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Ter inleiding
Of zij bestaat, de Surinaamse literatuur? Natuurlijk bestaat ze! Maar je moet haar
wel weten te ontdekken en dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Want die literatuur
waarvan het 't meest voor de hand ligt om ze Surinaams te noemen - de literatuur die
in Suriname wordt geproduceerd - is bij het grote publiek het minst bekend. Dit geldt
voor Nederland en in iets minder sterke mate ook voor Suriname: schrijvers die in
Suriname wonen zijn in Nederland praktisch totaal onbekend, terwijl de in Suriname
meest gelezen romanschrijvers auteurs zijn die zich buiten Suriname ontplooiden:
Albert Helman, Bea Vianen, Edgar Cairo, Astrid Roemer. Over de relatie tussen de
literatuur in Suriname en die van de emigranten zeg ik een en ander in het eerste
hoofdstuk van dit boek.
Uitgangspunt voor het hele boek is voor mij geweest de situatie in Suriname. Ik
hoop hiermee het vertekende beeld van wat de Surinaamse literatuur omvat, enigszins
te corrigeren. Omdat die vertekening ook bepaald is door de gerichtheid op schriftelijk
vastgelegde literatuur met veronachtzaming van de oude tradities van het orale
vertellen, ben ik in hoofdstuk 2 stil blijven staan bij de vraag waar de Surinaamse
literatuur haar aanvang neemt en in de hoofdstukken 3 tot en met 6 bij de mondeling
overgeleverde literatuur van inheemsen, creolen, hindostanen en Javanen.
Het is mij primair te doen om het oproepen van een totaalbeeld en om het laten
voelen van een sfeer en daartoe heb ik een aantal probleemvelden in kaart proberen
te brengen. Al geven de hoofdstukken en de schrijversprofielen aardig wat informatie
en al bespreek ik kort een aantal werken, een volledig, systematisch
literatuur-historisch overzicht geeft dit boek niet. Een deel van het materiaal waarop
dit boek voortbouwt is systematisch-beschrijvend
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en bibliografisch bijeengebracht in de documentatie De Surinaamse literatuur
1970-1985, verschenen bij Uitgeverij De Volksboekwinkel te Paramaribo in 1987.
Wie bijvoorbeeld een uitvoerige bespreking wil van het begrip ‘Surinaamse literatuur’
kan daar terecht. Het essayistisch hart dat ik hier laat spreken, zegt me dat ik niet
weet wat Surinaamse literatuur precies is - ook al heb ik er nog zo veel pagina's aan
gewijd - en ik wantrouw ook een ieder die zegt het wel te weten. Voor mij bestaat
de fascinatie van deze belletrie er juist in telkens weer opnieuw vast te stellen: hé,
zo kan het ook, dit boek hoort er ook bij, de grenzen zijn weer iets verlegd. Liever
dan het exclusivisme van wat al tot de canon is gaan behoren, zijn mij de Surinaamse
letteren als een literatuur van expansie, van zoektochten naar het einde van de kaart.
Zo zie ik mijzelf ook vooral als een partijganger van het geheel, niet van de fracties.
Wat het schrijven van Suriname de moeite waard maakt, is dat het - zoals ik het
onlangs hoorde uitdrukken - ‘kloot heeft’. Er is veel prachtigs geschreven, ook veel
onbeholpen werk, tendentieus werk, ruw en onaf, maar hoe dan ook: het gaat ergens
over, het bezit een warm kloppend hart. Ik hanteer niet voor niets over drie
hoofdstukken de invalshoek ‘Wie de Surinaamse literatuur leest, leest de Surinaamse
geschiedenis’. Maar er is natuurlijk ook meer dan maatschappelijke betrokkenheid
en dat beschrijf ik in de vergaarbak van het tiende hoofdstuk. Waarover de emigranten
schrijven en hoe hun werk ontvangen wordt, staat in het elfde hoofdstuk. Aan hoe
er wordt geschreven aan beide zijden van de oceaan, welke lezers dat oplevert en
wat de positie van schrijvers is, wordt in de laatste drie hoofdstukken aandacht
besteed.
Ik geloof niet dat de lezer die georiënteerd wil raken in de chaos van talen, genres,
bekende, half-bekende en onbekende schrijvers en dichters, er baat bij heeft dat elk
dichtertje van drie woorden hier vermeld wordt. Die lezer zou door de bomen het
tropisch regenbos niet meer zien. En een tropisch regenbos, jawel, dat is de
Surinaamse literatuur! Een wirwar van struikgewas, lianen, verdwaalde bloemen,
bomen die nooit echt volwassen worden en reusachtige kankantries, een ademend
en eeuwenoud organisme -
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dat ook wel eens verstikkend kan zijn en naar rottenis riekt -, een schemerige eenheid,
afwisselend imposant, afschrikwekkend en adembenemend. Wie er niet in wil
verdwalen, heeft een gids nodig. Ik weet niet of ik een goede gids ben in de
Surinaamse letteren, ik vraag me zelfs af of één gids er wel ooit overal de weg zal
weten. Ter oriëntatie heb ik maar aangehouden dat de Surinaamse literatuur er niet
bij gebaat is haar als een zacht ei te behandelen. Wie alles wat Surinaams is toejuicht,
zet de schrijvers buiten elk referentiekader en degradeert hen daarmee enkel. Elke
selectie vraagt offers, maar ik hoop dat het werk dat ik links en rechts citeer - in
Surinaams-Nederlands, Sranan, Sarnami, Javaans, Surinaams-Javaans, Karaïbs,
Saramaccaans en Engels - laat zien dat er genoeg moois overblijft.
Jeugdliteratuur is in dit boek buiten beschouwing gebleven en hetzelfde geldt voor
het vele werk van al die Nederlanders die voor kortere of langere tijd in Suriname
verbleven, van de oudste planters tot de roman De honderd bochten van de
koningsarend (1989) van M.M. Schoenmakers. Al dit werk - soms schriel, soms
schrijnend, soms schitterend - lijkt ten onrechte veroordeeld tot een niemandsland
waar Surinaamse noch Nederlandse literatuurhistorici zich ooit wagen. Ten slotte
nog een opmerking: waar ik ‘schrijver’ zet, bedoel ik bijna altijd man en vrouw
zonder telkens die hinderlijke toevoeging (m/v) te hanteren.
Ik moet zeker een aantal personen dankzeggen die mij ook nu weer gesteund
hebben. Allereerst de Surinaamse schrijvers en dichters die toestemming gaven om
hun werk, soms nog ongepubliceerd, in dit boek te citeren. Theo Damsteegt assisteerde
bij het vertalen van al die lastige varianten van hindostaanse talen. Jan Bongers is
voor mij van onschatbare waarde geweest met zijn kritisch oordeel en stimulerend
woord en, na mijn vertrek uit Suriname, ook als contactpersoon met de schrijvers in
en rond Paramaribo.
Amsterdam, juni 1989
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Suriname literair in cijfers en feiten
Staatsvorm: Republiek
Staatshoofd: Ramsewar Shankar
Oppervlakte: 142.822 km2
Aantal inwoners: circa 400.000
Aantal talen: 22
Dagbladen: De Ware Tijd, De West, Chung Fa Dagblad, Kong Ngie Tong Sang
Dagblad
Literaire schrijftalen: Nederlands, Surinaams-Nederlands, Sranan,
Surinaams-Javaans, Hoog-Javaans, Hindi, Sarnami, Saramaccaans, Aukaans,
Karaïbs, Chinees (Hakka-dialect), Engels, Spaans
Aantal boekwinkels: circa 10
Actieve uitgeverijen: VACO, De Volksboekwinkel, SWI
Schrijversorganisaties: Schrijversgroep '77 (sinds 1977), Dichtersgroep Bondru
Denki (sinds 1988)
Literaire tijdschriften: geen
Vroegere literaire tijdschriften: Tongoni (2 nrs.), Soela (7 nrs.), Moetete (2 nrs.),
Kolibri (3 nrs.), Bro (1 nr.)
Literaire prijzen: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Literatuur, Rahman Khan-prijs
(vijfjaarlijks)
Voornaamste theaters: Thalia, Mamio-theater, NAKS-Schouwburg, Theater
Unique, Cultureel Centrum Suriname, Cultureel Centrum Nickerie, Ons Erf
Toneelgroepen: NAKS, Mamio, Mofo, Kalamitra, Tonelly, De Echo, Kankantrie,
Saathi, Wi egi sani, Swit famiri, Spoedig Herstel, Troeboe denki, Arena budaja,
Krido Rini, Epakadono, Noeba, Kifoko, Toneelgezelschap Thalia, Densma,
Universiteitstheater
Toneelbond: Surinaamse Drama Federatie (vanaf 1987)
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Eerste roman in het Nederlands: Henri Rikken - Tokosi of het Indiaansch meisje
(1901)
Eerste verhalenbundel in het Nederlands: Coen Ooft - Spanhoek (1958)
Eerste bundel columns: E.J. Bartelink - Hoe de tijden veranderen (1916)
Eerste poëziebundel in het Nederlands: Corly Verlooghen - Kans op onweer
(1960)
Oudst bekende poëzie in het Sranan: Hendrik Schouten - Een huishoudelyke
twist (1786)
Eerste poëziebundel in het Sranan: Eugene Rellum - Moesoedé (1959)
Oudst bekende Sranan proza: Johannes King - Bikenti boekoe foe den heiden
kondre (1864)
Eerste novelle in het Sranan: Edgar Cairo - Temekoe (1969)
Oudst bekende hindostaanse gedicht: Sabalsingh - Lied in bhajan-stijl (1949)
Eerste hindostaanse poëziebundel: Munshi Rahman Khan - Doha Shikshavali
(1953, Hindi)
Eerste gedicht in het Sarnami: Shrinivāsi - ‘Bulāhat’ (1968)
Eerste Sarnami bundel: moet nog verschijnen
Eerste Javaanse dichter: Ramin Hardjopawiro (1971)
Eerste dichtbundel in het Surinaams-Javaans: Slamet Modiwirjo - Panglipur
ati (1983)
Eerste proza in het Surinaams-Javaans: Saleman Siswowitono - Dongeng
Kancil/Het verhaal van Kantjil (1983)
Eerste poëzie in het Saramaccaans: Felton Dahwme - Felu (1976)
Eerste poëzie in het Aukaans: André Pakosie - Mi Saanan (1974)
Produktiefste schrijver: Wilfred Texeira (duizenden hoorspelen)
Meest bekroonde auteur: Michaël Slory (zesmaal)
Omvangrijkste boek met fictioneel werk: Aleks de Drie - Sye! Arki tori! (1987)
378 pag.
Oudst levende auteur: Johanna Schouten-Elsenhout (Paramaribo (1910)
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Surinaamse literatuur in Nederland in cijfers en feiten
Aantal Surinamers in Nederland: ca. 200.000
Aantal inwoners: ruim 14 miljoen
Bladen die geregeld aandacht besteden aan Surinaamse literatuur: Weekkrant
Suriname, Trouw, Amigoe (Ned. Ant.), Het Parool, Hervormd Nederland, Palet,
Alerta, Lalla Rookh
Nederlandse tijdschriften met Suriname-nummers: De Tsjeme (Fries), Contour,
Tirade, De Gids, Bzzlletin, Deus ex Machina (Vlaams), Preludium
Uitgeverijen die geregeld werk van Surinamers uitgeven: In de Knipscheer, De
Geus, Conserve, NOVIB, NBLC
Tijdschrift voor Surinamistiek: OSO (tweemaal per jaar, sinds 1982)
Surinaamse toneelgroepen: De Nieuw Amsterdam, Afoe sensi, Makandra, Moksi
Alesi, Barhanti
Eerste poëziebundel in het Nederlands: Lou Lichtveld - De glorende dag (1922)
Eerste roman in het Nederlands: Albert Helman - Zuid Zuid West (1926)
Eerste verhalenbundel in het Nederlands: Albert Helman - Hart zonder land
(1929)
Eerste essay in het Nederlands: Anton de Kom - Wij slaven van Suriname (1934)
Eerste bundel columns: Edgar Cairo - Ik ga dood om jullie hoofd (1980)
Eerste poëziebundel in het Sranan: Trefossa - Trotji (1957)
Eerste poëziebundel in het Sarnami: Jit Narain - Dal Bhat Chatni (1977)
Eerste prozaboek in het Sarnami: Rabin Baldewsingh - Stifa (1984)
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Eerste poëzie in het Aukaans: Rudi Pinas - Aucaanse puwema's (1984)
Produktiefste toneelschrijver: Eugene Drenthe (ca. 30 stukken)
Produktiefste dichter: Edgar Cairo (10 bundels)
Produktiefste auteur: Albert Helman (circa 80 titels)
Omvangrijkste boek: Albert Helman - Waarom niet (1933), 1043 pag.
Oudst levende auteur: Eugene Rellum (Paramaribo 1896)
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1 Rijmelaars en analfabeten?
Met de kennis van de Surinaamse literatuur is het niet bijster vrolijk gesteld en zeker
niet als het gaat om de periode na 1975. Ik spreek dan niet alleen over Nederland waar ‘minderheden’ in het verpletterende boekenaanbod allicht ten onder gaan -, ik
spreek ook over Suriname zelf. De situatie in Nederland wordt aardig getekend in
een zin uit het tweede deel van Het is vol van schatten hier, een lijvige, geïllustreerde
inventarisatie van de Nederlandse literatuur. Het boek verscheen als uitgave van het
Nederlands Letterkundig Museum in 1986 en ter oriëntatie vermeld ik dat Edgar
Cairo dan al dertig boeken op zijn naam heeft staan. Over de inbreng van schrijvers
als Cairo, Bea Vianen en Frank Martinus Arion zegt het boek: ‘Een en ander laat
zich, mede door externe invloeden als van Aimé Césaire, overigens nog niet tot een
scherp profiel samenvoegen.’ Daar is natuurlijk geen speld tussen te krijgen, tenslotte
is elke literatuursituatie weinig inzichtelijk als je er geen moeite voor wilt doen. Het
Letterkundig Museum acht zich verder ontslagen van de plicht om nog meer woorden
aan de ‘jonge’ Surinamers en Antillianen vuil te maken. Blijkbaar was het gebrek
aan inzichtelijkheid geen obstakel voor het museum om eerder het Schrijvers
prentenboek van Suriname uit te brengen en daarin wel een zinvolle ordening aan te
brengen.
Toch zit de aandacht voor de Surinaamse letteren in de lift, ook in Nederland. In
Onze literatuur vanaf 1916 (1984 en daarna geregeld herdrukt) wijdt Piet Calis een
verdienstelijk hoofdstuk aan Suriname en de Nederlandse Antillen. Albert Helman,
Shrinivāsi, Bea Vianen en Edgar Cairo passeren de revue en ook Hans Faverey blijkt
in dit gezelschap verdwaald te zijn. De Delftse oudschoolmeester A.N. Vader geeft
in zijn boek 50 Nederlandse en Vlaamse schrijvers van de tweede helft van de 20e
eeuw (1986) een
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hoofdstuk Surinaamse literatuur en biedt twee afzonderlijke profielen ‘met leestip’
over Cairo en Vianen. Zijn verdienste zit hem eerder in de intentie om minder bekende
auteurs naar voren te brengen, dan in de nogal simplificerende wijze waarop dat
gebeurt: ‘De roman “Geen onderdelen” (1979) heeft als thema: Wanneer je iets koopt,
b.v. een bromfiets, en er gaat iets kapot, dan is er in heel Paramaribo geen vervangend
onderdeel te krijgen.’ De schrijver als fietsenhandelaar dus. In het tiende deel van
de NBLC-reeks Uitgelezen (1988), een serie ‘reakties op boeken’, wordt ook aandacht
aan Surinaamse auteurs besteed, zij het dat de selectie deze keer wat origineler is:
Rabin Gangadin en Hugo Pos. In deze drie gevallen gaat het om uitgaven die zich
richten op het gebruik op scholen. Dat is in mindere mate het geval met de opstellen
die Wim Rutgers heeft gebundeld in een boek met de onmogelijke titel Dubbeltje
lezen, stuivertje schrijven (1986). Anders dan de voorgaande drie auteurs is Rutgers
goed thuis in de Caraïbische literatuur en zijn boek geeft dan ook uitstekende
inleidingen op het werk van Antilliaanse schrijvers en van de Surinamers Trefossa,
Helman, Shrinivāsi, Vianen en Cairo.
Wat in al deze boeken opvalt, is dat er met uitzondering van Shrinivāsi geen enkele
auteur in figureert die daadwerkelijk in Suriname woonachtig is en daar zijn werk
publiceert. Dezelfde vaststelling kan gemaakt worden ten aanzien van praktisch alle
artikelen over Surinaamse literatuur die na pakweg 1975 verschenen zijn. Dat betekent
dan dat langzamerhand een sterk vertekend beeld is ontstaan van wat de Surinaamse
literatuur nu eigenlijk omvat. Stel je voor dat op gelijke wijze een selectie werd
gemaakt uit de Vlaamse auteurs...
Voor die eenzijdige benadering zijn wel wat verklaringsgronden aan te geven.
Eind jaren '60, begin jaren '70 is een groot deel van literair Suriname naar Nederland
verhuisd en de belangrijksten daarvan vonden onderdak bij Nederlandse
uitgevershuizen. Het spreekt vanzelf dat zij de invloed van hun nieuwe leefomgeving
ondergingen: hun thematiek verschoof, werd steeds sterker een emigrantenthematiek,
om zich in bepaalde gevallen in recente
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jaren ook daarvan weer te verwijderen. Hoe dan ook, het object van schrijven had
op den duur nog maar weinig van doen met datgene waar de auteurs in Suriname
zich om bekommerden. Wilden die schrijvers in Nederland zich literair staande
houden, dan betekende dat dat hun werk ook naar de vorm een zekere transformatie
doormaakte. Maar daarover later meer in hoofdstuk 11 en 12.
Een tweede factor was de gebrekkige informatie-uitwisseling. Het merendeel van
het literaire werk in Suriname wordt gegeven in eigen beheer en van een systematische
distributie of export is veelal geen sprake. Tot 1975 heeft de Sticusa via
aankoopsubsidies de verhuizing van boeken naar Nederland vaak op zich genomen.
Deze Stichting voor Culturele Samenwerking is herhaaldelijk verweten een
paternalistische en cultuurimperialistische instelling te zijn (zoals nu nog de
ambassades van India en Indonesië). Zeker voor de beginjaren snijdt dat verwijt hout.
In het boekje over de vroege jaren van de Sticusa, Groot geld tegen klein geld (1988)
van Albert Helman en Jos de Roo, zegt Eddy Wessels, die rond 1950 voorzitter van
het Cultureel Comité Suriname was: ‘Wij probeerden de mensen te interesseren voor
westers georiënteerde muziek en toneel om zo een basis te leggen voor een eigen
cultuur.’ Maar toen de Sticusa in 1975 bij de Surinaamse onafhankelijkheid een trap
onder het Hollandse achterwerk kreeg, vergaten de beleidsmakers in Paramaribo dat
er een hiaat op te vullen was. De met veel bravoure uitgevoerde en vroeg of laat ook
wel noodzakelijke operatie leverde nul komma nul op. Niet enkel werd het minimale
stroompje cultuur naar Nederland geblokkeerd, ook de toevoer van informatie holde
achteruit, de gaten in het boekenbestand van het Cultureel Centrum Suriname spreken
boekdelen. Deze situatie verslechterde nog zienderogen na 1982 als gevolg van de
belabberde deviezenpositie.
De sterke afroming van het in Suriname aanwezige literaire talent plus de
verslechterende informatie-uitwisseling hebben het literaire klimaat in Suriname
natuurlijk geen goed gedaan. Als dan veel werk uitkomt dat de toets der kritiek niet
kan doorstaan, neemt de belangstelling voor het literaire werk af, bij lezers en bij
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critici. Hugo Pos in Reizen en stilstaan (1988): ‘Wat er precies is misgegaan weet
ik niet, maar op een goede dag merk je dat je het onderwerp uit de weg gaat. Als
iemand, laat ons zeggen, een studente die aan een scriptie werkt, je erover opbelt,
dan krijg je het gevoel dat ze je over een pijnlijke zaak wil uithoren.’ En in Oost en
West en Nederland (1986) tekende Jos de Roo uit de mond van dezelfde Pos op:
‘Jammer dat de kwaliteit van de poëzie achteruitgegaan is. Wat nu geschreven wordt
haalt het niet meer bij de beginfase. Als poëzie alleen maar verlangens over Surinames
vooruitgang behelst: dat je tot je dood zal strijden, dat je in het binnenland zal strijden,
dat je in de soela's zal strijden, dat je God weet waar zal strijden - dat wordt een
beetje vervelend, vooral als zo'n dichter nog nooit in het binnenland geweest is. Al
dat pathetische geschrijf is vervelend. Het moet verinnerlijkt worden.’
Deze citaten geven aardig weer hoe in Nederland tegen de literatuur uit Suriname
wordt aangekeken. Alleen: ook Hugo Pos is slachtoffer van de krakkemikkige
uitwisseling van literair materiaal. Hij heeft een aantal verdienstelijke artikelen
geschreven over de Surinaamse literatuur van de jaren zestig en in Het Parool besprak
hij veel werk dat bij Nederlandse uitgevers verscheen. Maar van de ontwikkelingen
na 1975 is Pos slecht op de hoogte en dat blijkt ook uit het vervolg van zijn relaas
in Oost en West en Nederland waar hij zegt niet pessimistisch te zijn om vervolgens
te wijzen op werken die al twintig jaar geleden verschenen.
Er ontstaat dus een neerwaartse spiraal. Er is een sterke generatie in de jaren zestig
(die nog in hoofdstuk 8 ter sprake komt). In Suriname-nummers van Nederlandse
literaire tijdschriften vindt het werk van die generatie grotere bekendheid: Contour
in 1966, De Gids in 1970, Tirade in 1973, Bzzlletin en een Bulkboek in 1975. Een
groot aantal van de talentvollen van de daaropvolgende generatie verdwijnt naar
Nederland: Edgar Cairo, Astrid Roemer, Jit Narain. Er ontstaat een vacuüm in
Suriname dat maar moeizaam opgevuld wordt. De aandacht neemt af en hier ontstaat
het beeld dat, zoals Hugo Pos het aangaf, de Surinaamse literatuur niet veel meer
dan verzetsgedichten oplevert. Die negatieve beeldvorming
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heeft ook te maken met het feit dat rijmelaars en analfabeten het zicht verduisteren
op het goede werk dat er wel degelijk ook geschreven wordt. Er tekenen zich nieuwe
tendensen af - het Vlaamse tijdschrift Deus ex Machina liet er in 1987 in een
Suriname-nummer al iets van zien, het Nederlandse tijdschrift Preludium volgde in
1988 - maar er is nog veel kaf onder het koren.
Dat bleek nog maar weer eens ten overvloede bij de samenstelling van het
Preludium-nummer. Na een oproep in het Surinaamse dagblad De Ware Tijd kwam
een groot aantal bijdragen binnen, vooral gedichten, waaronder het volgende, ‘Aan
mijn geliefde’:
Ik laat me door jou in de armen wiegen.
Als ik denk aan de momenten toen wij
konden vliegen.
Drukke straten en propvolle dorpen.
Wij mochten niet ontmoeten
anders zouden wij boeten.
Maar nu alles anders is,
eind ik hier met mijn geschiedenis.

