteld [...] in het
115
lokaal van Mevrouw de Weduwe Jb. Lionarons, aan de Graven Straat.
De negentiende-eeuwse bevolking van Paramaribo heeft zich verder vermaakt met
alles wat een ondernemende ingezetene of een reizend artiest maar kon bedenken
- en heel veel was dat niet. Machiel Salomons adverteerde in 1809 dat hij zou
beginnen met een ‘Reyd Manege of Ridderspel op Houte Paarden, als meede
meerdere Amusementen voor de
111
112
113
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Kwamina, Jetta: schetsen en beelden uit een vreemd land. Amsterdam: J.H. Gebhard
& Co, 1869, p. 46.
Boekhoudt 1874: 83.
Beknopt over hun werk: Ten Kate 1913, Nagtegaal 1968, Medendorp 1999: 33-40 en uitgebreid
Kolfin 1997a. Over Gombaud: De Jong 1964 en Haverschmidt 1975. Over Von Panhuys:
Burkhardt 1991. Over Bray: Van Renselaar 1968.
Over Schouten: Medendorp 1999. Over Arons: Ehrhardt 2000.
SC 94/23-11-1837 e.v., DST 8/28-11-1837 e.v. In 1844 probeerde zekere Sinclair met
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Jeugd’. Op 30 januari 1837 werd het publiek aangespoord een paardenwedloop
op de weg van Kwatta bij te wonen, in 1847 stelde een zekere Blank een carrousel
voor het publiek open, J.H.C. Wolff organiseerde het jaar daarop ‘een steekspel te
paard aan de Keizer Straat, in het vak tusschen de Knuffelsgracht en de Klipsteenen
117
Straat’. Populair waren voorts de rondtrekkende, zich Professor noemende
natuurkundigen die hun uitvindingen kwamen showen. Zo vertoonde Professor
Clunes in 1848 in de zaal boven de Waag vier maanden lang zijn ‘Polytechnic,
Wetenschappelijke voorstelling’ met zijn Chromatrope ‘waarbij door de weêrkaatsing
van het licht, prachtige afbeeldingen van beroemde personen, en eene
verscheidenheid van voorwerpen in al derzelver oorspronkelijke kleuren worden
118
voort gebragt’. Blijkbaar werden dergelijke voorstellingen bepaald niet als
119
charlatanerie gezien, want ook de gouverneur woonde een voorstelling bij. S.H.
Boas, tamboer-majoor en bode van de schutterij, zorgde met zijn mechanische
kunsten, tours d'adresse (goocheltoeren) en harlequinades tussen 1829 en 1856
voor veel vertier in de kolonie; hij bezat een huis dat blijkbaar groot genoeg was om
120
er zijn vertoningen te geven. Wie dit alles overziet, begrijpt waarom August Kappler
enigszins smalend opmerkte:
Verdwalen soms Engelsche paardrijders, koordedansers of een oude
prima-donna naar Suriname, dan maken zij goede zaken, al zijn de
121
bananen en de kabeljauw ook nog zoo duur.

1.6 Nederlandse teksten over Suriname
1.6.1 Inleiding
Op de 14de juli van een van de jaren '20 van de 19de eeuw komt een zeilschip voor
Braamspunt, de ingang van de Surinamerivier. Aan boord bevindt zich Johanes
Haafkers die met vrouw en kind 41 dagen eerder van Helvoetsluis is afgezeild.
Suriname is niet zijn eindbestemming, zoals direct duidelijk wordt uit de titel van het
boek dat hij in 1827 bij W.K. Mandemaker te 's-Gravenhage liet verschijnen: Reize
naar Guatemala . Haafkers zou acht dagen in Suriname doorbrengen, aleer hij via
Curaçao en Cartagena doorreisde naar Midden-Amerika, voor een Nederlander in
die dagen een nog heel wat ‘exotischer’ bestemming dan de Nederlandse koloniën.
In de eerste zestien pagina's van het boek doet hij verslag van de tijd die hij in
Suriname doorbracht (‘een aanhoudend feest’), vervolgens wijdt hij een viertal
pagina's aan Curaçao.
Juist vanwege het feit dat voor Johanes Haafkers de Nederlandse West-Indische
koloniën niet meer waren dan een tussenstop, laat zijn verslag beter uitkomen hoe
116
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SC 77/27-9-1809, opnieuw SC 78/30-9-1809.
De paardenwedloop in NSC 8/28-1-1837. De carrousel in Samson 1954/55a: 164. Het
steekspel in SCGAB 108/7-9-1848 e.v. ANAB 127/23-10-1848: op 8-11-1848 voor de tweede
maal, nu in de laan van Tourtonne.
SW 12/19-3-1848. Men zie de kranten tussen ANAB 7/17-1-1848 en ANAB 46/17-4-1848.
SCGAB 16/5-2-1848.
Verg. SC 26/31-3-1837 e.v.
Kappler 1883: 29.
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woond hebben of die er zich jaren intensief mee bezig hebben gehouden. Haafkers'
122
relaas - dat aanwezig was in de Koloniale Bibliotheek van Paramaribo - is vooral
de nuchtere debet- en creditbalans van ‘den bloei der kolonie’, met enige goede
raad om ‘allengskens de ergernis te verminderen, van zoo vele mannen van aanzien
met zwarte of gekleurde zoogenaamde huishoudsters in openbare ontucht te zien
leven.’ (12-13) Voor Nederland en het gros van de Nederlanders zou Suriname in
de 19de eeuw een wingewest blijven met zeden die, zo ze al niet barbaars waren,
dan toch exotisch mochten heten. Verhalen van bloedstollende overvallen door
weggelopen slaven, van manhaftige patrouilles door jungle en zwampen, van
liefdesaffaires en persoonlijke gewetensconflicten: ze komen in de
negentiende-eeuwse Nederlandse bellettrie wel voor, maar het ethisch gevoel heeft
een al te uitbundig romantische verbeelding waarschijnlijk parten gespeeld. De
romantiek, die in Nederland nooit een expansie kreeg als in andere Europese
123
landen , heeft in de koloniën minder stof gevonden, dan op grond van de
toegenomen belangstelling voor verre gebieden verwacht had kunnen worden.
Dat neemt overigens niet weg dat de negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur
dubbel zoveel literaire teksten over Suriname voortgebracht als de 18de. Het aantal
literaire teksten in boekvorm over de kolonie Suriname van Nederlandse schrijvers
124
bedroeg in de 18de eeuw 21 ; 4 daarvan waren reisverslagen of landbeschrijvingen,
in 17 gevallen ging het om fictionele teksten (romans, maar vooral toneel en poëzie).
In de eerste helft van de 19de eeuw verschenen er eveneens 21 teksten: 14 kunnen
gerekend worden tot de reis- of landbeschrijvingen, 7 tot de literaire fictie. In de
tweede helft van de 19de eeuw echter verschenen er maar liefst 34 literaire teksten
in boekvorm, waarvan 9 reisbeschrijvingen, de andere met een enkele uitzondering
prozateksten. Deze cijfers zijn zeker voor wat betreft de 19de eeuw aan de
voorzichtige kant: mogelijk duiken er nog meer teksten op die, zoals die van Haafkers,
niet aan de hand van de titel direct identificeerbaar zijn als koloniale teksten over
125
Suriname.
Nederland veranderde na 1815 ingrijpend: niet de handel maar de territoriale
expansie werd de stut voor het Koninkrijk der Nederlanden dat onder Willem I tot
126
eenheidsstaat werd gesmeed. Het was echter niet in de West, maar in de Oost
dat die expansiedrift zich toonde. Het koloniale rijk werd geconsolideerd als integraal
onderdeel van de Nederlandse staat en het benefiet van de Oost hield Nederland
nog een tijd lang op het Europese politieke toneel. Suriname daarentegen bleef de
verre plantersnederzetting die haar profijtelijkste jaren al lang achter de rug had,
maar die haar karakter van slavenmaatschappij nog tot ver in de 19de eeuw
onveranderd zou bewaren.
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In de tweede eeuwhelft werden vanuit Nederland verschillende expedities opgezet
met het doel het Surinaamse binnenland in kaart te brengen. Zij werden ondersteund
door de in 1876 opgerichte Vereeniging voor Suriname, die de bevordering der
127
zedelijke en stoffelijke belangen van de kolonie voor ogen stond. Zo deelde in de
vergadering van 23 november 1878 A. Heemskerk zijn impressies mee van een
reis naar Suriname en British Guiana, indrukken die ook hetzelfde jaar in druk
verschenen.
De meeste dichters en prozaschrijvers die over Suriname schreven, hadden
echter nooit zelf voet aan land gezet in de kolonie. Voor de beschrijving van het
land moesten ze dus afgaan op wat auteurs als Behn, Voltaire, Stedman, Salzmann
of Heemskerk hadden geschreven - niet altijd even betrouwbare bronnen, zoals we
gezien hebben - en op geschiedschrijvingen die weer steunden op die bronnen,
maar geschreven waren door auteurs die zelf nooit in Suriname waren geweest als
Jan Jacob Hartsinck (1770) en Julien Wolbers (1861). In een beperkt aantal gevallen
is de Surinaamse werkelijkheid verbeeld door Nederlandse passant-schrijvers die
een aantal jaren in Suriname doorbrachten; een enkele maal verbonden die hun lot
definitief met het land en ging hun werk deel uitmaken van het Surinaamse circuit.
Dat ook negers mensen waren, was al door verschillende achttiende-eeuwse
Nederlandse schrijvers betoogd en hun pleidooi werd met zekere regelmaat in de
vroege 19de eeuw overgenomen in literair werk. De voorstanders van de
slavenemancipatie wonnen maar langzaam terrein. Isaäc da Costa (1798-1860)
had zich in zijn Bezwaren tegen den geest der eeuw (1823) nog op bijbelse gronden
tegen het abolitiestreven van de ‘liberale dwingelanden’ verzet, maar richtte in 1842
samen met anderen uit het protestants-christelijke Reveil een request tot afschaffing
128
der slavernij aan de Koning. In dat jaar werd ook de Nederlandsche Maatschappij
ter Bevordering van de Afschaffing der Slavernij opgericht, waarin schrijvers als Da
Costa, Willem de Clercq en Guillaume Groen van Prinsterer een rol zouden spelen.
De Reveil-beweging, volgens Allard Pierson ‘de romantische school in het Nederlands
protestantse overgezet’, hinkte op twee gedachten. De slavernij is onverenigbaar
met de voorschriften, de geest en de strekking van Gods Heilig Woord (zoals de
Maatschappij het in haar statuten stelde), maar anderzijds meende men dat de
slaven nog niet rijp waren voor vrijheid en zelfstandigheid en zich het christendom
129
nog niet genoeg eigen hadden gemaakt. De tournures van de geschiedenis hebben
gewild dat het juist bij Felix Meritis - ooit door Paul François Roos ten voorbeeld
gesteld aan het genootschap De Surinaamsche Lettervrinden - zou zijn dat er in
1852 door de Reveil-voorman Hendrik Jacob Koenen een lezing werd gehouden
130
over de slavenemancipatie. De Maatschappij leidde aanvankelijk een weinig
florerend bestaan en zij werd daarom in 1853 opnieuw opgericht. Het ledental
groeide aan tot enkele honderden leden. Door bemiddeling van de Moravische
131
broeders werden met de contributieopbrengst bekeerde slaven vrijgekocht.
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De Maatschappij kreeg versterking van het Dames-Comité te Amsterdam ter
bevordering van de Evangelie-verkondiging en de Afschaffing der Slavernij in
Suriname. Anna A. Bergendahl was er de presidente van en zij bood in 1862 Koningin
Sophia een poëziealbum met tekeningen aan. Dit Album, Hare Majesteit de Koningin
der Nederlanden den 17den Junij 1862 in manuscript en teekeningen aangeboden
werd het jaar daarop samen met de berichten van liefdadige werkzaamheden gedrukt
132
als het Jaarboekje Christelijke Weldadigheid. In dit Album staat een gedicht
‘Suriname’, veertien strofen van elk acht versregels lang. Er valt uit op te maken
dat de schrijfster in haar jeugd de slavernij met eigen ogen aanschouwd heeft in
Brazilië. Zij veroordeelt deze knechting uit geldgewin en roept op tot goede gaven
om ook de slaven in Suriname hun vrijheid te kunnen geven. Het in 1856 opgerichte
comité was blijkbaar niet onsuccesvol en wist in totaal een vijftigtal personen vrij te
kopen met middelen verkregen uit de verkoop van ‘vrouwelijke handwerken’ op
133
bazaars. Ook na 1863 bleef het comité actief en bleef Anna Bergendahl het
134
steunen met verschillende brochures.
In de bellettrie vindt men in de loop van de 19de eeuw steeds minder pogingen de
slavernij goed te praten. In het navolgende worden enkele van die teksten besproken.
Het zijn uitgaven die een opmerkelijke plaats innemen in het langdurige debat over
de afschaffing van de slavernij. Volgens krantenadvertenties en bibliotheekcatalogi
waren ze in Suriname aanwezig en vermoedelijk hebben ze daar het debat over de
afschaffing van de slavernij gevoed - al zijn slechts in een beperkt aantal gevallen
concrete aanwijzingen daarvan teruggevonden.

1.6.2 Teksten uit de eerste eeuwhelft
Het toneelstuk De negers in Holland, of De zegenpraal der menschlievendheid
135
(1801) van J.E. de Witte van Haemstede voert een Engelse slavenhandelaar ten
tonele die twee jonge slaven aanbiedt. Ze worden gekocht door de Fransman Dorval
die begaan is met het lot van de Afrikanen, maar die de twee niettemin hardvochtig
behandelt. Hij legt uit dat de voorouders van deze slaven zijn vader en broer hebben
gedood en zijn moeder verkracht. Alle toehoorders geven Dorval gelijk dat hij zich
wreekt, maar hij maakt dan een groots gebaar: hij verklaart hen vrij. Zijn edelmoedige
menslievendheid wordt bejubeld. De utopistische moraal van De negers in Holland
stond ver af van de moraal in de kolonie zelf; het stuk is voorzover bekend ook nooit
opgevoerd in Suriname.
Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804) hadden met hun
pseudo-autobiografie Geschrift eener bejaarde vrouw (1802) de idee verworpen dat
de slavernij te verdedigen zou zijn met een beroep op het christendom. Zij
ontplooiden een uiterst humanisti-
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sche visie op de negerslaven: hun gebreken zijn het gevolg van een systeem dat
deugd en rede verstikt. In het boek wordt zelfs gesproken over een
consumentenstaking van koloniale producten, maar die zou weinig uithalen, als ze
136
niet algemeen was. Zij waren niet de eersten om op te roepen tot zo'n boycot: het
spectatoriale geschrift De Vaderlander en de geleerde predikant J.F. Martinet hadden
137
dat al eerder gedaan.
Het gedicht ‘De slavenhandel’ schreef Cornelis Loots (1765-1834) op verzoek
van de minister van marine en koloniën in 1807 ter gelegenheid van de wetgeving
die aan de slavenhandel een eind moest maken (het werd opgenomen in zijn
Gedichten van 1816). Loots schetst de hele trits van de slavenhandel: hoe de
Afrikanen worden gevangengenomen en verhandeld, de overtocht, de slavenmarkt,
de plantage-arbeid en de gruwelen die daarbij plaatsvinden. Een scène als die
waarin een baby voor de ogen van de moeder in zee wordt geworpen, brengt de
wrede Suzanna Duplessis voor ogen: de plantersvrouw die om haar gruwelijke
wreedheid legendarisch werd. Zij verdronk een slavenkind omdat het tijdens een
boottocht niet ophield met huilen. Het gedicht zou in Suriname ongetwijfeld beroering
hebben teweeggebracht. De dichter duikt in ieder geval wel jaren later op als in de
Surinaamsche Courant een door een anonymus ingestuurde lierzang van ‘onzen
Vaderlandschen Puikdichter C. Loots’ wordt afgedrukt, ‘hetwelk het in dezelve
138
bezongen onderwerp voor deze volkplanting [...] niet ondoelmatig geacht’ wordt.
Het gaat om een lofrede op de Amsterdamse koopmansgeest, want
Waar Amstels handel 't oog op sloeg,
Daar kwam ook zijner schepen boeg
De borst in nieuwe waatren spoelen
139

en die laat zich niet door rots of ijs weerhouden, zoals ‘Zuid-Neerland vast krakeelt’.
Ook Petronella Moens (1762-1843) verwierp de idee dat het christendom zich
ervoor zou lenen de slavernij te rechtvaardigen. In het gedicht ‘Bij het afschaffen
van den Slaavenhandel door de Fransche natie’ beschreef zij de afschaffing van
de slavernij in de Franse koloniën op een wijze die ook de Nederlandse natie ten
140
voorbeeld kon strekken. Moens' roman Aardenburg, of de onbekende volkplanting
in Zuid-Amerika (1817) is gesitueerd nabij Quito in Ecuador, al ontleent het boek
zonder meer bepaalde feiten aan de Nederlandse kolonie. De schrijfster schetst in
het boek een utopistische plantagesamenleving gebaseerd op menslievendheid.
Samen met Adriana van Overstraten (1756-1828) had Moens al eerder de bundel
Dichterlijke mengelingen (1791) gepubliceerd, waarin Van Overstraten de
Europeanen aanklaagt dat zij het christendom met een ‘treurgordijn’ bedekken,
141
zolang de slavernij zal voortduren. Moens en Van Overstra-
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ten waren beiden lid van een groot aantal letterkundige genootschappen en
verkeerden daar in het gezelschap van verschillende dichters die in hun werk de
Bataafsche vrijheid en gelijkheid verkondigden, zo ze al niet Verlichte ideeën over
slavernij en het ‘goede meesterschap’ verbeeldden: Gerrit Brender à Brandis, Jan
142
Jacob Hartsinck, Cornelis Loots, Abraham Vereul en Nicolaas Simon van Winter.

1.6.3 Het paternalisme van De Gids
Het verhaal van een traag op gang komend besef dat in de West een toestand werd
gehandhaafd die in andere koloniën al lang tot de verleden tijd behoorde, is niet het
héle verhaal van de eerste helft van de 19de eeuw. Johanes Haafkers met zijn
Reize naar Guatemala uit 1827 en anderen van later datum staan nog stevig in de
koloniale tijd die in de 17de eeuw was begonnen en voor hen werkelijk geen week
vroeger dan 1 juli 1863 ophield te bestaan - eerder later.
Opmerkelijk is hoe een auteur die wél in Suriname was geweest, dominee G.B.
Bosch, in het derde deel van zijn Reizen in West-Indië, en door een gedeelte van
Zuid- en Noord-Amerika (1843), niettemin deze beschrijving van het land kon geven:
hier, in Guijana, in één woord, vertoont de natuur zich in haren vollen
luister; en indien de dieren hunnen schuwen en woesten aard aflegden,
dan zoude men, in de wouden van Midden-Amerika doordringende, meer
dan eene plaats aantreffen, welke ons het paradijs zou voorstellen, gelijk
143
Mozes hetzelve ons beschrijft.
De slaven worden slecht behandeld, zeker vergeleken bij die op Curaçao, maar er
is geen alternatief voor het slavenstelsel buiten de chaos, meent Bosch in zijn boek
144
- waarop ook in Suriname kon worden ingetekend.
In hetzelfde jaar 1843 besprak een anonieme recensent in De Gids , brandpunt
van de liberale negentiende-eeuwse cultuur, twee West-Indische boeken, en in zijn
145
conclusie staat hij dicht bij Bosch. Vrijlating van de slaven is uit zedelijk en
godsdienstig oogpunt gewenst, maar verder stelt de recensent zich pragmatisch
op: gezien 's lands financiën is de slavenemancipatie vooralsnog onuitvoerbaar. De
Gids reflecteert, hoe progressief het vaak ook was, de tweeslachtigheid van bijna
146
alle Nederlanders als het ging om de Nederlandse koloniale politiek tot 1863. Met
de West heeft De Gids zich veel minder
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bemoeid dan met Indië, en de eerste tien jaren van zijn bestaan kenmerkte het
tijdschrift zich vooral door een brave volgzaamheid van de koloniale gezagsdragers.
Redacteur E.J. Potgieter zag in de koloniën behalve een wingewest toch vooral een
grote uitdaging voor de Nederlandse kunst en wetenschap, maar andere redacteuren,
S. Vissering, H.C. Millies en vooral P.J. Veth, schreven vanaf 1847 artikelen die het
bestuur en het koopmanschap van het Nederlandse koloniale gezag scherp
afkeurden. Zij pleitten voor een humanitaire of christelijk-ethische koers en meenden
dat die kon samengaan met een liberaal-economische politiek. Wanneer de liberale
beginselen zouden worden toegepast zou de band met de koloniën zuiverder worden,
van langere duur zijn en meer profijt opleveren. Vanaf 1848 gaf Potgieter van zijn
morele afschuw van de slavernij blijk, maar consequenter was Millies het jaar daarop
in een tirade over de barbaarse slavernij waarin hij de medeplichtigheid van wet en
regering hekelde. Elf jaar vóór Multatuli richtte hij zich rechtstreeks tot koning Willem
147
III met de oproep de slavernij onvoorwaardelijk af te schaffen. In 1855 viel Veth
abolitionist Van Hoëvell - die hierna wordt besproken - bij. Hij wilde niet betwisten
‘dat de Europeaan in aanleg en vermogens boven het negerras is bevoorregt’, maar
voegde daaraan toe: ‘De gebreken der negers, waarover men zich het meest
148
beklaagt, zijn eigenlijk het werk van hunne blanke verdrukkers.’ Hoe humaan dit
allemaal ook klinkt, uitgangspunt bleef wel de superioriteit van de eigen beschaving
die weinig ruimte liet voor begrip voor de culturen van anderen. De Gids nam ook
een merkwaardige tegenstem op als die van ene A. die betoogde dat aan de
openbare slavenverkopen een einde moest komen, omdat zulke vertoningen
kwetsend waren voor de goede smaak. Mogelijk zat in die woorden veel ironie, want
inmiddels weten we dat achter die A. de abolitionist M.D. Teenstra schuilging, die
149
later onder hetzelfde initiaal het boek Emancipatie der slaven (1855) schreef.
Het debat over de koloniën in De Gids werd door Remieg Aerts zo
gekarakteriseerd: Beschaving en humaniteit droegen in De Gids nog vaak
de steek en bef van de Nederlandse predikant.
En:
De behandeling van de slavernij in De Gids was typerend voor het
eigendunkelijke paternalisme van dit milieu dat volken en klassen meende
te moeten verheffen in het tempo en naar de idealen van zijn eigen
150
keuze.
Met ‘dit milieu’ bedoelt Aerts de kring rond De Gids, maar wat hij daarover schrijft,
is bij uitbreiding evenzeer geldig voor de koloniale bestuurderen, en op de keper
beschouwd zelfs voor allen die zich vanaf de 18de eeuw geschaard hebben onder
de gerafelde banier van een verlicht kolonialisme.

1.6.4 De inspiratie van W.R. van Hoëvell
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len gaven van 1844 tot 1847 een tijdschrift uit: Bijdragen tot de kennis der
Nederlandsche en vreemde koloniën, bijzonder betrekkelijk de vrijlating der slaven
. In 1853 werd het Nederlandsch Jongelinggenootschap ter Afschaffing van de
Slavernij opgericht, dat studie maakte van Gurneys Een winter in West-Indië . In
1856 zond het een Noodkreet! de wereld in, deels in dichtvorm, waarin de wreedheid
van de slavernij werd geschetst en een plan werd gepresenteerd om een plantage
151
te kopen en zo de negerslaven de vrijheid te schenken. Raadsman van het
genootschap was de schrijver Julien Wolbers. Deze had in zijn verhaal De
Surinaamsche negerslaaf van twee jaar vroeger laten zien dat een standpunt
tegenover de slavernij geen compromis toeliet. Noch een goede meester, noch
wetgeving of kerstening kunnen de slavernij acceptabel maken, alleen de emancipatie
kan alle misstanden een halt toeroepen. Bernard ter Haar dichtte enkele jaren later
in zijn tweede bundel Gedichten (1857) over de bevrijding van de West-Indische
152
slaven. Hoe de Nederlanders tekeergingen in hun koloniën was het Nederlandse
publiek echter vooral duidelijk geworden na de publicatie van Slaven en vrijen onder
de Nederlandsche wet (1854) van W.R. van Hoëvell en de Max Havelaar (1860)
van Multatuli.
Met het werk van Wolter Robert baron van Hoëvell (1812-1879) kreeg de
abolitionistische beweging een grote duw voorwaarts. Van Hoëvell had een reputatie
verworven als strijder tegen de misstanden in de Oost. Hij had geijverd voor
aanpassingen in het Cultuurstelsel om de druk op de Javanen te verzachten, hij
had gestreden voor vrije handel, vrijheid van drukpers en de afschaffing van de
slavernij in Oost-Indië. Dat een slavenverkoop ook in de Oost een weerzinwekkend
153
vertoon was, toonde zijn novelle Eene slaven-vendutie uit 1853. Met zijn tweedelige
Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet (1854) schreef Van Hoëvell naar
genre een van de merkwaardigste boeken van de 19de eeuw. In het voorwoord,
gericht tot de Staatscommissie die in 1853 was ingesteld om de toestand van de
slavenbevolking in de koloniën te bestuderen, noemt hij zichzelf een compilateur
van berichten die hem van verschillende zijden zijn aangereikt. Hij kan slechts de
Verslagen door de minister van koloniën aan de Tweede Kamer noemen, omdat
zijn informanten zich anders ‘aan tallooze onaangenaamheden’ zouden blootstellen
van de zijde van de tegenstanders van de slavenemancipatie. In geheime rapporten
van die dagen werden als informanten bestempeld de boekdrukker J.C. Muller en
diens zoon, de koopman Ooykaas, ambtenaar I.J. Rochussen, de luitenant Van
Roosevelt, de advocaat H. Heylidy, de stadsgeneesheer Chr. Landré en de
154
onderwijzer E.A. van Gogh. De stof die Van Hoëvell werd aangeboden heeft hij
gearrangeerd naar gelang het hem uitkwam: sommige voorvallen zijn direct verhaald,
andere samengevoegd tot één vertelling. Zijn boek is een mengeling geworden van
155
essay, reisverslag, landenbeschrijving, proza en pamflet. Er is geen uitvoeriger
beschrijving bekend van de deplorabele staat waarin de 40.000 Surinaamse slaven
van het eerste helft van de 19de eeuw verkeerden, van het optreden tegen de
weglopers en de levensgevaarlijke patrouilles. Hele hoofdstukken uit
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Toes 1992: 297-300 beschrijft de Noodkreet.
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Van Hoëvells werk zijn geschreven als verhalend proza, wat niet wegneemt dat hij
in zijn voorwoord claimt dat er in zijn werk ‘alléén waarheid en niets dan waarheid’
voorkomt. Toch voorziet Hein Eersel het boek van een kanttekening:
Van Hoëvell [...] was te nuchter om een vertelling te kunnen maken van
de slaventoestanden in West-Indië, te beducht voor ongeregeldheden
om heel lezend Nederland wakker te schudden. Ofschoon hij ‘geen blad
voor de mond nam’, was hij aan de andere kant blijkbaar te bang voor
het absolute standpunt, voor de ijzeren consequenties. Het resultaat is,
dat hij veel te dikwijls in de buurt bleef van het veilige en ongevaarlijke
156
compromis tegen alle schijn van het tegendeel in.
Eersel wil hiermee zeggen dat Van Hoëvell niet het hele koloniale stelsel verwierp.
Het negentiende-eeuwse denken - van dominee Bosch, Da Costa, Multatuli en van
zoveel andere auteurs - accepteerde de koloniale situatie als een economische
realiteit en daarmee dus ook de onderwerping van het ene volk aan het andere.
Ook W.R. van Hoëvell deed dat, terwijl hij toch een typische representant was van
de ethische richting onder de publicisten van de 19de eeuw, de richting die vond
dat christendom en slavernij niet met elkaar verenigbaar waren. Literair wordt Van
Hoëvell echter met de geciteerde karakteristiek niet helemaal recht gedaan. De
gemakkelijke verbinding die hij verschillende stijlen en genres doet aangaan, maakte
157
school, bij een J. Herman de Ridder, maar vooral: bij Multatuli. En de grote invloed
die het boek heeft gehad - het beleefde snel drie drukken -, dankt het vooral aan
de grote aanschouwelijkheid waarmee Van Hoëvell situaties wist te vertellen.
Misschien de meest bekende vertelling in Slaven en vrijen is die over de slavin
158
Sylvia en haar vrije moeder. De moeder van Sylvia, zelf al lang vrijverklaard, doet
het verzoek aan mevrouw Eliza om de jonge slavin vrij te kopen op het moment dat
zij genoeg geld gespaard zal hebben. Mevrouw Eliza stemt daarmee in, maar wordt
steeds jaloerser op het mooie meisje. Zij verdenkt haar man ervan een relatie met
Sylvia te willen beginnen, behandelt het meisje almaar slechter en weigert haar vrij
te laten kopen. Het mishandelde slavinnetje gaat er steeds deerniswekkender uitzien
en wordt tenslotte op een verafgelegen plantage tewerkgesteld. ‘Begrijpt gij nu wat
het betekent, dat kinderen niet van hunne moeder gescheiden worden?’ hoont Van
Hoëvell aan het einde. ‘Zijt ge als Nederlander niet trotsch op zulk eene
Nederlandsche wet?’
Van Hoëvell was allerminst te nuchter om een goed verhaal ten beste te kunnen
159
geven. Maar hij besefte dat hij ook en vooral als politicus zijn invloed zou moeten
aanwenden. Die invloed heeft hij terdege uitgeoefend onder het Nederlandse volk
en in het koloniaal-politieke debat. Zo reageerde ‘B.E.C. Belmonte uit Suriname’ al
in 1855 met de uitvoerige studie Nêerlands West-Indie in zijne belangen en Dr. W.R.
van Hoëvell in zijn ‘Slaven en vrijen’: slavernij, emancipatie, kolonisatie. Advocaat
Benjamin Elie Colaço
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Eersel 1963: 35.
Van Hoëvell heeft met zijn Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië en zijn Indische verhalen directe
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Opgenomen in deel I, in de 1e druk pp. 57-64, in de 2e druk pp. 53-60. Ook overgenomen
door Lichtveld & Voorhoeve 1958: 254-261, resp. 1980: 269-277.
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Belmonte vond dat de ‘tribuun’ Van Hoëvell met zijn ‘gloeijende pen’ te ver was
gegaan: ‘de toestand der Negerbevolking in de West-Indien, is geene slavernij,
omdat zij dit niet is; die toestand is geen gruwel, die tot God en menschen om wraak
160
roept.’ Voor hem was Uncle Tom's Cabin niet meer dan een smaadschrift geweest
en voor het boek van Van Hoëvell gold de facto hetzelfde. Colaço Belmonte werd
161
op zijn beurt weer van repliek gediend door Teenstra , maar er waren meer
scribenten die vonden dat Van Hoëvell het goedmoedige kolonistenvolkje onnodig
had gekwetst. De hervormde predikant W. Boekhoudt meende in zijn boek ‘Uit mijn
verleden’ (1874) dat de gruwelen die Van Hoëvell opdiste, een eenzijdig beeld gaven
162
van de slavenkolonie. Ook W.E.H. Winkels gaf in zijn tekeningen en prozaschetsen
van de negentiende-eeuwse slavenkolonie een ander beeld. Elmer Kolfin merkt op,
dat het beeld van de Surinaamse maatschappij in de emancipatiejaren zoals dat uit
Winkels' Surinaamse productie spreekt, op geen enkele wijze strookt met het beeld
163
dat Winkels' tijdgenoot Van Hoëvell de Nederlanders presenteert. De negerslaven
zouden zich, volgens Winkels, in hun situatie zeker niet op een onderdanige manier
hebben geschikt en zij zouden er een leven van gemaakt hebben, dat lang niet de
nachtmerrie was die Van Hoëvell tekende. Maar Winkels' werk zou pas anderhalve
eeuw later bekend worden.
Nicolaas Beets (1814-1903) stak voor de Nederlandsche Maatschappij ter
Bevordering van de Afschaffing der Slavernij in 1856 de redevoering De bevrijding
der slaven af. Ook dat was een teken van de veranderende tijd. Onder zijn
schrijversnaam Hildebrand had Beets in zijn Camera Obscura nog opmerkelijk
weinig humanitaire verontwaardiging jegens de slavendrijver Kegge aan de dag
gelegd, hoewel hij goed wist dat de familie Kegge zich dankzij de slavernij in de
164
West (Demerary) tot welstand had weten op te werken. Het hoofdstuk over de
familie Kegge verscheen pas in de derde druk van de Camera Obscura uit 1851,
165
maar behoorde tot de stukken die al in 1840 voor publicatie gereed lagen. In dat
jaar 1840 was Beets aangesteld als predikant te Heemstede en maakte zijn
‘geamuseerd-afstandelijke visie op de maatschappij’ plaats voor een ‘serieuze
166
ingetogenheid’. Hij kwam in de kring van conservatieve protestanten van het
Reveil te verkeren en zou zich tegen de slavernij gaan richten en constateren:
dat noch de trage gang der beschaving in Afrika, noch de dubbelzinnige
vruchten der slavenbevrijding in Zuid-Amerika, noch het somber tafereel
van boschneger en squatter opgehangen, en ook niet de gedachte aan
den vloek eenmaal over Cham en Kanaän uitgesproken, zoo min als de
zwarte huid, het wollig hair, de kleine aangezichtshoek en wat men verder
moge opsommen, ons zal doen gelooven, dat er zooda160
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nig een wezensonderscheid zoude bestaan tusschen mensch en mensch,
dat het ééne geslacht vatbaar zijn zoude voor eene beschaving, waarin
het zichzelf toejuicht den rang der halve goden te zullen bereiken, terwijl
het andere naauwelijks in staat zoude wezen zich een weinig boven het
167
peil der dierlijkheid te verheffen.
Het is Van Hoëvells vertelling van de slavin Sylvia en haar vrije moeder die de
inspiratiebron heeft gevormd voor het dramatische gedicht ‘Moeder en christin’ dat
168
Anna opnam in haar bundel Schaduwbeelden uit Suriname (1858). In dit gedicht
heeft de moeder de naam Leda gekregen, ongetwijfeld refererend aan de aanbeden,
buitengewoon schone Griekse godin. De auteur heeft bovendien een nieuwe figuur
als tegenspeelster gecreëerd: de negerin Malvina. In het eerste bedrijf beziet Leda
van een afstand het feestgedruis in het huis waar haar dochter mishandeld wordt
en tegenover de toevallig passerende negerin doet zij haar beklag. Malvina kan
haar informeren over het lot van Sylvia omdat zij in hetzelfde huis werkt. In het
tweede toneel vinden we Leda terug bij de lijkbaar van haar dochter. Schrijfster
Anna zet geen zoetsappig type neer:
Ha! duivelin! geniet die vreugde vrij,
Ze is kort van duur! - want weet! daar gloeit in mij
Een vuur, - geen waanzin, geen vertwijfling, neen Ik leef en juich! de wraak, de wraak alleen,
Bezielt me, verjongt me, doet mijn kracht herleven [...]
Maar 'k sleur u voort, door rook en vlammen heen,
Door brandend puin en brokken, naar beneên...
Hierbij heur lijk, wier ruste gij benijdt,
Terwijl uw ziel den laatsten doodskamp strijdt. [43/45]

Maar Malvina weet Leda's razernij tot bedaren te brengen, door in een aangrijpende
monoloog te verhalen hoe haar eigen zoontje door een slavendrijver werd
doodgesmeten. Zij probeerde daarop zich te verdrinken, maar werd door een
zendeling gered. Gezien de toneelaanwijzingen is ‘Moeder en christin’ bedoeld
geweest voor opvoering, maar het is niet bekend of dat er ooit in Nederland - laat
staan in Suriname - van is gekomen.
Anna was de schrijversnaam voor Anna Adriana Everdina Henriëtte Ampt
169
(1832-1885) die gehuwd was met de Nijmeegse fabrikant Jan Willem Steens Zijnen.
Zij bracht een flink oeuvre op haar naam dat door literatuurhistorici tot de romantiek
wordt gerekend. Sterker dan in ‘Moeder en christin’ heeft die romantiek haar sporen
nagelaten in het eerste gedicht, ‘Banco’. Dit epische vers geeft eerst een pastorale
beschrijving van Suriname die qua lyrische toonzetting niet onderdoet voor die van
Paul François Roos, maar bij nadere beschouwing toch veel dichter staat bij de
eenvoud en natuurlijkheid die Hendrik
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Tollens nastreefde. Anna beschrijft dan hoe een dochter ‘uit vermengd geslacht
gesproten’ een gesprek voert met haar grijze vader. Hij heeft zich verbitterd in het
bos teruggetrokken om er bij de ‘godgewijden boom van 't woud’ een afgodsaltaar
op te richten. Hij verhaalt hoe zijn blanke meester zijn vrouw van hem afnam en hij
sindsdien de god der blanken niet meer kan accepteren. De beide personen worden
karakteristiek neergezet: de dochter is ruw, ongevormd, maar ‘De ziel, die uit haar
wezen gloeit,/ Doet hoogere beschaving gissen’, terwijl hij het ‘woest gelaat des
Grijsaards’ heeft (11). Niettemin eindigt het vers niet met het soort bekering waarop
veel negentiende-eeuws maakwerk het patent heeft.
Het langste gedicht van de bundel is ‘Leila, het bloemenmeisje’, dat ook is
afgebeeld op de getinte litho in het boek. De moeder van Leila waarschuwt haar
dochter dat haar minnaar Edmund haar snel vergeten zal wanneer deze de rijke
jonkvrouw Edith huwt; zij heeft zelf precies hetzelfde meegemaakt. Maar Leila lacht
de bedenkingen weg. Als Edmunds bruid echter de bloemen weigert die Leila haar
voor het huwelijksfeest aanbiedt, neemt zij wraak door op het feest te dansen en
aller bewondering af te dwingen. Als zij giftige bloemen vlecht in het haar van Ediths
hartsvriendin Clara, heeft zij dubbel wraak genomen: zij heeft het bruidspaar
gechoqueerd en Clara blijkt het kind te zijn van de man die Leila's moeder ooit in
de steek liet.
Ook hier verrast Anna met een aardige pointe. S. Kalff oordeelde over auteurs
als Anna Steens Zijnen-Ampt, Van Hoëvell en Wolbers dat het hun eer en verdienste
zou blijven
dat zij hunne dichtersgave, hoe bescheiden ook, in dienst stelden van de
groote zaak der slavenbevrijding, dat zij het nationaal geweten deden
ontwaken voor het onrecht van de handel in menschen, en den tijdgenoot
doordrongen van de waarheid, dat het recht op persoonlijke vrijheid voor
171
alle menschen gelijk is.
De conclusie van Paasman dat Anna nog steeds voor het goede-meesterschap en
172
niet voor de emancipatie pleit , gaat nogal ver. Anna beschrijft, aldus haar
voorwoord, ‘den algemeenen zedelijken toestand der slavernij’ en zegt nogal vaag
dat zij ‘de sympathie onzer landgenooten voor de goede zaak levendig’ wil houden,
maar zij sluit zich wél expliciet aan bij Van Hoëvell. Haar middelen zijn niet die van
het ‘dichterlijk ingekleed betoog’, maar ‘eenvoudige uitvloeisels van een machtigen
invloed, machtig omdat de verdrukking der mensheid dien gaf.’
In zijn roman Marie en Pauline (1856) verweeft Pieter Jacob Andriessen (1815-1877)
drie hoofdstukken lang de geschiedenis van de ontdekking van Amerika door
Columbus, de verovering van Mexico door Hernan Cortéz en de veroveringstocht
van Pizarro naar Peru. Het zijn verhalen die in de vakantietijd door een vader aan
zijn kinderen worden verteld, met de verhaaldraad hebben ze niets van doen.
Interessant is nu hoe de schrijver één pagina lang de geschiedenis van Azteken,
Maya's en Inca's doortrekt naar de Suri170
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naamse inheemsen. Daarover kan de vertellende vader kort zijn:
De Indianen, die hier in de bosschen leefden [...] waren zeer zachtzinnige
menschen. Zij zijn evenwel langzamerhand verdelgd, doordien zij zich
tegen de indringers verzetteden. Een klein gedeelte zwerft hier nog in de
bosschen rond; doch doet ons nimmer overlast aan. Zelden of nooit hooren
wij iets van hen. [p. 100]
Of wat hij hier schrijft feitelijk wel juist was, is zeer de vraag. De informatie stemt in
ieder geval niet overeen met die van W.R. van Hoëvell die in 1854 schreef:
Jammerlijk is de toestand, waarin gij deze Indianen, als ze Paramaribo
bezoeken, de straten der stad zien ronddwalen. Bij troepen van vijf of
zes, bijna nooit anders dan in een staat van volslagen dronkenschap, zijn
ze, beide zoowel mannen als vrouwen, genoegzaam geheel naakt. Overal,
bij voorbijgangers en aan de huizen, bedelen ze sterken drank. Toch
worden ze door dezelfde menschen, die de slaven als dieren behandelen,
met toegevendheid en welwillendheid bejegend. In fatsoenlijke
gezelschappen, waar de keur der Europesche wereld van Suriname bijeen
is, ziet gij wel eens een troep dronken Indianen binnendringen, zonder
dat het iemand in de gedachten komt hun ten kwade te duiden, dat ze
zich met groote gemeenzaamheid veroorlooven, met vrijpostigheid sterken
drank vragen en de meest barbaarsche geluiden uit hunnen rieten fluiten
173
voortbrengen.
We weten dat Van Hoëvell zelf niet in Suriname geweest is, maar hij had kennelijk
kans gezien zich wél van bepaalde feiten op de hoogte te stellen. De kenschets van
Van Hoëvell wordt bevestigd door Christina van Gogh die jarenlang in Suriname
verbleef en die in haar Vertellingen van een Surinaamschen vogel uit 1864 de
inheemsen onbeschaafd, ruw en onwetend noemde. Dat het bij geen van beiden
opkwam hun beschavingsnorm te relativeren, verbaast niet: dat deed praktisch
niemand in hun eeuw, en al helemaal niet tegenover niet-christenen.
Naar genre en inhoud duidelijk geïnspireerd door Van Hoëvell is Een levensteken
op een doodenveld (1857) door J. Herman de Ridder. Het boek begint als een
fictioneel stuk proza dat op levendige wijze historische figuren als de marronleiders
Baron, Jolicoeur en Boni, de Zweedse officier Dahlberg en de Schotse officier
Stedman ten tonele voert. Enkele essayistische bespiegelingen hebben het proza
al afgewisseld, als met hoofdstuk V een vertoog over de slavernij begint, compleet
met voetnoten. Met hoofdstuk VII verkrijgt het boek geheel het karakter van een
reisverslag: ‘Wij willen die boschnegers leren kennen.’ Eerst gaat het naar
Oost-Suriname, te Albina vindt een ontmoeting met plantagedirecteur en schrijver
August Kappler plaats, later gaat het naar Centraal-Suriname, naar de ‘Bekoe-,
174
Moesinga- en Matoeari-negers’ en de ‘Saramaccaners’ (saamaka). Bij die saamaka
verandert het boek opnieuw van karakter en wordt het een geschiedenis van de
175
bosnegerzending der Evangelische Broedergemeente. De bosnegers dwalen ‘in
het dal der schaduwe des doods’ (85) maar als levensteken is er altijd de boodschap
van Christus en daarom besluit het boek ook zo:
173
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hebben een regt op die zwarten, welke in de bosschen leven, het regt,
om hen te winnen voor den Heer. [189]
Jan Herman de Ridder (1816-1886) was een remonstrants predikant die een groot
176
aantal stichtelijke boeken en tijdschriftartikelen op zijn naam bracht. Wanneer hij
de rondreis door Suriname gemaakt heeft waarvan hij zo levendig vertelt, is niet
bekend. De Ridder is abolitionist en hij sluit zich expliciet aan bij de opvattingen van
Van Hoëvell. De slavernij is voor hem onverenigbaar met Gods woord. Als hij optrekt
met Kappler stuit de koloniale lichtvaardigheid waarmee deze over de slaven spreekt
hem tegen de borst. Des te opmerkelijker is hoe de abolitionist De Ridder een
discours over de niet-blanke inwoners van Suriname afsteekt dat, afgezien van een
enkele positieve kwalificatie, bijna niet anders dan denigrerend is. Hij beschrijft
weliswaar legendarische marronleiders als Boni, maar met een terminologie van
‘benden’, ‘handlangers’ en ‘rebellen’, en hun vrijheidsverlangen betitelt hij als
‘aandoenlijk’ (61). Zijn beschrijving van het leven van de indianen is van afschuw
vervuld en de aukaners brengen het er nauwelijks beter vanaf: ‘Ziedende
hartstogtelijkheid bederft het persoonlijk, veelwijverij het huisselijk, dronkenschap
het gezellig, bandeloosheid het maatschappelijk leven, indien het leven heeten
mag.’ (47) J. Herman de Ridder staat in deze opvattingen zeer dicht bij zijn
Surinaamse tijdgenoot Kwamina. De Ridder maakt er zich grote zorgen over hoe
het met de landbouw zal gaan na de afschaffing van de slavernij. Al hebben sommige
schrijvers vanuit religieus, liberaal of ander standpunt de negers ook gezien als
mensen, nog tot ver in de 20ste eeuw werd daaraan wel altijd een voorwaarde
verbonden. Indien de negers bereid zouden zijn het christendom te accepteren, af
te zien van hun primitieve gewoontes, te socialiseren met de blanken, dán waren
zij (misschien) gelijkwaardig als mens. Deze visie is cruciaal voor een goed begrip
van zelfs de felst abolitionistische bellettrie - met uitzondering van de anti-christelijke
vertogen uit De Denker (1764).
Evenals Christina van Gogh heeft ook J. Herman de Ridder blijkens Een
levensteeken op een doodenveld ‘Indianen’ ontmoet. Ik citeer een handvol
kwalificaties die hij voor de inheemsen hanteerde: ‘traag en loom’, ‘potsierlijken
feesttooi’, ‘een afgrijsselijken indruk, die versterkt wordt door de wanstaltige oor- en
neusversiersels’, ‘De armzalige hut verbeeldt een feestzaal’, ‘krijschende muziek
en een jammerlijk eentoonig gezang’, ‘Naar lighaam en ziel verarmd’, ‘hunne
duivelsdienst’ (pp. 37-39). Ook De Ridder gaat uit van een besef van de absolute
superioriteit van zijn religie en cultuur. Het gaat hier om een niet-fictioneel boek en
bedenkend hoe sterk die ooggetuigeverslagen de teneur van fictionele boeken van
anderen bepaalden, verklaart minstens ten dele waarom de inheemsen er zo slecht
vanaf kwamen bij veel auteurs die nooit een stap in Suriname hadden gezet.
Gemakshalve werd die weinig vrolijke beeldvorming dan vaak uitgebreid naar het
hele land.
Beecher-Stowe's Uncle Tom's Cabin heeft zonder enige twijfel de mal aangereikt
voor de negerkarakters in slavernijverhalen van de tweede helft van de 19de eeuw.
Dat wordt het duidelijkst in de figuur van het jongetje Neno uit de roman De planter
Brunel en zijne slaven Asa en Neno (1858) van C.H. Schetsberg: Neno is weggeroofd
uit Afrika, gescheiden van zijn zusje, verminkt aan zijn arm en zijn vader kwijnt onder
afgrijselijke pijnen weg. Maar als zijn wrede slavenmeester op sterven ligt, luidt het:
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het dek opligtende, nam hij de eene hand des grijsaards en bragt die aan
zijne lippen met eerbied en warmte, daartoe gedreven door dat gevoel,
dat den negerslaaf, die eens zijne meesters heeft lief gehad, nimmer
verlaat. [98]
Archetypen van deugd en boodschappers van het heil worden in veel boeken
177
aangetroffen. Maar niet al het karakteristieke van het slavernijverhaal is afgeleid
van het boek van Beecher-Stowe uit 1852: Maziza - nog zo'n archetype van jeugdige
rechtschapenheid - werd door Elise, ps. van Elise van Calcar, geb. Schiotling
(1822-1904), al in 1850 geschapen in ‘De jonge boschneger’, het openingsverhaal
178
van de bundel ‘verhalen voor de jeugd’ Uit verre landen en van nabij.
Uncle Tom's Cabin werd door nieuwe generaties op een andere waardenschaal
gelegd, zoals bijvoorbeeld bleek uit de wrede vertellingen over The Deep South die
Richard Wright gaf in Uncle Tom's Children (1938). In Goodbye to Uncle Tom van
J.C. Furnas uit 1956 - dus een hele eeuw na de negerhut - werd afgerekend met
het negerbeeld van Beecher-Stowe: zij wist niets van het werkelijke slavenleven en
achtte alleen negers met blank bloed rijp voor civilisatie, aldus Furnas.
Wie mocht menen dat met de afschaffing van de slavernij ook het beeld van de
zwarte Surinamers in de bellettrie veranderde, komt bedrogen uit. Dat beeld
veranderde nauwelijks in Nederlandse boekuitgaven en het veranderde de eerste
decennia evenmin bij Surinaamse schrijvers. Voorbeelden van Nederlandse boeken
zijn De commandant van de negerjagers (1890) van J.H. van Balen (dat bij de
periode 1890-1923 wordt bekeken) en een uitgave die een jaar na de afschaffing
van de slavernij uitkwam, de Vertellingen van een Surinaamschen vogel van Christina
van Gogh - dat wordt besproken in § 9.5.

1.6.5 Conclusie: beeldvorming over Surinamers in de 19de eeuw tot
1890
Hoe uiteenlopend de negentiende-eeuwse Nederlandse bellettrie over Suriname
ook was naar plot, historische tijd, geografische situering en ideologisch
gedachtegoed, er zijn ook constanten geweest. De hoofdrol blijft weggelegd voor
Nederlandse protagonisten. Erg verwonderlijk in werk van Nederlandse schrijvers
is dit uiteraard niet. Dat neemt niet weg dat zwarte personages er vrij bekaaid vanaf
komen. Zij blijven decorstukken, aangevers op zijn gunstigst; behalve bij Anna
groeien ze bij geen enkele auteur uit tot behoorlijk uitgebeelde antagonisten. Van
Aphra Behns Oroonoko kon ook gezegd worden dat de wijze waarop zwarte mensen
werden neergezet met de realiteit niet veel van doen had, maar zij maakte hen
intussen wél tot hoofdfiguren. Zelfs met behulp van de voorhanden
geschiedschrijvingen hebben negentiende-eeuwse auteurs het blijkbaar uiterst lastig
gevonden om zich een realistische voorstelling te maken van de negerbevolking.
Misschien was het denken over de zwarte mens dan wel veranderd, het stereotiep
was daarmee niet verdwenen. Zo bedienen zwarten zich in hun Nederlands bijna
177
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De oude Sambo uit de novelle Onder de boschnegers van Ant.S. Reule uit 1890 bijvoorbeeld
lijkt direct op Tom geïnspireerd.
Nader door mij geanalyseerd in het opstel ‘De fondantlaag van de Romantiek’ (ter perse),
waar ook het genoemde boek van Schetsberg, Onder de boschnegers (1890) van Ant.S.
Reule, en De levende afgod of De geschiedenis van een kankantrieboom (1891) van J. de
Liefde als slavernijvertellingen worden bekeken. Over Elise Schiotling: Schenkeveld-Van der
Dussen 1997c.
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een persoonlijk voornaamwoord aanduiden, maar altijd met hun eigennaam, in de
derde persoon. ‘Meester’ wordt in negentiende-eeuwse romans met een hoofdletter
geschreven, gelijk dat ook bij aanduidingen van het Opperwezen gebeurt.
Uncle Tom's Cabin van Harriet Beecher-Stowe speelde in het abolitionismedebat
een belangrijke rol, maar tijd en afkomst legden ook restricties op: zij schiep het
model voor de aanhankelijke, zelfopofferende neger die in verschillende
slavernijverhalen van de tweede helft van de 19de eeuw voorkomt. Bovendien zijn
er ook belangrijke verschillen in de romantische verbeelding van de slavernij in
Noord-Amerika en de West. De Noord-Amerikaanse literatuur over the Deep South
heeft nog tot in de tweede helft van de 20ste eeuw een tekening gegeven van een
idyllisch slavenbestaan waarin ieder zijn plaats had in een natuurlijke en door God
gebenedijde orde. De negers waren sambo's die met ritmische gezangen de dag
doorkwamen en zich 's avonds vermoeid maar tevreden op de knieën wierpen om
de Heer te danken voor hun eenvoudige bestaan bij een goede plantersfamilie. De
Nederlandse literatuur over de West gaf geen realistischer beeld van de negers:
die groeiden over het algemeen nauwelijks uit boven loyale en
simplistisch-deugdzame flat characters waartegenover de blanken in hun twijfels,
angsten en wreedheden veel genuanceerder getekend werden. De bellettrie over
de West was ook zeker niet minder godvruchtig; negentiende-eeuwse romans gaan
altijd uit van een expliciet beleden christelijke ideologie, zoals ook het slavernijdebat
in De Gids goeddeels vanaf de kansel geïnstigeerd lijkt te zijn geweest. Maar de
literatuur heeft vanaf de tweede helft van de 19de eeuw wel altijd veel sterker het
accent gelegd bij de mistoestanden, bij de gruwelijkheden die planters tegenover
hun slaven begingen.
Het decor van een land waarin behalve plantageslaven ook nog heidense
weglopers woonden, die diep in het binnenland een dreigend gevaar vormden en
die gemakkelijk konden worden afgeschilderd als Afrikaanse wilden, bood natuurlijk
ook meer mogelijkheden tot literaire verbeelding. In die verbeelding heeft ongetwijfeld
ook Stedman met zijn Narrative of a five year's expedition een beslissende betekenis
gehad: zijn beschrijvingen en de gravures in zijn veelvertaalde boek - de slaaf
opgehangen aan een haak, de vangst van een slang, het wegzakken van
legerpatrouilles in moerassen - hebben een hele reeks van scènes in
slavernijverhalen direct beïnvloed. De woeste marrons als tegen-karakters voor de
brave plantageslaven gaven de laatsten nog meer reliëf. Daarbij speelt dan ook nog
dat de bosnegers bij uitstek een ‘nuttige’ functie vervulden in romans die de
prominente en uiteraard ‘universele’ betekenis van het christelijk gedachtegoed
propageerden.
Veel negentiende-eeuwse teksten hebben globaal dezelfde verhaalstructurering.
Aangezien een achronologische opbouw pas tegen het einde van de eeuw tot de
romantechniek was doorgedrongen, is de sequentie van verhaalhandelingen bijna
altijd identiek: de overtocht naar de West op een slavenschip (liefst met
moeder-en-kind-scène); het uiteenrukken van negerfamilies en hun verspreiding
over ver uiteengelegen plantages; de verwikkelingen van het plantageleven met als
vaste elementen: de strenge slavenmeester en een persoon die het goed met de
slaven voorheeft, de gewenning aan het slavenbestaan, een ingrijpen van buitenaf
dat het bestaan van de neger-hoofdpersoon fundamenteel verandert, de loyaliteit
aan de meester met als ultiem bewijs het redden van diens leven; in bekeringsromans
natuurlijk: het werk van de zendeling en dan de soms trage, vaak ook uitzonderlijk
snelle bekering; de dood van de meester of van de protagonist.
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gedaante aan. Vanzelfsprekend biedt de blanke elite (eerst de gouverneur, dan de
leden van koloniale hoven en raden, vervolgens planters, kooplieden en
legerofficieren, tenslotte de ambtelijke klasse) het referentiekader vanwaaruit tegen
de samenleving wordt aangekeken. De karaktertegenstellingen spelen zich vaak af
binnen de blanke koloniale laag, waar dan veelal twee karakters verschillende
posities kiezen tegenover de slaven. Er wordt wel óver slaven geschreven, maar
zelf krijgen ze nauwelijks stem.
De oorspronkelijke inwoners van het land, de ‘indianen’, komen er in de 19de
eeuw bepaald niet beter vanaf: in dit opzicht hebben Aphra Behn, Johannes Kals,
Elisabeth Maria Post en John Gabriël Stedman die zich wel in positieve zin over de
inheemsen uitlieten, geen school gemaakt. Met de bosnegers zijn de inheemsen in
voortdurende staat van dodelijke rivaliteit, omdat heidenen onderling nu eenmaal
elkaar naar het leven staan. In hoeverre er invloed is uitgegaan van fictionele teksten
op de publieke meningsvorming in Nederland over de slavernij in de koloniën is
moeilijk in te schatten. E.Th. Waaldijk die de Nederlandse publicistiek in bredere
zin betreffende dit onderwerp bestudeerde, concludeert dat een breed-nationale
bezinning in Nederland nooit heeft plaatsgevonden, en dat het individuen en privé
instellingen waren die uiteindelijk de slavenemancipatie tot stand hebben weten te
brengen. Discussies in tijdschriften als De Gids en in boekpublicaties bleven
voornamelijk beperkt tot schrijvers uit de sectoren van wetenschap, kunst, politiek
en kerk: ‘Es darf aber festgestellt werde, daß Wenn das Volk als Ganzes sich
eingehender mit diesem Problem auseinandergesetzt hätte und die Stimme jener
wohlwollenden Einzelpersonen nicht so lange die eines “clamans in deserto” gewesen
179
wäre, die Frage der Sklaverei in den westindischen Kolonien eher gelöst wäre.’
Hoe hebben in de kolonie geboren en getogen intellectuelen aangekeken tegen het
uit Holland geïmporteerde deel van de koloniale bovenlaag? We weten er bitter
weinig van. Als we afgaan op hun gepubliceerde werk, dan zien we een praktisch
onvoorwaardelijke loyaliteit ten opzichte van het ‘moederland’, een vereenzelviging
met de Hollands-koloniale mentaliteit die hen amper onderscheidt van de immigranten
en passanten van overzee. Hun betrokkenheid bij hun geboorteland hebben zij
vooral getoond in de nauwgezetheid van hun werk - zoals die waarmee C.L.
Schumann zijn Sranan woordenboek van 1783 vervaardigde, of David Nassy werkte
aan het Essai historique - of in de passie waarmee zij probeerden instituties van de
grond te tillen. Of er ook sprake is geweest van animositeit tussen in de kolonie
geborenen en immigranten, zal mogelijk een nauwkeurige analyse van bewaard
gebleven egodocumenten ooit kunnen uitwijzen.
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Waaldijk 1959: 218-219, en stelling 4. De conclusie van Toes 1992: 264-265 is, afgezien van
de omkering van hoofd- en bijzin, een letterlijke vertaling van een zin uit Waaldijk, p. 219.
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2. Drukkerijen en uitgeverijen
Een overzicht van drukkersbedrijven die in de 19de eeuw bestaan hebben, levert
180
een reeks van 35 drukkerijen op (zie bijlage II). Toch geeft dat aantal een enigszins
vertekend beeld, in zoverre het vaak ging om voortzetting van dezelfde zaak onder
een andere eigenaar. De geschiedenis laat zien dat drukkerijen vaak verkocht
werden of van eigenaar verwisselden. ‘Een drukkerij was in die tijd niet meer dan
een drukkersdoos’, schreef Joh. Hartog in zijn aantekeningen bij de
181
persgeschiedenis.
De meeste drukkerijen uit de eerste eeuwhelft waren ‘geprivilegieerde’, d.w.z.
erkende drukkerijen, waarop de koloniale overheid toezicht hield. Vele ervan hielden
hun persen draaiende met het drukken van kranten. Het Zeister
Zendingsgenootschap schonk in 1831 een kleine handdrukpers aan de Evangelische
182
Broedergemeente. Toen deze uiteindelijk door broeder J.G. Hartmann in elkaar
was gezet, rolde het eerste product van de pers: een psalm voor het aanstaande
paasfeest. In de school van Wilhelm Treu werd deze drukpers gebruikt om elke
week stukken uit de bijbelse geschiedenis, bijbelse spreuken, verzen en ‘tractaatjes’
(korte bekeringsgeschiedenissen) te drukken. Treu kreeg daarbij de hulp van
Christiaan Adriaan Graaf die niet alleen hulponderwijzer was, maar ook boekdrukker
183
en boekbinder.
M.D. Teenstra had geen hoge pet op van de grafische sector in de kolonie, toen
hij in 1842 schreef dat ‘onze Paramaribosche broddeldrukkerijen geweldig [afsteken
184
in negatieve zin] bij die van de naburige kolonien Cayenne en Demerary’. Waar
is dat een fraai boek als Extrait d'un voyage à Surinam van M. Lesechenault de la
Tour, gedrukt in 1824 bij l'Imprimerie du Roi te Cayenne, in Suriname niet gedrukt
185
kon worden. Er was geen steendrukkerij in de kolonie en met gravures
geïllustreerde boeken konden dus niet gedrukt worden.
Bovendien moet drukken in de kolonie niet goedkoop zijn geweest. Toen het
letterlievend genootschap Oefening Kweekt Kennis in 1856 zijn eerste jaarboekje
uitbracht, liet het dit drukken in Nederland, zowel om ook daar verspreiding aan het
186
boekje te geven, als vanwege ‘de meerdere goedkoopte’. De herrnhutters drukten
hun uitgaven in het ‘Neger-Engelsch’ bij E.M. Monse in Bautzen, niet ver van
Herrnhut, en bij Gustav Winter in Stolpen. Eerst in de laatste decennia van de eeuw
ging het drukwerk in Suriname er aanmerkelijk op vooruit. Vanaf 1888 kon men aan
187
O'Ferralls avondschool voor volwassenen ook opgeleid worden tot letterzetter.
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De belangrijkste waren: Wed. J. Tresfon jr. (1790-1808), W.W. Beeldsnijder (1792-1805), J.J.
Engelbrecht (1797-1846), J. Brink (1815-1837), C.J. Fuchs (1817-1842), J.C. Muller Az,
(1842-1857), Rose & Co (1842-1872), J. Morpurgo (1848-1910), Kersten (1852-1900; Helman
1968: 138 - het uitgeven van boeken werd na 1900 niet stopgezet), J.H.G. Muller (1854-1881)
en voorts een aantal die belangrijk hebben bijgedragen aan de culturele opleving na 1890.
De jaartallen geven de vroegst en laatst bekende vermelding aan.
Hartog 1944: 328.
Ik ontleen gegevens voor deze passage aan Lenders 1996: 265.
Graaf was een slaaf, in 1850 gemanumitteerd, maar in de manumissielijsten wordt als zijn
beroep enkel ‘schoolassistent’ vermeld (Ten Hove & Dragtenstein 1997: 196-197).
Teenstra 1842: 333.
Teenstra 1842: 180.
Suriname: jaarboekje voor het jaar 1856: voorbericht.
Het KV van 1888 meldt dat er 3 letterzetters in opleiding waren.
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Uit de bronnen is op te maken dat Suriname in de 19de eeuw een tiental boekbinders
gekend heeft, wat niet veel is, in aanmerking genomen het frequente gebruik om
188
boeken in katernen aan te leveren en door de gebruiker zelf te laten inbinden.
Maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat ook slaven het vak hebben uitgeoefend,
189
zonder dat hun beroep geregistreerd werd. Hoogstwaarschijnlijk beschikten de
meeste drukkerijen zelf ook over een binderij.
Uitgevers in de 19de eeuw waren eerst en vooral krantenuitgevers en ze waren in
de meeste gevallen tegelijk ook de drukkers van die kranten. Incidenteel zijn van
hun persen ook boekwerken gerold, maar uitgeverijen die hoge eisen stelden aan
190
hun drukwerk zonden hun kopij naar drukkerijen in Nederland.
Een eerste advertentie voor een in Suriname uitgegeven boek treffen we in de
Geprivilegeerde Surinaamsche Courant van 1813 aan:
By H.H. Arnzen werd uitgegeven teegens contante betaaling, derde
Verbeterde en vermeerderde Druk, van het Eenvoudig Onderwys, in de
voornaamste Waarheeden van den Christelyk Hervormde Godsdienst,
in gebruik op de Catechisatie, by den Eerwaarden Heer Pieter Jan van
Esch. (GSC 95/29-11-1813)
Hiermee is tegelijk een indicatie gegeven van een van de belangrijkste groepen
uitgaven in de kolonie: religieuze geschriften en drukwerk voor kerkelijk gebruik. C.
Kersten & Co zou vanaf circa 1815 voor de Evangelische Broedergemeente een
belangrijke leverancier van evangelisch drukwerk worden (vooral ook in het Sranan),
191
vanaf 1852 startte Kersten ook een drukkerij. Na 1900 zou Kersten zich vooral
toeleggen op didactische uitgaven en incidenteel kwamen daar ook literaire uitgaven
bij.
Voor de eerste helft van de 19de eeuw verdienen als uitgever vermelding Johannes
Julius Engelbrecht, uitgever van onder meer het tijdschrift De kolonist, en het
Departement Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, dat tekende
voor de uitgave van een hele reeks almanakken.
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Vermeldingen: Boekbinderij Kersten (vanaf ca. 1815-1900), Bueno de Mesquita (1824),
Manheim Weygandt (1824-1841), H.D. Sarucco (1833-1841), J.F. Vernié (1833-1846), L.J.
Marcus (1834-1886), J.L. Marcus (1834-1846), Alexander Lijons (1837-1846), W.E.H. Winkels
(1843-1862), A.E. Coronel (1894), F.H. Hecht (1894), J.H. Oliveira (1895-1955).
Conradi 2001: 4 vermeldt een niet bij name genoemde slaaf die ‘een knap boekbinder’ was.
Wullschlägel 1855: 295 spreekt over de pers van de EBG die door negers werd bediend. In
de manumissielijsten (Ten Hove & Dragtenstein 1997) komt het vak van boekbinder, noch
dat van drukker als beroep voor, terwijl bijvoorbeeld de eerdervermelde Chr.A. Graaf die
vakken wel uitoefende.
Van Sijpesteijn 1854: 285-287 geeft een lijst van in Suriname uitgegeven werken.
De firma zou de eerste zijn die prentbriefkaarten uitgaf met afbeeldingen van zendingsposten
en scholen uit het binnenland (DWT 26-6-1993).
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3. Boek en boekhandel
‘Men zal mij welligt vragen, wat doen de menschen met hun tijd, en wat is de
algemeene begeerte?... ik antwoorde, zij willen geld winnen: Plutus is de algemeene
192
afgod, daar aan geoffert word’. Zo luidde de mening van A.F. Lammens over de
bewoners van de kolonie Suriname aan het begin van de 19de eeuw. De eerder
geciteerde opmerkingen van Lammens over het boekwezen in de 18de eeuw - dat
er weinig belangstellenden en weinig boekfaciliteiten waren - kunnen evengoed
gelden voor de gehele 19de eeuw. Een inwoner van de kolonie, later geïdentificeerd
als E. Beijer, schreef in 1823 in Suriname in deszelfs tegenwoordigen toestand dat
‘slechts zeer weinige menschen’ zich met de wetenschappen ophielden. Het ontbrak
de kolonie aan onderwijsinstellingen, bibliotheken, musea en geleerde gezelschappen
en er was geen boekhandelaar: ‘Wil iemand een wetenschappelijk werk hebben,
zoo laat hij het zelf uit Europa komen.’ Paramaribo kende geen boekbinder,
193
plaatsnijder, graveur, maar wel ‘broddelaars in alle vakken’, aldus Beijer.
De werkelijkheid lag wel iets genuanceerder, maar het ontbreken van mensen
met vakkennis vindt wel bevestiging in veel krantenadvertenties: winkeliers
combineren de verkoop van kruidenierswaren, damesmode en de wonderbare
Holloway's zalf met boeken. Ook August Kappler bevestigde nog in 1881 dat winkels
van alles en nog wat verkochten en ‘dat men dus van den verkooper geen zaakkennis
194
kan verwachten’. De ‘boeken in soorten’ waarmee met regelmaat werd
195
geadverteerd , waren bijna altijd kasboeken, almanakken, dameszakboekjes en
dergelijke meer. Bijbels, psalm-, gezang- en avondmaalboekjes werden wel met
enige regelmaat aangeboden. Advertenties voor het literaire boek verschenen pas
laat in de eeuw.
Het oudst bewaard gebleven boekbericht uit de 19de eeuw is afkomstig uit de
Surinaamsche Courant van 7 januari 1809:
Ter deezer drukkery [= Gepriviligeerde Drukkery van A.T. Bordas en
Comp. Te Paramaribo] is te bekomen Het Nieuw Vermaaklyk
Nederduitsche Spel en Leesboek door J. van Bemmelen,
196
Kostschoolhouder te Leyden voor de prys van ƒ4.
De advertentie geeft een indicatie dat het vaak de drukkerijen waren die tegelijkertijd
als boekhandel en als uitgeverij fungeerden.
Toch ontwikkelde zich in de loop van de 19de eeuw heel voorzichtig een wat
serieuzere variant van de boekhandelsbranche. Het warenhuis Kersten en Comp.,
een affiliatie van de Moravische Broedergemeente, adverteerde al in 1815 met
‘Hollandsche Bybels a ƒ12.10. dito Nieuwe Testamente a ƒ5 en 2.10 alles in Leer
197
gebonden, voor Contant te bekoomen’. Mogelijk gebeurde die verkoop al vanaf
de oprichting van de firma in 1768. Bij het eerste eeuwfeest van Kersten in 1868
was er wel sprake van een boekbinde-
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Lammens 1982: 96.
Beijer 1823: 72-75.
Kappler 1883: 25. (Het boek is de Nederlandse vertaling van de Duitse uitgave uit 1881.)
B.v. in SC/SG 16/22-2-1811 door de Gepriviligeerde Drukkery van Rens & Soulage.
SC 2/7-1-1809. De GSC 80/3-10-1816 meldt dat een herdruk ervan te koop is bij
drukkerij J. Brink.
GSC 6/19-1-1815.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

169
198

rij, maar niet van een boekhandel, die pas vanaf de jaren '90 belangrijk zou worden.
H.H. Arnzen en Zoon blijkt van ca. 1813 tot 1826 een boekhandel en
kantoorboekhandel met een redelijk ruim aanbod van stichtelijke en andere lectuur
199
te zijn geweest. In 1834 berichtte L.J. Marcus dat hij een complete boek- en
200
kantoorboekwinkel, een fraaie leesbibliotheek en een boekbinderij had geopend.
In de jaren die volgden adverteerde hij met regelmaat dat zijn collectie aanmerkelijk
was vermeerderd. Zijn zaak zou onder gewijzigde directie nog tot ver in de 19de
eeuw blijven voortbestaan.
Rond het midden van de eeuw ontstond er een duidelijk actievere
boekhandelsbranche. Vier boekhandelaren presenteerden zich met nadruk in vaak
grote advertenties in de Surinaamse kranten: W.E.H. Winkels (1843-1862), A.L.G.
de Randamie (1847-1866), A.H. van Borcharen (1854-1885) en J.J.P. Wessels
201
(1857-1892). Tot 1863 waren het voornamelijk educatieve en
landbouweconomische uitgaven waarmee de boekhandelaren adverteerden, daarna
werd ook de bellettrie steeds nadrukkelijker tentoongesteld. Voor de rode oortjes
moest het buitenland bijspringen: Appij & Co, uitgevers te Amsterdam, adverteerden
202
voor ‘Boeken pikante photogr.’
Met boeken kon in de kolonie blijkbaar toch een goede boterham verdiend worden.
Wanneer W.E.H. Winkels in 1862 zijn ‘Hollandsche, Fransche en Engelsche
leesbibliotheek bestaande uit ruim 18000 Boekwerken enz.’ te koop aanbiedt, meldt
hij: ‘Deze Affaire heeft vanaf 1843 tot heden in een bloeijende staat verkeerd [en]
203
een vast jaarlijksch inkomen van ƒ3000 gegeven.’ Het gaat hier om het inkomen
van een leesbibliotheek, een kantoorboekhandel en boekbinderij tezamen. Ter
vergelijking: een plantagedirecteur verdiende in die tijd gemiddeld ƒ1000 tot ƒ1200
per jaar (en had kost en inwoning gratis), terwijl de wedde van een posthouder ‘het
204
aanzienlijke salaris van ƒ2000,-’ bedroeg. Winkels deed met zijn nering dus goede
zaken, al zal hij ter aanmoediging van de kopers zijn inkomen wel wat rooskleurig
hebben voorgesteld.
Hoe het ervoor stond met de liquiditeitspositie van de boekhandels kunnen we
ook opmaken uit de ‘Lijst van kiezers bevoegd tot het stemmen voor leden der
Koloniale Staten’. Daarin werd jaarlijks vermeld hoe groot het totale bedrag was
van de belastingaanslag (censuskiesrecht); volgens artikel 2 van het Kiesreglement
was opgave hiervan noodzakelijk om te kunnen stemmen. In 1868 wordt daarin
vermeld: Borcharen, Adriaan Hagoort van ƒ105,-. En: Wessels, Johannes Jacobus
205
Pierre ƒ218,87. In aanmerking genomen dat circa de helft van de belastingbetalers
een aanslag beneden de ƒ100,- kreeg, en dat betalers van meer dan ƒ300,- dun
gezaaid waren, kunnen we de twee boekhandelaren tot de middenklasse rekenen.
De lijst van 1871 was nog wat specifieker in haar ge-
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Helman 1968: 126.
Zie de advertentie in SC 14/17-2-1826.
NSCL 47/13-6-1834. Dezelfde combinatie van activiteiten kwam ook in de Antillen voor (verg.
Rutgers 1992: 68-69 en Rutgers 1994: 123-124).
De vermelde jaren zijn de jaren van vroegst en laatst gevonden vermelding.
WI 83/7-10-1891.
SW 48/30-11-1862.
Teenstra 1842: 18, resp. Kappler 1883: 125. Hij noemt geen exact jaar, maar het moet om
de jaren '40 gaan. In 1864 bedroeg het aanvangssalaris van een directeur ƒ1500,- (Bartelink
1916: 56). Winkels 1994a: 19 & 24 zegt dat de wedde van een blankofficier in 1840 ƒ150,- 's
jaars bedroeg, wat wordt bevestigd voor de jaren na 1855 door Bartelink 1916: 20.
SCGAB 35/19-3-1868.
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gevens en meldde voor Wessels: leeftijd 38, personele belasting ƒ80,- (wat aan de
206
forse kant is), ƒ50,- voor huurwaarde en ƒ110,- voor ‘Patentregt’, samen ƒ240,-.
Blijkbaar waren de zaken dus in stijgende lijn gegaan.

206

SCGAB 29/4-3-1871. De boekhandel van Van Borcharen was toen al ter ziele.
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4. Bibliotheken
4.1 Privé-collecties
De frequent terugkerende boekenveilingen maken duidelijk dat het boekenbezit in
de negentiende-eeuwse kolonie aanzienlijk geweest moet zijn. Natuurlijk tekende
slechts een gering aantal ingezetenen voor dat bezit. Zo kwam na het overlijden
van gouverneur De Friderici diens inboedel onder de hamer:
ten Sterfhuize van Wylen den Hoog Edele Gestrenge Heer J.F. Friderici,
werden verkogt, Eerstelyk de Bebliotheek [sic] door Zyn Hoog Edele
Gestrenge nagelaaten, bestaande in een Collectie van Engelsche,
Fransche, Hoog en Nederduitsche Boeken, als meede nog eenige
Meubilaire Goederen. Tweedens eene Verzameling van Boeken in
Onderscheidener Taalen beneevens eenige Musiek werken behoorende
aan J.E. van Onna qq. zynde van deeze Verkooping de gedrukte
207
Catalogues te bekoomen by G.C. Weygandt.
Blijkens een bericht van twee weken later, was de belangstelling voor de
boekencollectie goed, want er werd nog een verkoping gehouden van resterende
208
meubelen; van boeken was geen sprake meer. Dat een gouverneur een
privé-bibliotheek bezat, lag nog wel voor de hand, maar ook vele andere
vooraanstaanden binnen de koloniale maatschappij beschikten over hun eigen
collecties die vaak na hun overlijden onder de hamer kwamen, al dan niet gelijktijdig
met slaven of een trekpaard (zie bijlage III). C.J. Karsseboom, overleden in 1811,
moet een belangwekkende collectie gehad hebben, evenals H.C. Focke & G.C.B.
Gravenhorst en H.K. Goudman (van wie in 1837 ‘een party Welgeconditioneerde
Boeken, zoo wetenschappelijke als Reisbeschrijvingen, Romans en Dichtwerken’
209
geveild werd). W. Boekhoudt maakt melding van een predikant, de vader van een
Engelse directeur op de plantage Kleinhoop aan de Beneden-Cottica, die een
210
bibliotheek bezat. Dit soort vermeldingen van collecties buiten de stad zijn hoogst
zeldzaam.
Een belangrijke collectie werken over de kolonie bezat E.A. van Emden, planter
en ‘gequalificeerd lid van het Geregtshof’. Dankzij C. van Sijpesteijn weten we welke
211
werken van deze boekerij deel uitmaakten. Het ging om boekwerken verschenen
tussen 1662 en 1852. De collectie bevatte veel reis- en landbeschrijvingen, als die
van Warren (1667) tot en met Halberstadt (1838) en voorts alle titels van M.D.
212
Teenstra. Ook bevatte de boekerij alle achttiende-eeuwse geschriften die in het
207
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GSC 35/3-5-1813 & GSC 36/6-5-1813.
GSC 40/20-5-1813.
H.L. de Meindertshagen verzoekt na Karssebooms overlijden om teruggave van uitgeleende
boeken (SC 93/20-11-1811 en SC/SG 94/22-11-1811); Focke & Gravenhorst: KN 77/29-6-1857;
Goudman: SC 61/31-7-1837 e.v. De Catalogus der Surinaamsche Koloniale Bibliotheek (1859)
bezat catalogi van Mr. H. Heusges (1836) en Mr H.C. Focke & Dr G.C. Bergh Gravenhorst
(1857).
Boekhoudt 1874: 119-120.
Opgenomen als Bijlage VI in Van Sijpesteijn 1854: 266-282. Hij noemt bij de titels ook andere
edities en vertalingen die vermoedelijk niet in de bibliotheek van Van Emden voorkwamen.
Verder: Herlein (1718), Pistorius (1763), Fermin (1765), Hartsinck (1770), Malouet (1776),
Ludwig (1788), Nassy (1788), Van Berkel (1789), Stedman (1796), Kunitz (1805), Von Sack
(1810), Johannes van den Bosch (1818), G.A. Bosch (1829), Van Breugel (1834).
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sis en anderen, tegen Mr. Jan Jacob Mauricius... (1752), de verhandeling over de
landbouw van Blom (1786), Jubelfeest: beschrijving van de plegtigheden... synagoge
der Portugeesche gemeente (1784), De Surinaamsche artz (1788) en de Lettre
politico... (1791). Bellettrie in de collectie was schaars, maar Van Emden had wel
verschillende werken van Paul François Roos in zijn bezit: de Eerstelingen van
Surinaamsche mengelpoëzij (1789), Eene redevoering over het verval van Suriname
en de middelen van opbeuring (1784), de Surinaamsche buurtpraatjes (ca. 1785)
en de Verzameling van losse stukjes... (1801). Verder de vertelling Outalissi (1826)
van C.E. Lefroy en de Surinaamsche schetsen en typen (1850) van Theodore Bray.
Het aandeel schone letteren in de boekerij was overigens aanzienlijk geringer dan
dat in de collectie van Nassy, een halve eeuw eerder. Dat Van Emden als planter
en lid van het gerechtshof veel titels over de landbouw en de slavenemancipatie
bezat, verwondert natuurlijk niet: het waren zo ongeveer de enige boeken die tot
1863 regelmatig door boekverkopers werden aangeboden. Hoe hij zijn boekerij
heeft opgebouwd, is onbekend; mogelijk heeft hij veel oudere titels middels de
aankoop van een grote privé-bibliotheek of door erfenis weten te verwerven. In de
verhouding van het aandeel titels over landbouw en slavernij, afgezet tegen resp.
land- en volkenkunde en schone letteren moet zijn collectie een goede afspiegeling
hebben gegeven van wat zich in de meeste negentiende-eeuwse privé-verzamelingen
bevond. Maar omvang en rijkdom van Van Emdens collectie waren exceptioneel.

4.2 Openbare bibliotheken
Suriname heeft in de 19de eeuw nogal wat openbare leesbibliotheken gekend die
op particulier initiatief waren opgezet. Tot 1815 kende de kolonie de bibliotheek van
213
C.F. Steinhard die in dat jaar de bibliotheek ten verkoop aanbood. Sinds 1818
heeft Suriname een boekhandel gekend met een tamelijk goede leesbibliotheek,
214
maar deze ging bij de brand van 1821 verloren. Daarna heeft een twintigtal
leesbibliotheken bestaan, sommige slechts enkele jaren, andere decennialang,
zoals die van L.J. Marcus die werd opgericht in 1834, die in 1848 in eigendom
overging aan zijn weduwe en in 1886 werd overgenomen door J.J. Bloemendaal;
overname was een veel voorkomend verschijnsel (zie bijlage II). Frequent ging de
exploitatie van een leesbibliotheek samen met die van een boekhandel of
kantoorboekhandel, zoals dat het geval was met die van W.E.H. Winkels, Van
Borcharen en J.W.J. Buttner.
Voor het abonnement moest bij Winkels in 1853 ƒ14,- voor twaalf maanden betaald
215
216
worden , bij Buttner in 1891 ƒ10,-, of ƒ1,- per maand. De meeste leesbibliotheken
brachten een gedrukte catalogus uit en de abonnees kregen de supplementen gratis
ter hand gesteld. Leden konden opgave doen van werken die zij graag in de collectie
217
opgenomen zagen. De beheerders streefden ernaar het aanbod actueel te houden.
Het spreekt voor zich dat de leesbibliotheken het leesminnend publiek naar zich toe
probeer213
214
215
216
217

GSC 100/13 [= 12]-12-1815.
Hoe deze heette, is onbekend. Beijer 1823: 72 maakt er melding van.
SW 35/28-8-1853.
WI 69/19-8-1891. Bij de Wed. C.C.L. Reeberg in 1897 ƒ9,- (WI 52/30-6-1897 e.v., ook NSC
520/27-6-1897 e.v.).
Aldus J. van Broek in SC 104/28-12-1824, SC 104/29-12-1824, SC 105/31-12-1824, SC
1/1-1-1825.
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den te lokken door te adverteren dat de collectie verrijkt was met de ‘nieuwst
uitgekomene werken’. Het aanbod moet niet gering zijn geweest. De
218
supplementscatalogus van M.M. Bromet bevatte maar liefst 820 nummers.
Verschillende bibliotheken beschikten over tijdschriften als de Vaderlandsche
Letteroefeningen en de Indische Mercuur en Nederlandse kranten als de Nieuwe
Rotterdamsche Courant. Er zijn geen sporen van teruggevonden dat ook De Gids
ruim voorhanden is geweest, hoewel in dit, sinds 1837 in Nederland toonaangevende
tijdschrift debatten werden gevoerd die voor Suriname hoogst belangwekkend waren,
zoals beschreven in § 1.6.3.
Van de bibliotheekcatalogi is geen enkele bewaard gebleven. Uit enkele
advertenties kunnen we niettemin afleiden wat de lezers geboden werd. In 1832
ontvangen Salomon del Castilho & Co. ‘per den Eerzamen Kapitein R.C. Stada’ hun
tweede supplementscatalogus. De dertien titels die zij in hun advertentie opnemen,
hebben alle betrekking op de Napoleontische schermutselingen in Europa en de
scheiding van Holland en België, zoals De Triomf der Reuzen van het Zuiden,
Belgische Beurtzang, na den Tiendaagschen Strijd, door H[endricus] J[ohannes]
219
F[oppe].
Bellettrie wordt voor het eerst aangeboden door de leesbibliotheek van N.J. Kelk
in een advertentie van 1853. Vermeld worden onder meer:

De Negerhut, 2 deelen, gr. 8o, door Harriet Beecher Stowe
Vervolg en sleutel op de Negerhut, door Idem.
Vrolijke Schetsen van Van Zeggelen
Mijn Roman, 4 deelen, 5 stukken, van Bulwer
Christelijke Album 1852
Verhalen en Schetsen, Elisabeth Hasebroek
220
Ivanhoe, Walter Scott
In welke mate de leesbibliotheken voorzagen in een behoefte binnen de kolonie,
valt af te leiden uit de schaarse rendementsgegevens. Toen L.J. Marcus in 1844
zijn bibliotheek ter overname aanbood, vermeldde hij dat deze ‘sedert ruim 10 jaren,
221
met goed succes is gecontinueerd’. Maar dat kon natuurlijk ook nog een
verkoopslogan zijn. Duidelijker was het al eerder vermelde cijfer toen W.E.H. Winkels
in 1862 zijn leesbibliotheek van de hand deed en meldde dat die hem, tezamen met
zijn kantoorboekhandel en boekbinderij, het forse jaarlijkse inkomen van ƒ3000 had
222
opgeleverd.
Naast de leesbibliotheken opgezet op commerciële grondslag, waren er
verschillende bibliotheken van niet-commerciële instellingen. De boekerij van het
Departement Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ging bij de
brand van 1821 in vlammen op, maar werd opnieuw opgezet en functioneerde tot
223
1847. Haar vernieuwende belang heeft ongetwijfeld gelegen in het feit dat zij,
zoals de bibliotheken van de

218
219
220
221
222
223

SC 64/11-8-1827 (‘de gedrukte Suplement Catalogus loopende van No. 564 tot 1383’).
SC 13/13-2-1832 & SC 14/16-2-1832.
SW 38/18-9-1853.
ANAB 145/3-12-1844 e.v.
SW 48/30-11-1862.
Dit blijkt uit een advertentie waarin zij meldt al haar boeken publiek te verkopen ‘met
terughouding van eenige Exemplaren van ieder Werk’ (SC 37/7-5-1838 e.v.).
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Maatschappij in Nederland, haar boeken gratis aan belangstellenden uitleende. De
Loge Concordia beschikte over een zeer goede bibliotheek die vanaf 1860 gevestigd
was in het logegebouw aan de Gravenstraat. Veruit de belangrijkste boekencollectie
was die van de Koloniale Bibliotheek die heeft bestaan van 1857 tot 1957 en die
mede de basis vormde voor de belangrijkste latere openbare bibliotheken.

Profiel: De Surinaamsche Koloniale Bibliotheek
De Koloniale Bibliotheek te Paramaribo werd geboren uit het particuliere initiatief
van dr Ch. Landré, stadsgeneesheer, en dr F.A.C. Dumontier, geneesheer van de
224
schutterij, beiden redacteuren van het tijdschrift West-Indië . In een rondschrijven
onder de hoofdstedelijke ingezetenen dd. 15 september 1856, verzochten zij om
door schenking van een geldsom of een jaarlijkse bijdrage van ƒ2,50 de realisering
van een openbare bibliotheek mogelijk te maken. In 1857 werd deze bibliotheek
aangeboden aan het koloniaal gouvernement die haar de naam gaf: Surinaamsche
Koloniale Bibliotheek; Landré werd de eerste bestuursvoorzitter. In het
bibliotheekreglement werd bepaald dat de bibliotheek woensdags en zaterdags van
9 tot 12 uur open zou zijn voor alle personen die zich jaarlijks hadden verbonden
tot een bijdrage van ƒ2,50 of die boeken ter waarde van dat bedrag aan de bibliotheek
hadden geschonken. Eind 1859 verscheen een Catalogus in druk die ruim 500 titels
225
bevatte. De boekerij was gehuisvest in een lokaal van het stadhuis aan het
Gouvernementsplein. In 1863 verhuisde de bibliotheek naar het gebouw van het
Wees-Departement, waar ook vanaf 1864 een leeszaal beschikbaar kwam. Drie
jaar later werd de bibliotheek ondergebracht in een pand aan de Gravenstraat,
samen met een museum waarvoor de basis gevormd was door een verzameling
opgezette dieren en voorwerpen van natuurlijke historie van de heer J.M. Janssen
Eyken Sluyters. Toen in mei van dat jaar het reglement werd ingediend voor een
Surinaamsch Genootschap Tot Bevordering van Kennis, werden bibliotheek en
226
museum onder het beheer van dit genootschap gebracht.
Het Genootschap richtte zich op ‘het bevorderen van kennis van alle zaken die
in verband staan met landbouw, handel, nijverheid en de natuurlijke gesteldheid
dezer Kolonie’ en zou zich voornamelijk toeleggen op natuurwetenschappelijke
activiteiten. Met regelmaat werden lezingen georganiseerd. In 1868 hield de heer
227
Determan een voordracht ‘over eene nieuwe inrigting van suikerplantages’ , later
gevolgd door verschillende andere over landbouw, zijdeteelt enz. Sporadisch kwamen
ook andere onderwerpen aan bod: in 1869 een voorlezing over de geschiedenis
der Europese kolonisatie aan de Saramacca, een van Ds. van Dissel over een reis
naar Venezuela en de Verenigde Staten van Columbia in 1860 en 1861, in 1870
sprak de heer N. van Meerten over De Huishoudkunde toegelicht door Nederlandsche
224
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Deze paragraaf is gebaseerd op gegevens uit het voorwoord tot de Catalogus 1859,
Oudschans Dentz 1909 en eigen onderzoek. Dat Landré een informant van Van Hoëvell was,
meende althans gouverneur Schimpf en Toes 1992: 177 spreekt hem niet tegen.
SCGAB 151/17-12-1859 e.v.: ‘Deze Catalogus, met het Reglement daarbij gebonden, zal
gratis aan de geregtigden tot het bezoeken der Bibliotheek worden uitgereikt en is voorts
tegen 50 cent verkrijgbaar bij den Boekhandelaar Winkels; bij wien tevens voor een ieder
kosteloos het reglement der Bibliotheek afzonderlijk te bekomen is. De Secretaris, P.M.
Netscher.’ (Zie Catalogus... 1859.) In 1863 verscheen een tweede uitgave van de Catalogus
(WI 52/27-12-1863). CatUBA 0021 vermeldt als verschijningsjaar: 1862. Een aanvullende
lijst verscheen in SCGAB 4/9-11-1864, 11/23-1-1864 & 35/22-3-1864.
Het reglement staat afgedrukt in de WI 38/12-5-1867.
WI 5/15-1-1868.
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spreekwoorden en in 1874 gaf de heer Henri Muller een kunstbeschouwing.
Genootschap was een herenaangelegenheid; elk lid

228

Het

SCGAB 19/11-2-1869; resp. KN 89/26-7-1869 & SCGAB 92/31-7-1869; KN 11/26-1-1870;
SCGAB 80/ 2-7-1874.
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had wel het recht een dame mee te brengen, later zelfs twee dames (in Suriname
229
geen luxe).
Het ledental van het genootschap, dat aanvankelijk bijna tweehonderd bedroeg,
230
was in 1872 gedaald tot negentig. Toen het Genootschap in 1875 werd ontbonden,
werden bibliotheek en museum onder het beheer van de gouvernementssecretaris
geplaatst in het zogenaamde ‘Logeergebouw’ aan de Grote Combéweg, een weinig
uitnodigende omgeving om de 20ste eeuw in te gaan. Er waren lieden die beide
instellingen sowieso een luxe vonden voor Suriname: ‘zoowel het museum [...] als
de bibliotheek [...] zijn misplaatst in een stad als Paramaribo,’ schreef H.F.C. ten
231
Kate jr. in De Gids. Nog de gehele eerste helft van de 20ste eeuw zou de collectie
veruit de belangrijkste blijven in Suriname.
Verschillende kerkgenootschappen hadden hun eigen lectuurvoorziening. De
herrnhutters hebben ongetwijfeld hun eigen collectie van voornamelijk religieuze
literatuur gehad, al was het alleen maar om het eigen drukwerk aan een zo groot
mogelijke groep ter beschikking te stellen. Zeker toen ‘Foto’ (Sranan voor: de stad)
zich in de eerste helft van de 19de eeuw een onwrikbare positie als moedergemeente
232
verwierf vanwaaruit de zendingsactiviteiten plaatsvonden en toen vanaf 1825 het
onderwijs krachtdadig ter hand werd genomen, moet de noodzaak van een boekerij
zich hebben doen voelen. Onduidelijk is echter of de Stadszending in de 19de eeuw
ook al over een publieksinstelling beschikte. De katholieken streken met verschillende
religieuze ordes in Suriname neer: de zusters van Roosendaal in 1856, de
redemptoristen in 1866 en de zusters van Tilburg in 1894. Zij zullen traditiegetrouw
hun eigen huisbibliotheken gehad hebben, naast collecties die voor ruimer gebruik
toegankelijk waren voor hun onderwijsinstellingen.
Een andere niet-commerciële bibliotheek was de Garnizoensbibliotheek in het
233
Fort Zeelandia, die in ieder geval al in 1858 bestond. Zij was opgezet voor gebruik
door militairen, maar zette bijvoorbeeld in 1906 haar deuren ook open voor leden
234
van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Mogelijk is zij al eerder voor het publiek
toegankelijk geweest, zoals ook de militaire toneelvoorstellingen publiek toegankelijk
waren.
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KN 31/12-3-1869, resp. KN 158/10-11-1869.
Archief Samson, port. 11, nr. 17. SCGAB 27-7-1872.
Ten Kate 1888: 199.
Fontaine 1985: 62.
SCGAB 39/1-4-1858 maakt melding van een vermiste kist met boeken van de militaire
bibliotheek. Vermoedelijk later was er ook nog een bibliotheek van het Militair Tehuis.
(Oudschans Dentz 1911: 50)
DS 61/6-8-1906: voorwaarde was dat de leden zich een catalogus ad ƒ1,- aanschaften.
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5. Kranten en periodieken
5.1 Kranten tot 1865
De 19de eeuw is rijk geweest aan Surinaamse kranten, maar die waren zeker tot
1863 arm aan inhoudelijke verscheidenheid. Toen de Bataafse Republiek in 1799
Suriname voor zeventien jaren aan de Engelsen verloor (met uitzondering van de
jaren 1802-1804), bleef de Nederduitsche (Nederlandstalige) pers bestaan, maar
er verscheen ook een tweetalige editie van de Surinaamsche Courant vanaf 30 mei
1804, volgens de drukker op last van het gouvernement: ‘By order of Goverment
235
this Newspaper will be Printed in futur in the Dutch and English language.’ Van
1812 af was er ook de uitsluitend Engelstalige The Surinam Gazette (coïncidentie:
vanaf hetzelfde jaar verscheen op Curaçao The Curaçao Gazette). Vanzelfsprekend
zorgden die Engelstalige kranten ook voor een tijdelijke herijking van het kompas
op Engeland en de Engelse gebiedsdelen. De Surinaamsche Courant is in allerlei
verschijningsvormen de hele 19de eeuw door blijven uitkomen. Vanaf 1805 tot 1806
veranderde deze krant in de Bataafsche Surinaamsche Courant en toen de republiek
plaats maakte voor het koninkrijk Holland weer in Binnenlandsche Surinaamsche
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Courant (vanaf 1808). Vanaf 1848 verscheen de Surinaamsche Courant in
combinatie met het Gouvernements Advertentie Blad; uitgever J.C. Muller Az. ontving
daartoe van overheidswege een toelage van ƒ1200,- per jaar. Overigens betekende
dit niet dat Muller ook een gezagsgetrouw man was: hij was een van de drijvende
krachten achter de Maatschappij van Weldadigheid en correspondeerde met
abolitionist Julien Wolbers, reden waarom gouverneur Schimpf sprak van ‘het
hoogstgevaarlijke sujet Muller’. In 1859 werden panden op het erf van Muller zes
weken lang geterroriseerd door stenengooiers. Na verraad door de jonge slavin
Soso werd de slaaf Cornelis betrapt, maar het was wel duidelijk dat deze een
237
werktuig was van anderen, die achter de schermen bleven.
Alle kranten verwoordden bijna zonder uitzondering, zo ze zich al politiek
profileerden, de gangbare opinie. Bij een lezerspubliek van voornamelijk Hollandse
planters en bestuursambtenaren was dat ook weinig verwonderlijk, nog afgezien
van de al eerder gememoreerde overheidscensuur. In één bepaald opzicht keek
men wel degelijk over de grenzen: de kranten van die dagen adverteerden met
hollandsche hammen en cervelaatworsten, Duitsch bier merk ‘Nederland’ en andere
zaken die de warme aanbeveling ‘haast Europeesch’ meekregen. Zelfs de nieuwste
mode uit New York werd in advertenties aangeprezen; er was wat dit betreft weinig
verschil met de ‘pas ontpakt’-advertenties van een eeuw later.
De kolommen van de kranten werden voornamelijk gevuld met notificaties zijdens
de gouvernementssecretarie, berichten van vertrek en schepen in lading, huwelijk
en overlijden, ‘vaderlandsche’ en buitenlandse nieuwstijdingen, zeetijdingen,
mededelingen van
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Samson 1950: 82. De door hem geraadpleegde jaargang 1804 is nu onvindbaar.
Ik houd hier de jaren aan die Hartog (1944: 322-323) geeft. Hij zegt dat de Bataafsche uit de
Weeklyksche Woensdaagse Surinaamsche Courant is voortgekomen. Kalff 1923/24: 464-465
is in dit stuk persgeschiedenis nogal verwarrend. De enorm complexe editiegeschiedenis van
deze krant is beschreven door Van Kempen & Enser 2001. Andere kranten uit het tijdvak: de
Geprivilegeerde Surinaamsche Courant (vóór 1811-1829), De Surinaamsche Telegraaf
(1837-1842), het Algemeen Nieuws- en Letterkundig Blad (1842-1844), De Kolonist
(1842-1872), het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad (1844-1854), het Nieuwsblad van
Paramaribo (1845), het Surinaamsch Weekblad (1847-1862) en het Koloniaal Nieuwsblad
(1848-1870). Vindplaatsen bij Van Kempen & Enser 2001.
Over Muller en deze kwestie: Toes 1992: 177-179.
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notarissen, vendumeesters, weesmeesters en plantagedirecteuren (over weglopers)
en advertenties voor koloniale waren als ‘vlees zonder bonken’, poolbont (!), Weesper
moppen, een ‘bequame kok’, weggevlogen ‘zeer snapachtige papegaai’ en
‘pruimtabak of negro head’. Rubrieken als ‘Mengelingen’ en ‘Varia’ willen wel eens
korte anekdoten op het niveau van wetenswaardigheden of flauwe mopjes bevatten.
Veelzeggend is de spreuk van de Surinaamsche Courant in het jaar 1804: ‘Relata
Refero’ (Ik vertel wat mij verteld is), en daaronder: ‘Te weeten hoe het Elders gaat,
238
Voedt den geest, en Stut den Staat.’ Hoezeer de oriëntatie op Holland een rol
speelde (alleen tijdens het Engels tussenbestuur werd er veel overgenomen uit
kranten van Demerary, Barbados en de V.S.), blijkt ten overvloede uit de dialogen
die men soms in de kranten leest en die gaan tussen personen met namen als
239
Klaas, Trijntje, Piet en Jan. De 19de eeuw heeft verder de eerste rudimentaire
vormen van toneelkritiek opgeleverd (zie § 8.9). Maar zeker tot 1863 en ook nog
bijna altijd in de decennia daarna, werd met ‘cultuur’ maar één betekenis aangeduid:
plantagecultuur, landbouwcultuur.
Van de negentiende-eeuwse kranten is er geen enkele ooit een dagelijks
verschijnend blad geweest. Ze verschenen twee maal per week, maar hielden wel
rekening met de verschijningsdagen van hun concurrenten, zodat de krantenlezer
toch elke dag, inclusief zondag, minstens één krant kon kopen. Directie en redactie
van de kranten waren veelal in één en dezelfde hand, en niet zelden vervulde
dezelfde persoon ook nog de functie van drukker. In dit verband verdient de naam
Morpurgo vermelding. Mordechay Chaim Morpurgo, geboren te Venetië op 25 juli
240
1781, kwam in 1820 via Amsterdam naar Suriname. Op 25 juli 1828 werd zijn
zoon Izak (of Jzak) geboren die in 1848 een drukkerij begon. Hij gaf zelf het Koloniaal
Nieuwsblad en het nieuwsblad Suriname uit en werd de stamvader van een reeks
makers van belangwekkende kranten: De Surinamer, Het Nieuws en De Ware Tijd.
Zijn zoon David Simon Goedman Morpurgo (geb. op 30 september 1847 in
Paramaribo en aldaar overleden op 5 oktober 1908) volgde hem op en stond als
241
redacteur van Suriname erom bekend dat hij zijn pen niet in inkt maar in gal doopte.
Bij zijn overlijden was er nog maar één van zijn zoons in Suriname: Alfred, die toen
negen jaar oud was. Drukkerij en krant werden voor het symbolische bedrag van
één gulden verkocht aan Harry J. van Ommeren. Alfred Morpurgo zou later ook het
krantenbedrijf in gaan, evenals diens zoon Leo Morpurgo.
Tussen 1789 en 1798 waren er zes almanakken - in de wandeling ‘Heereboekje’
genaamd - gedrukt in Paramaribo, vervolgens werd de draad weer opgepakt in
1818. Van 1825 tot 1847 werden de almanakken uitgebracht door het Departement
Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in 1856 en 1857
verschenen er Jaarboekjes van het genootschap Oefening Kweekt Kennis, van
1856 tot 1861 tevens een Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen
en de kust van Guinea en vervolgens begon Morpurgo in 1888 met een nieuwe
reeks almanakken. Over de functie ervan merkt S. Kalff op:
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Van 18 april 1804 af werd de spreuk vervangen door: ‘Der Waarheid toegedaan en van
Partijzucht Vrij.’ Samson 1950: 81 vermeldt deze spreuken.
Bijvoorbeeld in SC 19/5-3-1840.
Zijn eerste naam wordt ook vermeld als Mozes. Een bekend journalist uit het begin van de
eeuw was voorts Unico Hendrik Wilkens, geboren 21 december 1766 en overleden 3 juni
1818; uit de omkering van zijn naam ontstond een bekende Surinaamse familienaam: Kenswil.
Een levensbericht in Tr 9 (1947-48), nr. 1, november 1947, p. 4.
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Zoo hun bestaan al korstondig was, dat bestaan was niet nutteloos; zij
hebben, evenals de vroegere couranten, vaak de openbare zaak gediend
door kennis te verspreiden betreffende land en volk, door te ijveren voor
sociale verbeteringen, de misbruiken aan te wijzen, den
ondernemingsgeest aan te wakkeren en het geestelijk peil der lezers op
242
te heffen.
In de almanakken tussen 1820 en 1847 verschenen in de rubriek ‘Mengelingen’
losse dichtstukjes, van dichters als A. Langereis, A. van der Swan, Fred. Wijsman
en Aug. Stafford, geen ingezetenen van de kolonie, en dus ook geen zangers van
de tropenpracht, maar van het besneeuwde Hollandse landschap, de gang der
jaargetijden, de kracht van Hercules enzovoorts enzovoorts. Het Jaarboekje 1856
wordt later nog besproken (§ 9.1.2).

5.2 Tijdschriften vóór 1863
Het eerste tijdschrift uit de 19de eeuw heette De Surinaamsche Landman of
Verhandeling over verscheiden belangrijke onderwerpen de landbouw betreffende.
Het verscheen op onregelmatige basis van 1801 tot 1805 en werd geredigeerd door
H. Blom.
In september 1838 kondigde J.J. Engelbrecht de maandelijkse uitgave van De
kolonist aan - niet te verwarren met het gelijknamige dagblad -, ‘toegewijd aan de
welvaart der kolonie’ en onder meer bevattende ‘Geschied- en Letterkundige
Verhandelingen, Berigten, en Waarnemingen, Staat- Land- en Huishoudkundige
Beschouwingen, Bijdragen van gemengden inhoud, Mededeelingen uit
243
buitenlandsche schrijvers, Dichtstukken enz.’ Johannes Julius Engelbrecht was
de drukker van de donderdag/zondag-editie van de Surinaamsche Courant van
deze jaren. Op 1 oktober kwam hij met de eerste aflevering van De kolonist, tussen
hoop en vrees, zoals de voorrede breedvoerig verwoordde, en met het doel
tot algemeenmaking der behoeften en nooden dezer Volkplanting; tot
aanwijzing van al die bronnen, uit welken, bloei en welvaart kunnen
voortvloeijen; tot mededeeling der middelen ter wegneming of vervulling
der behoeften; tot onderrigting van het geen gedaan moet worden, om
de bronnen van bestaan en bloei te openen en duurzaam te doen
voortstroomen. [p. III]
De vrees bleek niet geheel gegrond te zijn geweest, want kort na de verschijning
prees Engelbrecht de krachtdadige medewerking van de ingezetenen die gemaakt
had dat het eerste nummer kon uitkomen, waardoor ‘de zwarigheden weggenomen
zullen zijn, die van eenige zijden, tegen de uitgave van het Tijdschrift geopperd zijn
244
geworden’. In december 1839 kondigde Engelbrecht in zijn krant aan dat hij
genoopt was door de ‘ruime inteekening’ en ‘algemeene belangstelling’ de uitgave
in 1840 te vervolgen. Hij verzocht zijn stadgenoten ‘onder geheimhouding’ hun
245
mening te willen kenbaar maken en meldde enkele dagen later dat hij
‘aangemoedigd door den zeer vereerenden aandrang van verscheidene
242
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Kalff 1923/24: 473.
SC 73/13-9-1838.
SC 79/4-10-1838.
SC 101/19-12-1839 & SC 103/26-12-1839.
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agtingswaardige ingezeten’ doorging met ‘zes stukjes, elk bevattende ten minsten
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32 bladzijden’. Voorzover bekend is daarvan nooit iets gekomen. Het bleef bij
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SC 104/29-12-1839.
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vijftien ‘stukken’ van De kolonist, tezamen bijna 500 bladzijden, met een aantal zeer
belangwekkende artikelen (besproken in § 9.1.2).
Een belangrijke factor in het Surinaamse intellectuele leven van het midden van
de eeuw is ook geweest het tijdschrift West-Indië: bijdragen tot de bevordering van
de kennis der Nederlandsch West-Indische koloniën. Het tijdschrift verscheen voor
het eerst in 1854 en zou het twee jaargangen met in totaal acht afleveringen
volhouden. Het werd opgericht door vijf ingezetenen van Paramaribo die ook binnen
ander verband actief zijn geweest in het culturele leven van de kolonie: C. van
Schaick, H.C. Focke, Ch. Landré, C.A. van Sypesteyn en F.A.C. Dumontier. Het
blad kostte ƒ1,- per aflevering en werd uitgegeven door A.C. Kruseman te Haarlem,
langs welke weg de redactie beoogde het Nederlands publiek voor Suriname te
interesseren. In de redactionele inleiding op de eerste aflevering wordt direct duidelijk
binnen welke maatschappelijke constellatie het tijdschrift van de grond is gekomen:
Vruchtbaarder en milder plek gronds dan Suriname, zal moeijelijck aan
te wijzen zijn. [...] Hoe menig flink en krachtvol boerenknecht, geen ander
vooruitzicht hebbende dan te avond of morgen boerenarbeider, en ten
laatste, op zijn ouden dag, eene of andere weldadigheidsinrigting tot last
te worden, kon hier, bij zijne kennis en bij ijver en vlijt een welgezeten
landman worden! [pp. II-III]
Maar West-Indië werd geen tijdschrift gewijd aan de landbouw, al bevatte de eerste
aflevering wel bijdragen over houtsoorten, de vrucht van de Cerbera Thevetia en
suikerbereiding. De redactie richtte zich er opzettelijk op ‘kennis te verspreiden en
't vooroordeel op te heffen’ en het eerste nummer liet goed zien hoe breed-cultureel
het tijdschrift zou worden: Van Schaick schreef erin over de geschiedenis van de
Hervormde Kerk in Suriname, Focke over de arowakken en hun taal en ene R. over
Albina en de Marowijne. Al wat aan de rust en het voortbestaan van de kolonie
afbreuk zou kunnen doen, al wat riekte naar ‘eenige personaliteit’ en naar kerkelijke
en staatkundige twistpunten, zou uit het blad geweerd worden, zo eindigde de
redactie haar inleiding. Maar die doelstelling bleek al direct te hoog gegrepen: de
bijdrage van Van Schaick over de Hervormde Kerk bleek zo controversieel, dat hij
247
zich al bij de tweede aflevering uit de redactie had teruggetrokken.
In zijn betrekkelijk kort bestaan heeft West-Indië een reeks artikelen gepubliceerd
op het gebied van de geschiedenis, landbouwkunde, kolonisatie, geneeskunde en
taalkunde die, gezien de plaatsaanduiding onder de stukken, bijna alle in Suriname
geschreven zijn. Als stimulans voor het intellectuele leven van de jaren 1854-1858
is West-Indië dus een factor van betekenis geweest. Het ging over het algemeen
om goed geschreven en goed gedocumenteerde artikelen die in veel gevallen hun
waarde voor latere onderzoekers ruimschoots bewezen hebben. Elk nummer kende
rubrieken als ‘Boekaankondiging’ en ‘Bibliographie’, een traditie die ook in
twintigste-eeuwse breed-culturele tijdschriften als de West-Indische Gids, Vox
Guyanae, Oso en SWI Forum zou worden voortgezet. West-Indië kan als een
waardige negentiende-eeuwse voorloper van die tijdschriften beschouwd worden.
Na één jaargang constateerde de redactie dat het tijdschrift gepoogd had ‘niet
alleen voor den lezer in het moederland, ook voor onze medeburgers [...] nuttig te
zijn’. Dat de controverse in de kleine koloniale samenleving altijd op de loer lag,
bleek wel uit de
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Van Schaick is de eerste ondertekenaar van de Inleiding tot het eerste nummer, maar op het
achterplat van de tweede aflevering meldt de redactie dat hij zich heeft teruggetrokken. Zie
ook Samson 1959b: 37-38. Ort 2000: 25-27 bespreekt Van Schaicks artikel.
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omzichtigheid waarmee de redactie haar beleid verantwoordde:
Het zoude nogtans kunnen voorkomen, dat er eenig onderwerp van gewigt
werd ter sprake gebragt, hetwelk aanleiding zou kunnen geven tot
vrijmoedige, maar altijd bescheidene bedenkingen en oordeelvellingen
van daden of ontwerpen van het bestuur. Zoodanige beoordeeling, vooral
waar 't een betwist vraagstuk geldt, mits uit belangstelling voortvloeijende
en met eerbiediging van tegenovergestelde gevoelens, kan niet in strijd
wezen met het algemeen welzijn, en moet dus voor ieder welkom zijn,
wien 't te doen is, om de waarheid te huldigen, en den besten weg tot
den bloei en de welvaart van Nederlandsch West-Indië op te sporen.
[Voorwoord, Jrg. [II] (1856), afl. 1, p. 2]
Dat schreven nog steeds dezelfde vier redacteuren: Dumontier, Landré, Focke en
Van Sypesteyn. Bij de volgende aflevering waren alleen nog de eerste twee over:
Focke was overleden, Van Sypesteyn had de kolonie verlaten. Hun plaats werd
ingenomen door de jurist H. Heylidy, die nog de redactie van drie afleveringen kon
meemaken. Of het door de korte adem van de uitgever of de lange tenen van het
Paramaribose publiek kwam dat het tijdschrift de geest gaf, is niet bekend.