U ziet: de kern is de verre geliefde. Geliefden zijn bijna altijd ver en dat is maar goed
ook, want wat zou er anders van de literatuur terechtkomen? Het draait hier dus om
precies zo'n zelfde geliefde als ook al bezongen werd door de vrolijke Frans uit de
12de eeuw die tot zijn spijt in een klooster was terechtgekomen en daar de oudste
Nederlandse versregel neerschreef: Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hic
enda thu, alle vogels hebben hun nesten begonnen behalve ik en jij. Maar de
Surinaamse versie laat behalve de nesteldrift ook zien wat er gebeurt als de geliefde
wel binnen bereik komt: dan eindigt de geschiedenis en is het liedje uit.
Ik wil graag nog een vers citeren, maar dit is, anders dan het eerste, wel
gepubliceerd. Het verscheen in een bundel in het voorjaar van 1988 en heet ‘Oom
met zijn lange baard’:
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Oom met zijn lange baard
heeft een bok nodig
voor een feestje thuis
maar nergens zijn ze vet genoeg
wegens onvoldoende gras
hij moet een ander plan bedenken
zoniet, moet hij de bossen in

Om 's dichters talent alle ruimte te geven ook nog het daarna volgende:
Tante Mok maakt zich geen zorgen
zij heeft wat kippen in de ren
‘haha’ zegt tante Mok
voor mijn gasten
maak ik een slaatje van ei
en geef wat stroop erbij

Mechtelly, acht jaar lang voorzitster van de Schrijversgroep '77, schrijft in haar
voorwoord tot het bundeltje dat de dichter een moeilijk te beschrijven figuur is. Ik
citeer: ‘Komt achterlijk over, maar blijkt achteraf toch wel zijn hersenen goed te
kunnen gebruiken.’ Dat blijkt uit het feit dat hij erg goed kan onthouden ‘al beweert
hij het tegendeel’, en daarbij komt: ‘Hij is erg christelijk.’
Deze citaten maken duidelijk dat er grote misverstanden bestaan over wat literatuur
eigenlijk behoort te zijn. Het kwalijke is dat het idee van de Surinaamse literatuur
als een verzameling rijmelaars en analfabeten erdoor bevestigd wordt. Dat arrogante
beeld is dus niet enkel ontstaan uit betweterij, als een restant van cultureel-koloniale
verhoudingen, of als een uitvloeisel van onwetendheid, van slecht-geïnformeerd-zijn,
het is ook in de wereld gekomen door het feit dat er een meute van rijmelaars (zoals
de eerstgeciteerde) en analfabeten (zoals de tweede dichter) bestaat. Op zich zegt
analfabetisme niets, want er zijn schitterende vertellers onder de niet-geschoolden.
Maar het zijn de schoenmakers die
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zich niet bij hun leest houden, de notoire prutsers die het potentiële krediet van de
goede dichters en schrijvers aan flarden hebben geschoten.
Literaire dilettanten kan men slechts doodzwijgen, maar de zaken liggen toch
minder eenvoudig dan dit simpele zinnetje suggereert. In Suriname is er een traditie
gegroeid die wil dat elke figuur die een aantal woorden aaneen heeft geregen tot wat
hij een dichtbundel noemt, prompt toegang verkrijgt tot President,
Assembleevoorzitter, Ministers en andere hoge lieden tot nut van 't algemeen.
Automatisch daaraan gekoppeld is een stroom van publiciteit: foto's verschijnen op
de voorpagina van kranten, en radio en televisie verspreiden het grote nieuws. Hoe
mooi dit ver doorgevoerde democratische beginsel op het eerste gezicht ook lijkt,
het werkt niet in het voordeel van de serieuze schrijvers en dichters en dus eigenlijk
ook niet in het voordeel van de Surinaamse literatuur.
Nu zal het u niet ontgaan zijn dat ik een nogal gevaarlijke opmerking heb gemaakt
met de stelling dat in Suriname grote misverstanden bestaan over wat literatuur
eigenlijk behoort te zijn, want wie maakt uit wat iets behoort te zijn? Ik heb met die
stelling dan ook zeker niet willen suggereren dat ik een soort ‘recept’ van wat goede
literatuur is, in mijn hoofd heb. Wat ik bedoeld heb is dit: laat ik vooropstellen dat
er in Suriname een aantal auteurs is dat wel degelijk scherp ziet wat wel en wat niet
literatuur genoemd kan worden. Dit veronderstelt dus een bewust
onderscheidingsvermogen. Eveneens bewust echter schakelen sommige Surinaamse
auteurs dat onderscheidingsvermogen uit.
Ik neem de laatste poëziebundel van Albert Mungroo, Hayka. Albert Mungroo is
directeur van de Bruynzeel Houtmaatschappij en hij is bovendien de huidige voorzitter
van de Schrijversgroep '77. Zijn bundel verscheen in mei 1988 in eigen beheer met
steun van De Surinaamsche Bank, de Surinaamse Post Spaar Bank, de Algemene
Bank Nederland, de Volkscredietbank, de Hakrinbank, de Verzekeringsmaatschappij
ENNA en het warenhuis Kersten. Of die subsidiegevers alle een exemplaar van de
bundel heb-
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ben kunnen krijgen, weet ik niet, want een deel van de oplage van 500 werd verminkt
door regenwater in de kofferbak van Mungroos auto. Pagina 6 vermeldt dat de
omslagtekening van de architect E.H. MacNack is, maar dat is niet zo, die is van
Erwin de Vries, een van de weinige Surinaamse kunstenaars die echt arrivé zijn: zijn
werk is aangekocht door het Museum of Metropolitan Art in New York en het
Stedelijk Museum in Amsterdam en hij vervaardigde bronzen van de hoofden van
Simon Carmiggelt, Joop den Uyl en nog tamelijk recent - o, scherpzinnig marktinstinct
- Ruud Gullit en Anthony Nesty. Het merendeel van de Surinaamse dichtbundels
bevat een voorwoord - niet zelden het vermakelijkste deel van een uitgave - en met
Hayka is dat ook het geval. Het voorwoord is geschreven door E.W. Wong Loi Sing,
de schrijver Frits Wols, secretaris van de Schrijversgroep '77. Wat hij zegt over Albert
Mungroo is interessant: ‘Albert steekt zijn standpunt niet onder stoelen of banken.
Voor hem is elke uiting van emoties in woorden een gedicht.’ U begrijpt dat wanneer
u nu met uw duim tussen de deur komt en hartgrondig dingen zegt die uw jongste
kind niet ter ore moeten komen, die uiting beschouwd moet worden als gelijkwaardig
aan de Canto General van Pablo Neruda. Ten overvloede vervolgt Wong Loi Sing:
‘Er bestaan volgens hem geen goede of slechte, sterke of zwakke gedichten. Een
gedicht is een gedicht, en daarmee uit.’ Toch neemt de voorwoordschrijver wat gas
terug: ‘Albert weet heel goed dat een bepaald gedicht je meer zegt dan een ander.’
Zo is dat natuurlijk.
Dat deze opvatting niet deugt, is snel in te zien voor een ieder die vindt dat literatuur
kunst moet zijn en dat kunst primair bestaat bij de gratie van oorspronkelijkheid. Als
gedichten niet meer getoetst mogen worden op hun originaliteit, hun zeggingskracht
en taalbeheersing, dan heeft praten over literatuur geen enkele zin meer: iedereen
die andermans gedichten overschrijft met enkele minieme veranderingen is dichter.
Voortaan moet dan elke Surinamer een apart lemma krijgen in de Encyclopedie van
Suriname want iedereen heeft wel eens twee regels laten rijmen, kortom: er is een
anarchie die elke waardeschaal en dus ook elke poging tot lite-
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ratuurgeschiedschrijving overbodig maakt. De Surinaamse literatuur is dan gedoemd
een kreupel kind te blijven.
Een poëzie-opvatting als die van Albert Mungroo komt ongetwijfeld voort uit de
gedachte dat in een jonge literatuur alles maar beter kan groeien en bloeien, alles is
meegenomen, waarbij hij dan de consequenties over het hoofd ziet: een enorme
kwalitatieve degradatie van de literatuur en een zich steeds sterker afwenden van het
publiek. Gelukkig deelt niet iedereen in dezelfde ‘poëtica’. Er is een aantal dichters
en schrijvers dat uiterst consciëntieus de literaire taak opvat, dat tracht normen aan
te houden die niet lager liggen dan normen elders. Zij kunnen slechts hopen dat de
geschiedenis de zeef zal zijn die hun de plaats geeft die hun toekomt. Buiten Suriname
hoort men zelden of nooit iets over hen. Hier zal hun werk duidelijk moeten maken
dat het desondanks de moeite waard is, dat het de kwaliteit heeft om gelezen en
gewaardeerd te worden door lezers waar dan ook.
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2 Een Surinaams-Siamese tweeling
Wanneer is het allemaal begonnen? Ik citeer: ‘Het historische jaar waarin wij kunnen
zeggen, dat de Surinaamse literatuur werd geboren, is 1957. In dat jaar verscheen
van de hand van de dichter Trefossa (Henny de Ziel) de eerste Surinaamse
gedichtenbundel “Trotji”.’ Dit citaat is van de dichter die jarenlang de
verpersoonlijking van het Surinaamse nationalisme was en dat voor velen nog steeds
is: Robin Raveles, dichtend onder de naam R. Dobru. Als het juist is wat hier gezegd
wordt, dan kunnen we meteen de conclusie trekken dat de literatuur uit Suriname en
de literatuur van Surinaamse schrijvers in de diaspora (zeg maar: in Nederland) de
twee helften van een Siamese tweeling zijn, en dan moeten we paradoxaal genoeg
ook vaststellen dat Dobru ongelijk heeft met 1957 als beginjaar te nemen. Waarom?
Van Trefossa is slechts een veertigtal gedichten bekend, alle in een Sranan dat
eigenlijk alleen vertaalbaar is met verlies van veel van de subtiele klankwaarde:

Kopenhagen
san dja na mofo se?
eh-eh!
Watramama na joe sidon
na ston?
Watramama mi sabi joe,
troe-troe.
Watramama,
tjeba-a-a...
joe gowtoe kan-kan, pe
a de?
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mi goedoe-goedoe taig mi dan,
mi w'wan
Watramama j'e waki mi
so pi-i-i...
ènhè, mi sab p'aj tan:
Sranan!

Kopenhagen
wat is hier bij de zee?
kijk-kijk!
Watermoeder zit jij daar op
die kei?
Watermoeder ik ken je, zeker wel.
Watermoeder,
wel-wel...
je gouden kam, waar is
die heen?
mijn lieve lief zeg 't me dan, mij
alleen.
Watermoeder jij kijkt naar mij
zo stil...
aha, ik ken zijn thuis:
Suriname!

Het bekende beeld van de zeemeermin doet de ik denken aan de watergodin van
Suriname. Dit gedicht geeft een bekend conflict voor veel Surinamers: het heen en
weer getrokken worden tussen Europa en Suriname. Trefossa woonde en werkte
jarenlang in Nederland, huwde een Zwitserse vrouw en werd in Haarlem be-
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graven. Zijn bundel Sranan poëzie Trotji (Aanhef) werd in Amsterdam uitgegeven.
Als we het verschijningsjaar ervan, 1957, als ‘geboortejaar’ van de Surinaamse
literatuur nemen, dan maakt de overzeese literatuur dus direct deel uit van de
Surinaamse literatuur. En dat betekent dan, dat ook Albert Helman en Rudie van
Lier, die al lang vóór '57 werk uitgaven, tot de Surinaamse literatuur behoren.
Nu is Dobru's uitgangspunt alleen al om zijn eenzijdigheid arbitrair: hij vergeet
eenvoudigweg de hele orale literatuur - vertellingen, liederen en toneelvormen die
eeuwen geleden werden meegebracht uit alle werelddelen en in vele jaren tot
Surinaams cultuurgoed werden getransformeerd. Hij vergeet het werk van de
Matuari-bosneger Johannes King uit de tweede helft van de 19de eeuw, hij vergeet
de romans van Henri François Rikken en Kees Neer, hij vergeet de dichtbundels van
Rahman Khan uit het begin van de jaren vijftig; enfin, hij vergeet zoveel.
Het aannemen van 1957 als beginjaar is alleen verantwoord voorzover we het
hebben over geschreven literatuur en dan nog alleen maar wanneer we er mee willen
aangeven dat vanaf dat moment sprake is geweest van een versnelde ontwikkeling
over een breed front en niet langer van incidentele gebeurtenissen. Maar dan nog is
het de vraag of we dat tijdstip niet vijf jaar eerder moeten situeren. In 1952 namelijk
brengt het Friese tijdschrift De Tsjerne een Suriname-nummer uit. Hugo Pos in Reizen
en stilstaan (1988) over het ontstaan van dat nummer: ‘Nog geen maand geleden
vertelde hij [Jan Voorhoeve] me het verhaal van hoe een groep Surinaamse studenten
in contact kwam met de Friese beweging. Anne Wadman en Fedde Schurer,
redacteuren van het maandblad De Tsjerne zagen in het opkomen van een
achtergestelde taal een gemeenschappelijke noemer. Ze boden hun daarom in hun
tijdschrift de ruimte aan voor een eigen Suriname-nummer. Nu was Leiden in last.
Want toen het aanbod was aanvaard bleek al gauw dat er geen in het Surinaams
geschreven literatuur voorhanden was. Ja, Trefossa (Henny de Ziel) had een enkel
gedicht in die taal geschreven en je had in Suriname de ijveraar voor die taal, Papa

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

27
Koenders, maar verder, ho maar. Naarstig toog men, zoals dat heet, aan het werk en
waarachtig, het nummer kwam onder redactie van Voorhoeve en Bruma voor elkaar.
Jan verkneukelt zich nog van plezier als hij me in een Chinees eethuisje het verhaal
vertelt: “Er was niets.” En dan te bedenken dat die eerste, oorspronkelijke bijdrage
in het Fries uitkwam!’ De Surinaamse geschreven literatuur in het Sranan maakte
dus haar debuut in een vertaling die geen Surinamer verstond en in een tijdschrift
waarvan vermoedelijk nog nooit een nummer Suriname had bereikt en dat inmiddels
onvindbaar is geworden. Bovendien waren het vooral Surinaamse émigrés die zich
in De Tsjerne verenigd hadden, mensen uit de kringen van de creools-nationalistische
vereniging Wie Eegie Sanie, die voor hun studie of om andere redenen in Holland
verbleven: Eddie Bruma, Hein Eersel, Wilfred Rens, Jules Sedney, Abongra (?,
Enc.v.Sur.: kleverig aanvoelend kruid) en Trefossa. De Tsjerne neemt voorts werk
op van Papa Koenders en eert daarmee het pionierswerk van deze onderwijzer die
we nog in hoofdstuk 7 zullen tegenkomen. Twee Nederlandse taalkundigen, Wytze
Hellinga en Jan Voorhoeve, schrijven beschouwingen en Nola Hatterman, ‘moeder’
van zoveel Surinaamse kunstenaars, zorgt voor de illustraties.
In 1958 wordt De Tsjerne nog eens dunnetjes overgedaan, nu in Suriname en in
de oorspronkelijke schrijftalen, die dan zijn: het Nederlands en het Sranan. In dat
jaar verschijnt namelijk het eerste nummer van Tongoni als speciaal nummer van
het cultureel-wetenschappelijk tijdschrift Vox Guyanae. Het jaar daarop zal Tongoni
2 uitkomen.
Die eerste jaren waarin de literatuur zich langzaam gaat manifesteren als beweging,
zijn vooral gevoed vanuit creoolse hoek. Met J.H. Adhin in de redactie van het
literaire tijdschrift Soela (1962-1964) zullen de hindostanen naar voren komen.
Shrinivāsi zal hun voornaamste representant zijn. Hij is wel in Tongoni en Soela met
poëzie en proza aanwezig, maar keert pas in 1968 van Curaçao in Suriname terug.
Geschreven literatuur van de overige bevolkingsgroepen zal eigenlijk pas goed in
de jaren tachtig opkomen. Als in
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1977 de schrijvers zich ook formeel organiseren in de Schrijversgroep '77 zal het
eerste bestuur uitsluitend uit creoolse schrijvers en dichters bestaan.
‘In Trefossa voltrekt zich een synthese van moderniteit en creatieve
oorspronkelijkheid in de meest directe zin, die zijn poëzie uitermate boeiend maakt,’
schreef in 1957 in de NRC Paul Rodenko (die zelf geen Sranan kende). Heeft Trefossa
met zijn bundel Trotji veel invloed uitgeoefend? Het is moeilijk te zeggen. In die
beginjaren vermoedelijk wel. Voor de eerste generatie moet er het besef van uit zijn
gegaan dat het Sranan in geen enkel opzicht onderdoet voor welke andere taal ook.
Maar anders dan met de poëziestijl van R. Dobru, vindt men sporen van die van
Trefossa nauwelijks terug in de Surinaamse literatuur. Dat pleit natuurlijk voor het
unieke karakter van zijn werk en de zorgvuldigheid waarmee hij zijn ambacht
beoefende. Op de vraag of de negentien gedichten uit Trotji gekozen waren uit een
groter geheel, antwoordde tekstediteur Jan Voorhoeve: nee, Trefossa kwam bij me
met welgeteld negentien gedichten (zo vertelt Hugo Pos). Wel heeft Trefossa zelf
een keuze gemaakt uit honderden andere, zo blijkt uit Het goud van Suriname (1970)
van Aldert Walrecht. Latere dichters hebben in een te klein aantal gevallen diezelfde
zorgvuldigheid in acht genomen. Met andere woorden: Trefossa wordt te weinig
gelezen.
We zitten intussen al midden in de geschreven literatuur die binnen de totale
Surinaamse literatuur een periode omvat vergelijkbaar met die van het optreden van
de mens in de ontwikkelingsgeschiedenis van het leven. ‘Ik geloof dat de belangrijkste
periode uit de culturele geschiedenis van Suriname ongeletterd was,’ aldus Jan
Voorhoeve. De actuele betekenis van de orale literatuur hangt af van het jongste
publiek: is het in sterkere mate een luisterend of een lezend publiek? Richt het zich
sterker op een gemeenschappelijk beleven van literatuur of kruipt het ‘met een
boekske in een hoekske’? Feit is dat de orale literatuur schatten verbergt waaraan
we niet met een schouderophalen voorbij kunnen gaan.
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3 Irë apo wiponojae / Aldus vertel ik
De ouderdom van de Surinaamse literatuur moet minstens enkele duizenden jaren
bedragen, maar in dit verband moet onmiddellijk opgemerkt worden dat we de termen
‘Surinaams’ en ‘literatuur’ met een flinke korrel zout moeten nemen. We hebben het
hier immers over de meest levendige van alle letteren, de orale literatuur: liederen,
vertellingen, spreekwoorden, dramatische opvoeringen die van generatie op generatie
zijn overgeleverd en tot op de dag van vandaag door vaders worden doorgegeven
aan hun zonen, door moeders aan hun dochters. Als we dan spreken over de oudste
van deze Surinaamse literaturen, die van de ‘Indianen’, dan moeten we voor de goede
orde enkele zaken scherp stellen.
Vijf eeuwen zijn blijkbaar niet genoeg geweest om ons te ontdoen van een
westers-arrogant en in oorsprong nogal dom vocabulaire. Als we spreken over de
oudste bewoners van de Amerika's hebben we het nog steeds over ‘Indianen’, vanwege
die zotte misvatting van Columbus dat het land dat hij zag India was. In de observaties
in het boek Paramaribo gezien door Sanëpë, Ririhpë, Sëresëreru, Kapai (1977) is
mooi te zien hoe de Trio's andere mensen aanduiden als ‘Karaïb’ of ‘Wayana’, maar
nooit als ‘Indiaan’. Eigenwijs spreken we ook over ‘pre-Columbiaanse culturen’
alsof alles wat vóór Columbus ligt één zootje was of alsof die groepen na Columbus
niet meer bestonden (het is nogal wrang, maar ten dele is dat ook zo). Nog
zelfgenoegzamer spreken we soms ook van ‘pre-historische culturen’ en vanuit
dezelfde optiek over ‘de ontdekking van Columbus’.
Een volgende opmerking die moet worden gemaakt is dat ‘Indianen’ een noemer
is waaronder zeer vele, soms zeer kleine groepen vallen, die ooit bovendien een bij
uitstek zwervend bestaan leidden. Er zijn nu vijf tamelijk sedentaire groepen in
Suriname:
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Karaïben, Arowakken, Trio's, Wayana's en Akulyo's, maar in het grensgebied met
Guyana houden zich nog steeds Wai-Wai en Warau op, nu eens aan deze dan weer
aan gene zijde van de Corantijn. Anders gezegd: het begrip ‘Surinaams’ wordt zeker
voor wat betreft de situatie van lang geleden, maar deels ook nog voor die van dit
moment vanuit ‘Indiaans’ oogpunt wat anders ingeschat.
Wat zou de datum 19 augustus 1969 voor een prachtig ironisch toneelstuk kunnen
opleveren, wanneer de Wai-Wai of Warau een toneelschrijver hadden! Op die dag
namelijk werd de Surinaamse post ‘Tigri’ aan de Boven-Corantijn overvallen door
twee vliegtuigen met achtenvijftig soldaten van de Guyana Defence Force. Een
serieus grensconflict dus. Nu is slechts met inspanning van alle
cartografisch-geologische krachten vast te stellen waar de bovenloop van de Corantijn
- en dus de grens tussen Suriname en Guyana - loopt, in dit gebied waar de ‘Indiaanse’
bevolking al eeuwenlang rivieren oversteekt zoals u en ik een zebrapad. Wie zich
ook druk maken om dit gebied, het zijn zeker niet de bewoners ervan. Dit zegt
natuurlijk ook genoeg over hoe breed we het begrip ‘orale Surinaamse literatuur’
moeten opvatten. (Merkwaardige coïncidentie overigens: het grensconflict tussen
Suriname en Guyana werd in april 1970 opgelost met het ‘Kraaienest’-akkoord, en
zo heet ook een van de grote flats in de Amsterdamse Bijlmer waar tegenwoordig
zoveel Surinamers wonen.)
Bij oraal werk verdient het begrip ‘literatuur’ ook deze nuancering, dat het hier
om een fenomeen gaat dat veel sterker sociaal, om niet te zeggen: utilitaristisch,
functioneert, dan de literatuur zoals de ‘moderne’ samenleving die kent. De
antropoloog Peter Kloos, die enkele jaren onder de Karaïben in Galibi aan de
Marowijne-rivier leefde, onderscheidt in zijn bijdrage over Karaïbse liederen in
Cultureel mozaïek van Suriname (1978) vier liedsoorten: begrafenisliederen,
feestliederen, sjamanistische liederen en liedjes die door moeders voor kleine baby's
gezongen worden. Hij betoogt dat op grond van het publieke karakter, de
geëmotioneerde situatie en de status van de voorzanger deze liederen een belangrijke

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

31
bijdrage leveren tot stabiliteit in de Karaïbse samenleving. Vergelijkbare liederen
komen bij de meeste stammen voor en ik neem aan dat ze daar ook een vergelijkbare
functie vervullen.
Voor vertellingen geldt dit niet minder sterk. In de mythen, sagen en legenden van
de ‘Indianen’ - overigens een genre-indeling uit westerse koker - ligt heel hun
belevingswereld besloten. Zij geven die vertellingen om hun geschiedenis levend te
houden en zich te bezinnen op de wereld om hen heen. De vertellingen kennen een
drieledig bereik: de bovenwereld van de God-Schepper en de bovenaardse wezens,
het alledaagse leven van jacht, liefde, huwelijk, onderlinge wrijvingen, en de
onderwereld, veelal beheerst door monsterlijke wezens als de kaaiman en de jaguar.
Maar tussen deze drie is er een sterke wisselwerking en in alle drie speelt de natuur
een dominante rol. Verschijnselen worden verklaard in mythen waarvan de
handelingen aan het alledaagse leven ontleend zijn. In een ‘normale’ jachtvertelling
loopt opeens een sjamaan met boze krachten rond. Goden nemen gedaantes aan van
mensen evengoed als van dieren. In hoeverre de kerstening en de import van techniek
en westerse ideeën deze literaturen beïnvloed hebben, moet nog goed onderzocht
worden.
In de volgende korte vertelling van de Karaïb Nardo Aluman zien we veel van het
voorgaande terug:

Ewarumy/De slechte geest
Twee jonge vrienden gingen de buit van hun jacht verkopen naar St. Laurent du
Maroni. Toen ze alles hadden verkocht, gingen ze een borreltje pakken in de
dichtstbijzijnde kroeg. Het bleef niet bij die ene borrel en ze werden dronken. Op
weg naar huis kregen ze ruzie in de boot. De sterkere vriend dwong de andere om
uit de boot te stappen.
Het was avond geworden. De ene vriend peddelde weg, terwijl de andere in het
donker om hulp schreeuwde. Eenzaam liep hij rond. Ineens zag hij een lamp naar
zich toe komen. Hij zag dat het een man was. De man, die hij niet kende, nodigde
hem uit om de
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avond samen met hem in zijn kamp door te brengen. Eerst twijfelde hij, maar
uiteindelijk besloot hij toch maar om met de man mee te gaan. Ze kwamen op een
mooie plek aan. De plaats was helder verlicht. De mensen die daar woonden, waren
druk in de weer. Vrouwen bakten cassavebrood en een pot stond op het vuur. Hij
werd zeer vriendelijk ontvangen door de mensen en ze boden hem wat te eten aan.
Zijn schrik was groot toen hij in zijn bord de ledematen van een klein meisje zag.
Hij probeerde niets van zijn angst te laten merken en zei dat hij zich niet goed voelde
en dat hij daarom geen eetlust had. De man zei hem toen dat hij dan maar een vers
konijn ging halen. Toen de man terugkwam, zag hij dat hij in de handen van de
ewarumy was beland. De man dwong de vriend om een stukje van het mensenvlees
te proeven. Hij at er een stukje van en daarna nog meer. Vanaf dat ogenblik was de
vriend een gelijke van de geesten. Daarna zei de man tegen de vriend: ‘Nu ben je
een schoonzoon van mij geworden!’ Deze geest verschijnt tot op de dag van vandaag
voor de Caraïben in zijn kamisa en een okselmouw T-shirt.
Er zal wel niemand willen betogen dat het in westerse ogen laconieke einde met het
okselmouw T-shirt niet van erg recente datum is, maar het prototype, de oerbron van
deze korte vertelling, ligt ongetwijfeld ver achter ons. Het zou aardig zijn om na te
gaan waar de angst voor het mensenvlees-eten in de vertelling is gekomen. In vroeger
dagen hadden de Karaïben immers de reputatie niet voor een mensenboutje terug te
schrikken. Men kan er het lezenswaardige boekje op nalezen over Tobago, Waar is
Vrijdag gebleven (1983). Het is van de hand van Albert Helman die zelf ‘Indiaans’
bloed in zijn aderen heeft stromen en die ik er, gezien zijn bij wijle vlijmende
pennestreken, van verdenk nog wel eens een antropomorf boutje te verorberen.
Gemeten naar de normen van de westerse stilistiek mag ‘Ewarumy’ niet sterk
heten, maar het zijn juist de korte, ongecompliceerde rechttoe-rechtaan zinnen die
er de geheel eigen aard van uitmaken. We moeten niet aarzelen om hier van literatuur
te spre-
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ken. Cola Debrot gebruikt voor de geschreven literatuur van de Nederlandse Antillen
(waar evenals in Suriname een grote mondeling overgeleverde literatuur bestaat) de
term ‘kunstliteratuur’. Die term is in zoverre niet erg gelukkig dat daarmee
geïmpliceerd wordt dat de niet-geschreven literatuur niet tot de kunst zou behoren.
Er is echter wel degelijk een zeer creatief element in die literatuur aanwezig. Die
creativiteit komt echter veel sterker dan bij de geschreven literatuur voort uit een
gemeenschap, niet zozeer uit een individu, en staat ook sterk in dienst van die
gemeenschap. (Misschien dat daarom ook vooral antropologen zich over die orale
literatuur hebben gebogen. Periodiek komen dezen samen, zoals op het 46e
Internationale Congres van Amerikanisten in juli 1988 te Amsterdam, en dan
presenteren zij teksten onder duistere noemers als ‘Sob as ordens da Miss Cíclone’
of ‘Nominaçao Jê: variaçôes estruturais’. Zij zijn de sjamanen van de westerse
wetenschap, geen mens verstaat hun orakeltaal.)
De orale cultuurschat wordt langzaam ontsloten voor niet-ingewijden, dat wil
zeggen voor hen die het van vertalingen moeten hebben. De Karaïb André Carolus
Cirino bracht al in 1970 twee deeltjes Indiaanse vertellingen in eigen, vrije weergave
uit. In 1985 kwam Cees Koelewijn met twee delen met 105 mythen van Trio's, Tarëno
Tamu Inponopï Panpira I & II, waarvan het grootste deel inmiddels in het Engels
vertaald werd in Oral literature of the Trio Indians of Surinam (1987). Nardo Aluman
kwam in 1985 met een bundeltje liederen van de pyjai (genezer), Atamygano Warery
(letterlijk: Liederen om in zichzelf te keren). Van hem is een Karaïbse verzameling
legenden, mythen en sagen in voorbereiding, Epakano jakonombo (Tijdens de
opstanding), waaruit de geciteerde ‘Ewarumy’ er één is. De collectie moet, godbetert,
in 1992 verschijnen, vijfhonderd jaar na de dwalingen van Columbus.
Nardo Aluman is ook de auteur van het toneelstuk Julawai dat op zaterdag 20
augustus 1988 in theater Thalia te Paramaribo in première ging bij de groep
Epakadono. De statuten van deze, enkele maanden eerder opgerichte, theatergroep
omschrijven haar doel als: ‘De geestelijke en materiële eigenschappen van de In-
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heemse culturen in het bijzonder en die van de Surinaamse culturen in het algemeen
te beschermen, te ontwikkelen en uit te dragen.’ Julawai is gebaseerd op een mythe.
De mooie Julawai is verdwenen in het Marowijne-gebied en komt in het geestenrijk
met het kwaad in aanraking. De strijd tussen goed en kwaad eindigt in een
overwinning van het goede. Het verband met de actuele situatie is duidelijk gegeven
door het stuk te situeren in het gebied waar de manschappen van Bouterse sinds 1986
in gevecht zijn met de mannen van Brunswijk.
Mythe en actualiteit komen in Julawai samen en dat is een traditioneel gegeven
van orale culturen. In de gedaante van een toneelstuk dat in een schouwburg wordt
opgevoerd geeft Julawai natuurlijk ook het treffen van twee cultuursferen te zien:
de Karaïbse belevingswereld in een vorm van orale cultuur - het drama - wordt
neergezet in een westerse theateromgeving. Wat er dus gebeurt, is dat een
groepscultuur wordt gepresenteerd in een nationale vorm, dat wil zeggen een vorm
die voor het hele volk toegankelijk is. Dit is een bevestiging van de Karaïbse cultuur
als een Surinaamse cultuur.
Toonden de ‘Indianen’ in het verleden geen behoefte om zich met de staat te
bemoeien, de staat bemoeide zich wel met hen. Als tegen het einde van 1976 een
groep een drie dagen lange protestmars van Albina naar Paramaribo onderneemt om
op te komen voor haar grondrechten, erkent zij daarmee dat zij deel is van de staat
Suriname met ‘de stad’ als gezag. Dat zij van die stad ook na de onafhankelijkheid
van 1975 niet bijster veel te verwachten had en heeft, drukte zich ten overvloede nog
eens uit in de povere belangstelling zijdens de uitgenodigde ‘notabelen’ bij de
première van Julawai.
Het tragische relaas van de betrekkingen tussen overheidsmacht en inheemse
culturen na Columbus hoeft op deze plaats niet herhaald te worden. Zij die voor die
precaire relaties oog en gevoel hebben, hebben arrogantie jegens deze culturen
ingeruild voor respect, soms zelfs voor een bijzonder grote behoedzaamheid en
gevoeligheid voor stereotyperingen. Zo maakte J[oop]
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V[ernooij] in een recensie van Julawai er gewag van dat hij was geschrokken van
de figuur van een dronken ‘Indiaan’ op het toneel. Ren Spoelstra reageerde hierop
door te stellen dat die man in het stuk juist verre van stereotiep werd voorgesteld,
dat dronkenworden op een feest een cultureel gegeven is ‘waar we geen valse
schaamte over hoeven te hebben’ en dat een collectieve ontlading door middel van
drank ‘helemaal niet ongezond’ heet te zijn. Maar toch liever wat overgevoeligheid
als in de sympathieke bespreking van Vernooij, dan het schouderophalen van de
witte-boordenaristocratie.
In het journalistieke verslag Een gewezen wingewest (1980) doet Rudie Kagie een
boekje open over hoe de KANO, een belangenorganisatie van de ‘Indiaanse’
gemeenschap in Suriname, in oktober 1978 ontvangen werd door een delegatie van
Nederlandse parlementariërs:
‘De bijeenkomst begon met de verontschuldigingen van delegatieleidster Rie de
Boois: “Ik vraag u begrip voor het feit dat we afgedraaid zijn van alle bezoeken die
we hebben afgelegd de laatste dagen. We zijn niet meer dan tien minuten beschikbaar,
helaas.”
Gemompel aan tafel.
De Boois lichtte toe waar het om ging: “We zijn hier voor controle op besteding
van de ontwikkelingsgelden, bovendien is Suriname een allerplezierigst land om te
zijn, vandaar dat we hier niet voor ons verdriet zijn.”
Er werden enige vragen gesteld. Of de KANO wel alle Indianen in Suriname
vertegenwoordigde, wilde iemand weten. En hoeveel Indianen er in het land leefden.
Een bestuurslid van de organisatie werd giftig: “Geacht college, ik kan mij niet
aan de indruk onttrekken dat u onze groep wat onserieus tegemoet komt.”
Een ander bestuurslid: “Wij zijn derderangs burgers, Nederland heeft in het verleden
fouten gemaakt door de Indianen niet te begeleiden en op te leiden.”
“... Wij zijn niet gehoord over hoe we een bijdrage zouden kunnen leveren in de
ontwikkelingssamenwerking. Het binnenland
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stroomt leeg, er zijn geen projecten gepland, onderwijs is niet aanwezig - daarom
wil iedereen naar de stad.”
“Nederland is verantwoordelijk, bij de onafhankelijkheidsbesprekingen in 1975
zijn onze problemen ook onder de aandacht gebracht, maar er bestond geen aandacht
voor. Nederland speelde het probleem terug naar Suriname.”
De Boois: “Als u even een pauze neemt, kan de ober vragen wat u wilt drinken.”’
Nogmaals: dit speelt zich dus af drie jaar na de proclamatie van de Surinaamse
onafhankelijkheid. Of 1975, het jaar dat de Surinaamse broeders de macht in eigen
hand kregen, voor het aanzien van de ‘heidense’ culturen een grote stap voorwaarts
betekende, waag ik te betwijfelen. Een markant geval kwam me nog onlangs onder
ogen. Veel van de kennis van de talen van Karaïben en anderen danken wij aan de
tekstuitgaven van het Summer Institute of Linguistics, een Amerikaans instituut dat
in veel landen de deur is uitgeschopt vanwege zijn spionage-activiteiten voor de CIA.
Niet echter in Suriname, waar de daglichtactiviteiten van de instituutsmedewerkers
geresulteerd hebben in Bijbelvertalingen, alfabetiseringsboekjes en uitgaven van
vertellingen in praktisch alle Surinaamse volkstalen. Spreiding van het Woord Gods
en wetenschappelijke activiteiten gaan gelijk op voor de talenknobbels van dit
instituut. Zo kan het gebeuren dat in Tepoe, vijf uur varen met een korjaal vanaf de
toeristenplaats Paloemeu in het zuiden van Suriname, in het avonddonker uit vele
stemmen ‘Jesu Tamusi’ is te horen, op precies dezelfde melodie die 's zondags uit
de kerkbanken van Hardegarijp en Staphorst opklinkt.
Nu kreeg ik onlangs een typoscript onder ogen van de al genoemde André Carolus
Cirino. Het heet Geknechte Indianen, geknechte werelden is een verzameling van de
columns die hij onder dezelfde kop in het avondblad De West publiceerde. Een van
zijn stukken bevat een passage over de Verklaring van Barbados van 1971 waarin
missie en zending als instrumenten van het kolonialisme tegen inheemsen worden
veroordeeld. Bij de krante-aflevering werd een ‘noot van De West’ geplaatst en die
staat ook in het

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

37
typoscript, dat blijkbaar door iemand anders dan de schrijver is overgetypt van de
krante-artikelen. In die noot zegt De West het niet eens te zijn met Cirino: ‘De landen
waar Missie en Zending werkzaam zijn (geweest) mogen God op hun blote knieën
danken, dat deze instellingen ze ooit in hun arbeidsveld hebben betrokken. Er zijn
fouten, zelfs grote fouten - niet organisatorisch, maar individueel - gemaakt. Maar
wat Missie en Zending hebben gepresteerd en nog presteren is met geen aardse
goederen te betalen.’ Ik ben er nog steeds niet uit, of het beter zou zijn deze noot
voor de boekuitgave te schrappen, of juist te handhaven, maar ik dank De West op
mijn blote knieën dat het veertien jaar na de Surinaamse onafhankelijkheid, nog
steeds heel helder De West heet.
Een klap op je kop van Hollandse Rie komt hard aan, maar een klap krijgen van
je Surinaamse Kaïn is nog heel wat gevoeliger. Het laatste wat ik zou willen, is de
suggestie wekken dat de Karaïben, Arowakken, Trio's, Wayana's en Akulyo's in hun
eigen land louter en alleen op wanbegrip van hun broeders stuitten. (Men zie ook
hoofdstuk 10.) Het meelevende gedicht ‘Wayana Man’ is van Eugenie Eersel en
werd in 1987 opgenomen in de kleine bloemlezing Suriname Poetry:

For the man from the Wayana tribe - an almost extinct Indian tribe, on the
north east coast of South America, in Surinam - who I saw standing on the
frontdeck of ferryboat ‘Queen Juliana’ in 1953
permit me to say something that took so long to surface
late reaction to that day when by mere chance the streams of our lives
combined in that gleaming white boat on that deep river
when I was at a loss of words
could not express the oddity of you and me on the same ship
going to so different destinations travelling in so different a time
that made you into exception
me into the rule neither one of us by choice
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I want to say don't you mind that little black girl mesmerized
by your grace
her eyes absorbing your calves ringed in copper you moving
quietly and swiftly
not a sound your flaming red loincloth accentuating your brown
hairless skin
the blue-black curtain of hair glistening in the sun shading your
inward looking eyes.
are you thinking of times before columbus when the green walls
of jungle the mirrorsmooth rivers were yours and yours alone
wayana man was the river deep like this the water black like this
the leaves the same shade of green
when only indian eyes reflected them?
somehow the sighs and screams war slavery oppression
exploitation greed must have discolored our river must have
shocked our jungle must have troubled our trees
it's only you who stayed the same is it you the same
don't you mind because the rapids will remember all the names of
those that wiped their feet in flight
on the carpet of their rolling waves
the earthmother will catch in gourds the streams
of tears and blood and turn them into
knowing painful banners for you to wear
and I want to be your guitar haunting star of the wretched
till all the fog and blurr clear up and all at once you're home again
wayana man you're home again
New York, 1977
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4 Luister hoe die tori gaat...
Op het moment dat de Engelse en, vooral, Hollandse planters en, in hun kielzog, de
uit Afrika weggeroofde slaven Surinaamse bodem betraden, nam daarmee direct de
import van de eerste van de zovele Surinaamse culturen een aanvang. Die van de
planters zou geen wortelschieten, zij lieten enkel een Nederlandstalig vlekje na op
de talenkaart van Zuid-Amerika. Eenmaal hun zakken gevuld hebbend, verdwenen
de planters weer met gezwinde spoed richting Holland om aan de Amsterdamse
grachten of in hun buitenhuizen aan de Vecht van hun, over de ruggen hunner slaven
bijeengeschraapte, rijkdom te genieten. Evenmin als hun geest zich in de Surinaamse
aarde verankerd had, had de geest van hun werk dat gedaan. Hun blijspelen, pastorale
rijmelarij, gelegenheidspoëzie - grafschriften, heldendichten, huwelijksliederen stellen literair weinig voor, afgezien van een enkel gedicht van Paul François Roos
en een handvol satires van Hendrik Schouten. Ursy Lichtveld en Jan Voorhoeve
hebben in het leesboek Suriname: spiegel der vaderlandse kooplieden, verschenen
in 1958 en herdrukt in 1980, deze plantersletterkunde bereikbaar gemaakt.
De negers zouden wel een belangrijk, blijvend segment van de Surinaamse
samenleving gaan uitmaken. Hoewel afkomstig van een relatief klein gebied in
West-Afrika (de tegenwoordige staten Ivoorkust, Ghana, Togo en Benin) behoorden
de slaven tot uiteenlopende stammen en taalgroepen. Uit de noodzaak tot onderlinge
communicatie ontstond tussen 1651 en 1680 het Sranan tongo of kortweg: Sranan,
doordat een Afrikaanse contacttaal (het Pidgin-Portugees) samenging met het Engels
en het Nederlands. Sranan is ook nu nog de belangrijkste contacttaal van Suriname,
niet enkel voor creolen onderling, maar voor alle bevolkingsgroepen die elkaar willen
verstaan.
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De bijdrage van de creolen aan de Surinaamse literatuur is niet gering geweest.
Natuurlijk brachten de slaven een hele orale cultuur uit Afrika mee en gaven die een
Surinaams stempel. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Op Surinaams grondgebied
ontwikkelde de creoolse erfenis zich grofweg langs twee lijnen. In het binnenland
groepeerden zich de marrons - van de plantages weggevluchte slaven - tot
verschillende stammen die in hun culturen nog sterke verwantschap vertonen met
die op het Afrikaanse continent. Literair spreekt hun cultuur in allerlei liederen en
vertellingen die veelal gebonden zijn aan vaste voordrachtsrituelen. Pas recentelijk,
na 1970, geven de bosnegers hun literatuur in hun eigen talen ook schriftelijk vorm.
Op de plantages ontwikkelden zich in de loop der eeuwen eigen literaire wijzen van
uitdrukking die inhoud gaven aan het wel en wee van het plantageleven. Vooral in
hun liederen wisten de slaven op verhulde wijze uiting te geven aan hun
verontwaardiging, verdriet en machteloosheid over de wreedheid van het
slavernijbestaan. Die liederen werden gezongen tijdens het werk, maar ook op de
dansfeesten rond de jaarwisseling en bij het einde van de oogst. De ironie druipt van
dit lied over een blanke die de jonge slavenmeisjes lastig valt (Jan Voorhoeve geeft
het in Tirade 189):
Nu is al ons leed geleden
Er is een blanke gekomen
die bekoord werd door negers.
Nu is al ons leed geleden.