5.3 Kranten en tijdschriften na 1863
De nieuwe tijdgeest die zich na de slavenemancipatie manifesteerde met de ruimere
persvrijheid en de afschaffing van het dagbladzegel (een belasting in zegelvorm),
bracht al direct een van de belangrijkste kranten van de eeuw voort: De West-Indiër.
Het blad werd in 1864 al voor drie maanden geschorst, omdat het ‘sedert eenigen
248
tijd onware, beleedigende en hatelijke artikelen tegen het wettige gezag bevat’.
De West-Indiër vond tegenover zich De Kolonist. Het geschut van dit blad was van
zo'n fors kaliber, dat A.C. Wesenhagen en A.H. de Granada in 1870 besloten er
een hecht bolwerk tegen op te richten ‘waartegen alle muggenneuzen zich het hoofd
249
zullen stooten’. Onder redactie van de beide heren verscheen bij de firma J.
Morpurgo op 1 januari 1871 het ‘koloniaal nieuws- en advertentieblad’ Suriname,
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dat aan het geestelijk klimaat van de laatste drie decennia veel zou bijdragen.
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Een jaar na de geboorte van het blad verdween de concurrent De Kolonist.
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Gouvernementsresolutie van 17 juni 1864 (G.B. no. 12), geciteerd in ENW 395.
KN 119/5-10-1870: op de voorpagina onder de kop ‘Ingezonden’: ‘Een Kassripopot, naar
aanleiding van de jongste Journalistieke verwikkelingen, bereid door A.C. Wesenhagen en
aangeboden aan A.H. de Granada.’ Van de twee kemphanen, stelt Wesenhagen, is de
West-Indiër er veel op verbeterd, De Kolonist allesbehalve. Volgt een exposé van zijn
bevindingen omtrent ‘de voorvechters, in wier handen Suriname gevallen is’; daarna bijna
drie volle krantenpagina's citaten, van De Genestet tot en met Weiland!
KN 154/26-12-1870 en SCGAB 155/27-12-1870. Per 31-12-1870 werd het Koloniaal
Nieuwsblad niet meer uitgegeven (KN 156/30-12-1870).
De pers ontplooide zich in vlot tempo. In 1864 liet Juda Mozes Polak weten dat het dagblad
Volksvriend zou verschijnen, waarin ook ingezonden stukken als ‘Proza, Poëzij, Satijre,
Karakterstiek [sic], Mengelingen etc.’ welkom waren (SCGAB 103/27-8-1864; niet bij Hartog
1944; niet gelijk aan het tijdschrift De Volksvriend (1855), dat een tijdschrift voor zedelijkheid,
deugd en volksvlijt was en waarvan drie nummers verschenen). In 1865 adverteerde Abm.
Verrijn Stuart met het nieuwe tweewekelijkse Nederlandsch Guijana, Tijdschrift tot bevordering
van Nijverheid en Volksbeschaving, een tijdschrift voor landbouw, dat echter ook kleine,
aardige novellen zou gaan bevatten, ‘gedeeltelijk uit den vreemde geplukt’. ‘Niets zal gespaard
worden, wat kan strekken om bij beschaving tevens lust en smaak voor gezellige lectuur aan
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Nog een teken van de langzaam veranderende samenleving was de verschijning
in 1867 van het tijdschrift ‘toegewijd aan de Surinaamsche Dames’, Euphrosine.
Eerdere plannen om zo'n blad op te zetten werden niet gerealiseerd, meldde S.A.
Mattes-Vlier in het Koloniaal Nieuwsblad.
Ik mag mij echter nu vleijen, dat mijne pogingen nu gelukt zijn, daar de
inhoud van dit Tijdschrift, behalve de beschrijving der Handwerken, ook
lectuur voor de Huiskamer en verhalen voor Jonge Jufvrouwen oplevert,
zoo dat men na verloop van het eerste jaar, reeds in het bezit zal zijn van
drie afzonderlijke boekdeeltjes.
Of die afzonderlijk werden geleverd, is onduidelijk, want tijdschrift noch boekdeeltjes
252
zijn traceerbaar gebleken.
Vier Nederlandstalige kranten hebben in de tweede helft van de 19de eeuw veel
bijgedragen aan een steeds sterkere gerichtheid van de journalistiek op het wel en
wee van eigen land: behalve De West-Indiër (1863-1898) en Suriname (1871-1971)
waren dat in het laatste decennium van de eeuw de Nieuwe Surinaamsche Courant
253
(1892-1912) en De Surinamer (1894-1955).
Joh. Hartog meent dat verschillende omstandigheden de ontwikkeling van de
journalistiek in deze tijd in de weg stonden:
De voornaamste dezer omstandigheden was het kleine getal personen,
die voldoende ontwikkeling bezaten voor de belangstelling in
nieuwsbladen. Hierdoor was de lezerskring beperkt en waren bijgevolg
de inkomsten ener courant zeer gering, hetgeen nog verergerd werd door
het te grote aantal bladen, een gevolg van de geringe kosten verbonden
aan de exploitatie van een courant in Suriname. Een groot euvel was ook
het samenlezen van couranten. Hetzelfde exemplaar werd door ettelijke
254
personen gelezen, hetgeen van grote invloed is op het abonnementental.
Moge deze factoren hebben meegespeeld, het neemt niet weg dat de ontwikkeling
van het krantenwezen gedurende de 19de eeuw opmerkelijk mag worden genoemd,
zowel wat betreft het aantal bladen, als de kwaliteit van wat zij boden. Er verschenen
in de tweede helft van de eeuw ook enkele periodieken in het Sranantongo (zie §
9.2.1), maar deze hebben bijna uitsluitend een rol gespeeld in het religieuze leven
- anders dan het geval is geweest met het Papiamentu en het Spaans op de
255
Nederlandse Antillen.
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te bieden.’ (WI 97/3-12-1865 e.v.; niet bij Hartog 1944.) Eerdergenoemde J.M. Polak kondigde
per juli 1868 de verschijning aan van het weekblad De Volksgeest, een orgaan ‘in liberalen
zin, de strekking hebbende de volksbelangen der Kolonie voortestaan, in dien geest, door
partij te trekken van hetgeen in deze eeuw, op de nieuwe wetten der staatshuishoudkunde
gebaseerd is’. (WI 47/10-6-1868; niet in Hartog 1944). Van geen van deze uitgaven zijn
exemplaren bewaard gebleven; betwijfeld moet zelfs worden of ze wel daadwerkelijk zijn
verschenen.
KN 53/3-5-1867 e.v. Het bericht is gedateerd: Amsterdam, 29 Maart 1867. Een prospectus
maakt gewag van houtgravures en ‘de beschrijving van een honderdtal der meest in gebruik
zijnde dameshandwerken, zoo als Haken, fantaisie borduurwerk, patronen voor oplegsels
met soutache enz.’. Men behoeft zich slechts voor één jaargang te verbinden die in 12
afleveringen compleet zal zijn. De prijs voor een jaargang is ƒ8,-, d.i. ƒ2,- voor 3 afleveringen.
Collecties waarin deze kranten zich bevinden bij Van Kempen & Enser 2001.
Hartog 1944: 312.
Waarover uitvoerig Hartog 1944, Broek 1990, Rutgers 1994 & 1996a en Echteld 1999.
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Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre Suriname openstond voor lectuur die
van buiten het land kwam. In katholieke families kwam in ieder geval de Katholieke
Illustratie op
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tafel. Verder waren er verschillende bladen die gezien hun bereikbaarheid in de
kolonie getuigen van de geleidelijke oriëntatie op de eigen regio als ‘de wekelijksche
Courant voor Oost- en West-Indië De Nederlandsche Mail’, De Indische Mercuur
256
en het Demerarisch weekblad Argosy dat ook een agent in Paramaribo had.

256

Advertentie voor intekening op de Katholieke Illustratie, van J.H. Mertens in SCGAB
114/22-9-1870 en WI 22/16-3-1873 e.v. Advertentie van J.J.P. Wessels voor de Mail in SCGAB
148/9-12-1875. Bericht van prijsverhoging van de Mercuur door Wessels in SCGAB
22/20-2-1879. In SCGAB 144/1-12-1881: advertentie van W.H. Wilmans voor Argosy: ‘twee
groote vellen druks, elken zaturdag. Per jaar ƒ12,-.’
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6. Leespubliek en leesverenigingen
Driekwart van de 19de eeuw onderscheidde het leespubliek zich nauwelijks van dat
in de achttiende eeuw: de koloniale bovenlaag van blanken en mulatten kon lezen
en schrijven en pas geleidelijk aan - de vrijen het eerst - kreeg ook de zwarte
bevolking meer kansen op leesonderwijs, zoals geschetst in § 1.4. Toch moet er
ook een aantal slaven geweest zijn dat het lezen en schrijven beheerste, zeker
tegen het midden van de eeuw. Als in de manumissielijsten vermeld wordt dat de
slaven beroepen uitoefenden als schoolassistent of chirurgijnsleerling, dan is het
257
zeer waarschijnlijk dat die slaven hadden leren lezen. Al kregen de herrnhutters
pas in 1856 formeel de toestemming slaven het lezen en schrijven bij te brengen,
de predikantendochter Henriëtte Conradi noteerde over de slavenmeisjes dat die
258
soms ook leerden ‘lezen en schrijven met de kinderen van het huis mee’.
In 1845 werd de leesvereniging Keur van Letteroogst opgericht, die anno 2002 nog
altijd bestond. Het enige leesgezelschap van de 19de eeuw kan het niet geweest
zijn. In 1853 meldde een advertentie in het Surinaamsch Weekblad dat met het
schip Johanna Maria van kapitein Schaap was aangebracht: ‘een partijtje boeken
259
zeer geschikt voor leesgezelschappen’ ; hoe die geheten hebben, is onbekend.
Aan het einde van de 19de eeuw kwamen er verschillende bij.
Wat is de betekenis geweest van deze leesverenigingen? Het ging om kleine
kernen van leeslustigen die in een omgeving waar het aanbod van leesvoer niet
echt overdadig was, hun leeslust konden stillen door een regelmatige uitwisseling
van lectuur die verspreid werd in portefeuilles of leestrommels. De oudste
negentiende-eeuwse leesvereniging stelde haar reglement op 9 oktober 1858 vast
en bepaalde:
De leesvereeniging ‘Keur van Letteroogst’ te Paramaribo stelt zich ten
doel het lezen te bevorderen van boeken van goeden smaak en
letterkundige waarde en van tijdschriften en brochures van belletristischen,
algemeen wetenschappelijken of actueelen aard, t.w. in de Nederlandsche,
260
Fransche, Duitsche en Engelsche talen.
Het leesmateriaal werd aangeschaft van het eenmalige entreegeld, de contributie
261
en mogelijk ook de verplichte jaarlijkse aankoop van lectuur. Het reglement stelde
vast dat er ten hoogste 28 leden konden zijn. Daarnaast waren er buitenleden in
de districten die aan de beurt kwamen nadat de lectuur bij alle leden had
gecirculeerd. Indien de gouverneur verlangde lid te worden, dan kon dat altijd. Uit
het archief van de vereniging blijkt dat de Surinaamse gouverneur nog in 1960 lid
was.
Het ledenbestand is overigens altijd gevormd uit een tamelijk select gezelschap.
262
Op een bewaard gebleven boekencirculatielijst, vermoedelijk van rond 1870 ,
vinden we de na257
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Ten Hove & Dragtenstein 1997: nrs. 197 (die ook drukker was!), 3172 en 4470.
Conradi 2001: 5.
SW 8/20-2-1853.
Citaat uit het gedrukte Reglement 1936, laatstelijk herzien 17-2-1936. Een ouder
reglement is niet bewaard gebleven; het is niet geheel zeker dat dit artikel gelijkluidend
was met dat van 1858.
Het laatste althans volgens de Statuten van 1957 voor ƒ5,-, in 1968 bedroeg dit bedrag ƒ7,50.
In ieder geval van in of vóór 1875, want in dat jaar overleed het lid Van Affelen van Oorde
dat op die lijst nog voorkomt. In S 25/23-3-1875 wordt geadverteerd voor een veiling van
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men van Mr. G.J.A. Bosch Reitz, Surinaams Statenvoorzitter van 1874 tot 1876, S.
[verm. Samuel] Soesman jr., eveneens Statenvoorzitter (1867-1869), mr J.B. Vos,
onder-voorzitter van de Staten (1879-1882), dr F.A.C. Dumontier, medicus en
mede-stichter van de Koloniale Bibliotheek, F. Carstairs bestuurslid van die
bibliotheek, boekverzamelaar Mr. F.H. van Affelen van Oorde, financieel expert
J.A.T. Cohen Stuart, militair apotheker W.J.S. Bresser en de lutherse predikant J.
263
Sander. Uit 1895 is bekend dat een leeskring een eigen maandschrift uitgaf (zie
§ 6 van de periode 1890-1923); mogelijk is dat eerder in de eeuw ook gebeurd.

263

‘regtsgeleerde, Hoogduitsche, Fransche, Engelsche en Hollandsche boekwerken uit de boedel
van wijlen Mr. F.H. van Affelen van Oorde’.
De andere namen: E.F.L. Mollinger, G. Duijckinck, G.L.W. Ritter, S. Abendanon Sz., M. de
Veer, M.S. van Praag (Statenlid?), J. van Praag, A. von Königslöw, M.S. de Veer en J.C.T.
Reelfs.
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7. Genootschapsleven
7.1 Sociëteiten
A.F. Lammens en E. Beijer maken in hun notities van rond 1820 melding van vier
264
‘Societëiten of gesloten collegiën’ in Paramaribo. Zij noemen De Surinaamsche
Sociëteit (1819-1834) waarvan overheidspersonen, planters en administrateurs van
265
de eerste rang lid waren , L'Union (ca. 1819-1831, niet te verwarren met de
266
gelijknamige vrijmetselaarsloge ), De Eendragt (ca. 1819-ca. 1845) waarvan het
ledenbestand uit meer klassen was samengesteld, en de Militaire Sociëteit. Van de
laatste, gevestigd in het Fort Zeelandia, waren zowel militairen als burgers lid; zij
voerde de zinspreuk ‘Arcus non semper tenditur’ [De boog kan niet altijd gespannen
267
zijn]. De joodse sociëteiten zijn bij de brand van 1821 verwoest, maar bijvoorbeeld
268
H.N. Levy opende in 1831 een gesloten sociëteit aan de Wagenwegstraat. Naast
de genoemde levert de 19de eeuw sporen van nog ruim twintig sociëteiten, die bijna
269
alle in hun naam de vriendschap uitdroegen. Toen in 1877 een buffet werd geopend
in het Militaire Park bij het Fort Zeelandia en daarmee feitelijk de grondslag werd
gelegd van de nog altijd bestaande sociëteit Het Park, verscheen een anonieme
lierzang, ‘Katalektische Gedachten’, in de Surinaamsche Courant/Gouvernements
Advertentieblad dat opende met een bekende wending ‘Aan U zij deze zwakke taal
gewijd’ en vervolgens Flora, Bacchus, Plutus en Apollo van hun bergtoppen
270
schetterde om het buffet lof toe te zwaaien.
271
In 1819 vroeg de ‘Surinaamsche Sociteyt’ een kastelein en daarmee is ook de
belangrijkste indicatie gegeven voor het reilen en zeilen van de meeste sociëteiten,
minstens tot aan de jaren '90 van de eeuw: hun belangrijkste culturele activiteit
bestond uit drinken, kaarten, biljarten, het organiseren van tombola's en kegelen
(er waren ook aparte kegelclubs met namen als ‘De Gezelligheid’ en ‘Zonder ballen
geen plezier’ - klaarblijkelijk herenclubs). M.D. Teenstra meldt dat het omstreeks
1830 met het drankgebruik in de stad overigens nogal meeviel: de grote sociëteit
l'Union werd in 1831 ontbonden vanwege de geringe omzet en de Pool Pisentski
bedankte als kastelein bij de Harmonie, omdat hij er
264
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Beijer 1823: 72. Lammens 1982: 41 (typografisch is L'Union Eendragt ten onrechte
samengetrokken). De jaartallen tussen haakjes duiden op vroegst en laatst traceerbare jaar
van vermelding; bronnen: kranten en almanakken.
Deze sociëteit maakt melding van ballotage in SC 59/24-7-1831.
Lammens 1982: 41 geeft de naam als loge en als sociëteit; de loge ging in 1835 op in een
andere loge. Teenstra 1842: 27 meldt dat l'Union in 1831 ontbonden werd. Gezien een bericht
in SCGAB 41/3-4-1875 is er later een tweede, gelijknamige sociëteit geweest.
Beijer 1823: 72 spreekt van De Unie, niet van L'Union. De Eendragt moet niet verward worden
met het gelijknamige toneelgezelschap.
Nummer: La.D. No. 117 (SC 47/11-6-1831).
Amicitia (1824-1877), De Vereeniging (1831-1856), De Uitspanning (1840-1853), De Harmonie
(ca. 1830?-1877), La Perséverance (1843), De Vriendenkring (1843-1884), Sociëteit
Vriendschappelijke Vereeniging (1844-1847), De Eensgezindheid (1847), Voortgang (1847),
Ons Genoegen (1850-1864), De Vriendschap (1850), De Vriendschappelijke Byeenkomst
(1850-1851), De Hereeniging (1858-1898), De Vrede (1861), l'Union (1875), de nog altijd
bestaande Buiten-Sociëteit Het Park (1877; in de begintijd ook: Militaire Park), de sociëteit
annex logement van L. Frank (1884). Voor de volksklasse was er de sociëteit ‘So sweetie no
de’ [Zo lekker bestaat niet], die - zonder jaar - vermeld wordt door Samson 1957: 87.
SCGAB 9-10-1877. Geciteerd in Currie 1957: 76-77. Over de geschiedenis van Het Park:
Currie 1957 en Fontaine 1977.
GSC 101/20-12-1819. Mogelijk berust ‘Sociteyt’ op een drukfout.
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niet van kon bestaan. Bals en danspartijen schijnen in de loop der eeuw te zijn
toegenomen. Voortgang meldde in 1847 dat als er muziek in de sociëteit zou zijn,
273
er voortaan een rode vlag op de stadstoren zou worden gehesen. Terwijl de heren
met hun opgedofte dames voortzwierden over de dansvloer, konden de armen
wachten op de kruimels, zoals dit lofdicht aangeeft:
Laat nog wat kwartjes, ja wat guldens van U klinken,
274
En denkt: ‘ik zal om d'arme een glaasje minder drinken’.

Een noemenswaardige bijdrage aan het culturele leven schijnen de sociëteiten bijna
tot aan het einde der eeuw niet geleverd te hebben. Ze hadden dan ook meer
gemeen met de cercles die in de eerste helft van de 19de eeuw in groten getale in
Frankrijk voorkwamen en waar vooral conversatie en vertier werd gezocht, dan met
de cultureel pretentieuzere cercles artistiques et littéraires of de in Nederland
275
voorkomende negentiende-eeuwse gilden en rederijkerskamers. De meeste
sociëteiten beschikten over een leestafel en boden dagbladen en maandwerken
276
ten verkoop aan. Soms werden er muziekuitvoeringen georganiseerd. Met de
oprichting van Court Charity No. 7416 deed ook de Foresterbeweging zijn intrede
in Suriname. Zij zou een sociale rol vervullen, maar binnen het culturele leven pas
277
na 1960 met enige regelmaat van zich doen horen.

7.2 Vrijmetselaarsloges
Omstreeks 1800 kende Paramaribo vier vrijmetselaarsloges: Concordia (opgericht
in 1773), La Zélée (1767), L'Union (1773) en De Standvastigheid (1778). In de 19de
278
eeuw kwam daar nog Prudentia bij, die vóór 1854 verdwenen moet zijn. Het
logegebouw van L'Union brandde in 1821 af; de loge hervatte haar activiteiten in
1829 en ging in 1835 op in De Standvastigheid. Omstreeks 1850 verenigde De
Standvastigheid zich op haar beurt met Concordia. Deze loge had haar gebouw
aan de Saramaccastraat, maar vestigde zich in 1860 onder voorzitterschap van
dominee C. van Schaick in een van de monumentaalste panden van de stad, het
gebouw Gravenstraat 6, in 1774 gebouwd door gouverneur Jan Nepveu. Zij zou er
precies een eeuw blijven.
Tot de vrijmetselaarsloges behoorden velen die belangrijke geschriften over de
kolonie hebben nagelaten, zoals de gouverneurs Abraham de Veer, Evert Ludolph
van Heeckeren en Cornelius Ascanius van Sypesteyn, juristen als J.Ae. Lisman en
predikanten als Cornelis van Schaick en Cornelis Hoekstra. De loge Concordia,
waarvan joden, vooraanstaande
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Teenstra 1842: 27-28.
SW 3/17-1-1847. Lammens 1982: 72 meldt dat er rond 1820 niet veel bals gegeven werden.
WI 97/6-12-1885: Bal in de Buitensociëteit op 3-12-1885, opbrengst voor de armen.
Over deze vormen van sociabiliteit: Van Kalmthout 1998: 36-61.
De Vereeniging in ANAB 116/28-9-1847, De Hereeniging in WI 78/24-9-1890, L'Union in
SCGAB 41/3-4-1875, Buiten-Sociëteit Militaire Park in SCGAB 16/6-2-1879, de S.S.S. in DS
15/20-2-1896. Het Park bezat in 1932 een leeszaal; ongetwijfeld heeft die veel vroeger bestaan
(Fontaine 1977: 20).
Loor e.a. 1995.
Informatie in deze paragraaf ontleend aan het lemma Vrijmetselarij in ENW en EvS.
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katholieken en Europeanen lid waren, was zeker in de eerste eeuwhelft een puur
koloniaal bolwerk; een anoniem in Nederland verschenen brochure, De
Surinaamsche adressen (1859) zei daarover: ‘De Surinaamsche Loge is een
verdorven ligchaam. De meest beruchte slavenbeulen zijn er niet alleen leden, maar
279
zelfs officieren van.’ Tegen het einde van de eeuw zou de loge tot een belangrijk
ontmoetingscentrum van gekleurden en blanken uitgroeien.

7.3 Weldadigheids- en intellectuele gezelschappen
Uit vrijmetselaarskringen was ook het Departement Paramaribo van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen voortgekomen, dat vanaf 1816 met regelmaat van zich deed
horen. Op 28 november 1827 werd de Surinaamsche Maatschappij van Weldadigheid
opgericht, die op 12 juli 1855 het eerste nummer van De Volksvriend uitbracht, een
tijdschrift ter verspreiding van nuttige kennis, tot bevordering van zedelijkheid en
deugd en tot opwekking van nijverheid en volksvlijt; het zou slechts uit vier nummers,
280
tezamen 96 pagina's, bestaan. Het drukte altijd anonieme stukken af als ‘Vlijt en
goed gedrag zijn de beste aanbevelingen voor den Werkman’ en stichtelijke dialogen
waaruit bijvoorbeeld moest blijken dat de tijd om een openbare verkoping bij te
wonen verspild was en beter aan nuttige arbeid had kunnen worden besteed. In
mei 1830 werd ook een Surinaamse afdeling van het Nederlandsch
Bijbelgenootschap opgericht. Boekbewaarder en secretaris ervan was A. Roelofsz,
281
die ook voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was. Van deze,
282
en andere maatschappijen met een weldadigheidsoogmerk , moet zich men volgens
Teenstra overigens geen al te groots idee vormen:
het zijn meestal kransjes, alwaar gepraat, gerookt en gedronken wordt,
waar men nu en dan hoogdravende theoriën hoort opvoeren, die echter
nimmer in praktijk worden gebragt, hetzij omdat vele van die voorstellen
niet in praktijk te brengen zijn, of omdat men in Suriname te lui of te
283
onverschillig is.
Moge dit voor sommige gezelschappen misschien waar zijn, de badinerende toon
doet geen recht aan minstens één ‘kollegie’: de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
dat met haar lezingen en uitgaven het geestesleven van Paramaribo tussen 1816
en 1847 van belangrijke impulsen voorzag.
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Gecit. bij Toes 1992: 215.
SCGAB 82/10-7-1855 e.v. Prijs voor Leden en begunstigers per aflevering 25 Cts., niet-leden
30 Cts. Nr. 2 op 23-8-1855 uitgekomen, 3de nummer op 11-10-1855, 4de nummer op
11-12-1855. Gedrukt bij J.C. Muller Az. (Aanwezig bij Caraf.) Over deze Maatschappij:
Gobardhan-Rambocus 2001: 65, 76.
SC 60/29-7-1830.
De Surinaamsche Almanak voor het jaar 1839: 37-41 noemt er negen, de vrijmetselaarsloges
en het Surinaamsch Landbouwkundig Genootschap, onder de zinspreuk ‘Prodesse Conamur’,
opgericht in mei 1829 door M.D. Teenstra, niet meegerekend; het wordt voor het laatst vermeld
in de Surinaamsche Almanak voor 1838.
Teenstra 1842: 36.
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Profiel: De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Het Departement Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
vergaderde in het gebouw van loge Concordia, een ruimte die ook voor andere
284
culturele manifestaties zoals exposities werd opengesteld. De afdeling Paramaribo
was ingeslapen in de Engelse tijd, maar herleefde op 1 april 1816 onder het bestuur
van H. Uden Masman en werd met ruim tweehonderd leden een factor van betekenis
in het intellectuele leven. Na de grote brand van Paramaribo in 1821 vergaderde
285
het gezelschap meestal in de zaal boven de Waag. Het programma, afgedrukt in
de Surinaamsche Almanak van 1827, geeft aan dat het Departement Paramaribo
geen ander doel nastreefde dan de Nederlandse Maatschappij waaruit zij was
voortgekomen: de verheffing van de gewone standen met alle mogelijke middelen
286
en dan met name door de verbetering van het burger- en schoolwezen. Het trachtte
dit doel te bereiken door het organiseren van lezingen, het plaatsen van stukjes in
de kranten geschikt om vooroordelen tegen te gaan, het uitgeven van brochures
en een driemaandelijks tijdschrift, de Berigten (waarvan slechts vier nummers
287
verschenen ), het beschikbaar stellen van lectuur via een boekenverzameling en
het uitschrijven van prijsvragen. Zo schreef de Maatschappij in 1823 een wedstrijd
uit om voorstellen in te dienen voor de oprichting van een kweekschool in Suriname
voor onderwijzers die gerecruteerd moesten worden uit de ‘inboorlingen, of jonge
288
lieden van ingezetenen der kolonie’.
Met grote frequentie organiseerde de Maatschappij lezingen, waarvan een
overzicht gegeven wordt in bijlage VII. Onder de sprekers bevonden zich
verschillende vooraanstaanden uit de samenleving, zoals rechter A.F. Lammens,
gouverneur E.L. baron van Heeckeren, jurist en cultuurkenner H.C. Focke,
Thalia-secretaris H.L. Wesenhagen en dominee H. Uden Masman, die later onder
het pseudoniem Amerinus een studie over de kolonisatie, Adelaars en struizen in
de Surinaamsche kwestie (1872), zou publiceren. Veel van de sprekers bepaalden
zich tot landbouw of economie (‘Over de invloed van de Scheikunde op den
Koophandel’), maar ook culturele stof werd aan de orde gesteld. Baron van
Heeckeren sprak in 1825 over ‘de ware beteekenis van sommige woorden onzer
284
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SCGAB 103/27-8-1859 meldt dat M.R. Mattes er een expositie van kunstvoorwerpen houdt.
Over de onderwijshistorische betekenis van de Maatschappij: Gobardhan-Rambocus 2001:
69-72.
Lammens 1982: 94 vermeldt dat ‘het vergaderde boven het Hof van Politie, daar weleer de
gereformeerde kerk was’ en later ‘een plaats’ huurde. De vroege geschiedenis van de
Maatschappij wordt geschetst in de Surinaamsche Almanak 1827: 115-130.
Mijnhardt 1987: 259-260. Zie Besluit der Algemene Vergadering der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen, Departement Paramaribo in dato den 27en van Oogstmaand 1817, op de
voordragt en het advies van Bestuurderen, betrekkelijk de definitieve bepaling en regeling
der werkzaamheden dezes Departements (Gemeentearchief Amsterdam, Archief 211, nr.
488.)
Het vierde, dat van 1822, is aanwezig in het Gemeentearchief van Amsterdam, Archief 211,
nr. 488.
In de Koloniale Bibliotheek was een Programma van prijsvragen (1823) aanwezig (Catalogus...
1911: 2). De kweekschool-prijsvraag is afgedrukt in de Surinaamsche Almanak 1825: 100.
Een voorstel dat in 1826 binnenkwam, ontbeerde realiteitszin, aldus secretaris C.A. Batenburg.
‘Deze Verhandeling, schoon veel waarheid en goeds bevattende en kennelyk blyken dragende
van de kunde en het doorzigt des Schryvers, is echter, na voorafgegaan belangstellend
onderzoek en bedaarde overweging, door de beoordelaars, met eenparigheid van stemmen,
geoordeeld geene bekrooning van wege dit Departement te kunnen wegdragen; en zulks
voornamelyk uit hoofde van het wyduitgestrekte der ontwerpen tot reörganisatie en der
voorgestelde inrigtingen, als welke, voor het tegenwoordige, moeten geacht worden, buiten
de grenzen van tyd en omstandigheden te liggen.’ (GSC 31/16-4-1827). Over de betekenis
van deze prijsvragen in de Nederlandse situatie: De Quay 2000.
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Moedertaal’ en Hendrik Haagen Dieperink gaf enkele malen beschouwingen over
spreekwoorden ten beste. Voorts werd er gesproken over onderwerpen die sinds
de Verlichting op de agenda van elk gezelschap dat zich door de rede liet leiden,
waren gekomen: verdraagzaamheid, zelfmoord en ook ‘Over den invloed der
Vrouwen op de verlichting en beschaving der Volkeren’. Hoeveel vrouwen de laatste
lezing hebben aangehoord, is onbekend; de entree werd hun toegestaan ‘mits
289
komende onder het geleide van een Lid’. Enkele van de redevoeringen zijn later
ook in

289

SC 9/30-1-1843 ; een mededeling die geregeld terugkeerde.
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druk verschenen. Het Departement Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen was van 1820 tot 1847 ook de uitgeefster van de Surinaamsche Almanak.
290
In laatstgenoemd jaar beëindigde het Departement zijn werkzaamheden.
De 19de eeuw bracht één gezelschap voort dat een letterkundig genootschap kan
worden genoemd, al reserveerde het voor zichzelf - zoals in die tijd gebruikelijk een bredere titel.

Profiel: Het letterkundig genootschap Oefening Kweekt Kennis
Omdat er in Suriname geen ‘inrigting tot vooruitgang in kennis en beschaving’ meer
bestond, besloten E.A. Jellico van Gogh en E. [verm. Eleazer] Soesman een poging
te wagen zo'n instelling tot stand te brengen. Het gezelschap zou iets toe moeten
brengen ‘om den sluimerenden geest op te wekken, de liefde voor kunsten en
wetenschappen aan te wakkeren, en ook aan anderen de gelegenheid te verschaffen,
291
zoo veel mogelijk, met de vooruitgaande beschaving gelijken tred te houden.’ In
deze formuleringen verraden Van Gogh en Soesman dat zij hoogstwaarschijnlijk
tot hun initiatief zijn geïnspireerd door het gelijknamige, Haagse genootschap,
292
opgericht in 1834, dat in zijn reglement identieke doelstellingen verwoord had. De
eerste openbare vergadering van Oefening Kweekt Kennis vond plaats op 5
september 1853 in de zaal boven het Waaggebouw. Spreker was de eerste voorzitter,
293
Mr. G.J.A. Bosch Reitz , en de bijeenkomst werd bijgewoond ‘door een talrijk
publiek, alsmede door eenige Dames’. Het genootschap groeide voorspoedig: bij
aanvang van het derde jaar bedroeg het ledental 155, en met regelmaat werden er
294
lezingen georganiseerd.
Zowat iedereen die iets met letteren of cultuur te maken had - drukkers, uitgevers,
acteurs - was lid van het gezelschap. Er kwam in 1854 een ‘leesinrigting’ waar leden
295
kranten en tijdschriften konden lezen en er werd de grondslag gelegd voor een
bibliotheek. In 1855 besloot het bestuur een Surinaamsche Almanak uit te geven
en het verzocht de leden om ‘gepaste Bijdrage, ter meerdere opluistering van het
296
Werk’ vóór juni in te sturen. In 1856 verscheen zo Suriname: jaarboekje voor het
jaar 1856, een almanak, een zeldzaam Surinaams specimen met belangwekkende
prozastukken (besproken in § 9.1.2).
In 1857 verscheen er een tweede jaarboekje van het letterlievend genootschap.
297
Het bestuur vroeg de leden om bijdragen , maar de rubriek ‘Mengelingen’ zou
uiteindelijk plaats maken voor de publicaties, resoluties en notificaties van de
290
291
292
293

294
295

296
297

Teenstra 1842: 184.
Ontleend aan de ‘Geschiedenis van het ontstaan des genootschaps’ in Suriname: jaarboekje
voor het jaar 1856: 4. Enkele gegevens komen daaruit. Daar ook een ledenlijst (LXXI-LXXV.)
Over dit Haagse genootschap: Van Kalmthout 1998: 328-336.
Later lid van de Koloniale Staten. De rede is afgedrukt in Suriname: jaarboekje voor het jaar
1856: 7-25. Op 14 juni 1853 was een veertigtal ingezetenen voor een eerste besloten
vergadering bijeengekomen.
Zo sprak op 21 april 1856 de heer J.A. Voigt over natuurkundige wetenschappen, opgehelderd
door proeven (SCGAB 46/15-4-1856).
SCGAB 65/1-6-1854: Leesmuseum voor leden opengesteld in lokaal van Hotel Lyons Letterlievend Genootschap: Oefening Kweekt Kennis. De Commissie voor het Leesmuseum
kondigt de ontvangst der bestelde Nieuwspapieren en Maandwerken aan.
SCGAB 48/21-4-1855.
SCGAB 85/15-7-1856: advertentie ondertekend door de secretaris, E.A.J. van Gogh. Het
jaarboekje verschijnt in november 1857 (SCGAB 119/3-11-1857).
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gouvernementsbladen. Van meer jaarboekjes is het niet gekomen. Al spoedig daarna
dreigde liquidatie van het gezelschap: op 1 maart 1858
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zouden boekenkast, boeken en maandwerken verkocht worden. Toch schijnt het
dilettantengezelschap nog lang te hebben bestaan, overigens zonder dat het sporen
van zijn activiteiten naliet. In 1889 werden schuldeisers opgeroepen hun rekeningen
te presenteren en vier jaar later, in 1893, werd het gezelschap ontbonden. Het
299
kassaldo werd aan liefdadigheidsinstellingen geschonken.
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SCGAB 23/23-2-1858.
WI 56/14-7-1889 e.v.; WI 12/5-2-1893 e.v.; WI 107/31-12-1893 en NSC 158/4-1-1894.
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8. Het toneelwezen
8.1 Organisatie
Toneelgezelschappen waren tot ver in de 19de eeuw een aangelegenheid van
mannen. De incidenteel bewaard gebleven rolverdelingen maken duidelijk dat de
meeste vrouwenrollen door mannen zijn gespeeld; actrices waren in de kolonie
moeilijk te vinden en werden soms uit Nederland aangetrokken. Om een gezelschap
goed te laten functioneren was geld nodig, waartoe een zogenaamd ‘plan van
300
negotiatie’ werd opgesteld; deelnemers konden daarin aandelen nemen. De
gezelschappen kenden spelende en aanschouwende leden. De toeschouwers
konden zich laten begeleiden door hun dames: voor hen, alsook voor militairen,
zeeofficieren, plantagebewoners en vreemdelingen werden op de speeldag kaartjes
301
uitgeloot - geen loge, enkel balkon. Die uitlotingen moeten frequent aanleiding
hebben gegeven tot ongeregeldheden, want al van vroeg in de eeuw hebben de
verenigingsbesturen maatregelen getroffen om de toegang ordelijker te laten
302
verlopen. Boroman - binnensluipers - hebben menig toneelbestuur onaangename
avondjes bezorgd. Slaven mochten in de theaters niet komen: niemand zou
‘barrevoets’ worden toegelaten, heet het geregeld in de kranten. In 1825 werd met
zoveel woorden gesteld dat het de ‘voeteboys’ (de loopjongens) waren die voor
303
wanordelijkheden zorgden.
Een theaterplaats kostte aan het begin van de eeuw ƒ12,10 voor de loge of het
balkon en ƒ7,10 voor het parterre. De koers was ƒ1,82 Surinaams voor één Hollandse
gulden, maar een theaterplaats bleef exorbitant duur; ter vergelijking: een logeplaats
in de Amsterdamse stadsschouwburg kostte aan het begin van de eeuw ƒ2,02 en
304
in het parterre ƒ1,05. Liefhebbers tekenden in voor een heel seizoen, dat in de
regel tien voorstellingen omvatte. Aan het einde van elk seizoen werd een
voorintekening geopend voor het volgende seizoen; wilde men geen lid blijven dan
moest dat volgens het reglement vóór de laatste voorstelling aan de secretaris
305
bekend gemaakt worden. Er werd in de kranten geadverteerd voor deze
voorintekeningen en voorts één of tweemaal voor elke voorstelling. Aanplakbiljetten
en soms ook strooibiljetten zorgden voor verdere reclame. De titel van het op te
300

301
302

303
304

305

Bijvoorbeeld het Theatre Graave straat meldt in SC 10/2-2-1814 en GSC 10/3-2-1814: ‘De
Respective Deelnemers op 't Plan van Negotiatie worden Verzogt in 't Toneel Gebouw te
Compareeren op Vrydag den 4' dezer 's Morgens ten 9 uren ter Uitlooting der Vierde Termyn
van 10 stuks Obligatien volgens Aanneeming.’ GSC 11/7-2-1814: De uitloting heeft
plaatsgehad.
Althans bij Theatre Graave straat zoals secretaris S.Z. Soesman waarschuwt in GSC
93/18-11-1816.
In SC 3-5-1806 adverteert het ‘Liefhebberytoneel’ dat verschillende heren hun entreebiljetten
niet hebben laten zien en dat de ‘Deurwaarders’ voortaan niemand zonder biljet zullen laten
passeren (Archief Samson port. 11, nr. 11).
SC 100/14-12-1825 e.v.: Voor betere daarstelling van order, zullen er geenen voeteboys
meer worden toegelaten.
De Surinaamse prijzen zijn gebaseerd op een voorstelling in 1821 door De verreezene Phoenix
van het treurspel Alzire of De Amerikanen van Voltaire (GSC 16/12-3-1821, SC 17/13-3-1821).
Andere prijzen van de Amsterdamse stadsschouwburg in 1802: balkon ƒ2,12, amfitheater
ƒ2,00, 2e amfitheater ƒ1,00, gaanderijen 14 cent; parterre heet daar: bak (cijfers van het NTI).
De oudste prijzen in Suriname in de 19de eeuw zijn van 1804: loge ƒ10,00 en bak ƒ5,00, maar
heb ik niet in de tekst vermeld, omdat de koersverandering ten opzichte van de Nederlandse
gulden toen zeer onduidelijk was, en zich eerst na 1816 stabiliseerde (ENW 487, waar ook
de koers van 1821 vermeld wordt).
SC/SG 96/29-11-1811.
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voeren stuk scheen te volstaan; de auteur werd zelden of nooit vermeld. De
opbrengst van de opvoeringen ging in de kas van het gezelschap, maar het kwam
geregeld voor dat die ter beschikking werd gesteld aan de weduwe van een overleden
acteur of aan behoeftigen in of buiten de kolonie. Zo speelde het Thespische Militaire
Liefhebbery
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Genoodschap in 1811 voor ‘de ongelukkige Schuldenaaren thans in de
Gevangenissen, binnen Fort Zeelandia in hegtenissen’ en in 1815 gaven drie
verschillende groepen voorstellingen ten bate van het Fonds tot Aanmoediging en
306
Ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden. Vaak is er gespeeld
voor de Maatschappij van Weldadigheid en het Armenfonds der
Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitische Gemeente.
Vaste dagen voor de opvoeringen waren er niet; de gewoonte om voorstellingen
te geven in de weekends dateert pas van ver in de 20ste eeuw. In de regel begon
het spektakel om 19.00 uur, maar dat uur werd wel eens vervroegd wanneer het
om een lang stuk ging. Tot in de jaren '90 van de 19de eeuw was het gebruikelijk
dat de reguliere toneelgezelschappen slechts één uitvoering van een stuk gaven;
slechts enkele malen is hiervan op verzoek van het publiek afgeweken. Dit gold niet
voor de rondtrekkende gezelschappen die hun reis rendabel moesten zien te maken
door gedurende hun verblijf in het land zoveel mogelijk opvoeringen te verzorgen.
In het begin van de eeuw was het nog gebruik om te acteren met het script in de
307
hand. Als de lyrische tragédienne Madame Inez Fabbri en haar gezelschap in
1862 in twee maanden tijd achttien voorstellingen geeft met dertien maal een andere,
loodzware programmering, dan is het onwaarschijnlijk dat zij zonder gerafelde
stembanden de kolonie verlaten heeft.
De reglementen van de negentiende-eeuwse toneelgezelschappen die vóór Thalia
bestaan hebben, zijn niet bewaard gebleven. A.F. Lammens deelt mee dat het de
leden van het toneelgezelschap aan de Gravenstraat op straffe van zeer zware
308
boeten verboden was op elk ander dan dit toneel te verschijnen. Niet-residerende
gezelschappen konden alleen optreden met bijzondere vergunning van de koloniale
overheid. In hun advertenties stond dan ook bijna altijd: ‘Met permissie van Zijne
Excellentie den Gouverneur Generaal der Nederlandsche West-Indische Bezittingen’,
soms ook met: ‘benevens het Gemeente Bestuur dezer Kolonie.’

8.2 Gezelschappen en theaters
Het toneelleven van het begin van de 19de eeuw werd gedragen door een drietal
gezelschappen. Een oude bekende is het gezelschap De verreezene Phoenix aan
de Saramaccastraat, opgericht in 1785 en waarvan, zoals eerder vermeld, de vroegst
bekende opvoering dateert van 20 november 1788. Op 27 augustus 1805 verzorgde
het gezelschap een opvoering van het treurspel Jacob Simonszoon de Ryk van
Lucretia Wilhelmina van Merken, een spektakel dat werd besloten met ‘een
aangenaam ballet’. De schouwburg zou in 1832 wegens bouwvalligheid worden
afgebroken.
In 1806 bleek het in 1798 opgerichte genootschap Door Yver Bloeid de Kunst
nog te bestaan; de van zijn leermethode Neger-Engelsch bekende G.C. Weygandt
was er de secretaris van. Het voerde op 24 april 1806 het heldenspel 't Ontzet van
Bergen op, gevolgd door het ‘Vaderlandsch klugtspel’ Vrijheid, gelykheid en
broederschap . Waarschijnlijk heeft het gezelschap met zekere regelmaat gespeeld,
maar door het ontbreken van kranten uit de tussenliggende jaren bestaat daarover
geen zekerheid.
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SC 15/20-2-1811, resp. GSC 57/17-7-1815 & GSC 59/24-7-1815.
Stone 1994: 8.
Lammens 1982: 40.
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Voorts was er in Suriname, zoals ook elders in het Caraïbisch gebied , een militair
gezelschap: Oeffening Kweekt Kunst, of eenvoudigweg het Militaire Theater
genaamd. Het had zijn gebouw op de hoek van de ‘Keyzer en Klipstene straat’, en
310
speelde voor het eerst op 28 november 1808. Op het programma stonden
Deugdzame armoede , een door J.J. Hartsinck uit het Frans vertaald blijspel van
Louis Sébastien Mercier, gevolgd door het zedige Franse blijspel De
schoorsteenveger prins .
De gezelschappen bleken overigens niet tot ieders tevredenheid te functioneren.
In 1809 diende zich een ‘nieuw Toneel Genootschap De verreezene Phoenix aan
de Graavestraat’ aan, dat een intekeningsplan presenteerde en een ‘gedrukt
Exemplaar van de Werken en inrichtingen betreffende aanschouwende Leden,
311
eigenhandig ondertekend door S.Z. Soesman. Secretaris’. Het nieuwe genootschap
speelde op 2 augustus 1809 De Caravaansche kuypers of De bedrooge Pirroo ,
gevolgd door ‘Een Extra Fraaye Ballet’.
Wat het conflict inhield dat leidde tot een splitsing binnen De verreezene Phoenix,
blijft duister. Wél duidelijk is dat het oude gezelschap zich niet op de kop liet zitten,
want het reageerde al drie dagen na de dissidente voorstelling:
Naamens het nog Existeerende Genoodschap De verreezene Phoenix,
word tot voorkooming van alle Misverstand en wel hoofdzaaklyk, dat zy
nog bestaat en haar Toneel Oeffening op nieuw Eerstdaags zal vervangen,
Geadverteerd, dat zy geen Betrekking heeft, met een ander Genoodschap,
welke zig onder den naam van 't nieuw Toneel Genootschap De
verreezene Phoenix in de Graave Straat heeft bekend gemaakt; - teevens
tot Narigt diend, dat de Inteekening geschied voor zes Stukken, in de
Loge a ƒ60, en de Bak ƒ30 ieder Persoon, en dat niemand dan die
Ingeteekend is, als Aanschouwend Lid Ingang worde verleend. Paramaribo
312
den 2 Augustus 1809, Mesquita. Secretaris.
Het nieuwe De verreezene Phoenix had een gebouw gevonden aan de Gravenstraat,
313
dat plaats bood aan acht- tot negenhonderd bezoekers , terwijl het oude nog aan
de Saramaccastraat zijn opvoeringen bleef geven. Het zal wel geen toeval zijn
geweest dat de aanvankelijk voor 30 september 1811 geplande opvoering waarmee
de oude Phoenix uit zijn as wilde herrijzen, werd uitgesteld tot 17 november, dezelfde
dag waarop het nieuwe gezelschap zijn laatste voorstelling van dat seizoen gaf. Of
er ook nog pesterij gezeten heeft in de titel waarmee het gezelschap terugkwam,
Armoede en grootheid, blijft gissen.
De nieuwe Phoenix deed het intussen goed. Al een week na haar eerste opvoering,
bericht zij dat er zo goed op het plan van intekening is gereageerd, dat er een nieuw
314
balkon zal worden aangebracht in het gebouw om een ieder te gerieven. Het oude
gezelschap kon niet achterblijven en kwam met een tegenzet: de verbouwing van
309
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Verg. Banham e.a. 1994. Mesters 1998 heeft mij op het spoor gezet van verschillende titels
betreffende het Caraïbische theater. Ik ben haar daarvoor erkentelijk. Haar scriptie is helaas
gebaseerd op te weinig en te weinig betrouwbare bronnen, om haar conclusies over het
Surinaamse toneel te rechtvaardigen.
GSC 2/7-1-1813, GSC 3/11-1-1813 en GSC 4/14-1-1813. In Amsterdam was een gelijknamig
dichtgenootschap opgericht in 1786 (De Vries 2001: 266).
SC 60/29-7-1809. Vermoedelijk gaat het om een Samuel Soesman.
SC 62/5-8-1809, opnieuw SC 63/9-8-1809.
Aldus een later te citeren bespreking in SC 44/1-6-1811. Straatnamen werden op verschillende
manieren gespeld; ik houd de moderne spelling aan, tenzij het om citaten gaat.
SC 64/12-8-1809.
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ondergaane verwisselingen, tegenkantingen, en gezogte vernielingen derzelve, in
315
stand te houden.’ De onderlinge naijver schijnt op het toneelleven dus geen slechte
uitwerking te hebben gehad.
Intussen rommelde het ook bij Oeffening Kweekt Kunst. Er hadden zich
wanordelijkheden voorgedaan bij de voorstellingen van 1809 en daarom besloot de
vergadering van het genootschap degenen die daartoe aanleiding hadden gegeven
316
voor altijd de entree tot het genootschap te ontzeggen. Vervolgens verdween het
gezelschap letterlijk een tijd van het toneel, om in februari 1811 terug te keren met
advertenties waarin een nieuwe telling van intekeningen werd aangehouden. Blijkbaar
was het gezelschap dus eind 1810 heropgestart onder dezelfde naam. Op 15 januari
317
1813 wilde het gezelschap zijn toneelgebouw verkopen , wat niet scheen te lukken,
want ‘exploicteur’ P.C. Roepel bood het gebouw in november ten openbare verkoop
318
aan. Het gezelschap was in liquiditeitsproblemen gekomen, waardoor het de
319
bijnaam ‘Oeffening kweekt schuld’ verwierf. 1813 was een moeilijk jaar voor het
toneelwezen, want dezelfde vendumeester bood in dezelfde advertentie ook het
gebouw van het gezelschap De verreezene Phoenix aan de Saramaccastraat aan.
Vermoedelijk zijn geen van beide gebouwen daadwerkelijk verkocht. Beide
gezelschappen bleven in ieder geval opvoeringen geven, maar spoorden hun
crediteuren ook aan hun schulden te delgen, opdat de groepen aan hun
320
verplichtingen konden voldoen.
Oeffening Kweekt Kunst speelde met zekere regelmaat tot 1818. Het toneelgebouw
werd gedurende de jaren 1817-1819 ook gebruikt door andere toneelgroepen, maar
321
ging verloren bij de grote brand van Paramaribo in 1821. Met vergelijkbare
problemen kampte de hele regio:
Throughout the 19th century attempts were made to establish permanent
playhouses in Caribbean towns. Theatrebuildings that were erected or
converted from existing halls after much of debate and fund-raising were
322
often destroyed by fire, storm or creeping decay, then painfully rebuilt.
In 1922 speelde het Oeffening Kweekt Kunst nog wel in een andere ruimte. In 1840
dook een toneelgezelschap van dezelfde naam op, maar het bleef bij een eenmalige
voorstelling.
Het oude De verreezene Phoenix behaalde in 1813 een morele, misschien ook
een justitiële overwinning op de jonge honden die er met zijn naam vandoor waren
gegaan. Vanaf 29 december dat jaar gebruikte het afgescheiden gezelschap niet
323
meer de oude naam, maar het noemde zich nog uitsluitend ‘Theatre Graave Straat’.
Op 28 augustus 1815 speelde
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SC 19/6-3-1811 en SC/SG 21/12-3-1811.
SC 99/13-12-1809.
GSC 2/7-1-1813 [vermeldt abusievelijk 1812], GSC 3/11-1-1813 en GSC 4/14-1-1813.
GSC 88/4-11-1813 & GSC 89/8-11-1813.
Aldus Lammens 1982: 41.
SC 26/1-4-1814 en GSC 29/11-4-1814 (Oeffening kweekt kunst). In SC 29/12-4-1814 dreigt
de secretaris de intekenaren ‘door Rechtsmiddelen tot betaaling te constringeeren’. Ook De
verreezene Phoenix spoorde haar crediteuren aan tot spoedige betaling (SC 58/22-7-1814).
Lammens 1982: 41 vermeldt dat het door brand verloren is gegaan; ik veronderstel in 1821
omdat het gebouw stond binnen het deel van de stad waarvan bekend is dat het door brand
werd verwoest.
Banham e.a. 1994: 146.
Nog eenmaal duikt het onder de naam De verreezene Phoenix op bij een voorstelling op
15-3-1821.
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het oude De verreezene Phoenix zijn laatste voorstelling. Gebouw en goederen
325
van het gezelschap werden opnieuw onder de hamer gebracht , maar het lijkt alsof
het lot voor het gebouw alleen een toekomst als komediehuis had voorzien.
Gedurende 1816 was het in gebruik door enkele gelegenheidsgezelschappen, maar
in 1817 stond er bijna elke maand weer een vast gezelschap op de planken, zich
noemende ‘Theatre Saramacca Straat’. Dit gezelschap hield het bijna twee seizoenen
vol. In de jaren die volgden werd er wat ‘op het stijve en slappe koord’ gedanst in
het gebouw en een gezelschap onder aanvoering van de weduwe P.J. Kroon,
geboren Hilverdink gaf er een reeks van voorstellingen gedurende de jaren
326
1822-1826. Vervolgens herrees ten derde male het niet weg te branden De
verreezene Phoenix. Om het geschiedkundig toneelspel Tékéli of Het beleg van
Mongatz van R.C. Guilbert de Pixerécourt op de planken te brengen, presenteerde
het zich zelfs met een ‘Orchest met Stryk Instrumenten’. De weduwe Kroon - eerder
ook spelend bij de concurrent aan de Gravenstraat - vervulde weldra de rol van
primadonna in het gezelschap. Onder verschillende benamingen en in verschillende
samenstellingen bleef het bestaan, tot het op 23 april 1831 definitief zijn laatste
voorstelling speelde aan de Saramaccastraat.
Het Theatre Graave Straat bleef na zijn naamswijziging met grote regelmaat
opvoeringen brengen. Maar ook daar was niet altijd alles koek en ei. In 1820 nam
het gezelschap maatregelen om ongeregeldheden te voorkomen. De kranten reppen
met geen woord over wat daarvan de oorzaak kan zijn geweest, maar een anonymus
suggereerde dat die binnen de spelersgroep gezocht moest worden: een sober
bericht in de Geprivilegeerde Surinaamsche Courant meldde dat de voorstelling
van Het visschersmeisje ‘door Indispositie van eene der Speelende Leeden’ moest
worden uitgesteld, maar in het exemplaar van 's Lands Archief te Paramaribo heeft
327
iemand met inkt geschreven: Weerspannigheid. Aan het einde van dat seizoen
stelde het genootschap vast dat de bijdragen van het publiek zo gering waren, dat
het in zijn bestaan bedreigd werd; de prijzen voor loge en parterre werden
328
opgetrokken tot het forse bedrag van ƒ20,-, resp. ƒ15,-.
Bij de grote brand van Paramaribo van 21 januari 1821 bleef het toneelgebouw
gespaard. Maar het gezelschap had toen wel al zijn langste tijd gehad. Op 22 mei
1822 speelde het zijn laatste voorstelling: het treurspel Maria van Lalain of De
verovering van Doornik van Jan Nomsz. Het toneelgebouw aan de Gravenstraat
bleef echter nog door andere gezelschappen bespeeld worden. Het is niet onmogelijk
dat uit het vaste, ‘oude’ gezelschap een nieuwe vereniging is voortgekomen, want
nauwelijks vier maanden na de laatste voorstelling van het Theatre Graave Straat
stond in hetzelfde toneelgebouw het genootschap Tot Nut en Vermaak. Na zes
voorstellingen wordt niets meer van deze groep vernomen. Nadat ‘Eenige
Liefhebbers’ het blijspel De nieuwe eeuw van August von Kotzebue en het zangspel
Meester Vink of De vermiste diamant van M.A.M. Desaugiers heb-
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In GSC 29/8-4-1816 adverteren ‘Amatheurs op het Toneel van het Geexisteerd hebbende
Genootschap De verreezene Phoenix’.
GSC 9/29-1-1816 Roepel biedt ter openbare verkoping aan o.m. ‘Een Huys en Erf, staande
en gelegen aan de Saramacca Straat, bekend onder La. E., aankomende 't Genootschap De
verreezene Phoenix. GSC 15/19-2-1816 en GSC 16/22-2-1816: idem, ‘Diversche Goederen’.
GSC 21/11-3-1816: Isaac Abendanon biedt te koop of te huur aan het huis en erf aan de
Saramaccastraat ‘eertyds behoord hebbende aan 't Genootschap de verreezene Phoenix’.
Zij vertrok uit de kolonie op 23 september 1828 (SC 77/24-9-1828).
GSC 10/3-2-1820.
GSC 63/7-8-1820.
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ben opgevoerd op 20 augustus 1823, is het afgelopen met het gebouw aan de
Gravenstraat als toneelruimte. Op 24 maart 1824 werd het erf met de gebouwen
voor sƒ70.000 (toen nƒ24.000) verkocht aan de rooms-katholieken die het tot kerk
verbouwden, en op dezelfde plaats in 1883 begonnen met de bouw van de nog
329
altijd bestaande kathedraal.
De periode van het Engels tussenbestuur kende twee Engelstalige gezelschappen:
het Private Theather of Liefhebberytoneel, waarvan een vijftal opvoeringen uit 1806
bekend is, en het Thespische Militaire Liefhebbery Genoodschap/ Thespain Military
Amateur Society, waarvan slechts gegevens over twee voorstellingen uit 1811 zijn
overgeleverd.
330
Opvoeringen door gelegenheidsgezelschappen en rondtrekkende groepen zijn
er altijd geweest in de kolonie; voor hun voorstellingen huurden ze een van de
bestaande theaters af. Uit de samenwerking van liefhebbers ontstond in 1818 een
nieuwe toneelgroep, De Eendracht, spelend in het gebouw van Oeffening Kweekt
331
Kunst aan de Keizerstraat. Tot zijn opheffing begin 1822 wist het gezelschap met
regelmaat toneelstukken te brengen. Enkele leden ervan zetten vervolgens een
andere groep op: Hony soit qui mal y pense, die het tot zes voorstellingen bracht
332
(1822-1823).
Het is gissen hoe de acteurs van deze groepen hun acteerprestaties neerzetten.
Gezien de overheersende invloed van het Europese theater, zal ook het spel wel
een afspiegeling zijn geweest van wat er in Europa te zien was. In Nederland ging
veel invloed uit van de Theoretische lessen over gesticulatie en mimiek uit 1827-1830
van Johannes Jelgerhuis. Aan de hand van 93 afbeeldingen gaf hij aan wat de juiste
manier was om een bepaalde emotie uit te drukken. Jelgerhuis propageerde de
Frans-classicistische speelstijl. Lichaamshouding, beweging en gelaatsuitdrukking
stonden voorop, de historische kostuums deden de rest. Noch het ensemblespel,
333
noch de interpretatie van de tekst kwam aan de orde. Spelleiders gaven
aanwijzingen; het vak van regisseur zou pas tegen het einde van de 19de eeuw in
Europa opkomen. De eerste Surinaamse toneelleider werd vermeld toen ‘eenige
jongelieden’ op 20 augustus 1889 de klucht Jocrisse, de vondeling van A.V. Pineux
Duval opvoerden: Richard O'Ferrall.
In de jaren '30 van de 19de eeuw maakte het toneel een crisis door: er kwam een
circus langs, A. Muller vertoonde in een lokaal op de Knuffelsgracht zijn ‘Groot
Kunsttooneel van Physische-, Mechanische en Optische Instrumenten’ en S.H.
Boas zijn goocheltoeren, het Theatre of Varieti's trok langs met variété en acrobatiek
en Thomas Palen met zijn menagerie van zeldzame dieren. Dat was het dan.
Jarenlang was er niet één theateropvoering. Tenzij men zou willen geloven dat de
‘Groote, Muzikale, Declamatorische, Pantomimische Voorstelling’ die de
Surinaamsche Courant aankondigt voor 2 november 1839 in het bos van Picorno
werkelijk heeft plaatsgevonden. Daar zouden de
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Temminck Groll 1973: 86. De tekst van Oudschans Dentz 1972: 46 over deze overdracht kan
aanleiding geven tot misverstand. De koers in ENW 487.
Stone 1993: 9 meldt dat het eerste rondtrekkende gezelschap in het Caraïbisch gebied een
Britse groep was die in 1733 Jamaica bezocht.
GSC 39/16-5-1822 maakt melding van ‘het bestaan hebbende genootschap de Eendragt’.
Onjuist is, zoals de ENW 683 meldt, dat zij een eigen zaal aan de Keizerstraat had.
SC 11/5-2-1823: het stuk Maria van Lalain, opgevoerd op 6-1-1823, is kort tevoren, op
5-7-1819, opgevoerd door De Eendracht, en de advertentie wordt ondertekend door dezelfde:
Johs. Helb. In 1820 is er nog sprake geweest van een drietal opvoeringen door een groep
‘Jonge Liefhebbers’ aan de Joodebreestraat, waar zij blijkbaar een mogelijkheid tot het
opvoeren van toneel hadden weten te creëren.
Post 1996: 396-402.
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heren ‘Toeval, Verdienst en Gunst en de beroemde Cantatrice, Mevrouw de Weduwe
Peu, geb. Gril, onder medewerking der groote kunstenaars’ onder meer een
gezelschap industrie-ridders ten tonele voeren en een in ongenade gevallen
334
keeshond zou er een zeer aandoenlijke aria zingen.
Intussen was wel de grondslag gelegd voor een legendarisch gezelschap: op 20
januari 1840 zette het ‘Tooneel-Genootschap Thalia’ voor het eerst zijn deuren
open. Die deuren zijn periodiek wel eens dichtgegaan, omdat allerlei ongedierte het
gebouw tot een levensgevaarlijke bouwval verknaagde, maar Thalia bestaat tot de
dag van vandaag. De geschiedenis van het genootschap wordt dan ook uitvoerig
verhaald in twee Profielen, één hieronder en de andere in § 7.1 van de periode
1923-1957.
Overigens was het toneelgebouw Thalia niet de enige speelruimte in Paramaribo
na 1840. Het Militaire Theater gaf voorstellingen in het Fort Zeelandia voor een
beperkt publiek (137 zitplaatsen). Het bood globaal dezelfde programmering als de
andere gezelschappen, zij het tegen een aanzienlijk lager entreegeld: van een
gulden tot een kwartje. In de zaal boven de Waag aan de Waterkant traden
‘prestidigitateurs’ op: wichelaars, alchimisten, magiërs, buiksprekers en goochelaars.
Professor Himan's Vereeniging gaf in 1875 in een tent aan de Keizerstraat haar
spektakelvoorstellingen met onder meer ‘Dr Soden, met zijn wondervol opgeleid
varken, genaamd Pompeij, aan welks vermogens eene zoo eigenaardige rigting
335
gegeven is, dat het de Engelsche taal verstaat’.

Profiel: De geschiedenis van Thalia I
De beginjaren: 1837-1853
336

Het ‘Tooneel-Genootschap Thalia’ werd opgericht op 27 april 1837. Eerste
voorzitter werd N.G. Vlier, toneelmeester Joh. Helb, thesaurier H.J. Blancke en
secretaris H.F. Wesenhagen. De vier bestuursleden - die overigens ook zelf
337
acteerden - speelden in het culturele leven van Paramaribo een actieve rol: Vlier
was drukker van zijn vak en opziener bij twee vrijmetselaarsloges; Helb had al deel
uitgemaakt van de toneelgezelschappen De Eendracht en Hony soit qui mal y pense;
Blancke zou later als penningmeester van de Italiaansche Opera optreden; en Henri
François Wesenhagen, procureur van professie, was bestuurder en boekbewaarder
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (waar ook Vlier en Helb lid van waren).
Daarmee is ook een indicatie gegeven binnen welke kringen de leden van het
genootschap werden gerecruteerd: ze bekleedden bijna allemaal belangrijke functies
in de samenleving. Het ging deze ‘achtenswaardige Ingezetenen’ om ‘de uitbreiding
van Beschaving en Verlichting’ en daarom wilden ze ‘gaarne een gedeelte van
hunnen tijd ten offer brengen [...] aan de bevordering van zoodanige openbare
vermakelijkheden,
334
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SC 88/2-11-1839.
SCGAB 23/20-2-1875, SCGAB 24/23-2-1875.
Voor deze paragraaf heb ik gebruik gemaakt van alle in de noten genoemde bronnen, maar
ook van het Thalia-archief te Paramaribo (ATT) waarin zich o.m. bevinden de notulen over
de jaren 1874-1914 en twee, niet-gesigneerde typoscripten over de geschiedenis van het
gezelschap; uit een ervan valt af te leiden dat Ph.A. Samson de samensteller ervan moet
zijn. Van gegevens daaruit is kritisch gebruik gemaakt, want de teksten bevatten ook vele
vergissingen. Zijn aantekeningen zijn ook te vinden in het KIT, collectie Samson, Hug.
017-7832. Een schets van de vroegste geschiedenis is Anoniem 1841.
Zoals we weten uit een zeldzaam geval waarin de rolverdeling bewaard is gebleven, te weten
die van de voorstelling Celina, of Het kind des geheims van 27-4-1840 (ATT).
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waar het nuttige zoo zeer met het aangename wordt vereenigd.’
De toneelmeester kreeg het beheer van het toneelgebouw en het ‘oppertoezigt
voor het Luistervolk’ toebedeeld, de penningmeester moest zorgen voor de
invordering van de ‘Acten-Aandeelen’ en andere financiële zaken. Twee toegevoegde
commissarissen werden belast met de verdeling der rollen. Elk lid moest berusten
in de hem toebedeelde rol, op straffe van ƒ10,- boete; wie voor een voorstelling niet
kwam opdagen kreeg ƒ50,- boete en zou ‘aan het Publiek worden tentoongesteld.’
Leden die geen rol te vervullen hadden, moesten bij toerbeurt assisteren bij de
339
kaartverkoop, aldus de Reglementaire Bepalingen. Die bepalingen werden door
49 mannelijke leden ondertekend, velen van hen van joodsen huize. Het genootschap
zou tot ver in de 20ste eeuw een chique gezelschap blijven; eenmaal maakte er
zelfs een latere gouverneur deel van uit: J.H.A.W. baron van Heerdt tot Eversberg.
Voor de vrouwelijke hoofdrollen werden soms dames ingehuurd. De eerste jaren
340
werd een contract afgesloten met mevrouw A.W.I. Alberdingk.
Om een toneelgebouw neer te kunnen zetten, werden 400 aandelen van ƒ50,uitgeschreven. Drukker-uitgever J.S. Morpurgo nam alleen al 39 aandelen voor zijn
341
rekening. Van de ƒ20,000,- die de burgerij zo bijeenbracht, zou een houten
schouwburg worden neergezet op een erf aan de Wagenwegstraat, tegenover de
342
Zwartenhovenbrugstraat, dat voor ƒ800,- was aangekocht. Na veel strubbelingen
werd stadsarchitect Johan August Voigt, ontwerper van het torentje aan het
Gouvernementsplein, bereid gevonden de opdracht te aanvaarden. Op 9 juni 1838
343
sloeg voorzitter N.G. Vlier de eerste spijker in het hout. Er werd - onder meer door
scheepstimmerlieden - met voortvarendheid gewerkt, want het gebouw was al begin
344
1840 gereed. De schouwburg was geheel opgetrokken uit hout. De zaal, die twee
gaanderijen telde, bood plaats aan 700 toeschouwers. Het publiek had kunnen
intekenen voor tien voorstellingen in 1840, tegen betaling bij elke representatie van
ƒ5,00 voor een logeplaats, ƒ3,50 voor een balkonplaats en ƒ2,50 voor een plaats in
het parterre; ‘Kinderen beneden de zeven jaren en Slaven, alsook degenen welke
345
blootsvoets verschijnen, worden niet toegelaten.’
Op 20 januari 1840 ging de allereerste Thalia-voorstelling in première. Het
valscherm met het wapen van Suriname ging op en het kersverse gezelschap
speelde De Oost-Indien varer , een toneelspel in vier bedrijven van C.G.H. Arresto,
dat uit het Duits was vertaald door J.W.J. Steenbergen-van Goor, gevolgd door Het
kamertje van een waschmeisje , een door C.A. van Ray uit het Frans vertaald blijspel
338
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Surinaamsche Almanak 1841: 217.
Deze bepalingen zijn ontleend aan de Reglementaire Bepalingen van het
Tooneel-Genootschap Thalia, vastgesteld op 18 mei 1838 (zie SC 40/18-5-1838), waarvan
het handgeschreven afschrift zich bevindt ATT.
Het contract voor het tweede seizoen, gedateerd, 1-12-1840, waarbij zij zich verplichtte
maximaal twaalf voorstellingen te spelen, bevindt zich in het ATT. Haar zus, L. Alberdingk,
had op 27 april 1840 een dubbelrol gespeeld, haakte daarna als actrice af (zie Anoniem 1841:
219-221, waar overigens geen namen worden genoemd).
SC 13/15-2-1838, SC 14/15-2-1838, SC 14/16-2-1838, DST 31/16-2-1838 e.v. Aanmaning
in SC 88/4-11-1839 en SC 89/5-11-1839. ATT: Morpurgo schonk ze in 1900 aan Thalia.
Nummer: La. B. No. 113. Geregtshof van de Colonie Suriname, Protocol 8, folio 116, dd.
16-4-1838. Andere bronnen melden ƒ846,- (Van Hinte-Steenwijk & Van Steenderen-Rustwijk
1996b: 135).
NSC 45/6-6-1838 e.v. Samson 1954: 156 en Tjoe-Nij 1990: 13 vermelden onjuiste data.
Een jaar later verrees op het erf nog een gebouw. SC 27/4-4-1841 e.v. Advertentie voor de
aanbesteding.
SC 100/14-12-1839 (waarin nog werd gemeld dat de eerste voorstelling op 16-1 zou plaats
hebben).
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met zang in één bedrijf. De Surinaamsche Almanak van 1841 zegt ervan dat het
‘getal aanschouwers talrijk’ was, en dat men eenparig van mening was dat ‘de
voordragt in de algemeen veel beter was geweest dan men zich had durven beloven
van een gezelschap van liefhebbers, van welke de meeste nog nimmer de zoo
moeilijke toneelkunst praktikaal hadden beoefend.’ Toch is deze beoordeling minder
objectief dan men van een almanak wellicht zou verwachten. De historische context
kan dat duidelijk maken.

346

Dat overigens al in 1829 in Paramaribo te zien was geweest.
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In de Surinaamse krant De Telegraaf verscheen op 24 januari 1840 een bespreking
347
van de eerste Thalia-voorstelling. De anonieme criticus, die signeert met ‘Een
Kunstminnaar’, merkt daarin op dat een der acteurs speelde in de trant van een
redenaar, maar ‘wanneer wij in aanmerking nemen, dat de meeste werkende leden
voor het eerst het toneel betraden, dan moeten wij betuigen, over de uitvoering op
zich zelve min of meer voldaan te zijn.’ Hij wilde geen vonnis vellen of het geheel
behoorlijk in elkaar zat en noemde zichzelf ‘toegefelijk’. Wel was hij getroffen door
het valscherm, de hoogst nette klederdracht en de voortreffelijke orde.
348
Vanuit Thalia-kring reageerde men als door een adder gebeten. Het publiek
werd gevraagd zich niet te storen aan het ongepaste geschrijf van De Telegraaf. Er
werd op gewezen dat de gouverneur alvorens de zaal te verlaten aan de heren
commissarissen verzocht had de werkende leden zijn dank te betuigen voor het
genoegen dat de voorstelling hem had verschaft. Hij had daarbij verzekerd dat hij
zeer voldaan was en dat de voordracht in het algemeen veel beter was geweest
dan hij van liefhebbers had durven verwachten. De auteur van het stuk hoogstwaarschijnlijk een bestuurslid van Thalia - meende ‘dat deze algemene
geheugenissen wel zullen kunnen opwegen tegen het geschrijf in de Telegraaf,
dat... niet te pas kwam, en waarvan “men” de motieven liefst niet wil opsporen.’
Het zijn deze bewoordingen die een jaar later zullen terugkeren in de
Surinaamsche Almanak. Dat verwondert niet: de almanak werd in die jaren
uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en drie van de vier
bestuursleden van Thalia en een flink aantal werkende leden waren lid van de
Maatschappij. De felheid van reageren op een recensie die toch getuigde van
welwillendheid, is een fenomeen dat in de wereld van de Surinaamse schone letteren
altijd zou blijven terugkeren. De weinig elegante suggestie dat er oneigenlijke
motieven aan het oordeel ten grondslag liggen, is een vorm van argumentatie die
ook school zou maken. De ‘Kunstminnaar’ reageerde overigens nuchter: hij had
niemand willen beledigen en het was hem er alleen maar om te doen geweest, zo
349
verdedigde hij zich, ‘de algemene kunstkennis uit te breiden.’ Er zijn aanwijzingen
dat een later, in 1843, (door dezelfde criticus?) ingestuurde bespreking van het stuk
350
Kom hier door de redactie is geweigerd , waarmee een eerste geval van boycot
van een literatuurcriticus in de Surinaamse letteren is geboekstaafd.
Het nieuwe toneelgenootschap zette er het eerste jaar flink de pas in: keurig werd
elke maand een nieuw stuk op de planken gebracht. Voor de keuze van de stukken
was naar Nederland gekeken (‘met succes opgevoerd in Nederland’ zal nog lang
de beste aanbeveling blijven) en het repertoire week dan ook nauwelijks af van wat
in Nederland op de toneelplanken werd vertoond. De topschrijvers van Europa
waren ook de topschrijvers van Suriname: C.G.H. Arresto, W. Vogel, R.C. Guilbert
Pixerécourt, B. Pelletier Volméranges, W.A. Iffland en natuurlijk August von Kotzebue.
De eerste intekening van Thalia telde maar liefst acht blijspelen van deze Duitse
succesauteur. Interessant is voorts het programma van de vierde voorstelling,
waarop als toegift het blijspel De vertrouwden van A. Müllner figureerde, dat door
een lid van Thalia in het Nederlands was vertaald.
347
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DT 24-1-1840: Eerste Toneelvoorstelling
SC 8/26-1-1840.
DT 28-1-1840.
In ANLB 44/2-6-1843 verschijnt het volgende bericht in de rubriek ‘Correspondentie’: ‘De
Redactie verwijst den schrijver van het stukje over de laatste Representatie van het
Tooneel-Genootschap Thalia, naar de gevoelens, uitgedrukt in het slot van het artikel
betrekkelijk de beoordeeling der eerste voorstelling van dat Genootschap, voorkomende in
de Courant van Zondag den 26sten Januarij 1840.’ [= SC 8/26-1-1840.]
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De publieksbelangstelling was in de begintijd zo groot dat er blijkens Almanak
van 1841 over het gebrek aan zitplaatsen geklaagd werd. Thalia ging niet in op
verzoeken van het publiek om
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opvoeringen te herhalen , en zo kon het gebeuren dat de prachtvolle kostuums
en decors meer geld gingen kosten dan verantwoord was: in de Surinaamsche
Courant van 28 maart 1841 verscheen een advertentie van H.N. Levy waarin hij
meedeelt dat hij voor de voorstellingen van Thalia niets meer zal leveren zonder
dadelijke voldoening in baar geld.
Dat jaar kreeg Thalia concurrentie van Polyhymnia dat op 22 maart 1841 de eerste
van een reeks voorstellingen gaf, die qua programmering van dezelfde aard waren
als die van Thalia: vooral geschiedkundige tragedies gevolgd door blijspelen. Het
gezelschap had een gebouw vertimmerd ‘staande op het Erf van den WelEdelen
Heer Jos. Lyon, aan de Saramacca Straat’, speelde elf voorstellingen, en verkocht
352
zijn inboedel na de voorstelling van 20 augustus 1842.
Het succes van Thalia hield intussen aan. Na de opvoering van het treurspel
Montigni van Herman Harmsz Klijn, trok een anoniem dichter zijn harp uit de kast
om de schrijver te bejubelen:
Maar 't meest heeft mij verrukt, dat ik in iedre trek
Van uwen Montigni, een Hollands hart ontdek:
De stoute en fiere taal, die gij den held laat uiten,
353
Past waarlijk in den mond van Bato's vrije spruiten;

Wel spreekt er enige zorg uit de oproep voor nieuwe intekenaren van secretaris
H.F. Wesenhagen in 1843: ‘Het Bestuur hoopt op een ruime intekening, ‘tot
bestrijding der menigte kosten van de representatien, daar het, zonder dezelve, in
de hoogst onaangename verpligting zoude zijn, eene instelling te doen vervallen,
welke thans binnen deze Kolonie, de eenige is, welke voor het algemeen, genoegelijk
354
en nuttig kan genoemd worden.’ Thalia had toen weer het rijk alleen, want
Polyhymnia was alweer verdwenen. Wesenhagens oproep had niet direct succes,
355
want de inschrijvingstermijn werd verlengd. In 1846 gingen de abonnementsprijzen
356
357
omlaag en in 1849 nogmaals. Blijkbaar om het gebouw rendabel te maken ,
werd het in 1843 ook opengesteld voor muziekuitvoeringen: op 5 juli gaf M.H. Pos,
geassisteerd door Heeren Liefhebbers er een ‘groote soirée musicale, gevolgd door
eene groote scène, zijnde de eerste Acte uit de opera De barbier van Seville van
Rossini’. In 1845 kreeg het gebouw er een tweede vaste bespeler bij: de Italiaansche
Opera onder directie van de heer Alessandro Galli en met Stefano Busatti als chef.
In amper twee jaar tijd verzorgde het gezelschap veertig avondvullende programma's
met dertien complete opera's; in 1852 keerde het terug met negen voorstellingen.
Het tekende ook voor de opvoering van het enige negentiende-eeuwse toneelstuk
dat ooit in Suriname werd gedrukt, Il trionfo della giustizia/De zegepraal der
geregtigheid, dat in een Close-up in § 8.4 zal worden besproken.
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Bijvoorbeeld in een ingezonden brief in SC 36/5-5-1840.
NSC 21/13-3-1841. SC 84/20-10-1842: Vendumeester M.A. Keiser zal morgen om 9 uur
verkopen: Provisien, stukgoederen, wane- en kopie planken; - alsmede: planken, vierkant
hout en schermen, van het Tooneel-Genootschap Polyhymnia.
SC 26/1-4-1841.
SC 2/5-1-1843 e.v.
ANLB 8/27-1-1843 e.v.
SC 27/4-3-1846: Loge ƒ4,00, Balcon ƒ3,00 en Parterre ƒ2,00; prijzen buiten abonnement
onveranderd. ANAB 16/5-2-1849: Loge ƒ3,- (buiten intekening ƒ4,-), Balcon ƒ2,- (ƒ3,-), Parterre
ƒ1,- (ƒ2,-).
Dit was volgens Art. 7 van de Reglementaire Bepalingen het bestuur toegestaan te doen ‘ten
einde daardoor de Kas van dit Genootschap te stijven’.
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In 1848 zette Thalia opnieuw zijn deuren open voor een buitenlands gezelschap:
La Compagnie Française onder directie van Madame Ancelle. De groep was
afkomstig uit Frans-Guyana en speelde natuurlijk al haar stukken in het Frans. In
de twee maanden tijd dat de groep zestien voorstellingen bracht, kwam het
genootschap Thalia even op adem. Hetzelfde gold voor het jaar
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1853 toen het Gezelschap Italiaansche Operisten voor twaalf kostuumconcerten
bezit nam van het gebouw. Gezien de bezetting ging het om een andere groep dan
de Italiaansche Opera.

Zorgen voor Thalia: 1853-1880
In 1853 kwam er bij het toneelgenootschap Thalia na tien seizoenen de klad in. Of
dat samenhing met de vervallen staat van het toneelgebouw, is niet helemaal
duidelijk. In het Surinaamsch Weekblad vroeg Spectator zich af hoe dat was
gekomen, maar hij kon er geen oorzaken voor vinden: ‘Trots hunne betrekking en
stand in de maatschappij’ hadden de bestuurders, met de reizende gezelschappen
geprobeerd er iets van te maken. Tevergeefs. Spectator riep op tot spoedige
358
herrijzenis. Maar het genootschap was gaan vergrijzen. Een ‘oud-geabonneerde’
schreef in 1855 dat ‘het jammer is, dat het Bestuur van Thalia van den beginne af
niet genoegzame kwekelingen heeft opgeleid, die nu daar de heren acterende leden
359
geen lust meer hebben hen hadden kunnen remplaceren’.
Een bonte stoet trok in de jaren '50 over de toneelplanken: S.H. Boas vertoonde
zijn goochelkunsten en harlequinades, Daniel Vogel verzorgde met een groep van
liefhebbers enkele toneelvoorstellingen, de Amerikaansche Ethiopische Minstrels
gaven een serie shows, evenals de acrobatenfamilie Ravel, en mevrouw Caecilia
Saemann-De Paez, ‘eerste zangeres van Berlijn, München enz.’, gaf een reeks
concerten. In 1857 keerde het genootschap Thalia terug met drie voorstellingen
waarvan de opbrengst bestemd was voor de reparatie van het gebouw. Verval en
herstel van de schouwburg zouden het pad van Thalia blijven markeren.
In 1858 was de reparatie van het Thalia-gebouw zo ver gevorderd dat de
360
intekening op een nieuw abonnement werd opengesteld. De voorstellingen vonden
weer met regelmaat plaats, en dat zou zo blijven tot 1880, toen er opnieuw
representaties kwamen tot herstel van het toneelgebouw. De schouwburg was
361
overigens ook onderdak blijven bieden aan reizende gezelschappen.
Wat was het artistieke niveau van wat Thalia in deze jaren bood? Erg veel
getuigenissen zijn daarvan niet bewaard gebleven. Het Surinaamsch Weekblad
publiceerde in 1862 twee reacties op de opvoering van het Franse toneelstuk De
Groot-Baljuw van Chambéry. In een ingezonden bespreking werd het stuk van begin
tot einde de lucht in gestoken; in een tweede bijdrage spraken ‘Eenige
geabonneerden’ hun erkentelijkheid jegens Thalia uit. De bespreking was
klaarblijkelijk doordrenkt geweest met ironie, want een week later reageert namens
Thalia secretaris W.P. Kaersenhout op de bespreking. ‘Vermeenende dat dergelijke
kritiek den grond kan leggen tot ondermijning van het genootschap’ heeft hij er
behoefte aan ‘openlijk den wensch uittedrukken dat, in het belang der goede zaak,
362
dusdanige beoordeling, in dagbladen, vermeden worde.’ Gezien deze reactie is
358
359
360
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SW 46/13-11-1853.
Citaat uit een van de historische schetsen in ATT. Nadere bron onbekend.
SCGAB 19/13-2-1858 e.v. Een van de actiefste Thalia-leden was Rudolf Bueno de Mesquita
(1843-1934) die 90 rollen vervulde (biografie in Tr 14 (1952-53), nr. 2, december 1952).
Bijvoorbeeld dat van Madame Inez Fabbri dat in 1862 vanuit Puerto Rico naar Suriname
kwam, de groep van de monologist Wallack in 1870, de Compagnie Lyrique Française die in
1874 acht Franstalige programma's speelde, gezelschappen van marineschepen die de
kolonie aandeden en enkele variétégezelschappen.
SW 24/15-6-1862, resp. SW 25/22-6-1862.
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het niet onwaarschijnlijk dat de andere ingezonden brief bij wijze van ‘tegenwicht’
uit de koker kwam van de redactie van het Surinaamsch Weekblad die aan haar
advertentie-inkomsten moest denken.
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Close-up: De financiën van Thalia
In 1862 verscheen in het Surinaamsch Weekblad een ironische ‘Zamenspraak
tusschen twee muzikanten’, ondertekend door H. v.d. E. en A.H.D., en gericht tegen
de heer M. die met zijn operavoorstellingen zoveel geld in zijn zakken steekt. Deze
M. was R. Mulder, ‘Pianist en Componist van H.M. de koninginne Moeder der
Nederlanden’ onder wiens muzikale leiding het operagezelschap van Madame
Fabbri stond:
Piet: Den laatsten keer zongen de choristen Ernani pen soso maar zij
hadden een voorgevoel dat zij niets zouden krijgen en zongen daarom
363
Ernani vo soso [Sranan: Ernani voor niks].
In hetzelfde weekblad vroegen enkele arme aandeelhouders van Thalia in een
ingezonden brief zich af of zij hun geld, dat zij hard nodig hadden, de zaterdag erop
wel zouden ontvangen. Deze zorg is wel merkwaardig, want de eerste drie
voorstellingen van dat seizoen werden afgesloten met een batig saldo van ƒ813,-,
resp. ƒ601,25 en ƒ772,50, afgezet tegen de recettes in sommige andere jaren een
meer dan behoorlijk resultaat. In 1875 deelde het bestuur mee dat leden die hun
abonnementsgeld niet hadden voldaan, van de lijst zouden worden geschrapt, omdat
de recettes ver beneden ‘billijke verwachting’ waren gebleven en de gewone kosten
364
niet konden worden voldaan.
Hoe zag de financiële begroting van een gezelschap als Thalia eruit? Het best
zijn we geïnformeerd over het laatste kwart van de 19de eeuw, waarover de notulen
van het genootschap bewaard zijn gebleven. Aan inkomsten verkreeg het gezelschap
natuurlijk allereerst de abonnements- en entreegelden. Tussen 1875 en 1900
schommelde de recette meestal tussen de 300 en 800 gulden. Dan waren er de
inkomsten uit de verhuur van het theatergebouw. Het eerdergenoemde
365
gezelschap-Fabbri betaalde ƒ35,- per avond. Het ging hier om een serie
voorstellingen, zodat de prijs vermoedelijk lager lag dan bij een eenmalig afhuren
van de zaal. Voorts waren er - althans tegen het einde van de eeuw - de inkomsten
uit verpachting van het recht van verkoop van dranken en verversingen. In het
366
seizoen 1895-1896 bedroegen die ƒ100,25. De boetes waarvan in de Reglementen
sprake was, werden ook daadwerkelijk opgelegd. Zo werden in 1885 boetes
uitgeschreven van ƒ1,- tot ƒ6,- wegens het niet bijwonen van repetities en in 1876
werd de kwekeling E.R. van Eyck afgeschreven omdat hij de hem opgedragen rol
367
niet wenste te accepteren. Belangrijk waren voorts de intekenlijsten; de gouverneur,
die altijd beschermheer was, kreeg de intekenlijst voor een productie altijd als eerste
aangeboden en tekende in voor het forse bedrag van ƒ50,-; het prestige dat op het
spel stond, gebood de notabelen van de stad dan om hun spaarvarken te slachten.
Vooral het onderhoud van het toneelgebouw heeft altijd zwaar op de Thalia-begro363
364
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SW 36/7-9-1862. Het navolgende in SW 37/10-9-1862.
S 9/29-1-1875. Twee jaar later bleek de intekening niet toereikend te zijn tot dekking der
allernoodzakelijkste kosten en riep het bestuur op tot algemene intekening daar anders het
gezelschap zou moeten worden opgeheven (S 13/13-2-1877 e.v.).
Zo blijkt uit een ingezonden brief in SW 37/10-9-1862.
Cijfer uit de begroting in S 59/12-7-1896. Advertentie voor verpachting in DS 14/16-2-1896.
Aan Thalia rond 1900 hebben Van Hinte-Rustwijk & Van Steenderen-Rustwijk 1996b een
artikel gewijd.
Notulen Thalia 16-2-1885, resp. 24-2-1876. In 1899 ontstond er een rel nadat twee
commissarissen er hun fiat aan hadden gegeven dat B. Ezechiëls een rol niet accepteerde;
alleen het bestuur kwam die beslissingsbevoegdheid toe (Notulen Thalia 24-1-1899, 19-3-1899
en 2-7-1899).
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ting gedrukt. Daarnaast waren er de honoraria en de gewone uitgaven. Uitbetaling
van honoraria was alleen voor dames een normale zaak, omdat het om professionele
krachten van buiten het gezelschap ging. Al in het eerste jaar van het bestaan van
Thalia, werd contractueel bepaald dat mejuffrouw Alberdingk ƒ1000,- 's jaars zou
ontvangen voor maximaal twaalf voorstellingen, plus de helft van de zuivere
369
opbrengst van een benefice-voorstelling. In 1878 werd het honorarium per
voorstelling vastgesteld op ƒ50,- maximum en ƒ25,- minimum en voor nieuwkomers
370
ƒ15,-. Maar daarnaast waren er de benefice-voorstellingen waarvan een deel van
de opbrengst ten goede kwam aan de actrices, en die opvoeringen konden zeer
lucratief zijn: in 1875 werd na de opvoering van De Grootbaljuw van Chambéry de
recette vastgesteld op ƒ696,- en de kosten op ƒ280,-, zodat er aardig wat voor de
371
acteurs overbleef.
Kosten en baten liepen per voorstelling sterk uiteen. Zo bracht de voorstelling
Lazaro de veehoeder, of Misdaad en wraak in 1875 ƒ1007,- op, terwijl de kosten
slechts ƒ180,- bedroegen. Misschien omdat het om een buitengewone representatie
ging ‘tot instandhouding van het genootschap’. Maar tien jaar later, toen de situatie
niet veel rooskleuriger was, bracht de buitengewone representatie van De
372
beschermengel ƒ298,- op, terwijl de kosten ƒ400,- bedroegen. Vermoedelijk speelde
de geheel nieuwe kostumering van het gezelschap daarin een rol. De opbrengst
was voor de helft bestemd voor de acterende dames, en voor de andere helft ter
verbetering van de verlichting van het toneelgebouw, maar het resultaat was
rampzalig. Toch heeft Thalia geregeld kans gezien weldadigheidsvoorstellingen te
373
spelen.
Toen Thalia in 1880 opnieuw de noodklok luidde over de miserabele staat van
het gebouw, brak een crisis aan die nog tot ver voorbij de eeuwwende zou
voortduren. Thalia telde in dat jaar nog negen leden. De fut was eruit, acteurs
woonden de repetities niet bij of kwamen te laat, onderwierpen zich niet aan de
rolverdeling en zetten zich niet in voor hun taak. Op een vergadering met zes
374
acterende dames werd beterschap beloofd, maar van een regelmaat in de
programmering zou geen sprake meer zijn.
[Het tweede deel van deze Thalia-geschiedenis in Deel IV, periode 1923-1957, §
7.1.]
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In 1882 bleken de gewone uitgaven te bedragen: ƒ20,- voor verlichting, ƒ15,- voor muziek,
ƒ25,- voor drukwerk, ƒ30,- voor machines, ƒ20,- voor de costumier, ƒ15,- voor de schilder, ƒ6,(en twee vrije parterrebiljetten) voor de brandspuitmakerbaas, de billeteurs ontvingen ieder
ƒ2,-, en de twee kappers ƒ2,-, resp. ƒ1,-. (Notulen 5-3-1882. In de getikte versie van Samson
staat abusievelijk: Biletten i.p.v. billeteurs.)
Contract dd. 1-12-1840 in ATT. Dit contract gold voor het tweede seizoen, maar zij speelde
ook al in 1840 bij Thalia.
ATT, notulen 31-3-1878.
ƒ160,- werd toegekend aan mevr. S. Brandon Wois, ƒ80,- aan mej. S. Pauw, ƒ66,- aan I.
Schmidt, ƒ53,- aan L. Kaersenhout en eveneens ƒ53,- aan K. Emanuels (ATT).
Notulen Thalia 30-12-1885.
In 1861 werd er gespeeld voor de slachtoffers van de watersnood in Nederland, in 1871 bracht
de groep ƒ114,75 bij elkaar voor de noodlijdenden bij de vreselijke brand te Point-à-Pitre, in
1877 werd de recette van een abonnementsvoorstelling ter beschikking gesteld aan de
noodlijdenden op Curaçao en vijf jaar later werden er enkele opvoeringen georganiseerd voor
de uit Rusland verdreven joden (SCGAB 28/5-3-1861 e.v., resp. WI 74/10-9-1871 e.v., S
95/23-11-1877 e.v. en S 72/1-9-1882 e.v.).
ATT, Notulen 3-8-1880.
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de Thalia-schouwburg. Elders werd voornamelijk spektakel gebracht. In de sociëteit
L'Union ‘aan de Joodebreedestraat’ bijvoorbeeld trad in maart 1885 op: ‘Het
Afrikaansche wonder. N.B. Barrows, Zoeloe man, oud 41 jaar, groot 33 duim, geboren
zonder armen. Bijzondere behendigheid met de voeten.’
Maar ook Thalia moest om economische redenen denken om zijn zaalbezetting.
Vanaf 1886 kwamen er nieuwe Surinaamse gezelschappen bij die de schouwburg
376
gingen bespelen. In dat jaar werd Melpomene opgericht dat zijn eerste opvoering,
Emma Berthold van J.J. Cremer, speelde op 24 mei 1887. Waarschijnlijk is het
gezelschap geboren uit de malaise die bij Thalia heerste: verschillende van de
bestuursleden van Melpomene waren ook bij Thalia actief. Ruim drie jaar later, op
3 juli 1890, speelde Melpomene de laatste van een achttal opvoeringen, waaronder
die van Ibsens Nora in 1889.
Dan was er het gezelschap Oefening Baart Kennis dat vanaf september 1887
speelde in het benedenlokaal van de Loge Concordia, een zaal die plaats bood aan
250 toeschouwers en waar in de loop der jaren verschillende
gelegenheidsgezelschappen voorstellingen hebben gegeven, al leende het toneel
377
zich niet voor stukken met grotere bezetting. Oefening Baart Kennis bracht
eveneens veel Thalia-acteurs op de planken en speelde evenals Melpomene zijn
378
laatste voorstelling in 1890; in 1893 werd het ontbonden, om in 1902 te herrijzen.
Het moet niet verward worden met Oefening Baart Kunst, dat een militaire vereniging
was (en dat op zijn beurt weer niets te maken had met Oeffening Kweekt Kunst, uit
de eerste decennia van de 19de eeuw).
Het ligt nogal voor de hand dat het bestaan van drie gezelschappen die hun
acteurs recruteerden uit hetzelfde reservoir, het financiële rendement van de groepen
379
niet ten goede kwam. Er gingen dan ook rond 1890 stemmen op de drie
gezelschappen te laten samengaan. Thalia-commissarissen W.L. Loth en C.H. van
Meurs schreven een brief aan Thalia om een samengaan te bewerkstelligen, die
werd besproken op de vergadering van 18 maart 1890. Voorzitter S.D. Fernandes
was niet tegen ‘doch op den voet als de belangen van Thalia medebrengen’. Het
zou er echter niet van komen. Integendeel werd volgens nieuw reglement een
bestuursfunctie bij een andere vereniging onverenigbaar geacht met het lidmaatschap
380
381
van Thalia. Otto Stolting, sinds 1886 directeur-commissaris van Melpomene
maar vroeger zeer actief bij Thalia, bedankte staande de vergadering van 18 maart
1890 als lid.

375

376
377

378
379

380
381

De Compagnie Parisienne in 1881, het Surinaamsch Acrobaten Gezelschap vanaf 1882, de
Wallacks in 1884, Miss Josephine Cameron en haar gezelschap in 1885, het Mc Dowell
Dramatisch Gezelschap en de Familie Sinclair in 1886.
In S 95/26-11-1886 wordt gemeld dat intekeningsbiljetten zullen worden rondgestuurd.
NSC 1090/21-12-1902. In verschillende almanakken wordt Oefening Baart Kennis een
muziekgezelschap genoemd. In Concordia speelde o.m. het toneelgenootschap Veredeling
in 1878 (WI 86/27-10-1878, WI 87/30-10-1878) en werden geregeld concerten gegeven. Bij
de opvoering van Groote dagen in 1912 klaagde een toneelcriticus over het te kleine toneel
(DS 81/3-10-1912).
WI 12/5-2-1893 e.v.: vergadering tot ontbinding bij de penningmeester Adolf Nassy,
Burenstraat.
En dan laten we nog buiten beschouwing de Dilettanten-Vereeniging die in de Surinaamsche
Almanak van 1888 vermeld werd, maar waarvan slechts één voorstelling op 9-7-1887 bekend
is.
Notulen Thalia 18-3-1890, resp. 27-11-1890.
Ook in de Surinaamsche Almanak voor het jaar 1890: 96.
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8.3 Theaterpubliek
Het theaterpubliek was praktisch uitsluitend samengesteld uit lieden van de witte
en lichtgekleurde bovenlaag van de samenleving, burgers die de koloniale
samenleving schraagden - anderen konden de dure plaatsen ook niet betalen. De
aanwezigheid van de gouverneur werd met regelmaat in de kranten vermeld, maar
verder werd het publiek zelden gespecificeerd. Pas tegen het einde van de eeuw
zou het publiek bij variétévoorstellingen breder van samenstelling worden, wat niet
wegnam dat theaterbezoek nog zeker tot aan de tweede helft van de 20ste eeuw
het privilege van de betere klassen bleef.
We tasten lange tijd in het duister over wat dat publiek van de voorstellingen heeft
gevonden. De secretaris van De verreezene Phoenix aan de Gravenstraat haalde
in 1809 alles uit de kast om het publiek uit te leggen hoezeer het gezelschap zijn
best had gedaan om de decorwisselingen sneller te doen plaatsvinden, zodat het
382
publiek zich niet zou vervelen. Iets valt af te leiden uit dit tekstje uit 1816 (dat
natuurlijk ook als reclame bedoeld was):
Mykel Salomons, betuigd hier mede zyn hoogste dank, aan het Geëerd
Publiek, voor hun Edelens gunst bewyzing by zyn laatste Representatie
en zal (op verzoek van een gerespecteerd gezelschap) hetzelve
383
repeteeren op aanstaande Woensdag.
Het publiek genoot tijdens de voorstelling trouwens niet de vrijheid om zijn emoties
de vrije loop te laten. Het genootschap Thalia bepaalde in zijn Reglement van orde
dat het niet geoorloofd was ‘de acterende leden te siffleren of door andere teekenen
zijn openlijke afkeuring te bewijzen en in het algemeen verpligt zijn, gedurende de
vertooning, zich in of buiten het gebouw bevindende, zich stil en rustig te gedragen
384
en geene stoornis en moeijenis te veroorzaken.’ Maar het plebs van het parterre
bleef zich roeren. In 1806 lukte het dansmeester Machiel Salomons niet om tijdens
een voorstelling het geschut te doen afgaan, omdat ‘kwaadzugtige lieden’ het kruit
385
hadden nat gemaakt.
Als na 1880 met steeds grotere regelmaat toneeluitvoeringen worden besproken
in de kranten, wordt het zicht op de publieksreacties beter: geregeld is er dan sprake
van een ademloos publiek, toejuichingen of stormachtig applaus, opvallend genoeg
zelden of nooit van negatieve publieksreacties. Bij gebrek aan veel
vergelijkingsmateriaal zal het publiek niet al te kritisch geweest zijn. Willem Elout
van Soeterwoude schrijft in 1884 in zijn boek Onze West:
Openbare vermakelijkheden zijn niet talrijk en wat in hoeveelheid ontbreekt
wordt juist niet door de hoedanigheid vergoed. Er is een
liefhebberij-tooneelgezelschap, waarvan de opvoeringen waarschijnlijk
niet zoo laag staan als sommigen, die mogelijk nooit iets beters zagen,
verklaren, maar misschien evenmin recht hebben op de verheven
loftuitingen, die in de couranten hun worden toegezwaaid. Op zeer
verwijderde tijdstippen laat
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SC 102/23-12-1809.
GSC 68/22-8-1816 en GSC 69/26-8-1816.
ATT, Reglement van orde ter handhaving ener goede policie, binnen en buiten het gebouw
van het toneelgenootschap Thalia, op de avonden der representatiën, Art. 8.
SC 29-11-1806; Samson 1950; Archief Samson port 11, nr. 11.
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een reizend gezelschap van met weinig zorg saamgeraampte sujetten
zich hooren of vertoont een verdwaalde prestidigitateur [goochelaar] zijn
kunsten. In den allerlaatsten tijd heeft zich in de stad een inheemsch
acrobaten-corps gevormd, waarvan de voorstellingen waarlijk nog zoo
kwaad niet waren. Maar aan al deze genoegens is het in dit klimaat niet
te ontkennen nadeel verbonden dat men ze in een besloten ruimte moet
386
bijwonen.
Misschien lag het aan de laatste omstandigheid dat het publiek zich niet altijd comme
il faut gedroeg. Vooral in het parterre wilde men graag de zaak op stelten zetten.
Rang en stand was er ook bij de uitdeling van de biljetten: die voor loge en
amfitheater of balkon waren vooraf beschikbaar, terwijl de kaartjes voor het parterre
387
op de speeldag zélf moesten worden afgehaald. Maar alle maatregelen ten spijt:
in 1883 merkte een verslaggever op dat het prettig was dat de Schutterij in de pauze
voor muziek zorgde, omdat dat wat afleiding bezorgde in verband met de nu en dan
388
ontstane geschillen in het parterre. Kort daarop schreef Thalia-voorzitter J.P.W.
van Eyck in de West-Indiër een ingezonden stuk, waarin hij memoreerde dat de
gouverneur, die de restauratie van het gebouw financieel ruim had gesteund, een
concert van prof. Jesserun voortijdig had verlaten, omdat een zeker deel van het
389
publiek in het parterre zich ‘vuil gedroeg’. In 1894 liep een voorstelling van zekere
Professor Anderson lelijk uit de hand: er gebeurde ‘daar zooveele baldadigheid van
kwadejongens als wij hier zelden hebben gezien en waarbij Prof. A en zijne
390
menschen blootgesteld waren.’ Blijkbaar waren de kwadejongens niet geamuseerd
door de serpentina-dans van Mademoiselle Blanche, de grappige talenten van de
fakir van Ava en de vliegende engel Dottie Sylvo.
Overigens had het theaterpubliek in de laatste decennia al duidelijk meer pigment
in de huid gekregen. Dat valt af te leiden uit een van de zeldzame keren dat een
verslag ook het publiek scherp in beeld bracht: rond 1881 deed een verslaggever
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant het relaas van zijn bezoek aan Thalia en
hij besloot aldus:
Zoo hebben wij onzen eersten avond te Paramaribo doorgebracht en ons
zelfs geamuseerd. Niet zoozeer met de voorstelling als wel met het
publiek. Hier hadden wij dadelijk een vue pittoresque op de inwoners in
hun talrijke variëteiten van blank tot zwart of roodbruin: geen denkbare
schakeering van huidskleur of men vindt haar hier vertegenwoordigd.
Slechts volbloed blanken en volbloed negers en indianen zijn
386
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Elout van Soeterwoude 1884: 24.
Verg. GSC 22/16-3-1826 en ook KN 78/1-7-1867: HH. Geabonneerden op het Parterre,
gelieven op den Speeldag, hunne Billetten aan het Tooneel-Gebouw af te halen.
SCGAB 22-2-1883. Later dat jaar vestigde de Nieuwe Surinaamsche Courant de aandacht
op ‘ongeregeldheden, uitbundig gejuich en wat dies meer zij, die vaak onder de toeschouwers
in 't bizonder in de Parterre, voorkomen en dikwijls zeer onaangenaam zijn en het luisteren
bemoeilijkt. [...] wij gelooven echter dat het goed zal zijn, zoo men een geheele verandering
in de zitplaatsen brenge en wel om Parterre wat meer en beter te accommoderen van betere
en mooiere zitplaatsen voorzag en dan den prijs hooger stelde terwijl men alsdan Balcon
lager kan stellen m.a.w. men verwisselde ten aanzien van den prijs Balcon met Parterre.’
(NSC 153/17-12-1893)
Vermelding in een van de historische schetsen in het ATT, datum niet bekend. De
Procureur-Generaal M. Kalff wees in de zitting van de Staten van Suriname van 10 juli 1893
op de lichtvaardigheid waarmee klachten bij de politie werden ingediend. Hij las een relaas
voor van wachtmeester Koster bij wie aangifte van inbraak bij Thalia was gedaan, maar uit
onderzoek bleek niets daarvan.
NSC 194/10-5-1894.
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zeldzaam.

Het is duidelijk dat het theater niet langer meer het exclusieve bezit was van de
blanke bovenlaag van de koloniale maatschappij en de lichtgekleurde elite daar
direct onder. Maar men vergisse zich niet: een groep als Thalia bleef nog tot lang
in de 20ste eeuw een exclusief gezelschap, met de lichte huidskleur van het betere
speenvarken.