De slaven en de gekleurde vrijen in de stad organiseerden zich in culturele
gezelschappen, de Du, die in onderlinge competitie zangspelen opvoerden. De
dansfeesten op de plantages ontging de uitstraling van de stad niet en zo ontwikkelden
zij zich tot zangspelen: de banya en de laku. Aleks de Drie (1902-1982), banyakenner
en -leider, vertelt erover in zijn autobiografie Wan tori fu mi eygi srefi, verschenen
na zijn dood, in 1984. In later tijd, rond 1900, heeft zich nog een nieuwe liedvorm
ontwikkeld, de lobisingi,
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walsen en scheldliederen die gezongen werden in de strijd om liefdesgunsten, vaak
van lesbische aard. Ze komen ook in de Caraïbische literatuur van elders voor,
bijvoorbeeld in de vorm van de scheldtirades in Black fauns (1934) van de Trinidees
Alfred H. Mendes.
Hiermee zitten we intussen al helemaal in de stadscreoolse cultuur die Edgar Cairo
tot inspiratiebron is geweest voor zoveel van zijn werken. Maar ook iemand als M.Th.
Hijlaard heeft er veel van vastgelegd in Zij en ik (1978). Hij schildert daarin het
Paramaribo aan het begin van deze eeuw. Ik citeer de openingszinnen van dit heerlijke
boek:
‘Ze is Ma Da. Sommige mensen noemen haar Ma Dada, enkele zeggen Maanda.
Ze heeft andere, gewone namen, want wanneer ze een beetje boos is, wijst ze met
haar vinger op haar borst en zegt: “Mi Clasina.”
Ik weet niet wanneer ze geboren is; ze weet het zelf ook niet. Januari, december
of een andere maand, ook niet de hoeveelste. Wel weet ze op welke dag, want ze is
Amba. Ma Da is oud, maar niet zo oud als Moei Fresia naast ons. Die heeft witte
haren en is zo oud, dat ze het telkens koud heeft en in de zon gezet moet worden.’
Wie de sfeer waarin de lobisingi gezongen werden, wil vatten, leze het boek van
Hijlaard.
Met het bovenstaande is nog maar een fractie van de creoolse cultuur aangegeven.
Zo beschikken de negers van zowel binnenland, plantage als stad over een heel scala
aan winti-liederen, gezangen waarmee zij de goden van hun winti-pantheon aanroepen
en hun rituele handelingen ondersteunen. Inmiddels is een behoorlijk aantal studies
over deze materie voorhanden, Cairo bijvoorbeeld wijdt er veel aandacht aan in zijn
Lelu! Lelu! Het lied der vervreemding (1984).
Veel van de creoolse wijsheid geeft zich bloot in de taalvirtuositeit van de odo's,
de spreekwoorden. Al in 1856 legde Wullschlägel er een verzameling van aan, later
werd dat gedaan door Halfhide (circa 1900), Helstone (1924) en Lou Lichtveld
(1960-1961).
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Johanna Schouten-Elsenhout legde er maar liefst 1053 vast in Sranan pangi (1974),
Lou Lichtveld, nu niet in de gedaante van Helman maar in die van Hella
Bentram-Matriotte, trachtte voor een groot aantal odo's een even taalvirtuoos
Nederlands equivalent te vinden in De zwarte Cats (1978) en de meest recente grote
collectie is Sranan odo's (1988) van Guno Hoen, die onder meer, aldus de flaptekst,
‘Official 1976 eindronde Suiker Honig damtournooi in Nederland’ is geweest (suiker
is schaars in Suriname).
Dan is er een heel palet aan tori, vertellingen, die worden onderverdeeld al naar
gelang hun onderwerp. Zo zijn er didibritori (verhalen over de duivel) en yorkatori
(spookverhalen), vastgelegd in 1970, respectievelijk 1971 door pater A. de Groot.
Er zijn verhalen over de oude slaventijd zoals er drie werden vastgelegd in Fosten
tori (1987) van Harry Jong Loy, misschien wel Surinames bekendste verteller, bijna
dagelijks op Radio Apinti te horen van 1958 tot 1982. Er zijn ondrofenitori
(ondervindingsverhalen) en agersitori (gelijkenissen) en deze, alsook vele andere,
kan men vinden in de grote, door Trudi Guda bijeengebrachte collectie verhalen van
Aleks de Drie, Sye! Arki Tori! dit na jarenlange voorbereiding in 1986 uitkwam.
Voorts is een ware Fundgrube voor de creoolse literatuur - toneel, liederen,
vertellingen, poëzie - de anthologie Creole Drum (1975) samengesteld door Jan
Voorhoeve en Ursy Lichtveld. Een standaardwerk met veel getranscribeerd materiaal
is ook nog steeds het vuistdikke Suriname Folk-lore van Melville en Frances
Herskovits, dat al in 1936 uitkwam en in 1969 werd herdrukt.
Misschien wel de voornaamste en meest levendige soort vertelling is tot nu toe
nog niet genoemd: de Anansitori, de vertelling die vaak, maar lang niet altijd, de
spin Anansi tot onderwerp heeft. Graag wil ik er hier wat meer over zeggen. Anansi
is immers springlevend, niet enkel in de Cuentanan di Nanzi op de Antillen, in de
Anansitori van de Surinaamse kuststrook of in de Kontu fu Anansi van de
Saramaccaanse bosnegers, maar nu ook in de Anansi ke khissa van de hindostanen
en in verhalenbundels van Surinamers die naar Nederland trokken. Sterker nog dan
in de oorspron-
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kelijke Anansesem van Ghana heeft Anansi zich gemanifesteerd met duizend-en-ééngrimassen.
Dat er leven zit in Anansi's brouwerij bleek al wel in 1988 toen drie personen
onderscheiden werden die zich met Anansitori verdienstelijk hebben gemaakt. De
E. du Perron-prijs van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg ging naar Noni
Lichtveld en Gerda Havertong. Noni Lichtveld schreef en illustreerde twee van de
mooiste Anansi-boeken: Anansi; de spin weeft zich een web om de wereld (1984) en
Anansi en die andere beesten (1985). Zij voorzag ook Het grote Anansi-boek (1986)
van Surinames laatste gouverneur en eerste president, Johan Ferrier, van illustraties.
Gerda Havertong, veelzijdig voordrachtskunstenares en vertegenwoordigster van het
negerschap in optima forma, bracht Anansi op de toneelplanken tot leven. Cees
Dubelaar ontving de Pieter de la Court-prijs van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen. Hij verrichtte onderzoek naar onder meer de Surinaamse Anansitori,
al zal zijn bekroning wel direct ingegeven zijn door zijn omvangrijke inventarisatie
van de Surinaamse petroglyphen (rotsinscripties). Noni Lichtveld en Gerda Havertong
kregen de E. du Perron-prijs voor hun verdiensten op het culturele vlak voor het
bevorderen van de goede verstandhouding tussen Nederlanders en ‘etnische
minderheden’. Dubelaar ontving zijn prijs voor onderzoek dat niet tegen betaling
verricht is. Het eerste zegt iets over het wezen van het Anansiverhaal, het tweede
zegt - helaas - iets over het wezen van de Surinamistiek.
Maar nu: wie is Anansi? Laureaat Dubelaar in Negersprookjes uit Suriname (1972):
‘Anansi is het zinnebeeld van verleiding, veinzerij, leugen, bedrog, diefachtigheden
enz. Soms is hij mens, soms spin met acht poten. Anansi is een bedrieger-held, zeer
slim; toch wordt hij soms overtroffen door één der andere dieren, door zijn vrouw,
door zijn zoon. Vaak wordt hij gestraft door de Granman of de Koning.’ Anansi is
dus de geestverwant van de Europese Reinaert, van de Indonesische Kantjil, van de
Djeha uit Marokko en van de Hodja of Mullah Nasreddin uit Turkije. In de kenschets
van Dubelaar is ook de volgende zin nog van belang: ‘Anansi heeft
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geen vast karakter, hij heeft nu eens goede, dan weer slechte eigenschappen.’ Precies
zoals de mens, zoals u en ik dus. Edgar Cairo zet hem in zijn toneelstuk Ba Anansi
Woi! Woi! Woi! Die dood van Spin (1978) model voor de Surinamer. Woi! is een
kreet, zegt hij, waarmee zowel pijn als plezier geuit kan worden en de titel betekent
dus zoveel als: is het lachen of huilen geblazen met Ba Anansi. Anansi kan, net als
Reinaert, een beest zijn wiens daden ons tegen de borst stuiten, een vraatzuchtig
ondier dat er geen been in ziet zijn buurman de nek om te draaien. En toch leven we
vaak met hem mee. Om zijn verzet tegen alles wat autoriteit in zich draagt: bij Edgar
Cairo worden gouverneur, pater en dokter gevangen gezet, maar Anansi ontspringt
de rechterlijke dans. Om de taboeloze directheid in de wijze waarop hij neergezet
wordt: ontdoet Reinaert een paap met één hap van een van zijn ballen, in een van de
in het Sranan vertelde Anansitori van Aleks de Drie blijkt Anansi een langere tutu
te hebben dan de ministers en in ‘Hoe Anansi een leugen verkocht’ bij Noni Lichtveld
legt hij ‘een onbeschrijfelijke grote strontedrol’ op 's Konings stoep. En ook: om de
enorme vitaliteit die Anansi uitstraalt en dat heeft alles te maken met zijn mythische
oerwortels.
Van oorsprong zou de spin Anansi, of beter: zijn Westafrikaanse voorvader Ananse,
een mythische figuur zijn die met de zon werd geassocieerd: het hemelgewelf als
een reusachtig spinneweb met de zon als middelpunt. Lou Lichtveld, die als Albert
Helman ook Anansitori publiceerde, heeft al in 1930 aangetoond dat er een parallel
bestaat tussen het voorkomen van de zon- en maancultus in Afrika en het voorkomen
van de spinverhalen. In de loop der tijd is die Ananse tot een demonischer wezen
gedegradeerd, later tot een steeds meer dierlijke en ten slotte tot de sterk antropomorfe
(én humoristische) Anansi zoals wij die nu meestal tegenkomen. Met de
Westafrikaanse slaventransporten verhuisde hij mee van de Goudkust naar het
Caraïbisch gebied, zoals de mythe - vertaald bij Noni Lichtveld en in Anansi (1976)
van Anthia Boershet wil, lopend op een draad over de oceaan.
Kwaku Ananse (zoals hij in Ghana nog heet) heeft zich dus op
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veel plaatsen in de Caraïbische regio gevestigd. Geheel volgens de wetten van de
mondelinge overlevering bestaan er veel versies van eenzelfde vertelling, ingekort,
uitgebreid, opgesierd of gecombineerd naar smaak en behoefte van de verteller (met
daarbij vaak, zoals in Suriname, speciale voordrachtsrituelen, door onder meer
Dubelaar beschreven). We kunnen dan wel eens de indruk hebben dat het Europese
sprookje zijn invloed heeft doen gelden op die vertellingen, met prinsessen of met
het Vrouw Holle-type, en soms is dat ook wel zo - zoals bij Harry Jong Loy-, maar
het blijft oppassen geblazen: veel komt ook van oudsher in Afrika voor. Of zoals
Dubelaar waarschuwt: ‘Het gevaar dreigt dat Europees genoemd wordt wat in wezen
ook Afrikaans is.’
Studieuze heren zijn in de loop der tijd veranderd in hun opvattingen over het
categoriseren van de creoolse volksverhalen (en zo hoort het ook: wat zou de
wetenschap zijn zonder categoriseerproblematiek?). Vroeger benoemden de heren,
waaronder Dubelaar, alle verhalen die binnen de creoolse volksmassa werden
overgeleverd als Anansitori. En zij stonden sterk, want hun benaming kende een
bovennatuurlijk fundament: ‘Anansi vervulde de taken, hem door God opgedragen,
zo goed dat hij het voorrecht kreeg dat alle verhalen (tot nu toe Godsverhalen
genoemd) voortaan naar hem genoemd zouden worden’, aldus de Ashanti-mythe. In
recenter, minder mythe-gevoelige tijden wordt een onderscheid gemaakt in Anansitori
en Ondrofenitori. Onder de eerste categorie vallen dan alle verhalen ter verpozing
van de toehoorder (al of niet met Anansi als hoofd- of bijfiguur), onder de tweede
alle verhalen die op ondervinding berusten en een boodschap willen uitdragen. Dat
we er ook dan nog niet uit zijn blijkt snel genoeg als we een blik werpen in het grote
Anansiboek van Noni Lichtveld. Vaak genoeg geven de vertellingen een expliciete
moraal aan het einde, terwijl ze daarom niet minder vermakelijk zijn. Het gemaakte
onderscheid komt dus lelijk in het geding, want veel hangt af van de instelling van
de toehoorder of lezer. Natuurlijk heeft het dierverhaal de functie mens en
maatschappij een spiegel voor te houden en liefst natuurlijk in een aansprekelijke
vorm. Het is niet voor
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niets dat in Münster een club Amerikaanse onderzoekers kaartenbakken vol materiaal
heeft verzameld over ‘den fellen roden met den baerde, Reinaerde’, en dat ook elders
velen zich op de exegese van de verschillende Reinaert-versies hebben gestort. Zo
ook heeft Hanneke Ronhaar-Rozema in haar studie Anansi-tori's; rol en functie van
het Surinaamse volkssprookje (1979) aannemelijk willen maken dat de Anansitori
als leidraad voor een onderzoek naar de Surinaamse samenleving zijn te hanteren.
Citaat: ‘Alleen de constatering dat het de volkscreool, zoals hij dat zelf ervaart,
bijvoorbeeld economisch gezien niet erg goed gaat is niet voldoende, ook zijn ervaring
van de samenhang van zijn economische positie met zijn familiesysteem en met zijn
aanzien is van belang.’
En: ‘Door Anansi immoreel te laten handelen kan de volkscreool zich verzetten
tegen de alledaagse wereld, die voor hem niet erg vriendelijk is, en de sociale waarden
van de wereld verwerpen.’
Waarvan akte.
Bij de dierverhalen van de Iraniër Samad Behrangi lagen de zaken wat concreter.
Zijn analyse van het Sjah-regiem, verpakt in bijvoorbeeld de vertelling Het Zwarte
Visje (1986) werd door zijn lezers eerder opgepikt dan door de autoriteiten, maar
toen dezen eenmaal de ogen opengingen, was hun conclusie ook nogal rigoureus: in
1968 werd het lijk van Behrangi gevonden aan de oever van de rivier de Aras in het
Noorden van Iran.
Terug naar de varianten. In principe zijn de mogelijkheden van het vertellen van
Anansitori onbeperkt. De vertelling is altijd aangepast aan zijn tijd. Corly Verlooghen
confronteerde Anansi met de ruimtevaart, Dorothee Wong Loi Sing met feminisme,
Varina Tjon-A-Ten in Anansi komt naar Nederland (1986) met auto's en emigratie.
In de verhalenbundel Het tweede gezicht (1985) van Mani Sapotille weet de spin het
zo te draaien dat zijn buurman. Heer Olifant, die zich tegen de bouw van een huis
verzet, ongewild zelf aan de bouw meehelpt. De suffigste Anansi komen we tegen
in Avonturen met Anansi de Spin (1982) van J. Koopman: in zijn confrontatie met
een nogal seniele opa en oma blijft van het meedogenloze spinnekarakter weinig
over. Jammer, want de illustraties
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van Rumy Luider-Jeleva mogen er wezen. In al deze gevallen gaat het dus om nieuw
gecreëerde verhalen waarvan geen ‘prototype’ bestaat.
Een van de bekendste Anansitori is ‘Hoe Anansi afrekende met zijn schuldeisers’.
A.P. Penard gaf er in 1924 al een versie van die Thea Doelwijt opnam in Kri! Kra!
Proza van Suriname (1972). Daarna volgden er vele: H. van Capelle nam er in 1926
een op in zijn Mythen en sagen uit West-Indïe, Manuel van Loggem in 1956 in het
later vaak herdrukte Meesters der negervertelkunst. R. Dobru gaf zijn variant in zijn
Anansi-Tori (1979) dat ook in braille is verschenen - en als je de afschuwelijke
tekeningen in de boekuitgave ziet, had het daar beter bij kunnen blijven. De
populariteit van juist deze tori over Anansi in zijn rol van listigheid blijkt wel uit het
feit dat ook nog Jan Voorhoeve, Noni Lichtveld, Varina Tjon-A-Ten en Johan Ferrier
haar vertellen in hun al genoemde boeken. Qua plot is het dan ook een van de sterkste
Anansitori: een listige opzet maakt dat de arme sloeber de kapitaalkrachtigen te slim
af is. Het klinkt wat vulgair-marxistisch. Maar als je er een levendige verteller aan
zet, rijk aan woorden (dan praten we niet eens over boekillustraties), dan spint Anansi
draden over alle continenten en hoort het Anansi-verhaal evengoed thuis in
West-Afrika, in Nederland als in het Caraïbisch gebied.
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5 Scabreuze liedjes en de wijsheid van Birbal
De hindostaanse cultuur heeft de naam ingetogener en fijnzinniger te zijn dan de
creoolse. Nog afgezien van de vraag welk doel gebaat is bij een vergelijking van
twee zo uiteenlopende culturen, we moeten toch vaststellen dat dit soort uitspraken
gebaseerd is op een nogal gebrekkig inzicht in beide culturen. Neem een hindostaanse
bruiloft. Vast onderdeel ervan is de lon á ke nác: tijdens het aankleden van de
bruidegom en later wanneer de bruidegom zich bij de bruid voegt, danst en zingt de
nacamyá, een als vrouw verklede man die begeleid wordt door enkele muzikanten.
Waarover zingt hij? Wel, slechts achter de handpalm krijgt een buitenstaander een
vertaling van de uiterst scabreuze teksten die de nacaniyá het maagdelijke stel
toevoegt. De plechtigheid van het huwelijksritueel gaat samen met de schunnigheid
van het gezongen commentaar, op dezelfde wijze als in Zuid-Europa de Gregoriaanse
monnikenzang uit de kathedraal zich vermengt met het dronkemansgebral uit het pal
ernaast gelegen café.
Er is door pater C. de Klerk een voortreffelijk boek geschreven over de cultus en
het ritueel bij het orthodoxe hindu-huwelijk en er is een al even voortreffelijke studie
van U. Arya over de rituele liederen en volksliederen van de hindu's. Op deze plaats
kan de systematiek en uitdieping van die twee rijke bronnen niet gegeven worden.
Hier kunnen we enkel wat krenten uit de hindostaanse pap vissen.
Die pap is overigens nog slechts zeer fragmentarisch bestudeerd. Vanaf het moment
dat het eerste schip met Brits-Indische immigranten, de Lalla Rookh, in 1873 op de
rede van Paramaribo voor anker ging, hebben de hindostanen zich altijd sterk op de
landbouw gericht. Aanvankelijk deden ze dat als gecontracteerde plantage-arbeiders
die gebonden waren aan een papier dat met een
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kartelmes doormidden was geknipt en onder de belanghebbenden verdeeld. Het is
deze ‘indentured labour’ waarnaar Leo Ferrier verwijst in de opening van een van
de mooiste Surinaamse romans, Ātman (1968): ‘Bloed vloeit in de rijst. Het scherpe
kartelmes, waarmee ik de kartonnen verpakking heb opengesneden heeft mijn
wijsvinger verwond. Schuin, drie karteltjes in mijn vlees. - Indentare -. Bloed in de
rijst die uit Suriname komt en daar door vele Hindostanen wordt verbouwd.’
Vele hindostanen bleven na hun contractperiode in Suriname als kleine, zelfstandige
boeren. Als zij in de loop der tijd een aanzienlijk deel van de handel weten te
verwerven en zich ook meer en meer in middenstands- en hogere beroepen laten
zien, komt in de tweede helft van de jaren vijftig ook de studieuze aandacht voor
hun cultuur op. Er spreekt een grote bewondering voor de Indiase traditie als voedster
van de cultuur van de Surinaamse hindostanen uit. Veel studies zijn historisch of
linguïstisch van aard, maar er is ook opvallend vertaalwerk verricht. J.P. Kaulesar
Sukul promoveerde in 1958 op een Nederlandse vertaling van de Bhagavadgītā, Jnan
Adhin, een veelpoot waarvoor zelfs Anansi bleekjes in een hoek zou wegkruipen,
vertaalde Tulsidas' Shri Hanuman-Chalisa en Sankat-Mochan Hanumanashtak (1976)
alsook de Shiv-Chalisa en Durga-Chalisa (1981) van Brajmohan. I.D.
Kandhai-Pahladsingh kwam in 1987 met een vertaling van de essentie van het epos
Ramayana van Valmiki. De oude Indische cultuur heeft nogal wat hindostaanse
dichters en toneelschrijvers in Suriname geïnspirireerd. De grote epen van India zijn,
altijd in bewerkte vorm, voor het kijkende, luisterende en vooral: zeer geduldige
publiek levend gehouden.
Naar genres is de hindostaanse orale literatuur in grote trekken gelijk aan die van
de andere bevolkingsgroepen in Suriname, of beter nog: van alle volkeren ter wereld.
Er zijn vertellingen (khissa's) en spreekwoorden (maslā)., er zijn liederen en er is
toneel. Veel ervan stamt uit India, een deel daarvan is nog gelijk aan zoals het al
honderden jaren geleden was, maar het grootste part heeft in de loop van de ruim
een eeuw dat het zich op nieuw grondgebied be-
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vindt, een specifiek-Surinaamse gedaante aangenomen. Die gedaante heeft het vaak
alleen al te danken aan het Sarnami, de taal die met Indiase talen als basis en met
verwerkte elementen uit het Sranan, Nederlands en Engels, een onvervreemdbaar
eigen voertuig van gedachten is geworden.
Veel van het orale cultuurgoed is nog springlevend, maar misschien nog meer
dreigt in de video-cultuur ten onder te gaan en dan ook definitief want er is nog maar
weinig van vastgelegd. Terwijl de creolen al over zoveel verzamelingen van hun
spreekwoorden beschikken, wachten de maslā nog op hun eerste uitgave. Het culturele
tijdschrift Dharm prakash (1975-1981) vroeg er wel aandacht voor en het tijdschrift
Bhāsā (Taal) (1983-1987) kende een vaste rubriek maslā. Ik citeer er twee van, één
uit het eerste nummer van Bhāsā en één uit het laatste: ‘Dhobi ke kuttā nā ghar ke
nā ghāt ke.’ (De hond van de wasman voelt zich niet thuis op de steiger, noch in de
woning.) Het Nederlandse equivalent zou zijn: tussen wal en schip raken, een
spreekwoord als de titel van een bundel migrantenpoëzie, zou je kunnen zeggen. Het
tweede: ‘Sum ke dhan saitān khā.’ (De rijkdom van een vrek wordt opgemaakt door
de duivel.) Deze maslā moge ons, supporters van de Sociale Dienst, tot troost strekken
wanneer wij lezen dat twee hindostaanse vrouwen, bezitsters van grote Nickeriaanse
rijstbedrijven, in Rotterdam zijn opgepakt wegens het onterecht incasseren van een
half miljoen gulden aan uitkeringen.
In vele sprookjes uit Duizend en één nachten in de fabels van de Pancatantra
hebben de Indiërs zich grootmeesters van het vertellen betoond. Het is aardig dat
van 1943 tot 1952 Alle verhalen van 1001 nacht onder leiding van Albert Helman
(die veel bloed in zich heeft stromen, maar geen hindostaans bloed) werden vertaald,
een uitgave die sinds 1988 opnieuw bereikbaar wordt gemaakt in zestien delen. Van
de vertellingen van Surinaamse hindostanen zijn er heel wat minder vastgelegd. In
1985 verschenen vertellingen van Harisingh Narain, Soekdai Mantoorni en Hendrik
Sovan in het boekje Prins Awin en de twee leeuwewelpjes, ‘bewerkt door Sita Kishna’.
Van deze uitgave heb ik in een recensie beweerd dat er,
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ongeveer op de titel na, geen haar van deugde. Daarmee had ik het mis, want een
club jongeren kwam enkele weken later in een ingezonden brief beweren dat de titel
niet klopte, want die had Prins Awin en de twee tijgerwelpjes motten zijn. Tja, in
India zitten geen leeuwen, zo logisch zit de wereld in elkaar.
In 1986 kwam er nog een bundel uit, De fluitspeler en andere verhalen van Martina
Kishna en Jacqueline Kowlessar-Misser, nu niet ‘bewerkt door’, maar ‘naverteld
door Sita Kishna’. Ik kan hieraan niets anders aflezen dan dat de twee vertelsters,
beide in Nederland woonachtig, belabberde vertelsters geweest moeten zijn, die het
niet waard waren geciteerd te worden.
Afgezien van wat verspreide, vaak niet-vertaalde khissa's in tijdschriften, moeten
we het tot op heden doen met deze tweetalige uitgaven van orale hindostaanse
vertellingen die door Sita Kishna zijn voorzien van algemene babbels ter inleiding
die enkele pagina's vullen zonder dat men een steek wijzer wordt. Terwijl er toch
zoveel te vertellen zou zijn. Een beschrijving van een vertelster als Mantoorni Soekdai
uit de vroegste bundel, levert op zich al een spannend verhaal op. De gegevens die
Kishna verschaft zijn wel erg mager: Mantoorni werd geboren in het district
Commewijne en overleed in mei 1985 en het in Prins Awin plus de apocriefe welpen
opgenomen verhaal ‘De oude vrouw en de krokodil’ werd door haar moeder, die uit
India afkomstig was, in haar jeugd verteld. Dat is alles. De verhalen die de familie
mij vertelde, geven een heel wat kleurrijker beeld.
Toen Mantoorni Soekdai in 1985 overleed moet ze tegen de negentig jaar oud zijn
geweest. Haar oudste dochter overleed immers een jaar eerder op vijfenzeventigjarige
leeftijd. Mantoorni woonde op Pont-Buiten in het District Wanica - ‘op Boyti’ zoals
de Surinamers zeggen - in het soort familiebehuizing van drie woningen op één erf,
zoals dat met veel hindostanen buiten ‘de stad’ het geval is. Op haar hoofd droeg ze
immer een orhni, een witte hoofddoek zoals die loshangend door alle Brits-Indische
immigrantenvrouwen gedragen werd. Over haar tengere figuur droeg zij een jakje
met daarover een trui, voorts droeg ze wijde rokken
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waarin zij haar geld bewaarde en niet te vergeten ook haar blakaté (shag) die ze altijd
zelf is blijven rollen. Roken en drinken hadden haar stem schor gemaakt; elk weekend
placht zij zich te zamen met haar zoon onder te dompelen in de Palm - rum van meer
dan negentig procent alcohol - tot de dronkenschap erop volgde. Klassieke
familievetes moeten eruit voortgevloeid zijn: de moeder zette de zoon op tegen de
schoondochter, deze op haar beurt nam wraak door schoonmoeder geen eten voor te
zetten en de medicijnen voor haar ogen te verwisselen met die tegen de reuma.
In de laatste jaren van Mantoorni Soekdai sloeg de blindheid toe. Welk aandeel
hiervan voor rekening van de vaten Palm en welk voor die van de getergde
schoondochter kwam, blijft gissen. Meer en meer voltrok zich haar leven in rituelen.
's Morgens werd ze buiten gezet, precies als Moei Fresia die door Hijlaard zo prachtig
is beschreven in het vorige hoofdstuk. Ze poetste haar twee overgebleven, gele
hoektanden en zocht waar de warmte van de zon neerkwam, want, al bezat ze als
enige in de familie een trui uit Holland, Mantoorni had het altijd koud. Daarop begon
ze te bidden, gelijk de moslims: met de handpalmen omhoog.
Tot nog kort voor haar dood is Mantoorni Soekdai een uiterst levendige
persoonlijkheid geweest. Met haar oor aan de radio luisterde zij naar hindostaanse
bands en heupwiegend danste zij mee, de orhni aan weerszijden van haar gezicht liet
de geur vrij van tabak en van de kokosolie uit haar haar. Om de verveling te verdrijven
was niets haar liever dan vertellen en zij moet daarin onuitputtelijk geweest zijn.
Naast Sarnami en Sranan kende ze Hindi dat ze ook in staat was te lezen, ze bezat
een tas vol boeken uit India. De voornaamste bron van haar eigen vertelschat waren
haar ouders die, zoals gezegd, immigranten waren. Koningssprookjes, dierfabels,
religieuze vertellingen uit het Ramayana en het Mahabharata behoorden tot haar
repertoire, maar ook Europese sprookjes als Assepoester en Sneeuwwitje (‘Senobitje’
zei ze) en negervertellingen die zij van haar schoonzoon Johannes Biekram Pancham
overnam. Zij moet een erg levendige vertelster geweest zijn, veel gebaren makend,
liedjes zingend, stemmen imiterend, en na elke
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uitgesproken regel vol ongeduld wachtend op de instemming van de luisteraars (het
hukari bhar)., het vaste ritueel dat zo vaak beschreven is bij negervertellers.
Met dit korte portret heb ik een van al die unieke vertellers uit Suriname eruit
willen lichten. Van Mantoorni Soekdai is maar weinig vastgelegd en in de
concurrentieslag met filmscherm en beeldbuis is ook haar vertelkunst praktisch in
haar totaliteit ten onder gegaan. Een kleindochter herinnerde zich de hierna volgende
vertelling van Mantoorni. Uit piëteit voor haar grootmoeder wenst zij haar naam niet
vermeld te zien, ik respecteer die wens, al maakt ook zij nu deel uit van de lange
ketting die orale traditie heet. De vertelling kent geen titel, titels zijn uitvindingen
van de schriftcultuur. Op ons die gewend zijn aan complexe constructies en uiterste
stijlverfijning van op schrift gestelde verhalen, komen mondeling overgeleverde
vertellingen soms nogal simpel en rechtlijnig over. Hopelijk geeft het bovenstaande
toch een handreiking om de lacunes van beeld, geluid en reuk enigszins op te vullen:
Er was eens een koning die in een heel groot paleis woonde dat op een enorm landgoed
stond. Midden op dat landgoed had hij een vijver aan laten leggen. Op een dag ging
hij samen met zijn rechterhand, de wijze Birbal, een ommetje maken. Ze kwamen
langs de vijver en de koning stak speels een voet in het water. Maar toen hij voelde
hoe koud het water was, trok hij hem weer gauw terug. Dit bracht de koning op een
idee, het was voor hem de kans om weer eens wat leven in de brouwerij te krijgen.
‘Birbal,’ zei de koning, ‘schrijf meteen een prijsvraag uit. Degene die een nacht
lang zonder kleren aan in dit water kan blijven zitten, krijgt van mij honderd roepia's.’
Birbal ging meteen aan de slag. Hij liet overal biljetten aanplakken. Van heinde
en verre kwamen er toen jongemannen naar het paleis en allen onderwierpen zij zich
aan de proef in het koude water, maar geen van hen hield het langer dan een uur vol.
Op een morgen meldde zich een oud mannetje bij de koning. Toen de koning hem
daar zag staan met zijn gekromde rug, moest
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hij ontzettend lachen. ‘Wat denk je wel, op jouw leeftijd! Als het zovele jonge
gespierde kerels niet lukt, dan lukt het jou ook niet. Geen sprake van! Dat ga je nooit
overleven!’ Toen echter de oude man bleef aandringen en ook Birbal hem bijviel en
zei dat die man een kans verdiende, stemde de koning toch maar toe.
Toen het nacht werd ontdeed de oude man zich van zijn kleding en stapte het water
in. Toen het weer dag werd kwam de koning kijken, Birbal vergezelde hem. Ze
schrokken toen ze de oude man nog steeds in het water zagen zitten. ‘Dat is
onmogelijk,’ zei de koning, ‘u bent zeker door de lamp op mijn balkon warm
gehouden. Dat is nooit de bedoeling geweest. U krijgt van mij geen roepia.’ Birbal
probeerde de oude man nog te verdedigen en wees erop dat hij onmogelijk door een
lamp die honderd meter verderop hing, warm gehouden kon zijn. Maar de koning
was niet tot rede te brengen. Bedroefd ging de oude man weer huiswaarts.
Birbal kon dit alles niet langs zich heen laten gaan. Hij dacht na en wist plots hoe
hij de oude man kon helpen. Hij ging op zoek naar een lange bamboesteel die hij
meenam naar huis. Aan één uiteinde maakte hij een pot met khicari [rijstgerecht]
vast en het andere uiteinde stak hij in de grond. Naast de stengel maakte hij een klein
vuurtje en toen ging hij zitten wachten tot zijn rijst kookte.
Intussen naderde het uur waarop een belangrijke vergadering zou beginnen. Toen
Birbal maar niet kwam opdagen, stuurde de koning een bediende om te kijken waar
zijn raadsheer bleef.
‘Ik ben er zo,’ zei Birbal, ‘eerst nog even eten.’ De bediende keek ongelovig van
Birbal naar de bamboestengel en hij haastte zich daarop terug naar de koning om de
boodschap over te brengen. Nogmaals stuurde de koning een bode die weer
terugkwam met hetzelfde nieuws. Toen ging de koning zelf kijken. Hij wist niet wat
hij zag toen hij Birbal daar onder de vier meter hoge bamboestok zag zitten naast
zijn vuurtje.
‘Birbal,’ zei hij, ‘hoe wil je in godsnaam dat je rijst gaat koken als de pot zo ver
van het vuur verwijderd is? Ben je soms gek geworden?’
‘Nee koning,’ antwoordde Birbal, ‘ik ben niet gek geworden. Ik