8.4 Repertoire
In zijn boek Ons rijk Suriname (1883) citeert A.J. Riko een jeugdig schrijver die in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant een schets had gegeven van een bezoek aan
de Thalia-schouwburg. Het levendig verslag geeft een goed inzicht in hoe een
avondje-uit in Paramaribo eruit zag:
Des avonds komt de kapitein ons afhalen om een comedie-voorstelling
in Thalia bij te wonen, een groote bijzonderheid in deze plaats. De
voorstellers behooren tot een Braziliaanschen rondreizenden troep, die,
zooals gewoonlijk, uit alle denkbare elementen is samengesteld en niet
zoozeer een comedie als wel een acrobaten-gezelschap blijkt te zijn. De
met twee gaanderijen voorziene comedie-zaal is alleszins voldoende en
dient doorgaans tot het geven van de voorstelling van het
liefhebberij-gezelschap Thalia, waarvan de landmeter Loth de ziel is. Ik
had geen gelegenheid een representatie dezer club bij te wonen, doch
ik hoorde er algemeen met lof van gewagen.
Deze avond moeten wij ons dus tevreden stellen met de exploten van
Senor Zenardo's trawanten. Dit zijn voornamelijk nog zeer jonge
gedresseerde kinderen, waaruit ik het besluit trek, dat in deze kolonie de
Nederlandsche wet omtrent kinderarbeid niet bestaat. Verder danst er
een dikke juffrouw in mannekleeren, die viermaal teruggeroepen wordt.
Doch het glanspunt van den avond zijn ongetwijfeld de werkzaamheden
van Senor Buitelommio op de schommelende trapeze. Na een poos
geslingerd en geturnd te hebben, wordt hem een stoel toegereikt.
Doodelijke stilte onder het publiek, want het is duidelijk, dat hij nu, op dien
stoel gezeten, op de trapeze zal gaan schommelen: de kans op nekbreken
is dus aanmerkelijk gestegen. Vooral de muzikanten, boven wier hoofd
hij hangt, staren met zulk een volharding omhoog, dat zij dreigen een
stijven nek te krijgen. De kunstenaar zelf vindt echter dezen toer ook een
beetje gevaarlijk en probeert voordat hij er in eigen persoon op gaat zitten,
of de stoel wel zoo aan het schommelen op een trapeze gewend is, dat
hij dit reeds alleen kan doen. De stoel blijkt evenwel aan duizeligheid
onderhevig te zijn, want nauw losgelaten, valt die naar beneden, juist
terecht komende op de eerste viool en den orkestdirecteur, die ook al
geen acrobaat is, en op zijn beurt van zijn verheven zitplaats op den
bassist tuimelt. De bas valt met dreunend gebrom tusschen het publiek.
Tableau. De acrobatische stoel of de gevallen orkestdirecteur! Applaus
uit de gaanderijen, schrik onder de muzikanten, woede van den te
voorschijn schietenden heer Zenardo in zijn onderbroek, want hij was
391

Aangehaald door Riko 1883: 88.
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op de woelige menigte onder hem neer te zien; slechts de herinnering
aan zijn gevallen schommelkameraad roept een gemengden trek van
blijgeestige melancholie op zijn gelaat te voorschijn.
De voorstelling wordt eindelijk besloten met een pantomime, die niemand
begrijpt, doch algemeen wordt toegejuicht, en waarin zes personen
geschoren, twee opgehangen en één geworgd worden. Drie laten zich
het haar knippen. Ten slotte wikkelen allen zich in een vuil laken met
gaten en dansen een polka. Het scherm valt. Het houten gebouw dreigt
392
in te storten onder de toejuichingen.
Riko leidt deze schets in met de opmerking dat de schouwburg in de regel druk
bezocht werd, ‘om 't even wat er te zien is’. Stukken werden uiteraard gebracht om
enig vertier te bieden in een kolonie die vaak - en niet alleen tijdens de hete
middaguren - slaapverwekkend was. Maar vermaak ging in de meeste gevallen
samen met ernst, zoals blijkt uit de tekst van een advertentie van veel vroeger in
de eeuw - uit 1811 - voor het toneelspel Rykdom en billykheid van Scipion Henri
Vernede:
de naam van den Autheur, en niet minder die van het stuk zyn
genoegzaam om hetzelve stuk met alle gerustheid aan te beveelen; als
hebbende den autheur zig meest all toegelegd, de Harten der Menschen
tot weldoen optewekken, eerlykheid en Deugd haare waarde toetekennen,
en zo als den autheur zig uitdrukt ‘Schoon uit Vergulde Paleizen gestooten,
egter in de schaamele Hutten der Armen veilige Schuilplaatsen te vinden’;
393
en eindelyk dat Rykdom moet strekken om goed te doen.
Tragedies werden bijna altijd gevolgd door een luchtig blijspel of een harlequinade.
Deze combinatie van ernst en luim zou de gehele 19de eeuw favoriet blijven bij de
meeste gezelschappen, al overheerste ook vaak de luim in de combinatie van een
blijspel gevolgd door een klucht.
De absoluut populairste toneelauteur van het negentiende-eeuwse Suriname is
August von Kotzebue (1761-1819) geweest: maar liefst 191 maal werden stukken
394
van deze Duitser opgevoerd, verdeeld over 68 verschillende titels van zijn hand.
Gemiddeld zijn zijn stukken dus drie maal in productie genomen. Hij was ook een
van de weinige toneelschrijvers van wie de naam wel in advertenties werd vermeld
(volgens F. Boulangé, gebeurde dit veelal niet, omdat het niveau van de
395
vertalingen/bewerkingen zo bedroevend was ). Het waren vooral blijspelen en
kluchten die Kotzebue populair maakten, zoals De huisselijke twist dat acht maal
werd geënsceneerd, Het landhuys aan den groote weg dat zeven keer werd gebracht,
en Het avonduur en De dronkaart die beide zes maal op de rol werden gezet. Maar
ook zijn ernstige toneelspelen genoten populariteit: De kluyzenaar op het eiland
Formentera werd zeven maal opgevoerd, Robert Maxwell en De papegaai
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Riko 1883: 86-88. Het stuk besluit met de eerder aangehaalde alinea over het
gemêleerde publiek. Een gezelschap van senor Zenardo heb ik niet kunnen traceren.
Mogelijk ging het om de groep van Raymondo dos Santos die begin 1881 in Thalia
optrad.
SC 46/8-6-1811.
Bij de hier en later gegeven cijfers moet bedacht worden dat het om minimumcijfers gaat; uit
bepaalde jaren (1801-1803, 1807, 1810) zijn geen bronnen bekend en van sommige
krantenjaargangen zijn enkele dagen, weken of soms zelfs maanden verloren gegaan.
Boulangé 1991a: 5.
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zes maal en zijn treurspel in vijf bedrijven De Spanjaarden in Peru, of De dood van
Rolla zeven keer in de 19de eeuw en ook nog eenmaal in 1903. De navolgende
kenschets van Kotzebue verklaart mogelijk zijn populariteit:
Kotzebue schreef meer dan 200 oppervlakkige sentimentele, deels pikante
toneelwerken, die op zeer handige en virtuoze wijze op de
toneelmogelijkheden afgestemd en op succes bij het grote publiek
berekend waren. Hij is naar aanleg een komisch talent, streefde er echter
bij gemis aan een zedelijke grootheid en verantwoordelijkheidsbesef als
396
dichter niet naar de burger van zijn tijd een spiegel voor te houden.
Daar kwam nog bij dat de toneelpersonages van Kotzebue vaak Europeanen waren
die wegvluchtten naar de exotische tropen:
Kotzebues Zivilisationsflüchtlinge suchen die ‘Wildnis’, die Südseeinsel,
die exotische ferne. Stücke wie Die Indianer in England (1788) mit einer
jungen Inderin, einem unschuldig-naiven Naturkind, als Protagonisten
[...] oder La Peyrouse (1798) mit der Liebesidylle eines schiffbrüchigen
französischen Aristokraten auf einer Südseeinsel waren es, die diese Art
397
Fluchtphantasien bedienten.
Kortom, Kotzebue was de ideale toneelschrijver voor een publiek dat niet
lastiggevallen wilde worden met het eigen gebrek aan ethiek - in Nederland trouwens
evengoed als in de Oost (Batavia) en Suriname. Overigens nam Kotzebue's
populariteit na het midden van de eeuw sterk af: van de 191 keer dat zijn stukken
werden opgevoerd, gebeurde dat in de tweede eeuwhelft slechts 22 keer.
De tien populairste stukken van andere auteurs waren: een groot, uit het Frans
vertaald toneelspel, Hariadan Barbarossa, Groot Admiraal van Soliman II mogelijk
van Ch.S. Favart (voor het eerst opgevoerd in 1816, voor het laatst in 1867), en het
blijspel van D.W. Stoopendaal De drie minnaars, of De uiterste wil van den
overledenen (1817-1858); beide stukken werden tien maal opgevoerd. Lazaro, de
veehoeder of Misdaad en wraak (1843-1887) van J. Bouchardy werd zeven maal
geënsceneerd. Elk zes maal gespeeld werden John of De klokkeluider van de St.
Paulus kerk (1850-1889), eveneens van J. Bouchardy, De bravo en de
Venetiaansche vrouw (1848-1883) van Anicet Bourgeois, het Franse blijspel met
zang Het kamertje van een waschmeisje (1829-1863), het treurspel in vier bedrijven
Julius van Sassen (1813-1870) van H. Zschokke, de grote vaudeville Mr. Vink of
De vermiste diamant (1817-1869) van M.A.M. Desaugiers en het treurspel in vijf
bedrijven van Jan Nomsz Maria van Lalain of De verovering van Doornik (1819-1843).
De ruime tijdspanne waarin bijna al deze stukken werden opgevoerd, maakt dat ze
het repertoiretoneel van het negentiende-eeuwse Suriname genoemd kunnen
worden.
Populaire toneelschrijvers waren voorts Eugène Scribe van wie twaalf stukken
en zeven libretti werden opgevoerd, A. Ruysch met tien stukken, Marten Westerman
(zeven), Justus van Maurik (zes) en W.A. Iffland (vijf). Het aanbod week nauwelijks
af van dat wat in Nederland werd geboden en de eerste Surinaamse opvoering
volgde in de regel zeer spoedig na de Nederlandse première. Historische treurspelen
bleven de gehele 19de eeuw door bijzonder populair. Een aantal ervan was van
onversneden patriottistische strekking, waarbij ten overvloede zij opgemerkt dat met
396
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Lemma van Th. Luykx en P.I.J.M. Binnendijk in: MEW, Deel 5, p. 193.
Brauneck 1993-1999, II: 812. De genoemde stukken zijn ook in Suriname opgevoerd,
in 1814 en 1817, resp. 1813.
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der Bataafsche Vrijheid van W. Haverkorn Wz. gespeeld en voerde Thalia op 30
maart 1843 bij gelegenheid van het afscheid van gouverneur J.C. Rijk het treurspel
Michiel Adriaansz de Ruyter van Jan Nomsz op, dat zich afspeelt op de kust van
Guinee, waar de vlootvoogd genade schenkt aan iemand die een manslag heeft
begaan (een goede keuze want de gouverneur was eerder schout-bij-nacht
398
geweest). Hetzelfde gezelschap bracht op 5 maart 1895 De wees van Brussel of
Alva in de Nederlanden van A. Ruysch en oogstte daarmee zoveel succes dat een
week later nog een opvoering werd gegeven. De vereniging Oefening Baart Kennis
voerde in 1887 op Gewichtige dagen 1830-1833: episode uit de Belgische
Omwenteling van Justus van Maurik Jr. en F.A. Buis.
Hoe conservatief de programmering van de Surinaamse gezelschappen was, valt
af te leiden uit toneelkritische opmerkingen uit het laatste decennium van de eeuw.
Toen Thalia in 1890 het Franse drama De goochelaar speelde, verzuchtte de
recensent van De West-Indiër:
Was het de gewoonte van dit genootschap steeds uit zijn verleden te
putten, en schonk [het] zijne opvoeringen daardoor weinig vertrouwen,
de groote opkomst, trots het slechte weer, is een verzoek om niet meer
399
in herhaling te treden.
Aan toneelschrijfkunst van lokale herkomst is Suriname in de 19de eeuw niet rijk
geweest. Op 23 augustus 1813 voerde De verreezene Phoenix Kotzebue's stuk La
Peyrouse op, gevolgd door het blijspel De menschen vriend, of 't Eind kroond het
400
werk van L. Gouttierre. Deze Louis Gouttierre was een Surinaams ingezetene
van vermoedelijk Franse afkomst. Hij was beëdigd vertaler in het Frans, Italiaans
401
en Spaans en opende in 1813 een ‘nieuwe Fransche school’ voor een klein aantal
402
leerlingen. Mogelijk werd dit geen succes: twee jaar later verkocht hij een
verzameling Engelse, Franse en Hollandse boeken waarvoor hij zelfs catalogussen
403
404
liet drukken. In 1821 blijkt hij een Hotel de Toutes les Nations te beheren.
Gouttierre schreef ook het kluchtig zangspel De schoenlapper, waarmee De
405
verreezene Phoenix zijn voorstelling van 17 februari 1814 besloot. Het was een
benefietvoorstelling waarvan de opbrengst aan Gouttierre ten goede kwam. Omdat
hijzelf ook degene was die de advertentie ondertekende, is het waarschijnlijk dat
hij ook een vooraanstaande functie bij het toneelgezelschap uitoefende. Over de
stukken die hij schreef zijn geen gegevens overgeleverd; ze werden slechts eenmaal
opgevoerd. Buiten Suriname schijnt hij niet actief te zijn geweest.
Over andere stukken van de hand van Surinaamse ingezetenen geeft de
geschiedenis evenmin veel informatie. Het Muzijk-Genootschap Cecilia bracht op
14 april 1852 binnen een zogenaamd ‘Dames-Concert’ het declamatorium De
stalboef. Exemplaren van de tekst
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Aldus Worp 1908, II: 318.
WI 39/11-5-1890. Cursivering van mij - MvK.
SC/SG 63/6-8-1813, GSC 63/9-8-1813, GSC 67/23-8-1813.
Surinaamsche Staatkundige Almanak voor den jaare 1818: 26.
SC/SG 43/28-5-1813 en GSC 41/31-5-1813.
Op 16 en 17 mei van dat jaar. GSC 37/8-5-1815.
Naast het Hof van Policie en Crimineele Justitie, waar hij alle dagen koffiehuis en ‘Table
d'Hôte’ hield (SC 51/10-7-1821).
SC 11/8-2-1814, SC 13/12-2-1814, SC 13/15-2-1814, GSC 14/17-2-1814.
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waren verkrijgbaar bij de drukkerij van het Surinaamsch Weekblad, à 25 cent. Of
de tekst, hoogstwaarschijnlijk in Paramaribo gedrukt, van Surinaamse herkomst
was, is niet duidelijk en ook over de inhoud tasten we volledig in het duister. Evenmin
is iets bekend over het toneelstuk in één bedrijf De schilderij van F.J. Kenswil, dat
407
in 1877 in Paramaribo zou zijn verschenen.
Het toneelgenootschap Thalia heeft enige malen gebruik gemaakt van lokaal
vervaardigde vertalingen van toneelstukken. Het historische toneelspel Lodovico of
Het verraad uit ouderliefde van Jacob van David Mendes werd tussen 1827 en 1889
maar liefst acht maal op de planken gebracht. Het ging om een bewerking van een
Duits origineel. Van Mendes is enkel bekend dat hij in 1817 deel uitmaakte van het
Theatre Saramacca Straat en in 1822 een aantal voorstellingen verzorgde met een
408
groep kinderen tussen de 8 en 13. Hij was luitenant van politie en speelde als
assistent van het Commissariaat voor de Inlandsche Bevolking in 1834-35 een
belangrijke rol bij de afzetting van het grootopperhoofd der saramakaners Kofi
409
Gbosuma. In 1863 voerde Thalia het blijspel in één bedrijf Het vreemd onthaal
op, dat door Mendes uit het Frans was vertaald; mogelijk was het vroeger in de
eeuw ook al geënsceneerd. Op 27 april 1840 speelde het genootschap De
vertrouwden, een blijspel in twee bedrijven, naar het Duits van A. Müllner, ‘Onlangs
door een’ onzer geachte Stadgenooten voor het Nederlandsch Tooneel overgebragt,
410
en aan de werkende Leden van het Genootschap opgedragen’. Gedrukte
exemplaren van het stuk waren bij de uitgever van de Surinaamsche Courant, J.J.
Engelbrecht, te koop voor één gulden per exemplaar. In 1844 meldde Thalia bij de
opvoering van het blijspel in twee bedrijven Ook ik ben schilder!, dat het uit het Frans
411
was vertaald door een der leden. Het werd slechts eenmaal geënsceneerd. Dat
gold niet voor De Groot-Baljuw van Chambéry, of Vader, regter over zoon en vorst,
een toneelspel in vijf bedrijven dat uit het Frans werd vertaald door ‘onzen
412
stadgenoot’ J.H.G. Muller. Niettegenstaande het feit dat het erg slecht werd
ontvangen in 1862 - daarover later meer - hield het tot 1889 repertoire (Muller was
413
414
toen overigens al overleden). Muller was drukker van zijn vak , had eveneens
getekend voor de vertaling van De bloedvlek, of De zegepraal op het vooroordeel,
een toneelspel in drie bedrijven van Maillan en Boulé dat door Thalia op 12 juli 1848
415
en later opnieuw op 16 april 1863 werd opgevoerd.
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KN 30/13-4-1852.
Aldus ENW 611. Ik heb de tekst ervan nergens aangetroffen.
GSC 102/19-12-1816 e.v., SC 4/14-1-1817. SC 56/12-7-1822 e.v., SC 63/6-8-1822, GSC
67/22-8-1822 e.v. SC 14/17-2-1827 e.v., GSC 16/22-2-1827.
Oudschans Dentz 1948: 34-43; Scholtens 1994: 40-51.
SC 32/21-4-1840 e.v. Met ‘Nederlandsch Tooneel’ is hier bedoeld dat hij het vertaalde naar
het Nederlands, niet dat hij vertaalde in opdracht van het gezelschap Het Nederlandsch
Tooneel; dat bestond toen nog niet.
ANAB 15/3-2-1844 e.v. Misschien door J.v.D. Mendes?
SCGAB 77/28-6-1866 en WI 51/27-6-1866.
S 45/4-6-1889 meldt: ‘uit het Fransch vertaald door wijlen onzen stadgenoot J.H.G. Muller’.
ANAB 117/28-9-1849.
ANAB 80/5-7-1848 e.v.; resp. SCGAB 46/16-4-1863. De eerste maal werd de vertaler niet
vermeld.
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Close-up: Een allegorische voorstelling voor de gouverneur
Il trionfo della giustizia/De zegepraal der geregtigheid, ‘opéra allegorica’, werd op
6 januari 1846 opgevoerd in theater Thalia om, zoals het titelblad in het Italiaans
vermeldt, de gelukkige aankomst te vieren van Renier Fredrick baron van Raders
als gouverneur in Suriname; deze had drie maanden eerder, op 13 oktober 1845,
416
zijn ambt aanvaard. De Italiaanse tekst van het stuk was voor deze gelegenheid
geschreven door Abbondio Lombardi en Stefano Busatti had de muziek geschreven.
Het libretto was daags vóór de voorstelling en op de speeldag voor 50 cent
verkrijgbaar aan de schouwburg, en bevatte ook een - zeer vrije - vertaling in het
417
Nederlands van R.J. Gollenstede. Reinhard Johan Gollenstede was een Surinaams
ingezetene, een in 1822 geboren kleurling. Hij is ongetwijfeld een zoon van de man
met exact dezelfde naam, R.J. Gollenstede (1794-1841), die in 1838 had behoord
418
tot de ondertekenaars van de Reglementaire Bepalingen van Thalia. Gollenstede
419
junior was van beroep koopman. Hij was evenals zijn vader lid van de Maatschappij
420
tot Nut van 't Algemeen en gaf daar ook wel eens een lezing. In 1842 had hij
enkele gedichten gepubliceerd (zie § 9.1) en bij de aankomst van Van Raders
421
schreef hij ook een welkomstlied. Gollenstede jr. overleed in Paramaribo op 30
mei 1861.
Lombardi is een naam die in het Surinaamse theaterwezen nooit eerder was
opgedoken en die daar ook nooit meer gehoord zou worden. Stefano Busatti
daarentegen zou in het muziekleven van Paramaribo een belangrijke plaats gaan
innemen. Voor het eerst had hij een jaar eerder van zich doen horen, in 1845, als
chef van de Italiaansche Opera. Busatti ontwikkelde zich tot wat we de Surinaamse
hofcomponist zouden kunnen noemen: in 1852, toen de opvolger van Van Raders
aantrad, componeerde hij een lofzang op de behouden aankomst van de nieuwe
422
gouverneur. Die lofzang moet ook gedrukt zijn, maar er is geen exemplaar van
bewaard gebleven. In hetzelfde jaar opende Busatti een zangschool in zijn huis aan
423
de Wagenwegstraat. Van hem, noch van zijn operagezelschap wordt na dat jaar
424
1852 nog iets vernomen.
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ENW 326, 595-596. CatUBA 5436 geeft als voornamen: Reinier Frederik.
Ik combineer mijn archiefgegevens - vermeld in de noten - met de aantekeningen over de
zgn. ‘losse Gollenstede's’, d.w.z. die mensen genaamd Gollenstede die niet gerelateerd
kunnen worden aan de familie Doelwijt (verzameld door Doelwijt & Bol 1998: 129-134). Nr.
1 berust op een verkeerde interpretatie van gotische letters, zoals vermeld in de ENW 611;
de voorletters H.J moeten zijn: R.J.
Zijn vader vervulde verschillende functies bij de koloniale overheid (o.m. exploicteur bij het
Geregtshof, Surinaamsche Almanak 1839: 17 & 1841: 22). Hij werd in 1823 lid van de
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen (Surinaamsche Almanak 1841: 22). In de jaren '30
was hij lid van de Commissie tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst
in de Nederlanden. Op 14 december 1842 overleed hij.
Hij was luthers en gehuwd met de hervormde Agatha Sophia, zich noemende Sophia Agatha
de Bije. Ook hun zoontje heette weer Reinhard Johan.
Aankondiging van een lezing in SC 101/18-12-1843.
Afgedrukt in De Curaçaosche Courant van 6 december 1845; Rutgers 1986b: 191-2 neemt
de tekst over; hij noemt niet de naam Gollenstede, maar de tekst is ondertekend met G.
KN 46/8-6-1852 e.v.; SCGAB 71/12-6-1852 e.v.
KN 73/10-9-1852.
In KN 105/31-12-1852 danken S. Busatti en Mevr. Busatti het publiek dat aanwezig was op
de Soirée Musicale van 15 of 20-12-1852: ‘Mogt hetzelve misschien in alle opzigten niet aan
ieders verwachting beantwoord hebben, men gelieve zich overtuigd te houden, dat het hun
alleen aan de vereischte middelen heeft ontbroken.’
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De kranten vermeldden dat de voorstelling van Il trionfo della giustizia was
425
‘Versierd met nieuwe Costumes, Machinerien en verder theatraal toestel’. Het 23
pagina's tellende tekstboekje meldt voorts: ‘Deze Voorstelling is wat den
fabelkundigen inhoud betreft, met de meeste juistheid versierd.’ Dit laatste moet
dan betrekking gehad
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SC 1/2-1-1846; SC 2/5-1-1846.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

213
hebben op het decor en met name op de bustes van de verschillende optredende
goden. De allegorische voorstelling omvat één bedrijf met vier scènes en speelt
zich af in de tempel der Gerechtigheid. De eerste scène toont een altaar met het
standbeeld van de godin der Gerechtigheid, met aan de rechterzijde een gedenkzuil
toegewijd aan de Roem, beschaduwd met laurieren, olijven en mirten. Priesters zijn
in gebed verzonken en een koor van priesters en krijgslieden bezingt God die de
landsbestuurder naar dit oord heeft geleid. De opperpriester treedt binnen en heft
zijn vreugdezang aan; hij smeekt de gouverneur het deugdzaam volk zijn
bescherming te bieden.
De tweede scène brengt De Overvloed ten tonele. Terwijl deze zingt
Protegga sempre
Il cielo e i numi,
Della Giustizia
Il bel candor.
Behoudt, o Goôn!
Tot heil der Aarde,
Geregtigheid,
In al heur waarde.

ontbloot de opperpriester borstbeeld en naam van de gouverneur Van Raders; hij
lauwert het beeld met een kroon van olijf- en mirtentakken. In de derde scène komt
De Dapperheid met getrokken zwaard het toneel op, de laatste scène tenslotte voert
De Gerechtigheid ten tonele. De vier deugden zingen samen met de opperpriester
een kwintet:
Raders chiedea...
L'Empireo:
Raders volea...
Le Genti:
Allor che i Dei clementi
Qui 'l mando con pace e amor.
Om Raders vroeg...
De Hemel,
Om Raders smeekte...
't Volk.
Toen zonden Hem de Goden
Tot hen, als liefde's tolk.

Zware donderslagen klinken, bliksems vallen uit de hemel en het toneel wordt
schitterend verlicht bij de laatste scène wanneer allen in een luid vreugdegezang
uitbarsten.
De kolonie had wel eerder classicistische stukken gezien, maar een allegorische
voorstelling van dit kaliber speciaal geschreven voor een landvoogd bleef een
unicum. Er was alles voor uit de kast gehaald. Het libretto meldt: ‘Het werktuig
waarmede de Geregtigheid nederdaalt is van de uitvinding van den Heer Abbondio,
die hetzelve voor de eerste maal in deze Hoofdstad zal in werking brengen.’ Hoe
de voorstelling is ontvangen, is niet bekend. Ongetwijfeld zijn tekstschrijvers,
componist en uitvoerenden in een fakkeloptocht naar huis begeleid, zoals gebruikelijk
was. Gouverneur Van Raders bleef zich, ook na zijn terugtreden in 1851, zeer
intensief met Suriname bezighouden, met talloze geschriften over de afschaffing
van de slavernij en nieuwe mogelijkheden tot kolonisatie van het land.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

8.5 Toneelkritiek
Literatuurkritiek in de 19de eeuw was toneelkritiek. De schaarse besprekingen van
426
boeken betroffen voornamelijk non-fictie : aan bellettrie van elders werd nauwelijks
aandacht besteed en literatuur van eigen bodem was er nauwelijks: die moest nog
van de grond ko-

426

Maar die konden wél venijnig zijn: over A voyage to the Demerary (1807) van Henry
Bolingbroke merkte de Essequibo en Demerary Courant van 3 september 1808 op: ‘De auteur
is zo min een man van talenten als van de waarheid in historieschrijven; dit boek heeft slechts
eene goede hoedanigheid en eene zodanige waarmede Bolingbroke niets te doen heeft,
namelijk dat hetzelve op dik, hard, glad papier wel gedrukt is.’ (Gecit. bij Samson 1950: 86-87.)

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

214
men.
Een allereerste vorm van toneelkritiek in de 19de eeuw, gaf de Surinaamsche
Courant van het jaar 1811. Het is een bespreking van een Engelstalige voorstelling
van het Thespische Militaire Liefhebbery Genoodschap/ Thespain Military Amateur
Society op 27 mei 1811 in het theater aan de Gravenstraat. Opgevoerd werden de
tragedie The Heir at Law en de ‘low comedy’ All the World's a Stage. De kolonie
voer op dat moment onder Engels bewind en de krant verscheen tweetalig. Of de
onderstaande tekst de oorspronkelijke is, of de in de tweede kolom afgedrukte
Engelstalige, valt niet meer te achterhalen

Thespische militaire liefhebbers
Onverdienden lof, en zelfs vleyery, is dikmaals niet ongevallig, aan de
geenen wien men zulks toekend, maar verkreegen, en verdienden lof, is
even zoo aangenaam voor den geever, als voor den ontfanger van
hetzelve, zodanig shynt [sic] den aard geweest te zyn, van de toejuiching,
waarmeede de uitvoering van het stuk, op laatst leden maandag avond
The Heir at Law ontfangen wierd. Het groote Toneel in de Grave Straat,
was volkomen aangevuld, en de Representatie by te woonen, bestaande
de aanschouwers, uit circa 8 a 900 Persoonen, welkers luide en herhaalde
tekens van goedkeuring, by 't nedergaan van het Gordyn (daar hetzelve,
hun genoegen te kennen gaf) niet dan hoogst aangenaam zyn kan, voor
die geenen, Wiens oogmerk by deze Representatien is, om hun lieden
te voldoen. Onze geringe goedkeuring, kan niets toebrengen, aan dat,
hetwelk zo klaarblykelyk was, egter mag het ons vergund zyn hierby te
voegen, dat deze Representatie in veelen opzigten, de vorigen overtroffen
heeft, hebbende teffens eene grooter verscheidenheid van Characters
voortgebragt, wy hebben bespeurd dat den held der Treurspellen, even
gelukkig slaagd, in het boertige Blyspel.
Om enkelden lof te vermelden, daar alleen [sic] het zoo wel verdiend
hebben, zoude ongepast zyn, egter kunnen wy niet af zyn, aan te stippen
met hoeveel Toneel kunde, de Rol van Doctor Pangloss is uitgevoerd,
den Autheur zelve, ware hy tegenwoordig geweest, moest ten hoogsten
voldaan zyn; te zien dat zyne oogmerken, ten opzigte van deze rol zoo
verwonderlyk wel gecoat [sic] waren, en vertoond wierden.
Het nastuk van All the World's a Stage besloot de vertooning, daar het
427
reeds vry laat was.
Wie de auteur is geweest van deze bespreking is niet bekend; gezien de
propagandistische toonzetting ging het mogelijk om een lid van het gezelschap.
Daarmee is tevens de richting aangegeven van één van de twee belangrijkste
tendensen in toneelkritiek: een deel van de critici heeft recensies vooral gezocht in
het maken van publiciteit.
De tweede belangrijke tendens diende zich aan toen in 1813 iemand, zich
noemende ‘Een Vriend’ een ingezonden brief schreef over de opvoering van het
treurspel Barbarossa of de Tyran van Algiers door enige Engelse liefhebbers op het
toneel van het gezelschap De verreezene Phoenix aan de Saramaccastraat. De
brief begint poeslief met de opmerking dat het vertoonde ‘verre de verwachting der
427

SC 44/1-6-1811.
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Aanschouwers heeft overtroffen’. Maar dan staat er: ‘De vervalling van de Rol van
Barbarossa, zoude zelfs een Acteur geen schande
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aangedaan hebben. ’ Met andere woorden: het zou voor een acteur niet erg zijn
geweest als de hoofdrol van het stuk niet bestaan had! Daar zat venijn in, want de
jonge toneelliefhebbers reageerden furieus:
Myn Heeren de Uytgevers
De Courant van gepasseerde Woensdag door lezende ontwaarden wy
een gekrabbel opgesteld door een boosaardige onbekende onder de
verdigte naam van een Vriend der waarheid. Zo draa een diergelyke
ondertekening verschynt, verwagt het Publiek ook, dat de Straalen der
waarheid in ieder lyk [?], overtuyging moeten schieten.
‘To drive and scatter all the Brood of Lies
And chace the varied falsehood as it Flies’

Deze harde Taal spyt ons byzonders, maar, wanneer zulke tastelyke
valschheid ten voorschyn komt, word het ons onmogelyk, onse
regtvaardiging intehouden.
De acteerende Leden, waren niet uyt hoofde van voordeel bewoogen,
zich op het Toneel te waagen, en het smertte hun, aan eenige Persoonen
van het auditorium niet te hebben kunnen voldoen, maar men hadde
moeten in overweeging neemen, dat het hun eerste proef was, en dat
wel tot onderstand van hunnen mede Mensch - Wy hebben de grootste
reden, te veronderstellen, dat die opstelling uyt de Familie der Liars of
een diergelyke naam, afkomstig is; waarlyk het doet ons nu byzonders
leed, dat de Roll van Zaphira niet aan een zekere Vriendin is aangeboden,
terwyl onze gissingen ons doen veronderstellen, dat het boosaardig opstell
in de Courant van gepasseerde Woensdag is ontstaan vermits wy haar
429
belett hadden in haare Roll op het Toneel te mishaagen.
Misnoegen over de rolbezetting heeft dus vermoedelijk ten grondslag gelegen aan
de venijnige brief van de waarheidsvriend. De ‘familie der Liars of een diergelyke
naam’ zou een toespeling kunnen zijn op een bekende naam uit die tijd als Lyons,
maar zekerheid daarover is er niet. Belangwekkender is dat de briefschrijver - wat
diens of haar motivatie ook geweest moge zijn - een rudimentaire ‘recensie’ had
geschreven waarin het kritische oordeel prevaleert. Daarmee staat het stuk haaks
op de eerder aangehaalde bespreking die uit een oogpunt van publiciteit geschreven
leek. Ook de reactie van het gezelschap is karakteristiek voor het verloop van veel
latere reacties op gepubliceerde kritieken: de verdediging luidt dat het om een eerste
artistieke proef ging die niet streng beoordeeld mag worden.
430
Deze besprekingen waren incidentele gebeurtenissen. Continuïteit was ver te
zoeken. Eerst in de jaren '80 van de eeuw zouden toneelopvoeringen met enige
regelmaat besproken worden.
De voornaamste reden van het zo lang ontbreken van enige vorm van kunstkritiek
in Suriname laat zich raden: in de kleine gemeenschap van krantenlezers ontmoet
men 's
428
429
430

GSC 17/1-3-1813.
SC/SG 19/5-3-1813.
In 1835 verscheen er weer een toneelkritiek in een Surinaamse krant, vervolgens weer een
in 1840, in 1848 werden drie uitvoeringen besproken, daarna was er weer een toneelrecensie
in 1862 en vervolgens in 1878. Incidenteel werd er wel eens recensie over een in het buitenland
opgevoerd stuk overgenomen, zoals in SC 65/13-8-1840 dat een recensie uit de Avondbode
van 3-6-1840 overnam, van het stuk Maria van Zweden en Christina van Finland dat
klaarblijkelijk in Nederland was opgevoerd.
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middags de persoon die men 's ochtends recenseert. Van het povere aantal van
zeven besprekingen verschenen tussen 1830 en 1878, waren er vijf gewijd aan
opvoeringen door buitenlandse groepen, slechts twee - die van 1840 en 1862 - aan
opvoeringen van een Surinaams gezelschap, in beide gevallen was dat Thalia en
in beide gevallen veroorzaakte de bespreking grote commotie, zoals al eerder
beschreven.
Wie de negentiende-eeuwse critici waren, weten we niet, want hun stukken werden
nooit gesigneerd, of enkel ondertekend met een schuilnaam als Spectator of Donatus.
Welke literair-kritische opvattingen zij waren toegedaan wordt uit hun besprekingen
niet erg helder. Van reflectie op het bedrijf van de kunstkritiek is zelden sprake
geweest. Eerst in de jaren '90 verschenen de eerste teksten die getuigden van het
overdenken van de (toneel)kritische activiteit (zie § 9.6 van de periode 1890-1923).
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9. Teksten
Het literaire materiaal dat het negentiende-eeuwse literaire Suriname heeft nagelaten,
is uiterst divers en disparaat. De literatuurhistoricus zit met een aantal brokstukken:
enkele kort verschenen tijdschriften, enkele organisatorische verbanden in de
genootschappelijke sfeer, een aantal gelegenheidsgedichten, een enkele almanak
met literair werk, enkele toneelteksten. Tussen die artefacten zijn wel
verbindingslijnen aan te brengen, maar die lijnen zijn in hoge mate arbitrair en
hebben met de werkelijkheid waarschijnlijk niet veel van doen, om de simpele reden
dat er nauwelijks continuïteit geweest is. Er zijn verschillende cesuren aan te wijzen,
maar die waren niet van dezelfde aard: een maatschappelijk verschijnsel als de
afschaffing van de slavernij, een genootschappelijk verschijnsel als de oprichting
van Oefening Kweekt Kennis, het ontstaan van het voor de literaire volkstalen
belangrijke oeuvre in het Sranan van Johannes King, het opduiken van zo
verschillende genres als de spotprenten van Winkels en de romans van Kwamina.
Wanneer in het literair-historische verhaal dat hierna volgt, de hoofdindeling volgens
talen gebeurt, en daarbinnen een rubricering naar genres wordt aangehouden, dan
is dat niet omdat de productie aan teksten in bepaalde talen of genres proportioneel
enigszins gelijk zijn, maar omdat het verhaal nu eenmaal ter wille van de
inzichtelijkheid om opdeling vraagt.

9.1 Teksten in het Nederlands
9.1.1 Poëzie
Na een tijd van relatieve literaire bloei in de laatste decennia van de 18de eeuw,
duurde het lang voor er weer wat leven in de brouwerij kwam. In de eerste jaren
van de eeuw verscheen er nauwelijks iets anders dan gelegenheidspoëzie. Een
van de oudste gedrukte teksten uit de 19de eeuw - vermoedelijk gedrukt bij
Engelbrecht & Co, stamt uit 1804, het jaar waarin de Engelsen de kolonie opnieuw
overnamen. Het bevat de teksten van een plechtigheid op 4 oktober 1804 in de
Asjkenazische synagoge: Plechtigheeden, vreugde gezangen en gebeden, verricht
in de Hoogduitsche Joodsche synagogue Neve Salom, te Suriname, ter gelegenheid,
en op den blyde dag der inhuldiging van zyn hoog edele gestrenge Sir Charles
Green. De liederen en gebeden waren ‘Opgesteld en gezongen met Muzikaale
Accompagnement, door den Eerwaarde Heer Juda Machiel de Vries, Voorzanger
431
der voornoemde Gemeente’. Dat het juist de Hoogduitse joden waren die de
inauguratie van de Engelse gouverneur luister bijzetten, past in de traditie van
Nederlandse Asjkenaziem, die, gehecht aan hun oude tradities, hun nationaal-joodse
goederen en het huis van Oranje, van de Franse overheersers weinig heil
432
verwachtten.
Ten tijde van het bewind van de Engelsen treffen we ook een gedicht aan in de
Surinaamsche Courant/The Surinam Gazette van William Thomas Fitzgerald,
433
‘Wellington's Triumph and Portugal Relieved’. De traditie om de politieke actualiteit
in versvorm uit
431
432
433

De tekst bevindt zich in de Bibliotheca Rosenthaliana (UBA), onder signatuur Br. RON 520.
Over de tekst: Kruijer-Poesiat 2000. Over deze inhuldiging: Samson 1949b.
Vgl. Meijer 1946: 16-18.
SC/SG 59, 23-7-1811.
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te drukken, opgekomen in de tijd van Paul François Roos en de Letterkundige
Uitspanningen, werd hiermee voortgezet, om langzaam maar zeker in de
negentiende-eeuwse kranten meer ruimte te gaan opeisen, en uiteindelijk in de
tweede helft van de 20ste eeuw een bijna dagelijks terugkerend verschijnsel te
worden. Het functioneren van gelegenheidsverzen in de 19de eeuw was overigens
niet anders dan in Nederland, de Oost of Vlaanderen. Het grootste deel van de
poëzieproductie van toonaangevende dichters daar - bijvoorbeeld van Guido Gezelle
- was geïnstigeerd door maatschappelijke gebeurtenissen, en vele verzen werden
gezien als bijdrage tot maatschappelijke debatten. Peter van Zonneveld merkt over
de Oost op:
Men kan daar nu schamper over doen en de kwaliteit van een en ander
in twijfel trekken (al moet men de verstechnische bekwaamheid niet
onderschatten), het blijft een feit dat de poëzie toen nog een rol van
betekenis vervulde in de samenleving, en dat zij bijgevolg als een
belangwekkende bron van historische informatie moet worden
434
beschouwd.
De vraag rijst dan natuurlijk hoe belangwekkend die bron wel is en of dezelfde
informatie niet langs andere, vaak betrouwbaarder bron verkregen kan worden.
Maar nog afgezien daarvan: de historische informatie in Surinaamse gedichten
weerspiegelde toch vooralsnog eerder wat er zich in het vaderland afspeelde, dan
in de kolonie zelf. Zo lezen we over de opening van het Groot Noord-Hollandsch
Kanaal op 16 december 1824, over de heldendood van J.C.J. van Speijk in 1831
435
en in de jaren '30 natuurlijk ook over de Belgische onafhankelijkheidsstrijd. Deze
poëzie liep in de maat met wat er verder in de kranten verscheen: afgezien van
mededelingen van de gouvernementssecretarie, verschijnt er in de eerste helft van
de 19de eeuw bijna nooit nieuws over de kolonie zelf. Des te opvallender was een
bericht in 1844 over een aardbeving die Paramaribo tachtig à negentig seconden
436
heeft doen schudden, maar die door Gods genade geen schade heeft aangericht.
Wat in de Surinaamse kranten kan worden aangetroffen was vaak van
patriottistische aard, en muntte uit óf door pathetische heroïek, óf door de
Biedermeier-beeldspraak die ook in het vaderland menig dichter uit de inktpot wist
te hengelen. Een link met de lokale omstandigheden werd gelegd in de charades
(raadsels in dichtvorm) die een tijd lang populair waren, maar waarvan de toenmalige
437
portee in bijna alle gevallen door de geschiedenis is opgeslokt. Voorts verschenen
in de loop der jaren enige lijkdichten. Deze lijkzang uit 1821, die gezien het
acrostichon bestemd was voor ene Böhm - een bekende plantersnaam - laat zien
hoe een zakdoek ook in de kolonie geen overbodige luxe was:
434
435
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437

Zonneveld 1998: 129.
In resp. SC 28/8-4-1825, SC 59/25-7-1831 en SC/LD 14/17-2-1835 & NSC 94/22-11-1835.
Verder een Lofdicht van Turnbull de Mikker dat hulde bracht aan de Nederlandse vice-admiraal
Baron van de Capellen na de vernieling van Algiers in september 1816 (GSC 23/20-3-1817),
een gedicht over de dood van luitenant-admiraal Kinsbergen op 27 mei 1819 (SC
92/17-11-1819, met anagram) en een over een redevoering over gezondheid die de heer
Dieperink heeft gehouden en die door Ernest Hoffmann in 1829 enthousiast wordt gesteund
(SC 19/6-3-1829).
SC 35/1-9-1844. Vgl. over aardbevingen ook ENW 1 Van der Aa 1993: 20.
Bijv. in SC 13/14-9-1828, ‘De hoop des wederziens’, ondertekend met S.**, een gedicht op
het wederzien met een gestorven jongeling met een charade tegen de ‘trotschaards’ die alleen
maar over zichzelf spreken. In SC 14/18-9-1828 verscheen ‘Antwoord op den charade in de
courant van 14 september ll.’ door C.C.G. die stelde dat het de koekoek is die altijd zichzelf
hoort. In dezelfde jaargang meer charades.
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Beween uw' Vriend, ô jong'lingschaar!
Öntbloei uw' traan, volg die doffe snaar.
Herleefde Vriendschap wenkt U aan!
438
Medebroeders - droog' vaak uw' Traan!

Op de lokale actualiteit heeft ook betrekking een dankdicht van een zekere Ouweneel
uit 1819. Hij was blijkbaar door het Departement tot Nut van 't Algemeen met
eremetaal behangen, en gaf zelf een kwalificatie van zijn dichterlijk talent (mogelijk
als conventionele stijlfiguur):
'k Verstaa wat mij mijn pligt gebied;
'k Besef al de eer mij wedervaaren;
'k Wil aan 't gevoel mijn lippen paaren!
439
Doch, woordenkunst verstaa ik niet.

Het valt moeilijk de dichter hier te weerspreken, maar belangwekkender is het dat
deze regels tegelijkertijd duidelijk maken hoezeer het zich uiten in dichtvorm usance
was voor de ‘beschaafde stand’.
De kerken zorgden voor liturgische teksten die merendeels bewerkingen waren
van Europese teksten, zodat bijvoorbeeld een reeks vertalingen in het Sranan tot
stand kwam (beschreven in § 9.2.2). Maar er zijn ook oorspronkelijke teksten
geschreven. Zo is een vers in het Hebreeuws bewaard: Gedicht om jaarlijks op den
verjaardag van de synagoge Newe Salom zijnde Parath Bamidhar door den
Voorzanger gezongen te worden, kunnende dit voor alle jaren dienen, vervaardigd
440
door Salomon Polack, 25 april 1822.
De belangrijkste krant van de eerste eeuwhelft, de Surinaamsche Courant, verscheen
met ingang van de jaargang 1830 op een groter formaat, waardoor er opeens ook
441
meer plaats kwam voor ‘mengelingen’, anekdotes en lange gedichten , maar het
ging in praktisch alle gevallen om werk dat uit Nederlandse bronnen was
overgenomen. Een steekproef over de jaren 1832-1834 laat zien dat er gedurende
die tijd 44 gedichten verschenen in de dan bestaande kranten, de Surinaamsche
Courant en de Nieuwe Surinaamsche Courant en Letterkundig Dagblad (zie bijlage
VIII). Van deze 44 verzen waren er 40 overgenomen uit bronnen van elders, sommige
van bekende Nederlandse dichters als Jacob van Lennep en Hendrik Tollens, de
meeste van anonymi. Meer dan de helft ervan was direct patriottistisch van toon.
De vier niet-overgenomen gedichten geven perfect aan hoe thematisch beperkt het
palet was van de Surinaamse scribenten: de redactie van de Surinaamsche Courant

438

439
440
441

GSC 74/4-10-1821. Blijkens een rouwadvertentie in SC 76/5-10-1821 en GSC 77/15-10-1821
moet het hier gaan om Fredrik [sic] Wilhelm Böhm, in den ouderdom van 31 jaren en 5
maanden, overleden op 30-9-1821, 's middags om 2 uure. De familienaam Böhm komt vaak
voor in Ten Hove & Dragtenstein 1997. Andere lijkdichten: van J.C.F. Krieger voor mevrouw
Schwennicke (SC 13/15-2-1809), een voor de op 31 oktober 1812 overleden oud-raad in den
Hove van Policie en Crimineele Justitie P.W. Spillenaar (vermeld bij Samson 1950: 85), en
een met acrostichon, op het overlijden van het zoontje van de bekende notaris C.L.
Weissenbruch door iemand met de initialen V.C. (GSC 88/3-11-1823).
SC 95/26-11-1819.
Het handschrift ervan bevindt zich in de Collectie Bruijning (zie Kruijer-Poesiat 2001: nr. 32.3).
In SC 1/3-1-1830, 2/7-1-1830, 18/2-3-1830, 97/4-12-1830, 97/5-12-1830, 102/23-12-1830.
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rijmelt een nieuwjaarsversje van drie strofen eindigend met ‘Heil den Landbouw!
Heil in vrede!’; ‘Een Burger van Suriname’ heft een loflied aan op de 61ste verjaardag
van Zijne Majesteit Onzen Geliefden Koning: ‘Roem, Rome! nu uw Cesars vrij/
Knielt, Grieken! voor uw helden neder!’ enz.; D.J. Pinto zendt ‘De lof der jenever’ in
(een genrestukje dat ook al in het achttiende-eeuwse Nederland populariteit genoot,
maar daar tegenwind kreeg vanuit organisaties die zich toelegden op de
drankbestrijding); en een anoniem poëet bezingt ‘Het bedroefde weeuwtje’. In 1837
werd de verschijning aangekondigd van een nieuw nieuwsblad, De Surinaamsche
Telegraaf, dat werk zou opnemen van ‘de meest beroemde, moderne Schrijvers’
en ‘uit het gebied der kunsten en wetenschappen, der fraaije letteren, en der
442
staatkunde’. In de praktijk week de krant nauwelijks af van de andere kranten van
die dagen, al lag het percentage overgenomen Nederlandse gedichten misschien
443
wat hoger.
In 1842 meldde de redactie van het Algemeen Nieuws en Letterkundig Blad dat
444
het dichtstuk ‘Palmire’ met genoegen was aangenomen. Het ging om een
paginagroot lofdicht in alexandrijnen op de dagvorstinne, van de hand van R.J.G.,
zonder twijfel de initialen van de eerdergenoemde Reinhard Johan Gollenstede
(1822-1861). Binnen de marges van de traditie is het dichtstuk niet zonder talent
geschreven:
Lief'lijk rees aan d'oosterkimme, fier getooid in 't pronk gewaad,
D'aangebeden dagvorstinne, wier verkwikkend inkarnaat
D'aard uit haare sluim'ring kuschte, Flora's hof een praaluur schonk, [etc.]
445

Later verschenen er nog enkele gedichten van dezelfde dichter.
Surinaamse stof voor literaire verbeelding werd voor het eerst in de 19de eeuw
gehanteerd in 1853 door zekere Frank die een jambisch gedicht liet verschijnen in
het Surinaamsch Weekblad, getiteld ‘Bakroe (Een Verhaal)’. Deze bakru, een
geestverschijning, bracht de stad in rep en roer. De politie en een jager gaan erop
uit om het spook te verjagen, maar de jager slaat op de vlucht:
Dit was ook, een echt vrienden raad,
Men hoefde nu, niet meer te waken;
'T gebons hield op - maar niet 't gepraat. 446
'T was een slimme vos, - dit dient men toe te geven

Op de monetair rampzalige situatie van de kolonie werden in 1855 enkele gedichten
ge-
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NSC 67/23-8-1837, SC 68/24-8-1837 en later. Hierin heet het blad nog De Telegraaf.
B.v. DST 3/10-11-1837: Het is den Mensch gezet eenmaal te Sterven; DST 6/21-11-1837:
Aan mijn zoontje; DST 23/19-1-1838: Gedicht op twee Bovenlanders; DST 23/26-1-1838:
Levensgeschiedenis van het geluk en het ongeluk; DST 97/5-10-1838: Oosterlingen; DST
104/30-10-1838: De Vrijheid.
ANLB 11/8-3-1842. Het gedicht zelf in ANLB 12/11-3-1842 Bijvoegsel.
ANAB 24/12-4-1842 Bijvoegsel: als ‘Bladvulling’ twee korte, titelloze gedichtjes in viervoetige
jamben. In dezelfde jaargang (ANAB 13/15-3-1842) ook enkele rijmpjes op keukentegelniveau
ingestuurd door Claudius C., ‘Wat is rijk?: Rijk is: deugden te betrachten,/ Vlug van geest zijn,
- rein van hart.’
SW 5/30-1-1853.
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schreven die de kredietpositie en het geldwezen van Suriname op de korrel namen.
De misère in de landbouw die de tweede eeuwhelft bleef voortduren, bracht vele
geschriften over landbouw en kolonisatie voort, maar zou ook als de belangrijkste
thematiek in de bellettrie aanwezig blijven.
Het wekt geen verwondering dat de krantenlezende stand weinig enthousiasme
kon opbrengen voor de slavenemancipatie van 1863. Twee jaar na de afschaffing
van de slavernij, in 1865, verschijnt in de West-Indiër, ‘Klagt van een’ Surinamer bij
het afsterven van zijn land', ondertekend met ‘Naar Van Alphen door een
Schoolmeester’:
Wanneer ik neergezeten
Bedaard mijn land aanschouwe,
Dan rollen mij de tranen
Gestadig langs de wangen
Dat rijk en heerlijk landje,
Waar veel was uit te halen,
Ligt nu ter neergeworpen
448
In domheid en ellende

De vrijverklaring van de Surinaamse slaven van 1863 keerde op nog directere wijze
in de bellettrie terug. In een zeer lange nieuwjaarswens op de voorpagina van De
West-Indiër van 6 januari 1867 (nr. 2) wenst ‘Een inlander-domoor, die eens gezond
wil spreken’:
Geef naakte negerjongens kleeren
Sticht scholen voor hen waar zij leeren
Geen anders goed ooit te begeeren
Laat hun de rug, zoo noodig, smeeren
Tot ze op den regten weg verkeeren
Die hen tot Burgers moet formeeren.
't Jaar 1863 ging ze emanciperen
Maar och! 't zijn duijfjes zonder veeren
Laat gij hen uit die toestand keeren.

Het plantersverdriet bleef lang een populair thema. Nog in 1883 werd in het dagblad
Suriname een reeks ‘Verklaring van eenige woorden uit het dagelijksch leven’
opgenomen. ‘Planter’ werd op allerlei manieren omschreven: ‘Het ongelukskind
onzer eeuw’ en ‘De volbloed, die, na jaren als jaagpaard dienst te hebben gedaan,
in handen van den vilder zijn einde tegemoet ziet.’ Daarna volgde het gedicht ‘De
Blankofficier’ en enkele dagen later ‘Planter. II. De Directeur’, over wie met een toch
tamelijk cynische omkering van de feiten onder meer werd gezegd:
Ik ben de slaaf van hen, die mij, als immigranten
Ten koste van een schat, bij 't werk ter zijde staan,.
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In SCGAB 16/6-2-1855: ‘Het Goud in Suriname’ door B + C. In SW 8/25-2-1855: ‘Oud en
nieuw geld’ van de ‘jeugdigen E. Tama’ over de inwisseling van het zilvergeld.
WI 57/16-7-1865. In WI 70/30-8-1865 een titelloos gedicht van dezelfde dichter over de lege
kas van Suriname.
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Maar, goede God! dat zijn eerst moeilijke klanten,
[...]
Creolen! Brr! Schei uit! Komt herwaarts Philantropen.
En spreidt uw kunde, kracht, humaniteit ten toon.
Als gij slechts eene maand met hen hebt omgeloopen,
449
En geeft het nog niet op, dan is U de Eerekroon.

Close-up: Koningsliederen
De verbondenheid van Suriname met Nederland, eerst en vooral gevoeld door de
koloniale elite, leverde in de 19de eeuw een bijzonder genre op: het koningslied.
Vooral in de jaren '30 kon koning Willem I rekenen op de orangistische dichtaders
in de kolonie Suriname. Verjaardagen van het koningshuis, troonsbestijgingen,
geboortes: ze leverden, behalve koningssigaren, een gestage stroom van lofliederen
450
op. In de trant van Tollens bezong een dichter of dichterscollectief, signerend met
‘B + C’, in 1855 de geboortedag van koning Willem III:
Wie Surinames grond bewoont,
Hij zij dan wie hij zij,
Zich trouw aan wet en orde toont,
Verheff' den zang als wij;
Hij stemm' met Nederlandschen zin
En onbeklemde borst
Met ons deez' dag den jubel in:
451
Heil Vaderland en Vorst!

Dat gaat zo nog zeven strofen door. De motieven bleven de gehele eeuw gelijk: de
trouw aan vorst, vaderland en grondwet, de langdurige band tussen het koninkrijk
en de koloniën, vrijheid, eendracht en godsvrucht. Er is in dit opzicht nauwelijks een
452
verschil met wat er in Oost-Indië gebeurde.
De band met het koningshuis werd in tijden van dreigende scheuring ook in
verschillende brochures bekrachtigd. M. Juda schreef in 1869 in zijn Derde open
brief aan allen die belang stellen in de toekomst van Suriname:
Er is echter nog een meer teedere band die Suriname hecht aan het
Moederland: de liefde voor Nederland en zijn Koning. Deze liefde werd
ten duidelijkste geopenbaard in den schrik die in de Kolonie heerschte,
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S 11/6-2-1883. ‘De Blankofficier’ in S 10/2-2-1883. In S 18/2-3-1883 verschijnen in dezelfde
serie varianten op ‘Qualitate qua’ en ‘Rijk’. In S 37/8-5-1883 een gelegenheidsgedicht: ‘Een
Volksbede bij de aanstaande Begrooting’. In S 12/8-2-1884 schreef een dichter die zich ‘Jean
qui pleure’ noemde een klaagvers in het Frans: ‘La plainte de Surinam’.
Verg. C.M. Nuboer, ‘Uitboezeming bij gelegenheid der Feesten in West-Indië gegeven ter
viering van 's Konings verjaardag, den 19den Februarij 1861’ [14 vierregelige strofen], in
SCGAB 22/19-2-1861. Overigens gebeurde hetzelfde tijdens het Engelse tussenbestuur voor
de Engelse monarch (Samson 1950: 85). Een levendig verslag van Koninginnedag aan het
einde van de eeuw geeft Pareau 1898: 35-47.
SCGAB 22/20-2-1855. Andere koningsverzen in SC 68/24-8-1837, SW 11/20-3-1861 en WI
15/20-2-1870 (‘Van de drukpers ontving de bevolking gedurende den optogt, dank zij den
heer A. Copijn, mede-Commissaris van het feest, de volgende ontboezemingen.’).
Verg. de Oost-Indische koningsverzen die werden beschreven door Van Zonneveld 1998.
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toen men dáár vernam, dat er sprake was van ‘loslating’. De tijding werd
453
ontvangen als eene treurmare.
In de jaren '80 was het zekere E. Tama die in het dagblad Suriname jaar na jaar de
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Juda 1869: 4; gecit. bij Oostindie 1997: 147.
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oranjewimpel mocht uithangen. Onder een gekroonde W kreeg hij alle ruimte om
454
de parel aan Neerlands kroon te bezingen in haar innige betrekking tot de Vorst.
Toen in 1890 Willem III overleed, nam Emma als regentes waar voor de nog
minderjarige koningin Wilhelmina, tot deze in 1898 de troon besteeg. Aan de reeks
jubelverzen op regentes Emma en op ‘H.M. Koningin Wilhelmina, Koningin der
Nederlanden en van de Overzeesche Bezittingen’, vaak gedrukt op oranje papier,
455
kwam vanaf 1890 geen einde meer. In 1892 bracht drukkerij B. Heyde voor 3 cent
een Feestlied ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin-Regentes
op de wijze van het Waldecksche Volkslied ‘Unter allen landen deutscher Erde’
456
uit. Bij dezelfde drukker verscheen in 1898 Feestliederen voor de Surinaamsche
jeugd ter eere van H.M. Wilhelmina Koningin der Nederlanden, bij gelegenheid van
hare inhuldiging door H.H. Schomaker (zie § 9.5 van de periode 1890-1923). De
joodse gemeente liet zich bij de inhuldiging van Wilhelmina evenmin onbetuigd,
gezien het in Amsterdam gedrukte Programma der buitengewone godsdienstoefening
ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina der
Nederlanden bij de Nederlandsch Israëlitische Gemeente in Suriname 31 augustus
1898. Prachtig was het feestnummer in meerkleurendruk dat De Surinamer op 6
september 1898 uitbracht: op de voorpagina werd een kroningslied van F.J.
Haverkamp afgedrukt, maar opmerkelijker was de tweede pagina waar de
negerbevolking van Suriname, evenals de Engelsen, arowakken, koelies, karaïben,
457
Portugezen en chinezen elk in hun eigen taal de nieuwe koningin heil toezongen.
Speciaal drukwerk, soms zelfs met goudopdruk, ter viering van feestelijkheden
van het koningshuis zou tot aan de Surinaamse onafhankelijkheid van 1975 met
regelmaat vervaardigd worden.

9.1.2 Proza
Proza treft men in de Surinaamse kranten zeer spaarzaam aan, en het zou lang
duren voor dat ook vertelkunst van eigen bodem werd. Verhalen werden opgenomen
in de rubriek ‘Mengelingen’ en eerst en vooral als bladvulling gezien. In de meest
letterlijke zin gebeurde dat toen in 1813 de pakketboot nog niet was binnengelopen
en gebrek aan Hollandse nieuwstijdingen de Surinaamsche Courant/The Surinam
Gazette en ook de Geprivilegeerde Surinaamsche Courant ertoe noopte enkele
‘Anekdoten’ op te nemen. Het miniverhaal ‘Zyn been’ gaat over twee matrozen die
elkaar bijstaan. De een draagt de ander naar de dokter omdat zijn been is
afgeschoten, en onderweg wordt ook diens hoofd door een kanonskogel aan flarden
geschoten. Bij de dokter zegt de drager: ‘by myn Ziel, hy zeide my, het was zyn
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Verg. S 15/20-2-1883, S 15/19-2-1886, S 55/9-7-1886, S 15/ 22-2-1887.
In S 78/31-8-1891 door J.E.A. In 1891 werd het lofdicht ‘Aan onze Koningin’, ondertekend
door ‘De bevolking van Suriname’ en vormgegeven door Catharina Stuger, aangeboden aan
de gouverneur (S 79/4-9-1891). In DS 31/5-8-1894 (anoniem). In GT 62/1-8-1896 door
C.R.V[ries]. In GT 70/29-8-1896 (idem). In DS 69/30-9-1896 (anoniem). In DS 69/29-8-1897
(idem). In WI 70/31-8-1898 werd de tekst van de ‘Oranje-Nassau Cantate’, gedicht van J.D.C.
van Dokkum, opgenomen. In NSC 635/4-8-1898 door C.R. Vries. In DS 70/31-8-1899
(anoniem).
NSC 7/24-7-1892 e.v., WI 59/24-7-1892 e.v., S 71/30-8-1892. Dat jaar werd de drukpers van
Heyde op een open wagen meegereden in de optocht op Koninginnedag en vervaardigde
drukwerk dat werd uitgedeeld (verslag in S 72/2-9-1892).
Ook afgedrukt in Alberdingk Thijm & Sterck 1898: 122-142.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

458

Been’. Voorzover bekend was dit de eerste maal dat dit soort verhalen in Suriname
werd gepubliceerd. Het ging om proza dat uit Nederlandse

458

SC/SG 72/7-9-1813; daarin ook ‘De schoorsteen-vegers jonge’. In GSC 72/9-9-1813 verscheen
‘Het spook’.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

224
459

bron was overgenomen, vaak uit de Vaderlandsche Letteroefeningen , maar
460
blijkbaar ook geregeld vertaald uit niet-genoemde buitenlandse kranten.
Net als in de voorgaande eeuw was het palet aan emoties beperkt. In de
Surinaamsche Courant van 15 juni 1837 kwam in de rubriek ‘Mengelwerk’ een
bijdrage voor met de titel: ‘Avond-gedachten van eenen, aan Guijana's strand
gezeten, vreemdeling, bij den aanblik der zee’, en ondertekend met L. Het is een
lyrische ontboezeming in proza, gelardeerd met dichtregels, over de wegzeilende
schepen, de verbolgen zee en de geteisterde mensheid. De negentiende-eeuwse
bellettrie heeft dit soort werk zeer zelden voortgebracht.

Close-up: De kolonist (1838-1839)
De allereerste bijdrage aan het tijdschrift De kolonist, dat J.J. Engelbrecht in 1838-39
uitbracht, was een beschouwing onder de titel ‘Over den heilzamen invloed der
letterkunde en het wenschelijke, om in deze volkplanting, er bevordering van dezelve,
461
meer werkzaam te zijn’. De bijdrage was ondertekend met S., mogelijk de initiaal
voor Eleazer Soesman die later nog bij het genootschap Oefening Kweekt Kennis
van zich zou laten horen. Ter ‘vermijding van alle nuttelooze uitwijding’ definieert
hij eerst wat hij onder letterkunde verstaat en daarna geeft hij wenselijke voorstellen
om de letterkundige werkzaamheid in de kolonie te bevorderen. Zijn definitie van
letterkunde luidt:
Ik versta onder Letterkunde niet slechts, eene beoefening van de oude
talen, maar ook en wel inzonderheid, die wetenschap, welke ons verstand
opheldert, met nuttige kundigheden verrijkt, onze beschaving bevordert,
ons met ons zelven, met onze eigene waarde, met onze natuurgenooten,
met geheel de wereld bekend maakt; die wetenschap, welke ons van
vooroordelen geneest, verdraagzaamheid in onzen boezem kweekt, ons
opleidt tot de verhevenste deugden, - door het opzettelijk onderzoek en
de naarstige bestudering der beste schrijveren in taal- mensch- geschieddichtkunde en wijsbegeerte; die wetenschap eindelijk, door welke wij
eenen schat van belangrijke kundigheden opzamelen en nuttig worden
kunnen voor de maatschappij, terwijl wij daardoor tevens arbeiden aan
onze eigene zedelijkheid, aan onze volmaking en vorming voor het ware
doel onzer bestemming. [2]
Deze zeer ruime definitie van letterkunde was karakteristiek voor een tijd die nog
462
sterk schatplichtig was aan de Verlichting. Ze omvatte praktisch alles wat
tegenwoordig onder ‘humaniora’ of ‘alfawetenschappen’ wordt begrepen en stond
459
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B.v. ‘Een nacht op de anatomie’ in GSC 30/13-4-1818 uit de Vaderlandsche Letteroefeningen
van november 1817. Andere stukjes in GSC 31/17-4-1820 & GSC 32/20-4-1820, GSC
88/2-11-1826 (vervolg in GSC 89/6-11-1826 & GSC 90/9-11-1826), SC 16/24-2-1834, SC
72/6-9-1834, SC 91/13-11-1834, SC 20/8-3-1835. In SC 69/30-8-1826 met vervolg in SC
70/2-9-1826 en SC 71/6-9-1826 kwam een ‘Verhaal van een togtje naar de Plantaadje Zeezigt,
in Suriname’ voor, dat eerder verscheen in de Vaderlandsche letteroefeningen, 1926, No. VI,
pp. 270-281, No. 8, pp. 368-375 en No. 9, pp. 417-423.
Zoals over de ontsnapping van ‘De Wirtembergsche olyphant’ in SC 17/1-4-1818 en over
G.E. Lessing in SC 25/29-4-1818.
De kolonist, I, 1838, pp. 1-15.
De opvatting deed ook op de Nederlandse Antillen opgeld (vgl. Rutgers 1994: 85-87, 100 en
Rutgers 1996a: 66-69, 87).
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in feite zeer dichtbij die van een halve eeuw vroeger, de tijd van de Surinaamsche
Lettervrinden.
Vervolgens betoogt S. hoe de lettervruchten van oude schrijvers belangrijk zijn
voor de vorming en verrijking van de taal en de beschaving en veredeling van de
geest, al beseft hij dat het slechts een kleine groep is die zich met de studie van die
oudere auteurs kan bezighouden. In de kolonie worden pogingen aangewend om
het verbeterde lager onderwijs uit Nederland in te voeren, maar elke gelegenheid
tot hogere beschaving en hogere opleiding ontbreekt. In een korte, en weinig exacte
historische excursie wijst de auteur dan op het Natuuronderzoekend genootschap
van gouverneur Bernard Texier
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uit 1781, de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en de vijf letterkundige
gezelschappen uit het einde van de 18de eeuw. Gezien zijn opvatting over
letterkunde, verbaast het niet dat S. hieronder ook drie landbouwkundige
genootschappen laat vallen. Dan vervolgt hij dat ‘in latere tijden’ ook anderen de
‘waardij van Suriname’ met hun lettervruchten ‘in het helderste licht hebben gesteld’,
en hij noemt Roos, Blom en Jacob Matroos ‘wiens scheppend vernuft, te midden
zijner lichaamssmarten, steeds gereed was, om beurtelings dezen zijnen dierbaren
geboortegrond en de vriendschap, welke beiden hem even heilig waren, te bezingen.’
Van deze Matroos heeft de historie geen werk overgeleverd (drukker Wolphert
Jacob Beeldsnyder Matroos was niet in Suriname geboren). Tenslotte noemt S. nog
de recentste letterkundige activiteiten: de drie toneelgezelschappen uit het begin
van de eeuw, de herrezen Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, de Maatschappij
van Weldadigheid en een nieuw opgericht toneelgenootschap (waarmee Thalia
bedoeld wordt). Wat volgt is nog een herhaling met variaties van zijn klacht dat de
kolonie geen hoger onderwijs biedt, waarbij hij erop wijst dat Oost-Indië met het
Bataviase Athenaem Illustre en het uit 1777 daterende Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen gunstig afsteekt bij de Surinaamse situatie.
De andere beschouwende bijdragen aan de eerste aflevering van De kolonist
zullen karakteristiek blijven voor het tijdschrift: een stuk over de vraag of Suriname
‘door gewoone middelen, uit haren verachterden staat’ gered kan worden, een
voorstel tot oprichting van een landbouwfonds, een bijdrage over het gebrek aan
wisselbrieven en een over de kolonisatie. De eerste aflevering wordt besloten met
een gedicht van vijf strofen, ‘Aan 't maandschrift: De kolonist’, ondertekend met H.
en gedateerd: Paramaribo, 14 September 1838. Het is een gedicht van
algemeen-moralistische strekking, telkens variërend op een ander zintuig, het
tijdschrift de juiste weg met kritisch oog en zuivere smaak toewensend.
De onderwerpen die in de volgende afleveringen aan de orde kwamen, vormen
een bont pak van Sjaalman: veel natuurlijk over landbouw en kolonisatie, maar ook
een ‘Proeve tot bevordering van tevredenheid en levensgeluk’ van een zich
Philanthropos noemende auteur, stukken ‘Over de uitbreiding van het christendom
onder de heidensche bevolking’, ‘Iets omtrent de kaaijen’, ‘Waardoor, zoude hier te
lande, een volksgeest, kunnen daargesteld worden?’, ‘Iets over openbare
vermakelijkheden’, ‘Het klagen’, ‘Over het oprigten van tabakswinkels’, ‘Over den
rum’ enzovoorts.
Merkwaardig is een ‘Fragment eener zamenspraak’ in de derde aflevering (pp.
83-90) waarin twee vrienden een plantagedirecteur bezoeken en de voorgaande
twee afleveringen van het ‘Maandboekske’ onder de loupe nemen. Zij vestigen nog
eens de aandacht op al het belangwekkende wat daar werd gezegd en concluderen
dat het niet alleen bij lezen moet blijven en dat ook het gouvernement zal moeten
bijspringen om alle doelen te bereiken. Zij geven dus een recensie van een tijdschrift
in het tijdschrift zelf.
Van de optimistische geest die het hele tijdschrift uitstraalt, is ook een reisverslag
door ene A. ‘naar den waterval: Aroesoe Banja, in Boven Suriname’ doordrenkt.
Het beschrijft op lyrische toon een tocht langs de Jodensavanne en de verschillende
plantages aan de Surinamerivier, en hogerop, tot in het gebied waar het water woest
wordt en de bosnegers hun domicilie hebben. Het verslag kenmerkt zich door een
voor de tijd kenmerkende aandacht voor de economische mogelijkheden: ‘Wij klagen
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over den achteruitgang der Kolonie, maar laten de schatten, die de weldadige natuur
463
ons mildelijk toereikt, voor onze voeten liggen.’
Opmerkelijk is dat De kolonist ook kritischer bijdragen ging plaatsen. Zo gaat een
kort commentaar in op De landbouw in de kolonie Suriname van M.D. Teenstra,
een boek dat uitmunt ‘in gemeenheid van uitdrukkingen, logenachtigheid van
voorstellingen,
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De kolonist, I (1838/1839), Zevende stuk, pp. 202-213 (en herdrukt in Mama Sranan 99-103).
Het dertiende stuk, pp. 375-390, bevat ook een bewerking van een oude landbeschrijving:
‘Schoonheid en rijkdom der kolonie Suriname’.
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scherpheid van lasteringen en hebbelijkheid van vooroordeelen’. Letterkundige
teksten in engere zin zou het tijdschrift, afgezien van een korte tekst over de Du
(besproken in het deel over orale literatuur), niet meer bevatten.
Voor een opmerkelijke inbreng in het als geheel genomen karige literaire leven
van het midden van de 19de eeuw, zorgden twee opmerkelijke persoonlijkheden:
dominee Cornelis van Schaick en Willem Winkels. Beiden werden geboren in
Nederland en beiden geraakten hartstochtelijk betrokken bij het leven in Suriname.
Niettemin: Van Schaick repatrieerde en is dus een passant - die ook van de andere
zijde van de oceaan nog met Suriname bezig bleef. Winkels is vermoedelijk in
Suriname overleden, maar daar is nooit bevestiging van gevonden. Kortom: bij
465
uitstek twee schrijvers tussen de culturen, twee ‘tussenfiguren’.

Profiel: Cornelis van Schaick
Leven. Cornelis van Schaick werd geboren op 25 oktober 1808 te Amsterdam,
zeilde in 1852 naar Suriname waar hij tot 4 november 1861 zou blijven, en overleed
op 28 januari 1874 in zijn geboortestad. Als predikant hij al verschillende werken
van christelijke signatuur gepubliceerd, toen hij op 12 april 1852 in Paramaribo zijn
eerste rede uitsprak; de uitgave ervan zou zijn eerste publicatie in Suriname
466
worden. Van Schaick moet al direct energiek aan de slag zijn gegaan in de kolonie.
Hij was o.m. voorzitter van de vrijmetselaarsloge Concordia, correspondent van de
Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank en voorzitter van het
Hoofdbestuur van de Mettray te Lustrijk, een landbouwkolonie voor behoeftige
protestantse wezen, aan wie hij de opbrengst van zijn eerste rede en die van zijn
467
Novellen (1859) afstond. Al kort na zijn aankomst begon hij gedichten en
prozabijdragen te publiceren in het Surinaamsch Weekblad en in de Surinaamsche
Courant en Gouvernements Advertentie Blad (overzicht in bijlage IX) en hij schreef
een Dichtbundeltje voor de Surinaamsche jeugd (1853) (zie § 9.5). Onomstreden
was Van Schaick niet. Procureur-generaal J.W. Gefken noemde hem ‘een onheilige
spotter’ en in een anonieme brochure uit 1859, De Surinaamsche adressen, werd
hem verweten dat hij voorzitter was van de ‘verdorven’ loge Concordia en dat hij
‘van den kansel de vreemdste stellingen in de meeste gezwollen taal en met woeste
468
gebaarden’ verkondigde.
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465
466

467

468

‘Bijdragen van gemengden inhoud: Toepassing’. Niet gesigneerd. In: De kolonist, I (1838/1839),
Tiende stuk, pp. 317-318.
Over het begrip ‘tussenfiguur’: Leijnse & Van Kempen 1998: 1-6, 313-320.
Vgl. SCGAB 101/21-8-1856. De uitgave was bij hemzelf ad 50 Cts. verkrijgbaar ‘Ten voordeele
der Protestantsch Surinaamsche Mettray’. In 1854 verscheen eveneens te Paramaribo zijn
Nieuwjaars-rede uitgesproken op den 1n. Januari 1854. Vaak wordt zijn naam ook gedrukt
als: Van Schaïck. Biografisch over Van Schaick is Samson 1959b. Zijn publicaties in Frederiks
& Van den Branden [1891]: 686-687.
Verg. EvS 657; SCGAB 25/26-2-1859. SCGAB 32/15-3-1859 & SCGAB 33/17-3-1859 geven
een advertentie voor Novellen, door C. van Schaïck. Opgedragen aan gouverneur Schimpf.
Uit te geven bij intekening ad ƒ3,-: ‘een verzameling schetsen en verhalen, die hij hoopt en
wenscht dat even gunstig onthaal [sic] mogen worden als zijne vroegere Werken. Het terrein
waar hij zich op bewoog is dat van 't volksleven, zoo als 't zich aan het oog voordoet - bekeken
van zijne licht en schaduwzijde’. De uitgave van 1854 was aanwezig in de Koloniale Bibliotheek,
evenals Vijf maanden (1851) (Catalogus... 1911: 102, 99). In WI 29/9-4-1865 e.v. adverteert
J.J.P. Wessels ook met de Novellen ‘ingenaaid in een prachtband’, blijkbaar de editie van
1864. Samson 1954/55b: 163 citeert Van Schaicks gedicht over de Mettray.
Citaten uit Toes 1992: 215-216. Toes vermeldt ook dat Gefken bij een preek van Van Schaick
was weggelopen (p. 163).
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Werk. Een groot dichter betoonde Van Schaick zich niet; curieus mag wel het gedicht
‘Troostwoord’ heten dat gaat over de ontheemding van geëmigreerden:
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Stervelingen!
Zwervelingen
Buiten 't hemelsch Vaderland!
Daar gekomen,
Wordt ontnomen
Alle boei en band.

In 1854 verscheen in Nederland een tijdschrift dat de kennis over de Nederlandse
koloniën in de West moest bevorderen. Van Schaick maakte deel uit van de redactie
van West-Indië maar niet langer dan het eerste nummer (zie § 5.2).
Zijn roman De manja: familie-tafereel uit het Surinaamsche volksleven (1866)
moet een leven buiten Suriname geleid hebben. Samson zegt ervan dat er in
469
Suriname geen exemplaar van te vinden is en wijdt er verder geen woord aan.
De manja is niettemin een van de opmerkelijkste negentiende-eeuwse romans over
Suriname. Het boek verscheen te Arnhem bij D.A. Thieme als 64ste deel van de
Guldens-editie, een volksuitgave die voor 1 gulden te koop was. De historische
roman begint in het jaar 1836, toen vele Surinaamse plantages reeds verlaten waren,
maar de slavenmaatschappij nog lang niet aan zijn eind was gekomen. De plot
draait rond de wederwaardigheden van de familie van de overste L., een streng
maar meestal rechtvaardig militair die uit een Frans geslacht voortkomt, maar zelf
in Suriname geboren is. In de familie neemt de slavin Rosalie een bevoorrechte
positie in, wat leidt tot een vergiftigingscomplot door een andere slavin. De oude,
trouwe neger James weet dit te verijdelen en wordt beloond met zijn vrijlating.
Het toneel verplaatst zich naar de Commewijne waaraan de overste een
suikerplantage heeft liggen. Op een grote partij slaat de driftige overste Rosalie
omdat er geen champagne meer voorradig is en later krijgt zij ook nog eens
lichaamsstraf van de dochter des huizes, Mathilde. Uit schuldbesef besluit de overste
haar bij terugkeer in de stad de vrijbrief te geven, zij vertrekt en keert nooit weer.
Dan gaat het bergafwaarts met de familie: drie van de kinderen overlijden binnen
korte tijd, waaronder de geliefde Mathilde die wegteert aan de lepra. Ook de kapitein
die zij zou huwen sterft. De overste besluit het land de rug toe te keren, de slaven
worden vrijverklaard. Op de valreep wordt de vrouw van de overste bij de stervende
Rosalie geroepen die bekent dat zij met een besmette manja Mathilde ziek heeft
gemaakt.
In veel opzichten gaat het hier om een bijzonder boek, om te beginnen al met de
titel die niet De mango luidt maar het Surinaams-Nederlands volgt: De manja . Van
Schaick neemt consequent stelling tegen de mensonterende slavernij: ‘wensche
men dien hooggeroemden, goeden ouden tijd met al zijne kerkelijke vroomheid, niet
terug’ (12) - waarmee hij de later nog te bespreken Surinaamse schrijver Kwamina
links passeert! Maar dat is misschien nog niet eens het opmerkelijkste ná Van
470
Hoëvell (naar wie hij impliciet verwijst) en ná 1863. Opvallend is hoeveel dialogen
hij weergeeft in het ‘Neger-Engelsch’ (met vertaling in de voetnoten). Hij moet de
taal werkelijk goed beheerst hebben, maar blijkt niet alleen in dat opzicht uitstekend
gedocumenteerd. Zo vinden we bij hem een zeldzame beschrijving van het interieur
469
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In het Archief Samson, port. 2, nr. 6 spreekt hij zijn spijt erover uit dat hij het boek niet heeft
kunnen vinden. De manja is niet vermeld in de Catalogus der Koloniale Bibliotheek (1911).
De integrale tekst is sinds 2001 opgenomen in de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren
met woordverklaringen van het ‘Neger-Engelsch’: www.dbnl.org.
Citaat: ‘Wij hebben 't oog op de noodkreten en klaagliederen, die in de laatste jaren zijn
aangeheven over de mishandeling der Negerslaven in Suriname. Men haalde voorbeelden
en feiten aan van vroegere jaren, geput uit het strafregister op het piket van justitie, in de
Wagenwegstraat te Paramaribo, zonder vermelding van dag en jaar, meêgedeeld in modernen
stijl, woorden dezer eeuw.’ (13)
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van een slavenhuis, maar ook nauwkeurige beschrijvingen van de ontvangsten op
een plantage, van de negerdanspartijen banja of du, van een lijkaflegging, van het
ziektepatroon van de melaatsheid en van de eerbewijzen die hooggeplaatsten
krijgen. Dat hij een goed prozaschrijver was, bewijst wel het feit dat hij alle informatie
harmonisch
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in zijn verhaal weet te vlechten, zonder afbreuk te doen aan spanning, plot en
karakteruitbeelding. Hij schrijft niet in de kwezelige trant van de dominees van zijn
eeuw, is ruimdenkend tegenover een priester en andere religies en aarzelt niet de
zondaren de sacramenten te geven: ‘En nooit hebben wij een oogenblik geaarzeld
de wet der Nederlandsche Hervormde kerk, die zoo iets verbiedt, voorbij te zien en
inbreuk op die bepaling te maken.’ (236) De predikant betoont zich ook in andere
opzichten een progressief denker, getuige uitspraken als:
Het is een schandelijke onwaarheid, eeuwen door gelogenstraft, dat de
vrouw beneden den man staat. Dwang alléén, algemeene dwang, heeft
haar in dien toestand gebracht. (102)
Zonder het te kunnen voorzien, heeft Cornelis van Schaick met De manja het
vroegste relaas gegeven van Surinamers die gedesillusioneerd hun eigen land de
rug toekeren. Dat wil niet zeggen dat de schrijver zijn roman daarmee een
defaitistisch slot geeft. Dat slot is bewaard voor de oude neger James die de graven
verzorgt van de overledenen uit de familie die hem zijn vrijheid schonk.

Profiel: W.E.H. Winkels
Leven. Willem Eduard Herman Winkels (Amsterdam, 24 mei 1818 - Paramaribo?,
na 1892) ging in 1839 naar Suriname, waar hij als blankofficier emplooi vond. In
1846 adverteerde hij voor het eerst als uitbater van een ‘Hollandsche en Fransche
471
lees-bibliotheek’. Een jaar later bood hij ook allerlei soorten boek- en
472
kantoorbehoeften aan, alsmede Havana-sigaren, zoutvlees etc. Tussen 1846 en
1862 adverteerde Winkels met grote regelmaat in de Surinaamse kranten. In het
laatste jaar deed hij zijn boekwinkel, leesbibliotheek en boekbinderij van de hand,
473
omdat hij spoedig wilde vertrekken. Maar vermoedelijk is hij ook in Suriname
474
overleden.
Al spoedig na zijn aankomst in de kolonie begon Winkels te tekenen en te
schilderen. In de collectie van de Landsboekerij, later overgegaan in die van het
Surinaams Museum, bevinden zich drie collecties waterverf- en potloodtekeningen
475
van zijn hand; deze zijn inmiddels in enkele studies beschreven. Behalve tekenaar
van het Surinaamse landschap en van het plantage- en stadsleven, was Winkels
ook schrijver. Hij voorzag zijn prenten van uitvoerige teksten, publiceerde in 1841
476
een gedicht en van 1857 tot 1861 prozastukken in het Surinaamsch Weekblad.
Winkels schreef een brochure, Slavernij en emancipatie: eene beschouwing van
den toestand der slavernij in Suriname , die in zijn geheel eerder een pleidooi vóór
471
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SC 42/8-4-1846 e.v.
ANAB 4/9-1-1847.
SW 48/30-11-1862. Zie ook § 3 en § 4.2.
In SW 48/30-11-1862 meldt hij dat hij spoedig vertrekt, maar uit De Kolonie Suriname valt op
te maken dat hij in 1892 nog in Suriname woonde (Voorhoeve 1963: 274).
Voorhoeve 1963 geeft er een nauwkeurige beschrijving van, alsook Winkels 1994b. Medendorp
1994 en Kolfin 1997a: 94-103 becommentariëren ze. Biografische gegevens zijn ontleend
aan Voorhoeve en Medendorp, maar door mij op verschillende punten aangevuld en
gecorrigeerd.
In SC 14/16-2-1841: Weerklank, op de Uitboezeming, of het Dichtstukje, voorkomende in de
Surinaamsche Courant van Dingsdag den 9den Februarij 1841 [door] W.E.H.W. Hij reageert
hiermee op het anonieme: Uitboezeming, ter gelegenheid der Maansverduistering op den
5den dezer (in SC 12/9-2-1841).
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dan tégen de emancipatie is, zij het met deze kanttekening van Voorhoeve: ‘Hij is
geen principieel tegenstander van de slavernij, maar verwijt Nederland, dat het nooit
genoeg gedaan heeft om de slaaf te veredelen en te beschaven, zodat de
477
emancipatie een succes zou kunnen worden.’ Vermoedelijk na 1856 publiceerde
hij nog een verzameling van overheidsstukken, Publikatien en andere verordeningen
betrekkelijk de
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Voorhoeve 1963: 272. De brochure verscheen in Utrecht, bij Andriessen in 1856, en is
aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
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kolonie Suriname anterieur aan het jaar 1816. Het Surinaams Museum bezit nog
een onuitgegeven manuscript van 521 pagina's, De Kolonie Suriname: indrukken
en schetsen uit 1885-1892, dat een uitvoerige beschrijving van Suriname in de 19de
479
eeuw geeft. Er valt uit op te maken dat Winkels nog een publicatie op zijn naam
had staan: Laasoth of de mensch stoffelijk en geestelijk beschouwd.
Werk. De tooverlantaarn van Mr Furet , daterend van 1840, bevat een serie van
achttien ovale prenten met satirische afbeeldingen van het leven van een blankofficier
in Suriname, en een afzonderlijk deel met satirische bijschriften. ‘Zelden vindt men
zulk een scherp en openhartig commentaar op de Surinaamse toestanden’, oordeelde
480
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Jan Voorhoeve. Van de bijschriften bestaan inmiddels enkele uitgaven. Op drie
na zijn alle teksten opgebouwd uit dialogen of monologen. Die kunnen gezien worden
als ‘tekstballonnen’ bij de afbeeldingen, maar ze zijn overigens evengoed afzonderlijk
te lezen, zoveel beeldende kracht bezitten ze. Als ze in samenhang met de
afbeeldingen worden gelezen, dan is de verhouding beeld-tekst er een die
482
vergelijkbaar is met die in de Bommel-strips van Marten Toonder.
Winkels schetst het leven van de blankofficier Peon Charles Prêt in 18
voorstellingen: 1. Mr. Furet stelt zijn toverlantaarn voor en introduceert de figuur
van de blankofficier als een beklagenswaardig wezen. 2. Prêt meldt zich aan bij zijn
oom, die administrateur is in de stad. Er ontspint zich een levendige dialoog die
venijn krijgt door de tussen haakjes toegevoegde gedachten van de administrateur:
‘Ei zóó, heb je zoo'n mooije reis gehad? Wel dat doet mij dan eens regt
pleizier’ (Was ie maar onderweg verzopen; wat doe ik met zoo'n
presentkaaske! die snuiters snuffelen maar in de boel.) ‘Twee en dertig
dagen! kijk man, dat is eene heele mooije reis!’
3. De blankofficier reist met een gammele boot naar de plantage Atroce. Op zijn
klagen reageert de roeier met:
‘Kaba massa [hou op, meester], pont is niet beroer - is heel mooi schip pont lek... alle pont lek, maar is pleisier vaar met pont, gaat niet hesi [snel],
ma zeker; en massa zeg stink in pont! Is niet stink, is lekker mond voor
slaaf, is zout visch, is bakkeljaauw - neger mot dood, niet krijg
bakkeljaauw. Massa sa njan bakjauw toe.- [Meester zal ook kabeljauw
eten.]’
4. Bij aankomst op de suikerplantage krijgt Prêt direct de strengste instructies om
hard te werken. 5. Hij brengt zijn eerste rapport uit en krijgt zijn eerste sterke borrel.
6. Zelfbeklag over de stekende muskieten, de hitte en de schamele verdiensten. 7.
Prêt doet pogingen in zijn hangmat te klimmen en wordt door zijn voetebooi
(huisknecht) uitgelachen:
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Het verschijningsjaar dat de CatUBA 7643 noemt: 1830, is in ieder geval onjuist (verg.
Voorhoeve 1963: 273).
Voorhoeve 1963: 273-274.
Voorhoeve 1963: 271.
De teksten met een enkele afbeelding uit De tooverlantaarn werden gepubliceerd in Winkels
1994a. Kolfin 1997a: 148-157 reproduceerde een aantal afbeeldingen in kleur met de teksten.
Bakker e.a. 1993: 32 gaven zes plaatjes in kleur met fragmenten van de teksten.
In 1994 bracht het Surinaams Museum een klankbeeld van Winkels' platen met zijn teksten
ingesproken door Harold Sijlbing.
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‘Loekoe no so wan bakra va a don; mi denki Bakra sabi alla sanni, en disi
no sabi voe krin na inni wan hamakka srefi voe slibi: Ha! ha! ha! datti na
wan bigie kau.’ (Zie zoo'n blanke eens aan, wat is hij dom. Ik heb altijd
gedacht, dat de blanken alles konden, en deze kan niet eens in een
hangmat klimmen, om te gaan slapen. Ha! ha! ha! dat is een groote
koebeest!)
8. In een scène wordt het sjofele ontbijt van de blankofficier geschetst. 9. Een
creolenmama (creoolse die voor de kinderen zorgt) komt haar zoontje voorstellen
als voetebooi. 10. Uit heimwee krijgt Prêt een fata morgana van het leven in Holland.
11. Beschrijving van zijn kamer: ‘dan is er
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nog eene soort van dieren in dusdanige kamers, als scorpioenen (zeer weinig)
duizendbeenen van een half voet (tamelijk veel) kakkerlakken (als de legioenen van
Caesar)’. 12. De blankofficier gaat naar de veldarbeid en verdrinkt bijna in een sloot.
13. Met mooie praatjes lokt hij het slavinnetje Flora naar zich toe. 14. De directeur
betrapt het paar, Prêt wordt weggejaagd en zet een grote mond op, het slavinnetje
wordt met de zweep geranseld. 15. Vier blankofficieren amuseren zich op de dag
dat ze hun gage hebben ontvangen en 16. worden totaal bezopen. 17. Het sterfbed
van een blankofficier, voorafgaand aan 18. een monologue interieur van een
grafdelver die de man wel mag: ‘ik heb een mooi droog plekki voor je uitgezocht’.
Niettegenstaande het satirische element in de schets van de blankofficier, wijkt
zij in grote trekken niet af van de beschrijving die M.D. Teenstra heeft gegeven van
het lang niet altijd comfortabele bestaan van de plantage-opzichter. Vroeger werden
blankofficieren geronseld onder matrozen en soldaten, zegt hij, ‘onder welke men
483
eene menigte wreede, ongemanierde buffels vond.’ Maar in de 19de eeuw
behoorden de blankofficieren tot de ‘fatsoenlijkste klasse onder de kolonisten.’
In het Surinaamsch Weekblad heeft W.E.H. Winkels twee reeksen artikelen onder
het pseudoniem ‘den ouden Heer Furet’ geschreven. In 1857-1858 de reeks
‘Humoristische Snippertjes’, in totaal 64 korte, soms ernstige, soms humoristische
prozastukjes in de trant van den Ouden Heer Smits, en in 1860-1861
‘Uitboezemingen over de Kolonie Suriname door Furet’ in 19 delen (zie bijlage X).
Buiten de series verscheen nog in 1859 ‘Brief van eene witte kip aan de zwarte kip’.
In dit prozastuk hoort een kip in de slaapkamer van haar meester een tweegesprek
over de slechte rijst die Juda en Van Praag leveren - blijkbaar een actueel onderwerp.
Het zijn geschiedkundige beschouwingen in essayistische en soms ook in
quasi-fictieve vorm, met personen die sprekend worden opgevoerd. Als het hem
uitkwam, doorspekte Winkels zijn stukken met zinnen in het Sranan en enkele odo's
(creoolse spreekwoorden).
Soms haalde hij sarcastisch uit naar de slaapverwekkende monotonie in de kolonie
en de zelfingenomenheid van haar bewoners. Dat deed hij bijvoorbeeld in deel X
484
van de reeks in een ‘Brief van Mevrouw Kwal aan Mevrouw van Zuijlen’. Mevrouw
Kwal schrijft over de conversaties die alleen maar gaan over oudbakken modes en:
Verder over de Negers en het meest, - over vaten met Suiker. O Keetje!
voegde het mij als vrouw, een kras woord te zeggen, ik zeide met Max
Havelaar: ‘stik in Suiker!’ Want dat zoet alhier op den geheelen dag in
den mond der Kolonisten, op soiree's en partijen, in familiekringen en op
de wandeling, is walgelijk.
Dit is de allereerste vermelding van Multatuli in Suriname; we schrijven 1861, een
jaar na de verschijning van de Max Havelaar.
Mevrouw Kwal gaat door met haar klaagzang. Ook haar man heeft een
suikerplantage gekocht en ‘de philantropie is er door de hier heerschende
denkbeelden uitgeschuijerd.’ De slavernij de verkankert alles. Zij waarschuwt tegen
schijnfilantropen en tegen ‘brieven van hier naar Nederland, door kwezelarij en
fijmelarij gezonden, geheimzinnig, en misschien met twee ouweltjes digt gemaakt’.
Leugenaars zijn het die zichzelf christenen noemen en zeggen: ‘Het is hier een
slechte troep, doch wij o Heere! danken U dat wij niet zijn, als zij’. Deze variatie op
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Teenstra 1842: 18. Zijn beschrijving van het blankofficiersleven op pp. 18-24.
SW 32/11-8-1861. De navolgende passage is een bewerking van een stuk uit Van Kempen
1998a. De tekst is herdrukt in Mama Sranan 112-116.
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een van de laatste regels van Multatuli's ‘Het gebed van den onwetende’
verantwoordde Winkels met een interessante voetnoot: ‘Overgenomen van de in
Hamburg uitgegeven plaat: “Multatuli's gebed, van den onwetende”. Wij danken
den onbekenden toezender, voor het cadeau exemplaar, ons per mail van

485

Verg. Multatuli 1950: 473-477.
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Junij toegezonden. W.’ De onbekende afzender moet in ieder geval snel gehandeld
hebben, want de publicatie van Multatuli's ‘Gebed’, althans in De Dageraad, dateert
van maart 1861.
Er is tenslotte nog een interessant punt in de brief van mevrouw Kwal: na nog te
zijn ingegaan op het achterlijk-houden van de negerbevolking, spreekt zij zich ferm
uit voor het openbaar maken van alle wantoestanden:
de drukpers is in Suriname even zoo in de boei geslingerd als alles, wat
zich alhier beweegt. Zij is een teringachtige, vol knelbuilen en zij draagt
volstrekt de Phrijgische muts niet [...]. Zij is een weeskind, zeer
zenuwachtig en vooral zwak in haar knieën, kijkt de een of andere regent
van het weeshuis haar wat barsch aan, bof! dan ligt zij reeds, of geeft
men de bonne die haar geleidt, beloften, of bedreigt men haar, dan kan
het arme kind geen mond meer open doen en zwijgt bescheiden stil. Er
komt echter geloof mij, een lossere en vrijere beweging in haren gang,
krachtig voedsel, een matige beweging in de vrije lucht, en wat
staaldroppels - want zij is nog wel wat koekerig na hare langdurige ziekte
- zal haar welligt eens tot eene gezonde ferme deern vormen, waarvoor
de Nederlandsche maagd niet behoeft te bloozen.
De ‘Brief van Mevrouw Kwal aan Mevrouw van Zuijlen’ is een fraai voorbeeld van
negentiende-eeuwse epistolaire kunst.
Winkels was een immigrant, maar een die geheel is opgegaan in de Surinaamse
samenleving. Hij zag geen verschil tussen Europeaan en Afrikaan, merkt Jan
Voorhoeve op. ‘Voor een Europeaan heeft hij zelfs merkwaardig veel waardering
voor de eigen cultuur der slaven. Hij wijst met ingenomenheid op de zang, de odo's,
de verhalen en legenden der slaven. En over de schoonheid der slavinnen wordt
487
hij zelfs bepaald lyrisch [...].’ Met zijn werk pakte hij de satirische traditie van
Hendrik Schouten en de Satiricus van De Surinaamsche Nieuwsvertelder op. Die
traditie lijkt kenmerkend te zijn voor inwijkelingen van Hollandse afkomst; in de 20ste
eeuw zou zij door verschillende anderen worden voortgezet.
De geschiedenis van het enige letterkundige genootschap dat Suriname in de 19de
eeuw heeft gekend, Oefening Kweekt Kennis, werd beschreven in § 7.3. Formeel
bestond het van 1853 tot 1893, maar het is in staat gebleken bijna al die veertig
jaren stil te blijven. Die stilte werd vooral luidruchtig na het uitkomen van een
Jaarboekje, dat hoe conventioneel ook in vele opzichten, in het literair-historische
verhaal van de 19de eeuw een opmerkelijk uitgave was.

Close-up: Het Jaarboekje 1856
Het genootschap Oefening Kweekt Kennis liet in 1856 verschijnen Suriname:
jaarboekje voor het jaar 1856 . Het bevat de gebruikelijke almanak-inhoud als een
tijdrekening, een kalender en een lijst van overheidsdienaren, maar het grootste
gedeelte bestaat uit ‘Mengelingen’. Daarin werden een naamlijst, een korte
geschiedenis van het genootschap en de openingsrede van Bosch Reitz afgedrukt,
maar ook drie prozastukken.
486
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Deze plaatuitgave wordt niet in de verantwoording van Multatuli's Volledige werken 1950:
547 vermeld.
Voorhoeve 1963: 272.
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Het eerste, getiteld ‘De gouden sleutel’, opent en eindigt met een scène waar een
auctoriële verteller aan het woord is, maar bestaat verder uit een aantal brieven van
488
George van den Broeke aan zijn vriend Charles. In de openingsscène zien we
deze twee personen na de huwelijksplechtigheid van George met Mary Colmar,
een jonge, maar al rijke plantagebezitster uit Demerary. George vertelt dat hij die
morgen getrouwd
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is zonder ook maar enige liefde te voelen. Hij is dertig, maar heeft al alles
meegemaakt. Zijn zinnen zijn totaal uitgedoofd, hij heeft geen illusies meer en het
beste bewijs voor zijn afstomping is dat hij zijn val zelf heel goed beseft, maar er
niets tegen kan doen. Hij is met Mary getrouwd als laatste middel ‘ter redding en
verjeugdiging’, maar weet nu al dat het vergeefs is geweest. Hij heeft echter niet
door dat Mary de hele conversatie heeft afgeluisterd. Als zij later bij elkaar zijn,
zweert ze voor altijd een vreemde voor hem te blijven en ze wijst hem een andere
kamer. Als symbool van die eed vraagt zij de sleutel van haar gouden armband
terug die zij hem heeft gegeven en die alleen bestemd was voor diegene die zij
wilde beminnen.
Het paar begeeft zich naar de plantage Friendship, waar Mary erin slaagt George
langzaam te betrekken bij de zaken. Er komen andere mannen die, de onderlinge
kilheid van de echtelieden beseffend, Mary het hof maken. Op een bal springt George
in de bres voor een vernederde jongeman, eerste duidelijke teken dat zijn
verdoofdheid aan het verdwijnen is. Na maanden kan hij zijn vriend schrijven dat
hij Mary werkelijk bemint. Een medeminnaar lijkt juist dan roet in het eten te gooien,
maar die medeminnaar blijkt Charles te zijn, die alle brieven van George aan Mary
heeft doorgespeeld.
Charles ging naar George toe, en boog zich over hem heen, alsof hij met
hem wilde spreken; op eens trok hij hem echter snel de handen van voor
de oogen, en noodigde hem, het in tranen badende gelaat naar Mary te
keeren; terwijl hij zeide: ‘Keer u om; zoo moet zij u zien.’
Mary kon niets anders zeggen dan: ‘hij bemint mij!’ en George sloot haar
in sprakelooze verrukking in zijne armen. [p. 69]
Met zijn 35 pagina's en duidelijke ontwikkeling van het handelingsgebeuren heeft
‘De gouden sleutel’ de allure van een novelle. De datering onder het stuk luidt:
Paramaribo, Augustus 1855. Mogelijk is het geschreven door E.A. Jellico van Gogh,
een van de twee oprichters van het genootschap. Van Gogh was onderwijzer,
algemeen secretaris van de Surinaamsche Maatschappij van Weldadigheid, als
militair gevonnist ter zake van misbruik van landsgelden en volgens de wantrouwige,
door vensters glurende gouverneur C.P. Schimpf, correspondent van ‘zekeren
Wolbers te Utrecht, die steeds op eene even eenzijdige wijze over de emancipatie
489
schrijft en voor wie alle bouwstoffen goed zijn.’ Van Gogh was ‘met warme liefde
voor de letterkunde bezield’, zoals de historische schets in het Jaarboekje het
uitdrukte. De schrijver heeft in een relatief kort bestek de psychische transformatie
van de figuur van George aannemelijk weten te maken. Daarmee kan ‘De gouden
sleutel’ de eerste psychologische novelle uit de Surinaamse letteren genoemd
worden. Het boven geciteerde slot geeft al aan dat het stuk binnen de conventies
van de romantische literatuur blijft. Dat slot is wat braafjes. Vroeger in het stuk lijkt
de invloed van de briefroman Die Leiden des jungen Werthers haar werk te hebben
gedaan: George heeft zichzelf in de marge van de samenleving gemanoeuvreerd
en overweegt zelfmoord, maar weet uiteindelijk aan de sterke persoonlijkheid van
Mary geen weerstand te bieden. Evenals Goethe's tachtig jaar eerder gecreëerde
protagonist weet hij zijn eigen emoties indringend onder woorden te brengen. Goethe
was trouwens geen onbekende in de kolonie: nog maar enkele jaren vóór 1855 was
bijvoorbeeld Le chalet enige malen opgevoerd, een opera van Adam op basis van
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Goethe's Singspiel Jery und Bäteli. Maar ‘De gouden sleutel’ is misschien de
enige aanwijsbare tekst waarin de invloed van Goethe ook literair doorwerkte.
Het tweede prozastuk, getiteld ‘De grijze toovenaar’, is van gelijke lengte als het
eerste - 36 pagina's -, vermeldt ‘Paramaribo, October 1855’ en is wel van een
auteursnaam voorzien: Christina van Gogh (zie ook § 9.5). Als vrouw kon zij geen
lid zijn van het letterkundig genootschap. Mogelijk is ‘De grijze toovenaar’ in concept
van oudere datum; een West-Indische thematiek kent het stuk in het geheel niet.
Waar het zich
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afspeelt, in ‘eene stad, een dorp of een vlek’ weten wij niet, zegt de openingszin,
en zelfs het werelddeel is niet bekend. Op het eerste gezicht lijkt Van Gogh door
deze locatievervaging het Europees karakter van haar stuk wat te hebben willen
verdoezelen. Maar de situering is functioneel, want het gaat om een sprookjesachtige
vertelling, die geheel en al verloopt volgens de wetten van het genre. Een grijsaard,
de Grijze Toovenaar of Oude Profeet genoemd, beschikt over wonderbaarlijke
krachten die hij een halve dag per jaar kan overdragen. Een jongeman vraagt hem
de gave om in de toekomst te kunnen zien. Drie jonge meisjes zien hun wens in
vervulling gaan; een wil er rijk en machtig worden, een beroemd en toegejuicht
vanwege haar zangkunst, de derde wil een huiselijk leven met man en kinderen.
De jongeman is binnen tien jaar grijs van alle ellende die hij heeft zien aankomen,
de twee meisjes met hun grote wensen zijn wel rijk en beroemd geworden, maar
uiteindelijk ellendig aan hun eind gekomen, en alleen het eenvoudige meisje heeft
haar geluk gevonden. Het verhaal eindigt in een lamentatie over de slachtoffers van
eigen dwaasheid en een dankgebed en eerbetoon aan God. Van psychologie der
karakters is hier geen sprake, noch van enige oorspronkelijkheid in compositie,
spanningsopbouw of stijl. Het verhaal staat nadrukkelijk in functie van de christelijke
moraal, zoals dat ook het geval was met de Vertellingen van een Surinaamschen
vogel.
De laatste bijdrage tot de bundel is aanzienlijk korter: 9 pagina's. Ze draagt de
vermelding ‘Paramaribo, October 1855’, en de initialen E.S., zonder enige twijfel de
initialen van E. Soesman. Waarschijnlijk luidde zijn voornaam in de familietraditie
Eleazer en ging het om een Soesman die samen met zijn broer Samuel een firma
491
dreef onder de naam Gebrs. Soesman die in 1874 failliet werd verklaard. Zijn
bijdrage draagt als titel ‘De muzijkkamer’ en als ondertitel: ‘Eene concertante uit “la
Muette de Portici”’. Blijkens het verhaal moet deze ondertitel gelezen worden als
een aanduiding voor de gemoedsstemming waaronder het is geschreven. Het
verhaal beschrijft de sterke emoties die een ik-figuur overspoelen wanneer hij op
een zondagmorgen in de muziekkamer van zijn vriend G. naar muziek luistert. De
melodieën, ‘stemme Gods op aarde’, voeren hem terug naar zijn jeugdjaren toen
hij dezelfde muziek hoorde en zich schaamde voor zijn tranen. Zijn gedachten
dwalen naar de zonen van zijn vriend die viool speelt. Tot droefenis van hun vader
wonen zij ver weg. Vervolgens verwijlen zijn gedachten bij de evenzeer zwaar
beproefde pianiste, die eerst haar dodelijk zieke zuster heeft verpleegd en later haar
grote liefde zag afgewezen door de vooringenomenheid van haar ouders. ‘Overstelpt
van aandoeningen verliet ik het vertrek; en bad voor haar en voor mijnen vriend. Ja, voor beiden.’ Van een plot is hier nauwelijks sprake. Het verhaal is een evocatie
van sentimenten, een tekst die zich overladen met Sehnsucht in het hart van de
romantiek plaatst. De auteur hanteert een overdaad aan metaforen en roept in een
nevenschikking van telkens andere uitdrukkingen het tasten naar de juiste woorden
op.

Spectator
In De West-Indiër schreef in 1865 iemand die zich Spectator noemde een ‘Episode
uit het leven van een Varken (Niet verdicht)’. Een vertellend varken ziet hoe zijn
zieke broertje wordt geslacht door hun meester en meesteres:
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de familie had het erg sober, daarna de vrijverklaring der Slaven - van
welke groot-zegenrijke gebeurtenis de familien Schildpadden en Slakken
geprofiteerd hadden - het bemannelijk [sic] echtpaar bijzonder weinig
werkte, en het middel van hun bestaan in den veestapel vonden, door
mij - die in een hoogst interessante positie verkeer - en mijn broertje
vertegenwoordigt.
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Mevrouw bragt wel is waar gelijk vele harer lotgenooten, iets in het
huishouden bij, namelijk het lokken en meenemen van een's anders
pluimvee en zij wisselen dezen nijverheidstak ook nu en dan af met het
vinden van lijnwaad op eens andere bleek - maar gij begrijpt dat dit niet
genoeg geeft, om in alles het huishouden van het noodige te voorzien.
Het verhaal over de verkoop van het zieke, geslachte varken eindigt met een pleidooi
voor een beter toezicht op de slacht ter wille van de volksgezondheid. Tegelijkertijd
is het verhaal een allegorie waarin het varken staat voor de teloorgang van de vette
492
winsten van de plantagekolonie. In de jaren '60 was deze Spectator de vaste
beschouwer van het wel en wee van Suriname, in De West-Indiër vaak onder de
kop ‘Het Surinaamsch Kronijkske’. Over zijn identiteit zijn geen gegevens bekend,
al gaf hij misschien zelf een aanwijzing in zijn varkensverhaal door te openen met
‘Ik ben een varken, in Suriname geboren, ofschoon mijn edel voorgeslacht van
Europeeschen tuk was’. In een ander dagblad, De Kolonist, verscheen van hem in
1868 ‘Het wegkwijnend mannetje’, een afgeluisterd verhaal over een ‘in doodsgevaar
verkeerende lijder’. Ene heer Brown vertelt over die lijder en tracht een mevrouw
over te halen lid te worden van de Sociëteit Tevredenheid door Honger. Als de dame
naar de naam van de lijder vraagt, antwoordt mijnheer Brown: ‘Zijn naam ken ik niet
juist, hij is echter van de familie der Guyana's en een afstammeling van de oude
493
Surinen. Adieu Mevrouw!’
De misère in de plantagelandbouw werd in 1869 en 1881 gethematiseerd in de
belangrijkste literaire voortbrengselen van de negentiende-eeuwse Surinaamse
letterkunde: de romans Jetta en Nanni of Vruchten van het vooroordeel van een
zich Kwamina noemende Surinaamse auteur.

Profiel: Kwamina
Leven. De enige Surinaamse auteur van romans in de 19de eeuw schreef onder
de naam Kwamina, de naam die creolen en bosnegers geven aan een op dinsdag
geboren jongen. Achter dat pseudoniem school A. Lionarons, onderwijzer te
494
Paramaribo. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Alexander Lionarons, geboren op
495
3 mei 1827. Men zou verwachten dat iemand met literaire aspiraties als deze
Lionarons voorkwam in de ledenlijst tot en met 1855 van het letterkundig genootschap
496
Oefening Kweekt Kennis, maar dat is niet het geval.
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WI 37/7-5-1865. Herdrukt in Mama Sranan 117-119.
DK 18/1-3-1868.
Aldus ENW 611. Van Sijpesteijn 1854: 264 noemt hem als ‘stads-schoolonderwijzer’. Het
navolgende is een bewerking van een gedeelte uit Van Kempen 1998h.
Abraham Lionarons (geb. 2-1-1840) en een andere Alexander Lionarons (1841-1891) kunnen
onmogelijk al in 1854 stadsonderwijzer zijn geweest. Abraham Charles Lionarons (geb.
22-3-1826 en gehuwd met Vrouwtje Salomon Machielse Jr.) is evenmin waarschijnlijk; de
altijd zeer exacte Encyclopædie van Nederlandsch West-Indië zou dan de voorletters A.C.
of A.Ch. vermeld hebben. Ik dank deze gegevens aan de ongepubliceerde Historische
Schetsen uit het Surinaamse Jodendom van John de Bye.
Het zou kunnen dat hij in 1842 meespeelde in Thalia's opvoering van Zuma of De ontdekking
van den kinabast: hij zou dan dus zeer jong zijn geweest, wat in de vrouwelijke bijrol van
Idalia mogelijk was, maar vermoedelijk ging het bij deze acteur toch om dezelfde A. Lionarons
die in 1838 de Reglementaire Bepalingen van Thalia mee ondertekende, en dat deze een
elfjarige was, is natuurlijk uitgesloten.
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Behalve romans verscheen in 1913 eveneens onder de naam Kwamina een
tweedelig artikel getiteld ‘Paramaribo: hoofdstad van de kolonie Suriname’ in het
tijdschrift Eigen Haard. Als het nog steeds om dezelfde Kwamina gaat, dan zal deze
dus hoogstwaarschijnlijk omstreeks dat jaar
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1913 overleden zijn, want de Encyclopædie van Nederlandsch West-Indië die hem
als overleden onderwijzer ten tonele voert, draagt als verschijningsjaar 1914-'17.
Lionarons was een geslacht van Sefardische joden die, nadat hun in 1654 op
Portugees grondgebied de vrije godsdienstoefening werd ontzegd, van Brazilië naar
Suriname kwamen. In latere eeuwen wendde een tak van het geslacht Lionarons
zich tot het christendom. Of dit ook met Alexander Lionarons het geval is geweest,
is onbekend (opmerkelijk is wel dat de figuur van de oom die hij in zijn roman Nanni
opvoert, een bekeerde jood is). Minstens één Lionarons was een planter en nog tot
in de 20ste eeuw zijn telgen van de familie op plantages werkzaam geweest. Dat
de onderwijzer Kwamina goed op de hoogte was van de plantagecultuur, is dus niet
497
verwonderlijk.
Werk. De twee romans van Kwamina zijn in weinig openbare collecties en nog
minder vaak antiquarisch te vinden, reden waarom hun plot hier relatief gedetailleerd
wordt weergegeven, aleer andere opmerkingen worden gemaakt.
Jetta draagt als ondertitel Schetsen en beelden uit een vreemd land, maar is
niettemin een volwaardige roman van 184 pagina's. Het boek verscheen bij J.H.
Gebhard & Co. te Amsterdam in 1869, zes jaar na de afschaffing van de slavernij.
Het verhaal speelt zich af in de jaren direct na de slavenemancipatie, de jaren van
het Staatstoezicht toen de slaven formeel wel vrij waren verklaard maar nog tien
jaar verplicht waren tegen betaling op de plantages te blijven werken. Toen Jetta in
1869 uitkwam, was het een verhaal dat zich tegen een actuele achtergrond
afspeelde: het verval van de plantages, de oriëntatie op een ander economisch
stelsel, de opkomst van een ander type kolonist dat zich minder aanpaste en eerder
498
repatrieerde. De slaventijd, dat is voor Kwamina ‘de goede oude tijd’ (18, 25).
Het verhaal begint met een bekend gegeven: de titelpersoon is een mooie mulattin,
dochter van een plantagedirecteur en zijn huisslavin. Jetta krijgt op haar beurt een
kind van de blankofficier Eduard, maar Eduard denkt allereerst aan zijn toekomst
en derhalve aan Hortense, dochter van de gegoede weduwe Van Hulst. Om haar
Eduard terug te winnen vraagt Jetta een toelala, een inheems tovermiddel, aan de
neger Quakoe, die haar nog steeds bemint maar die zij om Eduard eerder heeft
afgewezen: ‘De jonge neger was noch engel noch duivel, maar een mensch met
een edelen aanleg, die noch in de godsdienst noch in de beschaving een steun
bezat bij den strijd tegen zijne hevige driften.’ (58-59) Maar Quakoe beheerst zich
vooralsnog. Als hij het tovermiddel gevonden heeft, weet de oude neger Christiaan,
die wraak wil nemen op de vroegere slavenmeesters, hem ertoe te verleiden het
middel te vervangen door een dodelijk gif. Buiten haar weten dient Jetta Eduard het
gif toe, deze sterft en Jetta wordt gearresteerd. Dan neemt de tamelijk rechtlijnige
plot een ingenieuze wending. Het verdriet van Hortense, die beroofd is van haar
toekomstige echtgenoot, verandert haar in een Florence Nightingale-figuur: ‘De
liefde voor één had haar ongelukkig gemaakt, in de liefde voor allen zou zij haar
geluk trachten terug te vinden.’ (89) Onwetend van de doodsoorzaak van Eduard,
neemt zij het kind van de gearresteerde Jetta onder haar hoede en zij bezoekt zelfs
de krankzinnig geworden Jetta in het Militaire Hospitaal. Maar Jetta sterft en daarmee
sterft ook de spanning van het verhaal. Hortense huwt de arts Doctor Duval. Deze
is ook een beminnelijk plantage-eigenaar; er volgt een uitvoerige beschrijving van
het plantagewezen die zo ontleend lijkt te zijn aan Herlein, Pistorius of Teenstra
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De mededelingen over het geslacht zijn mij gedaan door Wilfred Lionarons, dd. 13-9-1996.
Anno 1996 heeft de familie Lionarons nog een vertakking in Israël.
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van de 19de eeuw die wél bleven.
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(127-129). Na een ruzie tussen de edele neger Quakoe en de boze Christiaan gaat
de hut van Christiaan in vlammen op. Deze bekent de moord op Eduard en verdwijnt
in het cachot. Quakoe, achtervolgd door de
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geesten van Jetta en Eduard, pleegt zelfmoord. Het kind van Jetta en Eduard trouwt
met de plantagedirecteur en daarmee is, zoals de schrijver het uitdrukt: all well that
ends well.
Wat voor gedachtegoed komt uit dit boek naar voren? Van belang is allereerst
dat de auteur zich tot een Nederlands publiek richt. De ondertitel Schetsen en
beelden uit een vreemd land geeft ons daarvoor al een indicatie. In zijn woord vooraf
- in de 19de eeuw niet ongebruikelijk bij een bellettristisch werk - stelt Kwamina:
Suriname is tòch onbekend in Nederland. Eens slechts verscheen er een
boek onder den naam van Slaven en Vrijen, dat tot het Nederlandsche
volk doordrong. Het was een kwaad boek met een goed doel. Het
brandmerkte de slavernij, maar vervulde ook het hart der lezers met
afgrijzen voor de Surinamers. Men vergat, dat het den schrijver niet te
doen was om afgrijselijkheden op te disschen [...], maar dat zijn doel was
de wreedheid te schetsen, waartoe slavernij [...] aanleiding kan geven. En toch, Suriname verdient gekend te worden.
Kwamina/Lionarons was dus niet blij met de beeldende wijze waarop Wolter Robert
van Hoëvell in zijn Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet in 1854 de
gemoederen in beweging had gezet. Hij kan weliswaar niet anders dan toegeven
dat de Surinaamse slavengeschiedenis voorbeelden oplevert ‘van het botvieren der
laakbaarste driften’, maar zegt tegelijkertijd, verwijzend naar Van Hoëvells boek:
‘hoe wij ook begaan zijn met de arme Surinamers, die bij het ijzingwekkende tafereel
daarin opgehangen, als slavenbeulen zijn geteekend’ (78). Hij sympathiseert dus
met de plantersklasse die in zijn ogen tekort is gedaan. Als een slavin zo zwaar
door haar meester mishandeld wordt dat zij kort daarop aan een ontstekingskoorts
bezwijkt, zijn dit de woorden waarmee Kwamina de mishandeling schetst: ‘Een
ogenblik daarna ondergaat Virginia hare straf.’ Dat is alles, voor de auteur bijna
zelfs teveel, getuige deze voetnoot:
Wij hopen niet dat men van dit verhaal eene grief tegen ons zal maken.
Op Suriname wordt daarmede geen smet geworpen. Zij kan niet
verantwoordelijk zijn voor enkele misdrijven in verleden tijden in haaren
boezem gepleegd, evenmin als geheel Engeland verantwoordelijk is voor
mishandeling der jeugdige fabriekarbeiders. - Met genoegen hebben wij
elke gelegenheid aangegrepen om de goede hoedanigheden der
kolonisten te schetsen, en het beeld van Nene, in de volgende
hoofdstukken, zal genoeg toonen dat er ook liefde voor de zwarten bij
hen gehuisd heeft en nog huist. [81-82]
De vraag kan gesteld worden of Kwamina vond dat hij met ‘enkele misdrijven’ nog
wel een ethisch verantwoorde term had gebruikt ter samenvatting van de reeks
wreedheden die Stedman en Van Hoëvell in hun boeken hadden beschreven. In
het voorwoord zegt Kwamina waar het hem om is begonnen:
Ik wenschte te wijzen op dàt goud, dat Suriname's bodem bevat, maar
vooral ook op den schat, die als erts bedolven ligt in de harten van de
40,000 geëmancipeerden, welke thans levende in een staat van halve
barbaarschheid, even goed in staat zijn mede te werken tot den bloei van
Suriname als Chineezen en Koelies.
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In het daaropvolgende ‘hoofdstuk dat de romanlezer des noods mag overslaan’
gaat Kwamina er uitvoerig op in hoe de plantagecultuur in het slop is geraakt doordat
Suriname verzuimd heeft na de emancipatie de bosnegers als werkers op de
plantages aan te stellen, zodat zij nu in wellust en afgoderij wegkwijnen. Aan de
indianen hoeft helemaal niet gedacht te worden: die leven slechts in wanorde en
dronkenschap. Adjectiva sturen suggestief de perceptie van de lezer: ‘het geluid
van eene fluit en andere woeste geluiden’ (74), en de pyjaiman (sjamaan) maakt
‘allerlei potsierlijke bewegingen’ (75). Hoezeer de verteller duidelijk wil maken dat
hij zichzelf aan de andere zijde van de beschavingsgrens positioneert, blijkt wel uit
het expliciete commentaar waarmee het fictionele kader geregeld doorbroken wordt.
Als het gaat om een offergave van eieren aan de voet van een kankantriboom: ‘Wij
behoeven hier niet te verzekeren, dat de boomen, ook niet de krachtigste, in
Suriname evenmin als elders, eieren nuttigen.’ (55)
Met de negers die nu als arbeiders op de plantages werken en die hij veelal
‘Creolen’ noemt, is het qua beschaving niet veel beter gesteld dan met de bosnegers
en indianen. De neger is ‘niet
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minder een voorstander van polygamie dan de sultan van Turkije’ (33), hij zingt
woeste liederen en een dierlijke hartstocht krijgt hem uiteindelijk in de greep. Daar
helpt enkel een flinke dosis moralisme tegen. Vanaf pagina 127 is de roman een
vaak nauwelijks nog fictioneel te noemen voortzetting van de landbouweconomische
uiteenzetting die Kwamina in het begin van het boek gaf.
De schrijver betoont zich een pragmatische representant van het liberalisme: in
beginsel is hij tegen het confessionele onderwijs en vóór scheiding van kerk en
handel. Hij houdt vast aan vooruitgangsbeginselen en probeert een rationeel
fundament naar Taine's determinisme aan zijn opinies te verschaffen:
Wij zijn er verre van af, op het voorbeeld van sommige geleerden, den
neger onder het apengeslacht te rangschikken [...] De woeste natuur,
waarin de Afrikaan, te midden van apen en ander wild gedierte leeft,
oefent ongetwijfeld invloed uit op de vorming van zijne hersenmassa en
zijn geheel organisme, terwijl zich die omgeving teekent op zijn stomp en
dierlijk gelaat. [150]
Kwamina's alter ego is Doctor Duval die zijn arbeiders begripvol tegemoet treedt
en die ten strijde trekt tegen ‘verouderde gewoonten, onkunde en bijgeloof’ (145).
Hij is kortom de post-emancipatoire variant van de verlichte planter zoals die later
door Helman, Van de Walle, Mc Leod en anderen zou worden neergezet.
Kwamina's tweede roman, Nanni of Vruchten van het Vooroordeel , verscheen
bij J.P. Revers te Dordrecht in 1881 en is nog wat omvangrijker dan Jetta: 239
499
pagina's. De historische tijd wordt nergens exact genoemd, maar het verhaal
begint in ieder geval ná het Engels tussenbestuur, dus na 1816, en eindigt
vermoedelijk in de laatste jaren van de slaventijd, ná het optreden van gouverneur
Van Raders (1845-1852) aan wie een historische passage wordt gewijd. Het boek
opent met een ruimtebeschrijving die een stevig bouwkundig statement inhoudt:
‘een houten herenhuis, want waarom de overvloedige bouwstof van de rijke wouden
niet benutten, als die beter voldoen dan dicht gemetselde muren.’ Er volgt een
uitvoerige, lyrische beschrijving van herenhuis en stad, waarna het belangrijkste
karakter van het boek wordt geïntroduceerd: Nanni is de dochter van een blanke
vader en een kleurling-moeder. Haar vader is aan moeraskoorts gestorven en
daarom leven zij en haar zusje Louise bij een oom, een afstammeling van uit Brazilië
gevluchte joden die zich heeft laten dopen. Nanni is koket, een femme fatale,
spotziek; ze ‘was in zeker opzicht haren tijd ver vooruit en eene voorloopster van
de meest geavanceerde richting der vrouwen-emancipatie onzer dagen’ (26).
Tegenover deze even kille als zinnelijke Nanni staat de ingetogener Louise,
zelfopofferend en recht-door-zee. Het zusterlijke antagonisme doet sterk denken
aan die van de titelfiguren van de koloniale roman over Suriname Marie en Pauline
(1856) van P.J. Andriessen. Louise bemint heimelijk de zeeofficier Armand, maar
deze maakt Nanni het hof. Zij echter, zo blijkt op een soirée dansante bij de
gouverneur, verkiest de schatrijke plantagehouder Scholte als haar disgenoot. Het
bal in het paleis wordt van buitenaf gadegeslagen door een groot aantal
volksmensen, die daarvoor zelfs hun stoelen meebrengen - een wijze van focaliseren
die Anna in de epische poëzie van haar Schaduwbeelden uit Suriname (1858) ook
al beproefde.
Met veel pracht en praal huwt Nanni met Scholte, een huwelijk dat haar veel
invloed verschaft; zij gaat alle plantages af waar het volop genieten is. ‘De slavernij,
waarvoor al dat genot gekocht was, mengde geen alsem in den vreugdebeker 499

Het boek is enkel aanwezig in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
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men wist toen niet beter.’ (32) Louise trouwt met Armand, maar sterft spoedig aan
tbc, niet dan nadat zij Nanni bezworen heeft afstand te doen van haar slechte
vrienden en vooral de vrouw ‘die u de zonde leerde liefhebben’ (60), haar slavin
Lydia. Nanni komt tot inkeer en Lydia dreigt overgeplaatst te worden naar Nickerie.
Zij spant hiertegen een proces aan, omdat zij vroeger gemanumitteerd is geweest.
Zij wordt verdedigd door de advocaat Delden, een interessante wending want Nanni
heeft Delden vroeger proberen te
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verleiden en hij heeft haar afgewezen. De advocaat
deelde in het toen vrij algemeen vooroordeel omtrent kleurlingen en Joden.
[...] Op dit punt was de brave advocaat, de heldere denker, krankzinnig
en geleek volmaakt op den man in het tooneelstuk: ‘Zij is krankzinnig’,
die volkomen juist denkt en redeneert, totdat hij den zakdoek van zijn
gewaand slachtoffer meent te zien en daarop tijdelijk het gebruik der rede
verliest. [69, 77]
Kwamina verwijst hier naar een populair toneelstuk van M. Mélesville dat tussen
1841 en 1872 viermaal door het toneelgenootschap Thalia in Paramaribo is
opgevoerd. De zaak loopt met een sisser af, doordat de overplaatsing wordt
ingetrokken, al waagt Lydia het zelfs schadevergoeding te eisen. De zwarte bevolking
is niet meer het vee waarmee naar willekeur kan worden gehandeld; de invloed van
de Moravische Broedergemeente doet zich voelen. De Duitsers met hun blonde
kinderen (‘het ontvolkings-systeem van Malthus viel niet in den smaak der
Hernhutters’, 89) zijn om hun ‘opruiende invloed’ niet populair bij de planters.
Als jaren later de planter Scholte verdrinkt, vereenzaamt Nanni. Zij troost zich
met haar ‘pleegdochter’ Angelica, verwekt door Scholte bij een slavin. Eduard, de
jongere broer van Delden, werpt zich als minnaar van Nanni op, al waarschuwt zijn
broer hem voor een mesalliance met de mulattin. Van haar kant voelt zij voor het
eerst een oprechte liefde. Eduard heeft er een breuk met zijn familie voor over,
maakt ruzie in de sociëteit en komt om in een pistoolduel met een officier. De woede
van Nanni over haar vernedering als mulattin wijkt niet. Zij heeft haar wraak wanneer
de zoon van Delden, die ze als partner voor Angelica had voorbestemd, haar dochter
ten huwelijk vraagt. Als Delden dit hoort, krijgt hij een beroerte. Maar Deldens zoon
verbreekt het engagement en de pleegdochter Angelica zoekt haar eigen moeder
op. Hoogtepunt van het boek is de confrontatie van de twee mulattinnen die hun
levensgeluk door vooroordelen gedwarsboomd zagen: Angelica en Nanni. Delden
overleeft zijn beroerte en raakt zijn vooroordelen tegen het huwelijk van zijn zoon
kwijt, wanneer blijkt dat zijn ziekenverzorgster de mulattin Angelica was. Nanni
verarmt totaal en wordt tenslotte door haar nog altijd wraakzuchtige oude slavin
Lydia vergiftigd.
Nanni of Vruchten van het vooroordeel is het relaas van een kolonie in verval,
geschetst aan de hand van de figuur die in de hele Caraïbische literatuur zo frequent
is opgevoerd: de mulattin. Als karakter is zij bepaald door de antagonistische
bevolkingsgroepen van Suriname zoals Kwamina die zag, door blanken evengoed
als door kleurlingen. Als representante van het zwarte ras is Lydia de
verpersoonlijking van het boze, van wraakzucht en zinnelijkheid. Tegelijk moet de
schrijver in haar wraakactie de angst van de planters voor de macht van de slaven
hebben uitgedrukt - zoals Van Schaick dat ook al deed in De manja. In 1881 is
Kwamina duidelijker in zijn afwijzing van het verleden dan drie jaar na de
slavenemancipatie toen Jetta verscheen: ‘een schromelijke vergissing, de slavernij’,
zegt hij nu (99). Maar de zwarte bevolking blijft gepositioneerd op een veel lagere
trap van beschaving dan de blanken. De figuur van de Hollander Delden staat voor
de degelijkheid, de zakelijkheid; wat hem weinig sympathiek maakt - zijn op
vooroordeel berustende onbuigzaamheid - is aan het einde van het verhaal
verdwenen. Nanni gaat uiteindelijk aan haar ‘zwarte’ inborst ten onder. Als
romanpersonage is zij overigens psychologisch complexer uitgewerkt dan enige
andere figuur in Kwamina's romans.
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Ook in Nanni gaf Kwamina commentaar voor de lezer die Suriname niet kende:
‘In de tropen is niet slechts de plantengroei voorspoedig; ook de mensch ontwikkelt
daar rasscher dan in het kille noorden.’ (11) Hij geeft de dialogen van Nanni met
haar slavin Lydia weer in het Sranan met vertaling - ‘dry de kirie mi (ik heb dorst)’
-, een taal die hij in een voetnoot omschrijft als ‘Een mengsel van verbasterde
woorden uit de talen der verschillende volken, die zich te Suriname hebben
neergezet, waarin het negerengelsch den grondtoon heeft.’ (7) Op lexicaal niveau
hanteert Kwamina veel Surinaamse elementen.
Nu en dan stelt de verteller - naar de conventie van zijn tijd - zich op als een gids
(‘het kantoor van de advocaat, waarheen wij ons thans begeven’, 98), dan weer als
een persoonlijk com-
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mentator: ‘Arme Nanni!’ (81). Curieus is deze aanspreking: ‘de vrouwelijke
nieuwsgierigheid - verschooning, lieve lezeressen! weetgierigheid’ (122). Zowel in
vertelperspectief als in compositie heeft de auteur problemen gehad om zijn verhaal
consequent uit te werken: enkele historische uitweidingen over de herrnhutters en
gouverneur Van Raders staan feitelijk los van het fictionele verhaal.
De schets ‘Paramaribo (Hoofdstad van de Kolonie Suriname)’, verschenen in
500
Eigen Haard van 1913 , geeft blijk van een scherp oog voor details; Kwamina is
een observator van zaken die elders zelden of nooit zijn beschreven. Een
begrafenisstoet beschrijft hij zo:
In treurpas trekt de stoet langzaam voort, maar 't gegons der in zichzelf
of tot hun buurvrouw mompelende vrouwen, 't geknetter en geruisch der
rokken zijn de eigenaardige geluiden die den stoet omzweven en
aankondigen, terwijl het zand door de blootsvoetsgaande vrouwen in fijne
stofwolken omhooggestuwd den stoet hult als in een wijdingswolk wierook.
(764)
Paramaribo wordt neergezet naar gelang de proporties van een vroegere
slavenmaatschappij: de ruimste aandacht krijgen de creolen, veel minder de andere
bevolkingsgroepen, al geeft Kwamina opvallend genoeg een zeldzame beschrijving
van het culturele leven van de chinezen. De stedelijke samenleving wordt neergezet
met veel verve, maar ook opvallend kritisch. Van de inrichting van de huizen, in veel
historische romans geschilderd alsof het om etnografische musea gaat, zegt
Kwamina: ‘alles even bont en smakeloos’ (762). En het culturele leven beziet hij
met cynisme: bij een dedehoso, een creoolse rouwplechtigheid, merkt hij op:
Om de beurten gaan de vrouwen naar buiten op het erf een luchtje
scheppen, daar worden dan liefdesbetrekkingen aangeknoopt en vrijt
men even hard als men daarbinnen met vrome gezichten den doode prijst
en vereert. (762)
De negers hebben het opnieuw hard te verduren bij Kwamina. In de eensgezindheid
van kinderen uit verschillende verbintenissen ontwaart hij hun ‘naïve, oppervlakkige
karakter’ (772) en hij ziet een bruid ‘met een breeden grijns, die haar hagelwitte
paardentanden ontbloot en van het zwarte gezicht een zonderlinge maskertronie
maakt.’ (773) Dit soort suggestief taalgebruik blijft afwezig wanneer hij over de
javanen spreekt. Dat het koloniale perspectief de verteltoon kleurt, wordt door de
suggestie in de slotalinea gemotiveerd dat Kwamina's schets is bedoeld als
propagandastuk voor Hollandse kolonisten: een Europeaan kan 't er met enige
hygiënische voorzorgen gemakkelijk zes jaren uithouden, aleer hij weer gaat
hunkeren naar de gezellige winteravonden in zijn vaderland.
Kwamina/A. Lionarons stelt zich nadrukkelijk - via zijn vertellers - op als een
landskind; over de figuur Delden die naar Nederland wordt uitgewezen, zegt hij in
Nanni bijvoorbeeld: ‘Wij kunnen hem op zijn verderen loopbaan aan gene zijde des
501
Oceaans niet volgen, omdat ons daartoe de gegevens ontbreken.’ Hij ijverde voor
menswaardige omstandigheden voor de arbeidskrachten, evenals iemand als
Mauricius dat in de 18de eeuw gedaan had. Hij redeneerde vanuit een wereldbeeld
500
501

Eigen Haard, jrg. 1913, nr. 48, pp. 762-764 en nr. 49, pp. 772-775.
P. 232. De vraag is of Lionarons in Nederland is geweest. Uit een zetfout als Fourtonne (voor:
Tourtonne, in Nanni, p. 143) valt mogelijk af te leiden dat hij niet zelf de drukproeven van zijn
Nederlandse uitgeverij onder ogen heeft gehad.
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waarin de gelijkheid van planter en arbeider evenmin evident was als bij de
Nederlands-koloniale schrijvers vóór hem. Maar Kwamina was een autochtone
Surinamer wiens werk tot de Surinaamse literatuur gerekend dient te worden. Hij
stamde uit een geslacht dat in 1869 al langer dan twee eeuwen in Suriname
gevestigd was, een geslacht dat behoorde tot de joodse groep die, zoals eerder
opgemerkt, in bepaalde periodes van de 18de en 19de eeuw meer dan de helft van
de vrije bevolking van Suriname uitmaakte. Op het feit dat hij de planters als
Surinamers betitelde, viel in 1869 historisch weinig af te dingen. Dat de auteur zich
een Surinaamse schuilnaam heeft aangemeten, valt dan ook te interpreteren als
een bewuste manifestatie van zijn Surinamerschap, al
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is het wat curieus dat hij dat pseudoniem ontleende aan de naamgeving van een
groep die hij niet geweldig hoog inschatte. In dit laatste opzicht conformeerde hij
zich volledig aan de opvattingen van Nederlanders die in zijn tijd over Suriname
schreven (als bijvoorbeeld de gewezen planter die het woord voert in ‘Parasieten’
van H. van Berkum uit 1854 of Herman J. de Ridder in zijn Een levensteeken op
een doodenveld uit 1857).
In zijn nadrukkelijk, zij het ook genuanceerde partij-kiezen voor de blanke en licht
502
gecreoliseerde bovenklasse nam Kwamina aan het einde van de 19de eeuw een
positie in die vergelijkbaar was met die van John de Pool op Curaçao. Deze gaf in
zijn Del Curaçao que se va (1935) een schets van de ‘beter gesitueerde, ontwikkelde
503
en beschaafde families’ op Curaçao tussen circa 1860 en 1890. De Pool vond
dat aan de onbeschaafde praktijken van de afro-Antillianen paal en perk moest
worden gesteld, zoals Kwamina dat ook vond voor de Surinaamse creoolse groep.
En de verantwoordelijkheid voor de verloedering - door De Pool voor Curaçao
historisch later gesitueerd dan door Kwamina voor Suriname - wordt bij beiden op
dezelfde plaats gelegd: bij Nederland. Kwamina's/Lionarons' sombere visie op de
toekomst van Suriname als landbouwland zou overigens in 1891 binnen zijn eigen
familie een bizarre bevestiging krijgen, toen de planter A.J. Lionarons door
504
ontevreden Brits-Indische contractarbeiders werd vermoord.
In de laatste decennia van de 19de eeuw waren er meer pleitredes voor Suriname
als kolonisatieland, en niet alleen van landbouweconomen of politici. Predikant W.
Boekhoudt brak een lans voor Suriname als immigratieland in zijn boek ‘Uit ons
verleden’ (1874); evenmin als Kwamina was hij blij met Van Hoëvells anti-reclame
505
voor de kolonie. In 1914 zou de vroegere blankofficier en latere plantage-eigenaar
E.J. Bartelink - een landskind gelijk Kwamina - verval en mogelijkheden van het
Suriname van de tweede helft van de 19de eeuw beschrijven. Maar Kwamina is de
enige auteur geweest die aan die ideeën ook in romans vorm gaf.

9.2 Teksten in het Sranan
9.2.1 Inleiding
Het Sranan had al in de 18de eeuw de status van lingua franca in de kolonie
verworven. De Surinaamsche Staatkundige Almanak voor den jaare 1818 meldt dat
506
er zes Neger Engelsche tolken waren en met enige regelmaat werd er in de
507
kranten geadverteerd voor ‘Neger Engelsche Grammaires’. Alleen al om de
502
503
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507

Opvallend is ook dat Kwamina over de ‘schande’ van het buitenechtelijk kind van een planter
(Scholte) met geen woord rept; Nederlandse schrijvers deden dat wel.
Hierover Broek 1987: 49-50, Rutgers 1994: 155-156, Rutgers 1996a: 91, 164-165.
Hoefte 1998: 192-193.
Boekhoudt 1874: 137.
A.J. Comvalius, S. Louisz, D. Fernandes, J.B. Louzada, L.P. van Amson, P.N. van den Eyk.
GSC 3/11-1-1813: Worsdell en Brink adverteert met ‘Neger Engelsch en Hollands Grammaires’;
GSC 26/30-3-1815: J. Brink: ‘Neger Engelsche Gramere’; SC 79/2-10-1828 etc.: Erven J.
Brink: ‘Gemeenzame Leerwyze om de Basterd of Neger Engelsche Taal op een gemakkelyke
wyze te leeren verstaan en spreeken á ƒ1,60.’ (Een heruitgave van Weygandts gelijknamige
werk uit 1798? Niet als herdruk in Voorhoeve & Donicie 1963.)
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praktische reden van de communicatie tussen slaven en meesters was het voor de
blanke bovenlaag van belang om Sranan te
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leren; bovendien spraken de planters ook onderling soms in de negertaal. Het is
interessant om te zien wat verschillende negentiende-eeuwse scribenten van de
taal vonden.
In zijn notities van 1816 tot 1822 constateerde A.F. Lammens de volkomen
toereikendheid van het ‘Neger-Engelsch’ voor het dagelijks leven, al noemde hij de
taal nogal arm. Gouverneur van Heeckeren schreef in 1826:
Onderwijzende in den land-taal of het Neger-Engelsch, is het godsdienstig
onderwijs in het bijzonder voor slaven geschikt, ten aanzien van welken
men hetzelve als het eenige middel thans aanwezig mag beschouwen,
om zich als zedelijke wezens te ontwikkelen.
Van Heeckeren betreurde het dat zo weinig meesters het belang van de taal
beseften. M.D. Teenstra, toch een belangrijke bron voor de negercultuur, noemde
het Sranan ‘zelf geene taal’ en ‘dit poespas van verdraaide woorden’. C.A. van
Sijpesteijn was iets genuanceerder toen hij schreef over ‘eene verbastering van de
Engelsche, Nederlandsche, Afrikaansche, Portugesche en andere talen, waardoor
508
die taal moeijelijk is.’
Dominee W. Boekhoudt, die van 1845 tot 1849 in Suriname verbleef, liet zich in
zijn boek ‘Uit mijn verleden’ (1874) heel wat genuanceerder over het Sranan uit. Hij
had zich de moeite getroost om het ‘Neger-Engelsch’ te leren, waarbij hij veel profijt
trok van Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jesus Kristus [Het Nieuwe
509
Testament van onze Meester en Helper Jezus Christus]. Hij noemde het
‘Neger-Engelsch (Ningre-tongo), [...] de taal der Afrikaansche volksstammen, waarop
evenwel de achtereenvolgende Europesche planters [...] een onmiskenbaren invloed
510
hebben uitgeoefend.’ Hij vond de taal arm aan woorden, maar rijk aan
spreekwoorden, waarvan hij er 69 noteerde en vertaalde. Hij achtte een ‘voortgaande
beoefening’ van de taal zeer wenselijk voor de ‘minontwikkelde volksstammen in
de kolonie’. Het ging hier niet om een retrograde opwaardering van iemand die na
decennia terugkijkt op zijn Surinaamse jaren, want zelf stak hij enkele preken in het
Sranantongo af voor de Nederduits-Hervormde Gemeente, die veel toehoorders
trokken; één preek liet hij in extenso in zijn boek afdrukken. Het verzoek van de
kerkeraad om hem vast aan te stellen als hulpprediker om hem eenmaal per week
511
in het ‘Neger-Engelsch’ te laten preken, werd door de gouverneur echter geweigerd.
Boekhoudt bepleitte meer aandacht voor ‘de Neger-Engelsche taal’, ten dienste
van de evangeliedienst, en vóór hem had de catechiseermeester en hervormde
512
predikant Cornelis van Schaick dat al gedaan. In de praktijk van de alledaagse
eredienst was het gebruik van het ‘Neger-Engelsch’ toen al lang ingevoerd door de
Evangelische Broedergemeente. In 1844 was het Sranan bovendien een belangrijke
nieuwe fase ingegaan: vanaf dat jaar kwamen er scholen voor slaven en de voertaal
op die scholen was Sranan. Er werden schoolboekjes in het Sranan gedrukt, zoals
het A.B.C. boekoe, vo da skolo vo da Ningre-gemeente, na Paramaribo [ABC-boek
voor de school van de negergemeente in Paramari508
509
510
511
512

Lammens 1982: 119; resp. Van Heeckeren 1926: 128; Teenstra 1835, II: 210; Van Sijpesteijn
1854: 171.
Printed for the use of the Mission by the British and Foreign Bible Society, London: W.
McDowall, 1829.
Boekhoudt 1874: 91. De aan te halen woorden op p. V. De preek op pp. 145-156.
Oudschans Dentz 1923: 69. Boumann 1997: 128-129.
Boekhoudt 1874: 36-38. Van Schaick 1854/55: 26-29. Hij noemt Abekenius als vroegere
catechiseermeester in het Neger-Engels.
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bo], dat al in 1832 uitkwam en dat vele herdrukken zou beleven. Vanaf het midden
van de eeuw verschenen er ook advertenties in de Surinaamse kranten die in het
Sranan gesteld zijn, zoals die van het ‘Maksien voe Soesoe nanga Leersi’ [Magazijn
514
voor schoenen en leer] Lugard & Comp. Als in 1862 wordt aangekondigd dat het
jaar daarop de slavernij zal worden opgeheven, verschijnt de tekst van de
515
gouvernementsregeling niet enkel in het Sranan in de kranten , maar drukt A.L.G.
de Randamie het plakkaat ook op fraai wit papier met een nieuwe letter: Plakati voe
Granman, gi alla Katibo na ini Sranan Kondré [Plakkaat van de Gouverneur, voor
516
alle Slaven in Suriname].
In 1869 kondigde Abm. Verrijn Stuart de uitgave van een ‘Weekblad in de Neger
Engelsche taal onder den naam van Sranam Koranti’ aan. Hij
meent daardoor aan wezenlijke behoefte te voldoen. De uitbreiding van
het volksonderwijs heeft menigeen met het lezen bekend gemaakt, en
voor het volk bestaat er, behalve eenige in de volkstaal uitgegevene
godsdienstige werkjes, niets om hun geest te ontwikkelen. De uitgever
stelt zich met dit blaadje het doel voor oogen, bij eene zuivere zedelijke
strekking kennis van andere toestanden uit te breiden, en den geest in
517
het algemeen te beschaven.
Hoe lang het weekblad heeft bestaan is onbekend.
Met de invoering van de algemene leerplicht in 1876 kreeg het Sranan het erg
moeilijk om enige erkenning te verwerven als ernstig te nemen taal; het werd
geringschattend ‘taki-taki’ genoemd, omdat ‘taki’ (dat zowel ‘zeggen’, ‘taal’ als ‘dat’
betekent) een van de meestgehoorde woorden is. H.F.C. ten Kate jr., die kort in
Suriname verbleef, kon in De Gids van 1888 over het Sranan kon schrijven:
Het Negerengels of zoals men het ook noemt: taki-taki, is een
allerongelukst idioom en als het ware louter uit gekheid verzonnen [...].
Wel is waar klinkt het Negerengels, door dameslippen geuit, veel
aangenamer en welluidender dan anders, niettemin verdient het taki-taki,
518
dat Westindische soort van koeterwaals, volkomen uit te sterven.
Dat binnen die volkstaal-vijandige epoque toch nog initiatieven werden genomen,
519
zoals de vertaling van een collectie odo's (spreekwoorden) van een zekere Hering ,
maakt duidelijk hoezeer het Sranan toch door de creoolse bevolking werd beschouwd
als onvervreemdbaar eigen aan hun cultuur.
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Zamuel 1994: 82-83 beschrijft het en positioneert het theologisch. Zie ook Voorhoeve &
Donicie 1963: 57-58. Vele ervan aanwezig in UEBH. De bronnen die de herrnhutters bij hun
onderwijs gebruikten zijn opgesomd bij Van der Linde 1956: 171-180.
SCGAB 123/14-10-1862. Lugard & Comp. was gevestigd op de hoek van het Kerkplein.
SCGAB 121/9-10-1862 (op de voorpagina), SCGAB 126/21-10-1862 e.v.
Advertentie in SW 42/19-10-1862. Hij drukt ook de Wet van den 8 Augustus 1862 houdende
Opheffing der Slavernij in de Kolonie Suriname, afzonderlijk in het Hollandsch, als ook met
de Neger-Engelsche overzetting bij elk artikel gevoegd.
SCGAB 51/27-4-1869 e.v. Niet in de lijst van Hartog 1944, niet in Voorhoeve & Donicie
1963.
Ten Kate 1888: 203.
DS 64/10-8-1899 maakt melding van een commissie die druk aan de vertaling werkt.
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9.2.2 Bijbelvertalingen, liturgische teksten en stichtelijke verhalen
Voor een taal die nog niet is opgenomen in een schrijftraditie en niet is
gestandaardiseerd, hebben vertalingen van canonieke teksten groot belang. Zoals
het Duits gemodelleerd werd naar de Luther-bijbel van 1534, het Engels naar de
Authorized Version van 1611 en het Nederlands naar de Statenbijbel van 1637, zo
zouden de vroegste bijbelvertalingen in het ‘Neger-Engelsch’ van grote normerende
betekenis blijken te zijn voor het Sranantongo. Ze vormden de eerste gedrukte
teksten die het Surinaamse ‘gewone’ volk te zien kreeg in hun eigen taal.
Het van 1783 daterende Neger-Englisches Wörter-Buch van Schumann, dat enkel
in manuscriptvorm circuleerde, bleef van belang tot de verschijning van het gedrukte
Neger-Engelsch woordenboek van H.C. Focke in 1855 en het
Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch van Heinrich Rudolf Wullschlägel (1805-1864)
520
521
in 1856. C.L. Schumann, Hans Wied, Wilhelm Treu, Thomas Langballe en
522
anderen vertaalden gedeelten van het Nieuwe Testament in het Sranan. In 1816
tekende Schumann voor het eerste gedrukte werk in het Sranantongo: Da tori va
wi masra en helpiman Jesus Christus, so leki wi findi datti na inni dem fo evangeliste:
Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes [Het verhaal van onze Heer en Redder Jezus
Christus, zoals wij het vinden bij de vier evangelisten: Mattheus, Marcus, Lucas en
Johannes.] Dertien jaar later, in 1829, verscheen er in Londen een complete vertaling
van het Nieuwe Testament, Da Njoe Testament va wi Masra en Helpiman Jesus
Christus, waarvoor de basis eveneens was gelegd door Schumann. De uitgave
leidde in Engeland tot een fel debat over de vraag of het bijbelwoord wel in dit ‘broken
523
English’ vertaald mocht worden. Cornelis van Schaick meende dat de vertaling
‘ofschoon getuigende van loffelijken ijver en goeden wil, alomme de bewijzen draagt
van zeer beperkte grammaticale kennis en van gebrek aan kennis van het
524
eigendommelijke dier taal.’ Wilhelm Treu (geb. 1 augustus 1803 in
Beveringen/Prignitz en overl. op 23 maart 1846 in Paramaribo), Duits zendeling en
praeses van de Evangelische Broedergemeente, verzorgde een geheel herziene
uitgave van het Nieuwe Testament in het Sranan in 1846 die door Wullschlägel
gekarakteriseerd werd als ‘goed en duidelijk, al heeft dan ook het eerste vereischte
- getrouwheid der vertaling - op het tweede - zuiverheid van taal - somtijds inbreuk
525
gemaakt.’ Dominee Boekhoudt getuigde ervan dat de ‘Neger-Engelsche overzetting
van het Nieuwe Testament’ voor hem onberekenbare waarde had gehad, ‘aangezien
zij mij bij de studie der taal 't gemis van spraakkunst en woordenboek voor een deel
526
kon vergoeden.’ In 1842 had Treu delen van het
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Wullschlägel 1855 gaf een eerste lijst van vroege manuscripten en gedrukte teksten in het
Sranan. Voorhoeve & Donicie 1963 is veruit de meest complete bibliografie, onmisbaar om
de wetenschappelijke titelbeschrijvingen. Jabini 1994: 13-20 geeft een lijst van uitsluitend
Bijbelvertalingen. Perl 1995 behandelt het vertaalwerk van de zendelingen.
Over wie Albert Helman in zijn Kersten-geschiedenis schrijft (Helman 1968: 96-98).
In het fictionele verhaal ‘De jonge boschneger’ uit de bundel Uit verre landen en van nabij
(1858) van Elise wordt een ndyuka ten tonele gevoerd die het Nieuwe Testament te
Nieuw-Bambey had leren lezen.
Verg. Greenfield 1830/1986. Het debat wordt weergegeven door Eersel 1991a: 51-53.
Van Schaick 1854/55: 28.
Wullschlägel 1855: 292. Verg. ook wat Voorhoeve 1958b daarover zegt, ook gecit. in Meel
1997: 39. Treu schreef ook een Grammatik der negerenglischen Sprache (1838) en een
Negerenglisches Wörterbuch (tot het woord ‘kili’), beide in handschrift aanwezig in UEBH
sign. NB VII R 3.
Boekhoudt 1874: 40. Het is niet helemaal duidelijk welke druk hij onder ogen heeft gehad.
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Oude Testament vertaald als Tori vo Ouroe Testament, so leki wi finni dem na ini
da Santa Bybelboekoe [Verhalen uit het Oude Testament, zoals we die in de bijbel
vinden], waarover Wullschlägel oordeelde: ‘Wat de taal betreft, is dit van al hetgene
er in het Neger-Engelsch geschreven is, het beste. Konde men de uitdrukking op
deze taal toepasselijk maken, zoo zoude ik zeggen: het is een wezenlijk klassiek
527
Neger-Engelsch.’
De herrnhutters gebruikten uit Duitsland meegebrachte zangboeken: het uit 1784
daterende en vaak herdrukte Choral-Buch of C.A. Kaestners Auszug aus dem
Choral-Buch en het Gesangbuch zum Gebrauch der Evangelischen Brüdergemeinen
(1819-1820). Die uitgaven hebben bijgedragen aan de vorm die veel kerkliederen
in het Sranan zouden krijgen. Zij werden gebundeld in een groot aantal edities van
het Singi-boekoe [Liederenboek] die vanaf 1820 in omloop zijn gekomen. Over de
uitgave van 1853 met circa 440 liederen schreef Wullschlägel: ‘Deze liederen hebben
zoowel wat de taal betreft als met betrekking tot de poëzij, zeer verschillende waarde;
eenige zijn er onder, bepaaldelijk die van den overleden Treu, die met de beste
528
kerkgezangen in onze Europeesche talen op ééne lijn mogen gesteld worden.’
Wereldlijke liederen op Duitse, niet-kerkelijke wijzen werden gebundeld in Som singi
na aria-wijze [Enige liederen op aria-wijze] (1852), dat, met geestelijke liederen
uitgebreid, later altijd populair is gebleven in allerlei edities onder de titel Aria-singi.
R. Tjon A Yong-Nahar noemt J. Haller ‘een dichter bij uitnemendheid, getuige de
gevoelvolle gezangen, waaronder in het gezangboek in de Surinaamse taal, zijn
529
naam vermeld staat.’
Mede doordat zij het Sranantongo tot haar kerktaal maakte, heeft de EBG grote
aantrekkingskracht uitgeoefend op de zwarte bevolking van Suriname. De vertalingen
gemaakt door niet-moedertaalsprekers van het Sranan, moeten die bevolking vreemd
in de oren hebben geklonken - wat overigens aan het bijzondere, sacrale karakter
530
van de taal juist heeft bijgedragen. De betekenis die dit Kerk-Sranan zich in de
loop der jaren wist te verwerven, moet niet onderschat worden, schrijft Hein Eersel:
De invloed daarvan op profane, geschreven teksten is zeer groot geweest.
Pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is men zich gaan losmaken
van het model van het Kerk-Sranan. Het waren een paar jonge predikanten
van de Evangelische Broedergemeente die in navolging van de
opkomende Sranantalige dichters en schrijvers het ‘echte’ Sranan in
formele situaties gingen gebruiken: een kleine revolutie tegen het
531
inmiddels als sacraal ervaren Kerk-Sranan.
Daarin hebben ook de taalkundige activiteiten van Jan Voorhoeve een rol gespeeld,
532
en met name diens vertaling van het Evangelie van Lucas en de Handelingen.
Heeft het oude Kerk-Sranan een belangrijke rol gespeeld in de codificatie van het
Sranan, het plechtige karakter ervan is ook in de literatuur te traceren, met name
527
528

529
530

531
532

Wullschlägel 1855: 292-293.
Wullschlägel 1855: 294. Edities bij Voorhoeve & Donicie 1963: 63-65. Een grote collectie
koraalboeken bevindt zich in de muziekcollectie van het Zeister Zendingsgenootschap
(Tollefsen 1985, nrs. 750-928 koraalboeken, nrs. 834-843 uit Suriname).
Tjon A Yong-Nahar 1963: 116.
Eersel 1991a: 49. Aan het einde van de 19de eeuw vertaalde ook de Baptist C.P. Rier drie
bijbelboeken, waarvan overigens niet veel invloed op het Sranantongo is uitgegaan (Jabini
1994: 22).
Eersel 1997: 213.
Op deze omissie in Eersels beschrijving wees Eva Essed-Fruin in een bespreking in Oso, 17
(1998), nr. 2, p. 238.
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Uit de schoot van de Evangelische Broedergemeente kwamen ook verschillende
fictionele verhalen voort, waarin het uiteindelijk wel altijd om het expliciet uitdragen
van een christelijke moraal ging. Boekjes als Wan tori vo da poti Josef [Een verhaal
over de arme Josef] (ca. 1840), Wan switi vermaning fo wan leriman [Een zachte
vermaning van een dominee] (1853) en Wan klap na sei fesi [Een klap op de wang]
(ca. 1860) zouden de negentiende-eeuwse voorlopers worden van de grote reeks
stichtelijke boekjes in het Nederlands die P.M. Legêne en anderen in het midden
van de volgende eeuw het licht zouden doen zien. In het begin van de 19de eeuw
circuleerden die ‘Neger-Engelsche’ verhalen in manuscriptvorm, maar tegen het
midden van de eeuw werden ze ook gedrukt, bijvoorbeeld op de handpers van
533
Wilhelm Treu. Later in de eeuw werden ze gedrukt en verspreid vanuit de
herrnhutter centra van Paramaribo, Zeist en Bautzen.
Heyde was vanaf 1889 de drukker van het door Kersten uitgegeven Makzien vo
Kristen-soema zieli [Magazijn voor christenzielen]. Dit maandblad was voor het eerst
verschenen in januari 1852 in een tijd toen het nog ‘op de zendelingshandpers door
534
Negers gezet en gedrukt’ werd. Het bleef verschijnen tot december 1879 en werd
hernomen in 1889.
In 1785 hadden ook de rooms-katholieken toestemming verkregen hun missie in
Suriname uit te oefenen. Daarbij werd bepaald dat zij geen slaven mochten dopen,
535
wat niettemin in 1787 toch gebeurde. Ook zij zorgden voor hun eigen uitgaven in
het Sranan, zoals de Rooms-Catholijke catechismus of kort begrip der Christelijke
leering in de Neger-Engelsche taal (1822) van P.A. Wennekers, want hun onderricht
536
werd zowel in het ‘Nederduitsch’ als het ‘Neger-engelsch’ gegeven. ‘De leer van
het boekje was zuiver en grondig, de stijl eenvoudig en doelmatig, en de taal verdient,
wanneer men zijn tijd en zijne hulpbronnen in aanmerking neemt, allen lof’, meende
537
de geschiedschrijver van de missie, A. Bossers. Pas in de tweede helft van de
19de eeuw zouden de katholieken zich actiever met het Sranan gaan bezighouden,
538
zoals met Den les nanga den Evangeli [De lessen en de evangeliën] (1863). Deze
pericopenvertaling (die dus alleen die bijbelpassages bevat die volgens het
rooms-katholiek misboek moeten worden gelezen) verklaart in het voorwoord waarom
de katholieken zich minder hebben ingespannen om tot bijbelvertalingen te komen:
katholieken zijn niet verplicht de bijbel te lezen, want Christus zelf heeft nooit iets
539
opgeschreven. Al verschenen later nog uitgaven als Epistel en Evangeli (1889),
de katholieken hebben op de standaardisering van het Sranantongo nooit een
stempel gezet zoals de herrnhutters dat gedaan hebben. De katholieke
pericopenvertaling werd pas 125 jaar later, in 1988, door een nieuwe vervangen.
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Wullschlägel 1855: 291.
Wullschlägel 1855: 295. Zie over die pers § 3. Het grootste aantal jaargangen, zij het niet als
complete set, juni 1852 tot 1904 en 1912 tot 1918, is aanwezig in de bibliotheek van de
Stadszending Paramaribo.
Vernooij 1998: 20-23.
Bossers 1884: 109. De catechismus is aanwezig in de Caraf en in de Universiteitsbibliotheek
van Nijmegen. Zie Abbenhuis 1983: 272-283. In Schalken 1985 en Schalken 1989 worden
alle katholieke uitgaven vermeld.
Bossers 1884: 119.
Door Voorhoeve & Donicie 1963: 50 en Getrouw 1966: 27 ten onrechte toegeschreven aan
Cornelius van Coll; deze reisde eerst in 1871 naar Suriname.
Aangehaald bij Eersel 1991a: 50. Zie voorts Donicie 1951 en Jabini 1994: 19-20. Katholieke
uitgaven in het Sranan ook bij Voorhoeve & Donicie 1963 en bij Vernooij 1998: 259-275.
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9.2.3 Literaire teksten in het Sranan
Heeft het Kerk-Sranan veel bijgedragen aan de status van het ‘Neger-Engelsch’,
de taal kwam maar moeilijk af van haar stigmatisering als pover omgangstaaltje,
‘taki-taki’. Na Hendrik Schoutens ‘Een huishoudelyke twist’ uit 1783, zou het nog
bijna een halve eeuw duren aleer er een nieuwe poging werd gedaan om het Sranan
ook in te zetten als literair medium.

Profiel: H.C. Focke
Leven. Hendrik Charles Focke werd geboren op 16 augustus 1802 in Paramaribo
en overleed aldaar op 29 juni 1856. Hij genoot de reputatie een bijzonder energiek
intellectueel te zijn. Hij had een opleiding tot jurist genoten in Utrecht en was daar
ook gepromoveerd, maar hij ontplooide zich later ook als krijgsman (hij nam in 1831
als vrijwilliger deel aan de tiendaagse veldtocht tegen België), botanicus en
540
muziekkenner: hij was bestuurslid van het Muzijkgenootschap Harmonica. Hij
werkte mee aan de totstandkoming van het toneelgenootschap Thalia waar hij zelf
commissaris werd. Voorts was hij redacteur van de Surinaamsche Almanak
(1836-1839) en hij trad enkele malen op als spreker bij de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen. Als jurist klom hij op tot president van het Collegie van Kleine Zaken.
Zijn culturele verdiensten leverden hem postuum een ‘Uitboezeming’ op in het
Surinaamsch Weekblad (dat overigens ongaarne verzen opnam, zoals het
vermeldde) ‘van eenen jeugdigen landgenoot’ waarin deze onder meer schreef:
541
‘Focke's geest schonk licht en onverdoofb'ren luister.’
Werk. Zijn bemoeienissen met het ‘Neger-Engelsch’ hebben Focke een grote
reputatie als kenner van het Sranan opgeleverd. W. Boekhoudt memoreert dat
niemand ‘dieper in de geheimenissen dezer taal’ was doorgedrongen dan Mr. H.C.
542
Focke. Hij schreef een Neger-Engelsch woordenboek (1855) en was
mede-oprichter van het tijdschrift West-Indië (1856). Dat het tijdschrift enkele
belangwekkende artikelen over de creoolse cultuur publiceerde, zal in sterke mate
aan hem te danken zijn geweest.
Focke staat te boek als de vroegste negentiende-eeuwse auteur van werk dat tot
de bellettrie kan worden gerekend. In De Fakkel voor 1830 verscheen zijn ‘Verhaal
van een togtje naar de landstreek Para in de Kolonie Suriname.’ Voorts wordt hij
verondersteld de dichter te zijn van de Njoe-jaari-singi voe Cesaari. In 1836 en 1837
circuleerden twee pamfletten met een liedtekst als ‘Proeve van Neger-Engelsche
543
Poëzy’, getiteld Njoe-jaari-singi voe Cesaari. Deze tekst werd in 1843 door J.J.L.
ten Kate gepubliceerd in Braga: dichterlijke mengelingen uitgegeven door een
dichtlievend gezelschap, onder de nooit gebruikte zinspreuk: ‘utile dulci’ (Utrecht,
jrg. 1, 1843, pp. 70-72) met een vrije, rijmende Nederlandse vertaling. Vermoedelijk
540

541
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SC 26/1-4-1837. Beknopt biografisch is Hering 1903 en Anoniem 1929. Vele biografische
feiten heeft John Focke 1983 naar boven gehaald; ze worden hier aangevuld met resultaten
van eigen onderzoek. Over Focke als botanicus: Medendorp 1999: 45-46.
SW 28/11-7-1858.
Boekhoudt 1874: 97-98.
Lichtveld & Voorhoeve 1958: 274-283, resp. 1980: 290-299 maken er melding van (hier wordt
van hun informatie uitgegaan) en drukken de tekst van het lied af. Het is ook te vinden in
Spiegel 72-77.
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heeft Ten Kate - niet te verwarren met zijn naamgenoot Herman ten Kate - een van
beide pamfletten in handen gehad. Hij tekende erbij aan:
Wij geven dit stukje alleen om ons talloos tal vertalers en navolgers uit
de brand te helpen, die, met hongerige magen, zich nu bijna al het gras
voor de voeten zien weggemaaid. De
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Neger-Engelse Litteratuur is een rijke mijn, die nog niet ontgonnen is.
Aan 't werk dus! Sapienti sat.
Het gaat om een poëtische nieuwjaarswens, die door de neger Cesaari ten verkoop
werd aangeboden. Over hem deelde Ten Kate mee:
Cesar is een neger van omtrent 50 jaren: stom, en, ten gevolge daarvan,
akelige geluiden uitschreeuwende, om zijn blijdschap, verwondering of
droefheid uit te drukken, alles zeer goed verstaande wat men hem zegt.
Hij leeft in een huisje aan de rivierzijde, vanwaar hij de seinen kan
bespeuren, welke er bij de aankomst van een schip gemaakt worden.
Zodra hij zodanig sein verneemt, loopt hij ieder ingezeten rond, om die
tijding te melden, en ontvangt gewoonlijk daarvoor een kleine beloning.
Ik had vergeten u te zeggen, dat hij met het rechterbeen sterk trekt, op
de tenen loopt, en alzo ook slecht te been is.
Het gedicht bestaat uit tien zesregelige strofen, waarvan telkens de laatste twee
regels dubbel zo lang zijn als de eerste vier. Alle strofen eindigen in een krachtige
pointe, in de meeste gevallen ook nog in de vorm van een odo (virtuoos door Ten
Kate vertaald, zij het zonder het origineel al te strikt te volgen). De eerste strofe luidt
als volgt:
‘Soema de jompo janna so?
Mi bribi na Cesaari;
Pooti, a no man voe go,
Moffina fa a haari!
Wan soro na hati toe soema, loekkoe fa a mangrie,
Daggoe habi foeloe masra a slibi nanga hangrie.’
Wie hinkt zo homplend op en neer?
't Is CESAR, zou ik menen.
Wat schreeuwt die arme duivel weer!
Hij waggelt op zijn tenen.
Eén zeer doet geen twéé mensen pijn. De bloed schijnt van honger te gapen.
Een hond die veel meesters bedient, die moet wel met honger gaan slapen.
[Letterlijke vertaling:
Wie hinkt daar zo?
Ik geloof dat het Cesar is.
De arme, hij kan niet lopen,
Kijk hoe hij met zijn been trekt!
Een wond doet geen twee mensen pijn, kijk hoe hij vermagert,
Een hond die veel meesters heeft slaapt met honger. - MvK.]

Op grond van de gecompliceerde strofenbouw en de kunstige afsluiting van de
strofen, veronderstellen Jan Voorhoeve en Ursy Lichtveld die het gedicht uitgaven,
dat niet Cesaari zelf de auteur geweest zal zijn. Zij opperen dat ‘een Europeaan of
sterk Europees beïnvloed Creool’ de auteur was en noemen in dat verband de naam
544
van H.C. Focke. Het lijkt een redelijke veronderstelling, waartegen maar één
544

Lichtveld & Voorhoeve 1958: 274, resp. 1980: 290. Voorhoeve & Lichtveld 1975: 7. Een
artikeltje in DWT 27-12-1991, ‘Oud- en nieuwjaarsviering in vroegere jaren’ meldt dat het
gezongen werd op een toen bekend deuntje ‘adieu mama, ze hebben mij beniest met een
stukje mami’.
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argument pleit: nauwkeurige vergelijking leert dat in het Neger-Engelsch
woordenboek van Focke - dat zijn faam ook te danken heeft aan de erin opgeno-
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men spreekwoorden - van de zeventien odo's uit het Cesaari-vers er maar zes zijn
545
terug te vinden.
Geschreven Sranan-teksten na 1837 lieten lang op zich wachten. Bij de afschaffing
van de slavernij op 1 juli 1863 werd dit lied gecomponeerd, waarin, zoals toen vrij
gebruikelijk, koning Willem III de verdienste werd toegeschreven dat hij de
slavenemancipatie tot stand had gebracht. Het werd gezongen op de wijze van het
volkslied:
Gi Koning Willem bigi nem,
En tjari tangi kom!
Kom singi switi, prijze Hem,
A doe wan bigi boen;
A potti ala ningre fri,
A poeloe wi na sjem.
Da disi Koning Willem Drie,
O Gado, blessi Hem!
No wan hebi de en no wan sari,
Disi Masra no de si;
Te wi kré vo hem en te wi bari,
Djonsnow hem kom troostoe wi.
Ké, da gado, di ben de vo teego,
Hem de jere de na poti begi
Vo wi zondaar alamal;
Dati dangra wi verstan.
Schenk Koning Willem grote roem,
Breng hem dank!
Laten we lofliederen zingen, Hem ter ere,
Hij heeft een grote weldaad gedaan;
Hij heeft alle negers vrijgemaakt,
Hij heeft ons van de schande ontdaan.
Het is deze Koning Willem Drie,
O God, zegen Hem!
Er is zwarigheid noch verdriet,
Dit ziet de Here niet;
Als we om Hem huilen en als we schreeuwen,
Straks komt Hij ons troosten.
O God, die voor eeuwig is,
Hij hoort het smeekgebed
Van ons allen zondaars;
546
Dat gaat ons verstand te boven.

Curieus is dat het vers zonder de aanhef van de eerste acht regels over Willem III,
verscheen als troostversje in de ‘internationale courant’ Krakatau, een op 22
september 1883 verschenen blaadje dat werd uitgegeven ter gelegenheid van een

545

546

Alleen de odo's uit de 1ste, 4de en 7de strofe komen in het woordenboek voor, t.w. in Focke
1855: 44, 34, 12, 16, 26 en 13. Het aantal 17 is voor discussie vatbaar: het Cesaari-vers
varieert soms op spreekwoorden, en bovendien komt m.i. in de 5de, 6de en 8ste strofe slechts
één odo voor. Sommige van de regels zijn in odo-vorm gesteld, maar ik heb de odo's in geen
enkele uitgave van odo's kunnen terugvinden.
Integraal geciteerd in DS 53/29-6-1913. Vertaling: H.A. Enser. De eerste acht regels komen
ook voor als het eerste couplet van ‘Singi vo da 1. Juli 1863’ in de Aria-singi (1987: 252).
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fancyfair ten behoeve van de slachtoffers van de uitbarsting van de Krakatau. In
547
het krantje werd het vers toegeschreven aan zekere William Mackintosh.
Het Sranan werd nauwelijks onderwezen en vanaf 1876 werd het onderwijs erin
zelfs doelbewust van overheidswege ontmoedigd en tegengewerkt. In die
omstandigheden ontwikkelde het Sranan zich nauwelijks tot schrijftaal.
Woordenboeken als die van C. Haefner (1875), E. Odenhoven (1881) en J.J. Halfhide
(1889) bleven enkel in manuscriptvorm cir-

547

Het eenmalig verschenen krantje bevindt zich als letterproef op de Zaal Boekhandel van de
UBA. De tekst draagt als kop ‘Neger-Engelsch’, als onderschrift ‘voor de Surinaamsche
inboorlingen’. In plaats van het woord ‘Djonsnow’ staat er: ‘Djoesnoe’.
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culeren. In Nederlandstalig proza als dat van Cornelis van Schaick, Willem Winkels
en Kwamina kwamen dialogen in het Sranan voor, die veel bijdroegen aan een
realiteitsgetrouwe weergave van de Surinaamse werkelijkheid. Dezelfde functie kan
worden toegekend aan enkele losse regels in de cabareteske verzen van G.G.T.
Rustwijk (zie zijn Profiel § 9.1 van het tijdvak 1890-1923).
Er is één uitzondering geweest op dit algemene beeld van de tweede helft van
de 19de eeuw: Johannes King, die een wel zeer bijzondere positie binnen de
Sranan-traditie inneemt. Sranan-vorser Antoon Donicie merkte zelfs op dat de
dagboeken van deze matawai zendeling tot het beste horen wat er in het Sranan
549
geschreven is.

Profiel: Johannes King
Leven. Johannes King werd omstreeks 1830 geboren in het plantagegebied van
550
de Beneden-Saramacca. Hij was het zesde van acht kinderen uit het derde huwelijk
van Adensi, dochter van het grootopperhoofd der matawai; zijn vader was de ndyuka
Louis. King bracht zijn jeugd door in de nabijheid van de plantages Maho en Haarlem,
en in de omgeving van Paramaribo. Na allerlei omzwervingen vestigde de familie
zich uiteindelijk omstreeks 1852 op de verlaten houtplantage Maripaston aan de
Boven-Saramacca. Johannes King moet rond deze tijd ook voor het eerst zijn
getrouwd en al spoedig een tweede vrouw hebben genomen. In ongeveer dezelfde
tijd moet hij een ernstige ziekte hebben opgelopen waaraan hij jaren zou blijven
lijden.
In 1857 meldde King zich bij de praeses van de Evangelische Broedergemeente
in Paramaribo om zich te laten dopen. Maar hij kon niet in de stad blijven om het
onderricht te krijgen dat voor zijn doop nodig was. Hij keerde met een A.B.C. boekoe
(een leesmethode met een korte catechismus) en een Singiboekoe (een
liederenbundel) terug en zou pas in 1861 gedoopt worden. Hij maakte zich het lezen
en het schrijven machtig. Hij stelde zich ten doel het evangelie te verspreiden onder
de matawai, maar aleer hij tot gemeentevoorganger aangesteld kon worden, werd
hij gedwongen te beslissen met welke van zijn twee vrouwen hij wilde verderleven.
Hij koos voor Magdalena Akoeba, met wie hij twee dochters kreeg.
King begon de eerste aantekeningen te maken over de visioenen die hij beleefde,
over het bekeringswerk dat hij verrichtte en de tegenwerking die hij daarbij
ondervond. In zijn jonge jaren was in Maripaston een door de bosnegers vereerde
slang, de papasneki, gedood, waardoor een kunu (een wraakgeest) over de matawai
gekomen was. Om deze geest te verzoenen ontstond de Tata Fodu-cultus, die na
Kings bekering door hem bestreden werd. Tussen 1864 en 1894 ondernam hij ook
reizen naar bijna alle andere bosnegerstammen en richtte hij zich tegen de vanuit
551
Diitabiki verspreide Gaan Tata-cultus. Om die reden kwam hij in conflict met zijn
oudere halfbroer Noah Adrai, die van 1867 tot 1893 granman der matawai was. Na
diens overlijden werd Johannes King zelf tot granman geïnstalleerd, maar hij zag
spoedig in dat het ambt niet met zijn werk als evangelist te combineren was en gaf
548
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Zie over deze en enkele anoniem vervaardigde woordenboeken: Voorhoeve & Donicie 1963:
22-29.
Donicie 1954: 10.
Voor deze biografische schets baseer ik mij op Voorhoeve 1964 en Zamuel 1994: 31-34.
Over deze cultus meer in het hoofdstuk over de orale literatuur (§ 2.1). Zie ook Thoden van
Velzen & Van Wetering 1988: 75 e.v. Over Kings reizen: Zamuel 1994: 46-58; over zijn strijd
tegen de cultus: Zamuel 1994: 65-70.
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de gouverneur de opdracht terug. Van zijn reizen, zijn zendingswerkzaamheden en
het conflict met Adrai deed King uitvoerig schriftelijk verslag, altijd in het
‘Neger-Engelsch’ (niet in de taal van de matawai). Zo werd hij, aldus Hesdie Zamuel,
niet
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alleen de eerste literator in het Sranan, maar ook de eerste Surinaamse evangelist.
Hij overleed op 24 oktober 1898 te Maripaston.

Werk. De vroegste aantekeningen van Johannes King zijn nooit teruggevonden,
maar wel een groot aantal andere werken geschreven tussen 1864 en 1895, tezamen
553
circa duizend pagina's in handschrift. Daaronder bevinden zich twee werken van
grotere omvang die hij geschreven heeft met het oog op zijn eigen volk als
leespubliek. Allereerst het Skrekiboekoe (Boek der verschrikkingen), waarin hij
verhaalt over zijn visioenen en dromen, maar ook over de geschiedenis van de
bosnegers en zijn eigen familie; King had zelf een uitgave van dit werk in gedachten,
maar de volledige tekst verscheen eerst in 1995, in een editie bezorgd door Chris
de Beet. Dan is er de Torie vo Maripaston [Verhaal/geschiedenis van Maripaston]
dat handelt over de strijd van King met zijn broer Adrai en zijn strijd tegen de Gaan
Tata-cultus; het werd door H.F. de Ziel uitgegeven als Life at Maripaston (1973).
Vervolgens zijn er de kleinere geschriften, die veelal voor blanke zendelingen
geschreven werden. Het Bekentiboekoe vo den heidenkondre [Boek der
bekentenissen aangaande de heidenlanden] gaat over het sociaal en godsdienstig
leven van de bosnegers, en werd door Chris de Beet uitgegeven als Berichten uit
het bosland (1864-1870); een achttal verslagen van zendingsreizen werd
gepubliceerd door De Ziel (King 1973), De Beet (King 1981) en Zamuel (1994); een
Dresiboekoe [Medicijnenboek] is in het bezit van de familie in het bosland gebleven
en ernstig aangetast (fragmenten eruit zijn door Zamuel gepubliceerd). Van een
aantal brieven aan instanties en personen tenslotte, werd er een zestal door De Ziel
opgenomen in Life at Maripaston (King 1973).
Veel van hetgeen Johannes King vertelt in zijn Tori vo Maripaston, zijn
Bekentiboekoe en zijn reisverslagen komt in beknopte vorm terug in het grote
Skrekiboekoe, dat drie delen omvat die in totaal 178 stukken tellen. Vanzelfsprekend
zijn de kleinere geschriften alleen al om het bijna geheel ontbreken van vroege,
schriftelijke bosnegerbronnen van groot belang. Ze geven inzicht in de wijze waarop
een belangrijk deel van de negentiende-eeuwse kerstening verliep, maar ook in het
alledaagse leven van de bosnegers. Naar omvang, inhoud en stijl is echter het
Skrekiboekoe het meest bijzondere dat Johannes King heeft geschreven.
In 1958 publiceerde Jan Voorhoeve het eerste visioen van Johannes King. Over
de status van deze gedrukte tekst maakt Chris de Beet een interessante observatie:
Na de publikatie van Johannes Kings eerste visioen in het tijdschrift
Tongoni (Vox Guyanae) door Voorhoeve in 1958, werden door de
Broedergemeente exemplaren van dit tijdschrift in de matawai-gemeenten
verspreid. Tijdens mijn antropologisch veldwerk in 1972-'74 bij de matawai
bleek dat deze publikatie door veel ouderen bewaard werd. De
aanwezigheid van deze tekst bleek echter een belemmering voor het
verzamelen van mondelinge overleveringen over Johannes King. De
gedrukte tekst had een status van diepere kennis, die in de ogen van
554
onze informanten niet te overtreffen was.
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Zamuel 1994: 32.
Over de speurtocht naar deze autografen: Voorhoeve 1958. Zamuel 1994: 129-144 publiceerde
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4.
De Beet 1995: 34.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

Johannes King kreeg zijn eerste visioenen in 1855 toen hij ongeveer 25 jaar oud
was. Pas in 1882 zou hij zijn ervaringen op schrift vastleggen. Het eerste deel van
zijn Skrekiboekoe verhaalt hoe hij, bijna totaal verlamd, door de Heer wordt gehaald,
hoe zijn geest zich van zijn lichaam afscheidt en opstijgt. ‘Masra poeloe mi geest
na mi skin’ [De Heer haalde mijn geest uit mijn lichaam] is de vaste formule waarmee
King zijn mystieke ervaringen inleidt. De Heer toont hem het paradijs en alle
verschrikkingen van de vurige helleverblijven en uiteindelijk ook de duivel zelf:
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En mi de si wan bigi sani na inisei vo da hooso. En da sani gelsi soema,
ma da fasi vo hem skin no ben gelsi liebisoema so krin boen-boen, en a
sori wan takroe skreki sani toemoesi. Mi ben frede vo hem. Hem skin tan
leki isri, hem hede bigi leki wan kauw hede, hem skin sori so tranga leki
stari isri. En da hooso di a de na ini meki bigi-bigi isri postoe lontoe, so
leki wan bigi lontoe koi.
Ik werd binnen in het huis een grote gedaante gewaar. Het leek op een
mens, doch zijn gestalte was niet helemaal als van een mens. Hij zag er
angstaanjagend uit. Ik werd er bang van. Zijn lichaam was als van ijzer.
Zijn hoofd was zo groot als een ossenkop. Zijn lichaam scheen zo hard
als staal. Het huis waarin hij zich bevond, was van ijzer. Van binnen had
555
God grote ijzeren palen rondom gemaakt, als een grote ronde kooi.
De Heer bezweert hem de mensen te waarschuwen dat zij zich van hun pad der
duisternis moeten afwenden; vooral de saramakaners leiden een leven van Sodom
en Gomorra en roepen Gods wraak over zich af (met name deel II wijdt daarover
uit). King plaatst zichzelf niet buiten de kring van schuldigen: ‘mi srefi ben de na ini
toe’ (ik was daar ook bij betrokken) schrijft hij geregeld, en hij vertelt ook over zijn
eigen afgodische leven in Maripaston. De zondaars, en de medicijnmannen in het
bijzonder, wachten vele folteringen: voet-, hand- en tongboeien, vurige potten,
verstening, uitdroging - het is een serie schrikwekkende hellefolteringen, neergezet
met de beeldende kracht van middeleeuwse afbeeldingen (King illustreerde zijn
verhalen overigens zelf met primitieve tekeningen). King ondergaat ook zelf de
straffen die voor de zondaars in het verschiet liggen, maar op zijn bidden en smeken
wordt hij telkens bevrijd van zijn beproevingen. Hij is uitverkoren om als intermediair
te fungeren:
We dem wortoe disi mi Johannes skrifi dia na ini da boekoe, no de vo mi
eigen koni ofoe mi eigen verstand, nono, kwetikweti, mi no kan meki mi
srefi bigi so na liebisoema hai. Ke, Gado moe kibri mi vo so wan bigi
membre no moe hoopo na ini mi hatti. En na wi lobbi Helpiman srefi wani
dem wortoe vo hem moe skrifi so.
Wel, de woorden die ik, Johannes, hier in het boek schrijf, zijn niet zozeer
het resultaat van mijn eigen wijsheid en verstand. Nee, beslist niet. Ik wil
mijzelf niet groter voordoen dan ik ben in de ogen van de mensen. Ach,
moge God mij voor zulke grootspraak behoeden. Want het is onze lieve
556
Heiland zelf die wil dat Zijn woorden zo worden opgeschreven.
Het laten drukken van de boodschappen die God hem doorgeeft, is een terugkerend
element in het Skrekiboekoe.
Het visioenenboek van King is niet systematisch opgebouwd, maar geeft een
afwisseling van beschrijvingen van verschillende soorten visioenen (over de hemel,
de hel en over de openbaringen van God), van het leven in het bosland, en meer
specifiek de geschiedenis van Maripaston en zijn eigen leven zowel vóór zijn bekering
(toen hij een frivool leven leidde, maar ook al aan zijn ziekte leed) als ná zijn bekering.
Johannes King was loyaal tegenover de kerk en zeker geen aanhanger van een
syncretisme van christelijke en afro-Amerikaanse religies. Maar stijl en
555
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voorstellingswereld van zijn teksten tonen wel invloeden van twee tradities. In hun
557
volgens De Ziel ‘somewhat exalted tone’ zijn vele passages in het Skrekiboekoe
verwant aan de visionaire geschriften van andere christelijke mystici
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als Hadewijch en Ruusbroec:
En dem sani di mi hai si en da glori vo gado nanga ala dem doezend
doezend tron doezend santa sani na Masra, di fasi na da tweede hemel
vo tapoe, nanga dem foeloe doezend doezend tron doezend santa hooso,
nanga someni tra santa sani moro, nanga dem foeloe glori en santa sani
di Masra wroko, da toren hooso, ala dem sani mi si nanga mi hai. En no
wan liebisoema verstand sa man vo prakseri dem sani so tee joe sa man
vo kisi hem krin.
Alles wat ik daar zag, de luister van God en al die duizenden en nog eens
duizenden heilige dingen van de Here, die daar boven in de tweede hemel
te zien waren, de vele duizenden en nog eens duizenden heilige huizen
en de vele andere heiligdommen, al die luister en de heilige wonderwerken
van de Here, de toren, al die dingen die ik daar voor mijn ogen zag, geen
558
mensenverstand zal zich dit alles kunnen voorstellen en het bevatten.
Het visioenenboek van King is ook verwant aan het Drömboken [Het droomboek]
van de Zweedse Neolatijnse schrijver Emanuel Swedenborg (1688-1772). Ook hij
stelde, nadat hij een aantal visioenen gehad had, zijn werk in dienst van zijn roeping:
‘Hij voelt zich als een profeet die de mensen aanspoort om zich open te stellen voor
de goddelijke invloed en die de bijbel verklaart in het licht van zijn nieuwe
559
ervaringen.’ Ook Swedenborg meende dat het hiernamaals een rechtstreekse
voortzetting was van het leven op aarde; de mens kon zelf bepalen welk lot hem of
haar wachtte. Evenals King schilderde Swedenborg realistisch en streng het leven
op aarde en de Danteske angsten van de hel.
In het veelvuldig gebruik van parallellismen, herhalingen en enumeraties
positioneert Johannes King zich op de grenslijn van twee oude tradities: ongetwijfeld
is zijn taal beïnvloed door liturgische en bijbelse teksten (Genesis, de Apocalyps en
de Psalmen in het bijzonder), anderzijds heeft zijn taal veel van de oraal
overgeleverde oorsprongsmythen van inheemse en marronvolkeren. God en zijn
engelen zijn altijd van bijzondere pracht en worden veelal voorgesteld als heldere,
verblindende lichten die van boven komen; hun associatie met hemellichamen kan
overigens evengoed van bijbelse als van oraal-mythologische oorsprong zijn. Ook
in het veelvuldig inlassen van gelijkenissen komen de twee tradities bij elkaar.
Duidelijk is dat de visioenen inhoudelijk veel parallellen met de bijbelverhalen
oproepen: de kwelling van de broers Fransoewa en Abena (deel I, nr. 15) vindt haar
parallel in het verhaal van de arme Lazarus (Lucas 16), terwijl het verhaal van de
pakketboot die zinkt en een hele stad onder water zet een variant lijkt op het Ark
van Noach-verhaal (Genesis 6-10). Overigens zijn er ook passages die een evidente
schriftelijke neerslag zijn van de orale overlevering van de bosnegers, zoals het
verhaal over hoe de voorouders aan kookgerei kwamen en het ontstaan van de
naam bosnegers (deel III, 142 & 143). Het derde deel geeft een zeldzame vastlegging
van de geschiedenis van de bosnegers vanuit het standpunt van de matawai, alsook
Kings contemporaine geschiedenis van de goudzoekers.
In hun wijze van voorstellen van een bovenaardse werkelijkheid zijn Kings
visioenen sterk bepaald door de leefwereld van de marrons. Dat de hel wordt
voorgesteld als een ijzeren huis is weinig verwonderlijk, in aanmerking genomen
dat er geen helser huis kan bestaan onder de tropenzon. De beeldvorming lijkt
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bovendien bepaald te zijn door de onbewuste associatie met de stookketels van de
suikerplantages, waar het zwaarste, levensgevaarlijke werk verricht werd dat maar
door slaven gedaan kon worden. De slavernij wordt natuurlijk ook in de veelvuldig
terugkerende kettingen en boeien geëvoceerd. De verbeelding van heilige plaatsen
is bepaald door Kings beeld van de bakra-oso (de grote huizen van de blanken):
ze hebben een gaanderij, soms twee ver-
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diepingen en er zijn veel blanken in de buurt (verg. bijv. boek I, nr. 32).
Dromen, bij King soms voorstelbaar soms fantastisch van karakter, nemen in de
matawai-cultuur een bijzondere plaats in. Chris de Beet schrijft daarover:
Droominterpretatie is bij de matawai nog steeds een veel gebruikte
divinatietechniek. Vooral in neseki (reïncarnatie) gevallen wordt in een
droom een overeenkomst of bijzondere relatie aangetoond tussen een
kind en een overleden voorouder. Zo'n droom wordt aan een medium
overlegd, die in zo'n geval tot de conclusie kan komen dat het een geval
van reïncarnatie betreft. Het profetische element is een nieuw element in
de dromen van King die de weg bereidt naar een nieuwe, christelijke
560
wereld.
Kings droomvertellingen schijnen zeker in de beginperiode van zijn prediking grote
indruk gemaakt te hebben op zijn dorpsbewoners. In 1867 verbood de
Broedergemeente hem om nog van zijn dromen gewag te maken in zijn prediking,
een verbod dat verwarring bracht onder de matawai en afbreuk deed aan Kings
561
autoriteit.
King was er niet de man naar om, nu hij het christendom had geaccepteerd, ook
de levenswijze van de stedelingen en blanken klakkeloos over te nemen. Na de
slavenemancipatie schreef hij:
Ma oenoe lobbi blara Koning gi oen fli von skin [...] ma na oenoe srefi
moe soekoe da fli voe zieli. [...] En bakla no de gi dem na dem sjem so
na tra soso sema mindri. En dem habi sjem vo dem srefi. We na sosrefi
dem Goenka en Salamaka en Matoewari ningre toe. En wi alamala leri
fa wi moe gi na wi lespeeki na tra soema fesi.
[Maar onze geliefde koning heeft ons de vrijheid geschonken naar het
lichaam [...] maar wij moeten zelf zoeken naar de vrijheid van geest. [...]
En in aanwezigheid van anderen laten de blanken elkander niet in de
steek. En zij hebben hun persoonlijk schaamtegevoel. Zo is het ook
gesteld met de Goenkas, de Saramaccaners en de Matuariërs. En wij
hebben allen geleerd hoe wij in bijzijn van anderen elkaar moeten
562
eerbiedigen.]
Binnen zendingskringen is er altijd veel aandacht geweest voor Johannes King. Zo
werd er al omstreeks 1876 een Duitse brochure geschreven, op basis waarvan de
Halfstuivers-Vereeniging van de Rijnsche Zending de brochure King, de boschneger
563
(z.j.) uitbracht. Bij de Missionsbuchhandlung te Herrnhut verscheen in 1927 een
biografie van King van de hand van Gottfried Freytag. P.M. Legêne schreef in 1933
de brochure De zwarte profeet uit het oerwoud die weer bewerkt terugkwam in zijn
boek Suriname: land mijner dromen (1948). Het was dankzij de inspanningen van
Jan Voorhoeve dat vanaf de jaren '50 de eerste uitgaven van Kings teksten
560
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verschenen. Henny de Ziel en Chris de Beet verzorgden belangrijke tekstuitgaven.
Hesdie S. Zamuel - zelf een matawai - promoveerde in 1994 op een theologisch
proefschrift over Johannes King.
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9.3 Teksten in inheemse en bosnegertalen
Na de teleurstellende zendingsresultaten onder inheemsen en bosnegers in de
tweede helft van de 18de eeuw, trokken andere creooltalen dan het Sranan
nauwelijks nog de aandacht van linguïsten en bijbelvertalers van evangelischen
huize. De rooms-katholieke missie daarentegen, die zich sterk op de indiaanse
bevolking zou richten, nam verschillende initiatieven op het gebied van de studie
en vastlegging van de inheemse talen. Nadat C.F.P. de Martins al in 1827 een
Karaïbse woordenlijst gepubliceerd had, Dictionnaire Galibi: dictionarium, gallice,
565
latine et galibi , schreef C. van Coll een Karaïbse catechismus, Sanimee karetaale
kalienja kapoewà itoorikó-mé (1887), alsook een Arowakse aangevuld met liturgische
teksten: Primaria fidei catholicae rudimenta, arowaccana lingua exarata (Paramaribo:
Timmerman, 1892). Teksten van niet-godsdienstige aard, laat staan literaire teksten,
zouden tot ver in de 20ste eeuw nooit in de volkstalen geschreven worden, met één
duidelijke uitzondering: het Sranantongo.

9.4 Jeugdliteratuur
In 1839 schreef de Maatschappij een prijsvraag uit voor ‘Een schoolboek bepaaldelijk
ingerigt voor de Surinaamsche Jeugd’ voor het allereerste onderwijs waarin de
566
geschiedenis en de voortbrengselen van de kolonie aan de orde moesten komen.
Het maandschrift De kolonist begroette het initiatief met enthousiasme en stelde
onder meer voor daarin portretten van historische figuren op te nemen, zodat het
567
boekje ‘nuttig en heilzaam’ zou zijn. Voorzover bekend is het van zo'n uitgave
nooit gekomen.
Veertien jaar later, in 1853, publiceerde de eerder besproken dominee Cornelis
van Schaick bij Kruseman te Haarlem een Dichtbundeltje voor de Surinaamsche
568
jeugd. In het voorbericht daarvan zegt hij:
zoo groot de overvloed aan kinderboekjes, proza en poëzie in het
Moederland is, zoo arm is Suriname in dat opzicht. Hoe uitnemend b.v.
de kindergedichtjes van onzen eenigen Van Alphen zijn, zij zijn voor het
meerderdeel hier minder gepast. Zeden, gebruiken, toestanden daarin
behandeld zijn hier te enenmale vreemd.
Van Schaick heeft dus als een van de eersten een poging gewaagd tot
Surinamisering van de jeugdliteratuur (overigens zouden pogingen daartoe nog
meer dan een eeuw later in bijna exact dezelfde bewoordingen worden bepleit).
Veel andere keuze dan de pruimen die het Jantje van Hieronymus van Alphen zag
569
hangen, had de Surinaamse blanke jeugd niet. Zoals Johannes van Soest in
Oost-Indië versjes naar Van Alphens maat dichtte, zo creëerde Van Schaick een
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566
567

568
569
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V.M., ‘Over de prijsvraag: Een schoolboek voor de Surinaamsche jeugd, uitgeschreven door
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Het dichtbundeltje was aanwezig in de Koloniale Bibliotheek (Catalogus... 1859: 35).
Van Alphens Kindergedichten vinden we terug in de advertentie van Letsch in DSN
175/9-10-1788 die is opgenomen als Bijlage V.
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Boi! snijd me een Oranjestokjen!
570
'k heb erg graag een in den mond.
Dat is Surinaamsche mode,
En voor 't tandvleesch zeer gezond.

Andere gedichten waren van onvervalst Surinaams-patriottische snit.
Ph.A. Samson zegt van het dichtbundeltje dat het ‘zeer bekend [is] in Suriname
en de gedichtjes hieruit zijn vaak in schoolboeken en krantenartikelen
571
overgenomen.’ Dat moge waar zijn, in Van Schaicks tijd waren de onderwijzers
er minder blij mee: de Commissie voor het Onderwijs en de onderwijzers keurden
het boekje af, omdat er teveel Neger-Engelse woorden in voorkwamen, al waren
572
andere versjes ‘geheel vrij van Neger-Engelsche vlekken’. Van Schaicks taalvisie
werd duidelijk niet door iedereen gedeeld. Seml. van Praag zei in een groot artikel
in het Surinaamsch Weekblad van 19 November 1854 dat het Neger Engelsch niet
als een volkstaal der inlandse bevolking kon worden aangemerkt en noemde het
een verbasterd samenraapsel.
Hoeveel exemplaren van Van Schaicks bundeltje daadwerkelijk Suriname hebben
bereikt, is onduidelijk. In 1854 berichtte A.H. van Borcharen & Co de ontvangst van
‘Hollandsche en Fransche boekwerken, alsmede een partytje fraai gebonden Kinder
573
Lees- en Prentenboeken voor de Lees Bibliotheek.’ Vermoedelijk zat Van Schaicks
boekje daar wel bij. In de Catalogus der Surinaamsche Koloniale Bibliotheek van
1859 is het, afgezien van twee spellingsboekjes en een in Paramaribo verschenen
Aardrijkskundig schoolboekje voor de Surinaamsche jeugd (1857) van E.A.J. van
Gogh, het enige boek voor de jeugd uit de afdeling ‘Taal- en letterkunde, fraaije
kunsten, onderwijs en opvoeding’.
Wat Van Borcharen en andere boekhandelaren en leesbibliotheken in huis zullen
hebben gehad, is zonder enige twijfel uit de Nederlandse inktpotten gekomen. De
enigen die die boeken konden kopen én konden lezen (het laatste was in de 19de
eeuw nog niet evident), waren jongeren uit ‘den meer beschaafden stand.’ Zij moeten
- vermoedelijk tot hun verbazing - geconstateerd hebben dat zij blijkbaar in een
levensgevaarlijke negorij woonden. Opvallend is dat er geen betekenisvol
onderscheid is tussen de wijze waarop Suriname verbeeld is in Nederlands proza
574
voor volwassenen en voor de jeugd. Dezelfde verhaalelementen worden
aangesproken, ongeacht het beoogde publiek. In boeken voor de jeugd is de
voornaamste protagonist bijna vanzelfsprekend een jongeling, maar die functioneert
op gelijke wijze als in boeken voor volwassenen.
Zo verschenen een jaar na de afschaffing van de slavernij de Vertellingen van
een Surinaamschen vogel van Christina van Gogh. Het bordeauxrode boekje, goud
op snee en
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Onduidelijk is of in deze regel het partitieve ‘er’ is weggelaten - waarmee Van Schaick het
Surinaams-Nederlands volgt - of dat ‘erg’ een drukfout is en ‘er’ moet zijn.
Gobardhan-Rambocus 2001: 99-100 citeert een ander gedicht, ‘Het pronkziek missie’.
Samson 1959b: 35.
Aldus Vinken 1912, deel 2.
SCGAB 139/21-11-1854, SCGAB 140/23-11-1854. Ook nog in 1885 adverteerde Van
Borcharen met ‘een prachtig partijtje prenteboeken voor groote en kleine kinderen’ (S
53/23-6-1885).
Vergelijk ook mijn opstel ‘De West tussen Romantiek en realisme’ (Van Kempen 1999) waarin
ik de romantische verbeelding in drie voor de jeugd geschreven romans van Pieter Jacob
Andriessen, Johan Hendrik van Balen en Eduard Gerdes besproken heb.
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met gekleurde platen, verscheen bij P.M. van der Made te Amsterdam. De schrijfster,
onderwijzeres Christina van Gogh, had zich eerder met het genre beziggehouden
in de Vertellingen van eene Vlieg aan de jeugd (1853), toen zij nog ‘op den
vaderlandschen bodem ademde’. Nu bevond zij zich al langer dan acht jaar in
Suriname, waar zij dus eind 1853 of begin 1854 moet zijn aangekomen. Zij droeg,
zoals eerder genoteerd, bij aan het Jaarboekje 1856 van het Surinaams genootschap
Oefening Kweekt Kennis. Vanuit Suriname richt zij zich tot de ‘jeugdige landgenooten’
in Nederland. Zij beschrijft de vogels van het land, de rivieren, het klimaat en nog
zo het een en ander, en komt dan te spreken over een vrouw die haar als
vreemdelinge beklaagde, en dat nog wel ‘in een land zo ellendig als Suriname, waar
zoo weinig geluk en vreugde wonen.’ (14) Dat waren woorden die Van Gogh
‘onwillekeurig eene huivering aanjoegen’. Maar toen was er opeens een papegaai
in een boom die haar aldus toesprak:
Geloof mij, als ik u verzeker, dat gij hier vele goede en brave inboorlingen
zult aantreffen, edele menschen, vol van hulpvaardigheid en opofferende
liefde. Veroordeel hen niet, zoo lang zij u nog onbekend zijn; valt hen ook
niet hard over de slavernij! Het tegenwoordige geslacht heeft die niet
ingesteld; dat deden zijne voorouders in ruwer tijden met ruwer zeden.
Van kindsbeen af gewoon, slaven rondom zich te zien, komt de slavernij
hen niet als een gruwel voor, te meer dewijl de slaven hier zeer goed
worden behandeld en soms veel beter lot hebben dan duizenden
handwerkslieden en armen in Europa. [15]
De papegaai wordt vervolgens twaalf avonden lang de verteller - zoals dat ook in
575
het genre van Oosterse papegaaienboeken gebeurt. Hij passeert een hele reeks
lieden die allen worden afgemeten op de schaal van deugd en ondeugd, slechte
maar toch vooral ook goede meesters. Zo werden de slavenkinderen
verzorgd door daartoe aangestelde oude vrouwen, kindermoeders
genoemd. Zij kregen twee maal per dag gekookt eten, ten 11 en ten 6
ure, en bovendien 's morgens vroeg water met lika, Surinaamsche stroop,
en geroosterde bananen. Zij zagen er allen dik en vet uit en waren gezond
en vrolijk. [30-31]
Veel negentiende-eeuwse bellettrie heeft een nadrukkelijk christelijke signatuur,
maar Christina van Gogh lijkt het alleen erom te doen te getuigen ‘van de noodlottige
gevolgen der zonde en van de heerlijke vruchten, die de deugd voortbrengt.’ (90)
Van enige karaktertekening is dan ook geen sprake. Joh. Snelleman oordeelde in
de West-Indische Gids vernietigend: ‘het is een vervelende lektuur.’ En: ‘Het slot is
576
ronduit gezegd niet te lezen vanwege de deugdzaamheid.’ Hoe dan ook,
verwonderlijk is in ieder geval dat een krassende papegaai zo'n zoetgevooisd geluid
over de slavenmaatschappij kon laten horen: in haar retoucheertechniek passeerde
de schrijfster haar collega P.J. Andriessen met gemak.
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Hierover Snelleman 1925-26: 6-7.
Snelleman 1925-26: 7, resp. 16.
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9.5 Literatuurkritiek
In 1830 verscheen in de Surinaamsche Courant voor het eerst de rubriek
‘Mengelwerk/ Boekbeoordeeling’. Het ging om een, uit het Algemeen Handelsblad
overgenomen bespreking van Reizen in West-Indië van G.B. Bosch (1829) - waarvan
577
de besproken delen overigens niet over Suriname gingen, maar over Curaçao.
In 1844 verscheen in het Surinaamsch Weekblad een lang opstel ‘Alledaagsche
Critici’ (aan de vele Engelse voorbeelden te zien, overgenomen uit een Engels
periodiek). Een directe link met de actualiteit was er niet en het nodigde daartoe
ook zeker niet uit, getuige de opening: ‘Alledaagsche luî zijn menschen, die geen
eigen gevoelen hebben, maar er ook geen aanspraak op maken; alledaagsche critici
daarentegen lieden, die even min in staat zijn zelve te oordeelen, maar zich echter
578
aanmatigen een vonnis te kunnen wijzen over ieder onderwerp, dat gij aanroert.’
Tot omstreeks 1890 zouden de Surinaamse kranten weinig anders bevatten dan
korte boeksignalementen; een traditie van het bespreken van andere boeken dan
uit de agrarische segment, zou pas tegen het einde van de eeuw voorzichtig
ontstaan.

577
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SC 38/13-5-1830.
SW 34/25-8-1844.
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10. Conclusie
‘Literatuurontwikkeling’ is een concept waar de historicus voor de Surinaamse 19de
eeuw niet mee uit de voeten kan. Het belangrijkste oriëntatiepunt voor cultureel
Suriname bleef Nederland, maar vanuit Nederland werd Suriname nog altijd alleen
afgemeten aan de economische barometer; tot de onderwijswet van 1876 zag het
‘moederland’ voor zichzelf geen beschavingsmissie in de kolonie weggelegd. In de
literatuur was Suriname eerder dan een kolonie van Nederland, een losgeslagen
eiland, en binnen de literatuurgeschiedenis van dat eiland zijn er eilandjes, zaken
die telkens hernomen worden maar niet worden doorgezet. De literatuur blijft, zoals
die van het einde van de 18de eeuw, nog altijd in statu nascendi.
Een in sterke mate door de koloniale censuur gedomineerde samenleving is in
de eerste helft van de eeuw geen goede voedingsbodem geweest voor grootse
initiatieven, al gaven individuen periodiek wel impulsen aan het literaire leven. Zo
was H.C. Focke hoogstwaarschijnlijk de auteur van de opmerkelijke ‘Proeve van
Neger-Engelsche Poëzy’, getiteld Njoe-jaari-singi Voe Cesaari uit het midden van
de jaren '30. Focke was ook een van de actiefste leden van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen dat in de eerste eeuwhelft de belangrijkste instigator van intellectuele
activiteit was, en de auteur van het eerste gedrukte Neger-Engelsch woordenboek
(1855). J.J. Engelbrecht bracht van 1838 tot 1839 het breed
cultureel-maatschappelijke maandschrift De kolonist uit, dat in zijn vijftien nummers
belangwekkende beschouwende stukken afdrukte. E.A. Jellico van Gogh en E.
Soesman meenden dat ook de kolonie een letterlievend genootschap moest hebben
en richtten in 1853 Oefening Kweekt Kennis op; het bracht in 1856 een Jaarboekje
uit met een prozastuk van de passante Christina van Gogh dat nadrukkelijk in functie
stond van de christelijke moraal, en van Soesman en Van Gogh (die zijn
psychologische novelle - de eerste in de Surinaamse letteren - in de kolonie
situeerde). Het genootschap probeerde nog een nieuw Jaarboekje samen te stellen,
maar de animo was blijkbaar zo gering dat er geen literair werk van het gezelschap
meer uitkwam. Dominee Cornelis van Schaick, die van 1852 tot 1861 in Suriname
verbleef, betoonde zich een energiek publicist met stukken in Surinaamse kranten,
met een Dichtbundeltje voor de Surinaamsche jeugd en met de om zijn progressieve
ideeën opmerkelijke roman De manja. Van Schaick en Focke behoorden tot de
oprichters van West-Indië, dat een waardig opvolger bleek van De kolonist twee
decennia vroeger. Ook dit tijdschrift was echter geen lang leven beschoren: het
bestond van 1854 tot 1858. Programmatische standpunten over literatuur vindt men
er niet in, zoals de afwezigheid van een reflectie op wat er geschreven werd in de
gehele 19de eeuw een imposant vacuüm vertoont. Ch. Landré en F.A.C. Dumontier,
beiden eveneens redacteuren van het West-Indië, namen in 1857 het initiatief tot
de Surinaamsche Koloniale Bibliotheek, die een eeuw de belangrijkste boekerij van
Suriname zou zijn.
In de bijdragen van Van Gogh en Soesman aan het Jaarboekje 1856 kan men
nog een (ver)laat aansluiten bij de romantiek zien, maar de grote internationale
literaire stromingen zijn blijkbaar nooit krachtig genoeg geweest om tegen de
Amazonestroom in, Suriname te bereiken. Dat in de 19de eeuw de opvattingen over
literatuur drastisch veranderden, dat de individuele schrijverspersoonlijkheid een
totaal ander gewicht kreeg: in Suriname merkte men er ogenschijnlijk niets van. Er
waren wel weldadigheidsgezelschappen en loges, maar geen rederijkerskamers
die het internationale debat konden overnemen en stuwkracht geven.
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In het toneelleven is er wel, bijna de hele eeuw lang, een opmerkelijke activiteit
geweest. In de eerste decennia tekenden de gezelschappen Oeffening Kweekt
Kunst en De verreezene Phoenix voor het theateraanbod. Van het laatste gezelschap
scheidde zich een groep af, die onder de naam Theatre Graave Straat verderging.
Na een tijd van malaise in de jaren '30, opende het toneelgenootschap Thalia in
1840 de deuren van zijn nieuwe schouwburg. Het overwegend joodse gezelschap
begon aan een roemruchte geschiedenis, die al vanaf 1853 getekend zou worden
door de nooit eindigende strubbelingen rond het verval en herstel van zijn gebouw.
Gespeeld werd bijna altijd een tragedie uit het Europese repertoire, gevolgd door
een klucht - parallel aan de programmering in Europese theaters. De
toneelschrijfkunst van Surinaamse oorsprong is in de 19de eeuw wel in extreem
sterke mate door zijn discontinuïteit gekenmerkt geweest. Er is een handvol
oorspronkelijke stukken bekend en daarnaast een klein aantal bewerkingen van
Europese toneelstof. In Jamaica werden er al in de jaren 1824-1825 oorspronkelijke
toneelstukken over de slavernij gepubliceerd. Gabbi Mesters schrijft daarover: ‘Het
is mogelijk dat het ontbreken van dergelijk maatschappijkritisch, oorspronkelijk
579
drama in Suriname te wijten was aan de rijkelijk late afschaffing van de slavernij.’
In Nederland woedde het abolitionisme-debat al vanaf de vroege 19de eeuw. Maar
wanneer de balans wordt opgemaakt over de eerste helft van de eeuw, dan blijkt
dat geen enkele grote, invloedrijke tekst aan de slavernij in Suriname gewijd is
geweest. Er is geen toonaangevend boek - drama, dichtwerk of roman - geweest
dat de aandacht van het grote publiek op de wantoestanden in de West-Indische
koloniën heeft weten te vestigen, laat staan dat er een werk is geweest dat de
publieke opinie wezenlijk heeft beïnvloed. Pas laat in de eerste eeuwhelft begint
een maatschappelijke beweging op gang te komen waarin ook schrijvers participeren.
Gert Oostindie en Bert Paasman schrijven:
The contrast between a presumed long tradition of democracy and
religious and political tolerance in the metropolis and the cynical
exploitation and discontempt for the overseas subjects may be
disheartening, but it is not surprising. After all, such double standards
characterized virtually all colonial ventures. What does stand out, however,
is the absence of any significant movement for abolition well into the
580
nineteenth century.
Eerst wanneer W.R. baron van Hoëvell in 1854 zijn Slaven en vrijen onder de
Nederlandsche wet publiceert, lijkt in Nederland een groter publiek oog te krijgen
voor een situatie die in de overzeese gebiedsdelen van de meeste andere koloniale
mogendheden al verleden tijd was.
De afschaffing van de slavernij in 1863 - althans de jure, de facto gebeurde dat
na de beëindiging van het Staatstoezicht in 1873 - zorgde allereerst voor een opleving
van de journalistiek. Grootse winstpunt van de eeuw is de uitbreiding van het
onderwijs geweest: bestonden er aan het begin alleen nog maar enkele privé
schooltjes voor de blanken en mulatten uit de hogere maatschappelijke klassen, in
1876 waren er tal van scholen en kwam er een onderwijswet die een algemene
leerplicht afkondigde. Dit betekende uiteraard nog niet dat er van de ene dag op de
andere een vitaal cultureel leven ontsproot.
579
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Mesters 1998: 44. Over Jamaica: Stone 1994: 12.
Oostindie & Paasman 1998: 353.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

260
Dat zou eerst na 1890 tot wasdom komen.
Maar ook in de jaren na de afschaffing van de slavernij doken er weer enkele
bijzonder schrijversindividuen op. Kwamina (ps. van W. Lionarons) schreef
opmerkelijke romans die zich afspelen in zijn eigen eeuw. Jetta (1869) en Nanni of
Vruchten van het vooroordeel (1881) zijn gesitueerd in een decor van plantages in
verval en een kolonie die zich oriënteert op een ander economisch stelsel. Daartoe
introduceerde Kwamina voor het eerst binnen de Surinaamse letteren een uit de
Caraïbische literatuur bekende hoofdfiguur: de mulattin. Hij bepleit menswaardige
omstandigheden voor de arbeiders, maar zijn wereldbeeld is niet wezenlijk anders
dan bij de Nederlands-koloniale schrijvers vóór hem. Niettemin was Kwamina een
autochtone Surinamer uit een oud Surinaams geslacht en zijn werk - in het
Nederlands met dialogen in het ‘Neger-Engelsch’ - moet evenzeer tot de Surinaamse
literatuur gerekend worden, als dat van de matawai bosneger Johannes King. Hij
schreef duizenden pagina's proza in het Sranan, waaronder een aantal
opzienbarende Swedenborgse visioenen. Met zijn reisverslagen en dagboeken
betoonde King zich al evenzeer evangelisch bezield als het merendeel van de
schrijvers van zijn eeuw.
De Surinaamse literatuur van de 19de eeuw tot 1890 overziende blijft het beeld
hangen van een dukdalf, een zwarte aanmeerpaal met wit hoofd, waar slechts weinig
scheepjes voor langere tijd hebben aangelegd. Het hierboven gegeven logboek van
de scheepsbewegingen was noodgedwongen rafelig en er ontbreken vele pagina's
in. De niet-geletterden hadden nog het stevigst voet aan de grond; zij keken met
verbazing naar wat er op de schommelende schuitjes van schrijvers en theatermakers
allemaal gebeurde, en dansten op de wallekant hun eigen ritmes.
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‘Waar iedereen critiseert en becritiseerd
wordt’
de culturele opbloei van 1890 tot 1923
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Vanaf de jaren '60 van de 19de eeuw begint de kolonie Suriname in cultureel
opzicht langzaam op te leven. Het laatste decennium van de eeuw is voor het
culturele leven zelfs zo belangwekkend dat gesproken kan worden van een
bloeiperiode vergelijkbaar met die van de laatste decennia van de 18de eeuw.
Nederlandse teksten bepalen in sterke mate de beeldvorming over Suriname
en de Surinamers. Maar opmerkelijke Surinaamse persoonlijkheden geven
tenslotte toch nog geur en kleur aan een eeuw zonder veel hoogtepunten en
zij zullen dat blijven doen in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw.
De eerste tekenen worden waarneembaar van een verandering van het
theaterleven dat met een ander repertoire - kinderoperettes, een opera, maar
vooral Surinaamse cabaretteksten (Joh. Marcus, Kruisland) - een ander publiek
naar de theaters begint te lokken. De literatuur bloeit op met de eerste
Surinaamse toneelstukken van O'Ferrall, romans van Rikken, Heymans en
Ultimus, naturalistische prozaschetsen van Spalburg en Samuels, memoires
van Bartelink, poëzie van Rustwijk en A.W. Marcus en met een heus debat
over de richting van de literatuur. Er ontwikkelen zich vormen van toneel- en
literatuurkritiek zoals die niet eerder in het land hebben bestaan.
In de jaren '20 en '30 van de 20ste eeuw zal Suriname weer verworden tot
een deel van het Koninkrijk der Nederlanden, waaruit de meest talentvollen
snel proberen weg te komen. De belangrijkste van deze nestvlieders zal Albert
Helman zijn die in 1923 in Nederland zijn literaire debuut maakt en daarmee
als eerste woord geeft aan een nieuw verschijnsel: de migrantenliteratuur,
waarmee een ander tijdvak begint.
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1. Inleiding
1.1 Algemeen
Het moderne leven van de tweede helft van de 19de eeuw ging niet aan de kolonie
voorbij. In 1876 had Paramaribo straatverlichting gekregen, in 1889
telegraafaansluiting via het wereldnet, in 1897 elektrische verlichting. De goudwinning
kreeg in de jaren '90 nieuwe impulsen, zowel door de uitspraak van de tsaar van
Rusland dat het goudgebied tussen de Lawa en de Tapanahoni tot Suriname moest
1
worden gerekend, als door de toepassing van machinale winningsmethoden. In
1903 werd begonnen met de aanleg van een spoorbaan voor de goudtrein die in
1908 tot Kabel zou komen; in dat jaar bereikte de goudwinning met 1210 kilogram
haar hoogste punt. In ‘De goutoeman’ in zijn Schetsen en typen uit Suriname tekende
Jacq. Samuels een goudarbeider tijdens het kortstondige prinsenleventje dat deze
leidde bij een bezoek aan de stad, rond 1904:
Stel U liever voor een bedelaar, die in eens millionair geworden is, en
zich daarnaar kleedt! Is deze dezelfde man, die een paar dagen geleden
uit de stoomboot stapte? Niet te gelooven maar toch waar! Beschouw
hem nu! Aan de voeten heeft hij schoenen waarvan het achterdeel bestaat
uit eene harige zelfstandigheid mogelijk het vel van een door hem
geschoten dier. Het voorstuk is van gelakt leêr, terwijl de hakken een
omgekeerden Eiffeltoren - in 't klein - voorstellen. [...]
Een jasje van wit flanel of dril, eene lichtroode of donkerblauwe das, een
boord, die een Spaanschen Grande geen oneer zou aandoen, een
Panama of vilten hoed met een pauweveertje en het costuum, is voltooid,
als ge een paraplu met wit handvatsel in de hand, en eene sigaar in de
2
mond er bij denkt.
Het is over een heerschap als Samuels hier beschrijft dat een van de bekendste
volksliedjes gaat, ‘16 april mi boto lai’ [Op 16 april is mijn boot geladen]: een
gouddelver keert terug naar de Tapanahoni, samen met zijn mooie Rosalina die hij
ringen aan de vingers heeft gestoken en gouden kettingen om de hals gehangen,
maar als zij op een uur afstand van Paramaribo zijn, krijgt zij al heimwee naar het
3
stadsleven.
De goudwinning zou ook een deel van het historische decor bepalen van de roman
Een Beschavingswerk (1923) van Ultimus, schrijversnaam van R.A.P.C. O'Ferrall.
In de jaren '30 van de 20ste eeuw leverde de goudindustrie nog geregeld sinjeurs
in de stad af zoals Samuels die schetste. Daarna zakte de sector in, om in de laatste
vijftien jaar van de eeuw weer op te bloeien.
De plantagekolonie, die met 646 plantages in 1796 haar hoogtepunt had gekend,
droeg in de eerste helft van de 19de eeuw nog stevig bij aan het nationaal product,
maar die bijdrage zou gestaag afkalven. In 1910 waren er nog 5 suiker- en 75 koffieen katoenplantages; in 1925 waren er al 10 minder. Het landbouwareaal dat vlak
vóór de afschaffing van de slavernij nog 40.346 hectare bedroeg, was in 1910 tot
1
2
3

Polak 1908. Degrouchy & Magee 1985 geven er een goed beeld van. Verg. ook het verslag
van Pareau 1898: 53-88.
Samuels 1946: [28].
Het nummer werd bekend in de jaren '50 door een grammofoonplaat van Lex Vervuurt en de
Sapakaraband. In Foetoe-boi van maart 1951 staat een interpretatie van dit lied.
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iets meer dan een kwart gereduceerd: 11.994 hectare. De Panamaziekte teisterde
de bacovenverbouw en de

4

Douglas 1928: 43.
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krullotenziekte de cacaoteelt. Het gistte onder de hindostaanse en javaanse
contractarbeiders die moesten werken onder omstandigheden die de slaventijd
nabijbrachten. In 1902 kwamen de arbeiders op de suikerplantage Mariënburg in
opstand en vermoordden de directeur James Mavor - een episode die verbeeld zou
worden in de romans Tweemaal Mariënburg (1997) en Herinneringen aan Mariënburg
6
(1998) van Cynthia Mc Leod. Ook op andere plantages bleef de onrust jaren
aanhouden. Joh. Marcus waarschuwde in zijn brochure Kan Suriname's lot worden
verbeterd? in 1906:
Ons volk lijdt onmiskenbaar in zeer hooge mate aan gebrek aan energie
en mist de zoo noodige begrippen van samenwerking, waardoor de
plichten, welke het geroepen is te vervullen ten einde zich moreel en
sociaal op te heffen en de plaats in te nemen, die elk beschaafd burger
7
in de maatschappij toekomt, verwaarloosd woorden.
Het was tegen deze achtergrond dat Frans Pavel Killinger, een politie-inspecteur
van Hongaarse afkomst, in 1910 een aantal mensen onder wie een zekere Jathan
probeerde aan te zetten tot een staatsgreep, om een ‘vrijstaat’ onder Nederlandse
soevereiniteit te stichten. Het complot werd verraden door de bakker J.E.
Schoonhoven, Killinger kreeg de doodstraf die werd omgezet in gevangenisstraf.
Het complot was overigens meer dan een doldwaas plan van een psychopaat. De
zwarte volksleider Th. Valois Smith schreef dat Killinger de ‘harten van een massa’
wegens haar ‘stillen haat’ tegen het Hollands bestuur al had gewonnen, terwijl de
blanke predikant A.E. Boers in zijn brochure Over de beweging in deze dagen (1911)
van een revolutionaire beweging sprak waar de bevolking niet antipathiek tegenover
8
stond. De tekst van een bigi poku-nummer van die tijd luidde:
Swit', swit' pedaal
Killinger mek' kabaal
Jathan wan' kapitaal
Schoonhoven broko a kabaal
Ma toch a no kisi medaal
Heerlijk, lekker pedaal
Killinger veroorzaakt kabaal
Jathan wil kapitaal
Schoonhoven beeindigt het kabaal
9
Maar toch krijgt hij geen medaal

De marxistische historicus Sandew Hira becommentarieerde: ‘Het ritme van de bigi
poku, de kreoolse volksmuziek, was het ritme van de onderdrukte arbeider en boer.
Zijn tekst en muziek vertegenwoordigde een andere wereld, een wereld van ellende,
hoop en strijd.’
De opkomst van de balata bood enig soelaas voor de neergang van de
plantagelandbouw. De industriële expansie rond de eeuwwisseling deed de vraag
5
6
7
8

9

Halfhide 1905 en 1906. Heilbron 1976. Bouwman-Tjon A Tham 1983.
De opstand is beschreven en geanalyseerd door Ferrier 1998 en door Hoefte 1998: 194-202.
Zie voorts Ferrier 1986.
Marcus 1906: [3].
Citaat uit SB 42/28-5-1910. Over het Killinger-complot: Marcus 1910, Boers 1911, Blatz 1955,
Van Lier 1977: 269-272, Findlay 1980 en Hira 1982: 243-261. Van Lier merkt op dat de
samenzwering op 24 mei 1911 bekend werd; dit moet zijn: 24 mei 1910.
Medaal = medaille. Geciteerd door Hira 1982: 257.
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toenemen naar deze rubbersoort, die uitstekend voor drijfriemen kon worden gebruikt.
De balatableeders (rubbertappers) betaalden echter wel een hoge prijs voor hun
zware arbeid, zeker na de grote droogte van 1911-1912. Toneelschrijver Johan
Marcus klaagde de wantoestanden aan en in De Surinamer verscheen in 1912 het
vers ‘De stille taal van 't woud’, gesigneerd met ‘R.’ die protest aantekende tegen
de exploitatie van de balatableeders:
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Geen leven zonder strijd - geen strijden zonder leven.
De dood mist levensrecht - 't is daarom dat hij zwijgt.
Er heerscht 'n stilte in het woud, maar tevens ook 'n streven
10
'n Strijden om het bestaan.

Maar na de droogte ging de rubbertap harder dan ooit te voren door: in 1913 werd
een exportpiek bereikt van 1186 ton. Daarna zakte de wereldmarkt echter langzaam
in en aangezien ook andere sectoren niet bepaald floreerden, werd er bittere
armoede geleden in Suriname. Anton de Kom, die van 1916 tot 1920 werkte als
kantooremployé bij de Balata-Compagnie, laat in een gedicht een werkloze
balatableeder zijn bazen aanklagen:
En gij,
Wel verzorgd Uw teere handen
Wel gedaan
Uw gelaat.
Glimmende laarzen,
Lakensch pak
Met gevulde zak.
's Avonds Bacchanale feesten.
Ach, hoeveel hooger zijn de beesten
11
Met hun nog lagere geesten.

Curieus was een boekje dat de redemptorist Willem Ahlbrinck schreef in het Sranan:
Balataman, teki mi! [Rubbertappers, neem mij!] (1913). Er stonden praktische wenken
in voor de arbeiders, maar de ondertitel geeft helder aan wat de bedoeling van de
68 pagina's tekst was: Wan woortoe gi den balataman foe den sa spare [Een woord
voor de rubbertappers opdat ze zullen sparen]. De verkwistende levensstijl van de
balatableeders die hun verlofdagen bij de dames van plezier in de stad doorbrachten,
was de paters een doorn in het oog; sparen zou de werklui tot een geregeld huwelijk
12
kunnen leiden.
De landbouweconomische literatuur over Suriname is onafzienbaar, maar de
landbouw heeft ook de bellettrie altijd genoeg stof tot verbeelding gegeven, nog tot
in de eerste decennia van de 20ste eeuw. Daarbij deden zich merkwaardige
‘grensoverschrijdingen’ voor. Kwamina's Jetta (1869) was een voorbeeld van een
fictioneel verhaal dat plots overging in een puur landbouwkundige beschouwing.
Na 1900 zouden de teksten van G.G.T. Rustwijk een steeds directer engagement
met de slachtoffers van de malaise in de landbouw vertonen en Ultimus schreef
Een Beschavingswerk , een boek dat hij ‘een sociaal- en economisch-politieke studie
in romanvorm’ noemde. E.J. Bartelink aarzelde niet om in zijn memoires Hoe de
tijden veranderen (1916) strikt landbouwtechnische observaties in te lassen en
hetzelfde geldt voor de Surinaamse herinneringen van boer Thomas (1965) van
Thomas Waller, waarin hij over de beginjaren van de eeuw vertelde.