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

55
probeer u duidelijk te maken dat die oude man onmogelijk op die afstand warm
gehouden kon worden door een lamp die honderd meter verderop hing.’ Een beetje
beschaamd zei de koning: ‘Je hebt gelijk, Birbal, de oude man gaat zijn geld nog
krijgen en ik ga bekend laten maken dat hij de prijsvraag gewonnen heeft.’
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6 Een rederijker achter Lelydorp
Een van de bekendste vormen van de orale literatuur van de Javanen is de
wajangvoorstelling. Na 1970 is de wajang wong waarbij het verhaal uitgebeeld wordt
door mensen, verdwenen uit Suriname. Voorstellingen van wajang kulit (met poppen)
komen nog wel met zekere regelmaat voor, op feesten bij de herdenking van de
Javaanse immigratie, op nationale feestdagen, op huwelijkspartijen. De
wajangvoorstellingen, alsook de uitvoeringen van toneeldans-muziek, zoals die
tegenwoordig nog gegeven worden door de groepen Arena Budaja en Krido Rini,
hebben zich echter niet kunnen onttrekken aan de sluipende dominantie van westerse
cultuurnormen. (Maar wat is ‘sluipend’ met schreeuwende Kentucky Fried Chickens
op de straathoeken en grote advertenties voor Movies Rated XXX in de kranten?) De
jeugd is niet meer te boeien met nachtenlange voorstellingen. Meer en meer worden
daarom de spannendste taferelen geselecteerd uit de Javaanse versies van de Indische
epen Ramayana (verhalen over Ram) en Mahabharata (de Pandawa-cyclus) en het
Javaanse epos Andé andé lumut, die dan in kortere sessies gepresenteerd worden.
De grote epen zijn in populariteit voorbijgestreefd door het volkstoneel in de vorm
van de boertige Ludrug. Het Hoog-Javaans maakt plaats voor het Surinaams-Javaans
zodat de toegankelijkheid vergroot wordt.
De dramatische vorm die bij niet-Javanen de grootste bekendheid heeft verworven,
is de djaran kepang, de paardendans. Het sensatie riekende publiek komt er graag
op af om te zien hoe de dansers in trance raken, bezeten worden door de geest van
een paard, slang of aap en rauwe padi, gras, bloemen of zelfs glas eten. Maar in
wezen heeft deze belangstelling van het grote publiek de djaran kepang geen goed
gedaan. Scholing, contemplatie en rituelen worden tot plichtmatige proporties
teruggebracht en de me-
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ditatie wordt ingeleverd voor de show. Zo kun je zien hoe zwaar met rum besprenkelde
dansers al na enkele minuten ter aarde storten en bijna op bestelling de meest
fantastische acts opvoeren. Spiritualiteit is hierin ver te zoeken. Als ik goed
geïnformeerd ben, heeft enkel de djaran kepang-groep van Meerzorg zich aan deze
verloedering weten te onttrekken, al is het ook weer niet zo dat alle andere groepen
het alle even bont maken.
De Javaanse wijze van vertellen is beter inzichtelijk geworden sinds Johan Sarmo
en Hein Vruggink een reeks ‘Javaanse vertellingen uit Suriname’ hebben opgezet,
met in elke uitgave een Nederlandse vertaling naast de oorspronkelijke
Surinaams-Javaanse tekst. Tot nu toe verschenen Dongeng kancil/Het verhaal van
Kantjil (1983) verteld door pak Saleman Siswowitono, Djoko miskin/De arme
jongeling (1983) door pak Pamin Asmawidjaja en Kèhèng (1988) door pak Kardi
Kartowidjojo. Al deze drie verhalen vertonen een grote souplesse in het aangaan van
verbindingen tussen het aardse en bovennatuurlijke. Zoals bij veel volksliteratuur is
er in de vertelling met fabel- of sprookjeskarakter immer een duidelijke moraal, maar
als het gaat om de logische voortgang in tijd en ruimte, dan stelt de Javaanse vertelling
de westers ingestelde lezer wel eens voor problemen. Javanen hebben er geen moeite
mee om een plotselinge sprong van vijf jaar te volgen ook al noemt de verteller die
overgang niet. De westerling - voor wie immers tijd geld is - wil graag zien dat er
van zo'n tijdssprong rekenschap wordt afgelegd.
Afgezien van de drie genoemde uitgaven is er nog wat verspreid materiaal van
Javaanse vertellers te vinden, bijvoorbeeld in de tijdschriften voor Javaanse cultuur
Cikal (1982-1984, vier nummers) en Riwayat (1987, nog maar één nummer
verschenen). Gelukkig heeft de Afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van
Onderwijs en Cultuur al redelijk wat materiaal vastgelegd, maar voor de Javaanse
vertellers geldt verder hetzelfde als voor de hindostaanse: nog maar weinig van hun
kunst is uitgegeven.
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April 1987. Ik rijd met Johan Sarmo achter Lelydorp op de Zwampweg. Het is, zoals
dat in Suriname gezegd wordt, ‘brekfest’, dat wil zeggen zo rond de klok van twaalf
en ik rijd zo hard mogelijk opdat de wind die door de open portierramen naar binnen
waait, de hitte zal verdrijven. Achter ons een grote stofwolk. Het witte zand van de
weg doet pijn aan onze ogen. We zijn onderweg naar pak Slamet Modiwirjo die bijna
helemaal aan het eind van de weg woont, vanaf de verharde weg - het Pad van Wanica
- zeker een kilometer of zes naar binnen. Johan is hier thuis, we passeren zijn
geboortehuis. Hij kent elke familie die hier woont - alle Javanen met een enkele
creool of hindostaan ertussen. Hij zwaait verschillende malen naar mensen die in de
schaduw van hun huis zitten. Even voor de weg in het groen eindigt, deels zwamp,
deels landbouwgrond, staat rechts een laag huis met verschillende bouwsels erachter.
Het is er doodstil, het netjes aangeharkte erf is verlaten, de deuren zijn dicht. Om
ons heen de geur van verse aarde, hooi en - Johan wijst naar een bloem - melatie,
jasmijn. Op het roepen van Johan komt geen reactie.
‘Misschien is hij aan 't bidden,’ zegt Johan. ‘Het is Pasa, de Ramadan, vasten- en
bidtijd voor de moslims.’ En hij gebaart naar een kleine bidruimte, in steen
opgetrokken, een stukje van het huis af We besluiten de weg een honderd meter terug
te rijden. Daar staat een huis met een tent, dat is: een groot afdak van golfplaten met
daaronder houten tafels en klapstoelen. In het weekend zal er een feest gevierd worden
en pak Slamet Modiwirjo vervult daarbij een belangrijke rol. Hij is sneldichter en
bovendien geestelijk leidsman. De combinatie van die faculteiten maakt hem tot een
veelgevraagd ceremoniemeester bij huwelijks- en besnijdenisfeesten. Elke belangrijke
gebeurtenis voorziet hij van commentaar dat exact gesneden is op de maat van die
ene gelegenheid. In 1983 brachten Johan Sarmo en Hein Vruggink een bundel
gedichten van hem uit die zij op de band hadden opgenomen: Panglipur ati
(Vertroosting), de eerste dichtbundel in het Surinaams-Javaans.
We krijgen de verzekering dat pak Slamet thuis moet zijn, we moeten maar op de
shutters tikken. We gaan weer naar zijn huis
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terug en proberen het nogmaals. Inderdaad verschijnt de dichter, een tengere maar
gespierde man die al tegen de zestig loopt. In zijn gelaat, dat zwaar vermoeide trekken
toont, staan heldere ogen. In het Javaans vertelt hij dat hij de hele morgen op het
land gewerkt heeft. Zwaar spitwerk. Hij voelt zich niet goed, want hij is met
gramoxone in de weer geweest, een zwaar landbouwgif dat, als je afgaat op de kranten,
bijna wekelijks een slachtoffer eist: een landbouwer die de wind verkeerd inschat,
een zwaarmoedige vrouw, een gezakte student. Pak Slamet Modiwirjo zet zich
zuchtend neer in een stoel en rolt een blakaté. Tabaksgeur vult de voorzaal en pak
Slamet wordt wat levendiger.
Na enige tijd vraagt Johan hem hoe het met het dichten gaat. Hij vertelt over een
groot gedicht dat hij zal improviseren op een aanstaande bruiloft. Zijn ogen schitteren.
Hij is wel bereid nu wat voor ons te brengen, maar iets korts. Hij denkt even na, geeft
een knik aan Johan die de cassetterecorder aanzet en begint. Hij geeft een vers van
tweemaal vier regels in het Javaans. Alle regels hebben een mooi, gelijkmatig ritme
en sterk assonerende klanken. Bovendien eindigen alle regels van de eerste strofe
op dezelfde rijmklank, de tweede eveneens, met een andere klank. En dan haalt hij
een stunt uit: precies dezelfde boodschap herhaalt hij in evenveel regels met gelijke
eindrijmen, maar nu geheel in het Sranan zoals de Javanen dat spreken. Het is zo
curieus dat ik hier graag de hele versie geef:
ayuk pada glilir aja pada turu
tembung jing betyik ayuk ditiru
lamun kowé dak gelem niru
mbésuk akirmu ndaèkaké saru
yu mus wiki a no sribi
yu mus leri frestan meki yu sabi
san na gado wortu yu mus go bribi
te yu no go bribi las yu libi
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yèn ijik urip perlu jing ngati-ati
golèk kapinteran jing sampèk ngerti
aja pertyaya rembug wigati
kudu pertyaya ana sak njerone ati
te yu de lobi suma yu mus muiti
yu mus suku leri nanga yu krakti
a no mus bribi nanga yu mati
yu mus bribi san firi yu ati

Ik wil een poging doen om in een vrije weergave het rederijkersstuk van Modiwirjo
in het Nederlands om te zetten:
je moet waken en niet dromen
je moet inzicht krijgen, veel te weten komen
het woord van God moet in je stromen
als je niet gelooft, zal de dood je niet ontkomen
als je van iemand houdt, moet je knokken
om te leren heb je al je krachten aan te lokken
ga niet zomaar op je vrienden gokken
geloof wat je hart voelt, onverschrokken

Ik heb hier alle tijd voor gehad, Slamet Modiwirjo brengt het ter plaatse. Ook zijn
wereld is de wereld van de orale literatuur, de wereld van het meest levende woord
dat bestaat van het moment dat het uitgesproken wordt. Vertellingen en gedichten
van eeuwen her wentelen zich in nieuwe tijden en ondergaan minieme veranderingen
of complete gedaanteverwisselingen in de voordracht van steeds nieuwe generaties.
Wat wij ervan op papier zien is gestold. De orale traditie leeft in gebaar, in klanken,
in geuren zelfs en vooral ook: in het samenzijn van kunstenaar en publiek.
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7 Wie de Surinaamse literatuur leest, leest de Surinaamse
geschiedenis
I Eenlingen
Er bestaat weinig Surinaamse literatuur waarin het land niet een centrale rol vervult.
Literatuur is tussen Marowijne en Corantijn altijd een vorm van engagement geweest
en elk historisch gebeuren van enig gewicht heeft direct zijn sporen in poëzie, proza
of toneel nagelaten. Bijna van dag tot dag is de historie van de laatste drie decennia
uit de literatuur af te lezen. In deze zin is de Surinaamse literatuur een veel socialere
literatuur dan de westerse. Ik heb het elders zo geformuleerd: terwijl in de westerse
de navel veelal centraal staat, gaat het in de Surinaamse om de navelstreng, dat is
het verschil.
Literatuur is buiten de westerse wereld vooral ook een bindende factor voor een
groep, voor een natie, en als zodanig stem van een collectieve identiteit (ik kom daar
in hoofdstuk 10 nog op terug). In Hollandse contreien is nationalisme zowat het
laatste waarmee je aan kunt komen; in Suriname heeft het er veel van weg dat je
zonder een dosis nationalisme niet meetelt. Al vóór de jaren zestig zijn er literaire
eenlingen geweest die zich ingezet hebben voor hun moederland en zich verzetten
tegen de Nederlandse overheersing.
In 1926 verschijnt de eerste roman van Albert Helman, Zuid Zuid West. Het boek
zal vooral bekend worden om zijn epiloog, die niet ten onrechte herhaaldelijk een
Multatuliaanse aanklacht tegen het Nederlandse kolonialisme genoemd is. Helman
richt zich tot de ‘zondagsbrave kooplieden’ met de woorden: ‘Sinds eeuwen zijt gij
dieven, men zegt: geoorloofd. Maar weest dan minstens liefdevolle dieven en geen
schurken. Indien gij slechts wist, hoe schoon dit land is, hoe innig het leven daar...’
Eerst in 1983 zal hij een ‘definitieve’ uitwerking geven van wat hij in deze epiloog
zegt, als hij met het vijfhonderd pagina's grote, ‘Guyanese’ essay
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De foltering van Eldorado komt. Daarin geeft hij de weinig opwekkende geschiedenis
van de uitbuiting van Suriname een plaats in het grotere verband van een ‘ecologische’
geschiedenis van de vijf Guyana's.
In 1934 was het Anton de Kom die met zijn grote essay Wij slaven van Suriname
aansloot bij wat Helman slechts pamfletmatig aan de orde had gesteld in de laatste
bladzijden van zijn debuutroman. De Koms essay is door jarenlang onderzoek
historisch onderbouwd. Des te merkwaardiger is het dat het opent met een curieuze
vergissing: De Kom situeert in zijn eerste zin Suriname op het zuidelijk halfrond.
Belangrijk is het niet, belangrijker is het dat wie maar een greintje gevoel heeft voor
Suriname wel geroerd móét worden door de aaneenrijging van gruwelijkheden die
De Kom ten tonele voert. Met kracht van argument en meeslependheid van stijl
verwoordt zijn essay de roep om een zelfstandig Suriname. In 1934 moet het
revolutionair geklonken hebben en zijn naam als communistische oproerkraaier - hij
was toch ook uit Suriname verbannen - moet lang hebben doorgewerkt. Het is
nauwelijks voor te stellen dat hij voor sommigen nog steeds suspect is.
Wij slaven van Suriname kwam uit in een gecensureerde versie, vanwege ‘de
opmerkzaamheid van zekere zijde voor dit boek betoond’, aldus de uitgevers. Het
navolgende stuk werd nooit in deze versie in de boekuitgave opgenomen. Het
verscheen in De Tribune van 23 mei 1933 en maakt deel uit van de verzameling
geschriften en toespraken die het Anton de Kom - Abraham Behr Instituut zal
uitbrengen onder de titel A. de Kom spreekt. De passages die niet in Wij slaven van
Suriname voorkomen, heb ik gecursiveerd:

Een Surinaamse Spartacus
De neger Baron was vroeger slaaf geweest bij de Zweed Dahlberg, één der vele
vreemdelingen die in Suriname binnen korte tijd er in slaagden grote schatten te
vergaren. Reeds in zijn vroegste jeugd muntte de jonge zwarte uit door een zo
bijzondere intelligentie, dat zijn meester het nuttig oordeelde, hem (iets wat anders
voor
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kleurlingen vrijwel nooit geschiedde), in de kunst van lezen en schrijven te laten
onderwijzen. Bovendien liet zijn meester hem een ambacht leren en nam hij hem
later mede op een vacantiereis naar Holland.
Wonderlijke wereld, die zich hier voor de begaafde jonge zwarte opende! Hoe
zagen zijn levendige, gitzwarte ogen, het beeld in ener maatschappij, waarin het
woord slavernij zelf nauwelijks bekend scheen! Hoe klopte zijn hart sneller bij het
zien ener samenleving waarin de arbeid, hoe schamel ook in vele gevallen beloond,
in ieder geval toch verricht werd zonder dat een blanke officier zijn zweep deed
knallen boven de ruggen van de werkers! Hoe brandend dankbaar moet zijn hart
geweest zijn, toen zijn meester beloofde ook hem, bij zijn terugkeer in Suriname, de
vrijheid te zullen schenken!
De jonge Baron was een slaaf met vleugels, een dromer van grote dromen, maar
een realist tevens, die de wrede beelden van zijn kindsheid niet kon vergeten, een
liefdevol broeder voor zijn verwanten in de ellende. Het was in Baron's jeugd, dat
een strenge geseling: zevenhoekse Spaanse bok, gevolgd door brandmerking op beide
schouders, tot één der lichtere straffen voor een slaaf werd gerekend. Het was in
Baron's jeugd, dat drie slaven tot strenge geseling op alle hoeken van Paramaribo
werden veroordeeld, waarna men hen op de ene wang brandmerkte en hen vervolgens
de beide oren afsneed. Het was in Baron's jeugd, dat twee onschuldige slaven, wegens
een kleine misgreep, gebrandmerkt werden op beide wangen, waarna men hen beiden
één der voeten afgehakt heeft.
Misschien heeft Baron, ergens in een kleine Hollandse dorpskerk, de dominé horen
preken over de hoge roeping van Mozes, die zijn volk wegvoerde uit de slavernij in
Egypte. Misschien zelfs heeft hij gedroomd, dat hij zijn volk, tot de vrijheid zou
kunnen voeren, zonder bloedvergieten, met hulp en steun van edele liberale geesten,
zoals zijn meester, die hem zelf immers de bevrijding toegezegd had.
Arme kreupele dromen, arm bedrogen vertrouwen op het woord van een blanke!
Nauwelijks in Suriname terug, bleek
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Dahlberg zijn woord vergeten en verkocht hij de jonge neger aan één van zijn
vrienden, die het nodig achtte, de beginselen der slavernij opnieuw aan deze
opstandige geest te onderwijzen, door hem onder de galg een Spaanse bok toe te
dienen.
Doch de veerkracht van de jonge vrijheidsheld was door de gesel van zijn meesters
niet te breken. Hij verliet in de nacht de plantage en werd weldra één der voornaamste
aanvoerders van de opstandige troepen. Door zijn grote energie gelukte het hem, de
verstrooide revolutionaire massa der Marrons bijeen te brengen, om gezamenlijk
de blanke overheersers aan te vallen vanuit de sterkte die hij opgericht had. Dit fort,
de versterkte stad waarheen alle ontsnapte slaven der plantages vluchtten, omdat,
onder de muren dier sterkte, hun makkers reeds voor hen de akkers beploegd hadden,
waarop zij dadelijk in hun levensonderhoud konden voorzien, droeg de trotse naam:
Boucou, dat is: ‘Tot stof vervallen’, ten teken dat Baron en zijn mannen eerder tot
stof wilden vergaan, dan dat zij zich aan de blanken overgaven.
Als zich rond 1970 de idee van een onafhankelijk Suriname steeds sterker in het
politieke denken aftekent, verschijnen de eerste roofdrukken van Wij slaven van
Suriname. Zo is er een met een gravure van een 18de-eeuwse guerrillastrijder uit de
Narrative of a five years' expedition against the Revolted Negroes of Surinam van
John Stedman uit 1796, waarin een hamer-en-sikkelsymbool is aangebracht. De erven
De Kom konden niet nablijven en in 1971 verschijnt de eerste reguliere herdruk van
De Koms essay, overigens ligt Suriname daarin nog steeds op het zuidelijk halfrond.
De felle aanklacht van Anton de Kom tegen de sociale ellende en
onrechtvaardigheid werd opgepakt door Wim Bos Verschuur. In zijn toneelstuk
Woeker dat op 12 mei 1936 in première ging, stelt hij de geldzucht waarmee
kredietgevers de armen belagen aan de kaak. Hoe de verhoudingen in die tijd lagen
bleek wel toen hij als Statenlid op last van gouverneur Kielstra in 1943 werd
geïnterneerd. Een duidelijke opgaaf van redenen werd niet gegeven, maar het is wel
duidelijk dat de petitie die hij aan koningin Wilhelmina
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had gericht met het verzoek om de gouverneur - vriend van de moffen - van zijn
functie te ontheffen, hier alles mee te maken had. Van de literaire nalatenschap van
Willem Bos Verschuur, die in 1985 overleed, is helaas nog steeds niets in drukvorm
verschenen.
Julius Gustaaf Arnout Koenders heet voluit de man die in Suriname beter bekend
staat als Papa Koenders en die een van de meest gedreven voorvechters voor een
eigen Surinaamse (en voor hem was dat: creoolse) cultuur en identiteit geweest is.
In dezelfde tijd als De Kom en Bos Verschuur schrijft hij soms zeer felle artikelen.
Hij doet dat onder de naam Kris Kras in De schakel tussen school en huis, bijdragen
voor het merendeel over het onderwijssysteem en over de opvoeding. Hij presteert
het om geheel op zijn eentje gedurende tien jaar een maandblad uit te geven en het
praktisch ook geheel zelf vol te schrijven in het Sranan en het Nederlands: Foetoeboi
(Loopjongen), dat verscheen van mei 1946 tot april 1956 (het laatste in Suriname
verschenen literaire tijdschrift, Bro (Adem), had een heel wat kortere adem en hield
het één nummer vol). Koenders schrijft over cultuur, over volksgebruiken, over
politiek, over onderwijs en vooral over de volkstaal: het Sranan, dat toen nog het
‘Neger-Engels’ werd genoemd. Hij vertaalt het ‘Ik zag twee beren broodjes smeren’
in die taal en, al is de latere vertaling door Helman van Molières L'amour médecin
tot Lobi na boen datra van een andere orde, het maakt allemaal deel uit van wat
Koenders zelf hier zo duidelijk zegt: ‘Na mijn weggaan uit de school (1936) heb ik
mijn proeven niet gestaakt en wat ik van schoolkinderen las en hoorde, leerde mij
dat de veranderende tijden hier geen veranderingen hadden gebracht en het is daarom
dat ik in de “Foetoeboi” altijd weer te velde ben getrokken tegen een verderfelijk
onderwijssysteem, dat de mensen ertoe brengt elk geloof in zichzelf, d.i. hun
zelfrespect, over boord te gooien. Wie mij wil nadoen met de steekproeven zal de
waarheid wel moeten erkennen van onze odo: Takie bakra nanga froestan bakra na
toe. De bakra (taal), het Nederlands, praten en het verstaan, zijn twee verschillende
zaken.’
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Na de Tweede Wereldoorlog is het ook Albert Helman weer die zich roert. Bij W.L.
Salm te Amsterdam, de uitgever die later naar Suriname zal verhuizen, verschijnt in
1945 Suriname aan de tweesprong, niet onder Helmans schrijversnaam, maar onder
de naam van zijn burger-alter ego, Lou Lichtveld. (De verdeling van zijn oeuvre over
die twee namen, daar kom je niet helemaal uit.) Lichtveld/Helman grijpt in zijn
nieuwe betoog terug op de ideeën die koningin Wilhelmina heeft uitgesproken over
de nieuwe koers die moet worden ingeslagen ten aanzien van de Nederlandse
overzeese rijksdelen. ‘Een koningsbelofte is een belofte die stellig gehonoreerd moet
worden,’ schertst Helman en met een beroep op het Atlantic Charter bepleit hij een
positie voor Suriname los van de ‘koloniale windsels’.
In april 1951 - hij is dan al een paar jaar in Suriname - schrijft hij de brochure
Suriname's nationale aspiraties, die in 1953 bij de Amsterdamse Arbeiderspers
uitkomt, eveneens onder de naam Lou Lichtveld. Met zijn bekende voorkeur voor
het excentrieke woord ontvouwt hij hierin zijn ideeën over een alomvattend
ontwikkelingsplan. Of er veel van dat ideeëngoed gerealiseerd is onder het Statuut
dat het jaar daarop in werking trad en dat de nieuwe verhouding tussen ‘moederland’
en ‘west-indische gebiedsdelen’ regelde, is maar sterk de vraag.
In deze naoorlogse jaren schrijft Albert Helman ook gedichten in het Sranan. Een
selectie uit dat werk heeft hij samengebracht in een bundel met de titel Adjosi
(Vaarwel), die hij echter altijd in portefeuille heeft gehouden.
Enkele eenlingen scharen zich in deze tijd in de traditie De Kom - Bos Verschuur
- Koenders. Albertina Rijssel (1899-1954) en Sophie Redmond (1907-1955) schreven
toneelstukken met een sterk opvoedende functie, grotendeels in het Sranan en gericht
op de onderste lagen van de bevolking. Van de laatste, Surinames eerste dokteres en
een die zich de sociale en hygiënische wantoestanden onder de armen sterk aantrok,
verzamelde Thea Doelwijt in 1972 Vier toneelstukken. We zien daarin hoe Sophie
Redmond op haar eigen wijze vorm gaf aan het nationale belang. Zo behandelt
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Misi Jana e go na stembus het belangrijke onderwerp van het algemeen kiesrecht.
Met het stuk Een dikke zwarte vrouw als ik eerde Thea Doelwijt in 1984 deze
bijzondere vrouw die viool speelde achter gesloten gordijnen, want, zoals zij zelf
zei, ‘het is geen gezicht voor de mensen: zo'n dikke vrouw met zo'n kleine viool’.
Een aparte plaats wordt ingenomen door Rahman Khan (1873-1972) die hierin
met de vorigen overeenstemt, dat hij zichzelf ook een opvoedende taak had toebedeeld.
Deze Brits-Indische immigrant uit het jaar 1898, liet in 1953 en 1954 twee
poëziebundels verschijnen: Doha Shikshavali en Gyān-Prakāsh. Hij houdt de
hindostanen voor zich niet aan westerse of creoolse levensstijlen aan te passen,
benadrukt de waarde van de religie, bejubelt de koninginnen Wilhelmina en Juliana
(en krijgt dan ook prompt zijn lintje van Oranje-Nassau) en treurt over de
Watersnoodramp van 1953 in Nederland. Theo Damsteegt heeft uitgeknobbeld dat
hij schreef in het Hindi en in talen die het West- en Oost-Hindi vertegenwoordigen.
De Encyclopedie van Suriname noemt hem een ‘bekend Hindi-letterkundige’, een
kwalificatie waarin we de enthousiaste pen van Jnan Adhin kunnen herkennen, maar
niettemin blijft toch de vraag hoeveel lezers hij met zijn in India, in het
Devanagari-schrift, gedrukte bundels heeft bereikt. Deze munshi [onderwijzer]
Rahman Khan ontleent zijn belang aan het feit dat hij al vroeg de nationale gevoelens
verwoord heeft van een groep die nog maar betrekkelijk kort in Suriname was.
Het nationalisme als politiek-culturele beweging kreeg het eerst gestalte in de culturele
vereniging Wie Eegie Sanie (Onze eigen dingen) in Nederland in de jaren vijftig.
Gert Oostindie heeft er in het hoofdstuk dat hij in In het land van de overheerser II
(1986) aan Wie Eegie Sanie wijdt, op gewezen dat het hier vooral om een creools
nationalisme ging en dat is het zeker evenzeer geweest als dat het nationalisme van
Rahman Khan een hindostaans nationalisme was.
Drijvende kracht achter de beweging was Eddie Bruma, in de jaren vijftig student
in de rechten te Amsterdam, later jurist en po-
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liticus die op de voorgrond of achter de schermen altijd een rol heeft gespeeld in
Suriname, niet in de laatste plaats na 1980 als politiek vertrouwensman van de
militairen. Bruma was mede-samensteller van het Suriname-nummer van De Tsjerne
in 1952. Daarin, dus in het Fries, verscheen zijn verhaal ‘De fuik’, dat vervolgens in
1956 terechtkwam in Meesters der negervertelkunst in het Nederlands en ten slotte
als ‘Maswa’ in het Sranan in het tijdschrift Tongoni (1958). Bruma schreef voorts
toneel en poëzie.
Tot Wie Eegie Sanie behoorde voorts Hein Eersel, die een beperkt aantal gedichten
schreef en zich als taalkundige inzette voor de emancipatie van het Sranan. Hij treedt
op in het reisverslag The middle passage (1962) van V.S. Naipaul. Het is het vroege
begin van de jaren zestig, onder de creolen leeft nog sterk het geloof dat het mogelijk
moet zijn het Nederlands als officiële taal te vervangen door het Sranan. Eersel is in
die tijd verbonden aan het Bureau Volkslectuur. Naipaul zoekt hem daar op en vraagt
hem of het Sranan subtiliteit en poëzie kan uitdrukken. Als hij Hein Eersel een gedicht
van Thomas Wyatt voorlegt, wordt het prompt voor hem in het Sranan vertaald.
Overigens waren de internationale contacten van Wie Eegie Sanie uiterst beperkt,
desalniettemin kan de groep als de Surinaamse representant van de
négritude-beweging gezien worden. Leopold Senghor, Aimé Cesaire en Léon Damas
hadden de basis gelegd voor een beweging die na de Tweede Wereldoorlog een grote
vlucht zou nemen. René Maran (Martinique), Jacques Roumain (Haïti), Nicolas
Guillén (Cuba) en Afrikaanse schrijvers in Parijs stelden de koloniale realiteit
tegenover de sluier van het exotisme. Eerst in 1966 zal het te Parijs verschijnende
tijdschrift Présence Africaine, ‘revue culturelle du monde noir’, negen gedichten van
Surinamers opnemen. In de jaren vijftig vonden de Surinamers in Nederland
aansluiting bij de Friezen in wier minderheidspositie zij zich herkenden. Als
belangrijkste literaire wapenfeit van Wie Eegie Sani zou, zoals we al in hoofdstuk
2 zagen, de verschijning van het Suriname-nummer van De Tsjerne gaan gelden, een
samengaan van Friezen en Surinamers ‘yn de striid foar eigen tael
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en kultuer’ zoals het voorwoord zei. Taal en cultuur: de strijd zou zich weldra
verplaatsen van het Friese en het Hollandse naar het Surinaamse waar al zovele
eenlingen het kruit hadden aangedragen dat op ontbranding wachtte.
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8 Wie de Surinaamse literatuur leest, leest de Surinaamse
geschiedenis
II De soela
In 1959 kwam in Suriname de eerste dichtbundel uit, Moesoedé van Eugene Rellum,
geheel in het Sranan. In 1960 volgde Kans op onweer van Corly Verlooghen, de Jan
Hanlo van de Surinaamse letteren: Je bent mijn oe/mijn zoete oe/ik dek je toe// en
groet je/en repeteer je naam/ oe oe mijn lieve oe. Maar het was niet alles oe wat de
klok sloeg. De eerste twee regels van Verlooghens debuutbundel zouden
programmatisch worden voor het werk van de aankomende dichters en schrijvers:
De durf te schrijven bliksemt
het slapend volk op de been