10
11

12

DS 104/22-12-1912.
Slotstrofe van het vers ‘De balatableeder’ uit Strijden ga ik (1969, p. 11-12). Herdrukt in
Mutyama, 1 (1990), nr. 2, p. 24. Zekere ‘Volksman’ stuurde in 1919 een gedicht naar het
dagblad Suriname om aandacht te vragen voor de povere positie van de kleine man (S
35/2-5-1919).
G.W.M. Ahlbrinck CssR, Balataman, teki mi! [S.l., 1913]. Een exemplaar ervan is aanwezig
in het ASR.
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1.2 Demografie
Met de instroom van Aziatische immigranten werd Suriname steeds sterker een
multicultureel land. Telde de bevolking in 1880 49.309 zielen, in 1938 was dat aantal
verdrievoudigd tot 152.589. Over diezelfde periode bedroeg het aantal immigranten
13
61.895. De nieuwkomers uit Brits-Indië en Java werden tewerkgesteld op de
plantages en zouden pas veel later het aanzien van de stadsbevolking mee gaan
bepalen. Alleen de chinezen vestigden zich al vroeg als kleine neringdoenden in
Paramaribo; een eerste concentratie van hindostaanse winkels vormde zich pas
14
rond 1920 aan een stuk van de Waterkant.
Langzaam werden de Aziatische bevolkingsgroepen na 1900 zichtbaar in
Nederlandstalige teksten, uiteraard aanvankelijk alleen vanuit de observatie door
andere bevolkingsgroepen. Jacq. Samuels beschreef hen rond 1904 in enkele
prozaschetsen en de cabaretier Kruisland schreef in 1918 een gedicht over het
15
javaanse immigrantenschip ‘De Sitoebondo’. Zekere Franc bracht drie jaar later
in De Surinamer een Brits-Indiër in beeld die met zijn ezelkar ‘Khoolfaja’ (houtskool)
verkoopt: ‘Ze waren niet anders gewoon, hij en de anderen dan door het gros der
menschen te worden beschimpt en gescholden als schurken en erger nog.’ Hij wordt
met een zware zak binnengeroepen op een erf, en kan afgesnauwd en vernederd
door Miss Coné weer vertrekken omdat hij de prijs niet genoeg laat zakken. Een
hindostaanse groenteverkoopster wordt op dezelfde manier afgebekt, weggejaagd
en bedreigd met de hond, al heeft Miss Coné er spijt van de mooie, goedkope
16
groenten niet gekocht te hebben: ‘Zulke nietswaardige koelies!’ Een schets als
deze verraadt veel over de animositeit tussen de etnische groepen in die jaren.
Het begin van de 20ste eeuw liet nog een andere immigratiemogelijkheid zien.
Zuid-Afrika genoot de bijzondere belangstelling van Suriname: boekhandel Kersten
& Co bood bijvoorbeeld oleografieën (kleurenreproducties in steendruk) uit de
17
Zuid-Afrikaanse oorlog aan. De Surinaamsche Scherpschutters Vereeniging
verleende geldelijke steun aan de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging
18
ten behoeve van gesneuvelde Boeren en later kwam er ook een Afrikaansch
Gemeenschappelijk Verbond. Het toneelgenootschap Thalia voerde op 5 juni 1900
Te laat of De wraak van een' Boer op, een Episode uit den Anglo-Transvaalschen
oorlog 1899/1900, toneelspel in vier bedrijven dat later van de hand van de Surinamer
19
Jacques Samuels bleek te zijn. Van het stuk is alleen een mottogewijze aanduiding
van de bedrijven bewaard gebleven: 1ste bedrijf:

13

14
15
16
17
18
19

Hoefte 1998: 62. Bij deze tellingen werden de binnenlandbewoners niet meegeteld (verg.
EvS 145). Van Panhuys 1921/22 gaf - verre van complete - schattingen van het aantal
binnenlandbewoners, en vermeldde aan bosnegers: 850 matuari, 150 koffimaka, 700 aukaners
aan de Sarakreek (geen cijfer voor de Marowijne), 6593 saramakaners; en voor de indianen:
aan de Coppename en Saramacca: 468, 300 arowakken aan de Boven-Suriname en 240
aan de Beneden-Suriname.
De Bruijne 1976: 204-205.
Gepubliceerd in S 69/27-8-1918.
Franc, ‘Zulke koelies!!’, in DS 63/7-8-1921. Ook de schets ‘Een nacht in de stad’ van Gilly (in
DS 69/28-8-1921) is veelzeggend voor de etnische verhoudingen.
Advertentie in NSC 845/16-8-1900. Zie over de banden met Afrika: Oudschans Dentz
1953-1958.
Er werd een cheque van ƒ2120 gezonden, later gevolgd door een van ƒ125 (NSC
819/17-5-1900). Verg. hierover Samson 1956/57:220.
NSC 826/10-6-1900. Het navolgende citaat uit de recensie komt hieruit. De aanduiding van
de bedrijven uit NSC 819/17-5-1900. Zie ook het Profiel van Samuels in § 9.2.
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‘Alvader, bescherm ons geliefd Transvaal, geef kracht, gezondheid en wijsheid aan
onz' dierbaren Oom Paul!’, 2de bedrijf: ‘Eerder geen vader dan een die eerloos is’,
3de bedrijf: ‘Te Laat!’ en 4de bedrijf: ‘Is dat uwe beschaving?’ In de waarderende
bespreking die de Nieuwe Surinaamsche Courant aan het stuk wijdde, werd Samuels'
motivatie aldus omschreven:
Een oogenblik den strijd om het bestaan, die thans waarlijk niet licht is,
weggedacht, had hij, terwijl hij achter de toonbank van zijn winkel zat,
zijn klanten bedienende, en medegesleept door de sympathie voor de
Boeren, inspiratie gekregen het tooneelstuk te dichten, geheel naar zijne
voorstelling, daartoe gesuggereerd door den wil. En zijn eerste werk, de
omstandigheid in aanmerking genomen waar onder het werd verricht,
kan geslaagd genoemd worden.
De sympathie voor Afrika lag in dit geval bij de Boeren, en Samuels betoonde zich
daarmee een geestgenoot van het Algemeen Nederlandsch Verbond, die de
Boerenoorlog zag als deel van de strijd voor de positie van het Nederlands in de
wereld.
Die betrokkenheid was overigens ook ingegeven door het denkbeeld van een
nieuwe kolonisatiepoging door ‘Hollandsche Afrikaanders’. De kolonisatie door
Hollandse boeren was, zoals eerder beschreven, faliekant mislukt. De Aziatische
immigranten daarentegen voldeden uitstekend als werkkrachten, maar zorgden
soms voor grote moeilijkheden en bovenal: hun cultuur werd door de creolen als
vreemd aan het land ervaren. J. Hendrik van Balen, auteur van twee romans over
Suriname, had in de Nederlandse krant Het Vaderland van 21 augustus 1900 over
de mogelijkheid van een Afrikaander kolonisatie van Suriname geschreven, woorden
20
die door de Nieuwe Surinaamsche Courant werden aangehaald.
Nog in 1929 bepleitte H.L.C. Schütz invoering van het Afrikaans in Suriname;
‘Voorzichtig!’ riep De Surinamer met een voor de Surinaamse bovenlaag
karakteristieke redenering: het Nederlands is voor het merendeel der Surinamers
21
geen vreemde taal meer. Van een nieuwe kolonisatie-onderneming is het overigens
nooit meer gekomen; wel van een voetbalclub met de naam ‘Transvaal’.

1.3. Culturele oriëntatie en organisatie
Het culturele leven in de kolonie werd in sterke mate beheerst door de bovenklasse
van joden, lichtgekleurde creolen en Nederlandse immigranten (meest passanten
die na ten hoogste vijf jaar weer repatrieerden). Het was bovendien zeer sterk een
mannenwereld. Vrouwen doken een enkele maal op in de theaters als actrice,
ballerina, muzikante of met een voordracht, maar nooit als regisseur, laat staan als
20

21

NSC 853/13-9-1900. In 1907 zou Van Balen de emigratiegids Naar Suriname! publiceren.
Hij gaf er daarin blijk van dat hij er andere opvattingen over emigratie op nahield dan de
overheden van vroeger eeuwen: ‘Vooral schipbreukelingen in de maatschappij, zoo licht
geneigd het nog eens elders te beproeven, nemen geen passage naar Paramaribo.’ (p. 6-7).
Vooral ten behoeve van landbouwers, veefokkers en ondernemers beschreef hij land en
bevolking, hoe men er leeft en wat men er kan doen. Tot op de cent nauwkeurig rekende hij
voor wat het kost om een hoenderpark op te zetten of de struisvogelteelt aan te vatten. Mannen
én vrouwen beval hij het land aan ‘indien zij door te huwen in den kring van verwanten den
achteruitgang van hun ras niet willen bewerken’. (p. 23) Over Van Balens romans: zie § 1.6.2.
DS 65/15-8-1929: Afrikaansch in Suriname? Voorzichtig!; DS 101/19-12-1929.
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journalistiek: vrouwen maakten er geen deel van uit. Zij mochten als introducee van
een man tegen gereduceerd tarief de activiteiten bijwonen van de verschillende
22
verenigingen - mits zij maar hun hoeden wilden afzetten -, maar behalve bij
onderwijsorganisaties en het Algemeen Nederlandsch Verbond, konden zij zelf geen
lid worden. Veel verschil was er in dit opzicht niet met Nederland.
Met de instelling van de Koloniale Staten in 1866 was de betrokkenheid van de
bevolking bij het bestuur aanzienlijk toegenomen. Steeds bredere lagen van de
bevolking gingen participeren in het sociaal-culturele leven van het land, wat nog
werd bevorderd door de toename van de onderwijsmogelijkheden. Suriname was
een deel van het Koninkrijk der Nederlanden, en de stringente Nederlands-gerichte
taalpolitiek van na 1876 resulteerde in een nog altijd sterke afhankelijkheid van de
Nederlandse cultuur. Vooral voor de creolen betekenden de jaren 1890-1900 een
overgangsfase van post-emancipatie naar nieuwe tijd, een fase waarin zij via het
Nederlands steeds sterker betrokken raakten bij de landszaken. Vanaf de jaren '90
bloeide de journalistiek en het recensentendom. Het toneelleven liet initiatieven zien
die nooit eerder vertoond waren, de leestrommels van negen leesverenigingen
kletterden op bagagedragers door de straten en tal van bibliotheken voorzagen in
de leeshonger van velen. Het verenigingsleven groeide exponentieel en de
onderwijzers en studenten organiseerden zich. De Alliance Française werd opgericht
in december 1891 met 25 leden; op 1 augustus 1896 was dat aantal gegroeid tot
23
85 leden. En het Algemeen Nederlandsch Verbond kreeg een afdeling in Suriname
die zou gaan zorgen voor stof waarmee menige krantenkolom gevuld werd.
Zoals altijd speelden in de culturele opleving enkele bijzonder actieve individuen
een centrale rol, maar er kunnen ook factoren worden aangegeven die de opleving
mogelijk hebben gemaakt.
De grotere vrijheid van meningsuiting, gecreëerd door het nieuwe
Regeringsreglement van 1865, had de weg vrijgemaakt voor verschillende nieuwe
dagbladen. Journalistiek betekende niet langer het afdrukken van
overheidsnotificaties, maar was een serieus vak geworden dat aan het geestelijk
klimaat in het Suriname van de laatste decennia aanzienlijk heeft bijgedragen. De
concurrentiepositie van kranten heeft op de uitbouw van het krantenwezen
stimulerend gewerkt.
Nieuwe ideeën drongen met enige vertraging tot Suriname door, schreef H.N.
Rijk van Ommeren over de jaren rond de eeuwwisseling. Maar de middenstand van
de Surinaamse samenleving leefde geestelijk intensief en getroostte zich de moeite
kennis te nemen van nieuwe opvattingen van de West-Europese maatschappij:
Er moet een ware leeshonger hebben geheerst, welke in ieder geval tot
een te bewonderen kennis heeft geleid. [...] Bij een nadere kennismaking
verbaast men zich over de grote eruditie, waarvan leidende figuren uit
die tijd blijk gaven, terwijl in het algemeen de vorming, welke zij van de
school meekregen, niet meer was dan wat nu met mulo-niveau wordt
aangeduid. Bovenaan heeft ongetwijfeld de belangstelling voor de belletrie
24
gestaan.

22
23
24

Zoals verschillende A.N.V.-leden het bestuur verzochten voor een kunstavond (NSC
1611/6-2-1908).
Surinaamsche Almanak 1897: 126.
Rijk van Ommeren 1964: 152.
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land en zich Surinamer wenste te noemen, na 1863/1873 steeds groter was
geworden. Zgn. ‘zout-
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waternegers’ - in Afrika geborenen - waren er nauwelijks meer en het grootste deel
van de zwarte bevolking bevond zich inmiddels al geslachtenlang in het land. De
behoefte om zich als Surinamer te manifesteren, werd ook steeds sterker gevoeld
naarmate het aantal Aziatische immigranten toenam. Desalniettemin bleef het ijkpunt
voor het culturele leven in Europa liggen. Al in 1903 werd in het Suriname-nummer
van Neerlandia, het orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond, geschreven
dat Suriname ‘het meest Hollandsch was van alle Nederlandsche overzeesche
bezittingen en koloniën’, en in 1923 bevestigde Fred. Oudschans Dentz, de secretaris
van het Verbond, dat nogmaals: Suriname was ‘Nederlandsch in opvoeding, in
25
karakter en in gewoonten.’ Dat was ook wat men in die kringen graag zag.

Profiel: Het Algemeen Nederlandsch Verbond
De belangrijkste institutie die in de eerste helft van de 20ste eeuw de op Nederland
en het Nederlands georiënteerde cultuurpolitiek schraagde, was de Groep Suriname
van het Algemeen Nederlandsch Verbond, opgericht in 1902. Het Verbond wilde in
‘één Bond alle krachten vereenigen, welke de Nederlandsche stam over de wereld
beschikbaar heeft voor den strijd tot handhaving van zijn zelfstandigheid en zijn
26
taal,’ zoals de eerste secretaris en mede-oprichter B.H. Juda het formuleerde. Met
andere woorden: de leden van het ANV steunden de Groot-Nederlandse gedachte
van de culturele eenheid van de Nederlandstalige volkeren. De Afrikaanse
27
Boerenoorlog (1899-1902) werd daarin als het meest actuele strijdveld gezien.
Het lidmaatschap van het Verbond bedroeg vijf gulden per jaar. Daarvoor kregen
de leden de beschikking over de bondslectuur en werd hun korting verleend op de
entree tot culturele avonden. Dat waren natuurlijk in de eerste plaats lezingen over
Nederlandse cultuur en literatuur. Zo sprak in 1907 pater A. Verheggen over Guido
Gezelle, en die had met zijn voordracht zo'n succes ‘dat ieder in geestdrift raakte
28
voor den meesterpriesterdichter’. Later werden er avonden georganiseerd over
29
onder meer Potgieter, Multatuli, Van Eeden, Perk en Kloos. Deze geestdrift strookte
blijkbaar niet helemaal met de publieke belangstelling. Toen A.Ph. Samson op 22
januari 1912 sprak over ‘De plant als materiaal voor de dichterlijke ontboezeming’
noteerde de verslaggever van De West dat de gouverneur en barones van Asbeck
25
26

27

28

29

Neerlandia (uitspraak van H.W. van Sandick) 1903: 104. Oudschans Dentz 1923: 62.
NSC 641/25-8-1898: ‘Bericht van het Algemeen Nederlandsch Verbond.’ Juda was ook actief
bij de leesvereniging Kennis Adelt. Het ANV moet niet verward worden met het politiek
georiënteerde Algemeen Surinaamsch Verbond van rond 1911. Over de geschiedenis Van
Berne 1995b en Gobardhan-Rambocus 2001: 114-116 en 215-216.
Van Berne 1995a: 1. De nrs. 307-309 van deze inventaris van het ANV-archief tot 1941 gaan
over de Nederlandse kolonies 1911-1928, nr. 362 over Surinamefilms 1922-1928, nr. 428
bevat foto's, nr. 447 gedrukt materiaal, nrs 467 en 468 knipsels 1906-1926. Het archief bevindt
zich in het Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven te Antwerpen.
Op 24-9-1907 (NSC 1577/26-9-1907). De boekhandel Kersten zorgde dat zij de poëzie van
Gezelle in huis had (NSC 1574/ 15-9-1907 e.v.). Uitvoerig verslag van ‘onzen bijzonderen
verslaggever’ A.S[alomons] in DS 79/29-9-1907. In een ingezonden brief in hetzelfde nummer
verdedigt hij zich tegen de aantijging dat de katholieken hem hebben aangespoord over
Gezelle te schrijven. Plus nog een ingezonden, juichende brief over de avond door ‘Een vriend
van kunstavonden’. A. Verheggen verdedigde in DS 81/6-10-1907 Gezelle als katholiek
kunstenaar en nogmaals als reactie op Onze West van 9-10-1907 in DS 84/17-10-1907.
Resp. op 1 oktober 1908 (Potgieter) door J.J. Mackenzie (DS 77/20-9-1908 e.v.); 12 september
1911 (Multatuli) door R.D. Simons (verslag in S 79 [= 76]/15-9-1911); 28 november 1912
(Van Eeden) door R.D. Simons (verslagen in DS 98/1-12-1912 en S 98/3-12-1912); 23
september 1919 (Perk en Kloos) weer door Simons (in extenso afgedrukt in S 77/26-9-1919,
S 78/30-9-1919, S 79/3-10-1919, S 80/7-10-1919).
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huiverig worden sprekers uit te nodigen en zo zoetjes aan zal aan dezen veel de
30
lust ontgaan om na gezetten arbeid voor een handje vol mensen op te treden.’
De Groep startte ook een uitgavenreeks waarin de teksten van sommige lezingen
verschenen, zoals Het bestaan van den Nederlandschen Stam als volk gedurende
de laatste vier eeuwen (1906) van E.B.J. Luitink, Is 't in Suriname steeds een
armoedige boel geweest? (1906) van J.R. Thomson en De toekomst van Curaçao
als Nederlandsche wereldhaven in West-Indië (1908) van J.C. Loman. Voorts zorgde
het ANV voor kunstavonden met zowel literaire voordracht als muziek. Voor toneel
werd geregeld een beroep gedaan op het talent dat aanwezig was in het Fort of op
de marine-eskaders die in de Surinamerivier het anker uitgooiden. Zo speelden
enige onderofficieren en korporaals van het garnizoen op 13 mei 1907 in de loge
31
Concordia de kluchtspelen Een lastige naam en Hercules. De studievereniging
Minerva kreeg financiële steun van het ANV bij de uitzending van jongeren naar
Nederland en aan veertig scholen werden Nederlandse liederenbundels
32
toegezonden.
Het enthousiasme in ANV-kringen voor de nieuwe Surinaamse groep was zo
groot dat in 1903 het september/oktober-nummer van het in Gent uitgegeven
ANV-tijdschrift Neerlandia aan Suriname gewijd werd. Het nummer bevatte
algemeen-informerende artikelen over een land waarmee Europeanen in het
33
algemeen weinig bekend waren. Als geheel was het nummer natuurlijk vooral een
fel pleidooi voor de versterking van de positie van het Nederlands, waarover H.W.
van Sandick in zijn inleiding schreef: ‘Gauw is men hier zenuwachtig en de taal die
men hier in enkele organen te lezen krijgt is soms beter bedoeld dan goed
Nederlands.’ (106) En over het verfoeide ‘Neger-Engelsch’ schreef H.J. van der
Sluijs: ‘Wat de reden is, dat in den laatsten tijd eenigen van “Surinaamsche Taal”
in plaats van negerengelsch spreken, zullen de leden van het A.N.V. wel kunnen
34
bevroeden.’
De Groep Suriname had zijn bureau gevestigd in de loge Concordia aan de
Gravenstraat. Daar konden de leden ook gebruik maken van de boekerij en de
leestafel en zij konden er vlugschriften, plaatwerken en programma's voor de culturele
35
avonden kopen. In de eerste jaren van zijn bestaan werden bij het Verbond velen
36
aangetroffen die cultureel actief waren in Suriname.
In 1911 telde de Groep 249 gewone en 63 buitengewone leden, maar het jaar
daarop liep dat aantal dramatisch terug tot 197 gewone en 46 buitengewone leden.
Er was weinig belangstelling voor de lezingen en de secretaris moest vaststellen
37
dat de zaken er ‘allertreurigst en zeer ontmoedigend’ voor stonden. In het jaar dat
volgde werd er slechts één lezing georganiseerd en in 1913 stelde De Surinamer
30
31
32
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34

35
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DW 246/23-1-1912. De lezing was aangekondigd in DW 244/16-1-1912.
R.A.P.C. O'Ferrall zorgde voor voordrachten (NSC 1541/9-5-1907 en DS 38/12-5-1907).
Van Berne 1995a: 113.
J.R. Thomson schreef over de tram, C.F. Schoch over de veeltaligheid, H.J. van der Sluijs
over het Nederlands in Suriname, C. Hoekstra over de boeroes, H. van Cappelle over het
binnenland, Fred. Oudschans Dentz over het plantageleven, C.R. Frowein over Mariënburg
enz.
P. 109. Korte tijd later wijdde Neerlandia nummers aan Curaçao (1905), Bonaire (1907) en
Aruba (1911), herdrukt in Waltmans & Groothoff 1999: 69-96. Over het ANV op de Antillen:
Rutgers 1994: 159-170 en 197-199.
Kantoorhouder was J.J. Monk (DS 41/19-5-1907). Of het A.N.V. eerder ook kantoor hield bij
Concordia is niet bekend.
Zoals al bleek uit de namen van degenen die aan het Suriname-nummer van Neerlandia
bijdroegen. Lid waren voorts o.m. H.D. Benjamins, R.A.P.C. O'Ferrall, A.Ph. Samson, A.A.
Heckers, R.D. Simons, Th.J.F. Valois Smith.
Jaarverslag A.N.V. Groep Suriname 1912, geciteerd in S 19/5-3-1912 en DS 18/3-3-1912.
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vast: ‘De Groep is dood als een pier.’ Er werd een voorstel tot ontbinding gedaan,
maar het hoofdbestuur van het ANV accepteerde dat niet, want het constateerde
39
overal een bloei van het Verbond, en het weet de problemen aan het bestuur. Dat
moet ook

38
39

DS 97/30-11-1913.
DS 90/6-11-1913 (over ontbinding); Jaarverslag A.N.V., gecit. in S 42/29-5-1914.
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de mening geweest zijn van de dichter A.W. Marcus die in zijn Politieke- en
levensherinneringen (1914) twee gedichten schreef, ‘Grafschrift op het A.N.V.’. In
het tweede nam hij als acrostichon de namen op van twee ANV-bestuurders, Luitink
en (Oudschans) Dentz:

Twistgesprek tusschen de doodenrechters
Laat het koud cadaver zachtjes rusten,
Uit is 't met zijn twijfelvol bestaan.
Immers zijn er enklen, die hem lusten!
Tempelpriester, niet meer huilebalken,
Inderdaad gij hieldt niet trouw de wacht;
Nu ge ongemerkt u liet verschalken,
Krijgt gij, of gij 't nimmer hadt verwacht.
Drager zonder draagkracht, laffe strijder!
Eigenhandig teekent ge uw brevet.
Neerland ziet in u een zwakke leider,
Trots ge u tegen Dordrecht hebt verzet.
40
Zie maar, hoe gij neerlands bond weer redt!

Midden 1917 herrees de Groep Suriname en in de jaren '20 en '30 liet het ANV met
regelmaat van zich horen. Op 21 juni 1920 werd de vestiging van de Nederlandse
boerenkolonisten in Suriname herdacht; het jaar daarop verscheen er een brochure
41
over. Opnieuw was de Groep actief met lezingen en voordrachten, daar kwamen
42
43
films bij en natuurlijk was er met regelmaat een ‘Nederlandsche Kunstavond’.
Het vijfentwintigjarig bestaan van het ANV in 1923 werd met een grootse
44
Kunstavond gevierd. In 1929 organiseerde het Verbond een wedstrijd in
voordrachten van Hollandse gedichten door leerlingen van de hoogste klas van de
45
Mulo- en ULO-scholen in Het Park. Een topjaar was 1932 toen de toneelgroep De
Dietse Spelers naar Suriname werd gehaald om zes voorstellingen te spelen in
Theater Bellevue.
40

41
42

43

44

45

A.W. Marcus, Politieke- en levensherinneringen (1914: 76), gecit. bij Gobardhan-Rambocus
2001: 116. De strofen zijn gedateerd 20, resp. 27 februari 1914. Over Oudschans Dentz:
Wagenaar Hummelinck 1963.
De vestiging van de Nederlandsche kolonisten in Suriname herdacht 1845 - 21 juni - 1920
(1921). Een andere is Beck 1920.
Op 18-11-1919 bijvoorbeeld een film over de zegetocht van de Koningin door Zuid-Limburg
en Zeeuws-Vlaanderen (DS 91/13-11-1919 en S 91/14-11-1919) en op 24-11-1931 een film
over de Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven (DS 92/15-11-1931; BWR 249/17-11-1931
e.v.). In 1936 vertoonde het ANV verschillende rolprenten over het koningshuis (DW
3004/12-10-1936).
Zo was er op 20 maart 1922 in de Loge Concordia een avond die muzikaal omlijst werd door
K. Fernandes, zang en de heer en mevr. J.A. Mac May, viool en piano. Abraham Philip Samson
gaf een voordracht van ‘Trolhetta’ van Welter en ‘De trom’ van Visser. R.D. Simons vervolgde
met drie voordrachten met pianobegeleiding van Dr. J.W. Wolff: zij brachten het 14de-eeuwse
‘Het daghet in den Oosten’, ‘Voor de liefste’ van Frederik van Eeden en tenslotte hét
succesnummer van die jaren: de ‘Klokke Roeland’, van Albrecht Rodenbach. ‘Het applaus
was zóó luide en hield zoo lang aan dat de voordrager zich genoodzaakt zag tot een toegift,’
schreef De Surinamer (24/23-3-1922). Het werd Vondels klinkdicht op het overlijden van P.C.
Hooft.
Op 24 mei (S 37/8-5-1923, S 40/15-5-1923, DS 39/17-5-1923, DS 40/20-5-1923, DS
41/24-5-1923). Een terugblik op 25 jaar A.N.V. gaf F[red.] O[udschans] D[entz] in S
42/22-5-1923. Namens de Groep Suriname sprak in Dordrecht A.L. Waaldijk gelukwensen
uit (DW 1437/19-6-1923).
Op 9 april (DS 27/4-4-1929).
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De Vader des Vaderlands, een stuk van de Nederlander Eduard Veterman om de
vierhonderdste geboortedag van Willem van Oranje luister bij te zetten. De
gouverneur had zich sterk gemaakt om het stuk ook in Suriname op de planken te
krijgen, maar door stille censuur - het zou niet de goede tijd zijn om dit vrijheidsstuk
op te voeren na de beroeringen rond Anton de Kom - ging dit aanvankelijk niet
46
door. Uiteindelijk haalde het ANV de schrijver toch naar Suriname om zijn stuk te
regisseren en zo ging het heldendrama op 22 augustus 1933 met een galavoorstelling
in Thalia in première. Er werd zelfs een extra veer ingezet om de bewoners van
Commewijne naar het theater te halen, er was een indrukwekkende groep acteurs
geformeerd onder aanvoering van Otto Groman, het militaire muziekkorps gaf
muzikale ondersteuning en er waren gesofisticeerde decors ontworpen door H.L.C.
47
Schütz die de mogelijkheid gaven tot simultaantonelen. Blijkbaar was er nergens
op beknibbeld, want na zeven uitverkochte voorstellingen was er toch een flink
48
kastekort. In het verslag van de huldiging van de medewerkenden roemde het
nieuwsblad Suriname Vetermans stuk als een bijdrage tot het behoud van de band
tussen het ‘Moederland’ en Suriname, dat
binnen zijne grenzen een bevolking herbergt, die tot dusverre de ongerepte
eer geniet tot het meest Nederlandsche gebiedsdeel te behooren, heeft
in U [Veterman] door deze Uwe daad een nieuwen vriend gevonden. In
deze tijden van onrust [...] waarbij getornd wordt aan wat door de eeuwen
heen rotsvast stond in Nationale eenheid en in de consolidatie van
nationale gevoelens, is een werk als door U verricht van buitengewone
49
beteekenis.
Met het naar Suriname halen van toneelmensen vervulde de Groep Suriname de
functie die de Sticusa van 1948 tot 1975 zou gaan spelen. Later volgde nog zo'n
50
activiteit: het ANV zond kisten met boeken voor Surinaamse bibliotheken.
51
Na 1933 ging het weer bergafwaarts met het ANV. In 1935 werd nog een culturele
avond georganiseerd met de militaire mondharmonikavereniging ‘Apollo’ en de
52
zingende brigadier M.A. Biallosterski die ‘Wij gaan niet naar Zwitserland’ bracht.
Op 29 februari 1940 gaf J.D. Oppenheim een lezing over ‘Machtsverhoudingen in
53
het Nabije Oosten’. Drie maanden later hielden andere machtsverhoudingen het
ANV in hun ban: samen met de vereniging Oost en West belegde het verbond een
46
47
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Een lang gedicht ‘Oranje Censuur’ in het nieuwsblad Suriname klaagde de situatie aan (S
18/3-3-1933).
Zie S 18/3-3-1933 t/m S 98/8-12-1933. De cast bestond uit vooraanstaande A.N.V.-leden als
Otto Groman die de rol van Willem van Oranje speelde, A.Ph. Samson als de Graaf van
Hoorne, R.D. Simons als Kardinaal Granvelle, H.L. da Costa als Hendrik II en A. May als de
Hertog van Alva. Een A.N.V.-groep onder leiding van Veterman kreeg een jaar later geen
vergunning om op Curaçao te spelen (S 25/27-3-1934, S 32/20-4-1934).
S 98/8-12-1933: Netto-inkomsten ƒ6065,25, uitgaven ƒ6391,59, nadelig saldo ƒ335,34.
‘Een welverdiende hulde’, in S 74/15-9-1933.
Een kist was bestemd voor de Stadszending (S 3/9-1-1934), 2 kisten voor de EBG (S
56/13-7-1934). In 1961 2 kisten voor kinderhuizen, wees- en ziekenhuisinrichtingen
(Jaarverslag A.N.V. 1961: 4). Verg. Groothoff & Waltmans 1995: 147-150. Het zal ongetwijfeld
geholpen hebben dat Fred. Oudschans Dentz, die van 1902 tot 1926 in Suriname verbleef,
leider was geworden van de afdeling Boekenverspreiding van het ANV te 's-Gravenhage.
Over Oudschans Dentz: Ploeger 1962.
Een door A.Ph. Samson op 16 januari 1934 aan het ANV-Den Haag verzonden ledenlijst,
laat zien dat de hele maatschappelijke elite lid was van de Groep Suriname; Samson maakt
er echter melding van ‘dat wy weer vele leden verloren hebben.’
Op 29 juli 1935 (S 59/23-7-1935, S 60/26-7-1935).
S 17/26-2-1940.
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bijeenkomst waarop redes werden gehouden tegen de Duitse inval in Nederland.
Daarna werd althans in de kranten niets meer van het Verbond in Suriname
vernomen. Het behield er tot 1964 nog wel een ‘steunpunt’, maar geen afdeling of
55
boekerij. De

54

55

Op 26 mei in Bellevue met als sprekers dezelfde J.D. Oppenheim, J.W. del Prado, C.A. Paap,
W. Bos Verschuur, A.Ph. Samson, A. Morpurgo en R.D. Simons. De vergadering verstuurde
een telegram aan de Koningin. Verslag in S 43/27-5-1940.
Althans er zijn in het A.N.V.-archief stukken tot 1964 (cfr. Van Berne 1995a). In het Jaarverslag
A.N.V. werd in 1964 nog de hoop uitgesproken dat het verbond ook in Suriname weer vaste
voet aan de grond zou krijgen (p. 3); in het jaarverslag van het jaar daarop wordt Suriname
in het geheel niet meer vermeld.
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Sticusa had de verbondsfuncties grotendeels overgenomen en met de luide stem
van onder meer Wie Eegie Sanie was de Groot-Nederlandse gedachte in een kwade
56
reuk komen staan.
Zonder twijfel heeft het ANV een belangrijke rol gespeeld in de culturele oriëntatie
van vooral de hogere klassen van de Surinaamse maatschappij. Toen J.S.C.
Kasteleyn, lid van het hoofdbestuur van het ANV, in 1928 op bezoek was in Suriname
riep hij op ‘zooveel mogelijk Nederlandsch te spreken tegen vreemdelingen die hier
komen om zaken te drijven enz. Zij moeten onze taal aanleeren, wij behoeven hen
57
niet in de hunne toe te spreken.’ De West, die verslag deed van de voor het bezoek
georganiseerde feestavond, gaf een fraai staaltje van hoe ver de Nederlandse
invloed ging, door over het toneelspel op te merken: ‘De uitspraak van de W aan
het begin van woorden was niet in orde. Deze letter werd te zwaar uitgesproken en
klonk als oe.’
De activiteiten van het ANV bleven niet altijd zonder commentaar in de kranten,
maar het ging zo goed als nooit om een principiële kritiek op die Nederlandse
oriëntatie. Alleen naar aanleiding van de Potgieterherdenking in 1908, merkte de
Nieuwe Surinaamsche Courant op dat ook het eigen land wel eens in de
schijnwerpers mocht komen: ‘Goed zou het zijn zoo Bondsleden van hier ook een
der onzen, ook oud Gouverneurs, zooals Sommelsdijk, Mauricius, Raders,
58
Sypensteyn, enz., die in beter gewesten zijn, herdachten.’ Toen de Dietse Spelers
optraden, kon De Surinamer de handen niet op elkaar krijgen voor de uit Nederland
gekomen groep: ‘Een chimpansee op bottines manoeuvreerend over een gewreven
parketvloer, slaat er nog een grootsch figuur bij.’ Het nieuwsblad Suriname was het
met die kwalificatie niet eens en sprak van ‘het product van het voorstellingsvermogen
59
van een die haar vijf zinnen niet bij elkaar heeft’. Toneelkunst kon het blad niet
Nederlands genoeg zijn. De Dietse Spelers hadden hun reeks voorstellingen geopend
met een stuk van James M. Barrie en de leider van het gezelschap, Willem van der
Veer, had bij die gelegenheid propaganda voor het ANV gemaakt. Suriname zag
hierin blijkbaar een paternalistische houding van de Nederlander:
Ja! wordt lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond. De heer Van der
Veer ontpopte zich dus als een ijverige propagandist van dit verbond. Als
wij hem een goede raad willen geven dan is het deze: geeft ons uwe
kunst, hiervoor zijn wij zeer erkentelijk, doch hoedt u er voor de rol van
propagandist van dit verbond in onze samenleving, want deze rol zal U
hier niet goed afgaan en U weinig voldoening schenken.
A propos, zou het de propagandist van een vereeniging als het Algemeen
Nederlandsch Verbond niet passen om ons voor te gaan. Wat
56
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Sedney 1953: 3 sprak zich er expliciet tegen uit.
DW 2010/14-12-1928; in deze editie ook het verslag van de voor hem georganiseerde
feestavond op 11 december.
NSC 1678/4-10-1908. Over de avond zelf was De Surinamer bijzonder kritisch. Het schreef
over de voordracht van J.J. Mackenzie dat het toch al te dwaas zou zijn ‘te willen beweren
dat men kenner en critikus van Potgieter wordt of in staat is eene studie te leveren over dezen
reus in onze letterkunde omdat men in zijne vrije uren wat liefhebbert.’ (DS 80/4-10-1908).
Onze West nam Mackenzie in verdediging door op te merken dat het niet de gewoonte is om
dilettanten als beroepsartiesten te beoordelen, waarop De Surinamer zich verweerde: ‘Als
de executanten niet wenschen beoordeeld te worden als artisten, dan bieden zij zich niet aan
bij het Groepsbestuur om op zoogenaamde kunstavonden te verschijnen met onderwerpen
die verre boven de kracht van gewone dilettanten gaan.’ (DS 82/11-10-1908). Een vergelijkbare
kritiek uitte ‘Een dilettant’ in een ingezonden brief in Onze West op R.D. Simons toen deze
over Multatuli sprak (OW 1270/20-9-1911).
S 63/5-8-1932 (waarin ook het citaat van De Surinamer).
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toneelstukken van eigen bodem, in plaats van ons aan te bieden wat er
van buiten geïmporteerd is, is toch geen kwaad idee, dunkt ons. Of is
60
Holland zoo arm aan eigen voortbrengselen op dit gebied.
Interessant is dat bijna al degenen die binnen het ANV actief waren, zich intensief
hebben beziggehouden met de geschiedenis en cultuur van Suriname en er op een
meer dan behoorlijk niveau over gepubliceerd hebben. Natuurlijk waren zij overtuigd
van het belang van het Nederlands voor Suriname, maar zij sloten zich bij het ANV
aan omdat zij vanuit Nederland een norm

60

S 60/26-7-1932. Afkortingen door mij aangevuld - MvK.
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voor een ‘algemeen’ cultureel peil verwachtten en omdat zij in de activiteiten van
het verbond een van de schaarse middelen in het Koninkrijksdeel zagen om hun
horizon te verbreden. Deze motivatie heeft mogelijk eerder nog een rol gespeeld,
dan de diepe overtuiging dat Suriname en Nederland werkelijk tot dezelfde culturele
stam behoorden.
Toch was het niet alles Nederland wat de klok sloeg, niet voor de volksklasse van
werkende en verpauperde creolen en evenmin voor de binnenlandbewoners en de
Aziatische immigranten die vooralsnog buiten het publieke leven bleven. Brits-Indiërs
richtten in 1910 de Surinaamsche Immigranten Vereeniging op en de Javaanse
immigranten acht jaar later hun eerste organisatie: Tjintoko Moeljo (Arm maar
61
Respectvol), op de plantage Mariënburg. Beide verenigingen hielden zich eerst
en vooral met arbeidskwesties bezig, maar zouden zich ook sociaal-cultureel actief
betonen. Aanvankelijk waren de bijdragen van de Aziatische immigranten aan het
kunstleven bescheiden, maar niettemin spectaculair: in 1898 en in 1914 mocht een
Brits-Indiër zonder handen of voeten zijn kunsten vertonen, waaronder het
62
opentrekken van een fles bier. In 1920 verscheen Videśī Bhāratvāsī [Indiërs in den
vreemde], een maandblad in het Hindi dat zich op de Brits-Indische contractarbeiders
richtte, waarvan zeven nummers verschenen. Sporen van javaans cultureel leven
zijn schaars. In 1908 was er een tentoonstelling over het javaanse leven met een
63
wajangvertoning en in 1920 kregen enkele javanen bijrollen in stukken van Johan
64
Fabricius die in Thalia werden opgevoerd.
In de laatste decennia van de 19de en de eerste van de 20ste eeuw eeuw werd
intensief studie gemaakt van de verschillende indiaanse volkeren (zie § 1.2 van het
deel over de orale literatuur van de inheemsen). Het was in die sfeer dat het dagblad
Suriname het opnam voor de karaïben die door De Laveaux waren aangeworven
om te worden tentoongesteld in de Jardin d'Acclimatisation te Parijs: ‘Het schouwspel
is hartverscheurend, nauwelijks kunnen zij loopen; zij kunnen hoestende, spuwende
en zuchtende, slechts een of tweemaal rondom hunne tenten gaan; zij gelijken nu
op skeletten, geschikt om onze ethnographische verzamelingen en de
anthropologische galerijen van het Museum van natuurlijke geschiedenis te
65
verrijken.’ Het belang van Suriname en zijn inwoners lag niet langer automatisch
in het verlengde van de Europese belangen.
Het overgrote deel van de stadsbevolking leek intussen de indianen nog altijd te
zien als een zonderling volkje waarom hartelijk gelachen kon worden. Dat bleek
nog maar eens in 1919 toen in het nieuwsblad Suriname een lang studentikoos
gedicht verscheen over ‘Verboden liefde’. Een voetnoot meldde: ‘Het vorenstaande
is een gedicht op een voorval, dat ongeveer 13 jaren geleden werkelijk onder onze
Kalienjas (Mozaïken) plaats greep.’ Het vers verscheen nota bene in de rubriek
66
‘Land- en Volkenkunde’.
Onder de creolen zijn aan het einde van de 19de eeuw de eerste verschijnselen
waar61
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Suparlan 1976: 310-312. Hoefte 1987: 387, 406. Hoefte 1998: 179.
In 1898 in de Sociable Hall (DS 49/19-6-1898). In 1914 in Thalia (recensie in S 48/19-6-1914).
In hetzelfde jaar trad de Brits-Indische goochelaar Prof. Shaw op in Bellevue (S 8/23-1-1914).
En een ‘Indische goochelaar’ (DS 38/10-5-1908).
Zekere Sariman in Dolle Hans en Meriwin in De rechte lijn.
S 41/17-5-1892. In 1992 werd onder meer dit gebeuren herdacht met een tentoonstelling in
het Surinaams Museum te Paramaribo, met ontroerende getuigenissen van inheemsen (zie
daarover: Essed-Fruin 1992a).
Het gedicht telde 18 strofen van elk 8 versregels (S 26/1-4-1919 Bijblad).
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neembaar van een niet-Europese oriëntatie die later in de 20ste eeuw sterker zou
worden. Abbenhuis merkt op dat vóór 1900 ‘het Negervolk al roerig en eendrachtig
67
optreedt voor gemeenschappelijk belang’. Hij doelde daarmee op het incident rond
de Para-negers in 1889 die gouverneur M.A. de Savornin Lohman trotseerden en
weigerden hun belasting te betalen (zie Close-up in § 9.1). In het begin van de 20ste
eeuw ondersteunden de predikanten A.R. Einaar, C.P. Rier en C.W. Blijd krachtig
68
de sociale emancipatie van de negerbevolking. Zij preekten ook in het
‘Neger-Engelsch’ in een tijdspanne dat die taal officieel verguisd werd. Rier sprak
er zelfs van dat Ethiopië - de zwarte bevolking - geduldig de tijd verbeidde om aan
de top van de maatschappij te komen, waarmee hij doelde op een tijd dat de
69
Chamsvervloeking en Jafets heerschappij tot het verleden zouden behoren. Hij
meende dus dat het negerras voor zijn bevrijding niet zou hoeven te wachten op
de Verlossing. Rier stond sterk onder invloed van Amerikaanse zwarte kerken, die
via de stichting van een branche van de African Methodist Episcopal Church ook
70
in Suriname voet aan de grond kregen (zie Profiel Rier § 9.3). Hij vond op zijn weg
een belangrijk medestander: Th.J. Valois Smith, uitgever van zowel het koloniaal
nieuws- en advertentieblad De Surinaamsche Bode (1901-1917) als het weekblad
Sranam Volksblad (vanaf 1911).
Het ideeëngoed van Booker T. Washington, die zich in Noord-Amerika had ingezet
voor beter onderwijs en een betere positie van de zwarte bevolking, verkreeg door
De Negerkwestie (1905) van M.S. Bromet bekendheid. Meier Salomon Bromet was
de vroegere leermeester van Rier, maar weersprak overigens Riers bewering dat
Ethiopië op een andere wijze dan door de Verlossing aan de Bijbelse profetie zou
kunnen ontkomen.
De gebroeders Johan en Rudolf Rijts kwamen in 1918 met het weekblad De
Nimrodbeweging , dat alleen voor volbloednegers bedoeld was. Later zouden ze
nog een ander blad uitbrengen (zie Close-up: Sporen van Black Movement en
Négritude in het volgende deel).
Rudolf van Lier stelde vast dat onder de leden van de generatie van omstreeks
1910 enkele ‘vrijdenkers’ geteld konden worden, op wie de invloed van Multatuli
71
duidelijk merkbaar was. Die invloed is al wat vroeger te constateren, maar
opmerkelijk genoeg niet direct na de verschijning van de Max Havelaar in 1860.
Het was Wolter Robert van Hoëvell die op 25 september 1860 in het Nederlandse
parlement had opgemerkt dat er ‘de laatste tijd een zekere rilling door het land
gegaan was, veroorzaakt door een boek’. Willem Frederik Hermans heeft de grote
bijval die de Havelaar zou hebben gekregen, van nogal wat relativerend commentaar
voorzien, maar voor J.J. Oversteegen in Nederlandse Literatuur, een geschiedenis
72
blijft het boek een donderslag bij heldere hemel. Wat Multatuli buiten het literaire
73
domein heeft betekend is inmiddels bekend. Maar áls Multatuli de steen in het
Nederlandse vijvertje is ge-
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Abbenhuis 1964: 127.
Van Cornelis Winst Blijd drukte D.A.G. als eendruksvel een Emancipatie-Singi (z.j.), tezamen
met enkele ‘Aria's’. Over hem: Comvalius 1921 en Waaldijk 1943. Over: Rier: zie § 9.3.
Abbenhuis 1964: 131. Over deze Chamsvervloeking zie men § 2 van het hoofdstuk over de
Koloniale literatuur.
Jabini 2000: 135-136.
Van Lier 1977: 209.
Hermans 1976: 73-76. Oversteegen 1993: 484.
Zie Dolk 1993, Dolk 1994 en Fasseur 1995.
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weest, dan zijn de rimpelingen daarvan nauwelijks en pas zeer laat tot Suriname
74
doorgedrongen. Negentiende-eeuwse Surinaamse kranten als de Surinaamsche
Courant, Guiana, Suriname, de Surinaamsche Telegraaf, de West-Indiër, het
Algemeen Nieuws- en Advertentie blad, Goede tijding en Onze West waren bijna
zonder uitzondering, zo ze zich al politiek profileerden, conservatief. Gezien het
lezerspubliek dat tot de koloniale bovenlaag behoorde, wekt dat niet echt
verwondering.
Aan Multatuli's reputatie van man die zich uit naam der onrechtvaardigheid verzette
tegen het gezag, werd eerst in de jaren '90 met enige regelmaat gerefereerd. Zo
verscheen er in 1890, toen de Koloniale Staten in conflict lagen met gouverneur De
Savornin Lohman in De West-Indiër een gedicht van ‘Een man uit het volk’ waarin
deze de spot drijft met de gouverneur. Het gedicht wordt voorafgegaan door het
gedicht van Klaasje van der Gracht uit Multatuli's Idee 385, en gevolgd door een
75
gefingeerde brief van een blijkbaar uit de doden opgestane Multatuli.
Op 3, 16 en 19 februari 1898 vonden ten bate van het Armenfonds der
Nederlandsch Portugeesch Israëlitische Gemeente in het toneelgebouw Thalia
opvoeringen plaats van Multatuli's toneelspel in vijf bedrijven De bruid daarboven .
De voorstelling werd, aldus de Nieuwe Surinaamsche Courant, opgevoerd ‘voor
een eivolle zaal toeschouwers, die in oorverdoovende applaudissementen aan hun
76
bijval uiting geven, afgewisseld door het werpen van boquetten voor het voetlicht.’
Of het enthousiasme de acteerprestaties of het stuk zelf betrof, zegt het bericht er
niet bij.
Een dag na de laatste voorstelling werd in dezelfde krant in een ingezonden brief
minister Cremer, die blijkbaar had opgeroepen tot meer nauwkeurigheid en minder
dubbelzinnigheid in officiële verslagen, heil toegeroepen als geestverwant van
77
Multatuli, ‘den grooten strijder tegen officieele onwaarheden’. Maar Nederlands-Indië
was en bleef wel verschrikkelijk ver weg. Tussen de Wereldoorlogen trokken
weliswaar verschillende geschoolde Surinamers - landmeters, onderwijzers - naar
de Oost, maar zij knoopten zelden of nooit connecties met de Javanen aan. De
belangstelling voor de gebieden waar de Surinaamse immigranten vandaan kwamen,
bleef tot aan de Tweede Wereldoorlog bijzonder gering. Dat neemt niet weg dat
auteurs als Albert Helman, Anton de Kom en Wim Bos Verschuur ontegenzeglijk in
Multatuli's geest geschreven hebben.
De Nederlands-koloniale literatuur over de Oost heeft een hele reeks schrijvers
van het eerste echelon voortgebracht of geïnspireerd, van Multatuli, P.A. Daum,
Louis Couperus, Maria Dermoût, A. Alberts tot en met Hella Haasse en Adriaan van
Dis. Of de vlag van de Nederlands-koloniale literatuur over West-Indië er anders
bijgehangen zou hebben, wanneer Eduard Douwes Dekker de hem aangeboden
post van Gouverneur-Generaal in de
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Op de invloed van Multatuli in Suriname ben ik ingegaan in een opstel in De geest van Multatuli
(Van Kempen 1998a). Een bespreking van Nederlandsch-Guyana van Kappler, gedateerd
6-2-1884 onder de titel ‘Multatuli en Suriname een halve eeuw geleden’, verscheen in BWR
577/2-2-1935.
WI 10/2-2-1890. Het gedicht verscheen eerder in GAB 14/30-1-1890 en bevat een acrostichon
op de letters Jonkheer Meester De Savornin Lohman. Multatuli's vers in Multatuli 1951:
561-562. In WI 12/9-2-1890 drukt dezelfde opnieuw een naamgedicht af, dat van onder naar
boven en van boven naar onder kan worden gelezen. In de Close-up over De Savornin
Lohman in § 9.1 wordt hierop teruggekomen.
NSC 588/20-2-1898. Deze alinea is een bewerking van een fragment uit Van Kempen 1998a:
193-195, waar Multatuli in Suriname uitvoerig ter sprake komt.
NSC 589/24-2-1898.
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West had geaccepteerd , blijft gissen.
Albert Helman getuigde over het begin van de 20ste eeuw: ‘Ik heb er nooit iets
van gemerkt dat Multatuli gelezen zou zijn door wat je de vrijdenkers in Suriname
zou kunnen noemen. Ze hadden wel Wereldbibliotheek-uitgaven, maar dan
79
Scharten-Anting, De Mérode.’ Het kan echter niet anders dan dat een aantal
exemplaren van de Max Havelaar inmiddels in Suriname was beland. Alleen al de
totale oplage van de goedkope Wereldbibliotheek-uitgave bedroeg in de jaren tussen
80
Helmans geboorte en zijn vertrek uit Suriname (1921) zestigduizend. Sterker nog:
vanaf 23 mei 1916 adverteerde het Paramaribose handelshuis C. Kersten & Co in
het dagblad De West regelmatig met Multatuli's Max Havelaar en ook met
Vorstenschool . Of velen door de geest van Multatuli zijn bevangen, is de vraag,
maar in ieder geval wél de man die zelf zei dat hij Multatuli in die tijd niet gelezen
81
had: Albert Helman.
De onmiskenbare hausse in het sociaal-culturele leven rond 1900, werd gevolgd
door een in het koloniale leven bijna onvermijdelijke baisse. E.B.J. Luitink, de
voorzitter van de huldigingscommissie die in 1917 de Nederlandse acteur Gerard
Arbous in de bloemetjes zette, signaleerde in zijn huldigingsrede:
In onze afgezonderde samenleving, waarin de dagen elkander opvolgen
in vaak beklemmende eenvormigheid, is het goed, dat er nu en dan wat
reliëf wordt gebracht in het vlakke verloop van ons bestaan.
Met deze eenvormigheid is er echter in deze maatschappij wel bruising
van geestelijk leven: er wordt veel gestudeerd, gelezen, gemusiceerd en
er is veel verstandelijke dialoog. Deze maatschappij is wél onderwezen
en er is drang naar veelzijdige ontwikkeling. Maar, waar zij in zoo veel en dit geldt vooral het gebied der muziek - op het autodidactische is
aangewezen, verzeilt zij licht op de klip der verstarring. Het dilettantisme
mist hier het voorbeeld, de vergelijking; trots allen ijver blijft het een
82
bewandelen van een eigen aangelegd, tenslotte plat getreden pad.
Dat het nog lang zou duren aleer dat pad verhard zou worden, en nog langer voor
er een eerste highway lag, kon hij natuurlijk niet voorzien.

1.4 Taalpolitiek en onderwijs
De sterk op Nederland gerichte onderwijspolitiek van H.D. Benjamins beleefde in
het laatste decennium van de 19de en de eerste decennia van de 20ste eeuw haar
glorietijd. Omdat de onderwijzerssalarissen bijzonder slecht waren, begon elke
gediplomeerde onderwijzer die behoorlijk zijn brood wilde verdienen, een eigen
78
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Hermans 1976: 66.
Van Kempen 1998a: 195. Helman kon zich natuurlijk niet herinneren dat R.D. Simons in 1911
over Multatuli had gesproken (verslag in S 79 [= 76]/15-9-1911), want Helman/Lichtveld was
toen acht jaar oud. Er was overigens weinig belangstelling voor de lezing.
Ik ontleen dit gegeven aan het ‘Overzicht van de Havelaaruitgaven’ in Dubois 1962: 168-169.
Uitvoerig over Multatuli's invloed op Helman: Van Kempen 1998d: 41-50.
S 33/24-4-1917. S 26/30-3-1917 sprak al van ‘een oase in de dorheid van onze
samenleving’.
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Niet iedereen evalueerde deze periode als een glorieuze tijd, zoals dit vers van A.W.
Marcus laat zien:
't Onderwijs werd zoo verbeterd,
naar den Nederlandschen stijl,
't Domme volk werd opgeheven
tot een hoog beschavingspeil.
Wat een hoop geleerde zaken
werd het volkskind ingepompt,
Menigeen die 't niet kon vatten
83
werd de toekomst afgestompt.

In 1890 werden de zgn. koelie-scholen geopend voor het onderwijs aan kinderen
van Brits-Indische contractanten met de bedoeling dat de leerlingen zich langs de
weg van hun eigen cultuur spoediger als nieuwe kolonisten thuis zouden gaan
voelen. In India werden boeken in het Hindi en Urdu besteld. Maar al in 1906 was
het afgelopen met het experiment van het koelie-onderwijs, al bleven er tot 1929
nog wel ‘ongegradueerde onderwijzers in het Hindostansch’ die les gaven op de
84
gewone lagere scholen in de districten. Pogingen om onder de ndyuka onderwijs
te brengen, liepen na enige pogingen stuk, onder meer omdat zij zich verzetten
tegen de verbreiding van het christendom, dat er zonodig met de zweep werd
85
ingeranseld. Bij de saamaka had het onderwijs meer succes.
Ook in andere geledingen kreeg het onderwijs structuur. In 1892 werd de
Christelijke Onderwijzers Vereeniging ‘Broederschap’ opgericht die vanaf 1920 haar
eigen orgaan publiceerde: Onze Gids. Drie jaar later verrees het Surinaamsch
Onderwijzers Genootschap, dat snel groeide: 78 leden meldden zich in 1895 aan
86
en in 1900 telde het genootschap 150 leden, te weten 33 dames en 117 heren.
Het genootschap was een belangenorganisatie die ook voor bijscholing, lezingen
87
en prijsvragen zorgde. In 1906 begon het met de uitgave van een maandelijks
88
orgaan, Het Onderwijs. Het genootschap beschikte ook over een bibliotheek, een
‘Hollandsche collectie’ die volgens de onderwijzers in een grote behoefte voorzag.
In 1906 werd de Vereeniging tot Bevordering van het Onderwijs opgericht, die zich
ten doel stelde behoeftige scholieren van het nodige te voorzien, waartoe zij onder
meer kunstavonden organiseerde. Er was voorts een Surinaams Wiskundig
89
Genootschap dat het maandblad De Mathesis uitgaf. De studenten organiseerden
zich tegen het einde van de 19de eeuw in de Surinaamsche Studentenvereeniging
90
Minerva. Daar kwam
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A.W. Marcus, De Politieke Bril (1925, pp. 44-45).
De Klerk 1953: 129-131. Gobardhan-Rambocus 2001: 135-149.
Aldus Pakosie 1999: 58. Zie ook de Close-up van J.G. Spalburg.
NSC 859/4-10-1900. Bij de heren heb ik 7 ereleden opgeteld. Oprichtingsdatum: 30 september
1895. Reiziger 1903: 18. Surinaamsche Almanak 1902: 110.
Zo werd in 1902 een lezing verzorgd door J.W. Zunder, tolk voor het ‘Neger-Engelsch’ in de
Boven Para, over ‘De Genestet als leekedichter’ (OW 312/11-10-1902). In 1905 schreef het
genootschap een prijsvraag uit voor een leer-leesboekje voor de hoogste klas van de
volksschool. De bekroning viel toe aan T. Nawijn. De jury bestond uit Dr H.D. Benjamins, Dr.
C.J.J. van Hall en C.R. Frowein (DS 99/10-12-1905).
Dat tot 1911 zou blijven bestaan en in 1915 herrees (Hartog 1944: 330-331).
In DS 28/6-4-1905 bericht van verschijning als Les Mathématiques (verg. Hartog 1944: 331).
Ze werd in 1907 zedelijk verklaard; zie Statuten... Minerva... (1907).
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wat later het Surinaamsch Studenten Corps bij, dat zijn lokaal had aan de
91
Heerenstraat met een conversatie- en leeszaal. De chinese studenten kenden in
1921 twee verenigingen: Excelsior en Moe Poen Sah [Associatie voor
92
kredietfacilitering]. Eerst in 1941 kwam de algemene studentenkring Societas
93
Fratrum erbij.
Aan het begin van de eeuw verschenen er verschillende uitgaven die voor een
94
eerste heroriëntatie van het onderwijs op de eigen regio zorgden. Ook binnen het
leesonderwijs vond een belangrijke heroriëntatie plaats. Het proces van
Surinamisering heeft zich zeer geleidelijk aan voltrokken, met veel kleine en weinig
grote stappen voorwaarts. Een van die kleine stappen was de leesmethode van
95
R.A.P.C. O'Ferrall. De methode is geheel Nederlands van tekst (‘Om zes uur sta
ik op. Jan staat nog vroe-ger op, want Jan is ou-der. [...] Karel, Kees, Koos en Ka
96
gaan naar school’ ), maar de illustraties zijn hier en daar met een tentboot, een
slavenboei en een palmpje Surinaams ingekleurd. Het gaat hier om een interessant
geval van partiële Surinamisering. Toen de boekjes in 1903 door C. Kersten & Co,
afdeeling boekhandel, herdrukt werden, memoreerde de Nieuwe Surinaamsche
Courant dat O'Ferrall al twintig jaar eerder de noodzaak van zo'n methode onderkend
had. De uitgave werd toegejuicht, want langs deze weg zou de onderwijzer met
minder inspanning een beroep kunnen doen op het voorstellingsvermogen van de
kinderen, en omdat ‘kinderen van Negerengelsch sprekende ouders, door hunne
eigen taal’ [gemakkelijker] ‘geraken tot de kennis van de Nederlandsche.’ Er was
echter ook kritiek op het prentenboek: het leien dak en de jeneverfles hadden door
97
beter herkenbare Surinaamse attributen moeten worden vervangen.
De Nederlandse onderwijzer Herman J. Jacobs die drie jaar in Suriname werkzaam
98
was , bracht samen met zijn Surinaamse collega Julius W. Lobato twee belangrijke
series uit: het vierdelige leesboek voor Surinaamse scholen Uit onze omgeving
(1917-1920) en het eveneens vierdelige Taaloefeningen voor Surinaamsche scholen
(1920-1923). In een tweetal besprekingen van het leesboek werd aangegeven dat
met deze Hollandse versjes en schetsen uit het plantageleven en de folklore (o.m.
Anansitori's) een stap in de goede richting was gezet: ‘Dien kant moet het uit; leesstof
99
aan eigen omgeving ontleend.’ Overigens werden in het openbaar onderwijs nog
91
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S 16/25-2-1910.
DS 53/3-7-1921, DS 97/4-12-1921.
P. Ganesh sprak op de eerste bijeenkomst over de Veda's (S 6/22-1-1941).
Over deze Surinamisering: Gobardhan-Rambocus 2001: 150-151, 165-166 en over nieuwe
leerboeken: 190-199.
Deze wordt vermeld in het KV 1882; ik heb die nergens aangetroffen, en weet niet of hij die
al samen schreef met C.R. Frowein, met wie hij in 1890 een zevendelige methode Het
aanvankelijk leesonderwijs aan de Surinaamsche jeugd, gevolgd door een Korte schets van
de geschiedenis van het onderwijs in de kolonie Suriname uitbracht. Advertentie voor
handleiding en schets in S 60/3-7-1891 (zie Nagelkerke 1972, nr. 1525). Het eerste deeltje
van het exemplaar beschreven in CatUBA 2068 draagt als verschijningsjaar: ca. 1902 (moet
zijn: 1903), mogelijk is dat dus de derde druk, of een derde editie. Ook aanwezig in UEBH
sign. NB VII R3 14a en 14b.
Openingstekst van het vijfde leesboekje van de editie van 1903.
NSC 1126/26-4-1903. Uitgebreider bij Gobardhan-Rambocus 2001: 194-195.
Zijn aardrijkskundig leesboek Suriname (1916) was primair voor Nederlandse scholen bedoeld.
Bespreking in DW 704/9-6-1916, overgenomen uit O&W. Ook in DW 715/18-7-1916.
Bespreking van het boek voor het vierde leerjaar in S 15/19-2-1918; ook bespreking in DW
1166/12-11-1920. In S 9/30-1-1917 bespreking van het boek voor het derde leerjaar. De
kritiek luidde dat de taal soms te gemaniëreerd en te moralistisch was. Beide series richtten
zich op het derde tot en met zesde leerjaar. (Verg. Gobardhan-Rambocus 2001: 300-301.
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van T. van Buul. Vanaf het derde jaar van de lagere school moesten de gedichtjes
100
van Van Alphen in alle leerjaren uit het hoofd geleerd worden.
In de vroege 20ste eeuw kwam er een flink aantal schoolgebouwen bij. In 1901
101
waren er al 55 scholen met 7277 leerlingen. Er kwamen Mulo's bij en in 1908
102
werd er ook een Muziekschool opgericht. In dat jaar ook werd het curriculum van
de Mulo tot acht jaar uitgebreid en gebracht op het niveau van de driejarige HBS.
Het katholiek onderwijs groeide expansief. De leken in dienst van het bisdom
103
organiseerden zich in 1921 in de Katholieke Onderwijzers Kring. De uitbouw van
het katholieke segment van de Surinaamse samenleving zou zorgen voor activiteit
op velerlei gebied, een ontwikkeling die de Evangelische Broedergemeente
104
knarsetandend aanzag. De eerste Volksuniversiteit werd door de Vereeniging
‘Studiekring’ (vanaf 1922 Leergangen Algemeene Ontwikkeling genoemd) in 1919
opgericht op initiatief van P. Westra en W.F. van Lier. In het gebouw van de loge
werden cursussen gegeven die de harmonische vorming van de persoonlijkheid
beoogden door het aanbieden van kennis in geestelijke, kunstzinnige en
maatschappelijke ontwikkelingen. Deze eerste Volksuniversiteit werd in 1923
stopgezet.

1.5 Kunst en vermaak
De culturele opleving aan het einde van de 19de eeuw toonde zich ook in het
muziekleven. De kranten vermeldden met enige regelmaat concerten in de loge
Concordia en er kon geen festijn gevierd worden of het Militaire Muziekkorps deed
105
zich horen.
De eerste helft van de 20ste eeuw gaf een opmerkelijke bloei van de klassieke
106
muziek te zien. J.N. Helstone (1853-1927), Theodor Neumann Cordua (1864-1911) ,
Dario Saavedra (ps. van Daan Samuels, 1876-1909), frater Anselmus Bonten
(1881-1946), Cor Anijs (1891-1926), Atma Kenswil (1892-1985), Chris Alvares
(1901-1994), Johan Victor Dahlberg (1915-1946) en Lodewijk Lichtveld (1903-1996;
als schrijver bekend geworden onder de naam Albert Helman) gaven letterlijk klank
107
aan die tijd. In 1918 werd het oratorium in drie delen De Heilige Familie van frater
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Gobardhan-Rambocus 2001: 197-199.
Cijfers ontleend aan ‘Wachtende uitdagingen’ in DWT 6-11-1999.
Oprichters: J.N. Helstone, J. Rodrigues, J.W. Bueno de Mesquita en P. Enuma (DS
50/18-6-1908). De school was geen lang leven beschoren, waarna Helstone in 1910 een
nieuwe oprichtte.
Vernooij 1998: 101.
Een algemene schets van die tijd geven F. Baneke, Adr. Kuipers en G.S. van Tooren in het
hoofdstuk ‘Missiegebied der Redemptoristen’ in Fijen en Hamelijnck 1927: 182-194. Over de
schoolstrijd: Gobardhan-Rambocus: 276-278, 282, 287-300.
Met de komst van Buiten Sociëteit Het Park in 1877 kreeg het korps een nieuwe impuls
(Fontaine 1977: 8-17). Samuels 1946: 72.
Ultimus droeg een ode aan hem op (NSC 813/26-4-1900).
Ze worden allen besproken door Leefmans 2000. Over Dahlberg: Von Gleich & Verveen
1972. Bijzondere opvoeringen waren die van een Kerstoratorium van Henri-Alois Barth voor
gemengd koor en soli op 16-12-1902 in de Grote Kerk van de Evangelische Broedergemeente,
en die van het St. Alphonsus-Oratorium van Hubert Cuypers op 25-11-1913 in de zaal van
het Patronaatsgebouw (bespreking door J.W. Bueno de Mesquita in DS 96/27-11-1913).
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Anselmus op tekst van G.W.M. Ahlbrinck opgevoerd. De tekst ervan werd opmerkelijk
108
genoeg gedrukt door de EBG-uitgever H.B. Heyde.

108

Het oratorium schetst de geboorte van Jezus, de vlucht van Egypte en enkele scènes uit
Jezus' leven te Nazareth. Een exemplaar ervan is aanwezig in het ASR.
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In 1915 werd er een Comité voor de bevordering van de toonkunst in Suriname
opgericht onder leiding van de in het theaterleven bijzonder actieve Joseph Willem
109
Bueno de Mesquita (1863-1925). Hij dirigeerde het orkest bij vele operettes en
‘gemengde avonden’. Er waren ook andere orkesten, als het militaire strijkorkest,
het orkest van René Chalut (een Franse déporté die, naar men zei, enkele moorden
op zijn geweten had, maar uit het Franse bagno had weten te ontsnappen) en het
orkest Becker. In 1921 werd Euterpe opgericht, een jongerenvereniging waarvan
het orkest geleid werd door Eddy Wessels, terwijl rond diezelfde tijd Cor Anijs de
Surinaamsche Orkest Vereeniging dirigeerde en frater Anselmus ter begeleiding
van Patronaatsavonden Amicitia waarin Chris Alvares en Lou Lichtveld speelden.
En dan was er het in januari 1921 opgerichte Orpheus, dat ook een tournee naar
110
Demerara maakte, en dat onder leiding stond van Lou Lichtveld. Van de genoemde
componisten wordt Helstone als de belangrijkste beschouwd; hij schreef tekst en
muziek van Surinames eerste opera: Het pand der goden. Het gegeven waarop
deze gebaseerd is, maakt duidelijk hoe dicht de Surinaamse theaterwereld nog bij
Europa stond.

Profiel: J.N. Helstone
Leven. Nicodemus Johannes Helstone, die zich Johannes Nicolaas noemde, werd
geboren op de hernnhutterse zendingspost Berg en Dal op 11 januari 1853. Hij
studeerde aanvankelijk voor onderwijzer, gaf les aan de Hendrikschool, maar legde
zich meer en meer toe op de muziek. Hij kreeg de gelegenheid te studeren aan het
conservatorium van Leipzig, waar hij in 1894 cum laude promoveerde, en ontplooide
zich vervolgens als pianist, organist, dirigent en componist. Hij schreef zelf zowel
libretto als muziek voor Het pand der goden, een opera in vijf bedrijven die in mei
1906 vier voorstellingen in Paramaribo beleefde. Daarna vertaalde hij de tekst in
111
het Duits, waarna de opera meermalen in Berlijn schijnt te zijn opgevoerd. Helstone
overleed op 24 april 1927 te Paramaribo. In 1948 werd een monument voor hem
opgericht op het Kerkplein in hartje Paramaribo.
Werk. Het pand der goden speelt zich af in IJadad, oudtijds een rijk in het verre
Oosten, bewoond door Reuzenhelden. Door hun tempeldienst onderhouden zij
nauwe betrekkingen met de goden. De opperheld is Marghanold die hoopt vader
te worden: is het een zoon dan zal het een blijk van gunst zijn, is het een dochter
dan zal de toorn van de goden het land treffen. Als het een dochter blijkt te zijn, wil
Marghanold het verwisselen met een jongetje dat op dezelfde dag geboren is. Maar
109
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‘In memoriam J.W. Bueno de Mesquita’, in DS 58/19-7-1925; korte biografie in Tr 14 (1952-53),
nr. 5, maart 1953. Niet te verwarren met koorleider J.A. Bueno de Mesquita (1873-1958),
voor wie een ‘In memoriam’ in Tr 19 (1957-58), nr. 4, maart 1958.
DS 87/30-10-1921 meldt dat het orkest naar Demerara is geweest. De dirigent (wiens naam
niet genoemd wordt) heeft aangename indrukken meegebracht. De geringe publieke
belangstelling tijdens de twee concerten wordt toegeschreven aan de verkiezingshitte. De
Britse Gouverneur woonde op 24-10 het concert bij ‘wat hij zelden of nooit doet, en dan alleen
tot de pauze.’ Een foto in Van Verre 1980: 22.
Van Hinte-Rustwijk & Van Steenderen-Rustwijk 1996b: 139-140. Een biografische schets
geeft Leeuwin 1948 en 1964 die uitvoerig op Het pand der goden ingaat; hij spreekt overigens
ten onrechte van ‘operette’, want het gaat noch om een kort of komisch stuk, noch om een
stuk in de zin van operette die eind 19de eeuw in zwang kwam: een stuk dat dichterbij het
volkstoneel en het blijspel staat. Men zie voorts Alvares 1948 en ‘Het zoeklicht op Suriname's
grootste musicus: J.N. Helstone’ in Bank Notes, mei/juni 1976, pp. 52-55. Belangwekkende
documentatie geeft voorts Musicus Helstone Comité 1998. Daarin (pp. 70-73) is ook het stuk
van Chr. Alvares herdrukt.
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weifelmoedigheid door het meisje verblindend mooi te maken en op een dag te
doen verdwijnen. Dan wordt alsnog een zoon geboren, Olindo, die later van een
grijsaard te horen krijgt dat hij een zuster, Heloinka, heeft. Hij doet een poging haar
te vinden, lijdt schipbreuk en kan haar pas omhelzen wanneer hij boete heeft
112
gedaan.
Dat het om een mythisch gegeven gaat, is voor iemand die in het Duitsland van
Richard Wagner zijn muzikale vorming kreeg, misschien niet opzienbarend. De tekst
typeert Engelbertus Rijnaars als ‘toneeltaal’ maar niet bombastisch; de Duitse tekst
113
lijkt hem beter geslaagd dan de Nederlandse. Het koor van de Nimfen van
Oppergod Halid zingt in het vierde bedrijf:
Wij zijn het, die landen en velden doorkruisen,
En meten d'onpeilbare diepten der zee!
Wij zijn het, die winden en golven doen ruisen,
En brengen toch veilig de schepen ter ree!
Wij stijgen en zweven, vaak boven de wolken,
En dalen weer diep in de afgronden neer.
Wij zijn het, die Halids bevelen vertolken,
En brengen de braven naar 't hemelsche heir!
Wij banen de weg nu op Halids bevel,
114
Door sterf'lijke wezens toch nimmer te zien.

Ook de muziek schijnt niets gemeen gehad te hebben met de doorgecomponeerde
115
en vaak pathetische muziek van Wagner , maar werd gekarakteriseerd als
ongekunsteld en onmodern. Helstone's drama had een overweldigend succes. De
componist werd na de voorstellingen toegesproken, gelauwerd en met
schutterijmuziek en fakkels naar de Buiten-Sociëteit gebracht om door honderden
116
gehuldigd te worden.
Helstone schreef verder - naast een spraakkunst van het Sranantongo (zie § 9.3)
- een grote compositie op tekst van de Surinaamse zendeling F. Stella bij het tweede
eeuwfeest van de Evangelische Broedergemeente in 1922 en hij componeerde de
muziek bij liedteksten van o.m. H.H. Schomaker en A.W. Marcus. Het maandblad
Foetoe-boi zei dat hij ‘no bin de wan daniërie moesiekie, ma wan man die ben kiesie
moesiekie lekie wan Gado gi’ [geen dienaar van de muziek, maar iemand die de
117
muziek als een Godsgeschenk gegeven was].
In de jaren '90 van de 19de eeuw werden nog met regelmaat vertoningen met de
118
Skiopticon gegeven, een soort toverlantaarn die werkte op benzinelicht. Tegen
112
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De ingezonden synopsis - ongetwijfeld van Helstone zelf - is afgedrukt in NSC 1431/5-4-1906.
Ook in Monument Helstone Comité 1998: 75, samen met veel andere documenten. Leeuwin
1964: 104-105 geeft alleen maar de aanloop van het verhaal.
Rijnaars 1948: 142. Zijn artikel herdrukt in Musicus Helstone Comité 1998: 74-77.
Musicus Helstone Comité 1998: 81.
Wagner was geen onbekende in Suriname: in het weekblad De Periskoop besprak Z. uitvoerig
de Götterdämmerung (DP 55/14-11-1925, 56/21-11-1925, 57/28-11-1925, 59/12-12-1925).
Zie de recensies en verslagen in NSC 1439/3-5-1906, OW 686/5-5-1906, OW 688/12-5-1906,
NSC 1442/13-5-1906, NSC 1443/17-5-1906 en NSC 1444/20-5-1906.
F, jrg. 2, nr. 10, januari 1948, p. 2.
Bijv. in 1890 in de lokalen van O'Ferralls Ambachtsschool. Om 6 ½ voor kinderen (De
geschiedenis van Roodkapje), om 7 ½ uur voor grote kinderen (o.m. Het Alpengloeien, ook:
Een viaduct bij maanlicht met voorbijrijdende spoortrein) (WI 92/ 12-11-1890 e.v.).

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

het einde van de eeuw bereikte ook de film Suriname. Op dinsdag 10 januari 1899
gaf C.G. Heilbron

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

285
de eerste vertoning met ‘The Edison's Projecting Kinetoscope’ in de Sociable Hall.
De eerste projecties waren onduidelijk, omdat de eigenaar niet goed wist hoe hij
het toestel moest bedienen, maar de volgende vertoningen kwamen beter tot hun
recht, al stoorden sommigen zich eraan dat de hoogst onzedelijke Coochi
119
Coochi-dans te zien was geweest. De Coochi Coochi verdween van het
programma, maar echode blijkbaar toch nog na, want het publiek wilde het nieuwe
medium graag meebeleven. De bioscoop won snel aan populariteit en deed de
120
toneelwereld grote concurrentie aan. Toen was het definitief afgelopen met
rondtrekkende toverlantaarn-artiesten zoals de Ierland Brother's Amusement
Company die in 1905 beelden vertoonde van onder meer de Japans-Russische
121
oorlog en ‘Uncle Tom Cabin’. Of het laatste beeld nog bijzondere reacties heeft
opgeroepen in de voormalige slavenkolonie, is onbekend.
Opmerkelijk is voorts de opbloei geweest van de fotografie in Suriname. Het was
vooral Julius E. Muller die zich als amateur-fotograaf naam verwierf. In januari 1895
werd er een tentoonstelling van maar liefst 300 van zijn foto's gehouden. De opnamen
van allerlei facetten van het leven in Suriname werden later ondergebracht in het
122
Koloniaal Museum in Haarlem. Rond de eeuwwiseeling fungeerde het atelier van
G.G.T. Rustwijk aan de Waterkant als expositie- en ontmoetingsruimte voor het
Paramaribose publiek (zie Profiel Rustwijk). Hij had zijn kostbare camera
overgenomen van mej. C. Heilbron, de eerste die - in 1889 - een commerciële
fotostudio in Suriname had geopend. Het atelier van de dames Curiël was de
belangrijkste fotostudio van de eerste decennia van de 20ste eeuw. Van hun
123
stadsgezichten en ‘typen’ lieten zij prentbriefkaarten drukken.
Van Rustwijk is bekend dat hij olieverfschilderijen maakte die veel publiek trokken,
zekere Cramer gaf in 1915 tekenlessen en de Franse schilders Coignard, Grimmer
en Bernard, alledrie afkomstig uit het bagno van Frans-Guyana, werkten in
124
Suriname , maar van andere manifestaties van beeldende kunst is in dit tijdvak
nauwelijks sprake geweest. Op initiatief van Joh. C. Marcus werd door de Vereeniging
van Nationale Feesten in 1911 bij gelegenheid van de verjaardag van de koningin
een Tentoonstelling voor Binnenlandsche Huisvlijt, Kunst en Nijverheid
georganiseerd. J.W. Bueno de Mesquita en G.G.T. Rustwijk werden ervoor als
125
decorateurs aangetrokken.
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DS 4/12-1-1899. Ook op 18-3-1899, aldus kondigt de NSC 698/16-2-1899 aan. Samson
1949a: 317 en Gobardhan-Rambocus 2001: 113 melden dus ten onrechte dat de eerste
filmvoorstellingen op 10, 11 en 12 juni 1899 plaatsvonden. Later verhuisde Heilbron naar het
toneelgebouw Thalia, dat in die tijd nog per voorstelling werd afgehuurd (NSC 722/8-6-1899,
NSC 724/15-6-1899; NSC 792/11-2-1900 meldt: door De Freitas en Heilbron; om redenen
van kostenbesparing daarna weer in de Sociable Hall, aldus NSC 795/22-2-1900.) Eerst na
1900 werden er contracten voor een hele periode afgesloten met H.J. de Vries voor wiens
rekening het theater van gaslicht werd voorzien.
In 1911 vestigde zich de Kinematograph Maatschappij Electrobiograph in Thalia, in 1913 de
NV Witte Bioscoop ‘De Lelie’. Scheurlen, Bellevue, Cinema Eliza kwamen erbij.
Vertoning op 21-2-1904. Bonboekjes voor 12 gereserveerde plaatsen kostten ƒ20,- (NSC
1314/19-2-1905, NSC 1315/23-2-1905).
Vink 1997: 28-29.
Groeneveld 1991: 35-36.
EvS 357, resp. 52.
DW 11-7-1911.
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1.6 Enkele Nederlandse teksten over Suriname
1.6.1 Inleiding
Zoals beschreven in de voorgaande paragrafen bestond het beschikbare
leesmateriaal in Suriname voor een zeer belangrijk deel uit Nederlandse boeken.
Welk spiegelbeeld kregen de Surinaamse lezers voorgeschoteld in deze boeken,
en hoe vertekend was dat beeld? Een korte blik op enkele Nederlandse prozaboeken
- teksten die uiteraard op zich niet tot de Surinaamse literatuur behoren - kan dat
mogelijk verhelderen.

1.6.2 Fictionele teksten
De roman De commandant van de negerjagers (1890) van Johan Hendrik van Balen
(1851-1921) - een in Suriname niet geheel onbekend auteur zoals al bleek in § 1.2
- verscheen als derde deel van de tweede serie van zijn De Nederlanders in Oost
126
en West, te Water en te Land . De ondertitel van het boek geeft exacter dan de
titel aan waar de intrige op is gebaseerd: historisch verhaal van de krijgstochten
tegen de boschnegers in Suriname, 1772-1778. De lezer wordt verplaatst naar de
tijd van het korps Negerjagers onder leiding van de Zwitserse kolonel Fourgeoud
in het Surinaamse binnenland. De verteller steekt zijn morele verontwaardiging over
het slavernijsysteem niet onder stoelen of banken. Uit verschillende passages - de
slaaf opgehangen aan een haak, de vangst van een slang en het wegzakken in
moerassen - blijkt maar weer eens hoezeer Stedman beslissend is geweest voor
de negentiende-eeuwse beeldvorming over de slavernij. De toon waarop Van Balen
spreekt over de marronleiders Baron, Joli-Coeur en Bonni is bepaald niet
denigrerend. Over de laatste:
Gevreesd om zijn despotisme, geëerbiedigd om zijne mannelijke
kloekmoedigheid en bemind om zijne onomkoopbare rechtvaardigheid,
werd er zelden een opperhoofd gevonden, dat een zoo krachtigen invloed
op zijne manschappen uitoefende. [p. 69]
Ongeacht de bewondering voor de marronleiders en de verontwaardiging om de
mishandeling van de slaven: de roman blijft wél een boek vanuit Nederlands
perspectief. Van Balen maakt de gewone soldaat Driessen - het bekende type van
de edelmoedige blanke in de tropen - tot hoofdfiguur van zijn verhaal, en niet kolonel
Fourgeoud, een Zwitser en daarom naar negentiende-eeuws concept niet de ideale
hoofdpersoon voor een Nederlandse roman. Van Balen schreef immers aan een
boekenserie die de Nederlandse koloniale geschiedenis voor een groot publiek
toegankelijk wilde maken, een vorm van nationale geschiedschrijving in fictioneel
proza. De rolverdeling kan overigens ook te maken hebben met het realistische
126

De totale serie telt 28 delen, maar dit deel is het enige uit de reeks dat zich afspeelt in
Suriname; het beleefde slechts één druk. Uitgebreider over het boek: Van Kempen 1999f.
Van Balen had overigens al eerder over Suriname geschreven. In 1879 was onder de naam
Kapitein Hendrik Verveen uitgekomen Adda: de lotgevallen van een slaaf. Het tweede deel
van dat boek speelt zich af in Suriname waar de titelfiguur Adda is terechtgekomen op de
plantage ‘Natuurschoon’ aan de Surinamerivier. Alleen de UBA bezit een exemplaar onder
signatuur P 66-1915. Het wordt gemicroficeerd onder nummer 145699. Over Van Balen:
Frederiks & Van den Branden [1891]: 34.
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type dan een uitgewerkt karakter, die in een concrete maatschappelijke situatie
wordt geplaatst, waardoor de auteur in staat is de complexe relaties tussen individu
127
en maatschappij te thematiseren’.
Historisch heeft Van Balen zich goed gedocumenteerd, al is de prijs voor alle
historische informatie dat het boek op vele bladzijden van een historisch-fictioneel
relaas een puur geschiedverhaal is geworden. Dat is enigszins jammer, want Van
Balen blijkt een voortreffelijk verteller te zijn, wanneer hij een nacht in de plensbuien
beschrijft of de vangst van een jonge tijger. Dit neemt niet weg dat het boek juist op
realistisch niveau tekortschiet. De weinig natuurgetrouwe beschrijving van een
negerdans, van een ommetje in het oerwoud en van de paradijselijke staat van het
bos, maakt de vraag overbodig of Van Balen wel ooit in de kolonie is geweest.
Een boek dat op geheel afwijkende wijze een beeld gaf van de slaventijd, was De
levende afgod of De geschiedenis van een kankantrieboom van J. de Liefde,
verschenen als afzonderlijke boekuitgave bij Höveker & Zoon te Amsterdam in 1891
128
en aanwezig in de Koloniale Bibliotheek te Paramaribo. Jan de Liefde (1814-1869)
noemt zijn tekst ‘een verhaal’, maar op grond van het aantal pagina's - drieënvijftig
- zouden we tegenwoordig spreken van een novelle. Gezien het handelingsverloop
en de anderhalve eeuw omvattende vertelde tijd, kan ook van ‘kleine roman’
gesproken worden. Het is mogelijk dat het eerste deel van de titel pas door de auteur
is toegevoegd nadat hij zich de christelijke bol had gekrabd: de omslagprent die in
het convoluut is afgedrukt, geeft alleen de titel De geschiedenis van een
kankantrieboom .
Die omslagprent geeft een afbeelding te zien van een grote boom waaronder een
neger met een houwer klaarblijkelijk een andere neger heeft neergemaaid, terwijl
een plantersfiguur en andere zwarten opgewonden naar de plek des onheils komen.
Het frontispice laat daarenboven een scène zien waarin een blanke, staande op
een soort verhoging, met een bijl de boom te lijf gaat. Het onheil dat de titel van het
boek voor de christenlezer oproept, zal dus ongetwijfeld geschieden.
Daarmee is al aangegeven dat het boek binnen de conventies blijft van het
christelijk-ideologische gedachtegoed waaraan geen enkele negentiende-eeuwse
roman over de West lijkt te zijn ontsnapt. Maar het is hier wel een
vrijzinnig-protestants gedachtegoed, want een nadere verklaring voor de heidense
staat van de negerslaven zoals in dit citaat blijft in de regel in verhalend proza
afwezig:
Wel is de levende God dezelfde zoowel in Afrika als hier; maar deze
kenden zij niet. En hoe zouden zij Hem ook kennen, daar zij niets van
Hem gehoord hadden? En hoe zouden zij van Hem hooren, daar er toen
nog geen zendeling tot Afrika was doorgedrongen, om door liefde
gedrongen, Hem, die liefde is, aan de Afrikanen te prediken. [13]
Dit geïsoleerde citaat lijkt te suggereren dat De geschiedenis van een
kankantrieboom een bekeringsgeschiedenis is. En dat is het óók. Maar het is
tegelijkertijd in veel opzichten
127
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Van den Berg 1986b: 84.
Het boek werd in 1900 heruitgegeven door NV Boekhandel voorheen Höveker & Wormser
in een convoluut, en bevatte twee andere teksten van de auteur: een verhaal uit de tijd van
de hervorming en een over de Franse revolutie. Het is deze editie die ik geraadpleegd heb.
Zie Catalogus... 1911: 100. De navolgende passage is uitgebreider terug te vinden in mijn
opstel ‘De fondantlaag van de romantiek’ (Van Kempen 2002a).
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een verfrissend authentiek en goed gedocumenteerd verhaal over de slaventijd. Ik
probeer dat duidelijk te maken aan de hand van een becommentarieerde weergave
van de plot van het verhaal.
Het eerste hoofdstuk verplaatst de lezer naar het einde van het jaar 1699. Op
een Surinaamse plantage komen nieuwe slaven uit Afrika aan en zij worden
onderricht door hun nieuwe meester. Opmerkelijk is dat de nieuw aangekomenen
onderscheiden worden naar hun afkomst - Sokko, Mandingo, Demakuku, Loango
- en dat van elk der groepen iets gezegd wordt over hun uiterlijk en aard. In de
negentiende-eeuwse bellettrie over de West-Indische slavernij is dit zeer uitzonderlijk:
in andere boeken worden de slaven alleen als Afrikaanse negers of zoutwaternegers
aangeduid. Het effect van De Liefde's serieuze aandacht voor de slaven als
individuen en niet als leden van een amorfe collectiviteit is dat zijn verhaal meer
diepgang krijgt. We krijgen een scherper zicht op de menselijkheid van de slaven,
die in andere boeken zo vaak als brave Hendriken of onstuimige wilden door het
romandecor schuiven, terwijl de blanke protagonisten wèl meerdimensionaal worden
afgeschilderd. In veel passages zoekt De Liefde de psychologische nuance en zijn
observaties verhogen de dramatische kwaliteit van het vertelde.
Het tweede hoofdstuk van De geschiedenis van een kankantrieboom geeft het
relaas van de overtocht. Van de reis van de West-Afrikaanse kust naar het Caraïbisch
gebied bestaan vele versies, maar de onderhavige is - opnieuw - in vele opzichten
uitzonderlijk. Na een introducerende alinea die het vertellersheden bevestigt, wordt
het woord gegeven aan Codjo, ‘een jonge krachtige Mandingo-neger, die in zijn
vaderland een kleinen handel gedreven had, doch in schulden geraakt en door een
onbarmhartigen Muzelman met zijn vrouw en een klein kind als slaaf verkocht was
geworden’ (9). Zijn relaas is dus een slave narrative, in Noord-Amerika een
veelvoorkomend en beroemd genre (als vluchtverhaal), maar in de Nederlandstalige
Caraïbische literatuur zo niet een unicum, dan toch een uiterst zeldzame vertelvorm.
Lezers van verhalen over de middle passage zullen zich ongetwijfeld hebben
afgevraagd waarom de gevangengenomen slaven niet massaal in opstand kwamen.
De Afrikaanse verteller geeft hier het antwoord: dat gebeurde ook; in hun wanhoop
en vanuit het besef dat ze toch niets te verliezen hebben, storten ze zich massaal
op de scheepsbemanning, maar deze blijkt beter voorbereid dan werd verondersteld
en de opstand eindigt in een bloedbad.
De roman is achronologisch opgebouwd door een vanuit het vertelheden
verhalende romanfiguur. In de regel wordt het verleden van de verhaalpersonages
kort door de verteller weergegeven. Een vertelling die als afzonderlijk verhaal uit de
context te lichten is, is een zeldzaamheid in de slavernijliteratuur.
De volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de levenswijze en rituelen van de
slaven. De rituele wassing van een haan, een winti-dans en het raadplegen van
een orakel worden tot in details beschreven. De auteur blijkt zich goed
gedocumenteerd te hebben, in aanmerking genomen de geslotenheid van de
afro-cultuur die in die dagen nog veel groter was dan een eeuw later, en het feit dat
de auteur vanuit een koloniaal-christelijk perspectief schrijft.
Met hoofdstuk V verplaatst het verhaal zich naar de tijd rond 1750, wanneer Codjo
na een moordpartij wordt geradbraakt. Hoofdstuk VIII speelt weer vijftig jaar later.
De prediking is in Suriname al ‘een reuk de slavens ten leven’ geworden - zoals dat
in de taal van de Statenvertaling heet -, maar vooralsnog aan de plantage van de
kankantrieboom voorbijgegaan. De eigenaar wil op de plaats van de boom een
nieuwe voorraadschuur
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bouwen en vraagt zijn slaven toestemming de boom om te hakken. De slaven
stemmen toe en krijgen drie dagen vrij om op grootse rituele wijze afscheid van de
boom te nemen. Maar amper is de eerste bijlslag gezwaaid, of een van de
houthakkers wordt door een uitzinnige negerpriester gedood. De boom blijft staan.
Deze passage gaat in tegen de teneur van de negentiende-eeuwse roman over
de slavernij. Dat een eigenaar zijn slaven om toestemming zou vragen, past niet in
het beeld van de totale onderwerping van de negerslaven, zoals die zo graag en
dan vooral natuurlijk in abolitionistische romans, geschetst werd. Dat de slaven
toestemming verlenen de boom om te hakken, past weer niet in het beeld van de
‘primitieve negers’ die te vuur en te zwaard alles wat met hun ‘bijgeloof’ te maken
heeft verdedigen. Dat de ‘bovennatuurlijke tekenen’ (de bezetenheid van de priester)
vervolgens een reden zouden kunnen zijn voor de slaveneigenaar om van zijn
voornemen af te zien, is ongetwijfeld in overeenstemming met de historische
werkelijkheid dat realistisch denkende eigenaars de gevoeligheden van hun kostbare
slavenmacht wilden ontzien terwille van de plantageproductie. Maar ook dit past
weer niet in een geschematiseerde planter-slaaf-uitbeelding.
De laatste fase van de geschiedenis speelt zich af rond 1850-1860 wanneer het
christendom door de pragmatisch denkende planter is toegelaten: ‘Hij had
gelegenheid gehad, op Christelijke plantages iets van de kracht des Evangelies op
te merken; hij had gezien dat de negers daardoor geheel andere menschen waren
geworden, daar hun hart veranderd was, en wederspannigheid voor gehoorzaamheid
en een ruw wild leven voor Christelijke mildheid en zachtmoedigheid had plaats
gemaakt, en dit was hem bevallen.’ (45) Allen worden gedoopt, de opperpriester
en de wintimama's (afgodendienaressen) het laatst. Onder aanvoering van een
leriman (zendeling) gaat definitief de bijl in de boom.
Daarmee is een einde gekomen aan een geschiedenis die ruim honderdvijftig
jaar omspande. Slechts 53 pagina's heeft de auteur nodig gehad om de hele
slavernijgeschiedenis te vertellen (alleen de afschaffing blijft buiten zicht), door een
zorgvuldige keuze van scènes rond een centrale plaats van handeling: de omgeving
van de kankantrieboom. Maken we hier de overgang mee naar een meer realistische
variant van het slavernijverhaal? De literatuurgeschiedenis toont anders. Overigens
zou Eline Verkade in 1961 opnieuw de kankantri tot inzet van dezelfde tegenstelling
tussen moderniteit en traditie maken met haar toneelstuk De kankantrie.

1.6.3 Missioneringsliteratuur
Dominee Kals had al in de 18de eeuw afgerekend met de idee dat de Voorzienigheid
de slavernij zou sanctioneren. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het lang
duurde aleer missionarissen en zendelingen toegang verkregen tot het slavenvolk
op de plantages. Op de betekenis van zending en missie voor de Surinaamse
letteren zal nog met regelmaat worden teruggekomen. Feit is dat die zending en
missie vanuit Nederland en Duitsland altijd zijn ondersteund met een grote
hoeveelheid geschriften die nog tot ver in de 20ste eeuw zouden blijven verschijnen.
De meeste bellettrie met een expliciete zendingsmoraal is geschreven door auteurs
van protestants-christelijke huize. Een karakteristiek voorbeeld daarvan is de roman
Mozes de Indiaan; een verhaal uit Suriname van Johannes Keuning (1881-1957)
uit 1898, een boek dat het niet aan populariteit heeft ontbroken, want er zijn zes
verschillende drukken van
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bekend. Mozes is een indiaans jongetje dat door zijn moeder is verlaten en door
een zendeling wordt grootgebracht. De kleine Mozes ontpopt zich als de beste
heraut van den Heere. De boze lukuman (medicijnman) ontvoert hem, maar hij
ontsnapt en gaat op zoek naar zijn moeder. Hij stuit op een bijna geheel uitgemoorde
nederzetting van ‘Roodhuiden, die arme heidenen die zoveel van het zwervende
jagersbestaan hielden’; op het zien van al die doden, barst Mozes in snikken uit,
niet omdat de Roodhuiden dood zijn, maar omdat zij in hun ‘zondigen hartstocht
den eenigen Heiland’ niet hebben leren kennen. Hij ontdekt zijn vader, beiden
ontsnappen aan de verscheurende tanden van bosvarkens door ingrijpen van den
Zaligmaker die een bliksemstraal uit de hemel laat vallen. Vader en zoon gaan op
weg naar het fort waar Codjo met zijn mannen moeder verborgen houdt. ‘En o, als
hij het eens mocht beleven, dat die moeder haar knieën leerde buigen voor den
Heiland.’ (Het spreekt vanzelf dat negers en indianen als heidenen onderling een
dodelijke rivaliteit kennen.) De babbelachtige negers geven geen echt grote
problemen. Er volgt nog een woeste worsteling met Codjo, die daarbij zoveel
krachttermen tegen de Heere hanteert, dat Mozes er ‘recht treurig’ van wordt. Om
kort te gaan: moeder wordt bevrijd en allen gaan op in de moederschoot der
evangelische kerk.
Katholieke auteurs waren in de regel missionarissen die reisverhalen schreven
en publiceerden in missieblaadjes om het thuisfront tot ondersteuning van het
missiewerk op te wekken. Soms werden die relazen ook in boekvorm gepubliceerd,
zoals dat gebeurde met de ‘reisherinneringen uit ons missiegebied’ Door Suriname
(1897) van de redemptorist J. Kronenburg. Fictioneel proza van katholieke signatuur
is schaars. De katholieke geestelijke Joseph Witlox schreef Vóór honderd jaren in
Suriname: benevens andere novellen en schetsen (1893), dat een jaar later bij een
andere uitgever opnieuw verscheen met de gewijzigde ondertitel Tafereelen uit het
130
plantersleven . De laatste ondertitel suggereert dat het om memoires gaat, maar
dat is niet het geval. Het boek bevat een novelle die zich afspeelt in Suriname en
zes verhalen die met de kolonie niets van doen hebben. Het titelverhaal brengt de
lezer naar de uitgestrekte plantages aan de Corantijn van de heer Van der Straten
in de tweede helft van de 18de eeuw. Op bezoek komt zijn doortastende neef
Heinrich uit Duitsland. Deze krijgt al gauw onenigheid met de opzichter Nicolaas,
wanneer deze de negers afranselt. Heinrich ontdekt dat de negerslaven in het
geheim het evangelie lezen. De plantage wordt bedreigd door bosnegers, de
christelijke negers verdedigen de plantage, maar door verraad van Nicolaas gaan
veel gebouwen in vlammen op en legt neef Heinrich bijna het loodje. De leider van
de aanvallers herkent echter de negervriend Heinrich en alles komt toch nog terecht,
wat wordt toegeschreven aan de ‘vinger Gods’. De novelle eindigt volgens de
conventies van de christelijke lectuur:
Ook aan geene zijde van den Oceaan hadden de zaken een geheel
anderen keer genomen. De reeds Christen zijnde negers maakten op
hunne beurt bekeerlingen, en eenige jaren later schitterde het licht van
129
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De eerste druk (238 pagina's) is die van Groningen: Jan Haan, 1898 (aanwezig bij de Caraf).
Latere drukken zijn niet gedateerd. Een druk van 225 pagina's verscheen te Baarn; er is er
één verschenen te Sneek van 272 pagina's en een andere, eveneens van 272 pagina's,
verscheen te Leiden bij J.J. Groen & Zoon NV rond 1941 (naar deze editie wordt hier
geciteerd). Bij deze uitgever kwam in 1949 nog een uitgave uit van 236 pagina's. De laatste
herdruk is: Veenendaal: Kool, 1976 (236 pagina's).
Gezien het Imprimatur was Witlox een katholiek priester: pater of wereldheer. De eerste druk
verscheen bij Mosmans in 's-Hertogenbosch, de tweede bij F.H.J. Bekker te Amsterdam,
zonder dat vermeld werd dat het om een herdruk ging.
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Naar alle waarschijnlijkheid is Witlox nooit in Suriname geweest. In de tijd waarin
het verhaal zich afspeelt lagen er geen plantages aan de Corantijn; de Nickeriaanse
planters waren Engelsen en geen Duitsers; specerijen en tabak werden in die streek
131
niet verbouwd. Historisch onjuist is voorts dat de auteur de stoommachine laat
introduceren al lang vóór dat in werkelijkheid gebeurde (los van het anachronistisch
karakter, gaat het hier overigens om een interessante passage over een zelden
verhaalde episode, pp. 29-32). De auteur fantaseert een berglandschap waarin de
marrons zich verbergen dat met Suriname niets van doen heeft en van de wijze
waarop de plantersbehuizingen werden ingericht moet Witlox maar een vaag idee
hebben gehad. Ook de wijze waarop hij de negers laat converseren, maakt het
onwaarschijnlijk dat hij ooit één Surinaamse neger heeft horen praten. Dat de
christelijke negers hun toch bepaald niet zachtzinnige meester verdedigen tegen
de heidense marrons, getuigt van een iedeologie die de historische werkelijkheid
geweld aandoet.
Tenslotte kan nog gesignaleerd worden dat het missiegebied ook stof heeft
gegeven aan verschillende Duitse schrijvers van stichtelijk proza, onder wie Friedrich
Anton Richter met zijn Vater Richter (1918), H. Rüffer met Lichtbilder aus Wanica
(1928) en Herbert Kretschmer met Der Gaddo-tikki (De afgodspaal, 1952).

1.6.4 Conclusie
Nederlandse auteurs die tegen het einde van de 19de eeuw historische verhalen
schreven over de West, konden zich maar moeilijk ontdoen van de stereotypen die
hun voorgangers hadden aangereikt. Desondanks is het beeld van de slaventijd bij
een schrijver als J.H. van Balen duidelijk geëvolueerd en J. de Liefde wist met zijn
opmerkelijke korte roman De geschiedenis van een kankantrieboom uit 1891 zelfs
een voor die tijd en binnen de christelijke optiek, zorgvuldig portret te geven waarin
slaven evengoed een meerdimensionaal karakter kregen als niet-slaven. De
zendings- en missioneringsliteratuur heeft aan die nuances geen boodschap gehad.
De evangelische auteur Johannes Keuning trok weer de muffe voorraadkist met
clichés over heidenvolkeren open, terwijl de katholiek Joseph Witlox een boek
schreef dat op tal van plaatsen duidelijk maakt dat hij slecht geïnformeerd was.
Dat Nederlandse slavernijverhalen aan de beeldvorming over zwarte en gekleurde
Surinamers veel hebben bijgedragen, lijkt wel zeker. Sterker nog: zij hebben
ongetwijfeld ook de zelfperceptie van negers in Suriname zélf mee bepaald. In Een
licht in het duister, een in 1926 verschenen brochure van De Neger Vereeniging in
Suriname schrijft de creool J. Vriese in alle ernst:
De neger wordt over 't algemeen door de Wetenschap beschreven en
beschouwd als: onkundig, leugenachtig, onbetrouwbaar, wantrouwend,
zinnelijk, onvereenigbaar, d.w.z. voor vereenigingsleven niet vatbaar;
ongekunsteld, naïef en kinderachtig, enz. enz.
Welnu, hoe vaak hebt gij zelf misschien uw eigen die vraag niet gedaan
zeggende: waaraan is het toch toe te schrijven dat negers zulke lage en
onbetrouwbare individuen
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Vergelijk wat Van der Aa 1993: 24-25 daarover zegt en het kaartmateriaal bij Koeman e.a.
1973.
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zijn?

Maar deze wetenschappelijke feiten, moeten de negers niet doen wanhopen, aldus
Vriese, in tegendeel, zij zijn het uitverkoren volk:
Hij immers is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben Hem niet
aangenomen, zoodat Hij zich tot de Heidenen - Chams geslacht - keeren
moest, die Hem met open armen hebben aangenomen en erkend als de
Koning der eere. Dit bewijst ons zoo duidelijk de geschiedenis van de
Wijzen uit het Oosten (Afrika).
[...]
Menschenkinderen, Ethiopiërs, negers van Suriname en negers van
overal waar gij zijt, haat niemand omdat gij lijdt! Want, in Uw lijden ligt
verblijden, niet alleen voor U, maar voor de heele Wereld. God de Heere
wil uit U en door U Zijn vrederijk op aarde stichten. [pp. 6-7]
De twintigste eeuw is wat sceptischer geworden over dit soort Wetenschappelijke
kennis, maar schrijvers lijken dol te zijn en te blijven op de fondantlaag die het
historische verhaal over de slavernijgeschiedenis kan leggen.

132

Vriese 1926: 7.
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2. Drukkerijen en uitgeverijen
Toen drukkerij Heyde in 1900 het fotoboek Suriname in Beeld op de markt bracht,
schreef de Nieuwe Surinaamsche Courant: ‘Het eerste pracht-werk in Suriname-zelf,
133
op het gebied van de drukkunst. [...] Mooi, verrassend mooi.’ Zoals aan het einde
van de 18de eeuw hebben drukkerijen ook een belangrijke rol gespeeld in de
culturele opleving tegen het einde van de 19de. De voornaamste bedrijven waren
H.B. Heyde (die bestaan heeft van 1883 tot 1931), T. Libertador Ellis (1892-1913),
134
de RK Drukkerij (1891-), J.H. Oliveira (1895-1955) en H.J. van Ommeren
(1909-1936) - zie voor een overzicht bijlage II. Al deze drukkerijen waren tegelijkertijd
uitgeverijen. De kwaliteit van het drukwerk nam met sprongen toe. De door Heyde
ragfijn gedrukte vignetten in de jubileumuitgave van Julius E. Muller en C. Hoekstra
bij het halve-eeuwfeest van de boeren in Suriname in 1895, toonden al zeer duidelijk
de vooruitgang.
Met de firma H.B. Heyde (ook vaak: Heijde) verkreeg Suriname een van de
belangrijkste drukkerijen/uitgeverijen. Heinrich Bernhard Heyde, geboren op 18 mei
1839 in Neusalz aan de Oder, was in 1867 als zendeling voor de Evangelische
Broedergemeente naar Suriname afgevaardigd en kwam in 1880 in een ernstig
135
conflict met zijn kerk. Na zijn ontslag begon hij, om zich een broodwinning te
verschaffen, een drukkerij. Hij beschikte over een volledige steendrukkerij om
136
hoogwaardige lithografieën te vervaardigen. Heyde werd zo niet enkel de drukker
en uitgever van verschillende dagbladen van protestantsen huize (zie § 5), maar
heeft ook een reeks boekuitgaven gerealiseerd, die voor het merendeel
belangwekkend mogen worden genoemd. Heyde had een breed fonds: Bijbelteksten,
preken, theologische tractaten als van Samuel Lieberkühn, prentbriefkaarten,
feestliederen voor Oranje-vieringen en boeken over de goudwinning, de landbouw
en de geschiedenis van Suriname. Maar hij gaf ook een reeks belangrijke literaire
teksten uit - en daarmee was hij de eerste Surinamer die dat deed. Hij tekende voor
het, bij de orale literatuur besproken, De Menschetende Aanbidders der Zonneslang
van de gebroeders Penard, maar ook voor onder meer de Schets van de Marowijne
en hare bewoners van J.G. Spalburg, een reeks poëziebundels van A.W. Marcus
en de roman Een Beschavingswerk van Ultimus.
Toen de rooms-katholieken de behoefte gevoelden aan een eigen persorgaan
werd op het erf van de St. Bonifaciusparochie aan de Wanicastraat een stal
vrijgemaakt waar in oktober 1891 de missiedrukkerij met een degelpersje en vier
letterkasten begon met het
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‘Het geldt hier photographieën van Suriname op allerlei gebied, die de uitgever in autotypen
teruggeeft en waarin de kolonie in beeld wordt voorgesteld’ (NSC 854/16-9-1900). In NSC
962/29-9-1901 opnieuw een lovende bespreking. In NSC 980/1-12-1901 een aanprijzende
bespreking van Suriname in beeld, tweede serie beelden van Heyde. In DS 42/21-5-1903
werden zijn ‘afdrukken van tafereelen uit het lijden van O.H. Jezus Christus’ besproken; in
NSC 1798/13-1-1910 zijn maandscheurkalenders.
BWR 41/19-11-1929 meldt dat Oliveira ‘heden’ 25 jaar geleden zijn drukkerij begon, maar de
naam wordt al veel vroeger vermeld.
Zie daarover ‘Beilage zu Nr. 7 (Juli) der Monatlichen Nachrichten vom Jahr 1880’ (Herrnhut
1880), pp. 29-33 (waar de naam Heyde overigens nergens genoemd wordt!). Deze publicatie
wordt niet vermeld bij Lenders 1996: 353-359, die wel het conflict uitvoerig beschrijft.
Hatterman 1978: 14.
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maandblad De Katholieke Waarschuwer. De drukkerij moest volgens de wettelijke
bepalingen genoemd worden naar degene die er de leiding had, vandaar de naam:
J. Timmerman naar frater Pius Timmerman die er van 1891 tot 1913 de scepter
zwaaide. In 1896 verhuisde de drukkerij naar de Gravenstraat tegenover de
Paulusschool waar ze altijd is gebleven, tot 1938 onder telkens wisselende namen,
138
en daarna als H. van den Boomen. Tot 1976 waren de redemptoristen nog eigenaar
van de drukkerij. Op 1 januari 1977 ging zij over in particuliere handen: Willy
Grünberg sr. werd de eigenaar.
Sinds 1891 heeft de drukkerij getekend voor het overgrote deel van de uitgaven
van katholieken huize: zowel kranten en periodieken, als religieuze uitgaven en
spraakkunsten (waarvan vele in de volkstalen) en bellettrie van pater-schrijvers als
F.H. Rikken en W. Ahlbrinck. Vanaf de Tweede Wereldoorlog begon de drukkerij
commerciëler te werken en ook ander dan missiedrukwerk te vervaardigen (onder
meer historische werken over het jodendom van de hand van Jaap Meijer), zij het
dat traditiegetrouw auteurs uit de katholieke zuil bij Van den Boomen aanklopten
139
voor hun drukwerk, van Coen Ooft tot Paul Marlee.
Met het belangrijker worden van de grafische sector deed zich ook de behoefte
aan een vakorganisatie gevoelen. In 1919 bundelden de drukkers zich in de
Typografenbond die in de sector een belangrijke rol zou gaan spelen en in 1937
met haar eigen periodiek De Typograaf kwam. Grote winsten werden er in het
drukkerijwezen niet geboekt, al kon de sector aan het begin van de 20ste eeuw toch
140
een loonsverhoging voor de arbeiders realiseren.
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Van Binnendijk 1991: 7. Hartog 1944: 321 zegt terecht dat het eerste nummer op 1-11-1891
uitkwam. DS 3/20-1-1894 meldt dat het eerste nummer zal verschijnen op 4-2-1894 en
vervolgens de eerste zondag van iedere maand; het gaat hier om de hervatting in het
Nederlands nadat het blad twee jaar in het Sranan was uitgekomen. Zie ook Vernooij 1998:
88. Het blad bestond tot 1934.
Van 1913 tot 1931: G. Randag (frater Stanislaus (Guillaume) Randag), van 1931-1935: A.
Claessens (frater Sebastianus (Arnoldus) Claessens), van 1935-1938: L. Smeur (frater Fidelis
(Leo) Smeur) en sinds 1938: H. van den Boomen (frater Fulgentius (Henricus) van den
Boomen) (Van Binnendijk 1991: 9-10; besproken in DWT 2-10-1991 en Omhoog 29-9-1991).
Frater Fulgentius, geb. 22 januari 1899, kwam in 1936 naar Suriname, waar hij stierf op 19
november 1964 (ASR).
Enkele historische gegevens over Van den Boomen zijn te vinden in Frasa 1985.
Rapport De economische en financieele toestand der kolonie Suriname (1911: 48). In de
beginjaren van de eeuw verdienden drukkers en smoutzetters (handzetters) sƒ2,50 per week,
met elk jaar een gulden opslag erbij tot maximaal sƒ15,- voor een zesdaagse werkweek (ca.
sƒ780,- per jaar; ter vergelijking: een derderangs onderwijzer met 10 tot 15 dienstjaren kreeg
volgens Gouvernementsbesluit no. 15 van 1904 een jaarwedde van sƒ1100,-; informatie met
dank aan Lila Gobardhan-Rambocus). Leerling-drukkers verdienden uiteraard minder en
begonnen met een paar kwartjes. Van Binnendijk 1991: 14 vermeldt dit over de RK Drukkerij.
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3. Boek en boekhandel
De kerken brachten het Woord naar de kolonie en tot dat doel werd ook een van
de belangrijkste boekhandels van de 20ste eeuw in het leven geroepen. Die van
de zendingsfirma C.K.C. (C. Kersten & Co.) aan de Steenbakkerijstraat is
141
waarschijnlijk rond 1892 gestart. In 1900 werd de boekhandel in de boekhoudige
balans van het Kersten-concern opgenomen. In dat jaar zette zij voor ƒ28.000,- om,
bezat een inventaris van ƒ11.000,-, voerde voor ruim ƒ17.000,- in en kocht lokaal
142
nog voor ƒ1800,- aan. De netto winst bedroeg amper ƒ1500,-.
Er waren verschillende andere zaken die rond de eeuwwisseling boeken
verkochten, maar in veel gevallen ging het om algemene magazijnen die er ook een
klein assortiment boeken op nahielden. Er zijn geen gegevens die er op wijzen dat
ook buiten Paramaribo boeken werden verkocht, al zal een zeer beperkt
143
boekenaanbod via de filialen van Kersten te Totness, Groningen en Nickerie wel
verkrijgbaar zijn geweest. De belangrijkste boekwinkels waren naast die van Kersten:
T. Libertador Ellis (1891-1913) aan het Kerkplein, Joh.C. Marcus (1906-1925) aan
de Zwartenhovenbrugstraat, Bromet & Co (1892-1905), Henry G. Finck (1901-1936),
G. Lichtveld (1907-1912) en Louis Mannen (1922-1938), allevier aan de Gravenstraat
144
(zie bijlage II). Hun assortiment moet in alle gevallen beperkt zijn geweest, anders
zouden Nederlandse boekhandels niet in Surinaamse kranten geadverteerd hebben
145
voor de levering van boeken en tijdschriften.
Uit advertenties valt op te maken wat de Surinaamse boekhandels in huis hadden.
Grofweg kunnen daarin vier categorieën onderscheiden worden, in volgorde van
belangrijkheid: religieuze lectuur (Bijbels, liederboeken, brevieren enz.), boeken
voor praktisch dagelijks gebruik (almanakken, kalenders enz.), overige non-fictie
en tenslotte literatuur. Wat de bellettrie betreft kwam het aanbod praktisch geheel
uit Nederland; het geringe aantal lokaal gedrukte boeken vond wel ruim verspreiding
over de Paramaribose winkels.
C. Kersten & Co, die met grote regelmaat adverteerde, bood begin 1916 in De
West ‘boeken van Querido’ en ‘De compleete werken van Dr. Frederik van Eeden,
ongebonden’ aan. Een maand later berichtte Kersten dat het S.S. Commewijne
geen boeken en tijdschriftenkisten had meegebracht - blijkbaar werd ernaar
uitgekeken in de kolonie. Weer enkele weken later, op 22 februari, had een ander
schip nieuwe voorraad aangevoerd, waaronder Vier maanden in Suriname, het
reisverslag van de secretaris van het Zeister Zendingsgenootschap, H. Weiss. In
mei 1916 adverteerde Kersten met de nieuwste kaart van Suriname en met Max
146
Havelaar en Vorstenschool van Multatuli.
De frequentie waarmee in de 19de eeuw grote boekenveilingen plaatsvonden,
nam in
141
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Tijdens het bewind van firmaleider Alfred Beck; uit de weinig nauwkeurige
Kersten-geschiedenis van Helman kan men niet opmaken wanneer Beck exact is aangetreden
(Helman 1968: 135-138). Lenders 1996: 305 maakt melding van de boekhandel anno 1880;
mogelijk ging het toen enkel om de verkoop van religieuze werken.
Cijfers uit Helman 1968: 135, noot.
Weiss 1915: 24.
De jaartallen geven in de meeste gevallen het jaar van de vroegst, resp. oudst bekende bron
aan; vermoedelijk hebben vele zaken langer bestaan.
De Haagse hofleverancier W.J. van Hoogstraten in OW 273/17-5-1902 e.v. In NSC
1848/7-7-1910 e.v. adverteerde D. Bolle, Rotterdam. In DS 36/5-5-1921 de R.K. Boekcentrale
te Amsterdam.
DW 658/1-1-1916, resp. DW 669/8-2-1916 e.v., DW 673/22-2-1916 e.v., DW 695/9-5-1916
e.v. en DW 699/23-5-1916 e.v.
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de 20ste eeuw af. Jacq. Samuels heeft een vermakelijke schets van een
boekenvendu rond de eeuwwende gegeven:
Terwijl wij rond keken, uitlegden en praatten heeft de vendumeester niet
stil gezeten en wij hooren nu van hem: ‘No. 38 nu zal ik verkoopen een
partij boeken ik weet niet wat ze zijn, maar ze moeten groote waarde
hebben, hier heb ik een werk van Balsac en een van Fénélon goed goed
[sic] in de beste orde beide tegelijk!’
Uit het publiek doet zich een vrouwenstem hooren in een toon zoo fijn
als de noot op den uitersten linker vleugel van de piano: ‘tien’ terwijl zij
dadelijk er na, als om zich te excuseeren om het bod op boeken gedaan
hare buurvrouw toevoegt: ‘A boen foe meki praproisi (goed voor
peperhuizen).’ Nauwelijks heeft zij deze uitlegging gedaan, of op het het
‘andermaal’ van den afslager valt een basstem in met: ‘nok een dobbertje’.
De afslager die zijne menschen kent, begrijpt dadelijk deze uitdrukking
van den zoon Chams, welke beteekent: ‘Nog een dubbeltje’ en begint
opnieuw zijn lied, nu aanvangende met 20ct, emaal [sic], terwijl op het
eind daarvan, de hamer in aanraking met de tafel komende, aan de wereld
verklaart, dat Balsac en Fénélon voor 20cts. het eigendom zijn geworden
van den ‘dobbertjes’ man. Het publiek dat in den aankoop van 20cts. een
hoogen prijs ziet, doet zich hooren met een uitjouwen oe-oe-oe!! waaruit
de vendumeester zich tracht te redden door zijne longen uit te zetten en
te doen hooren: ‘Jullie bennen gek is veel meer waard No. 2 twee dito!’
Met het ‘dito’ bedoelt hij niet nogmaals een Fénélon en een Balsac, maar
twee boeken. Dat hoeft trouwens niet aan het publiek verklaard te worden,
ieder weet dat! Men koopt geene schrijvers of werken van schrijvers,
o

maar pakpapier. De grootste meesters in 8 gebonden zouden geen bod
hebben, want ze zijn dan onbruikbaar, terwijl de vendumeester en ook
wij overtuigd kunnen zijn, dat op welke boeken ook van groot formaat de
147
pieperige ‘tien’ zich laat hooren.
Een uitzonderlijk grote veiling vond in 1905 plaats toen de bibliotheek van M.S.
Bromet in zijn huis aan de Gravenstraat verkocht werd: ‘ruim 3000 van Hollandsche,
Duitsche, Engelsche, Fransche, Grieksche, Latynsche, Hebreeuwsche en
Chineesche Boeken w.o. Wetenschappelijke, Christelijke en Godsdienstige,
148
Woorden, Encyclopedien, Dictionairen [...], Bijbels.’ Een catalogus daarvan is
helaas niet overgeleverd.

147

148

Samuels 1946: 69-70. Het zal pianisten wel opvallen dat Samuels zich met de
‘linkervleugel’ vergist; er had moeten staan ‘rechtervleugel’: de discant van een vleugel
zit immers rechts.
Advertentie van A. Bruyning, Commissionair en Auctionnair, in NSC 1365/17-8-1905 e.v. op
28-8 en 14-9-1905; afkortingen zijn aangevuld, herhalingen weggelaten.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

297

4. Bibliotheken
De Algemeene Leesbibliotheek van Buttner adverteerde in 1891 dat zij
eene nieuwe collectie beroemde romans uit het Fransch en uit het
149
Hoogduitsch ontvangen [had], die ter kennismaking worden aanbevolen.
Aan abonnees worden gratis ter lezing verstrekt tijdschrift[en] als Het
geillustreerd Nieuws van den Dag, De Aarde en haar Volken, De Eigen
Haard, De Vragen van den Dag, De Kunstkronyk, De Katholieke Illustratie;
Nieuwsbladen als: De Echo met gezochte romans, De Tribune, Het Nieuws
van den Dag e.m.a.
Buttner verkocht ook boeken en noemde Potgieter, Hildebrand, De Genestet en
150
Van Koetsveld. Andere leesbibliotheken tegen het einde van de 19de eeuw waren
die van de gezusters Hulleman, J.J. Zschüschen en de weduwe C.C.L. Reeberg
(zie voor een overzicht bijlage II).
De veruit belangrijkste boekencollectie was die van de Koloniale Bibliotheek die
in het culturele leven van de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke rol bleef
vervullen. Voorts bevonden er zich belangrijke collecties in de loge Concordia en
151
het Militaire Garnizoen.
Het openbare bibliotheekwezen groeide exponentieel. De Alliance Française, de
Lutherse Gemeente, de collectantenvereniging van de Nederlands Hervormde
152
Gemeente en het politiekorps kregen alle de beschikking over boekerijen. Het
leesgezelschap ‘Vooruitgang’ meldde in haar jaarverslag van 1900 dat het beschikte
over een bibliotheek met ‘de beste werken op het gebied der litteratuur en een
uitgezochte collectie Hollandsche, Fransche en Engelsche tijdschriften’, maar het
153
opzetten van een leesinrichting voor honderden leden stuitte op bezwaren. De
afdeling Suriname van het Algemeen Nederlandsch Verbond kon in 1907 een
leeszaal met een eigen boekencollectie openen en kocht later de boekerij van de
Collectanten-Vereeniging van de Nederlands Hervormde Gemeente op. De
154
verzameling telde in hoofdzaak bellettrie en reisbeschrijvingen.

149
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In een advertentie in WI 99/2-12-1891 noemt hij de namen van de romanschrijvers
Boisgobey, P. de Kock, X. de Montepin, Penson du Terrail, Pancheaud, E. Richebourg,
J. Verne en L. Mühlbach (die een roman over Aphra Behn schreef).
Citaat WI 69/19-8-1891. Andere advertenties in WI 18/25-2-1891, WI 27/29-3-1891 e.v.
Het garnizoen had ook eigen culturele activiteiten: in 1901 schreef de majoor-commandant
van de troepen in Suriname een opstelwedstrijd voor onderofficieren en manschappen uit
onder de grootse noemer ‘Litterarisch Concours’. Er kwamen zeven stukken binnen, van welk
kaliber is onbekend (DS 13/14-2-1901 en DS 25/28-3-1901).
Alliance: S 92/11-11-1892 e.v.; volgens DS 25/26-3-1896 Bijvoegsel was [historicus] R.
Thomson de bibliothecaris ervan; volgens WI 25/25-3-1897 verhuisde zij naar de Compagnie
Française des Cables Télégraphiques aan de Gravenstraat. Die van de Lutherse Gemeente
vermeld in P 47/10-7-1896 Tweede Blad. Die van de hervormden in DS 51/23-6-1910; de
collectie werd later opgenomen in die van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Die van het
politiekorps werd in 1898 opgezet (DS 52/30-6-1898); elk lid betaalde een maandelijkse
contributie van 25 cent.
NSC 321/24-5-1900.
Van Berne 1995a: 113. DS 51/23-6-1910. DS 61/28-7-1910. Toneelgezelschappen als
Melpomene en Oefening Baart Kennis hadden hun eigen bibliothecarissen; vermoedelijk ging
het om de beheerders van de toneelteksten. Dat die collecties ook voor het publiek buiten de
eigen ledenkring toegankelijk zouden zijn geweest, blijkt nergens uit.
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Fred. Oudschans Dentz schetste de situatie van het Surinaamse bibliotheekwezen
155
in 1909 en gaf gegevens over zeven bibliotheken. De Garnizoensbibliotheek blijkt
met

155

Die van het Algemeen Nederlandsch Verbond, het Landbouwproefstation, het Militair Tehuis,
de vereniging Jong Israël, de Christelijke Jongelings-Vereeniging, de Vrijmetselaarsloge
‘Concordia’ en de Garnizoensbibliotheek. Door gebrek aan respons op zijn enquête kon hij
vele gegevens niet vinden (Oudschans Dentz 1911).
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2276 banden en 5100 uitleningen per jaar de ruimst gesorteerde te zijn geweest,
gevolgd door die van het Algemeen Nederlandsch Verbond met 2123 banden, 1700
156
bezoeken en 750 uitleningen per jaar. De andere bibliotheken hadden een collectie
tussen de 240 en 600 banden en hun aantal uitleningen varieert van ‘enkele’ tot
380 (de Christelijke Jongelings-Vereeniging).
Vanaf 1906 konden de ANV-leden ook gebruik maken van de
157
Garnizoensbibliotheek. Vier jaar later moest W.R. Menkman echter vaststellen
dat maar weinig leden dat ook werkelijk deden. De leeszaal en bibliotheek hadden
6809 uitleningen geteld en per avond waren er gemiddeld 9 bezoekers van de
leeszaal geweest; de bibliotheek van het garnizoen had slechts 281 boeken aan
ANV-leden uitgeleend. Menkman riep de leden op meer van de collectie te
158
profiteren. Het aantal uitleningen steeg tot 8100 uit de eigen boekerij en 400 uit
159
die van het garnizoen in 1912. Maar het ANV geraakte in een crisis en de
bibliotheek ging ‘voor de kolossale som van één honderd gulden’ over in handen
van de heer D. Fernandes Jr., ‘die deze bibliotheek tot tijd en wijle in het loge-gebouw
160
heeft ondergebracht’. Er zijn geen sporen van dat ze later, toen het ANV was
herrezen, nog als verbondsbibliotheek is gebruikt.
Naarmate het onderwijsstelsel zich ontwikkelde kwamen er ook meer
schoolbibliotheken. Het Surinaamsch Onderwijzers Genootschap meldde in 1896
dat het ‘een schat van nieuwe en prachtige boeken’ had verworven ‘meest alle
beoordeeld en aanbevolen door de Commissie voor de schoolbibliotheken, benoemd
door de Afdeelingen “Amsterdam I en II” van het Nederlandsch
Onderwijzersgenootschap’. Per maand bedroeg het leesgeld 10 cent voor één kind
161
162
en 15 cent voor twee kinderen uit één gezin. De leeslust nam blijkbaar toe. Ook
de Onderwijzersvereniging ‘Broederschap’ en de Evangelische Broedergemeente
beschikten over bibliotheken. Nadat het Koloniaal Museum ontbonden was, werd
in 1909 in de Emmaschool een schoolmuseum met leeszaal ingericht, dat tot 1925
163
heeft gefunctioneerd. In 1912 kwam er ook een R.K. Bibliotheek op de hoek van
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Oudschans Dentz 1911 meldt dat die boekerij ‘oorspronkelijk 197 nummers telde’. Onduidelijk
is of de grote aanwas tot 2123 banden (1615 nummers) in 1909 het gevolg was van de
overname van de bibliotheek van de collectantenvereniging van de Nederlands Hervormde
Gemeente.
Op voorwaarde dat ze zich een catalogus ad ƒ1,- aanschaften (DS 61/6-8-1906, DS
61/28-7-1910).
Er zit nogal een discrepantie tussen de cijfers van Oudschans Dentz en die van het Jaarverslag
van het A.N.V. van kort daarna (jaar 1911), geciteerd in S 19/5-3-1912 en DS 18/3-3-1912.
De leeszaal en boekerij waren vanaf 1 augustus 1910 van 5 tot 8 opengesteld (DS
61/28-7-1910 en NSC 1854/28-7-1910). Per 1 juli 1912 waren ze gevestigd in het benedenhuis
van Da Silva aan de Gravenstraat tegenover de Portugees Israëlitische Synagoge (DS
53/30-6-1912).
DS 28/6-4-1913.
DS 97/30-11-1913.
P 37/1-5-1896. O'Ferrall adverteerde eerder met zijn kost- en dagschool waaraan een
kinderbibliotheek verbonden was (NSC 70/2-3-1893 e.v.).
In 1899 meldde het genootschap dat de bibliotheek in het voorafgaande jaar opnieuw verrijkt
was met een groot aantal werken op allerlei gebied, en dat daarvan een goed gebruik werd
gemaakt (DS 80/5-10-1899; vergelijkbare geluiden in OW 312/11-10-1902).
Wekker 1993: 14. De artiest J.R. Arrias had in 1903 tevergeefs opgeroepen een Koloniaal
Museum met een bibliotheek uitsluitend van werken over kunst en wetenschap, op te richten
(DS 83/11-10-1903).
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de Graven- en Noorderkerkstraat, die zowel voor volwassenen als kinderen een
164
collectie had.

164

Ook ‘Leeszaal van de Katholieke Socialen Cursus’ genaamd (DS 54/6-7-1922 e.v. en DS
91/15-11-1923 e.v.). Blijkbaar bestond die eerder als ‘Volksbibliotheek’ (Abbenhuis 1942:
47).
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Profiel: De Koloniale Bibliotheek in de 20ste eeuw
De Koloniale Bibliotheek bleef in de eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijke
functie vervullen als studiecollectie voor onderzoekers. Henri Rikken heeft er vele
uren doorgebracht om er de kennis op te doen voor zijn grote historische romans.
Richard Abbenhuis, Ph.A. Samson, Fred. Oudschans Dentz, J.R. Thomson, Salikin
165
Hardjo (Bok Sark) en anderen vonden er materiaal voor hun opstellen. Maar
vanwege haar wetenschappelijke inrichting en miserabele behuizing was zij geen
bibliotheek voor het hele volk. Fred. Oudschans Dentz noteerde bovendien: ‘En in
harmonie met dit bibliotheekcachot wordt de belangstellende bezoeker opgewacht
door een ouden knorrigen Cerberus, die klaarblijkelijk door een kassiansysteem zijn
166
cipiersbestaan nog blijft voortzetten.’ De Nieuwe Surinaamsche Courant schreef
in 1903:
Wij geven het Bestuur der kolonie in gunstige overweging [...] om het
zoogenaamde Logeergebouw heelemaal in te richten voor een Bibliotheek
voor het algemeen, ten einde die schat van boeken, waaruit het [sic]
Koloniale Bibliotheek bestaat, doch voor het Publiek onbekend in een
167
krot begraven ligt, tot zijn recht kome.
‘Schat van boeken’ was niet teveel gezegd: de Catalogus van 1911 omvat 2183
nummers waaronder zowat alle landbeschrijvingen, reisverslagen en
geschiedschrijvingen betreffende Suriname, alsook verschillende handschriften en
168
journalen. De oudste uitgave is de folio-uitgave van Nieuvve wereldt ofte
Beschrijvinghe van West-Indien van Joannes de Laet uit 1625, maar ook Warren
(1669), Van Berkel (1695), Herlein (1718), Pistorius (1763) en legio andere maakten
deel uit van de boekerij. In afdeling G ‘Taal- en letterkunde, fraaie kunsten, onderwijs
en opvoeding’ treft men een groot aantal, ook toen al uiterst zeldzame titels aan,
De kruishistorie van den lijdenden Heiland van J.J. Mauricius uit 1714 bijvoorbeeld,
het blijspel Hans-Michel, of de geschonde en herstelde eght, van de gewaande
gouverneur, van Surinaamen uit 1753, de taalgids voor het ‘Neeger Engels’ van
Pieter van Dyk van rond 1768 en uitgaven van de Surinaamsche Lettervrinden van
het einde van de 18de eeuw. De Koloniale Bibliotheek beschikte ook over boeken
en manuscripten uit de eerste tijd van de Zending der Evangelische
Broedergemeente, o.m. Singi boekoes (Liedboeken) in alle stadia vanaf de eerste
169
geschreven exemplaren.
Nadat Onze West de noodklok had geluid over de erbarmelijke behuizing, werd
een commissie ingesteld die voorstellen voor verbetering van de toestand moest
170
doen. Het povere museumgedeelte werd in 1908 opgedoekt, zodat er meer ruimte
vrijkwam voor de boekencollectie, en het museumbezit werd verdeeld over een
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Bok Sark las er boeken in Javaanse schriftuur (Breunissen 2001: 17). Over Thomson: J.C.S.,
‘J.R. Thomson †’, in BWR 400/6-5-1933.
Oudschans Dentz 1909: 214.
NSC 1118/29-3-1903. Verg. ook OW 21-9-1907, gecit. bij Oudschans Dentz 1909: 214.
Oudschans Dentz 1922/23 beschrijft die journalen. Zie voorts Koloniale Boekerij... 1917, 1917
en 1920.
S 2/7-1-1936.
Onze West gecit. Bij Oudschans Dentz 1909: 214. De commissie werd voorgezeten door
H.D. Benjamins, leden: H. Buiskool, C.R. Frowein, W.L. Loth, E.B.J. Luitink en F. Oudschans
Dentz (DS 86/24-10-1907).
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aantal scholen. De bibliotheek verhuisde naar de Heerenstraat en werd later
omgedoopt tot Koloniale Boekerij. De collectie bleef gestaag groeien. In 1918 werden
er in Nickerie en Coronie dependances van de Koloniale Boekerij geopend - een
eerste teken van decentraliserend denken binnen het bibliotheekwezen.
In 1923 werd de Boekerij ondergebracht in de bovenlokalen van de oude Van
Sypesteynschool op het terrein van de Noorderstadskerk. Financieel was de situatie
niet rooskleurig, maar de belangstelling nam toe, boeken konden op verzoek worden
besteld en er waren ook kranten en

171
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Wekker 1993: 14.
In de benedenwoning van de dames Van Lierop, Heerenstraat La A No. 52 (SB 59/26-7-1911).
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tijdschriften aanwezig. Niettemin is er tussen 1913 en 1949 geen Nederlandse
174
roman meer aan de collectie toegevoegd.
175
In 1930 werd de Koloniale Boekerij omgedoopt tot 's Lands Boekerij. In 1951
176
kreeg die een gemoderniseerde leeszaal in het Departement van Onderwijs.
Blijkbaaar vergrootte dat de aantrekkingskracht: in juli 1954 kwamen er 403
177
bezoekers en werden er 315 boeken uitgeleend. Maar de instelling was toen al
in haar nadagen. Ze beantwoordde niet langer aan de moderne eisen van een
publieksbibliotheek en de fameuze collectie werd per 1 oktober 1957 geliquideerd.
De verzameling raakte verspreid over een groot aantal collecties van instellingen
178
en ministeries in Suriname en daarbuiten. In de gevestigde bibliotheken werden
de boeken goed beheerd, maar verder werd het een schaamteloos free for all: wie
connecties had op de ministeries kon vrijelijk een greep doen in de stapels
wormstekige boeken die ‘afgekeurd’ heetten te zijn.
De Koloniale Bibliotheek kon wedijveren met de beste Surinamica-collecties in
Nederland. Dat bezit is door een aantal auteurs wel gebruikt, maar opmerkelijk is
toch dat toonaangevende historische werken als Wij slaven van Suriname (1934)
van De Kom en Samenleving in een grensgebied (1949) van Van Lier op grond van
studie in Nederlandse bibliotheken tot stand zijn gekomen. In haar tijd is de Koloniale
Bibliotheek niet voldoende op waarde geschat. Eerst later werd luid geklaagd dat
zoveel belangwekkend materiaal zich in Nederland bevond, maar toen was het kalf
al verdronken.
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Gevestigd aan de Gravenstraat 73 (S 44/29-5-1923). S 18/3-3-1933.
Aldus meldde de Sticusa, die in 1949 een grote collectie boeken zond (DS 6551/28-5-1949).
Mevrouw Dr S.C.J. Jessurun-Ten Dam Ham zette zich in 1938 aan het vervaardigen van een
nieuwe catalogus. Zie de artikelenreeks in DS 4520/29-1-1938, DS 4527/23-2-1938, DS
4533/16-3-1938, DS 4551/18-5-1938 en DS 4668/1-7-1939.
Verslag van Bestuur en Staat van Suriname (1930: 11).
DS 6887/31-7-1951.
282 studieboeken, 33 reisbeschrijvingen en expedities (DS 7483/5-8-1954).
De bibliotheken van het nieuwe Surinaams Museum (non-fictie), het CCS (bellettrie), de
ministeries van Justitie & Politie, Onderwijs en Landbouw, Veeteelt & Visserij, de KB in
's-Gravenhage, het KIT in Amsterdam, de Sticusa te Amsterdam en de Library of Congress
in Washington (Wekker 1993: 14. HN 5253/26-8-1957, DWT 18/21-9-1957, DWT 24/28-9-1957,
HN 5282/30-9-1957, DWT 34/10-10-1957).
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5. Kranten en periodieken
Van 1883 tot 1931 was H.B. Heyde drukker en uitgever van een tiental kranten en
179
een handvol maandbladen, praktisch alle van protestantse signatuur. Daarnaast
180
was er een vijftal kranten die zich neutraal-vrijzinnig opstelden. J. Berkenveld,
baas van de katholieke drukkerij J. Timmerman, karakteriseerde de kranten aan
het einde van de 19de eeuw als: ‘Het Gouvernements Advertentie Blad van de
overheid, Suriname het orgaan van de Israëlieten, Guyana het spotblad tegen God,
troon en altaar, De West-Indiër het orgaan van een kliek en de Nieuwe Surinaamsche
181
Courant een amphibie dat om het lieve gelletje naar iedere partij overhelde.’
Berkenveld overdreef natuurlijk; wat hij wilde duidelijk maken was dat er rond 1890
één segment ontbrak: het katholieke. Daarom kwam de missiedrukkerij in 1894 met
De Surinamer, die zoals de andere kranten twee maal per week uitkwam. De redactie
was in handen van de redemptorist A. Verheggen, tot in 1921 de katholiek Alfred
J. Morpurgo mederedacteur werd.
Na 1890 kwam de eigen regio steeds meer in de aandacht te staan. De Nieuwe
Surinaamsche Courant bracht meestal een hele pagina Surinaams nieuws met
182
rubrieken als ‘Stadsnieuws’ en ‘Kunst- en letternieuws’. Maar ook de andere
kranten hebben ertoe bijgedragen dat het culturele leven binnen de landsgrenzen
onderwerp werd van publiek debat. Daarbij hebben de verschillende denominaties
elk hun eigen kranten en periodieken in stelling gebracht die door hun onderlinge
concurrentie het geestelijk leven zeer verlevendigd hebben. Zo verscheen op 23
augustus 1895 het Protestantenblad met de opzet om ‘een opwekkend, stichtend
woord’ te spreken, voorlichting te geven en het ‘uitzicht tot bestrijding van het
catholicisme’ te bieden: ‘Wij voor ons willen het liefst in vrede met kalme hand op
183
eigen akker zaaien.’ De Surinamer kon het niet aanzien dat het protestantse zaad
mogelijk op zíjn akker viel en heeft jarenlang de degens gekruist met de
protestants-christelijke pers. Ook in de toneel- en literaire kritiek toonden de kranten
veelal duidelijk hun ideologisch gezicht (zie § 8.4 en § 9.6).
Groot waren de krantenoplages niet: de Nieuwe Surinaamsche Courant begon
184
met een oplage ‘van meer dan 500 exemplaren’ , terwijl de katholieken De
185
Surinamer in een oplage van 650 exemplaren lieten drukken.
De geïmporteerde West Indian and Commercial Advertiser bood ‘alles wat men
over koloniën in Guyana en West Indie weten wil’ en werd aangeboden door een
belangrijk
179
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De Bode van Paramaribo (1885-?), Goede tijding (1892-1897), het Protestantenblad
(1895-1897), Onze West (1897-1911), De West (vanaf 1909) en de Makzien vo Arnitriesoema
(1912-1932); verder De Christelijke Huisvriend (1888-1900) en De Volksbode (1890-1892).
Hij drukte ook het Gouvernements Advertentieblad (1885-1928) en De Banier van Waarheid
en Recht (1929-1936). Vindplaatsen in Van Kempen & Enser 2001.
Guyana (1888-1889), De West-Indiër (1863-1898), Suriname (1872-1970), de Nieuwe
Surinaamsche Courant (1892-1913) en De Surinaamsche Bode (1901-1917).
Aangehaald uit een speech van 1916 in Van Binnendijk 1991: 8.
B. Heijde adverteerde in GAB 79/26-6-1890 e.v. met het Dagblad van Suriname dat onder
redactie van T. Libertador Ellis in juli zou verschijnen, maar dit werd de Nieuwe Surinaamsche
Courant. De laatste adverteerde met een proefnummer per 30-6-1892 in WI 51/26-6-1892
e.v.
P 2/30-8-1895 Bijblad. Het werd uitgegeven door B. Heijde en niet door J.H. Oliveira, zoals
Hartog 1944: 329 meent. Oliveira gaf wel de editie uit die uitkwam vanaf 1901 en die nog in
1941 bestond (Hoekstra 1941: 62).
Aldus een advertentie van Libertador Ellis in WI 21/26-6-1892 e.v.
Van Binnendijk 1991: 11.
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leverancier van tijdschriften: Theophilius Libertador Ellis.
In 1919/1920 verscheen de eerste jaargang van de West-Indische Gids. In
Nederland uitgegeven en in Suriname ruim verspreid, fungeerde dit tijdschrift bijna
een halve eeuw lang als misschien wel het belangrijkste forum voor de studie van
Suriname en de Antillen. Het tijdschrift wordt nader beschreven in § 6 van de periode
1923-1957.

186

Zie de advertenties in WI 7/24-1-1892 e.v. en NSC 30-6-1892 (proefnummer), NSC
170/15-2-1894 e.v., NSC 317/18-7-1895. ‘Theophilius Libertador Ellis †’ in S 38/13-5-1913
en DS 41/18-5-1913.
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6. Leespubliek en leesverenigingen
Het leespubliek was in de loop der jaren stevig gegroeid. ‘Op dit oogenblik,’ schreef
Henriëtte Conradi in 1898, ‘bestaat er eene ontwikkelde middenstand met vele
welgestelde burgers, die berekend zijn mede te werken tot den bloei en de welvaart
187
van hun geboorteland.’ Hun stonden bibliotheken, tijdschriften en kranten in soorten
en maten ter beschikking.
Het perswezen volgde op de voet wat er in Nederland gebeurde. Het ging hier
overigens niet om het trendgevoelig achternahollen van de moderniteit. Het contact
met de Europese cultuur betekende voor een deel van de lezerskring, het blanke:
vasthouden aan de culturele eigenheid, aan een wereld waar velen ook weer naar
zouden terugkeren. Het was geen toeval dat in Suriname werd geadverteerd voor
het te Amsterdam uitgegeven Weekblad Insulinde, orgaan voor repatriërenden en
188
verlofgangers. Voor het gekleurde deel van het leespubliek stond ‘Nederland’ voor
een norm die - soms met harde hand duidelijk gemaakt - nog een absolute grootheid
vertegenwoordigde. Zich aan die norm onttrekken, zo werd vrij algemeen
geredeneerd, betekende zich afwenden van het summum van beschaving. In de
19de eeuw trokken ook Surinaamse families al naar Nederland. Henriëtte Conradi
schreef: ‘Surinaamsche meisjes, die in Europa hare opvoeding kregen, verliezen
daar het creoolsch element, zoodat zij bij hare terugkomst meer Hollandsch zijn. Is
hare omgeving echter “echt creoolsch”, dan zal zij, na verloop van eenige jaren al
deze eigenaardigheden, die haar van nature eigen zijn, weer aannemen tenzij zij
189
er tegen strijdt.’ De natuurlijke eigenaardigheden ten spijt: wat zij als leesvoer
aantroffen, zal hen niet ‘echt creoolsch’ gemaakt hebben. Als er in de kranten aan
auteurs gerefereerd werd, dan waren dat Europese auteurs, zoals ook bleek uit het
Tachtiger-debat dat in 1895 werd gevoerd (zie § 9.1).
Tegen het einde van de 19de eeuw schoten opeens de leesverenigingen als
paddestoelen uit de grond: Vooruitgang en Beneden Commewijne werden opgericht
in 1891, Johanna van Woude in 1894, Kennis Adelt in 1895, Columbus in 1899,
190
Paramaribo en Excelsior in 1900. De loge Concordia kende dan nog een eigen
maçonniek leesgezelschap en er was nog altijd het van 1845 daterende Keur van
Letteroogst.
Volgens opgave van Oudschans Dentz was van de zeven leesverenigingen die
aan het einde van de 19e eeuw bestonden, in 1909 alleen Johanna van Woude
191
ontbonden. Het aantal leden schommelde tussen de 13 (Beneden-Commewijne)
en 27 (Keur van Letteroogst), de contributie varieerde van ƒ9,- (Kennis Adelt) tot
ƒ25,- (Keur van Letteroogst), en het aantal tijdschriften dat deze verenigingen
aanboden varieerde van 49 (Paramaribo) tot 9 (Johanna van Woude). De leden
bleven aanvankelijk gerecruteerd worden uit een selecte kring, althans voor wat
betreft de vereniging waarover gegevens bewaard zijn: Keur van Letteroogst.

187
188
189
190

191

Conradi 1898: 465.
Advertentie in NSC 618/5-6-1898. Abonnementsprijs voor Suriname ƒ9,-.
Conradi 1898: 484-485.
Oudschans Dentz 1911: 51. Hij meldt dat Kennis Adelt in 1898 is opgericht, maar al in 1895
maken de dagbladen melding van het bestaan van deze leesvereniging. De vereniging
Vooruitgang noemt hij niet.
Oudschans Dentz 1911: 51.
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Leesverenigingen waren veelal kleine kringen, maar hoe klein ook, ze waren blijkbaar
groot genoeg voor de uitgifte van een maandschrift. De vereniging Kennis Adelt
kwam althans op 20 maart 1895 met een gelijknamig blad onder redactie van het
192
bestuur en in een grote oplage , waaruit we kunnen afleiden dat het niet enkel als
verenigingsorgaan was opgezet. Het was met haar augustus/september-nummer
dat het maandschrift Kennis Adelt een debat wist uit te lokken over de richting van
de literatuur (weergegeven in § 9.1). Na dat nummer verdween het blad, om in maart
193
1896 weer als tweemaandelijkse uitgave te herrijzen. De inhoud van het nieuwe
nummer bestond uit een redactioneel woord, ‘Oudejaarsavond mijmering’ door
S.d.S. [Samuel de Souza?], ‘Liefhebberijtooneel’, een schetsje van Willem Drop
‘een oppervlakkige kijkje gevende achter de schermen van een theater van minderen
rang’ en ‘Onze Leestafel’. Later is er niets meer van het tijdschrift vernomen.
Het leesgezelschap ‘Vooruitgang’ met zijn welvoorziene bibliotheek meldde in
1900 dat het altijd zijn maximum aantal van 30 leden bereikte, maar het omzetten
van het gezelschap in een leesinrichting met honderden boekenwurmen stuitte op
verzet. De toneelvereniging ‘Dilettantenclub’ was een tak van het leesgezelschap.

192

193

Zo vermeldt NSC 282/17-3-1895. Het blad werd blijkbaar gedrukt bij T. Libertador Ellis.
Aankondiging in NSC 280/10-3-1895. Van het maandschrift zijn voorzover bekend geen
nummers bewaard gebleven. In 1899 kondigde zich ook een jongerentoneelvereniging aan
onder de naam Kennis Adelt; of er een connectie met de leesvereniging was, is niet bekend,
evenmin wat zij gespeeld heeft (NSC 684/26-1-1899).
Bespreking in NSC 386/15-3-1896 in de rubriek ‘Kunst- en letternieuws’: ‘Kennis Adelt's
herleving’.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

305

7. Genootschapsleven
De sociëteiten, centra van vermaak, gingen sterker de rol vervullen van centra van
cultuur. Er kwamen er zes bij in het laatste decennium van de 19de eeuw, en drie
194
in de eerste jaren van de 20ste. Maar ook de al bestaande lieten plots meer van
zich horen. In 1891 adverteerde Buiten-Sociëteit Het Park met een spektakel waarvan
de opbrengst bestemd was voor de kas van de jongelingen van de Zeevaartschool:
er zou een vierstemmig mannenkoor optreden, er was een voorlezing over
pluimveeteelt en er waren vertoningen met de Skiopticon, een soort toverlantaarn.
Het Park had een leestafel met tijdschriften en couranten en wie wilde kon die ook
195
kopen.
Op 21 juli 1894 werd de Surinaamsche Scherpschutters Sociëteit geopend als
onderdeel van de een jaar eerder opgerichte Surinaamsche
196
Scherpschuttersvereeniging. De S.S.S., bijeenkomend in het benedenlokaal van
de loge Concordia, had het bekende sociëteitsdoel om door gezellige samenkomsten
de onderlinge band van de leden te versterken. Daartoe werd ook een Maandblad
uitgegeven en een reeks ‘soirées variées’ en toneeluitvoeringen georganiseerd. Zo
197
werd in 1897 het stuk Arbeid adelt opgevoerd. Gezelligheid en schietoefeningen
bleken echter moeilijk samen te gaan. In augustus 1900 werd de S.S.S.
198
geliquideerd.
De loge Concordia was tegen het einde van de 19de eeuw uitgegroeid tot de
belangrijkste plaats waar gekleurden en blanken elkaar ontmoetten. Op 1 juli 1899
kende zij 61 leden en het bestuur werd gevormd door heren die alle in de
toneelwereld actief waren. De loge kende een ‘Maçonniek leesgezelschap’ en een
199
‘Maçonnieke bibliotheek’ en organiseerde een groot aantal lezingen.
Overigens was de eerste functie van de sociëteiten niet het dienen van de culturele
verheffing. Kwamina geeft dit scherp genoeg aan in deze schets uit 1913:
Aan den overkant ligt de Buitensocieteit ‘Het Park’, waar de beau monde
van Paramaribo danst, de militaire Kapel muziekuitvoeringen geeft, waar
194

195
196

197

198

199

Een tweede Buiten-Sociëteit (1898-1899), Onze Toekomst (1892-1898), de Surinaamsche
Scherpschutters Sociëteit (1894-1900), de Paramaribo-Sociëteit (geopend op 15-7-1896),
U.N.I. [Uitspanning Na Inspanning] (1898-1949), Het Toeval (1899), De Harmonie (1900),
Constantia (1900) en de Union Club (1912). Jaartallen geven de vroegst en laatst bekende
vermelding aan.
S 62/10-7-1891. DS 22/17-3-1901 e.v. Ook later werden er boeken verkocht: zie advertentie
in DS 5166/5-9-1941.
S 58/20-7-1894. Over de oprichting op initiatief van J.W. Bueno de Mesquita, zie men het
bericht in S 63/24-7-1894, dat wordt aangehaald door Samson 1956/57: 221. Samson vermeldt
dat de oprichting op 28-7-1894 zou zijn geschied, wat merkwaardig is, want dat zou dan ná
de opening van de sociëteit zijn geweest. NSC 293/21-4-1895 maakt melding van het
Maandblad.
De auteur ervan is mij onbekend; mogelijk was het een stuk van de Duitse auteur F.
Gerstaecker. Het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat het om Joh.C. Marcus gaat, die in 1906 in
eigen beheer een bijna gelijknamig boek over de verbetering van Surinames lot uitbracht (zie
zijn Profiel).
NSC 845/16-8-1900. In DS 53/5-7-1900 e.v. adverteerde J.E. Abarbanel voor een veiling van
o.m. een volledig toneel, bestaande uit scherm, coulissen, vloer enz. De oud-leden deden
nog een poging een nieuwe sociëteit op te zetten onder de naam De Harmonie; of de naam
uiteindelijk Constantia werd - een in december 1900 geopende sociëteit (verg. NSC
884/30-12-1900) - is mij niet bekend.
Van Lier 1977: 209. Bestuur: W.L. Loth, J.P.W. van Eijck, M.P. Heilbron, S.H. Pos en D.
Fernandes; alleen van S.M. Swijt is onzeker of hij ook aan toneel deed (Surinaamsche Almanak
1900: 110). Surinaamsche Almanak 1897: 125.
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gegokt wordt tot na middernacht en geflirt, waar de beaumonde kindertjes
200
stoeien en de dames haar modekleeren laten zien.

200

Kwamina 1913: 774. Blijkbaar was die kletstafel legendarisch, want ze komt ook voor
in Philip Samson, ‘'t Verhaal van een super-kellner’, in Currie 1957: 78-82.
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8. Het toneelwezen
8.1 Gezelschappen en theaters
Toen Thalia's twee grootste concurrenten, Oefening Baart Kennis en Melpomene,
in 1890 de geest gaven, leek het korte tijd goed te gaan met de grootvader onder
de toneelgezelschappen. Maar de animositeit was nog lang niet uit de lucht, onder
meer niet die tussen voorzitter J.P.W. van Eyck en acteur Benjamin Ezechiëls. Toen
een deel van het publiek de laatste wilde huldigen voor zijn prachtige acteren, zette
Van Eyck zich schrap. ‘Ik zou niet weten waarom ik zou mededrinken op jouw
knoeispel,’ beet hij Ezechiëls toe, en: ‘Je speelt als een oude smous.’ De jood
Ezechiëls achtte zich in zijn godsdienst beledigd, maar Van Eyck zei dat dat niet
201
zijn bedoeling was. Toen Ezechiëls - die ook leider was van de jongerenvereniging
202
Kunstmin en Letterzin - in 1895 voorzitter van Thalia werd, bedankten tien leden.
Thalia bestond uit twee soorten leden, uit conservatieven en anarchisten, zei
oud-voorzitter Wessels op de vergadering van 4 februari 1894. Maar hoe die
rolverdeling dan in elkaar stak, is niet altijd duidelijk geweest, zeker niet toen de
spanningen uitmondden in een bloedig incident. Tussen december 1893 en maart
1895 speelde Thalia geen enkel stuk. Invloedrijke mannen in de samenleving vatten
het plan op een nieuwe toneelvereniging en een nieuw toneelgebouw op te zetten.
Op een vergadering, gepresideerd door de Paramaribose arts dr G.J. Vanier, werd
gesteld dat er ƒ30.000,- nodig zou zijn voor een nieuwe schouwburg. Vanier pleitte
voor een ijzeren gebouw. Op 28 december 1894 trad een nieuw, energieker bestuur
van Thalia aan, herstelwerkzaamheden werden ter hand genomen en De wees van
Brussel werd op 3 maart 1895 met veel succes opgevoerd. Maar de andere stukken
van dat jaar werden onthaald op vernietigende recensies. Toen het jaar daarop de
onenigheid een politieke kleur kreeg, ging de lont in het kruitvat.

Close-up: Een bloedig conflict in 1896
Onder voorzitter Benjamin Ezechiëls werd gouverneur T.J.A. van Asch van Wijck
veel eer bewezen vanwege zijn steun aan de restauratie van Thalia. Hem werd op
14 april 1896 een feestvoorstelling aangeboden. Zestien meisjes gekleed in
rood-wit-blauw ontvingen hem met het zingen van ‘Wien Neerlandsch bloed door
d'aadren vloeit’, opgevoerd werd het drama Eerloos van de Nederlandse auteur
W.G. van Nouhuys en tot slot werd een tableau vivant gevormd waarbij Bengaals
203
vuur het ‘Lang leve Jhr. Mr. van Asch van Wijck’ deed uitkomen. Een maand later
gingen er intekeningslijsten rond om hem bij zijn afscheid als gouverneur namens
Thalia een cadeau aan te bieden. In de kranten reageerde eerst een anonieme
briefschrijver die de gouverneur ervan beschuldigde mooi weer te spelen op kosten
204
van de belastingbetaler. Een andere briefschrijver, zich noemende ‘Een Thaliaist’,
zei dat veel leden tegen het cadeau waren
201
202

203
204

ATT, notulen van 6-7-1893. Het ging om Ezechiëls' spel in Onschuld en misdaad, een drama
van J. Hubertus Janssen.
Voorzitter was J.M. Morpurgo, secretaris A.J. da Costa (Surinaamsche Almanak 1897: 125).
Een korte biografie van Ezechiëls (geb. Paramaribo 16-10-1856-gest. ald. 10-8-1936) in Tr
14 (1952-53), nr. 4, februari 1953.
Verslag in DS 30/16-4-1896. Over Van Asch van Wijck: Reiziger 1904.
NSC 401/7-5-1896, stuk getiteld ‘Cadeau’ en ondertekend met ‘Lohmanist’.
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en hun mandaat zouden neerleggen als de aanbieding doorging. En die ging door.
Daarop maakte ‘Een Thaliaist’ zich bekend als Adolf P. Nassy en deed een boekje
open over Thalia. Hij publiceerde een brief aan het bestuur, door hem ondertekend,
waarin hij zei zich te verzetten tegen het vermengen van kunst en politiek.
Desondanks was door manipulatie binnen het bestuur het voorstel om een cadeau
205
aan te bieden geaccepteerd. Nassy nam ontslag en in de bestuurscrisis die daarop
uitbrak, werd secretaris Richard O'Ferrall ontslagen en op zijn beurt begon deze in
een reeks van maar liefst zes artikelen in de Nieuwe Surinaamsche Courant de
206
gebeurtenissen in Thalia uit de doeken te doen. Hij maakte onder meer gewag
van financieel wanbeheer en gesjoemel met entreekaartjes, maar hij zuiverde zich
ook van alle blaam door de twee personen te noemen die de intekeningslijst voor
207
het cadeau van de gouverneur hadden gemanipuleerd. Het bleek te gaan om
twee mannen die beiden dankzij de gouverneur een goede overheidsbetrekking
hadden gekregen: kledingmeester A.G. Fernandes en het lid Jacques B. Nassy,
broer van Adolf Nassy. Enkele maanden later speelde zich in de Thalia-foyer de
volgende scène af:
Terwijl de heer O'Ferrall laatstleden Donderdagavond na de goocheltoeren
in de comedie te hebben bijgewoond, bij de pauze buiten aan een der
hoeken van het buffet met de heer A[dolf] N[assy] stond te praten en deze
hem iets over Oefening baart kennis' geldmiddelen zeide werd hij op het
onverwachts door den heer Jacques B. Nassij met een bijna drie
centimeter dikke zware knoestige possentriestok aangevallen en vóór
O'Ferrall zich kon verweren, werd hem duchtige slagen op het voorhoofd
- het hoofd was ontbloot, de slag kon doodelijk zijn - dicht bij het oog en
de slapen toegebracht, gevolgd van anderen aan arm en elleboog, de
laatste eenigszins gebroken door de lichte verweering met een rotting die
O'Ferrall bij zich had.
De verwonde werd onder geleide van den inspecteur der politie B. naar
het Militair Hospitaal vervoerd, alwaar hij nog onder behandeling ligt.
De politie had toen moeite om de menigte, die J[acques] B. N[assy], om
den aanslag op O'Ferrall, wilde aanvallen, van diens lijf af te houden. Hij
208
werd onder geleide van de politie naar huis gebracht.
Jacques B. Nassy had O'Ferrall danig toegetakeld, getuige het nauwgezette overzicht
van de verwondingen dat de krant in zijn volgende editie publiceerde.
Intussen had gouverneur Van Asch van Wijck zijn tegenstanders de wind uit de
zeilen genomen door Thalia een vaandel cadeau te doen. Als tegengeschenk werd
hem daarop het erelidmaatschap van Thalia aangeboden. De Nieuwe Surinaamsche
Courant maakte er onder de kop ‘Oranjegezind Thalia’ melding van dat deze het
aanbod accepteerde ‘omdat het genootschap zich ten taak stelt, stukken ten tooneele
op te voeren, die strekken om liefde voor het huis van Oranje aan te kweeken’
(cursivering van de krant). De courant commentarieerde dat er niets is tegen het
vaandel en het erelidmaatschap, maar:
205
206
207

208

NSC 410/7-6-1896.
NSC 424/26-7-1896, vervolg in NSC 425/30-7-1896, 426/2-8-1896, 427/6-8-1896 & NSC
428/9-8-1896 & 429/13-8-1896.
Overigens zal hij ook niet tégen het cadeau geweest zijn, want hij was het die als
Thalia-secretaris de gouverneur op 9-5-1896 een souvenir aanbood: een antiek zilveren blad
met inscriptie (Surinaamsche Almanak 1897: 194).
NSC 462/6-12-1896. Enkele afkortingen aangevuld - MvK.
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als Masaniello, De Man met de wassen beelden, De duivel van Parijs of
Eerloos - om niet van andere te spreken - ‘strekken om liefde voor Oranje
aan te kweeken’.
209
Waarlijk, ‘God beware mij voor mijne vrienden...’ zeide een geleerde...

209

NSC 484/21-2-1897. In plaats van ‘andere’ staat ‘anderen’.
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De tijden van respect voor de allerhoogste bestuursautoriteit waren duidelijk voorbij,
zeker wanneer deze zich al te nadrukkelijk opstelde als de vliegende bode van het
Hollands kolonialisme.
De laatste vijf jaren van de eeuw gaf Thalia op zeer onregelmatige basis opvoeringen,
die vaak op forse kritiek van de toneelrecensenten werden onthaald. Verschillende
stukken die de commissarissen uitzochten, bleken tegen het einde van de 19de
eeuw niet speelbaar bij gebrek aan dames. De voorzitter merkte in 1899 - toen het
genootschap 25 leden telde - op dat de vroegere dames thans ‘onbruikbaar’ waren
210
geworden of teveel pretenties koesterden. Daaraan moet worden toegevoegd dat
alles wat van direct belang was voor de ontwikkeling van de Surinaamse
toneelschrijfkunst niet bij Thalia. Vaak ging het om gelegenheidsgroepen, enkele
211
gezelschappen hielden het wat langer vol. Uiteindelijk zou Thalia ze alle overleven,
misschien niet in de laatste plaats ook om wat de Nieuwe Surinaamsche Courant toch jarenlang een fel criticaster van het gezelschap - eind 1899 schreef: ‘Thalia
moet gesteund worden; Thalia moet leven. Thalia is een stuk monument der
212
vaderen.’
Het theaterleven van de eerste helft van de 20ste eeuw speelde zich bijna geheel
af in zes gebouwen die nauwelijks een halve mijl van elkaar verwijderd lagen: in
Thalia bij de Oranjetuin, in het gebouw van de loge Concordia aan de Gravenstraat,
in Bellevue aan de Domineestraat, in het RK Patronaatsgebouw aan de
Wulfinghstraat, in de Stadszending aan de Keizerstraat (en vanaf mei 1921 aan de
Burenstraat) en in de Sociable Hall aan de Gravenstraat, vlak bij de Stoelmanstraat.
De laatste ruimte was in 1898 met een concert geopend. Het ging om een
‘theater-in-het-klein, dat door bouworde, hoewel over weinig ruimte beschikkende,
213
kennis en kunst vertolkte’. Het toneeldoek was beschilderd door G.G.T. Rustwijk.
De zaal werd de eerste jaren bespeeld door de Sociable Dramatic Club, maar haar
210
211

212
213

ATT. Notulen Thalia 24-1-1899.
Er waren de jongerengroep Kunstmin en Letterzin (1894-1895). De jongerenvereniging Ons
Genoegen (1889-1890) - de NSC 333/12-9-1895 maakt er gewag van dat deze indertijd door
O'Ferrall geleide groep, weer is herleefd; hoewel er wordt gesproken van ‘menig opvoering’
zijn er maar drie opvoeringen bekend, uit 1889-1890; uit de tijd van ná de herleving is niets
bekend; in 1909 was er weer sprake van een gelijknamige jongelingsvereniging en in de
tussentijd (1903-1904) van een matrozenvereniging, terwijl over de jaren 1925-1931 een
toneelgenootschap Ons Genoegen bestond. De Sociable Dramatic Club (1898) van G.
Rustwijk. Twee groepen onder de naam Dilettanten Club (1898-1902 - in 1898 blijkbaar een
andere dan in 1899, want dan is er sprake in DS 67/20-8-1899 van een nieuw opgerichte
groep, als tak van het leesgezelschap ‘Vooruitgang’ met J.H. Oliveira als stichter en praeses
en W.P. Telting als medestichter (NSC 321/24-5-1900); vermoedelijk gaat het bij latere
voorstellingen van ‘Eenige dilettanten’ uit 1904, 1908 en 1912 niet om dezelfde club; van de
‘Nieuwe Tooneelvereeniging’ waarvan de NSC 556/31-10-1897 melding maakt, zijn geen
sporen teruggevonden). De Surinaamsche Scherpschutters Sociëteit (1895-1898). De Tooneelen Muziekvereeniging Wilhelmina (1896-1899); nog wel vermeld in de Surinaamsche Almanak
van 1902, maar er zijn geen opvoeringen na 1899 van bekend. Van het toneel- en
muziekgezelschap L'Union (1894-1897), gevestigd op plantage Meerzorg, zijn geen
opvoeringsgegevens bekend (vermelding in de Surinaamsche Almanak 1895-1898; president:
W.A. Smith, secretaris Frans A. Smits.)
NSC 759/15-10-1899.
NSC 600/3-4-1898. Geopend op 26-3-1898 met een concert van de Sociable String Band,
vroeger de Philotechnie geheten (NSC 596/20-3-1898; DS 24/24-3-1898 e.v.). Er werden
verschillende vormen van vermakelijkheid georganiseerd. In 1903 ging de ruimte over aan
de Vrije Evangelisatie (M.S. Bromet) als plaats van bijeenkomst voor een opgerichte Christelijke
Jongelingsvereniging, geopend op 9-10-1903 (NSC 1167/17-9-1903), al vonden er nog wel
voorstellingen plaats.
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belang als theater nam daarna sterk af en na 1916 wordt er in de kranten geen
melding meer gemaakt van het gebouw. Bellevue werd op 3 mei 1913 geopend als
bioscoop, maar zou als theater in de jaren '20 tot bloei komen.
Deze ruimtes werden bespeeld door vijf soorten gezelschappen:
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a) vaste toneelgezelschappen, waarvan natuurlijk allereerst het oude
toneelgenootschap Thalia genoemd moet worden (in deel IV, periode 1923-1957,
wordt de geschiedenis van Thalia in de 20ste eeuw verhaald). De geduchtste
concurrent van Thalia in het eerste decennium van de 20ste eeuw was het in 1902
heropgerichte Oefening Baart Kennis. Het gaf drie jaar lang in de loge Concordia
214
met stevige regelmaat voorstellingen, maar verdween weer in 1905. In 1909 deed
de zang- en toneelvereniging De Eendracht van zich horen, en dat zou ze blijven
doen tot 1921, maar bij lange na niet met de frequentie van de eerder genoemde
gezelschappen. Tenslotte werd op 26 april 1921 de toneelvereniging Thesogemo
215
opgericht.
b) religieuze toneelgroepen als de Roomsch Katholieke Jongelingenvereeniging
‘Uitspanning Na Inspanning’ U.N.I. (1898-1949), de groep van de Nederlandsch
Portugees Israëlitische Gemeente (1900-1909), de groep van de Evangelisch
Luthersche Gemeente (1907-1941) en het RK Jongelingenpatronaat (1911, onder
verschillende namen tot 1972).
c) verenigingen die allereerst sport of dans beoefenden, maar ook bijna altijd
kleine toneelstukjes of voordrachten programmeerden bij hun optredens: Tooneel-,
Scherm- en Gymnastiekvereeniging Ons Genoegen (1895-1909), de Surinaamsche
Sportclub (1901-1903), Gymnastiekvereeniging ‘Tot Heil en Sterking onzer Spieren’
216
217
- Thesos (1909-1959) , het Kunstdansgezelschap Cicerone (1911-1946) ,
Gymnastiekvereeniging Tonido (1913-1930), de Zangvereeniging Caecilia (vanaf
1906).
d) gelegenheidsgezelschappen: bracht de 19de eeuw vooral voorstellingen binnen
abonnementen, het grootste aantal voorstellingen in de eerste helft van de 20ste
eeuw werd gemaakt door groepen die ad hoc geformeerd werden in telkens andere
218
samenstelling, zij het dat bepaalde individuen er frequent deel van uitmaakten.
Tot deze groep gezelschappen behoren ook de militaire en marinegroepen, vaak
vernoemd naar de oorlogsbodem waaraan ze verbonden waren, die voor menige
opvoering hebben gezorgd.
e) buitenlandse, rondtrekkende gezelschappen. Er waren vogels van velerlei
pluimage die hun toeren kwamen vertonen: goochelaars, equilibristen, acrobaten,
hypnotiseurs. Maar er waren ook serieuze operagezelschappen die Suriname
219
aandeden en vaak aanzienlijke reeksen voorstellingen verzorgden. Voorts zijn er
verschillende Nederlandse groepen of individuele acteurs naar Suriname afgereisd.
Het eerste ‘dappere troepje Nederlandsche
214
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De Surinaamsche Almanak 1906 vermeldt het gezelschap niet meer. In 1910 gaven oud-leden
nog een voorstelling en in 1921 was er een eenmalige opvoering van een gelijknamig
gezelschap. In 1900 ontstond het gezelschap Polyhymnia waarvan G.G.T. Rustwijk de
drijvende kracht was, maar dat liet al na één voorstelling niets meer van zich horen, alwordt
het nog vermeld in de Surinaamsche Almanak 1905.
Vierde in 1960 haar 40-jarig bestaan (DWT 741/5-2-1960), maar behalve het passiespel
Judas Ish-Karioth, opgevoerd op 4 april 1923 (en vernietigend besproken in DS 27/5-4-1923),
zijn er geen opvoeringen van bekend.
Onduidelijk is of deze vereniging nog bestaat. In het theater liet ze voor het laatste van zich
horen in 1959. In 1984 vierde ze haar 75-jarig bestaan (Stutgard 1992: 188-189).
Dat sinds 1-6-1926 ook een kindervereniging, ‘Kindervreugd’, had (S 53/29-6-1926).
Vooral J.W. Bueno de Mesquita, W.P. Hering en Milly Uckerman als leiders, en als acteurs:
S.H. Azijnman, Johannes Kruisland, Arthur da Costa, Robert Simons, Abraham en Käthe
Fernandes, Alex Schenkel, Phili Samson, H. Brouwn, C. Booms, Estelle Drielsma.
Lombardi's Italiaansche Opera Gezelschap in 1905, W.S. Harkins en zijn Lucia Nola English
Opera Company in 1910, The Morton Musical and Opera Company in 1913, Goveia's Jazz
and Vaudeville Company in 1922.
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tooneelspelers’ dat Westwaarts toog, was het Hollandsch Ensemble in 1906. Veel
opwinding was er in de kranten van 1914 over de komst van de beroemde Louis
Bouwmeester, maar die zou uiteindelijk nooit komen.
De bespelers van de theaters overziende, moet wel geconcludeerd worden dat
het georganiseerde toneelleven veel minder structuur kende dan in de voorgaande
eeuw. Dat heeft op de programmering ook zijn invloed gehad (zie § 8.3). Tegelijkertijd
is het belangrijk vast te stellen dat er onmiskenbaar een begin is van een
democratiseringstendens. Dans- en sportverenigingen lieten een groter publiek
kennismaken met gemakkelijk toegankelijke theatergenres als cabaret, kluchten en
sketches, en soms ook met kleine dramatische stukken.

Profiel: S.H. Azijnman
Leven en werk. Een bijzonder dynamische persoonlijkheid binnen de toneelwereld
was Salomon Henri Azijnman (geb. te Paramaribo op 28 september 1870, aldaar
221
overleden op 30 mei 1939). Zijn vader Eduard Azijnman was in september 1863
naar Suriname gekomen, uitgezonden door de vereniging Talmuda Thora, om
222
onderwijs te geven. Salomon was tot 1916 in dienst van de belastingen; daarna
gaf hij les aan aspirant-commiezen en opende hij een informatiebureau voor handelsen belastingzaken. Vanaf 1893 was hij lid en vele jaren bestuurslid van Thalia, waar
hij onder meer meespeelde in de roemruchte stukken De wees van Brussel (1895),
Het goudvischje (1897) en Samuels' Te laat of De wraak van een' Boer (1900). S.H.
Azijnman was van augustus 1908 tot 1916 lid van het Armbestuur der Nederlands
Israëlitische Gemeente en een vurig propagandist voor geheelonthouding. Blijkens
advertenties uit 1918 schreef hij ook een melodrama in twee bedrijven, Achter de
coulissen, of De comediant ontmaskerd . De helft van de netto-opbrengst van de
223
uitgave was bestemd voor de ‘Algemeene armen’. Het is voorzover bekend nooit
224
opgevoerd en de tekst ervan is onvindbaar. In 1924 richtte hij het weekblad De
Periskoop op dat tot 1929 zou bestaan.

8.2 Theaterpubliek
Het Surinaamse theaterpubliek van het begin der eeuw was nog een publiek van
de ‘beschaafde standen’. Het was vooral een aardig publiek meende het nieuwsblad
Suriname in 1915:
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Citaat uit ‘Het “Holl. Ensemble” uit de West terug’, in Algemeen Handelsblad, 23-8-1906,
overgenomen in Nieuws van den Dag, 25-8-1906. Zie ook De Week, 28-7-1906, het Algemeen
Handelsblad, 20-8-1906 en Nieuws van den Dag, 22-8-1906. Daarna volgden Albert Vogel
in 1913, Gerard Arbous in 1917 en 1925-26 en Paul de Groot in 1919-20.
Ik ontleen enkele biografische gegevens aan De Bye z.j.
Over Eduard Azijnman: Meijer 1957.
S 15/19-2-1918 e.v. Meldt dat de tekst ‘binnenkort zal verschijnen’.
Van hem is voorts een enkel gedicht bekend, ingezonden in OW 241/25-1-1902, onder de
titel ‘Laster’: Een vijand zal zich steeds verraden/ Door dubbelzinnig lastrend woord;/ Een
vriend kan echter meer nog schaden/ Door niet te zeggen, wat hij hoort. [enz.]
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Herhaaldelijk kan men lezen in de Europeesche bladen, dat bij mislukte
voorstellingen, bijeenkomsten e.d., het publiek met rotte appelen en eieren
gooit. Waar halen zij die
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zoo ineens vandaan? Het antwoord is, dat de menschen die dingen op
zak meenemen, voor eventueele relletjes.
Hoe doet ons publiek? Het denkt nooit tevoren aan relletjes. Het wapent
zich dan ook daarvoor niet. En als sprekers en acteurs het laten liggen
dan treedt het niet ruw op, geen gejouw, geen beleedigingen. Ons publiek
treedt beschaafder op... het applaudisseert.
Het applaudisseert met onmiskenbare ironie - vroolijk en jolig - een
goedige spot, die zelfs den ‘gevallen’ spreker tot meelachen brengt.[...]
225
Is dat niet de werkelijke beschaving, de beschaving des harten?
De woorden waren nog nat van de drukinkt, toen het theaterpubliek zich in het
Thalia-gebouw zo schandelijk gedroeg bij een opvoering van Joh. Marcus' Het
briefgeheim (zie zijn latere Profiel) dat De Surinamer zich genoodzaakt zag te
schrijven:
[Er is] iets ongezonds in dit optreden van het publiek. Wordt er in eigen
kring iets gepresteerd op kunstgebied, dan dient men den betrokkene
een eerlijke kans te geven om zijn maaksel aan te bieden. Meent men
evenwel a priori, dat hetgeen er gepresteerd wordt minderwaardig is, dan
lijkt ons het rationeelste om daar afwijzend tegenover te staan en
zoodoende beunhazen compleet af te schrikken. In grooten getale opgaan
naar een schouwburg, met de vooropgezette bedoeling een stuk
onmogelijk te maken, alleen omdat men den schrijver incompetent acht,
lijkt ons minder nobel.
Men moge om het gebeurde nog zoo hartelijk gelachen hebben, ontkend
kan niet worden, dat er niet velen zijn, die het stuk kunnen beoordelen,
om de eenvoudige reden, dat zij het niet gevolgd hebben. En dat is verre
van nobel, vooral als het beste deel van ons uitgaand publiek daarbij
betrokken is.
Des te pijnlijker doet dit optreden aan, als wij hier een zaal gevuld zien
om iemand, die zich artiest waant, uit te fluiten, terwijl wij het herhaaldelijk
kunnen meemaken, dat serieuse artisten, - vooral uit eigen ras gedeprimeerd worden door de gapende leegte van de zaal...
Wanneer wij een kunstminnend publiek vormden, dat metterdaad van
zijn kunstliefde getuigde, dan was dit uit den band springen wellicht nog
te vergoelijken door het op te nemen als de baldadigheden waaraan
studenten zich wel eens schuldig maken. [...] Nu kunnen wij er evenwel
geen verontschuldiging voor vinden.
Hoe onaangenaam dit ook moge klinken en wellicht afwijkend van het
226
oordeel der meerderheid, meenden wij dit toch te moeten zeggen.
Het theaterpubliek mocht dan in naam wel chique zijn en tot de betere klasse
behoren, het zag er geen been in de tempel van de theaterkunst in een rovershol
te veranderen. Maar met de kinderoperettes in Thalia moet toch al een voorzichtig
begin zijn gemaakt van een nieuw theaterpubliek, dat traditioneel aan het gebouw
aan de Wagenwegstraat voorbijging. Het jonge volkje werd door de recensent van
Suriname niet erg geapprecieerd. Hij stoorde zich aan
225
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‘Een aardige karaktertrek van ons volk’ (S 54/6-7-1915). Dezelfde krant had er in 1912
wel schande van geroepen hoe ‘dames en heeren uit den beteren en besten stand’
zich een gratis kindervoorstelling hadden toegeëigend (S 66/13-8-1912).
DS 47/14-6-1923.
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de ergerlijke, aanstootgevende uitgelatenheid die de kinderen bezielt, en
zich uitende in gillen, schreeuwen, slaan, springen en die een
kinderuitvoering een ware bezoeking maken voor de geleiders. Kunnen
de exploitanten van kinderuitvoeringen geene
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maatregelen nemen, b.v. beter toezicht in de zaal, dat dat ergerlijke
227
ophoude?
Op 26 mei 1921 gaf een hindostaanse groep in Thalia een voorstelling ten bate van
228
de Surinaamsche Immigranten-Vereeniging. De hindostanen, die natuurlijk wel
hun eigen jaarlijkse Rāmlīlā-opvoeringen kenden (zie deel I, § 4 van de hindostaanse
orale literatuur), traden daarmee nog niet toe tot een ander toneelcircuit, want het
zou nog jaren duren eer er hindostaanse toneelgroepen met regelmaat in de
hoofdstedelijke theaters optraden. Minder gewijde plaatsen als de voormalige
bioscoop Bellevue en het Patronaatsgebouw kenden van het begin af aan een
lagere drempel voor het grote publiek.

8.3 Repertoire
8.3.1 Europees georiënteerd
De allerlaatste opvoering van de 19de eeuw was een ‘Militair assaut’, opgevoerd
op 19 december 1899 door een militaire groep onder leiding van de luitenant
Ephraim. In een propvol Thalia keek het publiek naar een demonstratie van militaire
manoeuvres, afgewisseld met voordrachten en een zouteloos kluchtspel. Door de
aanwezigheid van een flink aantal officieren in groot tenue werd het Nederlandse
volkslied krachtig meegezongen, tot groot genoegen van de Nieuwe Surinaamsche
Courant:
Zoo wordt niet alleen het gezag hoog gehouden maar bovenal de band
nog inniger tusschen Suriname en het Moederland en maakt het gevoel
van Nederlander te zijn, trotsch, waardoor het dan niet moeilijk wordt, om
wanneer dit noodig mocht zijn, de deelen van het kleine Nederlandsche
229
volk bij elkaar te voegen, tot één volk te vormen.
Toneel in de 19de eeuw was eerst en vooral een bevestiging van de status quo:
het versterkte de culturele oriëntatie op Nederland en werd daarbij stevig gesteund
door de dagbladkritiek. Tegen het einde van de 19de eeuw werd het lokale aandeel
in de toneelschrijfkunst groter. Op 22 juli 1896 brachten ‘eenige dillettanten’ in Thalia
het toneelspel in drie bedrijven of vier taferelen Lucij , een stuk met een blijkbaar
230
zeer ingewikkelde intrige. Pas na de voorstelling maakte de Nieuwe Surinaamsche
Courant bekend dat de schrijver Richard O'Ferrall was (zie Profiel). In een uiterst
korte bespreking werd gesteld dat ‘de acteurs en actrices zich tamelijk van hunne
taak hebben gekweten; alles liep vrij wel van stapel, in weerwil van - zoals men ons
rapporteerde - tegenwerkingen van sommige zijden, die het zelfs zoo ver hadden
gedreven om op speelavond tegenzin bij acteurs op te wekken, [en] zodoende het
231
stuk te doen vallen.’ De laatste opmerkingen hebben betrekking op de
meningsverschillen binnen het bestuur van Thalia, zoals hierboven beschreven.
227
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Bij een uitvoering op 17-3-1919 van Thesos (S 23/21-3-1919).
DS 41/22-5-1921, DS 42/26-5-1921. Onbekend is wat werd vertoond.
NSC 776/17-12-1899. Of hier het ‘Wilhelmus’ of het ‘Wien Neêrlandsch bloed’ gezongen
werd, is onbekend.
NSC 419/9-7-1896. Na het woordje ‘een’ staat er in het citaat abusievelijk: ‘onzer’.
NSC 424/26-7-1896.
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Blijkbaar had O'Ferrall ervoor gekozen om de ontvangst van Lucij niet te laten lijden
onder al deze animositeit, en daarom het stuk niet onder zijn eigen naam naar
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buiten gebracht.
De karige gegevens die we over Lucij hebben, maken duidelijk dat het een sterk
Europees georiënteerd stuk was, al blijft het onduidelijk of het om naturalistisch
toneel ging. Evenmin werd het Surinaamse leven centraal gesteld in het werk van
de man die de eerste Surinamer was die een toneelstuk in druk liet verschijnen:
Joh.C. Marcus.

Profiel: Joh.C. Marcus
Leven. Johan Coenraad Marcus, geboren op 14 december 1872 in Paramaribo,
was de oudste broer van de later te bespreken dichter A.W. Marcus. Hij dreef de
boekwinkel, annex drukkerij en papierhandel Excelsior aan de
Zwartenhovenbrugstraat D 195. Sterk sociaal bewogen, beijverde Marcus zich vanaf
1898 om te komen tot verschillende vakverenigingen. In 1906 gaf hij de brochure
Waardoor kan Suriname's lot worden verbeterd? uit, een analyse van de
sociaal-economische situatie van Suriname onder het motto Arbeid adelt, Eendracht
232
maakt macht. Later volgden Het Modernisme, een vijand van den Christus, Ons
Fundament (2 dln.), De getrouwheid van een hond, Suriname's economische
vooruitgang door eene in Augustus te houden tentoonstelling (1913), allemaal
233
beschouwingen die volgens Thea Doelwijt ‘niet bijzonder leesbaar zijn in deze tijd’.
Van 1906 tot 1910 fungeerde hij als redacteur-uitgever van Excelsior, christelijk
vooruitstrevend tijdschrift voor Suriname; in 1914-1915 redigeerde hij het Maandboek
234
Excelsior, waarvan in elk geval negen edities zijn verschenen ; later gaf hij het
Advertentieblad (1921) uit en het wekelijks verschijnende Volksblad (1925). Hij nam
het op voor de arbeidende stand en diende een aanklacht in tegen wat hij noemde
‘de slaventoestand’ bij de Balata Compagnieën Suriname en Guyana, een situatie
235
waarvoor hij ook de aandacht van de Koloniale Staten vroeg. J.C. Marcus was
president van de Algemeene Volksvereeniging die zich ten doel stelde ‘broederschap,
indolentie verdrijven, ontwikkelen verenigingsleven, misbruiken en wanverhoudingen
236
bestrijden, “examen inheemsch te maken” enz.’
Mogelijk was Joh. Marcus een even getalenteerd voordrachtskunstenaar als zijn
jongere broer. Hij organiseerde in ieder geval op 4 november 1911 een ‘Vroolijke
237
maanlicht-excursie naar het lichtschip, opgeluisterd door muziek en voordrachten’.
Twee jaar later was hij de initiatiefnemer tot de oprichting van het
Emancipatiefeest-comité dat vijftig jaar afschaffing van de slavernij moest
238
voorbereiden.
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Vermeld in NSC 1457/5-7-1906; een exemplaar ervan is aanwezig in het KITLV/Caraf. Blijkbaar
ging het om een brochure in een reeks, want het drukwerkje vermeldt: Uitgifte No. 4.
Doelwijt 1974: 78. Zij noemt overigens geen titels. De eerstgenoemde brochure aangekondigd
in NSC 1457/5-7-1906 als: ‘Arbeid adelt, Eendracht maakt macht door Joh. C. Marcus over
waardoor Suriname's lot kan worden verbeterd; uitgegeven door de schrijver zelf.’ De drie
titels die volgen, worden zonder jaartal vermeld in een advertentie op p. 21 in Marcus' Deugd
en belooning (1910).
De nummers 1 (1914) en 2 (1914), 6 (juni 1915) en 9 (september 1915) bevinden zich in het
KIT. De uitgaven van elk circa 24 bladzijden bevatten nieuwtjes en algemene berichten.
Zie hierover bijvoorbeeld het stuk van A.A. Dragten in S 16/23-2-1923.
Ontleend aan een bericht in de NSC 1315/23-2-1905 van een vergadering ‘afgelopen
zaterdagavond’.
S 88/24-10-1911, S 91/3-11-1911, S 92/7-11-1911, S 93/10-11-1911. Vertrek ½ 8 uur. Prijs
per biljet ƒ1,-, Kinderen ƒ0,50.
DW 353/31-1-1913 en DW 354/4-2-1913.
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(1910) merkt Joh.C. Marcus op, dat wanneer hij een toneelstuk ‘met zedelijke
strekking’ zag opvoeren, de vraag bij hem opkwam waarom een Christen het theater
niet zou mogen bezoeken (overigens een karakteristiek onderwerp van debat uit
de Europese Verlichting, uit de 18de eeuw dus!):
Het antwoord: ‘Daarom mag een Christen het theater niet bezoeken’
verhelderde mijn begrip telkens, wanneer ik een tooneelstuk met
onzedelijke strekking onder de oogen kreeg. Niet het gebouw dus, maar
de onzedelijke gedachten, die in dat gebouw vertolkt worden, zijn 't, die
geschuwd moeten worden.
Het tooneelspel, dat eene zedelijke strekking heeft, heeft recht van
bestaan en verdient tot verheffing van het volkskarakter aan het volk
vertoond te worden.
De Goede God heeft mij dan ook - het zij in alle nederigheid gezegd - als
Zijn dienstknecht willen gebruiken om daar, waar de volkszeden in de
laatste jaren zichtbaar achteruitgaande zijn, een voorbeeld te stellen van
de wijze, hoe Hij wil dat zijne kinderen - de menschen - leven moeten.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Deugd en belooning een stuk van
positief-moralistische strekking is. De plot: de baron Van Gravendonck zet een
notarisklerk aan tot vervalsing en ontvreemding van een notarieel stuk. Hij doet dat
uit wraak tegen de vader van een meisje, Lizette Berenstein, dat hij heeft willen
schaken. Tussen de families Berenstein en Van Gravendonck blijkt al een oude
vete te bestaan. We komen dat te weten uit een gesprek dat Herman Veerman, die
zelf ook verliefd is op Lizette, voert met een vriend. Een complicatie is dat deze
Herman de zoon is van de rechter die uitspraak moet doen in de zaak
Gravendonck/Berenstein.
De baron doet alles om de zaak een voor hem gunstige wending te laten krijgen:
hij probeert rechter Veerman te intimideren met voor Berenstein belastende stukken
en hij benadert zelfs de geheimschrijver van de rechter. Het bedrog met het notariële
stuk wordt echter door de rechter ontdekt; de baron wordt veroordeeld, maar daarmee
krijgt Herman nog niet de hand van Lizette: zijn vader vraagt hem van haar af te
zien om de schijn van partijdigheid in het proces tegen te gaan. Herman, die toch
al lang als een ‘kranke ziel’ ronddoolde, onderwerpt zich aan het vaderlijk gebod,
tot groot verdriet van Lizette. Uiteindelijk kan Herman bij zijn meerderjarigheid een
half jaar later alsnog zijn geliefde in de armen sluiten.
In het gehele stuk wordt er geen enkele allusie gemaakt op Surinaamse
omstandigheden. Het stuk speelt zich af in Haarlem en met die setting heeft de
auteur zichzelf ongetwijfeld willen legitimeren als een serieus toneelschrijver. De
plot is vergelijkbaar met die van de negentiende-eeuwse tragedies die in Suriname
te zien waren. Stukken met titels die variëren op de beloonde deugd en de gestrafte
hoogmoed zijn er bij de vleet gemaakt en het vader/rechter-motief behoorde tot de
populairste motieven van het negentiende-eeuwse toneel. Overigens wijst de
dampende pathetiek van de clausen erop dat het de auteur ontgaan moet zijn dat
er inmiddels ook het zoveel realistischer werk van een Herman Heijermans
geschreven was, toneel dat ook in Suriname te zien was geweest. Opmerkelijk is
wel dat bij alle traditionele moraal die Marcus' stuk verwoordt, er enige malen
nadrukkelijk wordt gerefereerd aan de zelfstandige positie van vrouwen: ‘Moet ik
[...] omdat ik eene vrouw ben, dan toujours in de eetsalon of in den keuken wezen?’
(55) werpt de rechtersvrouw haar man op een gegeven moment tegen; en wanneer
239

Een exemplaar is aanwezig in het KITLV/Caraf. Fragment eruit in Mama Sranan 167-173.
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rechter Veerman later bemiddelt om zijn zoon alsnog aan Lizette te koppelen, wijst
Lizette's vader nadrukkelijk op de eigen, vrije wil van het meisje. (157)
Deugd en belooning of Hoogmoed komt voor den val, ‘tooneelspel in 4 bedrijven
en een voorspel’, werd door enige dilettanten op 4 januari 1910 opgevoerd in het
240
toneelgebouw Thalia. Het stuk geeft misschien wel de fraaiste illustratie van de
allesbepalende wijze waarop het

240

NSC 1792/16-12-1909, DS 105/25-12-1909, DS 106/30-12-1909, NSC 1795/30-12-1909, DS
1/1-1-1910.
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Nederlandse toneel het voorbeeld aanreikte voor het Surinaamse theater van de
betere stand. Marcus zelf merkt in het voorwoord van de gedrukte tekst op dat er
niet veel toeschouwers waren. Volgens een kort bericht in de Nieuwe Surinaamsche
241
Courant werd het stuk ‘opgevoerd met betrekkelijk succes’ ; afgemeten aan de
gebruikelijke kwalificaties van toneelopvoeringen duidt dat erop dat het stuk bepaald
geen succes had. Of dat lag aan de geringe herkenbaarheid van de getoonde
Nederlandse situatie, of bijvoorbeeld aan het wel erg lang uitgesponnen geweeklaag
van de zenuwzieke Herman, is onduidelijk. Meer vaart krijgt het stuk in de dialogen,
en zeker wanneer de figuur van Bobbetje verschijnt, de huisknecht van rechter
Veerman, een recht uit het volkstheater overgelopen kwast die de plechtige sfeer
in het rechtershuis van onnozel commentaar voorziet.
Die gedrukte tekst, verschenen in Paramaribo in 1910, omvat 168 pagina's en
moet een grondige bewerking zijn van de theatertekst. Er is geen sprake meer van
bedrijven en een voorspel, maar van zes hoofdstukken. De tekst bestaat niet als in
een traditionele toneeltekst uit enkele korte toneelaanwijzingen, aanduiding van de
rollen en de tekst van de clausen, maar bevat vele beschrijvende passages, die
vaak nauwelijks meer voor een acteur te realiseren zijn. Zo kan de gedrukte tekst
evengoed gelezen worden als een roman waarin het aandeel van de dialogen nogal
ruim is bemeten, al gaat het dan ook om de eerste gedrukte toneeltekst van een
Surinaams schrijver en een van de weinige gedrukte toneelteksten uit de
twintigste-eeuwse Surinaamse literatuur.
Op 10 december 1912 en 7 januari 1913 voerden ‘eenige dilettanten’ Het
briefgeheim op, een blijspel in drie bedrijven of vier taferelen, door Marcus bewerkt
naar een humoreske van de Duitser Christian Thiele die eerder in de krant Suriname
242
was verschenen. De handeling draait om een hoogmoedige postdirecteur die de
huwelijkskandidaat voor zijn dochter niet goed genoeg vindt, een brief van deze
jongeman opent en denkt dat er een aanslag op hem beraamd wordt, tot blijkt dat
de brief een idee voor een roman bevat. De postdirecteur heeft het briefgeheim
geschonden en om zijn gezicht te redden stemt hij alsnog toe in het huwelijk. Op 7
februari 1916 werd het stuk opnieuw op de planken gebracht, en blijkbaar nam het
venijnige Thalia-publiek uit de betere standen de gelegenheid te baat om Marcus
te laten weten hoe het over zijn ideeën dacht. Een verslag in De West meldt: ‘Toen
de auteur zijn kas opmaakte, bleken slechts voor tien gulden kaartjes verkocht te
zijn. En de bestuurders van Thalia stonden met Nero gezichten daar, en eischten
vijftig gulden, of anders zou het gebouw gesloten blijven.’ Gezien de entreeprijzen
(de goedkoopste plaatsen kostten 50 cent), kunnen er dus ten hoogste twintig
betalende toeschouwers zijn geweest. Een der aanwezigen hield een collecte, maar
de opbrengst was niet toereikend. De bestuurders van Thalia besloten daarop ook
van hun kant een offer te brengen en namen genoegen met de opbrengst. Het
publiek dat zoetjes 12
aangroeide, omdat allerlei handlangers ‘met woedenden ijver’ kaartjes verkochten
tegen steeds lagere prijzen, proestte het uit, riep ‘poes, poes, poes, miauw’ en
243
zorgde voor ‘luidruchtige hulde betoogingen’.
Toen Het briefgeheim op 11 juni 1923 nogmaals in reprise ging, gedroeg het
publiek zich nauwelijks fatsoenlijker. Applaus, gesis en diergeluiden maakten de
acteurs bijna onhoorbaar. Dankzij de aanwezigheid van de politie liep de zaak niet
helemaal uit de hand. Joh. Marcus zelf ‘hield zich, over het gehele lichaam trillend
241
242
243

NSC 1796/6-1-1910.
S 98/28-11-1911. Het toneelstuk werd angekondigd in S 89/1-11-1912, DW 332/19-11-1912,
S 96/26-11-1912, S 100/10-12-1912, DW 345/3-1-1913 en S 1/3-1-1913.
DW 670/11-2-1916.
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van neurastenische schokkingen, achter de coulissen verborgen en deputeerde zijn
broeder om namens hem dank aan het publiek te betuigen voor de grote
244
belangstelling.’ Maar de acteurs hadden zich kranig gehouden: ze speelden
onverdroten
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S 49/15-6-1923. Zie ook § 8.2 over het theaterpubliek bij zijn voorstellingen.
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door en gaven drie weken later een heropvoering voor diegenen die vanwege de
‘plaats gehad hebbende stoornissen de vorige opvoering niet hebben kunnen
245
volgen’.

8.3.2 Repertoirevernieuwing
De rellerige sfeer rond de opvoeringen van het toneel van Joh. Marcus laat zien dat
werk van eigen bodem in het begin van de 20ste eeuw geen aanbeveling was bij
het toenmalige theaterpubliek (later in de eeuw zou die waardering precies
omgekeerd zijn). Dat er niettemin enige beweging in de programmering kwam en
dat die toch niet altijd door de HH. critici negatief werd ontvangen, bewijst een
bespreking van een ‘soirée variée’ uit 1898:
Van het waar-dramatische tot het licht-komische is zeker een groote
overgang. Of zulk een overgang een verbetering is, is dikwijls
betwijfelbaar. Hier echter in onze kolonie, waar onze tooneelkunst ons
vroeger uitsluitend het eerste aanbood, gedragen door te zwakke
schouders, is, waar men ons iets goeds en serieus aanbiedt hoe licht het
ook zij, gewis van vooruitgang te spreken. In de laatste tijd hebben wij
ons dan ook in zulk eene vooruitgang te verheugen. Luchtige, kluchtige
voorstellingen hebben het geforceerd-grootsche wat men ons vroeger
246
aanbood vervangen.
In de eerste helft van de 20ste eeuw heeft zich de hier gesignaleerde tendens
versterkt voortgezet. Het repertoiretoneel verdween niet - Thalia bleef het brengen,
niet zelden reprises van negentiende-eeuwse successtukken - maar het werd
nauwelijks nog in abonnementenseries gebracht en kwam voor een deel ook voor
rekening van Nederlandse gezelschappen op tournee naar de West. Opvallend in
het theateraanbod werden de zgn. ‘soirées variées’, de operettevoorstellingen en
de kinderoperettes (besproken in § 9.5). Deze drie genres hebben het toneel dichter
bij het volk gebracht. Gezelschappen als Thesos en U.N.I. vormden met hun
gymnastiekdemonstraties en toneelsketches natuurlijk niet de kern van het
theaterleven, maar ze hebben niettemin een cruciale rol vervuld in de geleidelijke
verwerving van een breder theaterpubliek. Helder wordt dit geïllustreerd wanneer
Thesos in een uitvoering in 1910 ook een ‘Satirieke voordracht, met de
ambtenaarswereld en het kruiwagenstelsel tot mikpunt’ brengt en De Surinamer
schrijft over ‘algemeenen bijval, doch slechts van den minderen man, die goed
247
vertegenwoordigd was.’ Als hierna aandacht besteed wordt aan de voornoemde
drie populaire genres, dan vindt dat zijn motivatie in deze geleidelijke
publieksverbreding. Nog steeds bleven de lagere klassen grotendeels buiten het
culturele gebeuren, maar de transformatie van de orale volkscultuur naar het
volkstheater van de tweede helft van de 20ste eeuw, vindt in de veranderende
voordrachtskunst van de eerste helft van de eeuw haar verbindende schakel.

Soirées variées
245
246
247

DS 53/5-7-1923. Voorstelling op 9 juli.
NSC 627/7-7-1898.
DS 51/23-6-1910. Uitvoeringen op 18-6-1910, 2-7-1910 en 19-12-1910.
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‘Soirées variées’ - men zou nu spreken van cabaretprogramma's - kwamen tegen
1900 in
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trek en zouden steeds populairder worden. Ze werden ‘Gemengde kunstavond’
genoemd, ‘Ernst- en luimavond’, ‘Vroolijken avond’, ‘Lachavond’ of ‘Kermesse d'été’
en vaak geafficheerd onder het motto ‘Elck wat wils’. Dat was het dan ook: de
programma's combineerden liederen, voordrachten, gymnastiekoefeningen, korte
toneelspelen, blijspelen, kluchten, tableaux vivants, muzikale voordrachten,
goochelnummers, ballet en gaandeweg ook steeds meer: ‘filmen’. In een groot
aantal gevallen dienden deze opvoeringen een liefdadigheidsdoel. In de periode
1900-1923 zijn er minstens 193 van deze avonden geweest.
De ‘Gemengde Avond’ in Thalia van 12 augustus 1919 geeft een aardige illustratie
van wat er bij zo'n gelegenheid geboden werd. De uitvoerenden waren de heren
Alex Schenkel en Jan Booms voor de voordrachten, voor de zang mej. Käthe
Fernandes, voor de pianomuziek mej. Marie Campbell en voor het accompagnement
mej. L. del Castilho. Het programma zag er als volgt uit:
1a. De waterspiegel (G. Gezelle); 1b. Uitvaart (Bilderdijk) (Schenkel); 2.
De kunstcriticus (C. Booms); 3. La Traviata, viool met accomp.; 4. Een
Don Juan (C. Booms); 5. Zang; 6. De man die... (C. Booms); 7. De kleine
gebochelde, blijspel in één bedrijf.
Ongetwijfeld zijn op die cabareteske ‘soirées variées’ teksten gebracht die in
Suriname geschreven waren, omdat er graag werd ingespeeld op lokale
omstandigheden. G.G.T. Rustwijk bracht bijvoorbeeld in 1898 al voordrachten als
intermezzo bij een Thalia-opvoering en zou dat ook later blijven doen. Het cabaret
zou in de eerste decennia van de 20ste eeuw vooral een grote vlucht nemen met
een persoonlijkheid die nog altijd in zijn genre niet is geëvenaard: Johannes
Kruisland.

Profiel: J.C. Kruisland
Leven. Johannes Carolis Kruisland werd geboren in een eenvoudig creools gezin
248
op 18 juni 1875 in Paramaribo, alwaar hij overleed op 8 augustus 1937. Na de
lagere school werkte hij korte tijd bij de Britse consul. Daarna ging hij de handel in,
werkte hij als veilingmeester en als werknemer in de bauxietsector. Als zanger
249
maakte hij zijn debuut in 1898 , maar in de kranten vinden we hem pas terug als
hij in 1903 bij Thalia in de operette De Geisha invalt voor de rol van Imari. Daarna
250
speelde hij bij verschillende gezelschappen.
In 1904 wordt voor het eerst melding gemaakt van Kruisland als
voordrachtskunstenaar. In het logegebouw van Concordia organiseerde Oefening
Baart Kennis op 22 augustus een ‘Groote Soirée Variée’. De Nieuwe Surinaamsche
Courant berichtte over de bijval die de verschillende num-
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Enkele biografische gegevens zijn ontleend aan Doelwijt 1974: 89. Thea Doelwijt schreef
over hem in DWT 4677 [foutieve nummering]/14-4-1973: ‘Hoe Suriname inspireert [10]. De
sportdichter J. Kruisland’. Zie voorts Waaldijk 1953b.
Op 7 november 1933 werd namelijk een feestavond gegeven om zijn 35-jarige zangcarrière
te vieren (S 84/20-10-1933).
Samen met oud-leden van Oefening Baart Kennis (waarvan hij een der oprichters was geweest)
in het blijspel De candidatuur van Bommel (1910), met een ad hoc-gezelschap in het blijspel
Groote dagen (1912), in 1914 in de kindercantate Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
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mers kregen. In 1908 is hij op het voorterrein van Thalia van de partij met
252
letterkundige en andere voordrachten. Twee jaar later geeft hij dan zijn eerste
avondvullende soloprogramma als cabaretier, en hij zal dat tot 1934 blijven
volhouden, van 1923 tot 1930 geassisteerd door zijn zoon Just. In totaal speelde
hij vierendertig verschillende programma's, eerst in Thalia, vanaf 1927 vaak in
253
Theater Bellevue. Hij bleef bovendien met regelmaat bijspringen bij
liefdadigheidsvoorstellingen en als entr'acte in ‘kino-vertooningen’. De laatste jaren
viel het optreden hem zwaar door een zwakke gezondheid. In 1934 begon hij op
het Mr. Rietbergplein de Kruisland-omroep, een geluidsinstallatie die gebruikt kon
254
worden als advertentiemedium. Bij zijn allerlaatste one-man-show zat een
255
politie-inspecteur in de zaal alles op te nemen. ‘Deels door zijn geknakte
gezondheid, deels door belemmeringen hem in de weg gelegd door de overheid,
nam hij afscheid van het toneel en droogde zijn eigen bron van bestaan op,’ schreef
256
Suriname bij zijn overlijden.
Kruislands teksten werden nooit als boekuitgave uitgebracht. Wel verschenen er
257
verspreid enkele in het nieuwsblad Suriname en publiceerde Thea Doelwijt zijn
258
werk in de bloemlezing Geen geraas of getier (1974). Cabaretiers van wie geen
opnames bestaan, raken snel in de vergetelheid. Onder regie van Paula Velder
bracht Thalia op 4 en 7 november 1952 zijn korte toneelspel in het Sranan Frijari
[Verjaardag] op de planken, ‘een luchtig, vermakelijk toneeltje, dat zeer goed
259
gespeeld werd’, aldus De Surinamer. Het was dankzij de mensen van het
260
Doe-theater dat de Kruislandteksten na 1977 herleefden.
Werk. De ‘Kruislandavond’ was vijfentwintig jaar lang een begrip in Suriname. Zoals
oudejaarsconferences een voorbij jaar samenvatten, zo liet Johannes Kruisland de
actualiteit de revue passeren. Hij bracht bijvoorbeeld in zijn allereerste programma
van 14 juli 1910 de reorganisatie van 't onderwijs, de zaak-Killinger, de sluis van
Beekhuizen en de Zondagsrust-verordening. Het programma bestond verder uit
twee tooneelstukjes: ‘Kerstavond’ en ‘Verhuisd’. De zaal liep stampvol en aan het
261
applaus kwam geen einde. Vijf dagen later gaf hij een reprise, zij het met enkele
nieuwe nummers, een gewoonte die hij ook later zou volhouden.
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NSC 1263/25-8-1904. De krant spelde abusievelijk: Kortenaar. Kruislands allereerste liedje
ging over deze taptoe, aldus S 84/20-10-1933.
Op 16 juli 1908. DS 59/19-7-1908 sprak van een ‘genotvolle avond’.
Alleen in 1911, 1913, 1915, 1919, 1921, 1924, 1925 speelde hij geen voorstellingen. In 1933
speelde hij vier verschillende programma's. Bij het getal 30 is de afscheidsavond voor zijn
zoon en de feestavond voor hemzelf als liedjeszanger inbegrepen.
Advertentie in S 68/24-8-1934.
‘Voorwaar bespottelijker kon het niet’ schreef S 64/10-8-1934.
‘Johannes Carolus Kruisland †: De Surinaamse Speenhoff heengegaan’, in S 64/10-8-1937.
Propagandalied van een avond ten bate der Vereeniging tot bevordering van het Onderwijs,
fonds Kinderkleeding (S 36/6-5-1913); Ode aan Dr. H.D. Benjamins (Bij zijn tachtigste
verjaardag) (S 31/18-4-1930); Bij aankomst van de Snip [die op Zanderij was neergestreken]
(S 102/21-12-1934).
Ruim twintig teksten die Doelwijt in twaalf schoolschriften met liedjes in zijn handschrift had
gevonden en die stammen uit de periode 1926 tot 1933, verg. Doelwijt 1974: 89-112. Eén
eruit in Spiegel 88.
DS 7086/6-11-1952.
In Suriname in 1977, 1982 en 1989 en in 1989, 1997 en 1998 ook in Nederland.
Recensies in S 56/15-7-1910, DS 58/17-7-1910, NSC 1852/21-7-1910, S 58/22-7-1910, DS
64/7-8-1910.
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Scherper zicht op wat Kruisland bracht, gaven de kranten bij de tweede
Kruislandavond op 18 juni 1912. Zekere S.L. beschreef in De Surinamer het
programma:
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1o. de Politie, die hij een vliegmachine toewenscht om zeker van hun leven te zijn.
2o. Reorganisatie van het Onderwijs. In deze voordracht gaf hij zijne ervaringen
als leerling der georganiseerde school, die typisch zijn. Dit nummer viel zoo in
den smaak, dat bisseren, applaus en terugroepen hem noopten zijne ‘oude’
reorganisatie als toegift te geven. [...]
3o. 't Beperkt aantal gehuwden onder de militairen. Deze voordracht is
vlijmend-scherp en hekelt den bestaanden toestand ter dege. Hij, K[ruisland],
denkt, dat 't eindje van de geschiedenis zal zijn een oorlog tusschen [de
ministeries van] oorlog en justitie bij het onderzoek naar het vaderschap.
4o. Landbouw en wel in het bijzonder het Landbouwproefstation. [...]
5o. Politieke veiling. [o.m.] Een politieke mantel [...]. Een defekte Jakobsladder.
De recensent vond dat hij een woord van afkeuring uit moest spreken over een
politiek onderdeel van het programma - blijkbaar een spotternij met een koning 262
dat hij ‘zacht, heel zacht uitgedrukt [..] geheel misplaatst’ vond.
Deze recensie zet de teneur van alle kritieken, met soms een uitschieter naar
boven of naar onderen. Kruislands optreden werd geprezen vanwege zijn voordracht
en stemvoering, maar blijkbaar was hij zó scherp dat de critici vaak wat te mopperen
263
hadden (katholieke en luthersen ook op zijn onomwonden taalgebruik ). De
vergelijking met de Nederlandse cabaretier Koos Speenhoff (1869-1945) - die doet
vermoeden dat de critici veelal Nederlanders waren, want Speenhoff heeft nooit in
264
Suriname opgetreden - kwam vaak terug. Maar was Speenhoff een volksdichter,
Kruisland richtte zich eerst en vooral op de betere klassen die zich op Nederland
oriënteerden.
Ook het programma van zijn tweede avond geeft de vaste elementen die later
zouden blijven terugkeren: bijna altijd werden de politie en de militairen op de hak
genomen. De proeven van het Landbouwproefstation en de situatie in het onderwijs
inspireerden hem blijkbaar onophoudelijk. Om de beurt werden de bevolkingsgroepen
geïmiteerd en verder had bijna elk programma een lied in het ‘Neger-Engels’ en
een of twee potpourri's van liedjes.
De van Kruisland bewaard gebleven teksten missen natuurlijk de cabareteske
voordracht. Het verbaast niet dat de meeste teksten rijmend en snel inzichtelijk zijn,
want ze zijn geschreven als liedteksten. Toch geeft een tekst als ‘Wij hebben nu
een nieuw bestuur’, geschreven bij de intrede van gouverneur J.C. Kielstra, iets
meer:
'k Zag namen hier van gouverneurs
Bijna van A tot Zet
Ten minste heel wat letters reeds
Van ons alfabet
Maar hoe zij heten mochten ook
't Zij R of H of A
262

263

264

Citaat: ‘dat de heer K[ruisland] een motto, dus een deel als 't ware van den innerlijken mensch,
van dien “Koning” tot onderwerp heeft gekozen van een satire, keuren wij beslist af’ (DS
50/20-6-1912). Onduidelijk is wie met die ‘Koning’ bedoeld werd. De recensent van Suriname
kwam tot hetzelfde oordeel (S 51/21-6-1912).
Verg. DS 7/22-1-1922, DS 13/12-2-1922, DS 15/22-2-1923. Kruisland voelde zich tegengewerkt
door ds Baljon - verg. S 60/23-7-1926 tot en met S 65/10-8-1926. In 1929 verweet A.J.
Morpurgo hem geen respect te hebben voor de godsdienst (DS 62/4-8-1929), het verweer
van Kruisland werd niet geplaatst wegens de lengte ervan, volgens DS 68/25-8-1929).
Hoewel hij wel het voornemen had een tournee te maken, volgens ‘De Speenhoffs naar
Suriname’, in BWR 204/12-6-1931. Hij bezocht wel de Oost-Indische archipel (De Haas 1971;
Cornets de Groot 1990: 11-13, 55-58).
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Tot nu toe kwam geen gouverneur
Wiens naam begon met Ka.
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En onze landvoogd is dus K
Maar daarbij J.C.K.
Kijk hoe dat aardig lopen kan
Ik ben ook J.C.K.
Hij heet Johannes, 'k heet ook zo
U ziet het beste man
Is J.C.K. je gouverneur
265
Ik ben dus je granman!

Een voordrachtsaspect is ongetwijfeld het laatste woordje van het eerste couplet
geweest: ‘Ka’ met een korte a betekent in het Sranan ‘stront’, maar zal door Kruisland
met een lange a zijn uitgesproken, waardoor het woord een grappig soort bekakte
uitspraak krijgt, en tegelijkertijd de werkelijke betekenis verdoezelt. De impliciete
kritiek op de gouverneur in het eerste couplet, lijkt de cabaretier in het tweede couplet
onderuit te halen door erop te wijzen dat hij dezelfde initialen heeft als de hoogste
in den lande, om direct daarop zichzelf op gelijk plan met de gouverneur te zetten,
met een subtiel verschil: voor Kielstra gebruikt hij het Nederlandse woord
‘gouverneur’, voor zichzelf de Sranan vertaling: ‘granman’. Interessant is bovendien
dat het lied een alternatieve vorm geeft aan de creoolse laitori (raadsels), die eindigen
met de formule ‘Un e gi granman(oso)?’: Geven jullie het op?

Close-up: Een rel rond Kruisland en De Kom
In zijn opstelling conformeerde Johannes Kruisland zich aan de landskinderen uit
de betere klassen. Hij stelde zich kritisch op tegenover alles wat autoriteit was, dus
alles wat met de Nederlandse overheid te maken had, en betoonde zich anderszins
iemand die het enige heil van vooruitgang verwachtte van de binding met Nederland
en de Nederlandse taal. Onomwonden schreef hij in een ingezonden brief over de
taalkwestie:
Ik zal geen vragen meer stellen, maar het Bestuur nu weer verzoeken in
naam van alles wat Nederlandsch is, voelt en denkt: maatregelen te
treffen, opdat voortaan allen, die in de Handel en Industrie zijn,
266
boekhouden [...] uitsluitend in de taal van het land, in het Nederlandsch.
Kruislands positie laat zich ook aflezen aan zijn opstelling rond de rellen die losbraken
op 7 februari 1933 bij het bezoek van de communist Anton de Kom, waarbij de politie
op last van het koloniale bestuur protesterende mensen doodschoot. Op 9 maart
1933 wijdde Kruisland maar liefst drie nummers aan de kwestie: 9. De Kom's
aankomst en ovatie, zijn positie, agitatie en arrestatie; 10. De wonderen van De
Kom; 11. De scène op het plein 7 Februari. Kruislands kritiek op het politieoptreden
was niet mals:
Te vuren op een weerloos volk
Dat dom is, vind ik hard
Men had toch brandspuit, water en
Ook slangen plus de gard
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Door Kruisland gebracht op 8 augustus 1934 in Bellevue. Gecit. naar Doelwijt 1974: 103-104.
J.C. Kruisland, ‘Om eigen kinderen te beschermen’, in S 51/26-6-1934.
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zet. Nog vóór zijn voorstelling werd Kruisland bij de commissaris van politie
geroepen om inzage in zijn teksten te geven. Hij weigerde, waarop de politie trachtte
via zijn souffleur achter de inhoud ervan te komen. Daarop toog Kruisland zelf naar
het politiebureau, waar al een heel resumé van zijn show klaar lag. Hij liet zijn teksten
lezen, omdat de procureur-generaal dreigde het theater Bellevue - dat alleen
vergunning had voor bioscoopvoorstellingen - te sluiten. De procureur wilde dat hij
zijn verzen over de kwestie-De Kom schrapte. De commandant der troepen verbood
zijn manschappen om nog een Kruislandavond bij te wonen, wat Kruisland weer
268
een nieuwe tekst ingaf. Op gezag van gouverneur Kielstra werd de militairen ook
de verboden de feestvoorstelling op 7 november 1933 bij gelegenheid van Kruislands
35-jarig zangersjubileum bij te wonen. De gouverneur bespeurde ‘de taktiek van
het communisme’ in Kruislands optreden:
eerst beginnen met gezagsondermijning op quasi-goedig spottende wijze
om dan geleidelijk tot ernstiger te komen. [...] Wij hebben in de kolonie
te rekenen met een gevaarlijken en niets ontzienden vijand, die op alle
mogelijke wijzen het koloniale bestuur volgens vaste methoden ondermijnt.
Van de eerste stappen af daarom de noodige voorzichtigheid en het
noodige ingrijpen. Tact in deze is best, maar kracht nog beter. Ik bedoel
geen ruw en onnoodig ingrijpen te bevroderen, maar men late anderzijds
269
ook niets ongewenschts loopen.
Kruisland nodigde Kielstra en zijn gezin wel uit voor zijn feestvoorstelling, maar de
gouverneur, bars als altijd, tekende op de uitnodiging aan: ‘Niet beantwoord.’
Kruisland schreef in het nieuwsblad Suriname vier grote artikelen over de
censuurkwestie, waarin hij zich fel verdedigde. Hij stelde dat hij altijd binnen de
grenzen van wet en beschaving gebleven was en hekelde de hem opgelegde
beknotting:
een gewoon, huis of tuin stukje geschiedenis van Suriname, mag niet
meer worden geciteerd in dit gebiedsdeel van het vrije Nederland, en wel
juist in de dagen van de herdenking van der 400ste geboortedag van
Willem van Oranje, de trots van de natie, de grondlegger van de mooie
Nederlandse vrijheid!
En:
mag dan een Procureur-Generaal, al is het ‘een andere tijd’ een rustige
burger die niet anders is in deze ‘andere tijd’ dan hij was in de ‘andere
tijd’, nodeloos molesteren, willen kortwieken en duperen?
Is het hier geen plaats om te konstateren, dat in deze andere tijd, het
meest anders zijn de stuurlieden, die niet met vaste hand, doelbewust
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Zie S 18/3-3-1933, S 19/7-3-1933 en S 21/14-3-1933 (recensie). Tekst van het laatste nummer
in Doelwijt 1974: 107-108.
De tekst in Doelwijt 1974: 109-110. Over het verbod: BWR 383/8-3-1933. Een verslaggever
in BWR 384/11-3-1933 noemde de nummers ‘waardig’ en noteerde dat ze grote bijval
ondervonden. Eerder had hij op verzoek van hogerhand al enkele nummers weggelaten, zie
S 4/12-1-1917.
ARA, Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim, 2.10.18 invoernr. 59. Gecit. naar
Gobardhan-Rambocus 2001: 215.
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het roer weten te hanteren, om het schip van staat te voeren in veilige
270
wateren?
Toch moet hieruit niet de conclusie getrokken worden dat Kruisland sympathiseerde
met De Kom. In een ingezonden brief een jaar na de rellen haalt hij fel uit naar de
‘Messias’ die een rel schopte, zich ‘hullende in een mystiek waas’ waarmee hij de
domme menigte wist te beïnvloeden. Hij haalt een lied aan dat is gezongen in
Bellevue (door hemzelf, maar hij noemt zijn naam niet), 12 coupletten waarvan één
in het Sranan. Het tweede luidt:

270

‘Ingezonden: Censuur op de Kruislandavond’ in S 72/8-9-1933, S 73/12-9-1933, S
75/19-9-1933, S 76/22-9-1933 (citaten uit het voorlaatste en laatste stuk).
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De Kom, zegt men, heeft een klein doosje,
Met wie hij wil spreekt hij door 't doosje,
Met de Koningin, Gandhi en Stahlin,
En antwoord heeft hij na een poosje.

En tot slot:
De Kom is een kerel zeer prachtig,
Ach, was maar zijn geest,
Voor 't betere geweest,
271
Ik zou hem omhelzen, waarachtig.

Operettes
Mogelijk geïnspireerd door het enorme succes van de operettes voor en door
kinderen, begon Thalia ook operettes voor het volwassen publiek te programmeren.
Zo werden in april-mei 1903 vijf opvoeringen gebracht van De Geisha , operette in
vier bedrijven van Sidney Jones, waarvan het libretto in dichtmaat vertaald was in
272
het Nederlands door G.J. Vanier. De voorstellingen werden juichend ontvangen.
Vanier vertaalde vervolgens de tekst van de Amerikaanse operette The Yankee
273
Consul (1905), een muzikale productie die ook weer de handen op elkaar kreeg.
274
De vijf producties die daarop volgden , waren de voorbodes van de operettes die
Thalia in zijn nieuwe bloeiperiode van de jaren '50 en '60 zou gaan opvoeren. Ze
hebben ertoe bijgedragen het theater voor een ander publiek aantrekkelijk te maken,
en ze behoren tot de eerste signalen van een sterkere oriëntatie op de
Noord-Amerikaanse cultuur. Overigens stond niet iedereen daarbij te juichen, getuige
het gemopper van de paters van De Surinamer bij de opvoering van De Mikado :
Waarom steeds het ‘ewig Weibliche’ op het theater moet worden gestreeld,
begrijpen wij evenmin. Het huidige ontzenuwd geslacht stalen, en tot
275
betere en edelere gedachten brengen, wordt daardoor geenszins bereikt.