Als in 1963 het eeuwfeest van de afschaffing van de slavernij gevierd wordt, heeft
zich een eerste literaire generatie afgetekend. Trefossa heeft met Trotji in 1957 laten
zien wat de waarde van het Sranan is en heeft daarmee de traditie van Papa Koenders
en Sophie Redmond een flinke duw voorwaarts gegeven. In Suriname-Zending
publiceerde P. Schungel de schets ‘Wiesje’ in het Surinaams-Nederlands en ook
Albert Helman liet in zijn bewerking van het stuk Green pastures (1954) van Marc
Connelly zien welke rijkdom die eigen taal kent. Een fragment uit het tweede tafereel:
Eerste Kok: Vlug-vlug, Akoeba. Dat vet schreeuwt, het wil meer vis!
1e Kokkin: Ik kom dadelijk. Wacht een beetje! Ze moeten ze toch zeker eerst
vangen, nô? Denk je dat we kunnen fluiten dat ze komen? Denk je...(verdwijnt weer)
Tweede kok: Ze zijn niets waard om te hengelen, deze jonge engelen van
tegenwoordig. Vroeger...
Moeder: Hoor jij me niet, hè? Je vliegt direct naar beneden, jij!
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Wil je dat ze je opschrijven in het Zondenboek? Dat kind moet een libba in zijn lijf
hebben, zo'n lastigheid. Wacht, ik kom zó naar boven om je een klap te wassen dat
je naar beneden valt! Ik heb je al gezegd.
Dikke engel: Heb ik je niet gezegd dat je veel te klein bent voor krobia's? Nou heb
je weer een vissebeen in je keel.
Magere engel: Wat is er met Leonietje?
Dikke engel: Ze heeft een krobia-been in d'r nek, me zus. Heb ik je niet gezegd
om alleen je gongoté te eten?
Magere engel: Als ze die hele kappa opeet, gaat ze buikpijn krijgen.
Dikke engel: Heb ik je niet gezegd? Spuug het uit! Spuug! Zooo...
Magere engel: Mhm. Ze is weer in orde, hoor.
Dikke engel: Zo, en dan ga je nou spelen met je neefjes. Mars! - Ik heb je in lang
niet gezien, Lena. Je bent duur hoor, mijn schat. Hoe gaat het dan?
Magere engel: Ik ben wel, mi goedoe. Ik ben mijn m'ma gaan zien. Ze is eerste
bediende bij de grote ontvangtafel boven, naast de Troon van Genade.
In augustus 1958 is Spanhoek van Coen Ooft verschenen waarin hij laat zien hoe
ook de directe omgeving tot verhalen kan inspireren. In 1960 wordt Helmans
Caraïbisch Passiespel opgevoerd. De schrijver daarover in Groot geld tegen klein
geld (1988): ‘Allemaal hebben ze aan de uitvoering van het Caraïbisch Passiespel
meegedaan: Creolen, Joden, Indianen, Hindostanen, Protestanten, zelfs
Gereformeerden die eigenlijk niet mochten van hun dominee. Als ik de foto's ervan
zie, ontroert me dat nog enorm, want wat tot op de dag van vandaag eigenlijk de
grote moeilijkheid is voor Suriname, de raciale on-eenheid, dat was daar voor een
bepaald moment overwonnen[...]’ Albert Helman organiseert ook het Emancipatiefeest
van 1963. Corly Verlooghen, Eugene Rellum, Michaël Slory, Kwame Dandillo,
Johanna Schouten-Elsenhout, Bernardo Ashetu en Shrinivāsi geven hun eerste
dichtbundels uit en er is een tijdschrift dat het zeven nummers volhoudt, Soela. Een
soela is een
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stroomversnelling en men kan niet anders zeggen dan dat de naam treffend gekozen
was. Het tijdschrift geeft nog andere namen van de eerste generatie, vaak
pseudoniemen: Bhai, Bea Vianen, Thea Doelwijt, Sad Darshi, Jozef Slagveer, Ernesto
Albin, Ané Doorson, Cyrano. Een ander literair periodiek uit de jaren zestig, Moetete
(1968), voegt daaraan nog de namen toe van Marcel de Bruin, Benny Ooft, R. Dobru,
P. Marlee en Vene, maar kondigt ook al de volgende generatie aan met Edgar Cairo,
Ruud Mungroo en een bespreking van Ātman van Leo Ferrier.
In Nederland ontstaat in het begin van die jaren zestig een groep rond het tijdschrift
Mamjo (1962-1963), orgaan van de Surinaamse Studenten Vereniging. Tot de
scherpste scribenten van het blad behoorden John Leefmans en Rudi Kross, voorts
maakten de latere filmer/schrijver Pim de la Parra en de huidige minister van
onderwijs, R.R. Venedaan (dichtend onder de naam Vene) deel uit van de redactie.
De eerste generatie heeft de toon gezet van wat in Suriname onder poëzie verstaan
wordt: gedichten van het volk en voor het volk, van de natie en voor de natie. In de
drie decennia die sedertdien verstreken brachten zij hoop, verwachting, liefde, leed,
verdriet en teleurstelling rond de historische weg die het Surinaamse volk af te leggen
had, onder woorden.
Politiek gezien zijn de jaren '60 de jaren van Jopie Pengel geweest. In Reizen en
stilstaan (1988) heeft Hugo Pos - hierboven figurerend als Ernesto Albin - een stuk
aan hem gewijd. Citaat daaruit: ‘“De natuurlijke stroom van het water laat zich niet
stuiten”, was zijn vaste orakelspreuk als hij het over de onafhankelijkheid van
Suriname had. Daarmee had hij zich dan voor de onafhankelijkheid van Suriname,
die hij voorlopig niet zag zitten, uitgesproken, de hinderlijke Bruma-aanhangers, die
het Statuut verwierpen, de wind uit de zeilen genomen en tegelijkertijd geen vinger
uitgestoken om de onafhankelijkheid naderbij te brengen.’ In Pengel kreeg de creoolse
massa een leider, de zwarte massa die daarvóór nooit iets in de pap te brokkelen had
gehad en die we proletariaat zouden moeten noemen als dat niet een term was van
de door

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

73
Pengel zo gewantrouwde marxisten. Naarmate de macht van Pengel groeide, groeide
Pengel, en hij groeide zó dat hij ten slotte diegenen tegenover zich vond die hij zelf
een identiteit had gegeven: de creoolse massa en de vakbeweging. Pengel blies
zichzelf op en hij kreeg op wat toen nog het Oranjeplein heette, een standbeeld dat,
zoals Mani Sapotille in een verhaal schreef, ‘alleen al een fortuin moet hebben gekost
omdat hij een vetzak zonder weerga was’. Nog in hetzelfde jaar van zijn aftreden als
premier, 1969, doet R. Dobru hem uitgeleide in het eerste hoofdstuk van zijn boek
Wan monki fri (Een stukje bevrijding): ‘Het jaar 1969. Er is iemand gevallen, so
biemmm...! Ik zit in de echo te werken. Het was een vrije val. Ik bedoel, hij viel uit
eigen vrije wil. Aan de andere kant was het een gedwongen val. Zoiets van: ik ga ze
schijnen, en als ze denken dat ik ben gevallen, dan maak ik bullebak voor ze, so
beueu...!’
En ‘Johan heeft eigenlijk één grote fout gemaakt. Domoor. Hij heeft niets gedaan
voor de arbeider in het land. Als deze man op zich had genomen een arbeidersregering
te zijn en ook daadwerkelijk iets had gedaan aan de ordening van het land als zodanig.
Desnoods had hij alleen gezorgd voor de basiszekerheden voor deze groep, die, sinds
Suriname zichzelf kent, uitgebuit wordt. Noem maar op: slavernij, kontraktarbeid
en nu de buitenlandskapitalige uitbuiterij.
Goed beschouwd is Johan een grote zondaar. Hij is gevallen en komt nooit meer
terug in de machtspositie die hij had, of liever gezegd, hij komt nooit meer terug. De
zonde is dat hij met de macht die hij heeft gehad, op elk stuk closetpapier een wet
kon schrijven, die zonder gelezen te zijn, door de bende werd aangenomen. Ze zijn
toch ja-knikkers. Hij zou dus geen moeite hebben een ordening te maken voor de
arbeider. Nu moeten we na een zachte interim-periode, zeker weer een eeuw wachten,
voor er weer zo'n kerel gemaakt wordt voor het volk. Zak! Maar daarom ook, als
Johan deze dingen wél had gedaan... ha, dan was hij echt alleen door dood en ziekte
van die stoel te halen. Nou ja, hij zou het toch niet kunnen hoor. Hij is zo onwetend.
Alles wat hij is geweest, om Meester Henk te citeren, is de slimmerik, de man van
de kleine
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slimmigheden, die geluk heeft gehad dat hij daar was toen het volk een politicus
zocht, met wie het zich kon identificeren.’
Het kan bijna niet anders of veel in een jonge literatuur draait om de eigenwaarde.
‘Identiteitspoëzie’ zet Corly Verlooghen op een van zijn bundels en dat is het precies.
Het werd trouwens tijd ook. Op Trinidad bijvoorbeeld had al veel vroeger, in de jaren
dertig, in de tijdschriften Trinidad en The Beacon het leven van de gewone man op
de armoedige erven tot literaire verbeelding in de eigen taal aangezet. Na 1965 is
het vooral R. Dobru die de kar trekt als het gaat om de waardering van het eigene:
de eigen smaak, de eigen talen, de eigen gebruiken, de eigen religies, de donkere
huidskleur. Ze doen niets onder voor die van elders, betoogt R. Dobru, zoals Jean
Price-Mars dat al aan het eind van de jaren twintig op Haïti had gedaan. En Dobru
heeft veel invloed gehad, we komen daar in hoofdstuk 12 nog op terug.
Na de eenlingen van de voorgaande decennia heeft zich in de jaren '60 een waaier
van dichters geopend die ook in die zin geen eenlingen meer zijn, dat zij trachten de
gemeenschappelijkheid van alle Surinamers verbaal in te kleden. Die doorbreking
van de etnische verdeeldheid werd het publiek in de jaren zeventig in vele stukken
van het Doe-theater van Thea Doelwijt en Henk Tjon voorgehouden, maar ook veel
ander werk wordt door hoopvolle verwachting gekleurd. Ronald Venetiaan, rond
1970 directeur van de Algemene Middelbare School, schrijft in het AMS-Jubileumboek
I sab fa den AMS -man de (Je weet hoe die AMS-mensen zijn, 1987): ‘'s Morgens zou
niet meer de elektrische schel moeten rinkelen of de megafoon brommen. Een
samenspel van apinti, gong, tabla en sarong, zonodig versterkt met nagara en
gadodron, zou studenten moeten oproepen voor het begin van een leerrijke dag.’
Vene heeft nu alle troeven in handen, want sinds februari 1988 is hij weer minister
van onderwijs.
Het lijkt er soms op dat het enkel de creolen zijn die literair de dienst uitmaken in
deze tijd en dat de trots op de Surinaamse mens enkel de trots op de neger is. Maar
dat is dan toch een vertekening van de schaarse literatuurhistorici geweest die het in
het Neder-
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lands en Sranan geschreven werk van Michaël Slory, R. Dobru, Nel Bradley, Eugene
Rellum, Jozef Slagveer, Johanna Schouten-Elsenhout, Corly Verlooghen en Thea
Doelwijt kenden. In de literaire tijdschriften komen we slechts enkele schrijvers van
hindostaanse origine tegen: Shrinivāsi, Bhai, Jnan Adhin en moksi watra/gemengd
water Bea Vianen. Maar er is meer, werk dat buiten de hindostaanse groep weinig
bekendheid geniet en zich voornamelijk op de toneelplanken ontrolt. Ramdew
Raghoebir, Gurudatt Kallasingh en S. Kalpoe schrijven het ene toneelstuk na het
andere, in het Hindi en meer en meer ook in de taal die elke hindostaan verstaat, het
Sarnami. Er wordt door deze groep ook poëzie geschreven, maar die komt merendeels
pas na 1970 in bundels terecht.
Het verscheiden van het bewind-Jopie Pengel gaf ademruimte, maar dat betekende
allerminst dat er sprake was van sociale rust. Er broeide wat, Wij slaven van Suriname
van De Kom vond gretig aftrek. Bestuurlijke wantoestanden en gebrek aan
ontwikkeling werkten het onbehagen in de hand, deskundigheid legde het loodje
tegen onbenulligheid. De grote dans om de politieke macht begon, koelies en kafri's
werden tegen elkaar uitgespeeld. Rudi Kross, journalist, van onder meer het Algemeen
Handelsblad, geeft in zijn analyses in Rebel op de valreep (1972) een goede indruk
van het politiek geïntrigeer dat zo kenmerkend is geweest voor de jaren zeventig,
Kross was te scherp, Kross irriteerde de regering, Kross werd de mond gesnoerd.
Hetzelfde overkwam andere journalisten in de beginjaren '70: Rita Rahman, Jozef
Slagveer, Humphrey Keerveld - de laatste twee, alsook de broer van de eerste, zouden
na '80 vermoord worden.
Links roerde zich, nieuwe politieke bewegingen komen op, de kracht van de
vakbonden groeit en in een reeks stakingen komt de maatschappelijke onvrede naar
buiten. Bij de grote staking van 1973 wordt de bosneger-arbeider R. Abaisa
doodgeschoten. Vanaf dat moment is hij symbool voor de Surinaamse
onverzettelijkheid, bij Dobru, bij Slory, bij Doelwijt wordt hij bezongen. S.
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Sombra, na Dobru bovenaan op de lijst van voordrachtskunstenaars, spreekt in Tarta
(1974) over die dagen als ‘Blaka februari’ (Zwarte februari). Tweemaal gaat hij in
hongerstaking uit protest tegen de ‘Lachmon-Sedney-kliek’, tegen het onrecht in de
maatschappij, jeugdwerkloosheid, krotwoningen, ellende en armoede van het volk,
corruptie en wanbeleid. Zijn pamfletten Ik ben 24 uur in hongerstaking en 1973:
Jaar van strijd voor lotsverbetering van de werkende klasse getuigden ervan. Faceless
X brengt het bundeltje Krawasi uit, gestencild zoals veel uit de hitte van die tijd. Hij
maakt daarin dit ‘Testament van een bedelaar stoep Kirpalani 9 februari 1973’ op:
Dit is mijn laatste wilsbeschikking:
mijn slaapplaats - onder het balkon laat ik na aan oom Hendrik
thans wonend in L.W.G.
met 4 man in een
kamer 3×3
de inhoud van mijn plunjezak 1 broek, 2 borstrokken, 1 jas, 1 mok
1 kam (nieuw), een partij sigaretteneindjes
7 dagbladen (februari 1969)
1 geërfde aansteker zult gij delen onder de stoepbewoners
mijn wandelstok
(Tamarindehout) gaat
naar de politie
mijn beurs - exclusief 10 procent pensioenpremie te delen onder eventuele
weduwen uit de strijd
mijn eergevoel
laat ik na aan de
regering van Suriname.
[L.W.G. = 's Lands Weldadigheids Gesticht]
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Staking of geen staking, structurele veranderingen brengt 1973 niet. ‘De regering
houdt het vetbehaarde been strak en wij missen de geestkracht om het te breken,’
schrijft René de Rooy in Verworpen vaderland, dat eerst na zijn dood, in 1979, is
uitgekomen. Het zijn niet meer dezelfde klanken in majeur die in de literatuur
doorklinken. Langzaam breekt het besef door dat poëtische woorden wel mooi zijn,
maar weinig problemen oplossen, weinig grenzen doorbreken. In plaats van Dobru's
‘Wan bon’, de ene boom met de zovele blaadjes, in plaats van de ‘verwachting’ uit
Shrinivāsi's vroege werk en de eenheid-belijdenis van Leo Ferriers roman Ātman
(1968), schrijft Shrinivāsi in 1974 de regels: ‘Want in woord zijn wij Surinamer/
maar in daad nog steeds neger/ hindoestani, javaan of chinees’. (Oog in oog 1974)
Ook in andere bundels van dezelfde dichter zien we hoe idealisme plaats heeft
gemaakt voor realisme. Een echt pessimistische toon werd aangeslagen in het werk
van sommigen die naar elders uitweken: Bea Vianen, René de Rooy, Rodney Russel.
Maar het realisme trekt niet alleen maar scheidslijnen. Gemeenschappelijk is het
verzet tegen het Nederlandse neokolonialisme zoals dat door het Statuut van '54
gestroomlijnd was. De roep om onafhankelijkheid wordt luider, al riep niet iedereen
mee. Onder hindostanen wordt het wantrouwen tegen de creolen aangewakkerd en
zij willen het liefste onder de beschermende paraplu van Holland blijven. Hun beroep
op Den Haag mag echter niet baten en de VHP onder leiding van Lachmon moet zich
haasten om nog op tijd uit Den Haag terug te zijn om de onafhankelijkheidsdag, 25
november 1975, mee te vieren. Vóór die datum is de eerste grote emigratiegolf
richting Holland gespoeld; Rudi Kross schrijft er een indringend essay over in Avenue
van juli 1971: ‘Nestvlieders in transito’.
De letteren als graadmeter nemend zou men niet zeggen dat die krachtige
tegenbeweging er geweest is: de roep om onafhankelijkheid klinkt er luid in door.
Van de stroom dichtbundeltjes die tegen 1975 uitkomen zou ik met gemak een
confortabele leunstoel kunnen bouwen. Alleen al in het onafhankelijkheidsjaar
verschij-
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nen er minstens drieënveertig. U moet zich dat eens voorstellen op een potentieel
lezerspubliek ter grootte van het inwonertal van een stad als Eindhoven, in de praktijk
uiteraard nog vele malen kleiner. Enkel een beperkt aantal goede auteurs weet zich
te onttrekken aan de canon van chichés en beelden die ergens in deze jaren ontwikkeld
is en die werd uitgezogen als het merg van een bot door een hond. Graag zou ik de
minister van ontwikkelingssamenwerking en zijn ambtenaren van het Rijks Inkoop
Bureau de oren doof toeteren met de honderden gedichten over strijd, kolonialisme,
imperialisme, uitbuiting, revolutie, zelfstandigheid, maar de zinloosheid ervan wel
inziende, geef ik u hier een gedicht waarvoor ik poëtisch gesproken graag enige
honderden van die andere cadeau doe. Het komt uit de bundel met de cynische titel
Te koop wegens vertrek (1975) van Eddy Pinas:
Oom Krisjan
naast het paard waarop hij wedde
sprak hij
met de walm van kokolampu
in zijn adem
over Topibo
nu onterfd
geschonken aan imperialisten
zijn geest was reeds eerder
als exportprodukt geladen
in ijzergebuikte reuzen
zijn bezit - voorzover hij
mocht bezitten - werd versmolten
tot vliegtuigen voor Vietnam
zijn handen betekenden arbeid
voor hen
zijn hart bauxiet
zijn teelballen aluinaarde
geen aanklacht was het
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slechts weemoed
en ik sloop weg

Het is misschien toch de moeite waard om er even aan te herinneren dat Suralco en
Billiton, de twee bauxietmaatschappijen die in buitenlandse handen zijn, als enige
bedrijven in Suriname nog in 1988 een speciale, lucratieve wisselkoers kregen
aangeboden.
U heeft het gemerkt: het woord ‘imperialisten’ is nog aanwezig, maar verder geeft
dit gedicht zeker geen reprise van de gaandeweg steeds holler klinkende strijdpoëzie
van die jaren. In de machteloosheid die in de laatste regels wordt uitgezegd, wijkt
het gedicht sterk af van het merendeel van het gepubliceerde werk van rond '75.
Heeft de literatuur een niet weg te cijferen rol gespeeld in de eerste nationalistische
golf waarin Eddy Bruma een centrale positie innam, manifester aanwezig nog was
ze in de tweede nationalistische golf van het begin van de jaren '70. Hugo Pos gaat
zelfs zover te stellen dat de dichters de onafhankelijkheid hebben gebracht. In zijn
toneelstuk De tranen van Den Uyl (1988) laat hij Jozef Slagveer zeggen: ‘Ja, de
dichters. De bevrijding van binnenuit, dat was het pijnlijke groeiproces waar we
doorheen moesten, onze eigen kra ontdekken, laat ik dat maar heel christelijk voor
u met zoiets als de ziel vertalen. Toen dat stadium eenmaal was bereikt, het gevoel
van eenheid, van alles te kunnen, toen was de onafhankelijkheid geen punt meer.’
Het is een prachtige versie van het onafhankelijkheidsverhaal, maar de vraag blijft
toch waar de poëzie als spiegel van wat er leefde onder een deel van het volk ophield
spiegel te zijn, en zelf factor in het proces werd. Toegegeven, Dobru's
eenheidsgetuigenis in het gedicht ‘Wan bon’ is Surinames bekendste gedicht geworden
en hindostaan evengoed als creool kent het uit het hoofd. Maar ‘Wan bon’, de boom
met zijn zovele blaadjes die toch vooral één boom is, is een metafoor geworden, niet
enkel van de Surinaamse eenheid, maar ook de uit het hoofd op te zeggen metafoor
die moet uitdrukken: zie je wel, ik weet exact wat het ideaal inhoudt. ‘Wan bon’ tast
niet diep en zo was
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het ook met die ‘bevrijding van binnenuit’: het was een fondantlaagje dat na 25
november 1975 binnen geen tijd wegsmolt.
Wat wel hard is, is het feit dat in de geschiedenis van de onafhankelijkwording
van Suriname de doorbraak kwam toen die ene hindostaan, George Hindori, met het
creoolse blok meeging. En de geschiedenis van het onafhankelijke Suriname kent
het wrange feit dat dezelfde Hindori kwam te overlijden toen de staat die hij aan zijn
zelfstandigheid hielp, hem niet tijdig de medicijnen kon verstrekken die hij nodig
had. Maar dat is pas jaren later. Wie weet was Hindori een poëzielezer en dan heeft
Pos toch gelijk als hij stelt dat de dichters de Surinaamse onafhankelijkheid gemaakt
hebben.
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Rahman Khan, schrijver van de eerste hindostaanse dichtbundel Doha Shikshavali (1953).

Mantoorni Soekdai, vertelster van het verhaal over de wijze Birbal (hfdst. 5).
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Eerste druk van De stille plantage (1931) van Albert Helman. Bandontwerp van Gaby Wirth.

Eerste druk van Wij slaven van Suriname (1934) van Anton de Kom.

Afbeelding van het huis van Anton de Kom op een postzegel ter herdenking van 125 jaar afschaffing
van de slavernij (1988).
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Wim Bos Verschuur.