8.4 Toneelkritiek
Toneelkritiek in de jaren '90 van de 19de eeuw werd bedreven door anonymi die
zich Recensie of Maecenas noemden, en ook later werden recensies zelden
ondertekend, of enkel met initialen als A.S. (Alex Salomons) of F., beiden werkzaam
voor De Surinamer.
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Het lied werd gezongen op de wijze van Gay Caballero. Zie J.C.K[ruisland], ‘Het relletje van
7 Februarie 1933’, in S 12/9-2-1934.
Bespreking in NSC 1128/3-5-1903 en veel later in S 84/20-10-1933.
Recensie in NSC 1354/9-7-1905. In 1939 een nieuwe productie ervan.
In 1906 Citygirl, in 1907 Julius Caesar, in 1908 en 1910 De Mikado, in 1910 The Mascotte.
DS 80/4-10-1908.
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acteurs moeten voldoen. De scribent stelde onder meer dat acteurs literaire kennis
moeten bezitten, ‘van zoodanige beschaving zijn dat, in welken maatschappelijken
kring ook gebracht, zij zich thuis gevoelen’ en ‘een minimum aan ijdelheid bezitten’.
Deze ideeën werden getoetst aan Thalia's opvoering van Het goudvischje van de
Nederlandse auteur W.G. van Nouhuys. Het stuk zelf kwam onder vuur te liggen,
omdat het zich te weinig tot wezenlijke componenten beperkte. De opvoering was
‘zeer slecht’: ‘Tijpeerend is het feit dat het publiek lachte bij hoogsttragische
momenten.’ De kritiek op de spelers was niet mals: Azijnman speelde ‘als een blikken
dominee’, juffrouw Lobo verpestte het stuk met ‘disgracieus gegrinnik’, de heer
Louzada had veel talent, maar zijn ijdelheid stond hem in de weg. In het laatste deel
van zijn betoog gaf de auteur aan wat er moest gebeuren om Thalia niveau te geven:
‘werken, werken met devotie’. De literaire ontwikkeling van de leden liet te wensen
over. Zij moesten ‘veel lezen, inspannend lezen, geen flauwe, zoutelooze romans,
maar werken met tendenz, werken van schrijvers van richting en sijsteem’,
toneelwerken en toneelkritieken. En ook de rolvastheid moest worden verbeterd,
zodat men zonder souffleur kon spelen. (Overigens: in de Nederlandse toneelkritieken
van dezelfde tijd vindt men vaak de opmerking dat acteurs ongecultiveerde,
platvloerse mensen zijn die dialect spreken, een soort circusartiesten.)
Toen Thalia drie maanden later het Franse toneelspel Arthur, of Zestien jaar later
op de planken bracht, maakte dezelfde criticus gewag van verbetering, ‘hoewel er
nog veel moet worden aan- of afgeleerd’. Tot Thalia het niveau zou verbeteren, zou
277
hij zich van uitvoerige kritiek onthouden.
Dat een reflectie op de kunstkritiek in die tijd verscheen, is begrijpelijk, gezien het
feit dat de dagbladkritiek al enkele jaren de gemoederen in beweging had gebracht.
Er verschenen veel, uiterst korte stukjes die eerder als signalement-achteraf dan
als kritiek te beschouwen zijn. In de regel waren die zeer positief. De serieuzere
besprekingen gingen in bijna alle gevallen uit van een combinatie van een ethische
norm wat de tekst betreft, en een artistiek oordeel over het spel. Dit gold voor alle
kranten, inclusief de niet-confessionele als De West-Indiër en de Nieuwe
Surinaamsche Courant - een tendens, opnieuw, die in dezelfde tijd ook in de
278
Nederlandse toneelkritiek valt waar te nemen. Zo werd in 1895 het grote drama
De man met de wassen beelden van Xavier de Montepin opgevoerd. De Nieuwe
Surinaamsche Courant had al vooraf gemord over de ‘lage intrige, kwaadaardige
laaghartigheid en moorden’ in het stuk. De recensie een week later was vernietigend:
Niet één edele figuur, [...] dat het verkeerde psijchologie ontwikkelt, zoo
verkeerd dat de acteurs soms slecht moeten spelen. [...] Waarom b.v.
279
niet eens iets frischs, iets Hollandsch frischs gegeven?
De laatste opmerking geeft een goede aanwijzing voor de norm van de meeste
toneelkritieken.
Misschien geven de kritische besprekingen die in de decennia rond 1900
verschenen toch een betere indicatie voor het artistieke niveau van het Surinaamse
theater, dan de obligate loftuitingen waarmee zo vaak in enkele regels een stuk
werd nagewuifd. De theaterkritiek richtte zich, behalve op de strekking van sommige
teksten, op het gemis aan
276
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Rubriek ‘Kunst- en letternieuws’, NSC 488/7-3-1897 & NSC 490/14-3-1897 & NSC
494/28-3-1897.
NSC 517/17-6-1897.
Vergelijk bijvoorbeeld wat Leijnse 1995: 234 schrijft over de receptie van het toneel van
Maurice Maeterlinck.
Voorbespreking in NSC 348/3-11-1895. Recensie in NSC 351/14-11-1895.
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artistieke leiding, gebrek aan acteertalent, verkeerde intonatie, gebrekkige
verstaanbaarheid en te lange pauzes en decorwisselingen.
De navolgende bespreking is even veelzeggend voor het algemene toneelaanbod
als voor de artistieke normen van de critici. Het is een bespreking van het stuk
Eerloos van W.G. van Nouhuys, dat door Thalia in 1896 als feestvoorstelling voor
de toenmalige gouverneur was gebracht. De recensent schreef:
Bepaald aangenaam was het ons van ons tooneel, degelijk
conversatie-Hollandsch te hooren spreken; nu eens verschoond te blijven
van den bombast dien wij in den laatsten tijd te hooren kregen; van de
disharmonie voor het kunstgenotzoekend oog van een weelderige
omgeving met daarin zich slecht bewegende individuën; van de
overprikkeling van ons Zenuwwezen door supra-onnatuurlijke
zielsprocessen.
Dan volgde er enige kritiek op het stuk, dat ondramatisch, slap en kleurloos werd
genoemd, maar het ‘conversatie-Hollandsch’ bleek toch ook niet zo degelijk:
onnoodig en verkeerd accentueeren, dat bijna al de spelers eigen is [...]
het onaangenaame kwakkerspel (beverig gezwollen spreken). Ook liet
het samenspel bijna alles te wenschen over alsook de grimes: Er is veel
aan de persoonlijke ijdelheid der spelers geofferd.
IJdelheid en overprikkelde zenuwen: onnodig te zeggen dat hier de criticus van de
280
Nieuwe Surinaamsche Courant aan het woord was.
De recensenten hebben de nieuwe ontwikkelingen - minder repertoiretoneel en
meer amusementstheater - niet erg opgetogen ontvangen. In hun ogen was het
gedaan met de grote toneeltraditie en smachtte de dorre samenleving naar enige
281
verkwikking. Toen het Lombardi's Italiaansch Operagezelschap in 1905 een reeks
van voorstellingen gaf, beval de Nieuwe Surinaamsche Courant een bezoek met
klem aan, want van het succes ‘zal het afhangen of onze kolonie evenals Martinique,
Guadeloupe, Trinidad e.a. de eer van een jaarlijksch bezoek te beurt zal vallen van
dergelijke kunstgezelschappen, of dat wij weder een 15 tal jaren en alleen zullen
282
genieten wat van eigen bodem, hoe wel goed, maar schaars komt.’
De nieuwe mode van de soirées variées werd door dezelfde krant impliciet
afgewezen in een bespreking van het bezoekende Hollandsch Ensemble in 1906:
De voorkeur wordt door het toeschouwend Publiek gegeven in een drama
of een blijspel, liefst echter een drama, dat den geheelen speelavond
inneemt, liever dan twee of meer kleine stukken. Het is een zonderlinge
trek in het verlangen van den mensch, dat men bij alles een weinig
inspanning verlangt. En nu lost zich die inspanning telkens te gauw op in
die kleine stukken. Wij zijn trouwens van verschillende zijden verzocht
283
dit onder de aandacht van het Ensemble te brengen.
De maat lag voor de recensent nog altijd in Holland:
280
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NSC 395/16-4-1896.
Woorden n.a.v. een opvoering van het gezelschap W.S. Harkins en zijn Lucia Nola English
Opera Co. in S 34/29-4-1910.
NSC 1376/24-9-1905.
NSC 1447/31-5-1906.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

De opvoering van het moderne drama, eigenlijk het drama van de
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kwam en ons drie van de uitnemendste heeft vertolkt.

Zijn uitgesproken oordeel ten spijt, meende nog altijd dezelfde criticus dat de pers
niet veel meer kan doen dan ‘den verwekten indruk’ van een stuk weer te geven:
Op den voorgrond zij echter gezegd, dat de Surinaamsche Pers slechts
tot het geven van die indruk moet bepalen; een kunstcritiek kan zij niet
leveren om de eenvoudige reden dat zij zich niet in die richting heeft
285
bekwaam gemaakt.
Het katholieke De Surinamer was het met zo'n puur verslaggevende functie duidelijk
niet eens. Een uitvoerige beschouwing over de zedelijke strekking van het toneel
verscheen in 1900 op de voorpagina van het blad. Toneel was volgens het
niet-ondertekende stuk geen leerschool voor het volk meer, maar was gaan behoren
tot de volksvermakelijkheden, tot het amusement dat de lagere begeervermogens
wil strelen en prikkelen. Maar wanneer toneel een godsdienstige of minstens een
morele strekking heeft, is het niet het werk van de satan:
Wat wij eischen en moeten eischen is, dat het tooneel geen leerschool
der ondeugd zij. Wat wij moeten afkeuren is, dat het tooneelstuk een
begeerlijk lokaas wordt voor de geprikkelde zinnelijkheid of ook maar
286
kwetsend voor het zedelijkheidsgevoel van nette, fatsoenlijke menschen.
Het gezag van de toneelkritiek stond of viel voor De Surinamer bij de
ethisch-katholieke norm. In 1906 maakte de krant bezwaar tegen het
‘onverantwoordelijke stuk’ Het kind van Herman Heijermans door hetzelfde
Hollandsch Ensemble, waarin een vader besluit zijn blindgeboren kind met morfine
te doden. De recensent onthield zich van een oordeel over de opvoering zolang
‘dwaalbegrippen omtrent 's menschen goddelijke en maatschappelijke plichten’ nog
287
bestaan. De Surinamer zou blijven bestaan tot 1955 en dit ethisch-literaire credo
zelden of nooit verloochenen.
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NSC 1448/3-6-1906.
NSC 1447/31-5-1906.
DS 42/27-5-1900.
DS 44/31-5-1906.
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9. Teksten: Literatuur in beweging
9.1 Teksten in het Nederlands
In 1894 kon in De Surinamer een lofdicht verschijnen ‘Ter gedachtenis van Kapitein
Broos’, leider van een groep weglopers, die geprezen werd omdat hij ter verzoening
met de koloniale regering en de Moravische Broedergemeente persoonlijk de
woningen van aloude nederzettingen vernield en dertig afgodsbeelden verbrand
had:
Waarom dreef men zijn beeld nooit in een marmerblok,
Of in een berg van staal, aan 't nageslacht vertellend
288
's Mans vroomheid en 's mans moed.

Dit eerbetoon aan de creool Broos was een (klein) teken van een veranderende
geestelijke oriëntatie. Er werden nog niet eerder verbeelde thema's aan de orde
gesteld. De Surinaamse geschiedenis en het Surinaamse volksleven werden ontdekt.
Dat gebeurde op een realistische wijze (die overigens met de naturalistische of
realistische stromingen in de wereldliteratuur weinig tot niets van doen hadden).
Het artistieke leven werd opeens object van aandachtige kunstkritiek in de dagbladen
en er kwam een heus debat, kort maar fel, over de richting van de letteren. De
dynamiek van het eeuweinde zou nog twee decennia van de 20ste eeuw voelbaar
blijven. Die dynamiek was zeker ook aanwezig in de debatten over de tekst van het
Surinaamse volkslied dat C.A. Hoekstra had geschreven.

Close-up: Op weg naar het Surinaamse volkslied
De twee coupletten in het Nederlands van het Surinaamse volkslied, beginnend
met ‘Suriname's trotse stromen’, werden in 1893 geschreven door C.A. Hoekstra
op een uit 1876 daterende melodie van de Friese onderwijzer Johannes Corstianus
289
de Puy (1835-1924). Het verscheen in 1908 in het Liederboek voor kerk, school
en huis: ten gebruike bij de Evangelische Broeder-Gemeente in Suriname, dat
290
Kersten uitgaf.
Cornelis Atzes Hoekstra (1852-1911) was geboren in Friesland - te Hallum -,
werkte van 1892 tot 1907 als predikant der Evangelisch Lutherse Gemeente in
291
Paramaribo en overleed in het Betuwse Tiel. In zijn Surinaamse jaren betoonde
hij zich maatschap288
289

290
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DS 31/5-8-1894. Het gedicht is niet gesigneerd. Over Broos: Hoogbergen 1996a.
De volledige tekst: Suriname's trotsche stroomen/ Suriname's heerlijk land/ Suriname's fiere
boomen/ Trotsch zijn wij aan U verpand.// Mochten weer de vloten varen/ Dàt de handel welig
bloei./ Dàt fabrieken welvaart baren/ Dàt hier alles welig groeit!// God zij met ons Suriname/
Hij verheft ons heerlijk land,/ O, dàt elk zich dan ook schame/ Die zijn eere maakt ten schand.//
Recht en waarheid te betrachten,/ Zedelijk, rein en vroom en vrij./ Al wat slecht is te verachten,/
Dat geeft aan ons land waardij. (Gecit naar NS, juli 1945, p. 1). De Puy's melodie dateert van
1876 en werd opgenomen in zijn bundel Het Harpje; de melodie bevindt zich in handschrift
in het archief van het Zeister Zendingsgenootschap (Tollefsen 1985, nr. 1000). Hoekstra's
tekst ook in Voor elkaar, 15-9-1961, p. 8. Over het volkslied: Chin 1990b waar op p. 105
bovenstaande tekst enkele varianten vertoont.
DS 66/30-7-1911. Het Kotto-Missie Gezelschap ‘Singi Sweeti’ te Amsterdam liet Hoekstra's
volkslied afzonderlijk drukken (Hoekstra z.j.) en verspreidde het voor 75 cent.
In die hoedanigheid droeg hij onder meer in 1902 de vermoorde directeur van de plantage
Mariënburg James Mavor ten grave en in hetzelfde jaar ook Julius E. Muller met wie hij in
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pelijk bijzonder actief: hij was o.m. beschermheer van het begrafenisfonds Vrede
en Arbeid, bestuurslid van het Algemeen Nederlandsch Verbond, oprichter in 1897
en vervolgens drie jaar redacteur van de krant Onze West en redacteur van het
Protestantenblad. Verschillende van zijn predikaties verschenen in druk.
Tot Hoekstra zijn coupletten schreef, gold ‘Wien Neêrlandsch bloed’ als het
volkslied. Dat de openingsregels - Wien Neêrlandsch bloed door de aderen vloeit,/
Van vreemde smetten vrij - in Suriname toch curieus geklonken moeten hebben,
herinnerde zich de scherpzinnige gouverneursdochter Anna de Savornin Lohman
(1868-1930). In haar openhartige Herinneringen (1909) schreef zij hoe zij zich op
de lippen moest bijten om niet te lachen als zij al die ‘Nederlanders’ dat volkslied
zag zingen en daarom ‘walg ik nog altijd inwendig van al die nonsens-dingen en al
292
die aanstellerij, waarvan niemand iets méént.’
Het lied van Hoekstra had overigens geen officiële status, zodat het volkslied stof
bleef geven tot discussie. Zo merkte zekere S.L. in 1911 in een ingezonden brief in
De Surinamer op dat er beweerd is dat Surinamers het ‘Wien Neêrlands bloed’ niet
mogen of kunnen zingen. Hij wees op het bestaan van het Surinaamse volkslied
van Hoekstra. Dat verwierf in de loop der jaren zoveel bekendheid, dat het Comité
van de Werkloozenbeweging in Suriname in 1931 een alternatieve tekst uitgaf die
293
begon met de regel ‘Suriname's slechte toestand’.
In de loop der tijd zijn er ook andere versies opgeworpen die als nationale hymne
zouden kunnen fungeren. A.P. Penard gaf in 1915 een proeve van een tekst in het
dagblad Suriname, die hij wilde laten zingen op de wijze van ‘Wien Neêrlands
294
bloed’. A.W. Marcus schreef ‘Wij zijn getrouw’ op een melodie van J.N. Helstone,
een tekst die met zijn eerste regel - ‘Staat pal, gij Suriname's bloed’ - varieerde op
295
een oud volkslied. R.D. Simons schreef ‘Suriname’, een tekst die op 3 september
296
1925 door de bezoekende acteur Gerard Arbous in Thalia werd voorgedragen.
Sranan-voorvechter J.G.A. Koenders verzette zich tegen zowel het Wilhelmus als
tegen de tekst van Hoekstra als het Surinaams volkslied, omdat de Surinaamse
natie nog niet bestond en omdat de liederen niet in de taal van het volk waren
geschreven. Hij schreef op de melodie van De Puy de tekst ‘Wie Sranan’ en drukte
297
die af in zijn Fo memre wie afo (In memoriam der vaderen) (1943). Op de melodie
292
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1895 een brochure over de boerengeschiedenis had geschreven. Over Hoekstra: Hoekstra
1941.
De Savornin Lohman 1909: 143. Beide teksten in Aria-singi 1987: 256, resp. 252-254.
Overigens werd op dezelfde melodie van het ‘Wien Neêrlandsch bloed’ ook het emancipatielied
gezongen dat is aangehaald in § 9.3.3 van het hoofdstuk over de 19de eeuw. Hugo Pos
inspireerde het lied tot een dialoog tussen legerleider Bouterse en de president van de Centrale
Bank Goedschalk: ‘Vreemde smetten’, in Optima, 8 (2000), nr. 6, pp. 35-36.
Afgedrukt in Bulletin... Werkloozenbeweging (1931: 25-26). Op de wijze ‘Wien Neêrlandsch
bloed’ maakte ‘Een westerling’ ook het gedicht ‘De toekomst van 't Surinaamsche
werrkmanskind’, in BWR 243/27-10-1931.
S 61/30-7-1915. Ook afgedrukt in Voor elkaar, 15-9-1961, p. 8.
Verschenen in Marcus' Liederen voor het Gouden Emancipatiefeest (1913). Opgenomen als
nr. 42 in de verschillende edities van de bundel Hoezee voor Suriname, samengesteld door
de Fraters van Tilburg. Ook afgedrukt in Musicus Helstone Comité 1998: 56, met de muziek
op p. 97. Chin 1990b: 107 vermeldt abusievelijk dat het om Marcus' lied ‘Welkom, welkom,
blij de morgen’ gaat.
Afgedrukt in Voor elkaar, 15-9-1961, p. 8. De tekst van Simons met gewijzigd slot verscheen
in Djogo, 7 (1965), nr. 6, november/december, pp. 8-9.
Ook, uitgebreid met een derde couplet, en onder zonder die titel opgenomen in zijn 60 (Sieksie
tin tien) Moi en bekentie siengie na Sranantongo (1944); deze versie overgenomen onder de
titel ‘Sranankondre, dierie kondre’ in De Tsjerne, september 1952. Zie over het volkslied de
rubriek ‘Wie kondre’ in F nr. 12, april 1947, p. 2. Tekst bij Chin 1990b: 105-106. Overigens
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van Richard Hol, ‘Waar de blanke top der duinen’, is verder een tekst geschreven
‘Mijn Suriname’, eindigend met een variant op de Nederlandse tekst: ‘'k Heb u lief,
298
mijn Surinaam!’ Ook het Sranan lied ‘Da lobi fu mi kondre’ [De liefde voor mijn
land] met de bekende openingsregels ‘Mi

298

schreef Koenders ook een tekst in het Sranan op de wijze ‘Wien Neêrlandsch bloed’, die hij
ook opnam in zijn 60 (Sieksie....
Nr. 4 van Hoezee voor Suriname (Fraters van Tilburg).
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kondre tru, mi lobi yu, Yu moi tu na mi hai!’ [Mijn waarachtige land, ik houd van je,
je bent mooi ook in mijn ogen!] werd als volkslied geopperd, nog in 1990 door de
299
schrijver Rappa.
In 1914 zorgde de cabaretier Johannes Kruisland voor enige commotie door een
nummer te brengen tijdens een ‘soirée variée’. De recensent van Suriname schreef:
Er is nl. iets gezongen onder den weidschen naam van ‘Surinaamsch
volkslied’, een dingske, armoedig naar den inhoud en naar den vorm
prulpoëzie van het zuiverste water. Wij protesteeren ertegen dat dergelijke
ulevellen-poëzie met den naam van Surinaamsch Volkslied betiteld wordt.
Suriname heeft - n'en déplaise Ds. Boers - geen ander volkslied dan het
‘Wien Neerlands bloed’ - al is het bloed der Surinaamsche Nederlanders
- trouwens dat van de ‘echte’ Nederlanders evenmin - niet ‘van vreemde
smetten vrij’.
In den laatsten tijd is reeds te veel het etiket van geestelijke
minderwaardigheid op de Surinaamsche bevolking geplakt, dan dat zij
zich mag laten welgevallen dat zulk een poover stukje kreupelrijm wordt
uitgegeven als haar volkslied. Ongetwijfeld wordt hier - evenals elders
trouwens - een heele hoop nonsens geschreven en gezongen en kan dit
er onder door - maar men noeme het dan ‘Een liedje op Suriname’, ‘Een
berijmde preek’, ‘Een onbewaakt oogenblik’ of iets dergelijks - maar niet:
300
‘Het Surinaamsch Volkslied’.
Naar alle waarschijnlijkheid had Kruisland het volkslied van Hoekstra gebracht,
omdat gerefereerd wordt aan dominee Boers, de opvolger van Hoekstra bij de
Lutherse Gemeente en de man die zich na het Killinger-complot aan de kant van
de Surinaamse volksmassa had geschaard.
Het ‘Wilhelmus’ verdrong het ‘Wien Neêrlandsch bloed’ als het volkslied van het
Koninkrijk der Nederlanden (officieel overigens pas op 5 oktober 1932). Veel
geestdrift schijnt het overigens zelfs bij de Hollandse immigranten niet altijd te hebben
opgewekt. Bij een optreden van de Nederlandse acteur Paul de Groot in Thalia in
1919 merkt toneelcriticus K. van 't Land op:
Het viel ons echter op, dat waar er zoovele van ‘Overthere’ in de zaal
aanwezig waren [...], het Wilhelmus heel zwak klonk en vaak meer had
van een geneuriede populaire melodie dan van een krachtig en trotsch
gezongen Volkslied. Zou een op zijn hoogst vijfjarig verblijf in de tropen
er reeds debet aan kunnen zijn, dat men de krachtige, fiere woorden van
301
ons volkslied niet meer kent???
De oorlogsjaren brachten tijdelijk eendracht: als het comité Suriname Waakt op 11
mei 1941 in Theater Bellevue een nationale betoging organiseert om steun te
betuigen aan koningin Wilhelmina in Londen, worden tussen de toespraken door
zowel het ‘Surinaamsch Volkslied’, het ‘Wien Neêrlands bloed’ als het Wilhelmus
302
gezongen.
Voor een nieuwe rel zorgde Lou Lichtveld/Albert Helman, toen deze na de Tweede
Wereldoorlog voor enkele maanden in Suriname terugkeerde. Op 8 december 1946
299
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Rappa 1990. Het lied werd ook gezongen door Oscar Harris ter afsluiting van de viering van
25 jaar onafhankelijkheid in het Amsterdamse Concertgebouw op 25 november 2000.
S 32/24-4-1914. Afkortingen door mij aangevuld - MvK.
S 26/1-4-1919.
Zie het ‘Program’ opgenomen in Toespraken gehouden... (1941: 5).
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hield hij een slotrede in Bellevue over ‘Suriname's noden’, en hoewel het om een
nationalistisch onderwerp ging, werd aan het slot het volkslied niet gezongen, ‘omdat
wij geen vaderland hebben’, aldus Lichtveld. ‘Nederland is een achtenswaardig
land’, zou hij smalend hebben gezegd, volgens het verslag in De Surinamer, dat
eraan toevoegde: ‘'t Is wel merkwaardig, dat de heer Lichtveld op de valreep de
Surinamers aanspoort, om onmiddellijk aan hun vrijheid te werken, terwijl hij zelf
naar het gesmade Nederland

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

330
303

terugkeert.’
Lichtveld/Helman was er de man niet naar het bij een vrijblijvende opmerking te
laten en kwam in 1950 - hij was toen al naar Suriname geremigreerd, en had zijn
kortstondige ministersloopbaan achter zich - met een tekst en compositie van eigen
hand: ‘Sranan Kondre, mi lobi joe’ [Land van Suriname, ik houd van jou]. Het lied
werd door mannenkoor De Harmonie tijdens een concert in Thalia uitgevoerd. Zekere
Reug schreef later in De Ware Tijd: Lichtveld ‘maakte dit succes mee, gezeten in
de loge van Thalia, maar wegens de toen bestaande politieke situatie (Lou was juist
in ongenade gevallen als minister) durfde het koor het niet aan, hem op het podium
304
te doen verschijnen, om de verdiende hulde in ontvangst te nemen.’ Volgens Reug
werd eerst de Nederlandse versie gezongen en kon het lied geen typisch Surinaams
lied genoemd worden, al maakte de vertaling in het klankrijke ‘Neger-Engels’ de
melodie veel mooier. De redactie van De Ware Tijd maakte daarbij de volgende
kanttekening:
Wat het Surinaams Volkslied betreft [van Hoekstra] kan o.i. alleen bezwaar
gemaakt worden tegen de tekst van het eerste couplet. [...] Het bezwaar,
dat de componist een Hollander was, delen wij niet: Suriname heeft voor
zijn bloei de inspanning van alle hier wonende volksstammen nodig en
is krachtens zijn geschiedenis van de laatste drie eeuwen zo Hollands
als maar wezen kan.
In 1959 besloot de Surinaamse regering de nationale symbolen vlag, wapen en
305
volkslied officieel vast te stellen. Besloten werd de oude melodie van De Puy te
handhaven en het tweede couplet van Hoekstra te verheffen tot officiële tekst.
Bovendien werd de dichter Trefossa verzocht een nieuw couplet te schrijven in het
Sranantongo, waarin de eenheid van het Surinaamse volk en de verbondenheid
met het grondgebied tot uitdrukking zou komen. Dat Trefossa (Henny de Ziel) de
opdracht daartoe kreeg, lag voor de hand: hij was in de Surinaamse samenleving
een onomstreden figuur en had bovendien twee jaar eerder zijn belangrijke
dichtbundel in het Sranan Trotji het licht gegeven. De nieuwe tekst werd per 7
december 1959 door de Staten als het nieuwe Volkslied van Suriname bekrachtigd
en luidt:
Opo! Kondreman oen opo!
Sranangron e kari oen.
Wans ope tata komopo,
Wi moe seti kondre boen.
Stré de f'stré wi no sa frede,
Gado de wi fesiman.
Heri libi te na dede.
Wi sa feti gi Sranan.
Staat op! Landgenoten, staat op!
Suriname roept ons.
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Uitvoerig verslag in DS 6174/10-12-1946. Twee maanden later refereerde dezelfde krant
opnieuw aan dit incident, nu in een verslag van een bijeenkomst met Wim Bos Verschuur,
die uitnodigde het volkslied te zingen. ‘Het Sur. Volkslied herleeft!’ kopte De Surinamer (DS
6203/22-2-1947).
In een overzichtsartikel van Surinaamse volksliedjes, overgenomen uit De Vrijheid in DWT
334/4-10-1958. Reug citeert de tekst niet, en die is ook niet opgenomen in Helmans
‘verzamelde Sranan gedichten’ Adyosi/Afscheid (1994).
Ik baseer mij hier op de toelichting van Eva Essed-Fruin in Trefossa 1977: 101-104. Over de
vlag: Essed-Fruin 2000b.
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Waar onze voorouders ook vandaan kwamen,
wij moeten het land op poten zetten.
Als we strijden moeten, zullen we niet bang zijn
God is onze Leider.
Heel ons leven, tot de dood,
306
zullen we strijden voor Suriname.

Trefossa's couplet is vanaf de jaren '60 altijd als eerste couplet gezongen. De dichter
nam er twee regels in op van de eerdergenoemde tekst van J.G.A. Koenders. Het
derde en vierde vers van die tekst luidde: ‘Herie liebie te na dede/ Wie sa siengie
fo Sranan!’ [Heel het leven tot aan de dood/ Zullen we voor Suriname zingen!] die
Trefossa met een
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Volkslied, wapen en (oude, door Noni Lichtveld ontworpen) vlag van Suriname werden
gepubliceerd in Vlag 1959 & Flag 1959. Geciteerd naar Trefossa 1977: 73. Vertaling van
Michel Berchem. In een circulaire van onderwijsinspecteur W.A. Leeuwin, dd. 22-4-1960,
werd het volkslied nogmaals onder de aandacht van de schooldirecteuren gebracht, want het
werd ‘op nog geen 5 scholen helemaal foutloos’ gezongen.
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kleine variant tot de slotregels van zijn couplet maakte.
Trefossa stelde ook voor de tekst van het gehandhaafde couplet van Hoekstra
te ontdoen van met name de negatief klinkende regels ‘Doch dat elk zich dan ook
schame/ Die zijn ere maakte te schand!’ Daarop herschreef hij vijf van de acht regels
en luidde de nieuwe Nederlandse versie:
God zij met ons Suriname,
Hij verheff' ons heerlijk Land.
Hoe wij hier ook samen kwamen
Aan zijn grond zijn wij verpand.
Strijdend houden we in gedachten:
Recht en waarheid maken vrij:
Al wat goed is te betrachten,
307
Dat geeft aan ons Land waardij.

De raad van ministers wenste het woord ‘strijdend’ te vervangen door ‘werkend’.
Uit vrees voor te veel weerstand liet de regering de nieuwe versie buiten de
Landsverordening; zij speelde de tekst door aan de NPS-fractieleider in de Staten
J.A. Pengel die de tekst indiende en die prompt aanvaard werd. Trefossa's voorstel
om als nieuwe melodie die van J.N. Helstone te introduceren, vond in de ministerraad
308
geen weerklank. Evenmin gehoor werd gegeven aan de oproep van de
hindostaanse vereniging Hindustani Nauyuwak Sabha een door haar voorgesteld
309
couplet in het Sarnami met bijpassende melodie te accepteren. Later maakte
Goeroedath Kallasingh een vertaling van Trefossa's tekst in het Sarnami en Jit
Narain schreef enkele aanvullende coupletten in het Sarnami, maar ook deze teksten
310
geraakten in de vergetelheid.
Met Trefossa's tekst werd het Surinaamse Volkslied eindelijk gemeengoed van
alle Surinamers. Op de manifestatie Kolonialisme-Onafhankelijkheid van het
Nederlands Komité voor Internationaal Jongerenwerk op 30 maart 1971 te
Amsterdam, verkreeg het zelfs de status van geuzenlied. Omdat de nationalistische
dichter R. Dobru was uitgenodigd, had de Nederlandse minister van buitenlandse
zaken Joseph Luns de subsidie voor de manifestatie ingetrokken. De Surinamers
onder leiding van Dobru namen daarop de hele manifestatie over, zodat het thema
het kolonialisme van Nederland betreffende Suriname en de Antillen werd. De
311
manifestatie werd besloten met een voordracht van het volkslied door Dobru.
Niet iedereen vond Trefossa's tekst Surinaams genoeg. De plechtstatigheid en
traditionele versbouw vonden sommigen niet passen bij de Surinaamse volksaard.
Edgar Cairo ging daarin het verst en sprak van ‘een stompzinnig versje’, ‘zo
traditioneel Hollands als de pest’ en vroeg zich af:
Hoe is het mogelijk dat een volk onder warme en antoesjaste tropische
sferen, met een heerlijk temperament, zó'n afgesleten oubollig rijmpje
met een maatslepende Wilhelmusachtige melodie aksepteert! Joost van
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Gecit. naar Trefossa 1977: 104, waar Eva Essed-Fruin verhaalt hoe deze tekst werd
aangenomen.
Deze melodie zou precies op Trefossa's tekst aansluiten (zie Chin 1990a: 100).
DW 8022/5-12-1959; DWT 691/4-12-1959; DWT 699/14-12-1959; Dew 1978: 126-127. Sedney
1997: 46.
Ze zijn opgenomen in Lalla Rookh, 7 [1982], nr. 3, april, pp. 22-24.
Verslag in DWT 4149/26-4-1971.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

den Vondel zou zich ervoor schamen! (Vaarwel, o Surinaam, verwacht
312
ene andere melodije!)
Cairo stelde zelf een nieuw Surinaams volkslied voor ‘vol van eigen ritmes, eigen
warmte, antoesjasme... Een ware Sranan-singi met indiaanse fluit, hindostaanse
tabla,

312

Cairo 1984: 48. Verg. ook Cairo 1976: 3 en zijn column ‘Volkslied is nie volk z'n lied’
in zijn bundel ‘Ik ga dood om jullie hoofd’ (1980), pp. 123-124.
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drums (krioro-dron) etc., reeds in 1970 geschreven.’
Later zijn er pogingen ondernomen om de melodie van De Puy door een andere
te vervangen. W.A. Leeuwin pleitte in 1973 tevergeefs om alsnog de muziek van
314
J.N. Helstone te gebruiken. Rudy Bedacht meende dat de melodie van de Friese
toondichter koloniaal was en dat er ‘te vaak grote intervallen in voorkomen die
aanleiding kunnen geven tot schreeuwen. En een volkslied moet waardig klinken!’
315
Bedacht schreef een nieuwe melodie - en hij had er ervaring mee want hij schreef
ook al een Antilliaans volkslied, een lied voor Amsterdam, voor Amsterdam-Zuidoost
en een volkslied van het Verenigd Europa. Nooit verkreeg er ook maar één een
officiële status.
Het Surinaams volkslied van Hoekstra uit 1893 paste zeker in de geleidelijke culturele
heroriëntatie op het eigen land die rond 1890 inzette. Tegelijkertijd maakt zijn tekst
ook duidelijk dat met de nieuwe dynamiek van de eeuwwende het roer nog niet in
één keer helemaal om was. De feuilletons die in de jaren '90 verschenen in De
Surinamer en het Protestantenblad waren bijna altijd van Nederlandse origine; het
Protestantenblad meldde wel dat er veel proza en poëzie was binnengekomen,
316
maar daarvoor was er geen plaatsruimte. Het gelegenheidsvers ter verheerlijking
van het Oranjehuis bloeide als nooit tevoren, en de politieke actualiteit bracht allerlei
schrijvers en schrijvertjes in beweging. Een hoogtepunt in de gelegenheidsliteratuur
van het einde van de 19de eeuw wordt gevonden in de beroering die ontstond door
het optreden van gouverneur M.A. de Savornin Lohman.

Close-up: Gelegenheidsteksten rond De Savornin Lohman
Zelden zijn de pennen met zoveel inzet geslepen en zelden verscheen er zoveel
sarcastisch, voor de latere beschouwer nog altijd vermakelijk gelegenheidswerk als
317
over de gouverneur met zijn ‘steile, onbuigzame en hooghartige karakter’. In de
pers was er veel kritiek op het eigendunkelijke optreden van Maurits Adriaan de
Savornin Lohman die in 1889 als gouverneur was aangetreden. De West-Indiër
nam daarbij het voortouw en werd prompt door de gouverneur voor de rechter
gesleept - overigens tevergeefs. Het ontactische optreden van de gouverneur tegen
de trotse Para-negers die weigerden hun belasting te betalen, en zijn pogingen de
Koloniale Staten om te vormen tot een democratischere volksvertegenwoordiging,
leverden hem veel tegenwind op. Maar hij kreeg ook een deel van de pers achter
zich: De Volksbode en het Gouvernements Advertentieblad. Op 23 december 1889
weigerde de gouverneur botweg de Staten de inlichtingen te verschaffen waarop
zij grondwettelijk recht hadden. De tegenstelling tussen de betergesitueerden die
de Staten steunden en de gewone bevolking werd binnen korte tijd aangewakkerd,
alsook die tussen de joden - royaal vertegenwoordigd in de Staten - en de
herrnhutters die de zwarte bevolking steunden. In het Gouvernements
Advertentieblad van 30 januari 1890 werd door ‘Een man uit het volk’ een lofdicht
op de gouverneur geschreven met een acrostichon op de letters Jonkheer Meester
313
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Cairo 1984: 164-167. Citaat van p. 165.
Leeuwin 1973.
Rudy Bedacht, ‘Een nieuwe nationale melodie’, in WS 23-11-1995. Zijn versie opgenomen
in Bedacht 1997: 145.
P 4/13-9-1895.
Van Lier 1977: 257. De strubbelingen rond deze gouverneur doet hij op pp. 256-269 uit de
doeken. Ook uitvoerig in Hira 1982: 215-243.
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De Savornin Lohman. ‘Multatuli’, schrijvend vanuit de ‘Elyseesche velden’ nam
daarop het gedicht over in De West-Indiër van 2 februari en gaf daarbij ter inleiding
Multatuli's vers
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met de hatelijke regels
Verbeelding tijdsgewricht, Verzoening, juichend beven,
318
Wie zegt ons waar 't gewoel, een Einde nemen zal?

Een week later drukte dezelfde man uit het volk opnieuw een naamgedicht in De
West-Indiër af, dat van onder naar boven en van boven naar onder kon worden
319
gelezen. In het Gouvernements Advertentieblad verscheen op 25 februari een
lang gedicht van ‘Een uit 't volk’ over de jodenvriend De Savornin Lohman, natuurlijk
een ironische kwalificatie, maar tegelijk een weinig kiese, omdat De Savornin Lohman
320
vroeger van antisemitische uitlatingen was beschuldigd. Op 12 maart 1890 dreef
De West-Indiër de spot met de gouverneur ten top. In een paginagroot affiche wordt
reclame gemaakt voor ‘Een groote, kolossale, pyramidale, koloniale uitvoering’. De
ingezetenen worden opgeroepen ‘het genotvolle schouwspel van de vreedzame
oplossing der Surinaamsche questie’ bij te wonen, waarbij zich in levenden lijve
zullen vertonen:
Ten eerste: Een neger-beschietende en inlichtingen-weigerende
Goeverneur-Generaal.
Ten tweede: De beschoten Para-negers, met wonden bedekt. NB. Let
wel op de doodsangst die nog op hunne trekken te lezen staat.
Ten derde: Een zwerm Koloniale Raden van Suriname, voor deze
gala-voorstelling feestelijk uitgedoscht.
En dan nog bovendien
Ten vierde: Een levend sprekend Kalf(f), in vrijheid gedresseerd,
ongemuilband boodschaplooper van Zijne Excellentie den
Goeverneur-Generaal. NB. Dit diertje zal zich in nationale kleederdracht
321
den volke vertoonen!
Mr. J. Kalff was de toenmalige procureur-generaal die weigerde een vervolging in
te stellen na de klacht van een jood die slaags was geraakt met redacteuren van
de gouverneur-vriendelijke De Volksbode.
Toen Oefening Baart Kennis op 6 augustus 1890 een voorstelling gaf van het
‘wereldberoemd drama’ Onder valsche vlag van C. Lietong, maakte De Volksbode
er met vette letters melding van dat de hoofdrolspeler een booswicht toeriep: ‘Werp
thans uw masker af, vaar niet langer onder valsche vlag’ - duidelijk een schimpscheut
aan het adres van de Koloniale Staten, zoal niet van de acteur, dan toch van de
322
krant.
In mei 1891 kwam het tot een dagen durend volksoproer waarbij een man werd
doodgeschoten. De redacteuren van De Volksbode werden wegens opruiing tot
lange celstraffen veroordeeld en in juni zette Den Haag een punt achter het rumoerige
bewind van De Savornin Lohman. Daarmee was een einde gekomen aan een roerige
periode in de Surinaamse politiek, in de journalistiek en in de daarop direct
geïnspireerde gelegenheidsliteratuur. Anna de Savornin Lohman (1868-1930),
318
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Het vers is opgenomen in Multatuli 1951: 561-562. WI 10/2-2-1890.
WI 12/9-2-1890. De dichter werd bijgevallen en verzocht om een vers op Mr. W. Tonckens
Jlz. die de gouverneur verving (WI 11/5-2-1890). De dichter antwoordde dat hij uit tijdgebrek
niet aan de wens kon voldoen; ‘Hij heeft zijne handen vol, behalve met het heldendicht “23
December 1889 of moed, beleid en trouw” met het op rijm brengen van des Gouverneurs
welriekende Memorie van Antwoord op de faecaliënverordening.’ (WI 15/19-2-1890).
GAB 25/25-2-1890. Van Lier 1977: 257.
WI 21/12-3-1890.
DV 32/10-8-1890.
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dochter van de gouverneur, zou deze periode terughalen in haar Herinneringen
323
(1909), waarvan de Koloniale Bibliotheek een exemplaar bezat. Zij bracht enkele
jaren van haar jeugd door in Suriname, jaren die zij beslissend vond in haar leven
‘omdat ik toen was geworden eene der-

323

Catalogus... 1911: 102.
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genen voor wie “de wereld” geene égards meer heeft, wijl ik in haar midden thans
de plaats innam van eene der strijdenden en werkenden, terwijl ik voorheen was
324
325
eene voor wie andren zorgen.’ Zij had al verschillende boeken geschreven , toen
zij in het grote hoofdstuk ‘Suriname’ in haar Herinneringen zei wat met die scherpte
zelden gezegd was:
Wat komt het er voor een christelijk ministerie in den Haag op aan, wat
er wordt van den zwarten ‘broeder’ in Suriname, van de eigenlijke
bevolking, aan welke wij haar land ontroofden. [...] Dat christelijke
ministeries op die wijze even baatzuchtig denken en even onverschillig
zijn ten opzichte van het waarachtig christendom, als welke andere
volslagen ongeloovige richting ook, dat heeft mijn vader nooit begrepen,
326
van het begin af niet. Dat was zijn hoofd-fout.
Anna de Savornin Lohmans Herinneringen getuigen van een buitengewoon scherpe
zelfanalyse en moed om zichzelf neer te zetten in de beschamende gedaante van
het verwende, gieberige en arrogante kind dat zij in de kolonie was. Zij ergerde zich
aan de huichelachtigheid van de maatschappij, aan ‘die deftige, gedecoreerde,
hooge betrekkingen bekleedende heeren, die soms 'n vrouw en kinderen in Holland
hadden, terwijl ze hier openlijk leefden met die of die’ (108-109). Ze schrijft openlijk
over de tegenstelling tussen katholieken en herrnhutters, roemt hun inzet maar
ergert zich aan hun zieltjeswinnerij. Radicaal verzette zij zich tegen het gedachtegoed
327
van de ethische richting in politiek en literatuur.

Een literair debat
Naast gelegenheidswerk gaven de jaren '90 van de 19de eeuw ook een meer
principiële reflectie op het schrijfambacht en de positie van de (serieuze) schrijver
te zien. Dat was voor het eerst sinds de verschijning van het maandschrift De kolonist
(1838/1839). Het tijdschrift Kennis Adelt , in 1895 uitgegeven door de gelijknamige
leesvereniging, zorgde voor een debat over de richting van de literatuur.
Het program dat in het eerste nummer van maart 1895 werd ontvouwd, meldde
dat het blad ‘de liefde tot kennis en kunst, taal en letteren’ wilde aankweken en
bevorderen, dat er ruimte beschikbaar zou zijn voor goedgeslaagde oorspronkelijke
stukken en vertalingen van de leden en voor ‘het meest wetens- en lezenswaardige
uit de periodieke lectuur’. Er was al een correspondent in Nederland gevonden en
tussen alles door zou ook ‘een ingelascht stukje litteratuurgeschiedenis’ aan het
bereiken van het doel meewerken. In het eerste nummer presenteerde de redactie
een novellette van Emile Zola die in de pers ontvangen werd als ‘een zeer goede
328
vertaling’. Het aprilnummer van Kennis Adelt bevatte onder meer ‘de realistische
novelle Tine’ die ‘niet getuigt van een meesterhand toch sporen draagt van een
jeugdige kracht’. De verzen in het nummer waren te jong om op zichzelf te kunnen
staan en de schets ‘Zomeravond in een Geldersche bos’ was te klein, aldus een
recensent: ‘Als hij echter een schetse hier van onze kolonie had geteekend, zou
324
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De Savornin Lohman 1909: 86.
In WI 77/26-9-1897 adverteert de Wed. C.C.L. Reeberg met o.m. Vragensmoede van Anna
de Savornin Lohman.
Herinneringen, pp. 91-92. De auteur schreef abusievelijk onbaatzuchtig.
Een bericht van haar begrafenis werd nog afgedrukt door BWR 138/24-10-1930.
NSC 284/24-3-1895.
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het meer effect gegeven hebben.’
welke
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Uiteraard zegt het Geldersche bos iets over

Uit een recensie in NSC 293/25-4-1895. Het blad zelf is niet bewaard gebleven.
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oriëntatie veel auteurs op dat moment nog aanhielden.
Uit een uitvoerige bespreking van het augustus/septembernummer van 1895 blijkt
dat de redactie van Kennis Adelt zich had aangesloten bij ‘de richting der modernen
330
[...] geformuleerd in schoone zinnen, door den taalvirtuoos Van Deyssel.’ Blijkens
een citaat werd het programma der ‘modernen’ vooral in praktijk gebracht in een
prozastuk, ‘Een schets’ van H. van Ommeren:
Nacht, wijde, eenzame nacht, rond somberende in geruischlooze omluwing
van het lichtlooze; traag voortkruipende, eindeloozend traag voor die daar
neerligt in groot, breed bed, slaap onaangetaste oogen wijd open,
opgegaan in troostvolle smart-analijse, stil, heel stil doende, als willende
laten voorbijgaan, onopgemerkt, iets bangends aangevaren komende in
het donkere.
Het gaat hier om een schets van Harry Johan van Ommeren (geb. in Paramaribo
op 8 oktober 1876-overl. ald. 31 oktober 1923), die later journalist en Statenlid zou
worden, maar in zijn jonge jaren een grote passie had voor het schrijven, en die
uitstekend op de hoogte schijnt te zijn geweest van de klassieke en moderne
331
literatuur. Het nummer bevatte voorts schetsjes, ‘Mijnheer en mevrouw Peperzout’
door Willem Drop, verzen van V., die ‘met godsoog’ schrijft over hoe het Beest in
hem zijn reine denken aan de illusie verstoort, en van de zich nog ontwikkelende
talenten G. en S.d.S. Het was echter vooral het hoofdartikel van het nummer dat
een debat in de Paramaribose pers uitlokte.
De Nederlandse Tachtigers, Lodewijk van Deyssel voorop, waren in de kolonie
niet onopgemerkt gebleven, al drongen ze pas in de jaren '90 door. De heer S.F.
Duurvoort te 's-Gravenhage had een bijdrage ingestuurd getiteld ‘Handen aan den
332
Ploeg’. Dit stuk had de redactie van Kennis Adelt een hoofdartikel ingegeven,
‘Een lichtstraal’, waarin zij zich beklaagde over de geringe steun die zij had
ondervonden van stad- en landgenoten. De Nieuwe Surinaamsche Courant viel
haar bij:
Wij leven hier in een zeer drukkende atmosfeer van behoud, waarin velen
met groote onverschilligheid zich in het slijk der alledaagschheid wentelen.
Loom zijn de schreden, slap de knieën, zwak de handen, geblinddoekt
de oogen om den weg van geestelijken vooruitgang te betreden, ten einde
voorttegaan met hetgeen de vaderen aangevangen hebben.
Het jonge geslacht nu opgestaan met geestelijke frishheid, gewapend
met de kracht van willen en kunnen, pogende die geestelijke indolentie
333
te bezweren, verdiende krachtdadig te worden gesteund.
In het dagblad Suriname van een week later betoonde ene M.P. zich geen Van
Deyssel-fan, blijkens een ingezonden brief over het stuk in de Nieuwe Surinaamsche
Courant:
330
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Bespreking in de rubriek ‘Kunst- en Letternieuws’ van NSC 342/13-10-1895. De krant spelt:
Van Deijssel.
Rijk van Ommeren 1964: 152-153. Van de Walle 1975: 37-38 schrijft summier over hem.
S.F. Duurvoort staat als tekstdichter vermeld in een drukwerkje uit 1900: Feestliederen bij
gelegenheid eener Feestelijke bijeenkomst gehouden in de groote kerk op den 1 Juni 1900,
ter viering van de verjaring van Mevrouw de Wed. A.F. Bos, geb. Visser, uitgegeven ten
voordeele der armen der Hervormde Gemeente. Muziek van C.S. Adama van Scheltema
(Archief Samson, map 6, nr. 72). Van Adama van Scheltema werden gedichten afgedrukt in
BWR 403/17-5-1933, BWR 404/20-5-1933.
NSC 342/13-10-1895.
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Die bombasterige recensie pleit niet voor het gezond verstand en de
letterkundige smaak der Redactie van de Nieuwe Surinaamsche Courant
evenmin als de aanhalingen uit Kennis Adelt pleiten voor de taal, en de
letterkundige kennis der jeugdige schrijvers.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

336
En hij voegde de laatsten toe:
Recht hebt gij op ontspanning, welnu zoekt die in dingen, waardoor ge
flinke degelijke mannen wordt; wilt ge u vermaken, gaat schieten met de
scherpschutters; rijdt en oefent u op de velocipede, maakt muziek; zoekt
het in alle andere geest- en lichaamsterkende oefeningen; maar in
vredesnaam schrijft vooreerst niet meer zulke ziekelijke, malle dingen en
laat u door Nieuwe Surinaamsche Courant niets wijs maken omtrent de
voortreffelijkheid van uw werk, want de lof die zij u toezwaait, helpt u van
334
den wal in de sloot.
De krant sloeg terug. Niet het hoge en het verhevene zocht de briefschrijver:
het is hem te doen om vermaken, om lol te schoppen d.i. den geest te
verstompen. [...] M.P. ontzeggen wij elk oordeel hieromtrent, omdat hij
eenvoudig niets van de breedte en de virtuositeit der taal kan omvatten,
naardien hij in den behoudenden bekrompen kring waarin zijn geest
òmzweeft, dwalende laag bij den grond, zich ook niet verplaatsen kan in
335
een sfeer hooger dan die hem omgeeft.
En daarmee was het stof gaan liggen.
Van de literaire persoonlijkheden uit het tijdvak 1885-1923 verdient allereerst een
drietal afzonderlijk de aandacht, omdat zij ieder op bijzondere wijze hun inbreng
hebben gehad in het literaire leven zowel vóór als ná 1900: R.A.P.C. O'Ferrall met
het eerste Surinaamse toneelstuk en de eerste Surinaamse sleutelroman, G.G.T.
Rustwijk met de eerste Surinaamse dichtbundel en J.G. Spalburg met de eerste
Surinaamse bundel prozaschetsen. Karakteristiek voor de periode is geweest dat
zij alledrie op veel terreinen actief waren; schrijven was niet hun eerste bezigheid.
Voorts schreven zij alledrie over een tijd die nog de moeten van de slaventijd in zich
droeg, maar zij schreven ook en voorál over heel wat méér dan enkel de landbouw.
Tenslotte waren zij alledrie representanten van de rationaliteit en moderniteit,
waardoor het intellectuele leven van hun dagen een ander cachet kreeg dan de
decennia ervóór.

Profiel: Richard O'Ferrall
Leven. Richard Anton Patrick Connel O'Ferrall (Paramaribo, 21 juli 1855 - aldaar,
28 oktober 1936) is een van de centrale figuren in het culturele leven van Paramaribo
in het laatste decennium van de 19de en het eerste van de 20ste eeuw geweest.
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Hij kwam uit een onderwijzersgeslacht , werd zelf geëxamineerd onderwijzer in
Nederlands, Frans en Engels en schreef rond 1881 een methode voor aanvankelijk
leesonderwijs (eerder besproken in § 1.4). Na enige jaren onderwijzer geweest te
zijn, werd O'Ferrall hoofd van een bijzondere school voor Uitgebreid Lager Onderwijs,
334
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S 42/20-10-1895. Afkortingen door mij aangevuld - MvK.
NSC 345/24-10-1895. In 1898 ontspon zich opnieuw een debat rond Van Deyssel, nu
over diens verdediging van Zola: NSC 596/20-3-1898, NSC 600/3-4-1898, NSC
601/7-4-1898.
Zijn vader was naar alle waarschijnlijkheid R.J.M. O'Ferrall, die in 1849 een gitaarschool
opende (ANAB 86/18-7-1849) die aan het begin van de jaren '60 van de 19de eeuw nog
bestond (SW 32/11-8-1861).
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een kost- en dagschool waaraan ook een kinderbibliotheek verbonden was. Hij
was bovendien directeur van de op 1 januari 1888 gestarte openbare Avondschool
voor Handwerkslieden die sinds 1893 ook een Werk- en Constructiewinkel kende.
De instelling, gevestigd aan de Gravenstraat B

337

NSC 70/2-3-1893 e.v. Volgens WI 9/30-4-1895 op de hoek van Graven- en Stoelmanstraat.
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52, ging met zijn tijd mee door ook een hoofdtolk in het Hindostani aan te stellen,
338
die onderwijs gaf in het lezen en schrijven van het Devanagari. De instelling ging
339
in 1899 op in de mede door hem gestichte Ambachtsschool. Met leerlingen van
340
de hoogste klasse zette hij de toneelgroep Ons Genoegen op. Of het gelijknamige
gezelschap dat in augustus 1905 het drama John Alman in Thalia opvoerde, een
voortzetting van die groep was, is niet met zekerheid te zeggen.
O'Ferrall schreef bijdragen voor het vakblad De Ambachtsman, maar een enkele
keer ook voor de lokale kranten. In 1910-1911 was hij hoofdredacteur van Onze
West. In De Surinamer schreef hij het korte prozastuk ‘Schrikkeljaar’ waarin hij aan
de hand van historische voorbeelden duidelijk maakte dat schrikkeljaar niet een jaar
341
is dat schrikt, maar dat schikt. Op 22 juli 1896 werd in het toneelgebouw Thalia
zijn stuk Lucij opgevoerd, het eerste avondvullende toneelstuk van een Surinaamse
schrijver (besproken in § 8.3.1). O'Ferrall was in datzelfde woelige jaar 1896
secretaris van het toneelgenootschap Thalia ten tijde van de bestuurscrisis waarover
hij uitvoerig publiceerde in de Nieuwe Surinaamsche Courant; later dat jaar werd
de eerder beschreven aanslag op hem gepleegd (zie Close-up in § 8.1). In 1897
en 1900 stelde hij zich verkiesbaar voor de Koloniale Staten, maar hij werd pas
342
Statenlid op 24 mei 1922 en zou dat blijven tot 7 mei 1928.
O'Ferrall was bovendien een actief lid (en in 1896 bestuurslid) van de
343
Buiten-Sociëteit Het Park en van het Algemeen Nederlandsch Verbond. In 1903
werd onder zijn leiding ‘Het Kleine Bataljon van Suriname’ opgericht, een
jongensvereniging die zich ten doel stelde de leden fysiek te ontwikkelen en aan
orde en tucht te gewennen om de liefde en gehechtheid aan het Huis van Oranje,
344
Nederland en Suriname aan te kweken. In 1905 zat hij weer in een comité dat
opkwam voor de belangen van de kleine planters en drie jaar later redigeerde hij
345
het hoofdzakelijk aan de landbouw gewijde weekblad De Ploeg. In 1923
publiceerde hij de roman Een Beschavingswerk.
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In een advertentie in WI 73/11-9-1889 e.v. noemt O'Ferrall de naam van J. Wilson.
DS 36/4-5-1899. De andere school van O'Ferrall dreigde in 1913 failliet te gaan, maar werd
gered doordat de burgerij financieel bijsprong (zie DS van januari/februari 1913).
NSC 333/12-9-1895: bericht van herleving van het gezelschap. Vermoedelijk gaat het hier
om zijn ULO-school.
DS 7/23-1-1896. Later schreef hij in dezelfde krant een meerdelig artikel over Krulloten (DS
43/24-5-1903 e.v.). In de WI 94/24-11-1897 schreef hij over de onderwijsgeschiedenis van
Thomson 1897. In de NSC 43/27-11-1892 tot en met 48/15-12-1892 over de Normaalschool.
DS 96/2-12-1897 e.v.: ‘Eenige kiezers’ adverteren om ter aanvulling van de vacature-Granada
[op 17-12] op niemand anders dan O'Ferrall te stemmen. Voorts in DS 16/25-2-1900. Ooft &
Samson 1966: 187.
In de balzaal van de sociëteit hield hij in augustus 1900 een lezing, ‘Iets over Ethica’, Entree
50 ct. voor een heer en een dame (NSC 846/19-8-1900). Blijkbaar beheerste hij het onderwerp
goed. Een kort verslag in NSC 851/6-9-1900 meldt dat hij sprak ‘Voor een niet groote menigte’.
‘Over het algemeen was de voorlezing zeer interessant. De heer O'Ferrall kan zich op dit
gebied zeer ruim bewegen.’ Op een avond van het Verbond, op 13 mei 1907, gaf hij
voordrachten (NSC 1541/9-5-1907 & DS 38/12-5-1907).
NSC 1129/7-5-1903 & DS 20/8-3-1903, rubriek ‘Stadsnieuws’.
DS 64/10-8-1905, DS 99/10-12-1905. In DS 43/24-5-1903 e.v. schreef hij over krulloten. De
Ploeg elke zaterdag, 24 nummers van 11 juli 1908 tot 19 december 1908. (Hartog 1944: 332)
Op 7-5-1912 hield hij een lezing, ‘Gekout over den landbouw’, opgeluisterd door zang en
muziek (DS 35/2-5-1912 e.v.). Hij werkte ook aan een atlas van Suriname en ‘een daarbij
behoorend handwerk’ maar die zijn nooit verschenen (S 89/11-11-1919).
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Op 74-jarige leeftijd werd R.A.P.C. O'Ferrall, ‘inspecteur der Amec Scholen, thans
in Nederland’, voor de verdere dienst in de tropen afgekeurd. Hij sloot daarmee een
346
bijzonder bedrijvig leven af.
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Het pensioneringsbericht in De Nieuwe Stem, aangehaald in DS 83/17-10-1929. Amec staat
voor African Methodist Episcopal Church. Volgens het Koloniaal Verslag van 1914, p. 11 van
het daarin opgenomen Onderwijsverslag, werd op 8 november 1913 ‘De Nieuwe School’
opgericht door het bestuur van de AMEC. Informatie met dank aan Lila Gobardhan-Rambocus.
Een kort ‘In memoriam’ in DW 3011/28-10-1936.
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Werk. In 1900 publiceerde Richard O'Ferrall onder het pseudoniem Ultimus enkele
347
gedichten van een zeer traditioneel idioom in de Nieuwe Surinaamsche Courant.
Van een andere orde is de enige roman die hij schreef. Voor juni 1923 werd
aangekondigd Een Beschavingswerk, een sociaal- en economisch-politieke studie
in romanvorm. Het boek zou ƒ2,25 gaan kosten en er was ruimte voor advertenties
348
binnen en buiten de tekst. Toen het boek verscheen bij H.B. Heyde bleken er
echter geen advertenties in te zijn opgenomen, mogelijk vanwege de controversiële
inhoud van de roman. O'Ferrall gaf het boek het licht onder de naam Ultimus, maar
zette onder dat pseudoniem op de titelpagina direct zijn eigen naam.
Een Beschavingswerk telt 168 pagina's, verdeeld over 13 hoofdstukken - een
aantal dat niet helemaal toevallig lijkt. Het boek is zo zeldzaam en de plot zo curieus,
dat ik die in grote lijnen weergeef. De gouverneur van Suriname heeft het plan
opgevat om het verval van de indianen aan de Paloemeu een halt toe te roepen en
beschaving en kerstening te brengen in de Zuid-Oost-hoek van Suriname. Hij laat
zich adviseren door indianenkenner De Slechte (nomen est omen!) die voorstelt in
het gebied de vlechtnijverheid te introduceren. De Hollandse ingenieur Bergsluys
krijgt de opdracht een spoorweg te ontwerpen waar ook de goudzoekers aan de
Lawa van kunnen profiteren. De geneesheer Bang-a-man wordt uitgezonden samen
met zijn vrouw die een hoedenvlechtproject op zal starten op een post bij de mond
van de Oelemari, 80 kilometer van de zuidgrens en geheten: Wilhelmina'sgift [sic].
Bang-a-man maakt kennis met de granman der aukaners (die om een ziekenhuis
vraagt) en met enkele indianen, hij wordt plechtig geïnstalleerd en weet de piai's
(sjamanen) van de indianen voor zich te winnen. Wanneer de eerste indiaanse
vrouw een hoed heeft gevlochten, wordt mevrouw Bang-a-man de orde van Oranje
Nassau verleend.
Na vijf jaar wordt er op Wilhelmina'sgift een dominee gestationeerd, dr. van der
Aa. Met zijn preken wordt hij wereldberoemd en er wordt een reusachtige tempel
gebouwd midden in het oerwoud. Mevrouw Bang-a-man wordt als ‘Engel-der-liefde’
afgeschilderd in Amerikaanse kranten; zij en haar man moeten incognito op vakantie
naar Zwitserland en doen op de terugreis via Nederland de minister van koloniën
en de koningin aan. Dr. van der Aa ontvangt bij zijn inwijdingsrede voor de tempel
de orde van de Nederlandsche Leeuw.
Het is helder dat O'Ferrall zich bij het schrijven van deze roman heeft laten
inspireren door de aanleg van de Lawa-spoorweg (1902-1912), een spoorlijn die,
begonnen als grootse onderneming ter openlegging van het binnenland, uiteindelijk
nooit haar doel, de Lawa, haalde, maar eindigde bij het plaatsje Dam aan de
Sarakreek. Ook schrijver Johan Marcus had al aandacht gevraagd voor het
geldverslindende stoomtreintraject in zijn brochure Kan Suriname's lot worden
349
verbeterd? Wat bij lezing van Een Beschavingswerk pas gaandeweg duidelijk
wordt, is dat de schrijver ook een satire heeft willen geven op vele toestanden in
Suriname. Aanvankelijk worden satirische elementen mondjesmaat aangebracht,
zoals wanneer een van de notabelen op bezoek bij de gouverneur uitroept: ‘Dood
aan de heerlijke sandwiches!’ (21), of wanneer over het isolement van de geneesheer
wordt gezegd: zijn telefonische verbinding ‘kon door kwaadwilligen worden verbroken,
zijn paard gedood, zijn fiets ontredderd.’ (90) Het is door de subtiele opstapeling
van absurde elementen dat de ‘studie in romanvorm’ steeds groteskere dimensies
aanneemt. Voor één hoed krijgt mevrouw Bang-a-man een koninklijke onderscheiding
347
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NSC 783/11-1-1900 ‘Uit het leven’; NSC 785/18-1-1900 ‘Vertwijfeling’; NSC 789/1-2-1900
e.v.; ‘De tropische in Wintergewaad’; NSC 813/26-4-1900 ‘Theodoor Neumann Cordua’.
DS 43/31-5-1923. Een exemplaar van het boek is aanwezig bij het KITLV, Caraf.
Marcus 1906: 4.
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en de regen van onderscheidingen houdt daarna niet meer op. De indiaanse
vlechtster - Suriname kende inderdaad van 1913 tot 1947 in navolging van Curaçao
350
een hoedenvlechtschool - krijgt tot geschenk ‘een snoer groote glaskralen, een
groote lap Javaansch goed en een bos vlechtstroo.’ (121) Hoogtepunt van ironie is
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Over de geschiedenis ervan: Vernooy 1997 en Conradi 2001: 5-6.
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wel dat de gouverneur een expeditie organiseert waarbij alle heren verplicht zijn
een indiaanse hoed te dragen (124); de gouverneursvrouwe draagt een hoed in de
vorm van een wakago (fazant). Als het echtpaar Bang-a-man de koningin bezoekt,
is deze net aan een handwerkje bezig en zij vertelt hoe zij uit gaat wandelen met
een indiaanse hoed op het hoofd met ‘een rand in den vorm van een schild met een
bol, die een leeuwenkop voorstelt’: ‘Ik zou ook gaarne zoo nuttig willen zijn. Maar
Koninginnen kunnen dat niet.’ (160) Overigens is het idee van een strooien hoed
voor de koningin minder ver gezocht dan het lijkt: er zijn hoeden vervaardigd van
wel ƒ1000,- per stuk die werden aangeboden aan de keizer van Duitsland en de
351
president van Frankrijk.
Of O'Ferrall zich in sommige passages gebaseerd heeft op ambtelijke stukken,
of daarvan een pastiche heeft willen geven is niet helemaal helder:
De eerste concessionaris aan de Njankreek, Frits Cavell, had den
Gouverneur belangrijke mededeelingen gedaan, 1e. omtrent rijke plekken,
die hij in de Njankreek ontdekt had, 2e. omtrent de Maraudeurs, die aan
de Marowijnekreek gevestigd waren en daar een dorp gesticht hadden
[p. 84]
Zeker is dat hij véél in de Nederlandse kolonie op de korrel heeft willen nemen: de
bekrompen ondernemingsgeest, de neerbuigendheid tegenover bosnegers en
indianen, de megalomanie van missie en zending, de irrealistische plannenmakerij
van gouverneurs en de wandelende tongspatels die hen omringden, de truttigheid
van het koningshuis, de idiotie van beschavingsmissies:
Pietje kreeg elken dag een nieuw speelmakkertje van de Oelemari. Ze
kregen allen, zoodra ze er waren, evenals Pietje, een broekje aan; bij 't
naar huis gaan moesten ze dat weer afleggen. De kinderen vonden dat
broekje aardig. Eens vroeg er een, of het zijn broekje aan mocht houden
en er mee naar zijn kamp gaan.
- Met genoegen, vriendje! had Mevrouw Bang-a-man geantwoord; maar
ze moest, toen het ventje een volgenden keer weer kwam, hooren, dat
hij zijn broekje onderweg had moeten uittrekken, omdat hij moeilijk daarin
kon gaan. [106-107]
O'Ferralls tijdgenoten moeten in ieder geval het boek als sleutelroman hebben
gelezen. In De Slechte heeft O'Ferrall duidelijk een antibeeld van de antropoloog
C.H. de Goeje gegeven. Dat deze een zeeofficier meekrijgt op een expeditie, is een
aardige knipoog naar De Goeje die zelf zeeofficier was in de jaren dat het boek
speelt. Ten tijde van de aanleg van de Lawaspoorweg was de ontwerper, ir. Cornelis
Lely, gouverneur van Suriname. Waarschijnlijk heeft hij, samen met de directeur
der Koloniale Spoorwegen, Jhr. J.C. van Reigersberg Versluys, model gestaan voor
de figuur van ingenieur Bergsluys. Lely moet na zijn verkenningen van het
Lawagebied in 1902 inderdaad in Paramaribo als een ‘aardse messias’ zijn
352
ontvangen. Voor de onderwijsinspecteur Calf, die ‘meende, dat wat niet Hollandsch
was, niet van zijn ressort is’ (92), heeft evident H.D. Benjamins het model aangereikt.
Mogelijk zit in een van de notabelen ook een alternatief portret van het Statenlid
353
Julius Muller verborgen.
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Conradi 2001: 6.
Van Putten 1990: 60. Van Puttens beschrijving van het project kan veel in de roman
verhelderen.
Over Muller: zie de Surinaamse Almanak 1905.
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Van O'Ferralls in 1923 uitgekomen boek verschenen al in 1919 twee
voorbesprekingen in het nieuwsblad Suriname, blijkbaar met het oog op een
354
voorlezing uit het werk door de schrijver in de loge Concordia. O'Ferrall werd een
‘man van ervaring en bezonken kennis’ genoemd, en zijn boek waar de redacteur
inzage in had gehad, zou spoedig in druk verschijnen:
In afwijking met de tot nu toe gevolgde methode bij dergelijke arbeid
[beschaving van de indianen - MvK], laat hij het allereerst een dokter bij
deze boschbewoners verschijnen en zijn eerste werkzaamheden [zijn]
geheel van hygiënischen aard. Wij mogen hier niet verklappen, hoe
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Op woensdag 19 november 1919 (S 89/7-11-1919, S 91/14-11-1919 en S 92/18-11-1911).
Ook blijkens een voetnoot op p. 33 van het boek moet hij het manuscript al in of vóór 1919
voltooid hebben.
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de zaak zich verder afwikkelt, maar kunnen wel verklaren, dat de
samensteller, die goed op de hoogte van de zeden en gewoonten van
onze Indianen blijkt te zijn, in zijn werk tal van gezonde begrippen
uiteenzet, op eenvoudige, gezellige wijze, zonder andersdenkenden in
355
het minst onaangenaam te zijn.
Aan de satirische aard van het boek wordt geheel voorbijgegaan. Toch is de laatste
opmerking merkwaardig: het lijkt alsof er een publiciteitsstrategie achter deze
‘bespreking’ heeft gezeten die niet alleen reclame beoogde, maar die ook de wind
uit de zeilen van latere criticasters wilde nemen. O'Ferrall was in ieder geval zeer
ingenomen met de teksten, want hij liet beide afdrukken op een intekeningsbiljet.
Een latere tekst uit Suriname had nog het meeste weg van een reclametekst:
‘Een Beschavingswerk’ is geen dorre opsomming van feiten, geen
voorschriften in een lijstje, geen beschrijving van moeitevolle
beschavingspogingen.
Het is een roman! Een roman voor jong en oud, dame en heer, adel en
gemeen, geestelijke en leek, voor ‘Elck wat wils’. Elk hoofdstuk is als het
ware een idylle.
Het gemoed wordt op heerlijke wijze in beweging gebracht.
Het boek bevat dertien hoofdstukken. Moeilijk te zeggen, welk hoofdstuk
het mooiste is. Het is in de trant van Jules Verne geschreven, het geheel
356
is fantasie op de werkelijkheid gegrond.
Het is waarschijnlijk dat het hier om een door de auteur zelf aangeleverd tekstje
ging, zonder dat de redactie van de krant het boek gezien had. Als O'Ferrall
inderdaad zelf de auteur was, dan geeft de opmerking over Jules Verne een indicatie
over de literaire aspiraties die hij koesterde - tenzij hij ook dat ironisch bedoelde.
Curieus is nog de slotzin van het stukje, die suggereert dat het manuscript al had
gecirculeerd binnen een zekere lezersgroep:
‘Fijn! keurig! goed opgezet’ hebben diegenen gezegd, die het gelezen
hebben.
Voorzover bekend is er slechts één recensie van de roman verschenen, een
uitvoerige bespreking door Joh.F. Snelleman in de West-Indische Gids. Deze merkt
op dat een voorrede aan de roman ontbreekt en dat het daarom gissen is naar de
bedoeling ervan. Plannen om het binnenland tot ontwikkeling te brengen hebben
niets gebaat, zegt Snelleman, en dus wil O'Ferrall
een heel anderen kant uit, nu hij ziet dat al het geschrijf over den put,
over het moeras, over het stiefkind, het verwaarloosde erfdeel aan een
verslapten band niet baat. Terwijl een glimlach, een bittere glimlach
misschien, hem om den mond speelde, heeft hij naar de pen gegrepen
en is, in romanvorm, zijn sociaal-economische-politieke studie gaan
schrijven; haastig, zooals zij doen die iets gewichtigs hebben te zeggen,
overhaast zelfs blijkens de vele fouten, gezwegen van de drukfouten die
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S 77/26-9-1919.
De krant vermeldt ook dat O'Ferrall het werk in november zal voorlezen (S
83/17-10-1919).
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met het schrijven niets van doen hebben. Kozen niet velen den romanvorm
357
wanneer ze wilden worden gelezen?
Snelleman begint aan een uitvoerige parafrase van het verhaal, waaruit blijkt dat
hij het satirische element ervan goed onderkent. De enkele kanttekeningen die hij
maakt, relativeert hij direct door erop te wijzen dat het om een romanvorm gaat.
Overigens blijkt hij die vorm toch impliciet met de psychologische roman te
associëren:
Indien het geoorloofd ware een enkele aanmerking op het boek te maken,
dan zou 't déze zijn, dat de tegenstelling tusschen donker en licht
ontbreekt. Het is alles licht, de personen zijn allen braaf of nog erger,
358
tegenslag ontbreekt, steeds gaat alles voor den wind.
Blijkbaar zag de criticus niet dat juist in die eindeloos blijmoedige figuren, een
belangrijk aspect van het satirische karakter van het boek lag.
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Snelleman 1924/25a: 277.
Snelleman 1924/25a: 280.
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Profiel: G.G.T. Rustwijk
Leven. George Gerhardus Theodorus Rustwijk werd geboren op 13 december 1862
359
360
te Paramaribo. Zijn moeder stierf toen hij twee jaar oud was. Rustwijk voorzag
in de kost als schilder, tekenleraar, decorontwerper en vanaf 1901 ook als fotograaf.
Van 1893 tot 1897 was hij verbonden aan de Avondschool voor Handwerkslieden
van O'Ferrall. Veel brachten al die beroepen blijkbaar niet op, zo schreef hij zelf
toen hij vijftig werd:
De Kunst koos mij als slaaf, ik heb haar trouw gediend.
361
Maar in haar dienst meer dank, dan geld of goed verdiend.

Het was ook uit onvrede met de situatie in zijn eigen land dat hij in 1907 op reis
ging, eerst naar Frans-Guyana waar hij negen maanden bleef, daarna naar
Demerara. Met zijn schilderijen won hij verschillende prijzen; ‘The Kaietur Falls’
362
werd bekroond als boekomslag.
In Paramaribo genoot Rustwijk bekendheid om zijn kinderoperettes (besproken
in § 9.5), zijn gedichten en zijn decorontwerpen, onder meer voor Het pand der
363
goden van J.N. Helstone. Na de strubbelingen bij Thalia die zouden leiden tot de
molestatie van O'Ferrall, zoals eerder beschreven (§ 8.8 van het vorige deel), nam
hij ontslag, maar hij keerde in 1898 terug bij het genootschap en zou er actief blijven
tot 1905, in de schouwburg zelfs tot aan zijn overlijden. Rustwijk was voorts actief
als voorzitter van de muziekvereniging Philotechnie, directeur van de toneelvereniging
364
Sociable Dramatic Club en vanaf 1900 van Polyhymnia. In het uitgaansleven van
Paramaribo trokken zijn panorama's veel bekijks. Zo illustreerde hij in 1903 Rikkens
365
verhaal Codjo, de brandstichter met een groot doek.
Rustwijk overleed in Paramaribo op 17 juli 1914. Enkele gedichten herdachten
366
hem. E.A. van Rossum, ‘een Engelschman van Hollandsche afkomst’, schreef in
Emancipation jubilee in Surinam, Dutch Guiana (1913), gedrukt bij Heyde te
Paramaribo: ‘he is one of those mighty geniuses who is walking among his
359
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Dit en enkele andere biografische gegevens ontleen ik aan Van Hinte-Rustwijk & Van
Steenderen-Rustwijk 1996a, aangevuld met eigen gegevens waarvan de bronnen in de noten
worden vermeld. Rustwijk trouwde in 1887 met Paulina Munsel, bij wie hij zes zonen en drie
dochters zou verwekken.
Op 15 maart 1865. Zelf dramatiseerde Rustwijk dit gegeven door er in een gedicht twee dagen
van te maken (Matrozenrozen, p. 27).
Gedicht ‘13 Dec. 1862-1912’ uit Matrozenrozen, p. 27.
S 20/10-3-1911. Zijn bekendste schilderij was dat van de komeet Halley uit 1910.
In 1889 maakte hij zijn eerste decorontwerp voor Sara Waters, een stuk van Grange en
Thiboust, opgevoerd door Oefening Baart Kennis op 4 juli van dat jaar. Vervolgens ontwierp
hij in 1891 de decors voor Thalia's opvoering van het historische drama Ivan Woutersz van
H.J. Schimmel, een stuk waarin hij zelf meespeelde; later volgden meer ontwerpen voor
Thalia, waar hij ook een tijd lang bestuurslid was. NSC 461/3-12-1896 maakt er melding van
dat hij samen met L.W. Bueno de Mesquita ontslag neemt.
Surinaamsche Almanak 1893: 106; NSC 672/15-12-1898 e.v.; Surinaamsche Almanak 1903:
112.
DS 43/24-5-1903. Zie Profiel Henri Rikken. Hij illustreerde in 1901 ook het werk van Frederik
van Eeden. DS 59/25-7-1901, OW 181/27-6-1901 en OW 184/6-7-1901 kondigen een lezing
aan op 27-7, een hulde aan de nagedachtenis van F.W. van Eeden, directeur van het Koloniaal
Museum, ‘“Mijn land wat zijt gij schoon!”, Entree 50 cent. Illustratiën en Teekeningen zullen
worden vertoond. Mannenkoor zal zingen.’
In DW 507/21-7-1914 door E.A. van Rossum (‘To the memory of Rustwijk’) en een gedicht
in de rubriek ‘Van Emanuels bord’ (gecit. door Van Hinte-Rustwijk e.a. 1996a: 84. In S
58/24-7-1914 eveneens twee verzen, waarvan één door dezelfde Van Rossum, nu getiteld
‘Farewell to Rustwijk’.
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countrymen like something superior to ordinary mortality.’ De Encyclopaedie van
Nederlandsch West-Indië was iets nuchterder in haar oordeel over
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Van Rossum 1913: 53.
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Rustwijk: ‘Het heeft hem evenwel aan leiding ontbroken.’

Werk. Rustwijk schreef ‘Luimige stukken’ voor feestavonden bij de mensen thuis
maar ook voor het theater. Zo verzorgde hij in juni 1898 komische voordrachten als
intermezzo bij het door Thalia opgevoerde kluchtspel Drie hoeden , en in september
369
1900 voordrachten na de opvoering van het stuk De stiefmama . Postuum zouden
deze teksten worden gebundeld in Matrozenrozen (1915), de eerste Surinaamse
dichtbundel (als we het werk van de niet in Suriname geboren Paul François Roos
buiten beschouwing laten).
Na 1890 werd de landbouw door ziekten geplaagd en de arbeidsomstandigheden
waren ten hemel schreiend. Rustwijk trok zich deze situatie bijzonder aan. Zijn werk
werd ernstiger van toon en zijn felheid bezorgde hem meer vijanden dan vrienden.
In 1904 liet hij een boekje verschijnen: Toespraak en bede tot de krulloot gevolgd
door antwoord van de krulloot sluitend met een opwekkend woord (iets voor denkers):
370
licht en schaduw, dat later in Matrozenrozen herdrukt zou worden.
Twee jaar later kondigde hij de verschijning aan van Open brief van de kolonie
Suriname aan haar Moeder Nederland, ‘waarin hij den toestand der kolonie berijmt
371
en zeer gloedrijk, pakkend en met rijkdom van poëtische kracht voorstelt.’ Bedoelde
brief zou overigens pas in 1911 verschijnen en onder een geheel andere titel. In dat
jaar zond Nederland een commissie uit die de Surinaamse problemen moest
bestuderen. Rustwijk organiseerde een lezing in Thalia op 19 juni 1911, waarvoor
hij deze ‘Welvaartscommissie’ uitnodigde. Geen van de commissieleden gaf acte
de présence, maar de lezing had zo'n groot succes, dat Rustwijk haar op 24 juni
herhaalde en later dat jaar in druk liet verschijnen: Het ‘Waarom’ beantwoord of Het
‘Wee’ ontsluierd voor de Welvaartscommissie. De voordracht in 3 afdelingen plus
een ‘Besluit’, omvatte 45 bladzijden gedrukte tekst en verscheen aangevuld met
enkele oudere verzen, de weergave van een gesprek met een apotheker over de
lezing, plus verschillende persstemmen. Dat geheel bracht Rustwijk uit onder de
naam Luci, een pseudoniem dat een citaat in het boekje als volgt verklaart: ‘De
blindgeborene Luci [Licht - MvK] is door zijne reizen ziende geworden’. Het door
Rustwijk verzorgde decor bij de lezing stelde een octopus voor, waarvan alle
tentakels de kwalijke kanten van de samenleving voorstelden: watergebrek,
verouderde wetten, beerputten enz. Met een groot aantal retorische vragen maakte
Rustwijk in zijn lezing duidelijk dat de situatie in Suriname beroerder was dan die
in de Franse en Engelse nabuurkolonies en hij formuleerde ook aanbevelingen ter
verbetering. Hij lardeerde zijn tekst met verzen en besloot met het navolgende dat
varieert op een uitspraak van de landbouwkundige E.J.W. Juta die had uitgeroepen
dat het beter was bij Braamspunt een bord te hangen met ‘Suriname te koop’:
En rustig krast de Rave op den ouden poisontree
- het droevig woord
Te koop! - Te koop.
Lang en eeuwig zal zij krassen
want 368
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ENW 568. Het gaat hier specifiek over schilderkunst. Een vergelijkbaar oordeel in O&W
7-9-1911.
Zie WI 44/1-6-1898 e.v., resp. NSC 847/23-8-1900 e.v.
Advertentie in DS 95/1-12-1904 e.v. waar het wordt aangekondigd onder de titel Bekentenissen
van De Krulloot (Mythologie). 50 cent per boekje. Als hij op 15-1-1905 een tentoonstelling
van 3 grote schilderwerken opent, meldt hij: ‘Houders van “Krullootboekjes” hebben vrijen
toegang.’ (DS 4/12-1-1905)
NSC 1475/9-9-1906.
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Er zullen geen koopers komen.

Het nieuwsblad Suriname oordeelde: ‘Was de schotel wat bont, het opgediende
was waardeerbaar en wat meer en ander publiek had de heer Rustwijk wèl
373
verdiend.’
Opnieuw hield Rustwijk een grote lezing op 12 mei 1913 in het gebouw van de
herrnhutter Voorzorg, ‘Een uitnodiging voor een feest’. Hij hield een hartstochtelijk
pleidooi voor de viering van 50 jaar emancipatie, waarbij hij de vrijheid vergeleek
met een boom die allerlei soorten bladeren heeft maar die tezamen toch een eenheid
374
vormen (een metafoor die veel later door R. Dobru hernomen zou worden!).
Rustwijk schreef vanuit een breed historisch inzicht over de slavernij en deed vooral
een beroep op de mulatten die zich niet langer met de zwarte bevolking wensten
te associëren:
Waarom schaamt U zich om de emancipatie te vieren? Omdat uw
grootmoeder slaaf was en U niet? Omdat u vrijgeboren bent? Omdat Uw
moeder geen Afrikaan is, omdat het U allemaal niets schelen kan. Kent
U dan de geschriften niet van schrijvers zoals Wolbers, Stedman, Teenstra
en Otto Tank? Zij beschreven de verschrikkingen in Suriname tijdens de
slaventijd en stelden die aan de kaak.
Rustwijk zou zelf de emancipatieviering overigens niet bijwonen; hij was toen al te
ziek en het jaar daarop zou hij overlijden.
De bundel Matrozenrozen, ‘nagelaten dicht- en andere werken’ postuum
verschenen in 1915 bij H. van Ommeren te Paramaribo, voldeed aan een laatste
wens van de overledene, aldus een korte inleiding van de uitgever. Volgens de
uitgever was de titel vernoemd ‘naar de groote roode Surinaamsche bloem, die,
zonder veel schoonheid, bekoort door haar eenvoud, en, ook wel als kleurstof wordt
375
aangewend.’ De bundel bevat 25 gedichten, enkele zeer kort maar de meeste
lang, tot zelfs een lengte van elf pagina's toe. Ze zijn eenvoudig van structuur,
rijmend (met een voorkeur voor gepaard rijm, aa bb) en klaarblijkelijk geschreven
om bij voordracht direct verstaan te worden. Ze zijn geschreven in het Nederlands
met Surinaamse lexicale elementen en een enkele maal een korte frase of uitroep
in het Sranan. De voetnoten, waarin vertalingen van de Sranan frasen, geven een
aanwijzing dat het Sranan voor het publiek dat hij op het oog had blijkbaar niet
algemeen gekend of geaccepteerd was. In het eerste gedicht, ‘Het Testament of 'n
Papier voor den dood’ wordt een vrouw op haar sterfbed opgevoerd:
De zieke zij kermde en steunde en gromde
En kromde van pijnen, en rolde, verstomde.
En treurend vroeg zoonlief: ‘Ach kje mi mama
376
Wat kunnen wij doen toch bifo a kaba?’
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Het ‘waarom’ beantwoord..., p. 53. Ook gecit. bij Van Hinte-Rustwijk & Van
Steenderen-Rustwijk 1996a: 83. Zij schrijven ook over de reacties in de pers, o.m. die in
O&W, jrg. 11, nr. 36, 7-9-1911.
S 52/23-6-1911. Een andere bespreking door Alex Salomons in DS 55/22-6-1911.
DW 381/9-5-1913, DW 384/20-5-1913. Van Rossum 1913: 53-66 geeft de rede uitvoerig weer
met citaten. Van Hinte-Rustwijk & Van Steenderen-Rustwijk 1996a: 83-84 menen dat de
lezing in 1912 werd gegeven en nemen de Engelse titel ‘An Invitation to a Feast’ van Van
Rossum over. Zij nemen die ook op in hun literatuurlijst, maar de titel is nooit in druk
verschenen. Het citaat dat volgt hebben zij uit de Engelse tekst van Van Rossum vertaald.
Marcus 1915: 198.
In een voetnoot vertaalt Rustwijk het Sranan: Och mijn moedertje & Voor 't eindigt (voor je
sterft).
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Zij wenst dat de notaris wordt geroepen zodat zij haar testament kan opmaken,
maar wanneer deze in het holle van de nacht en door wind en weer is gearriveerd,
blijkt dat zij geen cent na te laten heeft.
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In andere gedichten roept Rustwijk kleurrijke types op als een manke
kwaadspreekster, een hindostaanse melkverkoper wiens melk van kleur verandert
al naar gelang de kleur van het kleed dat hij draagt, en de oude kokkin Ma Abeni
die krabbenpastei voor haar mijnheer maakt en de schaal van de krabben met haar
tanden openbreekt. Niet ongeestig is ‘Duck Soup of Wouw Wouw’ over een
eendensoep die een chinees serveert, een gedicht letterlijk over een hond in de
377
pot. De kortste gedichten zijn sterk moralistisch van strekking en geven een pointe
over vriendschap, beschaving, dromen enz.
De laatste bijdrage aan de bundel is een suite van verzen over de krullotenziekte
die in Rustwijks tijd de cacaoteelt bedreigde. Een klagende planter en de krulloot
378
(die als een geest wordt gezien ) verkrijgen het woord. De suite is een aanklacht
tegen de verwaarlozing van de landbouw, de miskenning van wat het land aan
producten te bieden heeft en de voorkeur van Surinamers voor white collar-jobs:
Toch wordt gij nimmer wijs, toch mint gij niet de plant,
Geen liefde hebt gij voor de schatten van Uw land.

Deze trits motieven zou in de hele 20ste eeuw blijven terugkomen bij veel auteurs.
Met uitzondering van de gedichten over de krullotenziekte, zijn bijna al Rustwijks
teksten van een cabaretachtige aard. Hij was een behendig dichter, die overigens
niet bang was voor een stoplap of een elisie als dat zo uitkwam en die evenmin
ervoor terugschrok om de strofelengte of de woordvolgorde aan te passen. Hij was
een geëngageerd dichter, maar geen poëtische grootheid. In de rubriek ‘Boekentafel’
van het nieuwsblad Suriname werd de bundel Matrozenrozen besproken van
ons Rustje, zooals hij in de wandeling genoemd werd; de vroolijke, luimige
klant, poëet en schilder en musicus - een toegewijd muzenzoon, die
helaas door het leven wreed beproefd, in de kracht zijns levens werd
weggerukt. [...]
Luimige stukken die een glimlach, soms een gulle lach zullen ontlokken,
treft men aan naast ernstige, die van veel levenservaring getuigen.
Ofschoon niet blind voor de gebreken in de vorm van sommige der stukjes
[...] ontkwamen wij werkelijk niet aan de bekoring van dit boekje, dat een
intieme stemming wekt en met weemoed de gestalte van die eenige
Rustwijk, de joviale vriend en prettige kameraad, de ware artistenziel en
379
energieke werker, weer voor de geest roept.
Wat broer Joh. C. Marcus bedoelde, toen hij over Matrozenrozen schreef ‘De inhoud
380
is mooi en glad en echt Surinaamsch’ is duister.
Thea Doelwijt oordeelde zestig jaar later: ‘stukken op rijm met een humor die ons
381
tegenwoordig maar flauwtjes tot glimlachen aanzet.’
Dat Surinames wel en wee Rustwijk aan het hart ging, blijkt ook uit een ‘Groot
Surinaamsch tooneelspel in 4 bedrijven’ dat hij aankondigde onder de titel
382
Godenwraak. Volkszangers als Sonde Prodo en Baaskoep zouden erin meespelen
377
378
379
380
381
382

Opgenomen in Doelwijt 1974: 75-76 en in de Spiegel 80-81.
Ook op Trinidad wordt ziekte als een geest gezien en in optochten meegetroond als een grote
zwarte figuur op stelten onder de naam moko-jumby (informatie van John Leefmans).
S 74/14-9-1915.
Marcus 1915: 198.
Doelwijt 1974: 72. Zij neemt drie van Rustwijks gedichten op (pp. 72-76). Eerder schreef zij
‘Hoe Suriname inspireert (3). De kunstenaar G.G.T. Rustwijk’ in DWT 4706/26-2-1973.
In een inlegvel bij Het ‘waarom’ beantwoord... zegt hij dat het stuk in bewerking is.
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aanklacht op een godenfeest in de bergen, de ‘wraak’ door de
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krulloten op dezelfde plantage en de nieuwe tijden (een koninginnefeest in de stad)
laten zien. Het stuk is echter nooit opgevoerd of in druk uitgebracht, evenmin als
het aangekondigde ‘Dramatisch-Lyrisch dichtwerk’ Dubbel aangeklaagd enz. enz.
383
(Dario Saavedra verheerlijkt).

Profiel: J.G. Spalburg
Leven. Johan George Spalburg (Paramaribo, 20 juli 1866 - aldaar, 5 december
384
1917) was onderwijzer in dienst van de Evangelische Broedergemeente. Hij was
muzikaal begaafd, kreeg les van J.N. Helstone en was directeur van het
385
muziekgezelschap Zelfoefening (1892). Hij werkte enige maanden als onderwijzer
in de gemeente Charlottenburg aan de Boven-Cottica en vertrok in 1896 naar Diitabiki
(Drietabbetje) aan de Tapanahoni onder de ndyuka om er een school op te zetten.
Tijdens zijn verblijf daar schreef hij Eene Vrucht der Zending of ‘De Centraalschool’
(1898), een Schets van de Marowijne en hare bewoners (1899), en hij hield een
dagboek bij dat in 1979 door H.U.E. Thoden van Velzen en Chris de Beet werd
uitgebracht onder de titel De Tapanahoni Djuka rond de eeuwwisseling . In 1900
keerde hij naar Paramaribo terug, waarmee aan het onderwijs onder de ndyuka een
386
eind kwam. Dat jaar kwam bij Kersten zijn historische Tijdtafel der Evangelische
Broeder-Gemeente in Suriname uit, ‘uitsluitend bestemd voor leden der Evangelische
Broeder-Gemeente’.
Spalburg en zijn vrouw hadden met hun christelijke school te Drietabbetje veel
tegenwerking ondervonden. Bovendien hadden ze er malaria opgelopen, zodat ze
er al na vier jaar weggingen. Spalburg werd vervolgens benoemd tot onderwijzer
in Albina. Tijdens een verblijf in Nederland in 1912 schreef hij zijn boekje Bruine
Mina de koto-missi . In 1911 verscheen nog De Evangelische Broedergemeente in
387
Suriname, Souvenir .
Werk. Spalburg kan gezien worden als een vertegenwoordiger van het
vooruitgangsoptimisme van het laatste decennium van de 19de en het eerste van
de 20ste eeuw. De geest van die jaren spreekt duidelijk uit de manier waarop zijn
eerste boekje in de Nieuwe Surinaamsche Courant werd ontvangen. Eene Vrucht
der Zending of ‘De Centraalschool’ werd geroemd als ‘een verheugenis’ voor de
kwekelingen van de centraalschool die hun eigen geschiedenis lezen, maar verder:
‘Och, de centraalschool is zoo absoluut onbelangrijk voor die er buiten staan en
hare geschiedenis niet minder’ en ‘een te kort van den heer Spalburg is het, dat hij
te veel ernst, onevenredig aan de zaak er aan besteed heeft en geen verkwikkende
388
humor.’
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Aankondiging op hetzelfde inlegvel in Het ‘waarom’ beantwoord... De naam Saavedra is daar
abusievelijk verkeerd gespeld als Saveedra. In december 1911 gaven Rustwijk en J.J. Bueno
de Mesquita een kunstavond ter herdenking van de musici Dario Saavedra en Theodor
Neumann Cordua (DS 101/30-11-1911 & S 99/1-12-1911).
Biografische gegevens ontleend aan EvS en Spalburg 1979: 10-11.
Surinaamsche Almanak 1893: 106.
DS 43/31-5-1900.
NSC 1977/26-10-1911, rubriek ‘Kunst- en letternieuws’, ‘Boekaankondiging’. Niet aanwezig
in de bibliotheek van de Stadszending Paramaribo; wel in kopie in het Surinaams Museum.
NSC 586/13-2-1898. Eerder werd het boekje aangekondigd als ter perse in NSC 581/27-1-1898
e.v.
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Spalburg was onderwijzer in hart en nieren. In zijn voorwoord tot zijn Schets van
de Marowijne en hare bewoners, uitgegeven in 1899 door Heyde, legt hij de nadruk
op de juistheid van zijn schets en de bijdrage die het boekje kan leveren aan de
vermeerdering van de kennis van land en volk. Hij geeft een geografische en
etnografische beschrijving van het district Marowijne, met natuurlijk August Kappler,
de stichter van Albina, en veel aandacht voor de aukaners. Spalburg was vrij goed
op de hoogte van de levenswijze van de ndyuka, maar zijn perspectief blijft dat van
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de evangelische stadsonderwijzer: zijn empathie houdt op waar zijn christelijke blik
afgoderij ontwaart. Een korte bespreking in de Nieuwe Surinaamsche Courant
reveleerde tegelijk iets over het denken van de bespreker:
Een net boekske naar druk en inhoud... Het boekje bevat evenwel
wetenswaardigheden, zaken in den verhaaltrant, eigen aan onderwijzers
voor de klas. Niettemin is interessant hetgeen de S[chrijver] van de
boschnegers verhaalt, hij brengt de lezers op de hoogte van het leven en
389
de zeden dezer Wilden.
Zowel de Schets als Spalburgs dagboek heeft waarde als bron van historische
kennis over de ndyuka tegen het einde van de 19de eeuw, en dan in het bijzonder
de religieuze veranderingen rond de Gaan Tata-cultus, de komst van de christelijke
zending en de schoolstrijd.
De levendigste tekst van J.G. Spalburg is zonder twijfel Bruine Mina de koto-missi,
390
uitgegeven door J.N. Wekker te Paramaribo in 1913. In een voorbericht meldt de
auteur ‘dat wij hier niet te doen hebben met een werk van litterarische waarde of
met een brochure waarin eenig belangrijk vraagstuk van den dag wordt behandeld’.
Hij noemt het boekje ‘een schets uit het volksleven. De inhoud is aantrekkelijk
gemaakt, doordien we uit de vrouwenwereld van de volksklasse een type hebben
gekozen, Bruine Mina, en die zelf haar levensgeschiedenis laten vertellen.’ Doordat
hij de familienamen later alleen maar met initialen aangeeft, suggereert de auteur
dat deze Mina een historische figuur is geweest. Zeker is dat het om een relaas
gaat met weinig fictionele elementen. Het zijn memoires van een vertellende ikfiguur
(Mina), met rond haar geconcentreerde handelingen die mogelijk in werkelijkheid
in een andere context zo zijn voorgevallen en met dialogen die, hoe realistisch vaak
ook, grotendeels uit het brein van de auteur lijken te zijn voortgekomen. Het
memoire-karakter van het boek blijkt ook uit de spontane wijze waarop scènes aan
elkaar zijn gelast, met het leven van bruine Mina als leidraad. Zo werd Spalburg de
grondlegger van een literaire traditie van goed vertelde memoires, een traditie die
al in 1916 zou worden opgepakt door E.J. Bartelink en later zou worden uitgebouwd
met uitgaven van onder meer Jacq. Samuels, Thomas Waller en M.Th. Hijlaard.
De historische tijd van Bruine Mina is - met uitzondering van enkele flashbacks de jaren '70 en '80 van de 19de eeuw. Er zijn al Brits-Indiërs in het land, maar het
alledaagse leven is nog sterk bepaald door de maatschappelijke verhoudingen van
de slaventijd. Het boekje roept een wereld op die grotendeels passé is, maar zonder
de weemoed van andere memoires-schrijvers zoals E.J. Bartelink. Spalburgs boekje
ademt de geest van de moderniteit die zich tegen de eeuwwende steeds sterker
manifesteerde. Deze levensvisie maakt in zekere zin de keuze van de boektitel
merkwaardig. De vertellende hoofdpersoon is een meisje van het erf, een van de
meisjes in de traditioneel creoolse kotodracht waarop werd neergekeken door de
dames van betere stand die japonnen droegen. ‘Het is nu meer dan tijd, dat de
kottodracht wordt afgeschaft en dat de ouders hun meisjes in een jurk of japon
kleeden’, merkt Mina op (p. 4). Mina of Spalburg, want de schrijver kan het niet laten
zijn vertelster soms met nadrukkelijk commentaar te onderbreken. Wanneer de
vertelster het relaas doet van de Afrikaanse prinses Apiaba, staat er:
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NSC 797/1-3-1900.
Enkele fragmenten in Kri, kra! (Doelwijt 1972: 54-58) en in Mama Sranan (1999).
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Voorts voerde Apiaba met haar assistenten Cromantie-dansen uit en
gedurende de pauze reed onze heldin het feestterrein rond op een geit.
[p. 21]
Meteen daarop volgt:
Als het niet onbeleefd was iemand in de rede te vallen, zou ik hierop de
aanmerking maken dat het dier van een buitengewoon sterk ras moest
zijn en ook goed gedresseerd.

Bruine Mina de koto-missi is het levensverhaal van een gouddelversvrouw die eer
en fatsoen hoog in het vaandel heeft staan. Zij is de dochter van Doortje H., beter
bekend als Dadaa, en Alexan-
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der B., goudzoeker. Mina, die bruin wordt genoemd in onderscheid van een ander
meisje met dezelfde naam, verliest haar vader al vrij jong. Bij zijn begrafenis vertelde
de oude vrouw Sabina een verhaal uit de slaventijd: hoe elk jaar een slaaf geofferd
moest worden aan een suikermachine die was neergezet op de plaats waar de
Gronmama (de Grondgodin) huisde.
Mina krijgt een huwelijksaanzoek, maar zij wantrouwt de huwelijkse staat, al heeft
de kandidaat ‘een schoon uiterlijk en glad haar’ (25). Haar en huidskleur zijn de
coördinaten waarnaar Mina de klassen indeelt. Haar moeder vindt intussen een
andere man, die zich vermaakt met negerdansen als susa en laku, de liedjes van
straatzanger Sonde Prodo en dobbelen.
Mina gaat - niet van harte - in concubinaat leven met de gouddelver Ba Boetoe
of Albert, maar deze is amper naar het bosland vertrokken, of Mina's zwagerin Lina
benadert haar met lesbische avances. Mina is verontwaardigd over deze ‘walgelijke
dingen’: ‘Het matispel blijft een vloek voor ons volk.’ (49) Mina en haar man krijgen
kinderen, wat haar een verhaal ingeeft over een buitenechtelijk kind dat een treef
(een spijsverbod) overtrad en door melaatsheid getroffen werd. Met de jaren treedt
het lichamelijk verval in; op haar 38ste ziet Mina zich al als een verlepte vrouw wie
het harde leven is aan te zien. Albert die er een Franse vriendin op na houdt,
mishandelt haar. Tenslotte ontmoet zij de vrome weduwnaar Lodewijk die met haar
geen verbond wil sluiten - inschrijving op een kerkkantoor -, maar die met haar in
het huwelijk treedt: ‘Een geluk waarvan ik nooit hadden kunnen droomen...’ (77).
Het zijn de vele oude geboden en verboden, taboes en vloeken, getekend met
een scherp oog voor detail, die Bruine Mina de koto-missi tot een fraai tijdsdocument
maken. De vitaliteit van de figuren, de levendige dialogen en het gebruik van odo's
(spreekwoorden) worden in evenwicht gehouden door Spalburgs nuchterheid van
observeren. De wereld waarover Mina vertelt is vol bijgeloof en volksmythologie.
De stad is bevolkt met leba's (spoken), kinderen krijgen fyofyo (ziekten als gevolg
van ouderlijke twisten) en de bonumans (medicijnmannen) met hun obia (magische
kunst) nemen nog een belangrijke plaats in. Spalburg maakt duidelijk dat hij van
die zaken niets moet hebben. Hij kant zich tegen de volksgeneeskunst en de
heidense rituelen bij begrafenissen en geboorten. Hij pleit tegen de onzedelijkheid
en voor de opvoedende kracht van het onderwijs. Veel uit zijn jeugd is al verdwenen,
zoals de Afrikaanse liedjes van vroeger. Spalburg treurt er nauwelijks om: ‘Wie
begrijpt er wat van,’ luidt zijn nuchtere commentaar. (7)
391
Spalburgs boekje werd uitvoerig besproken in het tijdschrift Het Onderwijs. De
recensie demonstreert het vooruitgangsstreven van die dagen:
Spalburg schetst haar als een der eerst ontwortelde jongeren uit een nu
spoedig vergeten middeleeuwsche periode, den bloeitijd van de afkodré
[afgoderij], der gevaarlijke bakroe's, de geweldig optredende jorka's, der
lastige leba's, der speelzieke afrekete's of kwelduiveltjes, der goedaardige
wintie's [allerlei soorten geesten].
Natuurlijk biedt Mina's geschiedenis, gezien door den bril van dien tijd,
weinig interessants aan, maar voor ons is zij belangwekkend, juist óm
dien tijd; voor de oudere Surinamers, om de typische attributen in Mina's
vrijwel onbeduidend drama [...].
Zoo heeft dan Spalburg in ‘Bruine Mina’ de Surinaamsche samenleving
der volksklasse van een halve eeuw geleden geanalyseerd. Dat hij daarbij
391

Een bespreking die gedeeltelijk werd overgenomen in S 102/21-12-1917: ‘Bruine Mina de
Koto Missie’.
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niet heeft geaarzeld om het verkeerde in zijn volk met name te noemen
en te brandmerken, strekt hem te eere.
De recensent meent dat het boekje ‘de waardeering overwaard’ is. De eerste oplage
392
was snel uitverkocht, maar nog in 1918 adverteerde Kersten met Spalburgs boekje.

392

S 102/21-12-1917 meldt dat de eerste oplage is uitverkocht. S 2/4-1-1918: ‘Nog steeds in
voorraad’. Prijs ƒ0,75.

Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel 3.

348
De tendens om in kranten teksten af te drukken van Nederlandse fin de siècle-auteurs
zette zich ook in de 20ste eeuw voort. Ook bijna alle feuilletons waren van
393
Nederlandse schrijvers, zoals Frits Lapidoth. De inhoud van overzeese tijdschriften
werd met grote regelmaat weergegeven.
Toch is deze Nederlandse oriëntatie met kracht weersproken in het werk van vijf
Surinamers die na 1900 publiceerden. F.H. Rikken en Jacq. Samuels schreven
beiden in De Surinamer. De eerstgenoemde publiceerde drie grote en veel gelezen
romans in feuilletonvorm in deze krant en heeft zich daarmee de meest getalenteerde
schrijver van zijn tijdvak betoond. De tweede schreef een reeks literaire schetsen
die later werden gebundeld. Beide auteurs getuigden van een diep, historisch inzicht
in volk en samenleving van Suriname. Ook Johann F. Heymans met twee romans,
E.J. Bartelink met zijn plantersherinneringen, A.J. Marcus met poëzie en redes en
voorts enkele scribenten van naturalistische schetsen in De Surinamer hebben voor
een belangwekkende letterkundige productie gezorgd, voordat de meest
getalenteerden van een jongere generatie in de jaren '20 en '30 de wijk zouden
gaan nemen naar Nederland.

Profiel: F.H. Rikken
Leven. François Henri Rikken werd op 30 mei 1863 geboren in Paramaribo, alwaar
394
hij overleed op 17 mei 1908. Zijn Nederlandse vader was sergeant-fourier bij de
militairen, zijn creoolse moeder Elisabeth Maria Jantke zorgde voor de huishouding.
Hij volgde de betaalde burgerschool van frater Eduard en deed zijn priesterstudies
in Nederland van 1877 tot 1891. Hij begon daar te schrijven in De Katholieke
395
Illustrator. Als redemptorist keerde hij in 1892 terug in Suriname, waar hij werkte
op verschillende standplaatsen en onder de chinezen, wier taal hij leerde en voor
396
wie hij in 1893-94 een gestencild blad uitgaf, Kwai Fa [De zonnebloem]. Rikken
werd benoemd tot theologieprofessor om frater G. Schröder tot het priesterschap
op te leiden. Voor het proces van de zaligverklaring van Petrus Donders vertaalde
hij alle processtukken in het Latijn. Hij verdiepte zich in het ‘Neger-Engels’ en voor
de Antilliaanse gouddelvers die naar Suriname waren gekomen, ook in het
Papiamentu. Zijn studie van de Surinaamse geschiedenis en folklore stelde hem in
staat drie historische romans te schrijven. Verder verschenen enkele novellen in
het missietijdschrift De Volksmissionaris waarin hij in 1898 zijn debuut had gemaakt
397
met een reisverslag. Zijn romans werden als feuilleton in het katholieke nieuwsblad
De Surinamer afgedrukt en later herhaaldelijk herdrukt door katholieke media.
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Lapidoth (1861-1932) was de echtgenoot van Hélène Swarth, wier werk in Suriname veel
werd voorgedragen. Over Lapidoth: Brouwers 1985: 46-79 en 103-122. Van Justus van Maurik
Jr. is de ‘Waarom de Mottige niet kwam, Schets uit 't volksleven’, in DS 18/3-3-1901.
Biografische gegevens ontleend aan Getrouw 1964 en aan het artikel ‘Henri Rikken’ van J.
Vernooij in DWT 11-9-1998. Sommige jaartallen zijn gecorrigeerd. Over Rikken ook Verrijt
1956 en Melker 2001. De tekst van een radiolezing van Ph.A. Samson, bevindt zich in de
Collectie Samson, KIT, Portefeuille 1, nr. 45. In De Katholieke Waarschuwer, 6 (1908), nr.
21, 24 mei, verscheen een overlijdensbericht.
Melker 2001: 109.
In het hanyu-pinyin: Guihua. Er is een exemplaar van bewaard gebleven, zich bevindend in
het archief-Suriname van de paters Redemptoristen te Wittem onder nr. 3158. Oudschans
Dentz 1938: 72 en Hartog 1944: 322 schrijven het blad ten onrechte toe aan een protestantse
zendeling. Verg. over het blaadje: Vernooij 1974: 69.
‘Brief van pater H. Rikken CssR - Châtillon (Suriname) 13 mei 1898’, in de Volksmissionaris,
19 (1898), pp. 419-424.
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Werk. Onderwijzer C.F.G. Getrouw heeft opgemerkt: ‘Wat pater Rikken betreft
kunnen we ge-
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rust zeggen, dat hij de juiste geschiedenis kende en ze goed benut heeft voor zijn
398
historisch-romantische verhalen.’ Die laatste aanduiding gebruikte Rikken ook
zelf voor zijn werken. Met ‘romantisch’ gaf hij aan dat het om een fictioneel verhaal
ging, door de verbeelding van de auteur onder woorden gebracht, waarbij het
bijwoord ‘historisch’ de vrijheid van de verbeelding inperkte: een verhaal maar wel
op basis van ware historische gebeurtenissen. Hij sloot daarmee aan bij een gebruik
van de combinatie ‘historisch-romantisch’ dat vanaf ca. 1825 in de Nederlandse
letteren gemeengoed was geworden, vooral met de verschijning van vertalingen
399
van Sir Walter Scott.
Zijn eerste roman, Tokosì of Het Indiaansch meisje: historisch-romantisch tafereel
verscheen in 1901 als feuilleton in De Surinamer en werd later drie maal in die vorm
400
herdrukt, maar zou nooit in boekvorm uitkomen. Tokosì verknoopte op ingenieuze
wijze twee verhaaldraden. Het verhaal speelt zich in de eerste helft van de 19de
eeuw af. De roman begint met te verhalen hoe zekere korporaal Klaassen, pas uit
Nederland in de kolonie gearriveerd, tijdens een patrouille verdwaalt in het
Marowijnegebied. Een nieuwe verhaallijn opent met een schildering van de rede
van Paramaribo, waar een bospatrouille zich gereed maakt om in hetzelfde gebied
te gaan zoeken naar Tokosì, dochter van de indiaanse kapitein Christiaan, die door
weggelopen slaven is ontvoerd. Blanken en indianen - onder wie Tokosì's verloofde
Mekoe - trekken samen op tegen de weglopers. Dezen zien het gevaar aankomen;
de edelmoedige Winst wil het meisje laten gaan, maar de andere weglopers zijn
daar tegen. Als de bospatrouille de wegloopster Amba gevangen neemt, hoort
kapitein Jansen via een list - hij vermomt zich als spook - dat dezelfde groep de
verdwenen korporaal Klaassen heeft gevangengenomen, opgegeten en van zijn
beenderen obia (amuletten) gemaakt. De jacht op de groep gaat verder; uiteindelijk
wordt Tokosì bevrijd door Winst.
De geografische en historische situering van Rikkens eerste roman zijn exact.
Doordat de focalisatie vooral ligt bij de bospatrouille, is het weinig verwonderlijk dat
hij een contrast creëert tussen de beschaving van de blanken en de onbeschaafde
weglopers. Toch liggen de verhoudingen niet zo schematisch als in het gros van
de koloniale romans: Rikken maakt veel werk van de karaktertekening van de
indianen (Christiaan, Tokosì's verloofde Mekoe en diens vader) en de weglopers
(de edelmoedige Winst, de weifelmoedige negerkapitein Prika, de wrede Codjo en
de sterke Amba). C.F.G. Getrouw meende dat men ‘zo goed als geen fouten en
zwakheden in de rangschikking en aanbieding van de stof’ vindt en constateerde
401
‘reeds hier de zekerheid van beschrijving en de vlotheid van vertelling’.
Codjo, de brandstichter: oorspronkelijk historisch-romantisch verhaal uit het jaar
402
1832 verscheen als feuilleton in 1902. De roman werd in 1905 door J. Timmerman
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399

400

401
402

Getrouw 1964: 140.
Van den Berg 1973: 219, 223, 237, 313, 359. Vooral in de periode 1830-1840 werd de
combinatie gemeengoed in titel of ondertitel van een werk; Van den Berg 1973: 313-314,
noot 7 geeft een lijst van dergelijke titels.
De Surinamer van 4-7-1901 tot en met 15-12-1901. Herdruk in het Petrus Donders-tijdschrift,
9 (1928), pp. 108-116, 132-135; 10 (1929), pp. 10-16, 29-36, 62-69, 85-92, 106-114, 128-133;
11 (1930), pp. 10-16, 33-41. Tweede herdruk in De Surinamer van 1930, eerste aflevering in
DS 60/27-7-1930, laatste aflevering in DS 4/11-1-1931. Derde herdruk in jaargang 9 (1953)
van het maandblad Opbouw, eerste afl. in nr. 1, januari, laatste in nr. 11, december. Delen
uit de roman werden herdrukt in Mama Sranan 145-159. De mededeling in DS
6460/19-10-1948 dat er ook een herdruk in feuilletonvorm is geweest in de jaren '40 in De
Katholiek, blijkt onjuist te zijn.
Getrouw 1964: 140.
Eerste aflevering in DS 54/6-7-1902, laatste aflevering (nr. 64) in DS 83/11-10-1903.
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in boekvorm uitgegeven. De uitgever beweerde een half jaar later, dat er nog
maar enkele exemplaren van

403

Het titelblad vermeldde overigens: 1904. De tekst was verbeterd en vermeerderd ten opzichte
van de feuilletontekst. De latere herdrukken hebben een titelblad met 1903 als jaar van
verschijning. DS 45/4-6-1905 e.v. meldt dat het ‘Maandag a.s.’, i.e. 5-6-1905 verschijnt.
Uitgegeven ten bate der Gerardus Majella-Stichting. Prijs: ƒ1,50, franco per post 25 cent meer.
Enkele fragmenten werden herdrukt in Doelwijt 1972: 48-54.
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het boek voorradig waren. Dat staat haaks op de bewering van Getrouw ‘dat het
boek alles behalve een bestseller was’, wat hij zo verklaarde: ‘De passieve houding
van de meeste ontwikkelde Surinamers van die tijd tegenover geschriften over het
405
eigen land en volk is ontstellend.’ Hoe het ook zij, later is het boek maar liefst
406
driemaal als feuilleton en tweemaal als boek herdrukt. Met in totaal zeven drukken
en met een fragment in de veelgelezen bloemlezing Kri, kra! (1972) werd Codjo, de
brandstichter ongetwijfeld Rikkens bekendste roman.
De roman verhaalt de aanloop naar en stichting van de grote brand van
Paramaribo in 1832 en de berechting van de aanstichters ervan: Codjo, Mentor en
Present die tot de brandstapel werden veroordeeld, Winst en Tom die aan de galg
stierven en Frederik, Christiaan, Henry en Betsy die geselstraffen ondergingen.
Rikken heeft voor zijn verhaal studie gemaakt van de processtukken, de bestaande
literatuur, de gouvernementsbladen en kranten en hij interviewde mensen die nog
zelf getuige waren geweest van de gebeurtenissen in het jaar 1832. Dit alles om te
komen, zoals hij het zelf in zijn voorwoord zegt, tot een verhaal op ‘streng historische
grondslag’ - wat door hem ook met bronvermeldingen in voetnoten wordt gestaafd.
Rikken laat de lezer een tocht door Paramaribo en omstreken maken, die ook voor
de lezer van anderhalve eeuw later nog veel herkenningspunten oplevert. De
weergave van de historische feiten is zo nauwgezet dat een prachtige sfeer- en
mentaliteitstekening van de tijd rond 1832 ontstaat.
De auteur laat de lezer kennismaken met het veldwerk op de plantage Ma Retraite
en de stads- en veldslaven die om hun krenkende en wrede behandeling de vlucht
namen naar de bossen buiten Paramaribo. De oude, slimme gifmenger Tom weet
zich in het Picornobos in leven te houden met wat 's nachts in de stad gestolen
wordt. Rikken schildert hem en zijn jongere medevluchters als gedreven door een
diepe wraakzucht. Die wordt pas bevredigd met de grote brand van 3 december
1832 waarbij een belangrijk deel van de stad in de as gelegd wordt. Door toeval een van de kippen van de weglopers ontsnapt - wordt hun schuilplaats verraden;
de brandstichters worden een voor een opgepakt en terechtgesteld of bestraft,
passages waarover terecht door Getrouw is opgemerkt dat ze tot ‘de aangrijpendste
delen van het boek’ behoren. Rikken weet zijn verbeelding naadloos te laten
aansluiten op de historische feiten. Fictioneel zijn de conversaties en gedachten
van de verhaalfiguren, en de liefde die de vrije negerin Afie voor Codjo voelt en die
hem van zijn wraakzuchtige gedachten af wil brengen.
Een heel hoofdstuk lang staat Rikken stil bij het rooms-katholieke doopsel dat
Jacobus Grooff, apostolisch prefect der Surinaamse missie, nog op het laatst de
terdoodveroordeelden toediende. Een belangrijk deel van het romantische verhaal
wordt zo afgerond: de inlossing van de gebeden van Codjo's geliefde Afie. Daarmee
is het ideologische perspectief van Rikken gegeven. Zelf een kind van het
Surinaamse volk, paste hij in een traditie van Nederlandse missionarissen die met
407
Grooff nog maar enkele jaren vóór de tijd waarin de roman speelt, was begonnen.
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DS 94/23-11-1905 e.v.: ‘Nog eenige exemplaren zijn verkrijgbaar à één gulden.’
Getrouw 1964: 147.
In De Surinamer, eerste aflevering in DS 59/22-7-1928, laatste aflevering (nr. 59) in DS
80/6-10-1929. Volgens Melker 2001: 128 is deze tekst door een onbekende geheel
herschreven, o.m. met een sterker erotische beschrijving van Afie. In Opbouw, 1ste afl. in 3
(1947), nr. 1, 1 maart, laatste afl. in 4 (1948), nr. 11, december. Volgens Getrouw 1964: 149
ook een herdruk in het dagblad Het Nieuws. De mededeling dat de roman ook in de jaren '40
in De Katholiek werd herdrukt (DS 6460/ 19-10-1948) blijkt onjuist te zijn. In 1978 werd er
een fotomechanische herdruk van de boekuitgave gemaakt door H. van den Boomen met
een voorwoord van pater Bas Mulder. Van die herdruk werd aan het einde van de jaren '80
nog een nieuwe oplage vervaardigd.
Over Grooff en zijn tijd: Vernooij 1969 en Vernooij 1990a.
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Het was een traditie van studieuze en schrijvende priesters als C. van Coll, A.
Bossers en J. Kronenburg vóór hem, en ná hem: A. Bex, Toriman (Richard
Abbenhuis), Hans van Amstel (H.C.M. Helmer), Willem Ahlbrinck, C.J.M. de Klerk,
A. de Groot, Antoon Donicie, Lambertus Henning,
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St. Aalders , en nog in de laatste decennia van Rikkens eeuw: Bas Mulder en Joop
Vernooij. Velen van hen maakten grondige studies van de culturen van Suriname,
maar in laatste instantie deden allen dat met hetzelfde doel voor ogen: bekering en
doop. Zo ook maakte Rikken van het drama van de brand en de gruwelijke
terechtstelling van zijn aanstichters dus tevens een bekeringsgeschiedenis.
Veelzeggend is dat de veroordeelden bij het doopsel een christelijke naam krijgen.
Codjo met zijn radicale ideeën over de zwarten die de macht van de witten
overnemen, is na zijn doopsel in dubbel opzicht ‘bekeerd’. Op weg naar de
Heiligenweg, waar ze levend verbrand zullen worden, zegt Codjo tegen Present die
vrees en schrik voelt: ‘Present, holi joesrefi tranga; bikassi effi wi ben sabi foe doe
someni ogri, now wi moe man toe foe verdrage wi straffoe disi wi verdiene, nanga
lobi.’ [Present, verman je, want als wij zoveel kwaad wisten te doen, moeten wij nu
409
ook de straf kunnen dragen die wij verdiend hebben, met liefde.] Het was het
laatste doodvonnis dat het Hof van Civiele en Criminele Justitie in Suriname
410
uitsprak. Jessica Melker veronderstelt dat folteringen zeker zullen zijn gebruikt
om de verdachten tot hun bekentenissen te brengen en dat bij de toepassing van
die martelingen ‘het feit dat slaven werden beschouwd als minderwaardige zaken
een verzwarende omstandigheid geweest zal zijn.’ Zij heeft ook ernstige bedenkingen
bij de historische betrouwbaarheid als het gaat om de rooms-katholieke bekering
411
zoals Rikken die verhaalt. Op 26 januari 2000, 167 jaar na hun verbranding, werd
412
de Heiligenweg naar Codjo, Mentor en Present vernoemd. Dat zij een verzetsrol
hebben vervuld, maakte M.D. Teenstra in 1842 al duidelijk: op verschillende plaatsen
in De negerslaven in de kolonie Suriname en de uitbreiding van het christendom
onder de heidensche bevolking maakt hij gewag van het vooropgezette plan tot
overname van de hele stad Paramaribo.
Een schitterend getekende figuur is de oude Tom, die ons vergast op een veelheid
aan odo's (spreekwoorden) en srafutensingi (liederen uit de slaventijd) die zijn leven
bepalen en er uitdrukking aan geven. Als hij wil zeggen dat de jongeren uit de
slavernij zullen komen, terwijl de ouderen er in blijven zuchten, zegt hij: ‘Groen alanja
de komopo fadon na bom, ma lepiwan tan de. [De groene oranje-appelen vallen
van de boom, maar de rijpe blijven er aan.] (12) Hij is de bindende factor van de
groep jonge rebellen, tot het moment dat het uit de hand loopt. Rikken schrijft over
hem: ‘Van nature lui en vadsig was hij herhaaldelijk in andere handen overgegaan
en die gedurige veranderingen van meesters hadden, met het oog op zijn gebreken,
veel er toe bijgedragen de slavernij hard en drukkend voor hem te maken.’ (10) De
essentie van de mentaliteit waaruit het historisch-romantische verhaal is geschreven,
laat zich aan dit citaat goed aflezen: uiteindelijk maakte Rikken één langgerekt
schuld-en-boeteverhaal, waarin ook de (gedoopte) Afie haar liefde voor Codjo (de
wegloper, de dief, de crimineel) moet betalen met de dood door melaatsheid.
Spoedig na de verschijning van Codjo, de brandstichter besprak F.d.P. het boek
in De Surinamer: ‘t Is een boek dat gelezen moet worden door ieder, die belang
413
stelt in Suriname.’ De taal, hoewel die misschien ‘ietwat meer gekuischt [had]
kunnen zijn’, past volkomen in de mond van het Surinaamse volk. Hij wijst op de
408
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Getrouw 1966 geeft een beknopte schets van de redemptoristen-activiteit.
Codjo, de brandstichter, p. 350 - cursivering van mij, MvK.
Van Winter 1954: 15. De tekst van het vonnis werd integraal, overgezet naar modern
Nederlands, afgedrukt in De stripbiep (Anoniem 1999).
Melker 2001: 46, resp. 124. Zij behandelt op pp. 37-46 uitvoerig de rechtsprocedure in deze
zaak.
Zie § 1.1 van het deel over de geschreven literatuur van de 19de eeuw.
F.d.P., ‘Een nieuw werk over Suriname’, in DS 55/9-7-1906.
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Negerengelse spreekwoorden die Tom veelvuldig debiteert, en roemt de
beschrijvende en evocerende kwaliteiten van de auteur. De tekst moet het publiek
in ieder geval sterker hebben aangesproken dan Getrouw ons wil doen geloven.
G.G.T. Rustwijk schilderde al tijdens de verschijning van het feuilleton een panorama
van 120 vierkante
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voet groot dat een gezicht gaf op de stad in 1832, met ‘ten voeten uit tentoongesteld’
414
Codjo, Mentor en Present. Het trok drommen kijkers.
In het tijdschrift van de redemptoristen De Volksmissionaris verschenen in 1904
twee verhalen van Rikken, die klaarblijkelijk geschreven zijn op maat van het orgaan
415
waarin ze gepubliceerd werden. ‘Der slaven bede’ is een bekeringsgeschiedenis.
De vrijzinnige planter Cooper verdrinkt nadat hij zijn dochter die naar Europa gaat,
vaarwel heeft gezegd. Deze Teresa heeft van haar katholieke vriendin een
rozenkrans gekregen en bekeert zich na het vernemen van het tragische nieuws.
416
Het tweede verhaal, ‘Licht en schaduw’, heeft de lengte van een novelle. In het
gezin Nieuwport wordt ontdekt dat het oudste zoontje, Willem, melaats is. Hij wordt
afgezonderd op de plantage van een creools echtpaar, waar de man hem een
‘afgodische’ rituele wassing geeft. Op het horen hiervan ontsteekt vader Nieuwport
in grote woede. Willem takelt snel af, zijn vader raakt aan de drank en verwerpt de
katholieke praat van de missionaris. Het overlijden van de godvruchtige Willem geeft
nieuwe kracht aan zijn ouders.
Rikkens verteltalent staat ook in deze verhalen buiten kijf, maar ze dienen veel
nadrukkelijker dan de romans de propaganda van het katholicisme, met alle
taalwendingen van dien.

Ma Kankantrie, een verhaal uit de Slaventijd verscheen in De Surinamer van 1907.
In een redactionele aankondiging werd meegedeeld dat deze ‘zedenkundige schets’
in een boek 400 pagina's omvang zou hebben. Als feuilleton werd de roman
417
tweemaal herdrukt, maar hij verscheen nooit in boekvorm. Ma Kankantrie speelt
in het jaar 1800 onder de bewoners van Paramaribo. Interessant is wie Rikken
daaronder verstaat: ‘Indien wij zeggen “de bewoners van Paramaribo” dan is deze
uitdrukking in zoverre juist, dat zij de slavenbevolking, immers verreweg het grootste
418
gedeelte der stadsbewoners, betreft.’ Aldus redefinieert hij de stad en geeft hij
aan dat zijn point of view bij de zwarte stadsbevolking met haar zeden en gewoonten
ligt. Al aan het begin van zijn vertelling maakt Rikken duidelijk dat hij zich eens
temeer degelijk gedocumenteerd heeft. Historische verwijzingen integreert hij echter
niet in een doorlopend fictioneel relaas:
Van de kant der Heerenstraat uit gezien had men, iets verder dan waar
thans de Hervormde Kerk staat, het stadhuis of zoals 't in de wandeling
genoemd werd: het Hof. Het behoorde tot de oudste gebouwen der stad
en mocht eveneens onder de aanzienlijkste en grootste van Paramaribo
gerekend worden. Het was een groot langwerpig vierkant met twee
verdiepingen, dat hoog van de grond geheel uit zware ‘klipstenen’ was
opgetrokken, terwijl de ‘gevels van Mopstenen opgemetseld’ waren en
414
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DS 43/24-5-1903. DS 48/11-6-1903 meldt dat de tentoonstelling nog tot zaterdagavond zal
worden opengehouden, entrée ƒ0,25, kinderen ƒ0,10.
De Volksmissionaris, 25 (1904), pp. 67-78, 117-128. Herdrukt in De Katholiek (Paramaribo),
42 (1944), nrs. 26 t/m 34.
In afleveringen in De Volksmissionaris, 25 (1904). Herdrukt in De Katholiek (Paramaribo), 42
(1944), nrs. 40 t/m 53.
Aankondiging in DS 102/20-12-1906; de naam Rikken werd niet vermeld. DS zou om zoveel
mogelijk afgeronde delen aan te bieden om de 2 of 3 weken een bijblad aanbieden. Herdruk
in De Katholiek, jrg. 44, nr. 52, 29-12-1946 tot en met jrg. 46, nr. 27, 4 juli 1948; en in Opbouw,
1ste afl. in 10 (1954), nr. 1, januari, laatste in 12 (1956), nr. 6, juni. Fragment in Doelwijt 1974:
8-22. Uitgeverij Okopipi te Paramaribo bereidt een druk in boekvorm voor. Over de roman:
Ph.A. Samson 1960.
Gecit. naar de herdruk in Opbouw, 10 (1954), nr. 1, januari, p. 27.
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het met singels gedekt was. Volgens Stedman bezat het bovendien een
419
spitse toren met een uurwerk.
Deze lange beschrijvingen in de stijl van een stadswandelgids, worden afgewisseld
met dialogen die het verhaal vaart geven. Opnieuw brengen odo's (met Nederlandse
vertaling) en vele Sranan woorden (lang niet altijd met vertaling) kleur in het
taalgebruik.
De auteur beschrijft de onderlinge wedijver tussen twee Du, twee gezelschappen
die de banya

419

Idem, pp. 27-28.
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opvoerden. Uitvoerig staat Rikken stil bij de woning en het huishouden van de
voorname plantersvrouw misi Bouman die als Sisi (voorzitster) van de Du ‘Misgeene’
haar slavinnen zelfs met goud behangt tijdens een Du-opvoering uit afgunst op de
Du ‘Falsi lobi’ die eerder een succesvolle banya had opgevoerd. Alle personen van
de opvoering worden tot in elk kraaltje van hun uitmonstering voorgesteld. Het
voortouw wordt genomen door de afrankeer (pronkster) Lodrika die de favoriete
slavin is van misi Bouman. De banya wordt een geweldig spektakel. In de
wraakneming die volgt, maken de slavinnen van mevrouw Van Balen, de Sisi van
‘Falsi lobi’, haar wijs dat haar lievelingsslavin Caro ‘bewiest’ is. Het is Ma Akoeba
(Ma Kankantrie) die haar ervan weet te overtuigen dat Caro alleen maar genezen
kan worden door de negerdokter Ta Agosoe. Caro overlijdt echter. Rikken
demonstreert hier zijn enorme kennis van winti, de creoolse percepties van nengresiki
(negerziekte) en begrafenis- en rouwrituelen, inclusief enkele Anansitori's. Natuurlijk
plaatst hij zijn commentaar bij wat volgens hem een zenuwinstorting of bijgelovigheid
is. Rikken verhaalt dan van de behandeling door een bonuman (medicijnman) van
Lodrika, inclusief een wintidansi (geestendans), en vervolgens ook van een bigi
fesa (groot feest) negen maanden na de dood van Caro. Lodrika overlijdt aan een
giftig poeder. De twee plantersvrouwen komen tot elkaar wanneer de echtgenoot
van mevrouw Bouman overlijdt. Zij zien in dat zij hebben meebetaald aan heidense
bedriegerij. Ma Kankantrie overlijdt doordat zij per ongeluk het door haar zelf bestelde
gif inneemt. Overduidelijk is dat Henri Rikken, hoe grondig hij de creoolse cultuur
ook bestudeerd had, er zeer afstandelijk tegenover stond en de boodschap heeft
willen uitdragen dat die cultuur in de kern niet deugde.
Ma Kankantrie kwam in 1998 opnieuw in de belangstelling toen op initiatief van
Christine Henar delen van het boek tot uitgangspunt werden genomen voor de
theatervoorstelling Na Gowtu Du (De Gouden Du), op een tekst van Thea Doelwijt.
De opvoeringen in Suriname en Nederland werden zo'n ‘krankzinnig succes’ dat er
zich taferelen bij de kassa voordeden, die Henri Rikken - had hij nog geleefd - direct
421
tot nieuwe romanscènes zouden hebben geïnspireerd.
C.F.G. Getrouw schreef in 1964: ‘In een tijd (begin 20ste eeuw), toen de meesten
zich naar Holland richtten, en bij alles de Nederlandse maatstaf werd aangelegd,
heeft deze Surinaamse patriot de ogen gericht naar onze eigen samenleving en
422
deze niet te min geacht voor zijn keuze als onderwerp van belletrie.’ Deze woorden
423
zijn later geregeld aangehaald , maar op grond van een beter zicht op wat zijn tijd
heeft voortgebracht, moet vastgesteld worden dat de bewering niet helemaal juist
is: ook Spalburg, Samuels, Rustwijk, A. Marcus, O'Ferrall en Heymans hebben
indringend over hun eigen samenleving geschreven. Henri Rikken heeft wel als
eerste twintigste-eeuwer de Surinaamse geschiedenis in romans tot leven gebracht,
en hij beschikte bovendien over een schrijftalent dat hem ook na een eeuw nog
leesbaar maakt.
Joop Vernooij, evenals Rikken redemptorist, zij het veel later in de eeuw en
sympathiserend met de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie, wees er naar
aanleiding van de opvoering van Na Gowtu Du op, dat velen Codjo als een
vrijheidsheld willen zien. Vernooij verhulde nauwelijks dat op die manier Rikkens
interpretatie van de geschiedenis werd afgewezen: ‘Je kan aan dit voorbeeld zien
420
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Over du en banya: zie Deel I, § 3.3.1 van het hoofdstuk over de orale cultuur van de creolen.
Zie de besprekingen in DWT 30-6-1998, Amsterdams Stadsblad 20-8-1998, WS 26-8-1998,
Contrast 27-8-1998, Het Parool 1-9-1998, WS 9-9-1998, WS 23-9-1998.
Getrouw 1964: 140.
Bijv. in Doelwijt 1974: 8. En door Devanie in ‘Foe memre den bigi wan (6)’ in DW 30-5-1987.
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hoe de interpretatie van de geschiedenis steeds uitgezuiverd en bijgesteld kan
424
worden.’
Ineke Phaf schreef in 1987: ‘Zijn boeken waren in het Nederlands en hoewel hij
in verschillende afgelegen gebieden van zijn eigen land had gewerkt, waren ze toch
vanuit een meer op Europa

424

‘Henri Rikken’, in DWT 11-9-1998.
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georiënteerd literair perspectief geschreven.’ Afgezien nog van het feit dat de
inbreng van het Sranan (lexicaal en in odo's) in Rikkens werk van betekenis was,
lijkt het goed om te wijzen op een belangrijke nuance die Phaf hier niet geeft. Rikken
schreef zijn romans vanuit een groot psychologisch inzicht in de Surinaamse mens
en met een grote betrokkenheid bij de Surinaamse geschiedenis en bevolking. Hij
schreef ze ook voor het publiek in Suriname. Hij deed dat met een waardeschaal
die alles wat katholiek is hiërarchisch duidelijk boven al het andere plaatst. Die
ideologisch bepaalde inschatting van verhoudingen verhinderde hem de feiten met
meer objectiviteit weer te kunnen geven. Ze maakt zijn werk op bepaalde plaatsen
ook gedateerd en situeert hem als schrijver in een traditie van Nederlandse
missionarissen. Maar tenzij men katholicisme en eurocentrisme als synoniem wil
zien, valt niet vol te houden dat Rikken alleen maar Europees georiënteerd was.

Profiel: Jacq. Samuels
Leven. Jacques Salomon Samuels werd geboren in een joodse familie op 19
426
september 1859 in Paramaribo, waar hij overleed op 17 maart 1939. Nadat hij
het examen voor onderwijzer had afgelegd, werd hij assistent bij J.J. van Meerten
en in 1886 hoofd van een school te Berlijn (district Para). Hij bracht enige tijd in
Berbice door waar hij als horlogemaker werkte en streek vervolgens als boekhouder
en later als goudopkoper in Paramaribo neer. Hij speelde toneel bij het genootschap
Thalia, waarvan hij ook bestuurslid was en dat in 1900 zijn eerste toneelstuk
opvoerde: Te laat, of De wraak van een boer . In de jaargang 1904 van het dagblad
427
De Surinamer publiceerde hij een reeks ‘Schetsen en typen uit Suriname’. Deze
zouden onder dezelfde titel postuum worden gebundeld, tezamen met enkele
schetsen die hij schreef voor het elke zaterdag verschijnende blad De Periskoop
(1924). In De Surinamer schreef Samuels ook feuilletons onder de schuilnaam
428
Jack.
Werk. Schetsen en typen uit Suriname verscheen postuum in 1946 bij de St. Rafaël
Boekhandel als nummer 7 in de ‘Suriname Serie’. De stukken variëren van
volwaardige prozaschetsen met een lengte van zeven pagina's, tot korte
aantekeningen van twee pagina's. De bundel geeft taferelen uit het leven in stad
en district van de laatste decennia van de 19de en de eerste van de 20ste eeuw,
en schaart zich daarmee in een lijn van memoires waarin ook het werk van Spalburg,
Bartelink, Waller en Hijlaard thuishoort. Samuels' schetsen hebben duidelijk meer
literaire pretentie dan een journalistieke registratie van feiten - al is het geen fictioneel
proza; in deze hoedanigheid zijn ze verwant aan de reeks ‘Surinaamsche Schetsen’
die in 1921 in De Surinamer verschenen.
Jacq. Samuels is in zijn proza een typische representant van de lichtgekleurde
bovenlaag van de maatschappij, die zich sterk associeerde met de Nederlandse
cultuur. Hij stelde er blijkbaar ook een eer in zichzelf een vertegenwoordiger van
het blanke ras, een bakra, te noemen. ‘In deze tijd zou hij zich zeker een Surinamer
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Phaf 1987a: 10 (Engelse vertaling: Phaf 1988, Spaanse: Phaf 1991).
Een korte biografie in Tr 14 (1952-53), nr. 1, november 1952.
Eerste aflevering in DS 18/6-3-1904, gesigneerd J.S.S. Laatste aflevering (XV) in DS
58/24-7-1904. Doelwijt 1974: 37-55 nam vier stukken uit Samuels' gelijknamige bundel op.
Aldus een mededeling in S 34/27-4-1923.
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noemen’, tekende Thea Doelwijt in 1974 daarbij aan. Samuels' ideologische
perspectief impliceert dat hij met geamuseerde verbazing kijkt naar alles wat vreemd
is aan zijn klasse. De beschaving van de bosnegers staat in zijn ogen ‘zeer laag’.
Zijn
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Aldus vermeldt Doelwijt 1974: 37. Eerder als ‘Hoe Suriname inspireert (4). De humorist Jacq.
Samuels’, in DWT 4711/3-3-1973.
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woordkeuze in een beschrijving van een bezoek dat een grootopperhoofd aan de
stad brengt, laat daarover geen twijfel. Hij spreekt over diens lendenlapje ‘dat veel
overeenkomst heeft met de vlag van een zekeren kleinen Staat in de Stille Zuidzee’
en zijn reuk zou het winnen van die van een buidelrat wanneer er een wedstrijd
werd gehouden (p. 42).
Ook de Brits-Indiërs worden als exotische objecten in beeld gebracht, maar in
het portret van ‘Samie als economist’ doorziet hij ook de maatschappelijke opgang
die de hindostanen met ijver, hard werken en een goed geldbeheer zullen maken.
Opmerkelijk is voorts het vroege portret dat hij van een chinese winkelier geeft in
het stuk ‘Foke’; hij zegt dan wel dat het hem onmogelijk is de persoon van de chinees
te beschrijven, intussen geeft hij een reeks scherpe observaties over een
bevolkingsgroep die tot dan toe bij schrijvers buiten beeld bleef.
In zijn stijl wisselt Samuels een warm engagement met de beschrevenen af met
korte, soms ironische opmerkingen die een kritische distantie realiseren. Door dit
commentaar worden de stukken ook meer dan puur realistische schetsen en
verkrijgen ze soms een Hildebrandse humor: ‘Om 8 uur kwamen de menschen; ze
verveelden zich heerlijk en om 10 uur sloot ik vensters en deuren en ging ik naar
bed, op de vingers tellende dat die verjaarpartij die geen “partij” was mij ƒ24,80 had
gekost.’ (88) Samuels is zeer exact in zijn beschrijvingen en wil alleen wel eens
wijdlopig zijn in zijn reflecties op het beschrevene. In zijn eerste schets, ‘Een
inlandsch bal’, stelt een ik-verteller zich op als een spreekstalmeester die de
personen uit de voorstelling een voor een voorstelt. Het stuk brengt een bal van het
dansgezelschap Prospérité tot leven, met de band van de klarinet-spelende Baas
Koep en de half-Frans sprekende balletmeester. ‘Een vendu’ geeft een satirische
kijk op de uitvoerders en het publiek bij een openbare veiling van allerlei door
ongedierte aangetaste waren (zie § 3). Samuels heeft verschillende gebruiken van
rond de eeuwwisseling vastgelegd, zoals de ‘Kau verjari’ [Verjaardag van een rund],
het gebruik om een mooie koe of os versierd en met muziek door de straten te
voeren, voordat die geslacht zal worden. Schalks vraagt Samuels zich af of de oranje
sjerpen waarmee het dier versierd is, geen belediging voor het vorstenhuis zijn.
In een bespreking in de West-Indische Gids vergeleek W.R. Menkman het boek
met Del Curazao que se va (1935) van de Curaçaoënaar John de Pool, over een
430
bloeiende laat-negentiende-eeuwse samenleving die bezig is te verdwijnen.
Menkman prees de humor en de goede smaak van Samuels, kende het boek
betekenis toe in ‘folkloristisch, ethnografisch en filologisch oogpunt’ en vond dat de
Schetsen en typen geschreven waren ‘in een Nederlandsch dat er zijn mag.’
Samuels schreef niet in het Surinaams-Nederlands, al komen er wel heel wat
Surinaamse uitdrukkingen in zijn taal voor. Hij was begaan met deze taalvariant die
de gemoederen in beweging hield, getuige een bijeenkomst in 1905 ten huize van
‘een onzer zeer geachte ingezetenen’ over de vraag of men wel van Surinamismen
431
mag spreken. Misschien was het debat voortgekomen uit een artikel dat Samuels
432
over het onderwerp schreef. Met het prozastuk ‘Dagoe’ uit zijn Schetsen toonde
hij ook zijn inzicht in het ‘Neger-Engelsch’ en dan met name in de etymologie en
rijkdom aan samenstellingen van het woord ‘dagoe’ (hond).
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Menkman sprak van ‘Le Poole’ (Menkman 1947). De Pools boek zou later in Nederlandse
vertaling verschijnen als Zo was Curaçao (1961). Over De Pool: Menkman 1935/36, Dennert
1952, Debrot 1985: 159-165, Rutgers 1994: 155-156, Rutgers 1996: 164-165, Broek 1987:
49-52. J. van de Walle zou het boek bespreken in DWT 1156/17-6-1961.
Mogelijk ten huize van Samuels. De ene partij wees erop dat er geen erkende Surinaamse
taal is; de andere weersprak die mening met groot oratorisch talent (DS 8/26-1-1905).
J.S.S[amuels], ‘Surinamismen’, in DS 38/15-5-1904.
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Het toneelwerk van Samuels is niet gebaseerd op Surinaamse stof. Te laat, of
De wraak van een boer (1900) gaat over de Anglo-Transvaalse oorlog (zie § 1.2).
Op 20 augustus 1901 voerde Thalia zijn toneelspel in vier bedrijven De vrouw op,
waarvan het eerste en het laatste bedrijf zich afspelen in Cayenne en de twee andere
in New York. Over de plot is niets bekend; volgens een
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korte recensie was de schouwburg niet vol, maar liep het stuk vlot van stapel.
Waarschijnlijk heeft Samuels ook de klucht in één bedrijf Het goede recht (1920)
geschreven, ‘verband houdend met de Surinaamsche toestanden en een hartelijk
434
afscheidswoord aan de vertrekkende gouverneur Staal’. Op 24 april 1923 werd
nog op een gemengde avond zijn blijspel Columbus, of door drie kwartjes uitgevoerd.
De Surinamer oordeelde: ‘Het doet niet onder voor veel tooneelwerk in dit genre,
dat geïmporteerd wordt en de vlotte dialoog leverde vaak komische momenten op.’
En dat het Surinamismen-debat nog lang niet was uitgewoed, bleek wel uit de
aanmerking: ‘Jammer genoeg, werd het door eenige Surinamismen - à qui la faute?
435
- ontsierd.’

Close-up: Surinaamsche Schetsen
Interessant was de reeks ‘Surinaamsche Schetsen’ die in 1921 verscheen in het
dagblad De Surinamer (zie bijlage XII). De reeks ging vanaf 6 maart ‘Schetsen naar
het leven’ heten en daarmee is een eerste karakterisering al gegeven: het gaat om
taferelen uit het gewone volksleven van Paramaribo en omstreken. Wie de stukken
geschreven heeft, is onbekend. Ze zijn gesigneerd met voornamen die suggereren
dat het om Surinamers gaat, maar uitgesloten mag niet worden dat het om een of
enkele paters redemptoristen ging.
Olga en ook Jo hebben als voornaamste onderwerp: gevallen vrouwen. Komend
uit arme milieus worden zij door chique geklede schoften verleid, en later volgt altijd
het verdriet, het berouw, of de bekering tot den goeden God. Olga's verhaal ‘Haar
Opvoeding’ bijvoorbeeld gaat over de verontwaardiging van een moeder wanneer
zij hoort dat de onderwijzeres haar kind met een liniaal een tikje op de vingers heeft
436
gegeven, terwijl blijkt dat ze zelf haar kind verwaarloost en deerlijk mishandelt.
Een karakteristiek moralistische slotzin is: ‘Wéér was er een na lange worsteling in
den strijd om de deugd ondergegaan, door de schuld van háár, de moeder, die
437
geroepen om dien strijd te verlichten, hem juist had verzwaard.’
Gilly is van de scribenten niet de minste geweest. Zijn ‘Mooiboetoe’ gaat over de
stadsdwaas Mooiboetoe die door de mensen wordt aangevuurd om te zingen en te
dansen in ruil voor een bord eten. In de opening schildert de auteur levendig het
aankomen van het militaire muziekkorps; voor het korps uit danst de tamboer-majoor
in zijn vodden fladderend om het lijf en met de Schuttersmuts op het hoofd:
Mooiboetoe. De tragiek begint waar hij even uit zijn verdoving lijkt te ontwaken en
zich zijn beklagenswaardige staat lijkt te realiseren. Het verhaal is ritmisch
opgebouwd met om de paar alinea's zinnen van gelijke structuur: Mooiboetoe smult
438
ervan... Mooiboetoe vat vuur... Mooiboetoe koopt knikkers en speelt. Daarmee
gaf Gilly al exact het model dat Orlando Emanuels 66 jaar later zou gebruiken voor
439
zijn verhaal ‘De bloemen zijn gek.’ In een andere bijdrage aan de reeks gaf Gilly
een schitterende beschrijving van een tocht door het binnenland in een woest
433
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NSC 951/22-8-1901.
S 98/7-12-1920 e.v.
‘Gemengde avond’, in DS 33/26-4-1923. S 34/27-4-1923 sprak van een ‘succesvolle avond’.
DS 11/6-2-1921. Herdrukt in Mama Sranan 189-191.
Uit de schets ‘Van een volkskind’, in DS 23/20-3-1921.
De hoofdfiguur is waarschijnlijk een Paramaribose stadsfiguur geweest. In F, jrg. 6, nr. 4,
augustus 1951, p. 2 wordt de naam als voorbeeld van een bijnaam vermeld. Verhaal in DS
13/13-2-1921. Herdrukt in Mama Sranan 185-188.
Opgenomen in Van Kempen 1986a: 21-31.
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onweer. ‘Bij avond’ is een al even goed geschreven monologue interieur van een
schoenmaker die een fietstocht naar zijn

440

‘In regen en wind’, in DS 17/27-2-1921.
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tante onderneemt, onderweg ten val komt, bijna wordt overreden en bespot wordt
441
wanneer hij op zijn erf terugkeert. Gilly gaf in dezelfde jaargang 1921 van De
Surinamer vanaf 13 januari ook elke week een portret op rijm van ambachten als
de timmerman, de mandenvlechtster enz., zoals Jan Luyken het hem eeuwen eerder
voordeed. Hij betoonde zich een vaardig en humoristisch rijmer.
Zekere Franc - mogelijk dezelfde als de recensent F. - gaf met ‘Op Fiddie's erf’
een levendige schets van een karakteristieke burenruzie op een erf, met dialogen
deels in het Sranan. Fiddie is een rakker die in grote haast het erf komt opgestormd
en daar de hele fruituitstalling van Miss Berti omverloopt. (Zijn verklaring: ‘Ik kan 't
niet helpen! 'n Koelie liep me na’ - met als voetnoot bij Koelie: Brits-Indiër - werd in
die dagen door de krantenlezers blijkbaar niet als denigrerend tegenover de
hindostanen ervaren.) Fiddie gaat schuilen bij zijn moeder die het direct met groot
vertoon van lichaamsbewegen opneemt voor haar kind ‘dat zij menigmaal
half-gewurgd buiten had gezet’. Maar later brengt deze Miss Fina uit angst voor de
442
wis' oema [tovenares] Miss Berti toch maar niet de nacht thuis door. De
‘Surinaamsche schetsen’ tekenen haarscherp de animositeit tussen de etnische
groepen in die jaren, en in veel details ook de onderlinge sociale verhoudingen en
de wijze waarop de hindostanen zich wisten op te werken. Opmerkelijk is dat de de
thematiek ervan gelijk is aan die van Ellen Ombre's boek uit 1996, Wie goed bedoelt,
over Afrika.

Profiel: Johann F. Heymans
Leven. John (roepnaam Johánn) Frederik Heymans werd op 26 januari 1871 geboren
443
in Paramaribo. Hij was hoogstwaarschijnlijk de enige zoon van Elisabeth
Constantie, kind van Magdalena Jacoba Hofberg. Elisabeth werd samen met haar
broer op 14 augustus 1880 erkend door de Duitse jood Mozes Salomon Heymans.
Johann Heymans werkte als drukker bij de fraters en op latere leeftijd als
mandenvlechter. Hij publiceerde twee romans: De bastiaan en zijn dochter en
Suriname als ballingsoord of Wat een vrouw vermag . Toen het laatste boek te
Paramaribo verscheen in juli 1911, was hij al jaren blind tengevolge van de
familiekwaal glaucoom. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij beide boeken gedicteerd
444
aan zijn tweede dochter, Frederika Juliana Heymans. Hij overleed te Paramaribo
op 18 april 1933.
Werk. Het verhaal van Suriname als ballingsoord of Wat een vrouw vermag speelt
445
zich af in de jaren 1686-1688 met een ‘Besluit’ dat zes jaar later is gesitueerd. De
eerste pagina's introduceren drie personen: de oude kolonist Ernst Messel, diens
dochter van 25 Ernestina en hun oude huisvriend Matthijs. Messel wordt door
441
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DS 25/27-3-1921.
DS 15/20-2-1921.
Voor alle biografische gegevens over Heymans ben ik zijn kleinzoon, Roël Heymans te Den
Haag, bijzonder erkentelijk.
Dit veronderstelt zijn nog in leven zijnde dochter Sofrani Florentina (geb. 3-8-1914) die in
Paramaribo woont. J.F. Heymans was op 8 april 1903 gehuwd met Adriana Johanna Charlotte
Bean; uit het huwelijk werden negen kinderen geboren.
Aankondiging ‘Een roman’, in S 16/24-2-1911; de auteur wordt ‘J. Hijmans’ genoemd. S
62/28-7-1911: Verschenen Suriname als ballingsoord etc. ƒ1,25 (buiten inteekening). In de
rubriek ‘Kunst- en letternieuws’ van de NSC 1957/13-8-1911 werd de roman als
‘Boekaankondiging’ gesignaleerd. Het boek is aanwezig bij het KITLV/Caraf.
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gouverneur Van Sommelsdijck gevraagd te assisteren bij een merkwaardige
teraardebestelling; het blijkt te gaan om de lichamen van twee overleden priesters
die al begraven waren, maar door de gouverneur naar Nederland waren gestuurd
om de Geoctroyeerde Sociëteit ervan te overtuigen dat ze daadwerkelijk waren
gestorven, een staaltje van het
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krachtdadig optreden van gouverneur Van Sommelsdijck.
Ernestina wordt het hof gemaakt door de soldaat Victor, een simpele ziel die haar
plompverloren vertelt hoe zijn vader zelfmoord heeft gepleegd en hoe hij zelf zijn
447
moeder heeft geslagen. Als Ernestina's vader het tweetal betrapt wordt hij uitzinnig
van woede: het meisje schijnt niet te weten dat Victor een van degenen is die tot
levenslang zijn veroordeeld en naar de kolonie gestuurd: ‘Suriname is dus voor hen
een ballingsoord.’ (27). Victor is echter ten onrechte van moord beschuldigd. Van
Sommelsdijck heeft de veroordeelden ingezet bij een van zijn ambitieuze plannen:
het droogleggen van een moeras door de aanleg van een kreek benoorden de
hoofdstad. Onder het werkvolk gist het echter van ontevredenheid, zeker wanneer
de maaltijden gerantsoeneerd worden omdat de schepen verlaat binnenzeilen. Een
bende beraamt een aanslag op de gouverneur, Victor is ook van de partij, maar
verraadt het plan aan Ernestina die hem van de slechtheid ervan weet te overtuigen.
Als de andere bendeleden van zijn onbetrouwbaarheid horen, binden ze hem vast,
maar hij weet te ontsnappen naar het gebied van de indianen. Van Sommelsdijck
en zijn adjudant worden vermoord, de boeven bezetten eerst Fort Zeelandia en
kapen later een schip, maar worden uiteindelijk gearresteerd en door radbraking
en ophanging ter dood gebracht. Victor blijft vier jaar onder de indianen wonen, en
huwt na zijn terugkeer Ernestina bij wie hij een kind verwekt:
eene vrouw redde mij uit den afgrond, zij gaf mij rijkdom en levenslust
door mij het geloof in het bestaan van een God almachtig te doen
aannemen hetgeen mijn hart met tevredenheid, en de hoop op een betere
leven [sic] vervuld heeft. [105]
Waar zich de gelegenheid ook maar voordeed, Victor verzuimde nooit te vertellen
wat een vrouw vermag.
De auteur duidde zijn roman, net als Rikken, aan als ‘historisch romantisch
verhaal’. Hij gebruikte ook in zijn verhaal het woord ‘romantisch’ niet als periode- of
stijlaanduiding, maar in de betekenis van ‘verzonnen’ - zoals dat ook in Nederland
448
in de jaren '30 van de 19de eeuw al gebeurde. Heymans hield zich vrij getrouw
aan de uit de geschiedenis bekende feiten, en weefde daaromheen een
verhaalgebeuren met figuren van vlees en bloed die niet het soort bordkartonnen
figuren werden dat Joh. Marcus een jaar eerder in zijn Deugd en belooning of
Hoogmoed komt voor den val schetste. De moraal van adeldom en deugd is
uiteindelijk nauwelijks anders dan die van Marcus, maar is een voortvloeisel en niet
een dominerende factor van het verhaal.
Johann F. Heymans blijkt goed op de hoogte geweest zijn van de geschiedenis
van zijn land, maar ook van bijvoorbeeld de gebruiken van ‘de oorspronkelijke
bewoner van Suriname’, wanneer hij schildert hoe een indiaan de cassave bereidt
(71-72). Anders dan in boeken van Nederlandse origine uit het begin van de eeuw,
komen de indianen niet als een onbetekenende bevolkingsgroep naar voren, maar
als een krachtige, zelfbewuste volksgroep die zich nooit heeft onderworpen en die
haar claim op het eigendomsrecht van het land nooit heeft vergeten.
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Het voorval stoelt op historische feiten, men zie Hartsinck 1770, dl. II: 647-648 en de brief
die de gouverneur aan de Geoctroyeerde Sociëteit erover schreef geciteerd in Teenstra 1835,
dl. I: 33 en Wolbers 1861: 75. De episode in Vernooij 1998: 16-19.
Dit fragment is opgenomen in Mama Sranan 167-173.
P. 34: ‘De lippen van den Adjudant werden ook door een glimlach geplooid daar hij toch zeer
goed het Romantische bestaan van zulk een kas kende.’ Verg. over dit begrip van romantiek
in Nederland Van den Berg 1973: 219, 223, 237, 313, 359.
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In de taal van de roman zijn enkele verschijnselen zichtbaar die later tot het
Surinaams-Nederlands zullen worden gerekend, maar het model van het Nederlands
aan de Noordzee deed zich in zijn dagen zo sterk gelden, dat het ongetwijfeld om
verschrijvingen en zeker niet om een bewust Surinaams-Nederlands taalengagement
ging. Ph.A. Samson schreef: ‘De roman van Heymans heeft geen litteraire pretentie,
449
de nederlandse taal laat af en toe te wensen over.’ Samson
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Samson 1961a.
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deelt ook mee dat Heymans andere roman, De bastiaan en zijn dochter, over het
plantageleven in de ‘Gouden Tijd der Grote Landbouw’ gaat. Een exemplaar ervan
450
heb ik niet kunnen achterhalen.

Profiel: E.J. Bartelink
Leven. Egbert Jacobus Bartelink werd hoogstwaarschijnlijk in 1834 geboren op de
plantage La Jalousie aan de Cottica. Hij noemt zichzelf in zijn boek Hoe de tijden
veranderen ‘afstammeling van het zwarte ras met eenig blankenbloed in de aderen’.
Zijn vader, Frederik Bartelink (1811-1838), was uit Amsterdam afkomstig en directeur
op de plantage; Egbert was het tweede kind van de slavin Judique, die na haar
451
manumissie in 1837 Judith Frederika Bartelink heette. Bartelink begon in 1855
als blankofficier te werken op plantage Zeezigt en wist het te brengen tot
plantagedirecteur en uiteindelijk zelfs tot mede-eigenaar van plantage Ornamibo.
452
Hij schreef een Handleiding over de cacaocultuur . Op zijn oude dag begon hij
453
zijn memoires te schrijven die verschenen in de courant De Surinamer. E.J.
Bartelink voltooide zijn ‘herinneringen van een ouden planter’ op tachtigjarige leeftijd,
in 1914. Zij verschenen twee jaar later in boekvorm bij H. van Ommeren te
454
Paramaribo onder de titel Hoe de tijden veranderen . Bartelink overleed in
Paramaribo op 10 november 1919.
Werk. Hoe de tijden veranderen geeft het relaas van Bartelinks ‘plantagecarrière’,
te beginnen waar driekwart eeuw vóór hem Paul François Roos ook was begonnen:
aan de Motkreek. Hij was in dienst van een van de voornaamste
administrateurskantoren van Suriname en werd van de ene plantage overgeplaatst
naar de andere; soms verzocht hij zelf om overplaatsing als hij het niet met een
directeur of eigenaar kon vinden. Bartelink geeft veel staaltjes van het welvarende
leven dat deze lieden op de plantages leidden. Arnold Maynard bijvoorbeeld ‘was
een van die deftige kleurlingen, zooals men ze in de planterij in die dagen meer
had, die u deden denken aan een grande van Spanje.’ (24) In zijn beschrijving van
het leven van de blankofficier bevestigt hij wat W.E.H. Winkels eerder vaststelde:
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Het boek staat vermeld in de Catalogus van de Bibliotheek van het Sur. Ond. Genootschap
(1932: 43).
Judith werd in 1837 vrijgekocht, maar haar man overleed aleer de drie jaar om waren aleer
zo'n besluit van kracht werd; uiteindelijk kwam het toch nog goed met de manumissie.
Informatie met dank aan Peggy Plet, die zich baseert op het Archief Onbeheerde boedels en
Wezen 1828-1876 in het ARA, sign. 1.05.11.13, invoernr. 295/no. 74 1838. De veronderstelling
van Thea Doelwijt 1974: 26 dat Egberts moeder ‘waarschijnlijk een Indiaanse’ was, blijkt niet
te kloppen: zij was een negerin. Doelwijt 1974: 26-34 geeft citaten uit Hoe de tijden veranderen.
Doelwijts tekst verscheen eerder als ‘Hoe Suriname inspireert (5): De planter E.J. Bartelink’,
in DWT 4717/10-3-1973. Twee kinderen die Egbert kreeg bij de slavin Sofietje, Jacoba
Frederika en Willem Egbert, kocht hij vrij in 1858 en 1860; zelf trouwde hij op 15 augustus
1872 met Victoria IJsdam, waaruit twee kinderen werden geboren: Wijnand Frederik in 1872
en Judith Sablica in 1870.
Hij droeg met een ‘aanschouwelijke kaart van een cacaoplantage’ bij aan de Parijse
wereldtentoonstelling van 1899 (NSC 764/5-11-1899).
‘Vluchtige blikken in het verledene en het heden, van hier en daar’, door E.J. Bartelink, planter,
in DS 50/26-6-1904. Boven deze aflevering staat: (Vervolg.), maar een eerdere aflevering is
niet terug te vinden. Slot in DS 51/30-6-1904. Doelwijt 1974: 26 meldt abusievelijk dat het
feuilleton verscheen in het nieuwsblad Suriname.
Een aantal ervan met Engelse vertaling verscheen in Suralco Magazine, 10 (1978), nr. 1, pp.
10-19.
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dat hun leven niet echt gemakkelijk was. Zij verdienden weinig, maakten lange
dagen en hadden veel te lijden van slangen en muskieten. De verhoudingen tussen
eigenaren, administrateuren en directeuren lagen strikt hiërarchisch, zoals de
schrijver met enkele sprekende anekdoten weet duidelijk te maken. Bartelink wijdt
ook een hoofdstuk aan de slavenbevolking en geeft verrassende staaltjes van het
inzicht dat sommige directeuren hadden in het functioneren van de slaven. In de
door hem beschreven jaren (1855-1863) genoten zij een
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relatief grote zelfstandigheid en werden ze volgens hem zelden gekastijd:
Het tweede geval woonde ik op plantage Wederzorg bij. Een slaaf nam,
zonder vergunning van den directeur, een vaartuig van de plantage, ging
daarmede uit en bracht het vaartuig beschadigd terug. Straf: vijftien
zweepslagen. Na de afstraffing ging de slaaf naar den directeur en zeide:
‘Mijnheer, U hebt groot gelijk - mag ik nu een sopie van U hebben?’ En
hij kreeg den borrel. [16]
Volgens Bartelink hadden de slaven het materieel beter dan na de emancipatie.
Niettemin merkt hij over de afschaffing van de slavernij op: ‘Op de verschillende
plantages, waar ik met slaven werkte, heb ik dat verlangen naar vrijheid bij de
menschen gezien en met hen naar de verlossing gesmacht.’ (59) Op dezelfde pagina
stelt hij vast dat de zachtheid en liefde waarmee de Moravische Broeders het
slavenvolk benaderden, heeft voorkomen dat zij in verzet kwamen. Bartelink eindigt
met een fraaie beschrijving van het verschijnsel van het fata morgana en een
nabetrachting waarin hij zijn mening dat de goede, oude tijd van de plantagekolonie
Suriname definitief voorbij is, kracht bij zet met een aantal strikt landbouwtechnische
opmerkingen.
Met zijn memoires schaarde E.J. Bartelink zich in de lange rij van scribenten die
het verval van de Surinaamse landbouweconomie na 1863 beschreven hadden:
455
Kwamina, J. Herman de Ridder, Amerinus, Charles Douglas en vele anderen.
Maar in de vorm van memoires, met veel aandacht voor de couleur locale, de
levendigheid van mensentypen en smakelijke anekdoten, stond Bartelink in de
eerder aangeduide literaire traditie, die in 1913 was begonnen met Bruine Mina, de
koto-missi van Spalburg en die boeken zou opleveren als die van Thomas Waller,
M.Th. Hijlaard en Don Walther.
Bartelink schreef vanuit het perspectief van een blankofficier en de vraag is dan
ook of hij niet al te licht is heengegaan over het drukkende slavenbestaan en of hij
het verleden niet in een te rozig licht weergeeft (men herinnere zich de ‘slechts 700
zweepslagen’ waarmee nog in 1858 slaven aan de Motkreek werden gegeseld).
Thea Doelwijt meende, dat zijn boek ‘geen diep inzicht in het plantage-leven van
die tijd’ geeft, maar die constatering gaat te ver: hooguit kan men constateren dat
Bartelinks optiek de werkelijkheid partieel heeft weergegeven. Zijn boek is juist rijk
aan details die elders niet worden aangetroffen en geeft een scherpe kijk op het
functioneren van het Surinaamse landbouwbedrijf in de nadagen van de
slavenkolonie en de eerste jaren van het Staatstoezicht. Taalkundig is interessant
dat de tekst enkele verschijnselen vertoont (lexicale elementen, maar ook het gebruik
van ‘er’ en ‘zelfs’) die later kenmerkend voor het Surinaams-Nederlands zouden
worden genoemd.
Het is niet geheel ondenkbaar dat de tekst van Bartelink door een redacteur stevig
is bewerkt. Dat het typoscript onberispelijk werd aangeleverd, hoeft daar niet
456
noodzakelijk een aanwijzing voor te zijn. Maar een ander feit is wel opvallend:
Bartelink schreef in De Indische Mercuur een stuk van
landbouweconomisch-historische strekking, dat stilistisch geen enkele van de
457
kwaliteiten heeft die Hoe de tijden veranderen tot zo'n leesbare tekst maken.
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Douglas 1928 en 1936; het laatste besproken door W. in DW 3031/14-12-1936.
Een doorslag van het originele typoscript bevindt zich in mijn privé-collectie - MvK.
‘Vluchtige blikken in het verledene en het heden, van hier en daar’, in De Indische Mercuur,
27 (1904), nr. 22, 31 mei, pp. 381-382.
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Profiel: A.W. Marcus
Leven. Alexander Willem Marcus (geb. in Totness, Coronie, op 11 oktober 1880,
overl. te
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Paramaribo op 5 december 1953) was drukker van beroep. Hij werkte eerst onder
meer bij drukkerij H.B. Heyde, en begon later zijn eigen drukkerij aan de Costerstraat
104. Marcus was een echt drukkersgeslacht: ook zijn oudere broer Joh.C. Marcus
(zie Profiel in § 8.3.1) en zijn neef Otto C. Marcus waren drukkers. Alexander Marcus
was een vroom man en actief binnen de Hervormde Kerk, waarvan hij een
geschiedenis publiceerde in 1935.
Marcus maakte zijn debuut in 1905 met Nieuwe Feestliederen , evenals zijn andere
uitgaven gedrukt bij H.B. Heyde. Na zijn eersteling volgden de bundels elkaar met
regelmaat op: Surinaamsche rijm- en dichtwerken (1906), De Bergrede berijmd
(1907), Gedenkboek aan de woelingen gedurende het 1e halfjaar 1910 (1910),
Liederen voor het Gouden Emancipatiefeest (1913), Politieke- en levensherinneringen
459
(1914) , Gedachten in gedichten (1924), De politieke bril - Eerste serie (1925), De
emballagekwestie zonder einde (1927), Schoone letteren (1928), De politieke bril
- Tweede serie (1932), Levensherinneringen: Populaire Gedichten voor Ernst en
460
Luim (1946). Marcus verkocht zijn bundels op straat en verzorgde
461
voordrachtsavonden met eigen werk.
Werk. A.W. Marcus was niet een dichter van de esthetische beschouwing of de
persoonlijke zielenroerselen, maar een chroniqueur van het wel en wee van zijn
dagen. Zo bevat zijn Gedenkboek aan de woelingen gedurende het 1e halfjaar 1910
een tijdtafel met o.m. de aardbeving, het vergaan van de Prins Willem II en het
462
Killinger-complot, gevolgd door verslagen met commentaren in epische versvorm.
Marcus schreef bij elke politieke of maatschappelijke gebeurtenis die hem van
belang leek verzen met een duidelijk didactisch-moralistische strekking. Die verzen
zijn traditioneel van bouw: bijna altijd jambisch of trocheïsch van metrum (hij aarzelt
niet de synaloefe te hulp te roepen: d'ev'naarsring), met eindrijm en een voorkeur
voor een gekruist rijmschema - abab. De bundels hebben geen strakke compositie,
maar geven een bundeling van verschillende genres. Zo bevat de bundel De Politieke
Bril (1925) achtereenvolgens vier rouwklachten op bekende persoonlijkheden (onder
wie de toonkunstenaar J.W. Bueno de Mesquita), twee gedichten van resp. 9 en 12
achtregelige strofen over de kwalen van de maatschappij, een episch volksverhaal
van humoristisch-moralistisch karakter van 26 kwatrijnen (met ook versregels in het
Sranan) over hoe de neger Kwamina profiteert van de neger Djimie, een 21
kwatrijnen lang historisch gedicht over gouverneur Berranger en de Britse bezetting,
een humoristisch vers van 19 kwatrijnen over een boedelscheiding, een gedicht van
20 kwatrijnen over Gods genade die een terdoodveroordeelde wacht, een
cabareteske tekst van 22 versregels over hoe halfgeleerden zich als wijzen kunnen
463
voordoen , 8 puntdichten en tot slot maar liefst 75 achtregelige ‘Politieke coupletten’.
In het gedicht ‘De lotgevallen van Grauwtje’ komen Marcus' kwaliteiten samen: het
is een humoristisch vers over een boedelscheiding, waarbij de eigenaar van een
bakkerswagen zelfs zijn ezel doormidden wil hakken. Het vers kan bovendien gelezen
458
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Enkele biografische gegevens ontleen ik aan Doelwijt 1974: 78. Eerder verschenen als ‘Hoe
Suriname inspireert (6). De devote dichter A.W. Marcus’, in DWT 4724/17-3-1973.
Aankondiging (‘binnenkort’) in S 48/19-6-1914. Zie de Close-up over het A.N.V.
Een exemplaar ervan is aanwezig in het Surinaams Museum. Marcus adverteerde ervoor in
DS 6104/27-6-1946: ‘(ruim 80 bladzijden) verschijnt medio Juli a.s. Prijs per inteekening ƒ1,-,
buiten int. ƒ1,25.’
Bijvoorbeeld met ‘eenige andere bekende dilletanten’ op 3-6-1911 in de Loge Concordia (S
41/16-5-1911 e.v.).
S 71/6-9-1910, Boekbeoordeeling: ‘De schr. bericht dat een 2e deel zal verschijnen tegen
dezelfde prijs van ƒ0,50.’
Opgenomen in Spiegel 89.
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worden om zijn didactische boodschap: een pleidooi voor gezond verstand. Het is
dan ook nog een politiek vers met allegorische strekking over het weinig profijtelijke
koninkrijksdeel Suriname. A.W. Marcus betoonde zich een van de scherpste critici
van het weinig betrokken en weinig deskundige Nederlandse beleid ten aanzien
van Suriname. Daarin is hij een directe geestverwant
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van G.G.T. Rustwijk en Johannes Kruisland, en zijn spotlust is niet minder dan die
van laatstgenoemde:
Moederlandsche Kamerleden
maken zich wat druk en heet
Over buiten echt geboor'nen,
o, dat vinden zij zoo wreed.
Och, waarom de arme stakkerds
't moeilijk leven toch benijd?
Men verwacht alleen toch welvaart
als het volksgetal gedijt? [59]

Marcus' bundel Schoone letteren (1928) wijkt inhoudelijk niet wezenlijk af van zijn
andere werk, maar heeft naar de vorm iets meer pretentie - hij gaf hem ook de
464
ondertitel ‘Dichtkundige studiën’ mee. Een gedicht op het overlijden van de
componist Cor. Anijs begint als een sonnet van P.C. Hooft:
De tropenzon had nauw haar gulden glans
Gespreid om hem, die pas ontloken,
Als meester aan den muzenkunst'naarstrans
Den fakkel ginder had ontstoken;
Die van Europa's school tot ons teruggekeerd,
Den faam zijns lands met zijne gaven heeft vermeêrd.

Veel lichter van toon dan zijn gebruikelijke werk is een gedicht als ‘Dichtranken’,
waaraan de Gezelles verstechniek niet ontgaan lijkt te zijn:
Uchtendspranken,
Reine klanken
Klinken in mijn kalm gemoed.
Melodieën,
Harmonieën,
465
Brengen mij het eêlste goed.

A.W. Marcus droeg zijn werk ook zelf voor. In 1911 verliep dat niet erg gelukkig,
zoals De Surinaamsche Bode berichtte:
De voordracht door den heer A.W. Marcus alias der Surin. Dichter,
gepasseerden Zaterdagavond in de benedenzaal van 't Logegebouw,
liep vrij goed af. Er viel veel op zijn wijze van Voordragen enz. op te
merken, nochtans zou zijn werk beter tot zijn recht komen, indien hij niet
't ongeluk had om een bende onvriendelijke - onbeschaafde zou beter
passen - jongens van nette familiën onder zijn gehoor te hebben. Een
schande voor de inlandsche bevolking!
Wat nog 't ergste is; terwijl in de kolonie bitter om broodgebrek geklaagd
wordt, gooiden een paar van die jongens broodbeschuit op de
466
medebezoekers. Treurig inderdaad!
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Een advertentie in DW 1995/23-10-1928 meldt dat de bundel ter perse is ‘bevattende o.m.
een folkloristisch probleem. 64 pagina's. Op goed papier. ƒ0,75. Op best papier met stevigen
rug ƒ1,-. Men wordt verzocht in te teekenen. De lijsten zijn opengesteld bij den Uitgever.’
In zijn geheel opgenomen in Doelwijt 1974: 78-79.
SB 45/7-6-1911.
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In het voorwoord tot Schoone letteren zei Marcus: ‘Veel zorg heb ik besteed om de
muziek der taal, maat en interpunktie, tot hun recht te brengen.’ Een karakteristieke
Marcus-toon leverde dat overigens niet op. Misschien bestond die toon nauwelijks,
omdat Marcus zijn verzen in dienst van de inhoud stelde: hij is een goed observator
van zijn tijd geweest. Een deel van zijn gedichten is qua problematiek verouderd,
maar Marcus signaleerde ook problemen die de hele 20ste eeuw actueel bleven
en waarvoor veel later de term ‘postkoloniaal’ werd gereserveerd.

9.2 Teksten in het Sranan
Met de onderwijswet van 1876 die het Nederlands als enige onderwijstaal een
straatlengte voorsprong verschafte op alle andere Surinaamse talen, kreeg het
Sranan het moeilijk. Op het Tweede Koloniaal Onderwijzerscongres gehouden te
Den Haag in 1919 klonk zelfs optimisme over het handhaven van Suriname als de
467
meest Nederlandse kolonie, waar het Sranan zou verdwijnen. Maar zo'n vaart
heeft het nooit gelopen. Er bleef altijd een vijfde kolonne van mensen die zich zeer
wel bewust waren van de waarde van het Sranan. Zij kregen alleen nauwelijks
toegang tot de gedrukte media. Opmerkelijk genoeg verscheen in de Surinaamse
pers in 1899 een bespreking van de Prediker-vertaling Ecclesiastes ofoe Da
Prekiman: Da boekoe vo Profeet Obadja, overgezet van 't Engelsch in het Neger
Engelsch door de evangelist C.P. Rier. De (anonieme) recensent schreef dat hij de
vertaler bewonderde:
De Neger-Engelsche taal toch arm als zij is aan woorden en daarbij
zieltogende door het alom geven van het Hollandsch onderwijs in de
kolonie, leent zich o.i. moeielijk toe om de poëzie van levensmatheid,
naast diepe levenservaring, welke in ‘het boek genaamd De Prediker’
duidelijk uitkomt, juist en volkomen terug te geven.
Na enkele opmerkingen over vertaalde begrippen, beval de criticus de vertaling
aan:
Voor hen, die nog van den ouden tijd Neger-Engelsch en geen Hollandsch
hebben leeren lezen en schrijven, zal dat boekje van onschatbare waarde
468
zijn.
De belangrijkste uitgever van drukwerk in het Sranan was het aan de Evangelische
Broedergemeente gelieerde handelshuis C. Kersten & Co. Rond 1890 begon het
met grote regelmaat ‘Neger-engelsche Tractaatjes’ uit te brengen ' met stichtelijke
verhalen die voor de prijs van een stuiver tot enkele dubbeltjes verkocht werden.
Met de reeks Wan tori vo da Missionswroko [Een verhaal over het missiewerk] werd
het venster geopend op het zendingswerk in andere delen van de wereld. De serie
Tori gi soema, di lobbi lesi tori [Verhalen voor liefhebbers van het lezen van verhalen]
bevatte eenvoudige volksvertellingen. De boekjes moeten gefunctioneerd hebben
als belangrijkste leesmateriaal voor duizenden die het Nederlands niet goed meester
waren. Voor een overzicht: zie Bijlage XI. Ook van de persen van de voormalige
467
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Ramsoedh 1990: 93.
NSC 776/17-12-1899. Het boekje verscheen volgens Voorhoeve & Donicie 1963: 41
in 1897.
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EBG-broeder Heinrich Bernhard Heyde kwamen veel stichtelijke volksuitgaven
gerold.
In 1903 publiceerde de musicus J.N. Helstone Wan spraakkunst vo taki en skrifi da
tongo vo Sranam [Een spraakkunst om de taal van Suriname te spreken en te
schrijven]. Opmer-
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kelijk genoeg wilde Helstone eraan meehelpen het ‘Neger-Engelsch’ door het
Nederlands te vervangen, en daarom hanteerde hij een schrijfwijze die aansloot bij
die van het Nederlands. De bespreking van de spraakkunst in de Nieuwe
Surinaamsche Courant onthult veel over hoe men tegen het Sranan aankeek.
Helstone werd lof toegezwaaid om het ‘Neger-Engelsch’ op te heffen ‘uit hare
primitiviteit’, al lijkt het een vergeefse poging, want het ‘Neger-Engelsch’ wordt niet
onderwezen op de scholen.
Buitendien lijkt ons de naam ‘Surinaamsche taal’ niet gelukkig gekozen.
Nóch uit een geschiedkundig, nóch uit een etymologisch, nóch uit een
politiek, nóch uit een letterkundig oogpunt komt dus die naam passend
voor.
Wij, de bewoners van de kolonie Suriname, toch hebben - vergelijkende
wijz gesproken - geen taal in de zin van de Hollandsche taal met hare
geschiedenis, die opklimt tot den tijd der Batavieren. Men kan dus in het
licht van geschiedkundige feiten geen reden hebben voor de afleiding
van het woord ‘Surinaamsche taal’, waardoor dit woord dan ook
letterkundige betekenis mist, terwijl nog in politieken zin alle Surinamers
behooren tot de Nederlandsche natie, en het Nederlandsch hier de taal
469
is.
Tekenend voor het denken in grote delen van de hogere en middenstand was de
bespreking van een vertaling van de Spreuken van Koning Salomon: Dem Odotaki
vo Koning Salomo, potti abra na Sranam tongo (1900), die verkrijgbaar was bij de
470
vertaler ervan, C.P. Rier. Om de ijver en de goede wil van de vertaler, en ook als
uitgave voor een publiek dat het Nederlands niet machtig was, werd het boekje
geprezen, maar:
De Neger-Engelsche taal, het staat eenmaal vast, is gedoemd tot
uitsterving. Over eenige generatien zal zij tot de geschiedenis moeten
471
behooren.
Er zijn altijd Sranan-voorvechters geweest die tegen de stroom bleven oproeien.
Sommigen zoals zendelingen, deden dat natuurlijk allereerst om de pragmatische
reden dat een heel bevolkingssegment met het ‘Neger-Engelsch’ gemakkelijker
bereikbaar was. Zo bleven de herrnhutters hun Makzien vo Kristen Soema zieli
[Magazijn voor christenzielen] uitgeven. In 1906 kondigde de redactie aan er mee
te zullen stoppen; de motivatie is interessant:
We, na wi tem nojaso soema no de dem srefi wan moro leki fa dem ben
de wan 20 jari pasa. Skolo ben doro tee na dem pranasi toe. Dem jonge
soema ben leri Hollandsch, dem gewenti vo lezi Hollandsch en nanga
reti dem zoekoe voo kom na fesi. Vo skrievi toe koeranti, wan na
Hollandsch tongo en wan na Sranam-tongo, dat wi no man, en wi ben
472
onderfindi kaba, taki dasani no waka boen.
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NSC 1193/17-12-1903 [rubriek ‘Kunst- en Letternieuws’].
Uitgave van de Surinaamsche Evangelisatie Vereeniging (NSC 823/31-5-1900). Niet in
Voorhoeve & Donicie 1963. Dat Rier de vertaler was blijkt uit de titelpagina van Rier 1904.
NSC 824/3-6-1900.
Vertaling: Wel, in onze tijd zijn de mensen niet meer zoals ze twintig jaar geleden waren.
Er zijn scholen gekomen tot zelfs ook op de plantages. De jonge mensen leren
Nederlands, ze zijn het gewoon om Nederlands te lezen en terecht proberen ze hogerop
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De Evangelische Broedergemeente begon met de uitgave van een Nederlandstalig
zondagsblad, maar blijkbaar hadden bovenstaande woorden toch veel protest
473
opgeroepen: het Makzien verscheen opnieuw in 1912 en zou nog twintig jaar
doorgaan tot 1932. Het verscheen in een oplage van 1100 exemplaren en bevatte
Bijbelse verhalen, verhalen van vreemde landen, zendingsgeschiedenissen, korte
anekdoten en nieuwsberichten, alle van evangelisch-stichtelijke strekking. In 1896
publiceerde Kersten een bloemlezing met 22 verhalen uit het Makzien van de jaren
1852-1856 onder de titel Difrenti tori [Verschillende verhalen]. Vermoedelijk gaat
het in de meeste gevallen om bewerkingen van buitenlandse verhalen, die wel naar
het Surinaamse publiek werden toegeschreven, zoals de aanhef van ‘Allen Gardiner’
laat zien:
Te joe waka nanga sipi, komoto na Bramspunt go tee na Zuid, fosi joe
kisi Cajenne; te joe pasa Cajenne nanga dem tra kondre boen boen, kaba
joe holi doro vo waka, go moro dipi na Zuid, joe sa kisi wan farawei kondre,
disi dem kali Vuurland ofoe na wi tongo Faja-kondre.
[Als je per boot van Braamspunt naar het Zuiden vaart, krijg je eerst
Cayenne; als je Cayenne en de andere landen helemaal voorbij bent en
je houdt steeds aan in zuidelijke richting, krijg je een ver weg gelegen
land, Vuurland geheten, of in onze taal Faya-kondre. Vert.: MvK.]
Alle verhalen van de bundel eindigen op gelijke wijze: de dolende hoofdfiguur bekeert
zich en belandt in de armen van de Here. Religieus drukwerk in het Sranan zou ook
474
in de 20ste eeuw met zekere regelmaat blijven verschijnen.
Ook de katholieke missionarissen stortten zich op het gebied dat door de
herrnhutters al langer dan een eeuw geëxploreerd was: de studie van het
‘Negerengelsch’. Zo schreef de redemptorist A. Bex in 1928 Het Negerengelsch:
beknopte spraakkunst en woordenlijst . De katholieke kerk begon zich veel actiever
op het gebied van de vertaling van Bijbelgedeelten en liturgische teksten in het
475
Sranan te bewegen. De Katholieke Waarschuwer , een sinds 1891 door de
rooms-katholieke missie uitgegeven maandblad, nam van 1893 tot 1895 een proef
door het tijdschrift uit te geven in het Sranan; voor de eerste jaargang meldden zich
476
360 abonnees. E. Odenhoven CssR publiceerde in 1904 Den principari bribitori
477
[De belangrijkste geloofsartikelen] en later volgden met regelmaat andere uitgaven.
Het is niet verwonderlijk dat de herrnhutters deze katholieke expansie met lede
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te komen. Twee kranten vol schrijven, een in het Nederlands en een in het Sranan, dat
kunnen we niet, en we hebben al ondervonden, dat dat niet goed gaat. (nr. 12, december
1906, p. 96).
De NSC 1992/31-12-1911 meldde: ‘“Makzien vo Kristen Soema”, een negerengelsch blaadje,
dat sedert den duur eens menschenslevens door de firma C. Kersten & Co werd uitgegeven
doch eenige jaren geleden werd gestaakt, verschijnt weder met 1 Januari 1912.’ Deze
interruptie van 1906 tot 1912 is niet vermeld bij Hartog 1944: 325-326. Overigens verscheen
van 1907 tot en met 1911 wel de Zondeicouranti vo Anitri Soema (aanwezig in de bibliotheek
van de Stadszending Paramaribo).
Zo adverteerde Heyde in 1902 met Toe singi: I. Pasabrievi vo wan Kristensoema, II. Mofo
sabatem-begi na tapo zoutwatra, tegen 25 ct. voor 1 ex. (OW 240/22-1-1902 e.v.). De uitgaven
zijn niet vermeld in Voorhoeve & Donicie 1963, die wel veel andere uitgaven uit het tijdvak
opnamen. Verg. voorts Bijlage XI.
Zie hierover Vernooij 1998: 94-100.
Van Binnendijk 1991: 11.
Door Voorhoeve en Donicie 1963: 60 ten onrechte toegeschreven aan C. van Coll. Veel van
deze Sranan uitgaven zijn te vinden in ASR (zie Vinkenburg 1999).
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ogen aanzagen. In het begin van de eeuw vochten de katholieke kerk en de
Evangelische
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Broedergemeente hun geschillen zelfs in het Sranan uit.

Profiel: C.P. Rier
Leven en werk. De zwarte predikant C.P. Rier heeft voor het Sranan bijzondere
betekenis gehad. Carel Paulus Rier (geb. 23 januari 1863 te Paramaribo en aldaar
479
overleden 15 april 1917) werkte in Demerara als timmerman en plantage-opzichter.
Hij voegde zich daar bij de National Baptist Convention, een gemeente van zwarte
Amerikaanse gelovigen die zich teweer stelde tegen de groeiende invloed van
blanken in de Baptistengemeenschap. Rier keerde in 1888 naar Suriname terug
om zich bij de Vrije Evangelisatie aan te sluiten en stichtte in 1898 een eigen
gemeente, zodat hij ook in de volkstaal kon prediken (alhoewel hij het Nederlands
voor de emancipatie van de negers van groot belang achtte). Rier vertaalde de
Spreuken, Prediker, de profeet Obadja en het Hooglied van Salomo in het Sranan
en gaf de liederbundels De Evangelietrompet en Davids Harp uit. M.F. Abbenhuis
noemde hem ‘een man die door zijn rijk sentiment het hart van “zijn Negervolk” diep
getroffen heeft, in het bijzonder door de nu nog geliefde gezangen die hij uit Bromets
bundel vertaalde in het Ningre [Sranan]. Het waren de Sankey-liederen die door
480
[W.S.] Bromet uit het Engels in het Nederlands waren overgezet.’ Het ging hierbij
om maar liefst 235 liederen van Ira Sankey. Rier schreef verder de biografie De
levensgeschiedenis van Dr. Adolf Frederik Gravenberch, stedelijk heelmeester,
1855-1906 (1908).
C.P. Rier had al in Georgetown gezien hoe zich het negernationalisme
manifesteerde met onder meer de krant The Creole. In 1903 ging hij voor studie
naar de Verenigde Staten waar hij geordend werd. Na zijn terugkeer ondersteunde
hij krachtig de religieuze en sociale emancipatie van ‘de Chamiten of Ethiopiërs in
alle kleuren’ en gaf een nieuwe impuls aan het Surinaamse negernationalisme. In
1904 organiseerde hij een herdenking van veertig jaar Emancipatie - een jaar tevoren
onopgemerkt voorbijgegaan - en hield hij een lezing in de loge Concordia die hij
ook als brochure liet verschijnen: Na veertig jaren (1904). In de brochure staan
zowel oorspronkelijke als vertaalde gedichten van Rier. Dominee Rier schreef nog
een groot aantal brochures meer, waaronder ook beschouwingen in het Sranan
over het gezinsleven. Het lijkt dat hij zijn betekenis echter vooral te danken had aan
zijn liederen, en aan de wijze waarop hij zich als onafhankelijke geest manifesteerde,
een van die kleine maar betekenisvolle etappes op de lange weg van de
natievorming. Frater Abbenhuis schreef over hem: ‘De taal en stijl van Rier zijn
levendig, vaak gekleurd door volkse woordspeling, maar ook zeer overdadig. Men
kan het geen surinaams nederlands noemen voor wat betreft woordgebruik en
zinsconstructie, wel echter voor wat betreft ontwikkeling van gedachten en uitweiding
481
van gevoelens.’
Voor niet-religieus drukwerk had de Nederlands-georiënteerde overheidspolitiek
waarover H.D. Benjamins waakte, blijkbaar de voedingsbodem zo goed als geheel
weggeslagen. Letterkundig drukwerk in het Sranan beperkte zich tot de jaren '40
bijna geheel tot uitgaven van odo's (spreekwoorden) en creoolse vertellingen (zie
deel I over de Orale literatuur van de creolen).
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Het debat wordt weergegeven door Vernooij 1998: 94.
Deze biografische gegevens zijn ontleend aan Abbenhuis 1964.
Abbenhuis 1964: 125.
Abbenhuis 1964: 133.
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Nickerie een tweewekelijks blaadje in het Sranan verschijnen, Krijoro [Creool]. In
1911 kwam Th. Valois Smith met het zondagsblad Sranam Volksblad onder het
motto: ‘Da stem vo piple di da stem vo Gado’ [De stem des volks is de stem van
483
God].
Voorlopig gaapte er nog een kloof tussen de orale cultuurwereld van de brede
volkslagen en de geletterde wereld van de smalle bovenlaag van de maatschappij.
Maar ook die werd smaller, zoals hierboven al werd aangegeven. Nog een andere
indicatie daarvan, geeft het curieuze geval van Goedoe Goedoe Thijm, een van de
484
straatzangers van Paramaribo.

Profiel: Goedoe Goedoe Thijm
Leven en werk. De liedjeszanger en spotdichter Goedoe Goedoe Thijm was een
485
bekende verschijning in de straten van Paramaribo. Ludwig Ernest Thijm (geb. 5
juni 1891 te Paramaribo - overl. aldaar 30 december 1966) verkeerde in goeden
doen, maar raakte om duistere reden in de verpaupering. Hij was volgens Hugo
Pos ‘een schilderachtige lichtbruine man met een baard en een mooie kop krullend
haar, die volgens eigen zeggen een onechte zoon van Willem III was. Inderdaad
bezat hij een treffende gelijkenis met deze door de bronst geplaagde vorst, maar
historisch onderzoek wijst uit dat deze nimmer - ook niet incognito - voet op
486
Surinaamse bodem heeft gezet.’ Waar is wél dat Thijm een oom in Den Haag
had, Cornelis Daniël Thijm, die predikant was, en van wie de mare ging dat hij als
487
hofprediker de natuurlijke vader van koningin Wilhelmina zou zijn geweest. De
geschiedenis zal wel niet zo mooi zijn, want in dat geval zou Wilhelmina een slavin
als overgrootouder gehad hebben: Cornelis Daniël was de kleinzoon van een slavin.
L.E. Thijm vertrok in 1911 naar Nederland, maar was in 1913 weer terug in
Suriname. Zijn hoofdberoep was schilder, maar allengs ging hij zich toeleggen op
de poëzie, al kon hij daarvan ook niet leven en moest hij het hebben van de financiële
bijdrages die de mensen hem toestopten, en van wat hij later als lotenverkoper
488
verdiende.
Thijm was een straatzanger die zijn verzen op losse blaadjes liet drukken en voor
5 cent per stuk verkocht onder de titel Volksorgaan door L.E. Thijm . Hij bezong
afwisselend in het Nederlands en het Sranan de grote en kleine gebeurtenissen
van alledag, van de politici, van de gewone volksmensen en van hemzelf. Zo dankte
hij in een van zijn strooibiljetten het 's Lands Hospitaal voor een operatie op hem
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DS 59/24-7-1898. Niet in de lijst van Hartog 1944.
Hartog 1944: 332.
Andere stadstroubadours waren Sonde Prodo, Baas Koep en Breniman die in de eerste helft
van de 20ste eeuw langs de bars en bodega's van Paramaribo trokken. De laatste figureert
in de roman De koningin van Paramaribo (1999) van Clark Accord.
Biografische informatie ontleend aan: ‘Stadsfiguren No. 7’ in Echo, 18-6-1952 en aan Col
1989. Foto in DWT 94/19-12-1957. Van de Walle 1975: 70 haalt kort een herinnering aan
hem op. Jetty Breebaart-De Miranda verschafte mij waardevolle inlichtingen.
Pos 1995: 15-16. John Leefmans deelt echter mee dat ‘lichtbruin’ al te donker is en dat hij
de vale kleur had die sommige blanken na lange tijd in de zon krijgen (brief aan mij, dd.
8-5-2000).
De Nederlandse televisie vertoonde in 1999 de serie Alexander over deze hofperikelen.
Op een van de superloterijen van de Lotex maakte hij ook een liedje dat maar een week
actueel was: ‘Lotex weri blaw...’ [Lotex draagt blauw...].
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gedaan wegens ‘Elephantiasis scrotum’. Door op elke actualiteit onmiddellijk een
kort en ad rem lied te maken, werd hij de twintigste-eeuwse voortzetter van de

489

De tekst ervan staat afgedrukt in de Spiegel 96-97. De behandelend arts was overigens niet
de door hem genoemde Lo-Sin-Sjoe maar de geneesheer Treurniet (mededeling van Jetty
de Miranda).
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traditie waarin vroeger ‘Lobisingi’ werden gemaakt. Omdat hij nooit een blad voor
de mond nam, kwam hij enige malen met de politie in aanraking.
Dat een straatvocalist zijn teksten liet drukken, is natuurlijk bijzonder, maar toch,
zo meende Cel. Tak (Celsius Tjong A Kiet), moeten ze gehoord worden zoals ze
door hem vertolkt werden: ‘De verve, het enthousiasme en de gesticulaties (het
afnemen en zwaaien met zijn hoed) zijn alle evenzovele factoren die ertoe bijdragen
dat het Thijm produkt dan voor de volle honderd procent tot zijn recht komt.’ Cel.
Tak karakteriseerde de versjes zo: ‘Hij produceert gedichtjes aan de lopende band.
De inhoud is soms vrolijk, soms pikant (Geef mij dus gauw een zoen... want ik weet
het goed te doen), soms tragisch (Wij berusten, wij berusten... zonder boze lusten),
soms theatraal (ik voel een vuur, ik voel een vuur... vuur van lange duur), soms
490
spottend (het is niet de kwaliteit... maar de kwantiteit... de hoeveelheid die beslist).’
Ongetwijfeld moet er enige ironie in hebben gezeten, toen hij prof. N.A. Donkersloot,
491
de dichter Anthonie Donker die Suriname aandeed, met ‘collega’ aansprak. Maar
toch: al was hij een volkszanger, hij liet zijn liedjes wel afdrukken. Een betere trait
d'union tussen orale en schriftelijke cultuur is moeilijk denkbaar.
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Cel. Tak, ‘Goedoe Goedoe Thijm, pikant en vrolijk’, in DWT 273/25-7-1958.
Zoals Donker beschrijft in zijn bundel Westwaarts (Donker 1956: 51-52).
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9.3 Teksten in andere talen
Drukwerk in andere volkstalen is nog zeldzamer geweest dan uitgaven in het Sranan.
In 1920 verscheen het eerder vermelde blad Videśī Bhāratvāsī [Indiërs in den
vreemde], uitgegeven door de Indiër Chander Sekhar Sharma en onder redactie
492
van Shiwnandan Tripathi. Er kwamen slechts zeven nummers van uit, maar het
is niettemin het eerste periodiek geweest dat zich specifiek op de Brits-Indiërs/de
hindostanen richtte in hun taal, toen nog: het Hindi. Dezelfde Sekhar Sharma
redigeerde twee jaar later het weekblad Hindustani Surinamke/Indiërs in Suriname,
493
dat werd uitgegeven door H. van Ommeren. De paters van de hindostaanse missie
494
gaven in 1924 in het Hindi een catechismus uit. Afgezien van vlugschriften met
politieke of sociale strekking, verscheen er voorzover bekend in de eerste 34 jaar
van de 20ste eeuw niets in andere talen dan het Nederlands of Sranan.

9.4 Jeugdliteratuur
In de (lach)spiegel van de Nederlandse jeugdboeken hebben de jongeren van
Suriname méér gezien van de mengeling van angst en avontuurzin die Suriname
blijkbaar in Nederland opriep, dan van hun eigen werkelijkheid. In het beroemde
jeugdboek Uit het leven van Dik Trom (1891) van C. Johan Kieviet wordt verteld
hoe Dik vanwege de armoede van zijn ouders dienst wil nemen om als soldaat naar
de West uitgezonden te worden om er een negeroproer te onderdrukken. Voor zijn
dorpsgenoten staat dat gelijk aan zijn doodvonnis, want ‘'t Is een erg ongezond land.
495
De meeste Hollanders gaan er weg aan de gele koorts.’
De productie binnen Suriname aan op het kind gerichte teksten hield niet over.
In het Sranan schreef C.P. Rier een reeks boekjes met stichtelijke teksten onder de
496
titel Da vriend vo dem pikien [De kindervriend]. Bij Heyde verscheen in 1898
Feestliederen voor de Surinaamsche jeugd ter eere van H.M. Wilhelmina Koningin
der Nederlanden, bij gelegenheid van hare inhuldiging door H.H. Schomaker. Het
is ‘zeer aardig bewerkt en voor onze jeugd animeerend [...]. Ook getuigt 't van de
liefde van de schrijver voor het Oranjehuis, maar tevens ook de lust van den schrijver
om iets te presteeren, hetgeen zeer gewaardeerd dient te worden,’ meende de
497
Nieuwe Surinaamsche Courant. En De Surinamer oordeelde: ‘De vier liederen
gloeien van nationaal gevoel en zijn op kinderharten
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Titel ontleend aan Hartog 1944: 335. S 4/13-1-1920 meldt onder de kop ‘Het Hindostaansche
blad’ dat de eigenaar van de Srinam Bharath Uday Press is gearriveerd en dat tegen eind
januari het eerste nummer zal verschijnen. Neemt ook advertenties e.d. op. Aankondiging in
S 103/26-12-1919 waar als redactieadres vermeld wordt: Wicherstraat 110, Paramaribo.
S 63/8-8-1922.
Katholik-dharm ka prasnontar Surinam Vicariat ke Hindostanon ke liye pasand kiya gaya,
verschenen te Paramaribo bij Randag (Vernooij 1998: 99).
Gecit. naar de eerste druk, 1891, p. 129. Zie ook De Jong 1965a: 11.
Het tweede deeltje, verschenen in 1900, bevindt zich in de collectie van de Caraf. Niet in
Voorhoeve & Donicie 1963. Volgens de Catalogus der Koloniale Bibliotheek (1911: 87)
verscheen in 1908 bij J.H. Oliveira De kindervriend, vermoedelijk een vertaling.
NSC jrg. 6, nr. 622/19-6-1898. Ook NSC 642/28-8-1898. Schomaker: Cat.UBA 5991. Bij
Heyde verscheen ook de Feestgids bij de inhuldiging (DS 69/28-8-1898).
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berekend.’ De heer Schomaker kreeg er in ieder geval een dankbrief van het
499
koninklijk huis voor.
Op 9 november 1913 bracht J.E. Coronel het eerste nummer uit van de kinderkrant
500
De Kleine Surinamer ; niet bekend is wat de inhoud ervan was of hoe lang de
krant heeft bestaan.
Het opmerkelijkst fenomeen binnen de jeugdliteratuur van dit tijdvak waren de
theaterproducties met kinderen, die rond de eeuwwisseling in Thalia met
overweldigend succes werden opgevoerd. In maart 1896 bracht de kinderoperette
De prins van Sind , een bewerking die G.G.T. Rustwijk had gemaakt van sprookjes
501
uit de Duizend-en-één-nacht, het tot vier voorstellingen. De muziek was
hoogstwaarschijnlijk gecomponeerd door J.W. Bueno de Mesquita. De voorstelling
werd gespeeld door 82 kinderen. De Nieuwe Surinaamsche Courant juichte dat hun
opleiding tot dit niveau een werk was
als in de kunstgeschiedenis van Suriname geen enkel voorbeeld hiervan
te vinden is. Kleine kinderen zoo met gevoel te zien acteeren, zingen,
nagenoeg als de kunst eischt, tooneel houding als men zeker niet van
kinderen verwachtte, alles samengenomen verhoogde de verrassing voorwaar een hoogst aangename - der toeschouwers. [...] Én decoratief
502
(ook Rustwijk's werk), én tooneeleffecten, én costumes waren subliem.
Nog hetzelfde jaar, in november 1896, kwam Rustwijk met een nieuwe productie,
nu gespeeld door maar liefst 136 kinderen: de operette in vijf taferelen IJsjonkvrouw
, voorafgegaan door Klaas en Trien . Kleding en decoratie had Rustwijk hiervoor uit
Holland ontvangen. De persreacties waren goed, maar Rustwijk betoonde zich niet
zo ‘prettig en opgewekt’ als na De prins van Sind. ‘Want hij had meer verwacht van
deze stukken door de moeilijk[e] muziek, door de verschillende afwijkingen van dat
503
alledaagsche enz. enz.’ Had hij de Surinaamse kinderen overschat? Hij besloot
in ieder geval de productie na twee voorstellingen stop te zetten.
Opvallend is overigens hoe deze twee theaterproducties een rol gingen spelen
in het toenmalige debat over de kwaliteit van Thalia. In een ingezonden brief in de
Nieuwe Surinaamsche Courant merkt iemand op dat ‘de jeugdige dillettanten onder
den verdienstelijken heer Rustwijk voor hunnen leeftijd spelen 1000 percent beter
504
dan de tegenwoordige leden van Thalia’.
Ongetwijfeld geïnspireerd door het succes van Rustwijks operettes bracht
Surinames bekendste componist J.N. Helstone in mei 1897 een groep van tachtig
kinderen op de been om De schoone slaapster te spelen, een operette voor de
jeugd van A.T.J. Reiziger op muziek van Richard Hol. Toen het jaar daarop de
kindergroep van Rustwijk de kinderoperette Prinses Méta presenteerde, putte de
recensent van de Nieuwe Surinaamsche Courant zich zo uit in lofprijzingen, dat
men zich afvraagt of hij misschien bevangen was
498
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DS 49/19-6-1898.
DS 67/21-8-1898.
DS 90/6-11-1913; DS/13-11-1913.
Al de liederen werden verzameld in een tekstboekje dat voor ƒ0,15 bij de Dames Curiël in de
Dominéstraat verkrijgbaar was.
NSC 386/15-3-1896. DS 28/9-4-1896. Surinaamsche Almanak 1897: 192.
NSC 463/10-12-1896. Ook hiervan werden tekstboekjes gemaakt; ik heb er geen kunnen
terugvinden.
NSC 466/20-12-1896.
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door de ‘buitengewone warmteontwikkeling’ in de zaal waarvan hij gewag maakt.
In de jaren die volgden kwam de groep met nog vier kinderoperettes die allemaal
506
hoog scoorden bij publiek en critici. Opvallend was wel een kanttekening die een
criticus bij de reprise van De prins van Sind maakte:
Hoe ouders kunnen toestaan dat hunne jonge kinderen comedietje gaan
spelen kunnen wij niet begrijpen. Is men dan zoo blind om niet te zien
dat hiermede de kinderen dadelijk - en wel geforceerd - groot worden
507
gemaakt?
Vooral dankzij musicus J.W. Bueno de Mesquita zouden kinderoperettes in de eerste
508
helft van de 20ste eeuw populair blijven.

9.5 Literatuurkritiek
In de jaren '90 was literatuurkritiek nog altijd eerst en vooral toneelkritiek. De vanaf
1892 verschijnende Nieuwe Surinaamsche Courant kende een rubriek ‘Kunst- en
letternieuws’, De Surinamer die twee jaar later voor het eerst uitkwam, had een
rubriek ‘Boekbeoordeeling’, Suriname, dat al vanaf 1872 verscheen, begon pas na
1900 een rubriek ‘Boekentafel’ (soms ook ‘Boekbeoordeeling’ genaamd). Al die
rubrieken werden bijna altijd gevuld met berichten over boeken uit het buitenland,
soms ook met overgenomen recensies. Evident is dat de oriëntatie op de
Nederlandse cultuur ook in de literatuurkritiek een belangrijke rol speelde. Het
schaarse literaire werk van eigen bodem werd overigens wel besproken, zoals in
de Profielen te lezen is. Dat gebeurde met zo'n lage frequentie dat het te hachelijk
is daaruit zelfs maar een immanent literatuurkritisch beginsel te halen. Internationale
debatten over de richting van de literatuur lijken praktisch geheel aan de critici
voorbijgegaan te zijn. Uit § 8.5 en § 9.1 bleek dat er in 1895 en 1897 momenten
zijn geweest waarop de kritiek zich probeerde te bezinnen op haar uitgangspunten,
maar een vergelijkbare reflectie op de wijze waarop bellettrie zou moeten worden
besproken, zou in de eerste helft van de 20ste eeuw niet voorkomen.
Van slechts zeer weinig kritieken die in de kranten verschenen, konden de auteurs
worden achterhaald. Ze verschuilden zich achter initialen als F. (frater Fulgentius
Abbenhuis?), S.L. of F.d.P. in De Surinamer, of een (vermoedelijk) pseudoniem als
K. van 't Land in Suriname. Uit een ‘In memoriam’ is bekend dat onderwijzer Alex
505
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‘Het was een inspanning van hooger orde waarmede Rustwijk zich maanden had ingespannen.
Het was niet minder dan jonge, onvolkomene krachten, jeugdige kinderen, sommige bij wien
het zieleleven pas ontwaakt is, de acteer- en zangkunst in te blazen met een suggestiekracht
waarvan men in onze kolonie hare wedergade niet vindt. [...] Subliem was alles: spel, actie,
mimiek, mise en scene, tooneeleffecten; [...] daverende applaudissementen [...]. Vol waren
zit- en staanplaatsen, waarbij de temperatuur door buitengewone warmteontwikkeling zeer
hoog steeg. [...] Maar het was mooi.’ (NSC 633/28-7-1898.)
In 1901 de kinderoperette Princesje, in november van dat jaar een reprise van De prins van
Sind, in januari 1902 De tooverring, naar een sprookje uit Duizend-en-één-nacht, door Otto
Ludwig, en tenslotte in 1912 Prinses Zonneglans.
NSC 974/10-11-1901.
Tot 1950 werden nog opgevoerd Lily de waternimf (1904), Hans Springer in 't veld (1908),
Eén dag Khalif (1915), Kinderoperette (1916), Goudsprookjes tooverlied (1917), De tooverring
(1926), De prins van Sind (1929), Een dag kalif (1931), De sneeuwkoningin (1931), Prins
Zonneschijn (1933), Goudmuiltje (1933 en 1949), Reepelsteeltje (1933), Hoe Prins Mario
plezier kreeg in het lezen (1934), De Varkenshoeder (1934), De gouden kroon (1938),
Assepoester (1948) en Tijl Uilenspiegel (1949).
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Salomons (geb. 11 juni 1854 in Paramaribo en aldaar overleden op 4 december
1911), ‘bijzonder verslaggever voor de afdeeling Kunst en Letteren’ van De Surinamer
is geweest. Als criticus
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stond hij bekend om zijn zuiver oordeel, zijn grote onpartijdigheid, ‘een man van
509
fijne beschaving, goeden smaak en ontwikkeling’, aldus het overlijdensbericht. In
welke jaren hij exact als criticus actief was, vermeldt het bericht niet. In een
ongepubliceerd stuk dat zich bevindt in het Archief Thalia spreekt Ph.A. Samson
het vermoeden uit dat dr. G. Vanier toneelcriticus was van de Nieuwe Surinaamsche
510
Courant. Vanier was in ieder geval een met het toneelleven begaan man, zoals
bleek uit zijn plan voor een ijzeren schouwburg (zie hierboven § 8.1).
Het is zo goed als zeker dat de critici ‘Heren Liefhebbers’ waren. Een recensent
van het dagblad Suriname die het pseudoniem ‘Papillon’ had aangenomen, gaf dit
ook volmondig toe in zijn bespreking van een ‘Elck wat Wils’-avond in 1919:
Ik voor mij, hoewel ik heusch niet het onderste uit de kan wil hebben,
moet bekennen dat ik niet alleen niet kreeg wat ik wilde, maar zelfs niet
eens wat ik dacht te mogen verwachten. [...] van muzikaal ‘leven’ bleek
me niets, alles was slap, dof. Is de slaap misschien te lang, te diep
geweest? [...]
In Suriname waar iedereen critiseert en becritiseerd wordt, is evenwel
geen kunstcriticus en ik zal het wel laten me hiervoor op te werpen. Ik
ben maar een simpel papillonnetje, dat in Paramaribo's tuinen rondfladdert,
maar veel honig heb ik niet kunnen garen op den avond van den heer de
Mesquita. [...] Het geheel deed me intusschen steeds denken aan het
511
Diligentia-avondje van Justus van Maurik.
Deze opmerkingen lokten een reactie uit van een anonymus die een stuk schreef
onder de kop ‘Papillon/Papillonaceae’. De schrijver heeft zich gestoord aan de
kritiek. Vroeger klaagden de critici dat Bueno de Mesquita te zware kost
voorschotelde, nu is het ook weer niet goed. En dan wordt een heel oud argument
van stal gehaald: Papillon vergeet dat het amateurs zijn: ‘Ik wist wel honig te garen
512
en niet weinig van dat rose bloemmetje.’ Papillon reageerde in een naschrift als
een nuchtere Hollander: hij had er zelf al op gewezen dat hij geen opbouwende
kritiek kon geven omdat de materialen er niet naar waren.
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‘Alex Salomons in memoriam’, in S 101/8-12-1911. Kort levensbericht in Tr 17 (1955-56), nr.
5, mei 1956.
Hij spreekt specifiek over een recensie in NSC 395/16-4-1896 van een opvoering door Thalia
van Eerloos, Drama in 3 bedrijven van W.G. van Nouhuys.
S 64/12-8-1919.
S 65/15-8-1919.
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10. Conclusie
Letterkundig werk wordt daar geschreven waar het zijn materiële bronnen vindt en
en zijn middelen om zich te ontplooien. In Suriname is dat altijd eerst en vooral de
hoofdstad Paramaribo geweest. Daar ratelden de drukpersen, daar viel gedempt
licht over de leestafels van boekerijen, daar gooiden schepen het anker uit die
drukwerk uit het buitenland aanvoerden, daar waren de schouwburgen en sociëteiten
en zetten gouvernementsambtenaren, missionarissen en zendelingen hun beste
scholen neer. Na decennia, na eeuwen soms vinden wij de weerslag van alle
bedrijvigheid nog terug op het papier van boeken, tijdschriften kranten en archieven.
Maar van dat papier licht slechts nu en dan iets op van de werkelijke verhoudingen.
Het ‘Neger-Engelsch’ was dan wel goeddeels verdreven uit de scholen en het
drukwerk, het leefde nog altijd, ook onder veel stadsbewoners. De uit de slaventijd
stammende opvoeringen onder de naam Du, werden nog altijd opgevoerd, en er
kwam een nieuw genre bij: de lobisingi. De Du transformeerden mee met de grootse
verandering van bevolkingssamenstelling die de Aziatische immigranten
teweegbrachten, en verkregen een andere verschijning in de laku. Deze vormen
van orale literatuur - uitvoerig beschreven in het eerste deel - leefden aan het einde
van de 19de eeuw ook binnen de stadsgrenzen van Paramaribo.
Weinig rijst uit de kranten op over de inheemse, chinese en bosnegerculturen,
over de hindostaanse en javaanse groepen, waarbinnen de eerste generatie in
Suriname geborenen opgroeide, over de libanezen die bijna geruisloos hun plaats
vonden in de samenleving. Het is waarschijnlijk juist het isolement van al deze
culturen - met uitzondering van de libanese - geweest, die gemaakt heeft dat er in
Suriname zoveel méér aan cultuurgoed is bewaard gebleven dan in andere
Caraïbische landen. Diep in de aarde onder enorme druk ontstaat de diamant.
Verdrukte culturen zoeken een aanpassing naar binnen toe, die soms duurzamere
513
vormen oplevert, dan wanneer culturen alle ruimte krijgen.
Feit is dat dat deel van de kolonie Suriname dat kan gerekend worden tot de
geletterde stadscultuur, na 1890 een opbloei van het culturele leven zag, zoals het
die alleen een eeuw vroeger gekend had. Maar al speelde dat festijn zich dan bijna
uitsluitend af binnen de grenzen van Paramaribo, de ‘betere klasse’ was al lang niet
meer uitsluitend blank en die klasse verbreedde zich ook aanzienlijk. De nieuwe
groepen immigranten uit Brits-Indië en Java bleven daar vooralsnog helemaal buiten.
Evenals de andere bewoners van district en binnenland, doken ze alleen af en toe
op in het vizier van krantenschrijvers.
De moderne techniek deed zijn intrede in de hoofdstad met elektrische
straatverlichting, telegrafieverbindingen en de eerste films. De kwaliteit van het
drukwerk verbeterde; het was vooral drukkerij/uitgeverij H.B. Heyde die met een
hele reeks belangwekkende boekuitgaven kwam. Het bibliotheekwezen groeide
expansioneel en ontwikkelde zich, evenals het journalistieke leven, grofweg langs
drie banen: de evangelische, de katholieke en de neutrale. Tal van kranten
verschenen en zorgden ook met hun onderlinge debatten voor leven in de brouwerij;
de Nieuwe Surinaamsche Courant bracht meestal een hele pagina met Surinaamse
berichtgeving in rubrieken als ‘Stadsnieuws’ en ‘Kunst- en letternieuws’. De contouren
van een serieuze toneel- en literaire kritiek tekenden zich af,
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inclusief enkele gedachtewisselingen over de functie van kritiek, waaraan ook een
van de vele nieuwe leesverenigingen met haar tijdschrift Kennis Adelt een bijdrage
leverde in 1895. In bijna alle krantenbesprekingen, ongeacht de denominatie van
de krant, werd een combinatie aangehouden van een ethische norm wat de tekst
betreft, met een artistiek oordeel over het acteren. Richtsnoer was nog altijd wat er
in Holland op dit vlak gedacht werd. Zij die actief voeling wilden onderhouden met
alles wat Hollands was, verenigden zich in de Groep Suriname van het Algemeen
Nederlandsch Verbond.
Intussen was Suriname voor Nederland nog verder weggeschoven naar de
periferie van het Koninkrijk der Nederlanden dan het altijd al was. Weliswaar rekende
J. de Liefde zijn opmerkelijke korte roman De geschiedenis van een kankantrieboom
uit 1891 af met de stereotiepe wijze van beschrijven van de Surinaamse koloniale
geschiedenis, maar de beeldvorming over Suriname en de Surinamers in de
Nederlandse letteren hield over de gehele lijn - en zeker in de missioneringsliteratuur
- nog vast aan oude schematiseringen, om niet te zeggen racistische clichés.
Voor de lezende Surinamers die zichzelf in de spiegel van die lectuur zagen, moet
dat zeker niet bevorderlijk hebben gewerkt op het corrigeren van het zelfbeeld. De
sterk neerlandocentrische cultuurpolitiek die zijn intrede had gedaan met de nieuwe
onderwijswet van 1876, werkte daar ook bepaald niet aan mee. Hoe sterk het
Europese voorbeeld doorwerkte, bleek vooral uit het lokaal geschreven toneelwerk.
In de beginjaren van de twintigste eeuw vertoonden verschillende geschriften als
reactie op het verval van de plantagelandbouw de neiging om de negentiende eeuw
met een zekere nostalgie te bezien. De Curaçaose predikantendochter Henriëtte
Conradi, die nog geboren was in de slaventijd, kon in 1913 een artikel schrijven
over de West-Indische vrouw in de negentiende eeuw, waarin zij de slavernij
weliswaar verwierp, maar tegelijkertijd tal van argumenten aanhaalde om te laten
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zien dat de slaven zich tot 1863 ‘beschermd’ wisten door hun meesters. Zelfs al
bezitten haar observaties mogelijk meer geldigheid voor Curaçao dan voor Suriname,
dan nog geeft zij daarmee de mentaliteit ook van veel Surinaamse scribenten goed
weer. In de memoires-achtige stukken van J.G. Spalburg, E.J. Bartelink, A.W. Marcus
en Jacq. Samuels is het verval van de landbouwkolonie aanleiding tot lamentaties
over de ‘goede oude tijd’.
Toch zijn er ook verschijnselen waar te nemen van een zeer geleidelijke geestelijke
heroriëntatie. Door het weinig diplomatieke optreden van gouverneur De Savornin
Lohman zien we een versterking van het landsgevoel, zich uitend in tal van
gelegenheidsgedichten. In de Surinaamse geschiedenis en het Surinaamse
volksleven werd de stof gevonden voor nieuwe verbeelding, veelal werk van
realistische aard. Drie persoonlijkheden hebben op bijzondere wijze hun inbreng in
het literaire leven gehad. G.G.T. Rustwijk gaf met Matrozenrozen (1915) de eerste
bundel van een in Suriname geboren dichter. J.G. Spalburg kwam met de eerste
Surinaamse bundel prozaschetsen Bruine Mina de koto-missi (1913). Met Een
Beschavingswerk (1923), gepubliceerd onder de naam Ultimus, schreef Richard
O'Ferrall de eerste Surinaamse sleutelroman; het satirische karakter van de tekst
maakt die binnen zijn tijd tot een opmerkelijk boek. Het werk van alledrie draagt nog
talrijke reminiscenties aan de slaventijd en de landbouweconomie, maar alledrie
kijken óók verder. Als representanten van de rationaliteit en moderniteit, droegen
zij bij aan het
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verjongde intellectuele leven van hun dagen.
De oriëntatie op Nederland is verder met kracht weersproken in het werk van vijf
Surinamers die na 1900 publiceerden. F.H. Rikken publiceerde in De Surinamer
drie grote en veel gelezen historische romans in feuilletonvorm en betoonde zich
daarmee de meest getalenteerde schrijver van zijn tijd. Jacques Samuels schreef
een reeks prozastukken die pas in 1946 werden gebundeld in Schetsen en typen
uit Suriname . Ook Johann F. Heymans met twee romans, E.J. Bartelink met
plantersherinneringen, A.W. Marcus met poëzie en redes en voorts enkele scribenten
van naturalistische schetsen in De Surinamer hebben een literaire productie
nagelaten die duidelijk een eigen Surinaams stempel draagt. Men ziet in hun werk
ook de vroegste experimenten met de Surinaams-Nederlandse taalvariant, wat hen
niet altijd in dank werd afgenomen. In de kleurrijke straatzanger Goedoe Goedoe
Thijm vonden orale en geschreven letteren hun verbindende schakel: hij bezong
de actualiteit van de eerste decennia van de 20ste eeuw, maar liet zijn liederen ook
als pamflet drukken.
In het ‘Neger-Engelsch’ tekende predikant C.P. Rier met Bijbelvertalingen en
liederen voor hoogwaardige teksten. Het Sranan dook nog een enkele maal op in
een gedicht of een cabarettekst, maar een tekst in een van de andere volkstalen
bleef verder, buiten het kerkelijke leven en buiten de orale letteren, even zeldzaam
als een ijsbeer in het Amazoneregenwoud.
In 1937 berekende Fred. Oudschans Dentz dat 105 creolen boekpublicaties over
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Suriname op hun naam hadden gebracht. Hij bedoelde met ‘creolen’ mensen die
in Suriname geboren waren, maar het overgrote deel van degenen die hij opnoemde
behoorde ook etnisch tot de creoolse groep. Het aantal van 105 was niet helemaal
correct, want hij vergat bijvoorbeeld David Nassy en W. Lionarons (Kwamina), maar
vastgesteld kan wel worden dat een vergelijkbare telling uitgevoerd in 1890 met
moeite op een aantal van 10 zou zijn uitgekomen. De opleving van intellectuele
activiteit in het tijdvak 1890-1923 laat zich aan deze cijfers goed aflezen. Overigens
noemde Oudschans Dentz slechts drie namen van vrouwen. Dat aantal zou wel
aangroeien, maar het zou pas na de onafhankelijkheid een krachtige opwaartse
curve vertonen.
Het toneelleven van na 1890 kende minder organisatiestructuur dan in de voorgaande
eeuw. Het genootschap Thalia bestond nog altijd maar ging roerige jaren in. Het
bleef voornamelijk repertoiretoneel brengen, maar niet meer in abonnementenseries.
Wat er aan toneelvernieuwing was, moest gezocht worden bij andere gezelschappen
zoals Oefening Baart Kennis en talrijke andere die slechts kort bestonden. De eerste
Surinaamse toneelstukken werden geschreven en opgevoerd: Lucij van R.A.P.C.
O'Ferrall in 1896, Te laat of De wraak van een' Boer van Jacques Samuels in 1900
en de Wagneriaans-mythische opera Het pand der goden van J.N. Helstone in 1906.
Joh.C. Marcus maakte met het ook in druk verschenen Deugd en belooning of
Hoogmoed komt voor den val duidelijk hoezeer het Nederlandse toneel ook in 1910
nog altijd het voorbeeld aanreikte: het toneelspel bevat geen enkele referentie aan
Suriname en was een variant op een van de vele negentiende-eeuwse Nederlandse
stukken rond het vader/rechter-motief. De rellerige sfeer rond de opvoeringen van
het stuk liet zien dat het nog zeker geen aanbeveling was om een
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toneelschrijver van eigen bodem te zijn.
Opvallend in het theateraanbod werden drie soorten voorstellingen: de ‘soirées
variées’ (cabaretavonden met een gemengd programma waarmee vooral Johannes
Kruisland beroemd werd), de kinderoperettes van G.G.T. Rustwijk en de
operettevoorstellingen onder leiding van J.W. Bueno de Mesquita. Het waren deze
drie genres die ervoor zorgden dat het theater een huis werd voor een steeds breder
publiek. Dans- en sportverenigingen brachten in hun programmering
cabaretnummers, kluchten, sketches en soms ook kleine dramatische stukken. Ook
zij hebben eraan meegewerkt de drempels van de theatertempels te verlagen. Nog
steeds bleven de ‘mindere klassen’ grotendeels buiten het culturele gebeuren, maar
de transformatie van de orale volkscultuur naar het volkstheater van de tweede helft
van de 20ste eeuw, zette met de veranderende voordrachtskunst van de eerste
helft van de eeuw een beslissende stap.
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