Trefossa op het omslag van zijn verzamelde gedichten

Johanna Schouten-Elsenhout.
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Bernardo Ashetu.
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*4

Sarka/Bittere strijd, de debuutbundel van Michaël Slory uit 1961, verschenen onder de naam Asjantenoe
Sangodare, met een voorwoord van Theun de Vries.

Michaël Slory (foto: MvK).

Handschrift van Slory uit de bundel Efu na Kodyo Efu na Amba Efu na Romeo Efu na Julia Amir...
nanga... (1985).
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*5

Bhai (foto: MvK).

Shrinivāsi, portret uit zijn debuutbundel Anjali (1963).

Handschrift van Shrinivāsi.
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Opdracht van R. Dobru aan Edgar Cairo: ‘Voor broeder schrijver Edgar. We zullen er komen!’ Uit
Dobru's debuutbundel Matapi (1965), tweede druk.

R. Dobru.
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Thea Doelwijt.

Affiche van Els Korver voor het toneelstuk Iris (1987) van Thea Doelwijt.
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Ruud Mungroo (foto: MvK).

Eddy Pinas.

Opdracht van Eddy Pinas: ‘Voor mijn vriend’. Uit de bundel Te koop wegens vertrek (1975).
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De roman Ātman (1968), debuut van Leo Ferrier. Omslag van Roland de Groot.

Eerste druk van Sarnami, hai (1969), de eerste roman van Bea Vianen. Omslag van Alje Olthof.
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De eerste novelle in het Sranan, Temekoe, het debuut van Edgar Cairo uit 1969. Omslag van Rudi
Getrouw.

Nederlandse editie van Neem mij terug Suriname (1975), de eerste roman van Astrid Roemer. Omslag
van Jaap J. Andela.

Astrid Roemer (foto: Jeroen Egbers).
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*11

Het eerste nummer van het literaire tijdschrift Moetete (1968). Omslag van Rudi de la Fuente.

Een van de zeldzame uitgaven waarin gedichten in het Chinees zijn opgenomen: Guangyitang yibai
zhounian jnian tekan (1880-1980), jubileumboek van de Vereniging Kong Ngie Tong Sang.

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

*12

Eerste dichtbundel in het Sarnami: Dal Bhat Chatni (1977) van Jit Narain. Omslag van E.F. Macnack.

Eerste novelle in het Sarnami: Stifa (1984) van Rabin Baldewsingh. Omslagontwerp van de auteur.
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*13

Ramdew Raghoebir (foto: MvK).

Omslag van de Hindi-bundel Phoelon ki panchie (1984) van Ammersing Ramman.
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*14

De eerste dichtbundel in het Surinaams-Javaans, Panglipur ati (1983) van Slamet Modiwirjo. Omslag
van Doel Soekinta.

Bundel Pyjai-liederen in het Karaïbs met vertaling in het Nederlands, Atamygano Warery (1985).
Omslag van Nardo Aluman.
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*15

Rappa (foto: MvK).

Dorothee Wong Loi Sing (foto: MvK).
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*16

De roman Proefkonijn (1985) van Paul Marlee. Omslag van Gerard de Vries.

De dichtbundel Getuige à decharge (1987) van Orlando Emanuels. Omslag van Rudi de la Fuente.
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9 Wie de Surinaamse literatuur leest, leest de Surinaamse
geschiedenis
III Met beide benen op de grond
Na de euforie van '75 drong al gauw het besef door dat de zelfstandigheid niet de
ommekeer had gebracht die er in buitensporig optimisme van verwacht was. Aan de
positie van de industriële grootmachten, de Amerikaanse Suralco en de Nederlandse
Billiton, werd niet getornd. De regering bleef de zaken op de oude voet bestieren:
een schouderklop en een gevulde portemonnee betekenden meer dan een academische
studie. De ontwikkelingshulp die met miljoenen binnenstroomde verdween in
prestige-objecten of in de zakken van weinigen. Het was nota bene bisschop Aloysius
Zichem die in 1978 in een interview vaststelde dat de rijken steeds rijker werden en
de armen steeds armer. Dezelfde desillusie die volgde op de zelfstandigwording van
verschillende Afrikaanse naties in de jaren '60, vinden we terug in de tweede helft
van de jaren '70 in Suriname. De Senegalese schrijver Sembène Ousmane, auteur
van de bekende roman Xala (1973), verwoordde het zo: ‘Wij worden geconfronteerd
met onze eigen bourgeoisie die aan de macht is en zich gewillig met de stroom laat
meevoeren om net zo te kunnen worden als de blanke bourgeoisie.’
Onder de kabinetten-Arron ontstonden conflicten tussen het bewind en praktisch
alle maatschappelijke instituties inclusief de pers, werd het parlement een verzameling
Jan Klaassens en werd gepoogd het volk monddood te maken door met een politiek
van potverteren de winkels vol te stouwen met de meest waanzinnige importgoederen.
Pas het historisch perspectief dat de latere ontwikkelingen zouden creëren, maakt
duidelijk waarin Suriname zich van andere ontwikkelingslanden onderscheidde: het
kende geen oorlog.
Voor een tweede stroom emigranten was dit niet genoeg: in 1977 en volgende
jaren zou hij uitgroeien tot dertigduizend onder
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de kabinetten-Arron. In Nederland komt dan vanuit deze groep een belletrie met
eigen signatuur op. De gevoelens van frustratie hebben er een nieuwe dimensie bij
gekregen: de gevoelens van geëmigreerden die van hun anker geslagen zijn en heen
en weer getrokken worden tussen hun vaderland en hun land van vestiging, van erf
tot skai zoals de titel van een bundel van Chitra Gajadin het zegt, nergens ergens in
de woorden van Astrid Roemer. Van de in Nederland gevestigde auteurs is er
nauwelijks één te noemen die deze problematiek niet verwoordt of verwoord heeft.
De ingreep van 25 februari 1980 maakte een radicaal einde aan al het gekonkel in
de staatstop en schiep de nieuwe perspectieven waarnaar zo lang tevergeefs was
uitgezien. Het grootste deel van de bevolking verwelkomde dan ook uitbundig de
commandogroep die met drie jachtgeweren, drie windbuksen, één alarmpistool en
een handvol gereedschap met een perfect uitgevoerde bliksemactie de Surinaamse
inboedel had overgenomen. De schrijvers vonden er een nieuwe inspiratiebron in.
Er wordt snel een bloemlezing samengesteld, maar die verschijnt pas bij de eerste
herdenkingsdag van de ‘revolutie’. De tijd doorkliefd. Weinig dichters geven geen
acte de présence in deze collectie die opent met een lofrede van ene Freddy Sumter
aan het adres van de beschermende burcht Fort Zeelandia. Een door het Ministerie
van Onderwijs uitgeschreven prijsvraag resulteert in de bundeling van drie verhalen,
zich afspelend tegen de achtergrond van de gebeurtenissen van 25 februari, in Een
pantserwagen in de straten (1981). Herman Hennink Monkau schrijft de kroniek
Sranang 25 februari - 3 maart 1980 Als by heldere hemel (1980). In de korte roman
Een vrouw zoals ik (1981) voert Jozef Slagveer een prostituée ten tonele die het niet
meer ziet zitten, tot... de revolutie haar een nieuw levensperspectief biedt. Rappa laat
in een verhaal uit Opa Djannie en andere verhalen (1981) zien hoe het volk zich
moedig teweerstelt bij een invasie van een buitenlandse macht (‘Grenada’ is pas twee
jaar later). 25 februari 1980: de revolutie waarover nu al zo'n twintig jaar gedicht
was, was er en het viel allemaal reuze mee...
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Van lange duur is het enthousiasme niet geweest. Er gebeurde wel het een en ander
in de hoek van de sociale voorzieningen, maar een omwenteling, nee, die had men
zich toch anders voorgesteld. Al in mei 1980 wordt er een coup voorkomen, Luciën
Pinas schrijft er de reportage De verijdelde Coup (1980) over. In juni 1980 dicht
Denise de Hart, naaste medewerkster van bevelhebber Desi Bouterse, in haar
Sinterklaasrijmpjesstijl: ‘(...) terwijl de heren steeds filosoferen/blijft het arme volk
van alles ontberen’ (Suriname is switi Sranang niet meer, 1984). Ook in de media
komen er steeds meer oppositionele geluiden en die worden door zekere zijde niet
gewaardeerd - het is wat lastig discussiëren met een Uzi in de hand. In juli 1981
wordt de pers onder censuur gesteld, maar de kritiek blijft komen, met name ook na
de standrechtelijke executie van Wilfred Hawker door de militairen in maart '82.
Hawker was een van de leiders van de Rambocus-coup die ook weer door Luciën
Pinas werd gedocumenteerd: De woelige dagen van maart 1982 (1982). Een dichter
die zich in zijn poëzie geregeld uitlaat op een voor de militairen niet vriendelijke
wijze is Rudolf Isselt. Hij wordt in 1982 in Fort Zeelandia voor een korte stage
ontvangen, krijgt daar uitgelegd hoezeer hij het bij het verkeerde eind heeft en is
sindsdien de braafheid zelve.
Maar Isselt is de pers niet en nog minder is hij de vakvereniging of de advocatuur;
steeds sterker klinkt de stem van de oppositie. In de nacht van 8 op 9 december 1982
grijpen de militairen keihard in. Vijftien personen worden gemarteld en vermoord.
Jozef Slagveer, auteur van De nacht van de revolutie (1980), wordt zo bedankt voor
zijn bewezen diensten, vier andere journalisten vinden de dood - Frank Wijngaarde,
André Kamperveen, Leslie Rahman en Bram Behr - alsook tien vakbondsmensen,
politici en advocaten. ‘De meest traumatische gebeurtenis uit de recente Surinaamse
historie,’ schrijft - met veel boter op zijn hoofd - Willem Oltmans in zijn boek In
gesprek met Desi Bouterse (1984). Want even zo vrolijk laat Oltmans zich als adviseur
van de militairen naar Suriname vliegen en daar in een zwarte Mercedes rondrijden.
Als later de wind gekeerd is en hij zijn judaspenningen dreigt mis te
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lopen, zal hij het faillissement van de staat Suriname aanvragen.
In de vijf jaar na 1982 is in de situatie dat literatuur een directe weerspiegeling
van het maatschappelijk gebeuren geeft, verandering gekomen. Het militarisme en
de angst die dit met zich meebracht heeft niet alleen gezorgd voor de derde
emigratiegolf in nauwelijks vijftien jaar tijd, het heeft ook gemaakt dat voor het eerst
in de geschiedenis schrijvers massaal zwegen. Het knevelend optreden van censoren
en - beangstigender nog - redactionele zelfcensuur bij televisie, radio en kranten
voorkwam de publikatie van bepaalde bijdragen en betekende ook ingrijpen in teksten.
Ook toen later de censuur wat minder strikt werd, bleven de redacties signalen
bereiken dat zekere bijdragen de machthebbers niet welgevallig waren. Ik herinner
me dat dit het geval was met een gedicht dat op de Literaire Pagina van De Ware
Tijd verscheen (8-11-1986), ‘Laatste wil en testament’ van Ariel Dorfman, met de
slotregels: ‘als ze zeggen dat ik helemaal/ absoluut definitief dood ben/ geloof ze
niet/ geloof ze niet/ geloof ze niet.’ Gedwongen door de omstandigheden kozen de
dichters voor een zeer omzichtig idioom (bewust maar ook onbewust!), zagen af van
publikatie, stelden die uit of beperkten zich tot voor de autoriteiten niet direct
aanstootgevende onderwerpen als het leed van de bevolking door oorlog en schaarste.
Verscheen er dan geen ‘oppositioneel’ literair werk? Nauwelijks. Ik ken een aantal
‘illegaal’ verspreide pamfletten, voorts verschenen er wat verspreide gedichten in
De Ware Tijd, alsook twee korte verhalen. Eén is van Paul Bandel en werd geschreven
naar aanleiding van in de media verschenen foto's van doodgeschoten bosnegers die
tot de groep van Ronnie Brunswijk behoorden. Het heet ‘Een pleister op het
voorhoofd’ en verscheen op 8 augustus 1987. Maar al op vrijdag 15 mei 1987, op
een voordrachtsavond op de slotdag van het Literatuursymposium van de Academie
voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs, was het door de auteur voorgelezen, waarbij
hij de aanwezigen pleisters aanbood met het verzoek die op het voorhoofd te plakken.
Op drie ‘revolutionaire voorhoedestrijders’ na, voldeed iedereen daaraan, zelfs uren
later

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

85
zag ik twee dichters, zwaar stoned, nog met hun pleister rondhuppelen.
Door de schrijver Ruud Mungroo werd op dezelfde avond het hierna volgende
korte verhaal voorgelezen. Later, op zaterdag 1 augustus 1987, toen De Ware Tijd
na drie maanden afwezigheid wegens papierschaarste - lees: papierboycot - weer
uitkwam, verscheen het op de Literaire Pagina van dit dagblad. Het heet ‘Landmeten’
en is van Mani Sapotille:
‘Ik sta tot aan mijn knieën in het water. Op een of andere manier is het padiveld hier
niet egaal. Ik zou wel iets verderop willen gaan staan, maar dat kan niet, want de
man in de verte maakt een teken dat ik de roodwitte lat in deze positie moet
vasthouden. Op enige afstand zitten prachtige vogels. Ik heb er geen flauw idee van
hoe ze heten. De wind, nog zilt van de modderzee, valt op het landschap, de padi-aren.
Alles beweegt, daarin alleen, roerloos, die vogels en mijn landmeetstok. Roerloos
en onvermurwbaar.
Over de lage dijk, nauwelijks drie meter van mij vandaan, nadert een man. Hij
groet me. Ik groet terug. Hij die in deze rust kan wonen, is benijdenswaardig. Ik zeg
het hem ook. Hij knikt.
‘Ik zou voor geen geld in de stad willen wonen, mijnheer,’ zegt hij.
‘Dat kan ik me indenken,’ antwoord ik.
‘Alles is zo duur geworden,’ zegt hij, ‘maar ik merk er hier niets van.’
‘Komt u nooit in de stad,’ vraag ik.
‘Zelden,’ zegt hij. ‘Wat moet ik er zoeken? Alles wat ik nodig heb, heb ik hier. Ik
hoor dat het onrustig is in de stad. Mijnheer, ik heb niks te maken. En toch: ik houd
van dit land. Zou de koningin nu niet kunnen ingrijpen?’ Ik zeg hem dat we allang
geen koningin meer hebben. Hij beweegt zorgelijk zijn hoofd en kijkt naar de vogels.
De man in de verte maakt een beweging met zijn arm. Ik doe een paar stappen in
oostelijke richting, naar de dijk toe en de lage struiken die hem flankeren. Ik plant
de stok weer in de grond, kijk naar
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de man in de verte, verzet de stok een tiental centimeters. Als ik om me heen kijk,
zie ik iets liggen, vlak tegen de struiken aan. Het is bruin en opgezwollen. Aan de
voorzijde iets drassigs dat op zwart haar lijkt. De man op de dijk is een paar stappen
met me meegelopen. We kijken elkaar in de ogen.
‘Het is rustig hier,’ zeg ik, ‘zo rustig...’
‘Ja,’ zegt hij, ‘waar vind je dat nog.’
Die man en ik, wij zijn gelijkgestemd. Wij vormen een samenzwering, maar
begrijpt u me goed: geen samenzwering tegen de staat. Die vogels en die meetlat,
doodstil in het landschap. En die man en ik. Ik hoef u niets meer te vertellen. U
begrijpt me wel, sergeant, en u mag het ook zo opschrijven. Er is niets aan de hand.’
De stilte is hier tot thematiek verheven. In veler werk liet zich de contemplatie, van
oudsher aanwezig bij Shrinivāsi en Bhai, zien: de weemoed om vergane waarden
van vrede en schoonheid zette in veel gedichten de toon. Shrinivāsi had in 1970 het
poëziekatern 1 minuut stilte uitgebracht. Hij spreekt daarin over een Suriname dat
verkracht en ontwijd wordt door moordenaarshanden. In de jaren tachtig kon hij geen
drukker bereid vinden dat katern te herdrukken. Zijn nieuwste werk blijft grotendeels
ongepubliceerd, maar is inmiddels wel verzameld in een bundel, die echter wegens
materiaalschaarste nog niet uitkwam. Uit die bundel is het volgende gedicht:
Hoe vaak heb ik de dood niet
openlijk welkom geheten
maar nu
levend binnen zijn grenzen
valt zijn getij mij bitter tegen
want van waaruit ook ik
van deze zijde leven ontwaar
helt heel dit hart nog
naar dat leven over
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te weten dat ik leef
in het stroomgebied van de dood
en steeds de laagste bedding zoek
soms opgestuwd word
en breek door starre tegenstand
maar dood verkondig:
het hooglied in mijn leven.
mijn mond spreekt woorden
zonder huid
maar niemand hoort ze hier
geen mens begrijpt de tekens
het lijkwaad waarin zij rusten
levend binnen zijn kromme
en dolend om mezelf
haat ik de grond
van het mij opgedrongen land.

Nog een feit: Michaël Slory, de onbetwist grootste Sranan dichter in Suriname, had
al vanaf de vroege jaren '60 elke politieke ontwikkeling in een niet aflatende stroom
poëzie becommentarieerd. Na 1982 publiceerde hij in het Sranan nog slechts odo's
(spreekwoorden), liefdes- en religieuze gedichten en versjes voor kinderen. Naar
eigen zeggen schrijft deze grote Sranan voorman na 1982 nog uitsluitend in het
Spaans en Nederlands. Hij doet dat op een toon die over heel zijn poëzie in welke
taal ook geschreven bewonderenswaardig gelijk is gebleven: aaneenschakelingen
van korte, indringende observaties met beelden die de sfeer van een tijd direct pakken.
Slory is nog steeds weinig vertaald, weinig bestudeerd, buiten Suriname is zijn werk
nauwelijks verkrijgbaar en zijn recente Nederlandstalige poëzie wacht nog op
bundeling. Daaruit komt het volgende gedicht, dat ook zonder commentaar helder
genoeg is:
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Revolutie
Toen ik nog van je droomde
als van een vrouw...
Maar nu
spotlacht zelfs
de ten dode opgeschrevene
waar ik jouw naam noem.
Is er dan zoveel veranderd?
Zoveel ontgoocheling?
De vluchtige blikken
raad ik.
Schuw ontwijken ze me.
Toch weet ik
dat men weer gelogen heeft.
Dat ik niets zal krijgen
van jouw paradijs.
En nu de droom over is,
als een vliegtocht voorbij:
ik sta met beide benen op de grond
maar anders.
26-2-1987

In Nederland is het literaire protest tegen het december-bloedbad van 1982 van een
veel explicieter karakter geweest, dat lag ook nogal voor de hand, maar het opklinken
ervan buiten Suriname betekende tevens dat er toch niet de lont aan hing van het
werk dat binnen de Surinaamse grenzen verscheen. Het woord van de bal-
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ling Solzjenitsyn heeft ook nooit meer hetzelfde gewicht gehad als dat van de man
binnen de Russische grenzen.
Edgar Cairo schrijft Sranan libre/ De smaak van het vrije Suriname, een roman
die hij niet publiceert maar waaruit hij wel enkele poëziefragmenten licht voor de
grote collectie Lelu! Lelu! Het lied der vervreemding (1984). D.S. Rambocus schrijft
het bundeltje Aan patria (1983) op het omslag waarvan de namen van de vijftien
geëxecuteerden staan. Verbazingwekkend vind ik wel deze regels: ‘wij zochten de
dood niet/ maar toen wij/ oog in oog/ met haar stonden/ hebben wij haar aanvaard/
als een welkome geschenk’. Tegen het décor van het ‘geschenk’ van 8/9 december
'82 spelen ook enkele romans: Nergens ergens (1983) en Levenslang gedicht (1987)
van Astrid Roemer en Droomhuid (1987) van Joanna Werners. Thea Doelwijt spreekt
haar afkeer van het militarisme uit in het overtuigende solotoneelstuk Iris (1987).
Een iriscopist doorziet in de iris van het menselijk oog de conditie van het gehele
lichaam. In Thea Doelwijts Iris gebeurt hetzelfde: in de handelingen die zich binnen
één Hollandse huiskamer afspelen, wordt de gehele Surinaamse situatie op de
Röntgen-apparatuur gelegd. De rol van de oude vrouw Iris werd de laatste
acteerprestatie van Orsyla Meinzak die, vechtend tegen een hersentumor die haar
geheugen aantastte, het fysieke verval van de vrouw versus haar uitzonderlijke
geestkracht, griezelig realistisch neerzette. Op 8 december 1988 vond de eerste
opvoering plaats van het stuk De tranen van Den Uylvan Hugo Pos. Hij voert in zes
akten de dichter en journalist Jozef Slagveer ten tonele en toont in chronologisch
verband de totale desillusie van een idealist.
Natuurlijk waren er ook geluiden pro ‘refo’ (zoals de ingreep van 1980 en het
daarna gevoerde beleid werden genoemd), al is het werk dat verscheen enige poëtische
belangwekkendheid niet aan te wrijven. Zoals dat van Hans Hemradj Lachman. Op
7 oktober 1981 wordt de landbouwer Detá Mahes door militairen vermoord; Bram
Behr schrijft er de bewogen brochure Terreur op Uitkijk (1981) over. Als een van
de hoofdschuldigen wordt Hans
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Lachman tot tien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Bij de coup die Rambocus en
Hawker op 11 maart 1982 tegen Bouterse cum suis opzetten, komt hij vrij. Hij stapt
in een pantserwagen, rijdt naar het centrum van de hoofdstad en draait de laan van
Fort Zeelandia in. Het hele militair gezag dreigt overhoop geschoten te worden. Maar
Lachman stapt uit en schaart zich aan de zijde van Bouterse en zijn mannen, de coup
is over. Lachman verdwijnt nog enige tijd naar Santo Boma, waar de muze hem
bezoekt en vanwaar hij dan de dichtbundel Strijdkreet uit de gevangenis (1983) de
wereld in stuurt. Hij bezingt er de politieke tak van de ‘refo’, de 25 Februaribeweging,
in. Ook anderen doen na '82 of hun neus bloedt, zoals Etieńńe (met accenten) Hiwat
die in Wan pipel wan kofoe wan stré (Eén volk één strijd één vuist, 1983) dicht over
de brasa dei, de verzoeningsdag.
We schrijven 1986-1987. Dezelfde marrons die ooit voor het bakravolk, de
Nederlanders, het bos invluchtten, doen een beroep om steun op de Nederlandse
koningin. In een strijd tussen nationaal leger en opstandelingen die door Surinaamse
Nederlanders gesteund worden, vallen honderden doden, terwijl duizenden
vluchtelingen uitwijken naar Frans-Guyana. Geld voor ‘Oost-Suriname’ wordt
ingezameld onder andere met de uitgifte van het boek Blijf even staan! waarvoor
Albert Helman een nogal truttebollige inleiding schrijft. Het beste van Robin Hood
en James Bond verenigt zich in rebellenleider Ronnie Brunswijk, aldus
Penthouse-journalist Frans van der Beek die een niet te pruimen hagiografie aan hem
wijdt: Ronnie Brunswijk, dagboek van een verzetsstrijder (1987). Als gevolg van
Brunswijks acties en vooral ook van de stopzetting van de Nederlandse
ontwikkelingshulp na december '82 is de schaarste aan eerste levensbehoeften zeer
nijpend geworden; Giesla Lecton en Henna Feliksdal schrijven er gedichten over.
Er komt wél - ongeveer voor de prijs van een nieuwe suikerfabriek - een nieuwe
sporthal met computergestuurd scorebord, want het volk brood én spelen te onthouden,
zou toch al te gek worden.
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De economische en militaire oorlog van Brunswijk en zijn mannen, dwingt Bouterse
het overleg serieus te nemen dat hij vanaf eind '85 openlijk met Arron, Lachmon en
Soemita, de leiders die voor de chaos van vóór '80 verantwoordelijk waren gesteld,
is aangegaan. Uiteindelijk zal dit resulteren in de verkiezingen van 25 november
1987 met een smadelijke nederlaag van Bouterses NDP en de op vele
anti-Bouterse-stemmen gebaseerde monsteroverwinning van het monsterverbond
van de drie oude raciaal gegroepeerde partijen.
In dezelfde tijd komt Rudi Kross in zijn rijke stijl met het boek Anders maakt het
leven je dood, een breed essay over ‘de dreigende verdwijning van de staat Suriname’.
Hij tracht hierin een perspectief voor Suriname te ontwikkelen gebaseerd op de
‘hosselcultuur’ (woekeren om te overleven), het verwijderen van het leger, territoriale
hervestiging van de bevolking rond nieuwe produktiebronnen en directe betrokkenheid
van de Verenigde Naties.
Redgan van Sauers komt ook in 1987 met een artistiek slecht gelukt, maar uit
documentair oogpunt belangrijk boek. In de eerste tekst, Suriname, wat de revolutie
betreft, poogt hij middels een fictief verhaal te schetsen hoe het volk slachtoffer is
geworden van de verloedering van het economische en politieke stelsel onder het
militaire bewind. De kleine kolonelis een relaas in dagboekvorm van de arrestatie
van de auteur, zijn gevangenschap in Fort Zeelandia, zijn vlucht, het verraad van de
Nederlandse diplomaten en de vlucht naar Nederland.
Astrid Roemer schetste in de novelle De orde van de dag (1988) hoe een dictator
en zijn omgeving compleet worden aangetast door de machtswellust, tot de moord
erop volgt. Door sommigen werd het haar niet in dank afgenomen dat zij zo weinig
expliciet is in het benoemen van deze dictator en dat zij ook dit machtsgeil beest nog
een menselijke dimensie heeft gegeven.
Intussen bleef de literaire wereld binnen Suriname opvallend stil. De volgende
twee cijfers spreken boekdelen: over de periode januari-september 1987 verscheen
er slechts één enkele dichtbundel in Suriname (te weten Honiki mofo (Honingmond)
van Martha
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Tjoe-Nij, lid van de Legertheatergroep Mofo). In 1988, na verkiezingen en
herinstelling van burgerregering en gekozen Assemblee, kwamen er over eenzelfde
periode januari-september tien dichtbundels uit.
Opmaat voor al dat nieuwe werk vormde, nog vóór de verkiezingen van november
1987, de verschijning van de bundel Getuige à decharge van Orlando Emanuels.
Uiterst fel is zijn aanklacht tegen de ‘demagogen en kleurloze opportunisten’ die
zich met ‘kogels en korruptie’ staande houden. Zijn bundel is bitter, slechts hier en
daar mild en zijn poëzie is traditioneel naar vorm maar zeker niet epigonistisch:
Als de wereld
zich doodgeademd heeft
stengels
slechts verkoolde knoppen dragen
en het laatste woord gezegd is
over helden, revolutie
kapers, gijzelaars
Als uitzichtloosheid
de jeugd belaagt
en het kerkhof barst
van geweldgevoede kinderen
Dan staken sterren
en ben ik
een spelend spookkind
stervend stil
Maar als een vriend
mijn dag
met regenbogen overgiet
dan galmt in feestakkoorden
het leven
wederom zijn lied
en in mijn open hand
ontluikt een orchidee
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Getuige à decharge was binnen enkele weken geheel uitverkocht. De geest van de
bundel vindt men terug in enkele van de bundels die in 1988 uitkwamen: uiterst
kritisch zijn soms de geluiden aan het adres van Bouterse en zijn makkers. Zo schrijft
Albert Mungroo in Hayka bewogen over de zeven jonge bosnegers die te Atjoni door
soldaten werden gemarteld en neergeknald en in Protestgedichten en Het verzet wijdt
Henna Feliksdal onder meer een gedicht aan de massamoord van 29 november 1986
te Moi Wana, naam van het dorp waarnaar ook Stanley Rensch zijn bureau voor de
mensenrechten noemde. Maar kritische en oprechte poëzie betekende slechts in
schaarse gevallen ook goede poëzie.
Is er in de anderhalf jaar na het herstel van de democratie sprake geweest van een
omwenteling? Weinigen zullen er zijn die van al die omwentelingen in enkele
decennia tijds nog niet de buik vol hebben. Voor heel wat ontwikkelingen gold: Ga
terug naar AF, u ontvangt geen 200 gulden. Suikeroom Bukman kwam de boodschap
brengen en de gehele Nederlandse pers klopte hem bemoedigend op de schouder.
Astrid Roemer hekelde dit ‘antieke patriarchaat’ zoals zij het noemde, in de Weekkrant
Suriname van 28 mei 1988. Een half jaar later stond de Nederlandse diplomatieke
dienst op stelten toen een diplomaat zich niet aan de regels hield en twee uur vastzat.
De regering boog als een knipmes richting Holland om zich te verontschuldigen.
Terugblikkend op 1988 schrijft Denise de Hart: ‘Schrijven, praten, demonstreren,
niets helpt. (...) De huidige leiders/lijders zijn nu eenmaal een stelletje kakkebroeken.’
(Weekkrant Suriname, 31 december 1988). Ze verwoordt daarmee vooral ook de
machteloosheid van de Surinamers in Nederland. De oude en nu weer nieuwe politici
hebben uiterst omzichtig om te springen met hun manoeuvreerruimte, want het is
nog steeds zoals S. Sombra in Kroi (Magie, 1982) dichtte: ‘Anoe no e loesoe makti/
bifo anoe sabi/ pe makti o fadon.’ Oftewel: De hand verliest de macht niet voordat
de hand weet waar de macht zal vallen. Een omwenteling? De enige echte is er
geweest op een moment dat die niet als zoda-
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nig bedoeld was: de nacht van 8 op 9 december 1982. Want zoals onlangs een
Surinamer keihard, bijna cynisch, maar wel realistisch opmerkte: ‘December '82 was
niet helemaal zo negatief. Het is een ontmythologiserend moment geweest: we weten
nu dat de ene Surinamer de andere in koelen bloede kan vermoorden. We staan weer
met beide benen op de grond.’ Het lijkt erop dat ook de dichters van hun Surinaamse
Parnassus zijn afgedaald.
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10 De mamio van dit verdeelde één geworden land
Het zal geen verbazing wekken dat een land met een zo veelkleurige bevolking in
zijn literatuur meer aan de orde heeft gesteld dan uitsluitend maatschappij-betrokken
problemen. De thematische invalshoek van de vorige drie hoofdstukken geeft zeker
niet het totale panorama. Er is ernst en luim - zo heet een oubollige rubriek in het
dagblad De Westen zo heet ook een van de hoofdstukken uit de Surinaamse
herinneringen van boer Thomas (1965) door Thomas Waller. De persoonlijke psyche
is bepaald niet uitgevlakt, naast het politieke vers is, zoals reeds eerder gezegd, het
liefdesgedicht altijd erg populair geweest, maar ook de bezinning op de relatie mens
- God, de existentiële twijfel, de reflectie op de macht van het woord zijn geregeld
aan de orde gesteld. De Surinaamse literatuur wijkt daarin niet af van andere
literaturen, het is echter vooral in het overwicht van natie-gebonden themata dat zij
beter aansluiting vindt bij niet-westerse, dan bij westerse literaturen. Van wat de
schrijvers buiten de politieke arena hebben geschreven, wil ik in dit hoofdstuk iets
laten zien. Themata die samenhangen met de trek naar Holland komen in het volgende
hoofdstuk ter sprake, ook daarzonder wordt dit hoofdstuk al een hele mamio, een
lappendeken.
Het beeld van vóór de Tweede Wereldoorlog is met name door toedoen van Thea
Doelwijt definitief gecorrigeerd. Zij stelde terecht dat Suriname méér heeft
voortgebracht dan Albert Helman en liet dat zien in twee bloemlezingen met veel
werk van oudere auteurs: Kri, kra! proza van Suriname (1972) en Geen geraas of
getier (1974).
Curieus is het werk van Johannes King, een Matuari bosneger die naar de stad
ging en als zendeling terugkeerde naar zijn dorp Maripaston. Daar schreef hij in de
tweede helft van de 19de eeuw
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een behoorlijk aantal werken, te zamen duizenden pagina's. Hij is auteur van het
Skrekiboekoe (Boek der Verschrikkingen, 1886-1888) waarin hij zijn dromen en
visioenen beschreef, verluchtigd met primitieve, apocalyptische tekeningetjes in de
kantlijn. Als Johannes King de eerste Surinaamse schrijver is geweest, dan hoort het
cultuurconflict bij de Surinaamse literatuur als de achtervolging bij de tekenfilm.
Want hij beschreef ook het conflict tussen zijn eigen geloof, dat van de
Broedergemeente, en dat van de bosnegers, in de persoon van granman Noah Adrai.
Voorts maakte King verslagen van zijn zendelingenwerk en reizen in het bosland.
En dat alles in het Sranan in een spelling van eigen vinding! Het verslag door Jan
Voorhoeve van de speurtocht naar zijn handschriften in archieven in Zeist en
Paramaribo en in het bosland, is een spannend relaas dat te vinden is in de eerste
Tongoni(1958).
Vermelding verdienen twee vroege prozaschrijvers, al was het alleen maar omdat
hun werk nog steeds goed leesbaar is. De romans van Henri François Rikken CSSR
zijn grondig gedocumenteerd - soms zelfs met voetnoten -, katholiek van geur maar
wie had anders verwacht van een pater?, maar vooral levendig geschreven: Tokosi
of het Indiaansch meisje (1901), Codjo, de brandstichter (1903 en herdrukt in 1978)
en Ma Kankantrie (1907). Veel folklore vinden we ook in Johan George Spalburgs
werk, met name in zijn Bruine Mina, de Kotto-Missi (1913), naar aard een voorloper
van Hijlaards Zij en ik dat we al in hoofdstuk 4 tegenkwamen.
In Geen geraas of getier heeft Thea Doelwijt venijnige liedjes van de cabaretier
J.C. Kruisland opgenomen, maar ook heel wat sulliger versjes - de categorie ‘luim’!
- van G.C.T. Rustwijk, A.W. Marcus en R.D. Simons. Ter vermaning van de
jongedames van tegenwoordig, een vers van de laatste:
Rokkenlengte en zedelijkheid
In een onzer bladen komt een ingezonden stuk voor, gericht tegen de
hedendaagse damesmode (korte rokken, pagekoppen, enz.), waarin o.m.
het volgende te lezen staat: ‘Was vroe-
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ger b.v. voor een damesjurk vier ellen goed nodig, heden ten dage volstaat
men met anderhalf, wat zoveel moet beduiden, dat de zedelijkheid en het
schaamtegevoel bij de vrouwelijke sekse in verhouding is verminderd...
Zou de Overheid de halfnaakte vrouwen niet uit hare dienst willen weren?’
Ik richt mij thans tot U, o onbekende.
Die weer een aanval op de mode hebt gewaagd
En zelfs de Overheid wilt alarmeren
Tot strijd tegen de vrouw, die korte rokken draagt.
Wat kan men doen, als ik mijn haar wil ‘bobben’.
Als ik mijn mouw en rok naar eigen willen maak?
Geen wet zal zeker ooit dat toch beletten;
Maar op de landsbureaux... dàt is een and're zaak!
Daar zitten - zegt ge - half-naakte vrouwen.
Die men - dat vind ik ook - dan zeker weren mocht;
Ik heb ze nooit gezien, maar moet erkennen:
Ik heb ook niet - als gij! - speciaal d'r naar gezocht!
Misschien komt er nog eens voor de kantoren
Een kledingvoorschrift, luidend naar uw zin:
‘De dames mogen slechts aan 't werk verschijnen
Met rokken tot de grond, met kragen tot de kin.’
Men had voorheen vier ellen goed van node
En nu kan men volstaan met anderhalve el;
Hoe minder goed, hoe lager dus de zeden.
Naar evenredigheid - ja, ik begrijp 't wel.
Gij hebt een vondst gedaan - en geen geringe!
Aan U dan lof en eer, wanneer men voortaan weet.
Dat men van zeek'ren tijd de zeed'lijkheid kan meten
Met d'ellemaat, waarmee men stof voor jurken meet!
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Het komt ook uit! Denk aan de vroeg're eeuwen,
Van wijde crinoline en lange sleepjapon;
Wat stond de zeed'lijkheid toen toch veel hoger!
Madame de Pompadour! Madame de Maintenon!
21.IV.'30

Van de luim weer naar de ernst. Wars van anekdotiek en in een hoven-nationale taal
schreef Bhai zijn poëzie die deels terechtkwam in zijn enige bundel Vindu (Hindi
voor: Geheim, 1982). Bhai is in India gepromoveerd op een bekroond proefschrift
over Sankara en Heidegger en misschien promoveert er nog wel eens iemand op de
invloed van Sankara en Heidegger op de poëzie van Bhai. In de tussentijd kunnen
wij proberen iets te vatten van het eeuwig-tijdloze dat hij in zijn poëzie heeft willen
neerleggen:
De stilte
Hangt
Op de lippen
De wimpers
Kussen
Elkaar
Nu ook
De adem
Is ontslapen
Is de tijd
Tot niet-tijd
Ontbonden
Dit leven
Tot de dood
Gepromoveerd

Beschouwende en ook zeer persoonlijke lyriek werd eveneens geschreven door
Orlando Emanuels, Shrinivāsi, Martha Tjoe-Nij en anderen. Trefossa en Johanna
Schouten-Elsenhout schreven
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fijnzinnige gedichten over de mens die zich geconfronteerd ziet met vragen en twijfels
over het behoud van zijn waardigheid in en tegenover het leven. Het leverde soms
kwalitatief verrassend werk op. Johanna Schouten-Elsenhout schreef in een van haar
schriftjes het volgende gedicht neer dat in 1962 in het derde nummer van Soela
verscheen:

Granmorgoe
Ini a pikin alen-ten dropoe,
ai, mi lobi,
a tapoe a djamanti pasi foe a neti,
mi si taki joe de
nanga djomp'ati f' den doengroe jari
f'mi libi. I djompo tanapoe
lek wan owroe dren di kon troe.
Wan krioro di ben e sribi
a mindri doengroe pasi f'libi,
fré opo lek wan kopro-prin maskita
foe soekoe a libi di kibri en sefri
a mindri son nanga alen,
a ondro den tranga roetoe f' den bon-taki:
fa den e wai foe tron draiwinti
foe kanti den bigi bon ala sé.
Anoe na anoe ati e doro gron f' ati.
Broedoe e katibo joe skin.
Ke, mi krinfesi sranan oema
nanga joe troetroe granlobi,
joe sor i srefi a tapoe a gowtoe pasi:
granmorgoe
a mindri den fajalobi bon.

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

100

Nieuwe morgen
In de druppels van de kleine regentijd
- O, mijn liefje op de diamanten wegen van de nacht
zie ik je terug schrikken
voor de donkere jaren
in mijn leven. Je ontwaakte
als een oude droom die weer tot leven kwam.
Een vertrouwde neger die lag te slapen
tussen de duistere paden van het leven,
vloog op als een mug met koperen angel
om het leven te zoeken dat verborgen lag
tussen zon en regen
onder taaie luchtwortels
hoe wervelen ze in de wind
en rukken de bomen heen en weer.
Hand over hand wordt het hart gewonnen.
Bloed houdt het lichaam gevangen.
Ach, meisje, met je licht gezicht
en je diepe ware liefde,
je hebt je gewaagd op het gouden pad:
een nieuwe morgen
tussen fajalobi struiken.
Uit: Surinaamse gedichten (1973)
Vertaling: Jan Voorhoeve

Interessant is voorts de ontwikkeling van geschreven literatuur, of misschien moeten
we zeggen: literaturen, ter bevestiging en versterking van de groepsidentiteit van de
verschillende segmenten waaruit de maatschappij is opgebouwd. Ik wil hier in
vogelvlucht slechts enkele uitgaven naar voren halen.
Door de vroegste auteurs - Johannes King uitgezonderd - en door de eerste generatie
uit de jaren zestig is vooral het creoolse le-
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ven in de stad en op plantage vastgelegd: de armoede en het samenleven op de erven,
het verschijnsel van de wakaman (de man die met zijn zaad weldoende rondgaat van
vrouw tot vrouw), de winti-godsdienst, de geschiedenis van de slavernij en uitbuiting,
de verzetshelden als Baron en Tata Colin. Poëzie en toneel werden in het Sranan en
het Surinaams-Nederlands geschreven, proza op enkele schaarse stukken na, in het
Surinaams-Nederlands. Van de creoolse dichters was Michaël Slory zonder meer de
meest getalenteerde, we hebben dat al in het vorige hoofdstuk vastgesteld. Een
monumentaal oeuvre werd ook, vanaf 1969, opgebouwd door Edgar Cairo. Zowat
alle facetten van het creoolse leven van vroeger en nu heeft hij verbeeld in meer dan
vijfenveertig werken waarvan nog circa een derde op publikatie in boekvorm wacht.
Voor een groot deel van zijn werk hanteerde hij een eigen variant op het
Surinaams-Nederlands en kritiek daarop bleef hem niet bespaard. Veel van zijn werk
- en dan met name zijn poëzie - is ook geschreven in het Sranan. Van een hele rij
romans noem ik hier Kollektieve schuld (1976), waarin winti centraal staat, Djari/
Erven (1978), over de kleurrijke wereld op de stadserven, en Jeje Disi/ Karakter's
krachten (1980), over eigen zwarte cultuur tegenover wit kolonialisme in de jaren
vijftig. De laatste jaren schrijft Cairo in een taal die tegen het Algemeen Nederlands
aan zit. Met Nyumane/ Uit mensennaam (1986) heeft hij zijn aandachtsveld verbreed
tot de geschiedenis van de neger met zijn bestaansverdriet.
De marrons, de bosnegers, meldden zich eerst in de loop der jaren zeventig aan
het literaire front. Hoewel er enig werk verschenen is in het Saramaccaans en Aukaans,
is er weinig vaart gekomen in de literaire ontplooiing van de bosnegertalen. Een
mooi, kort vers in het Saramaccaans is dit van Manuel Stuart:
Mi bi ke fu bi
fusu tan de goliba
di u ta libi aki
bika di goliba
na aki so asede u
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soso
Ta sonu ta jabi
neti tako
didia, a bigi
un bo meni
usepi
Ik wil zijn wat ik ben
om de wereld te begrijpen
waarop we nu leven
omdat de wereld niet zo is
als het gisteren was
Als de zon onder is
komt de avond
de dag begint
voor we ons dat
realiseren
Vertaling: Mechtelly

In het Nederlands verscheen in 1987 wel een verhalenbundel van de Saramaccaner
Dorus Vrede, Rond het sterfbed van mijn dorp. Hij schetst daarin soms heel
aangrijpend het leed van de bosnegers die onderworpen werden aan de transmigratie
toen het water van het stuwmeer de grond van hun voorouders overspoelde.
Voor de hindostanen is het toneel altijd een belangrijke culturele activiteit geweest
en, afgezien van religieuze diensten, manifesteren de Indiase tradities zich nergens
sterker in de hindostaanse cultuur dan in de toneelliteratuur. Dichtbundels zijn tot
1977 slechts mondjesmaat verschenen, afgezien natuurlijk van de twee bundels van
Rahman Khan en het merendeels in het Nederlands geschreven werk van Shrinivāsi.
Pas na 1977, in Nederland, eisen de hindostaanse dichters in hun eigen taal, het
Sarnami, zeer nadrukkelijk een plaats op. Een van de felste voorvechters van deze
emancipatiebeweging voor het Sarnami is Jit Narain. Van zijn
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hand verscheen een vijftal dichtbundels, hij gaf het blad Sarnami uit, schreef met
Theo Damsteegt tot grote ergernis van veel leraren in het ‘degelijke’ Hindi een
leerboek Sarnami en ontving voor zijn verdiensten in 1987 de eerste Rahman
Khan-prijs (al schreef de man naar wie de prijs vernoemd werd geen woord in het
Sarnami). Anderen die deel uitmaakten van de beweging waren de dichteressen
Chitra Gajadin en Gharietje Choenni, de taalkundige R. Motilal Marhé, voorts Rabin
Baldewsingh, auteur van de eerste twee prozaboeken in het Sarnami: Stifa (1984) en
Sunwái kahá (1987), en pandit Surj Biere.
Van het enthousiasme van de laatste herinner ik me een mooi staaltje. Vanuit
Holland schreef hij eind 1986 een brief aan Effendi Ketwaru jr., leider van de Sarnami
- werkgroep van de vereniging Nauyuga. In die brief wees hij op een laag perceel
dat, zo schreef hij, alvast kon worden vrijgemaakt van kapuweri (laag struikgewas),
opdat het Internationale Sarnami Centrum er kon worden gevestigd. En dat in een
land waar je moet oppassen of je bromfiets is al overwoekerd als je te veel tijd neemt
voor het doen van je boodschappen bij de supermarkt. Onnodig toe te voegen dat er
ten tijde van de brief nog geen cent voor het Internationale Centrum beschikbaar
was.
Het heeft betrekkelijk lang geduurd aleer de Sarnami-beweging naar Suriname
oversloeg en daar een wat breder draagvlak kreeg. De taalkundige studies van Jnan
Adhin, de inspanningen van Moestafa Nabibaks als motor achter het tijdschrift Bhāsā
en de activiteiten van de vereniging Nauyuga hebben veel aan de emancipatie van
het Sarnami in Suriname bijgedragen. Literair heeft dat zijn vruchten afgeworpen in
een aantal bijdragen aan Bhāsā, maar de eerste poëziebundel in het Sarnami,
Ghunghru tut gail (De gebroken ketting), is op het moment dat ik dit schrijf nog in
statu nascendi. Die bundel is van de hand van Candani, wat Maanlicht betekent en
het pseudoniem is van Asha Rajkumar. Een enigszins afwijkende versie van het
volgende gedicht verscheen in Bhāsā van januari 1987, de vertaling verschijnt hier
voor het eerst en is ook van Candani.
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ainá jawáni yád kare hai
jindagi ka al hokar khát
ab din ka e hai aphnái-aphnái
behtar yád kar kisán ke jindagi
abggha i agore hai samay ke
ánkhi band kare khát
de spiegel herinnert zich de jeugd
struikelend is het leven versleten
nu slijten de dagen naar adem happend
denk liever aan het leven van de boer
de klok wacht nu de tijd af
om de ogen te sluiten

Literair werk van ‘Indiaanse’ herkomst lijkt zich pas de laatste jaren over een wat
breder plan te ontwikkelen. André Cirino heeft wel in 1970 al twee bundeltjes
vertellingen in het Nederlands uitgebracht, maar werk in de inheemse talen komt pas
recentelijk op en zit nog vaak dicht tegen de orale traditie aan, zoals in hoofdstuk 3
al is vastgesteld. De daar al genoemde Nardo Aluman schrijft toneel, verhalen, maar
ook gedichten in het Karaïbs. Van hem is:

Wewe jumy
Monyro wewe jumy
kubiwi jumy bohko
kadamako jetaira
pyrui-byrui jety
byjai
Monyro wewe jumy
takini jumy bohko
kadamadoko jetaira
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pyrui-byrui jety
byjai
Monyro wewe jumy
kalina senumengano po jan
kadamadoko jetaira
pyrui-byrui jety
byjai
Monyro wewe jumy bohko
kumaka jumy
kalina sularemo po jan
kadamako jetaira
pyrui-byrui jety
byjai

Woudreus
Daar aan de top
van de woudreus
de copi
zing ik, de pyrui-byrui,
mijn lied
voor u
mijn leermeester
Daar aan de top
van de woudreus
de takina
zing ik, de pyrui-byrui,
mijn treurlied
voor u
mijn leermeester
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Daar aan de top
van de woudreus
zet ik, de pyrui-byrui,
de mens tot nadenken
voor u
mijn leermeester
Daar aan de top
van de woudreus
zet ik, de pyrui-byrui,
de mens tot huilen
voor u
mijn leermeester

Ook in werk van schrijvers die niet tot de oudste bevolkingsgroep van Suriname
behoren, keert deze groep geregeld terug. Vooral de confrontatie van culturen is
nogal eens stof tot verbeelding geweest, zoals in het veelgelezen Wajono (1969) van
Thea Doelwijt en in de vijf redevoeringen die te zamen de fraaie roman Hoofden van
de Oayapok! (1984) van Albert Helman vormen. Het contact tussen ‘oude’ en
‘nieuwe’ wereld zal in 1992 exact vijf eeuwen oud zijn. In de herdenkingscommissie
die daartoe is ingesteld hebben enkelen zitting die al eerder in dit boek werden
vermeld: Nardo Aluman, Ren Spoelstra en Joop Vernooij. In de uitgangspunten voor
zijn werkzaamheden, stelt dit comité onder meer: ‘Het woord “herdenken” is hier
meer op zijn plaats in de eigenlijke zin van dat woord. Hieraan kan door ons eventueel
zelfs een nuance van rouw worden toegevoegd.’ Bijna vijf eeuwen zijn er nodig
geweest om grove vertekeningen recht te zetten. In oktober 1988 kwam voor het
eerst ook een tijdschrift in het Karaïbs uit: Strito nepakai tera, wat betekent: Het
zevengesternte komt al te voorschijn.
Ook de verschijning van Javaanse geschreven literatuur is een jong verschijnsel.
In het Hoog-Javaans bracht Surianto in 1986 Aruming melathi/ De geur van melatie,
waaruit in hoofdstuk 12 nog een gedicht zal worden geciteerd. In 1987 kwam het tot
nu toe eni-
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ge nummer van het tijdschrift Riwayat uit, nadat van 1982 tot 1984 al vier nummers
van Cikal waren verschenen. Veelzeggend genoeg is het volgende vers van een nieuw
Javaans gezicht, Oemar Amatsoemarto:

De Surinamer-Javaan
Mijn navelstreng
heb ik geplant
in Gods eigen tuin
Suriname
de diepe toon
van de gamelan
sinds 1890
het portaal
van mijn wezen
verlaat zijn echtheid
in de nieuwe ochtendzon
met kalme bewustheid
eis ik
een felle kleur
in de mamio
van dit
verdeelde
één geworden land
[mamio = lappendeken; maar dat wist u al]

Het schaarse werk van Chinezen is enkel toegankelijk voor hen die de Chinese
karakters kunnen lezen. Van de dichters die werk publiceerden in Guangyitang yibai
zhounian jinian tekan (1880-1980), een gedenkboek van de Vereniging Kong Ngie
Tong Sang en het enige boek van Surinaamse Chinezen dat ik ken, heeft de laatste
ja-
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ren een groot deel het land verlaten bij de uittocht van Chinezen naar de Verenigde
Staten, Canada en het Caraïbisch gebied.
De inbreng van Libanezen en joden in de Surinaamse literatuur is klein te noemen,
zeker als het gaat om teksten die karakteristiek voor de groep kunnen heten. Wel
beschreef Cynthia McLeod in de historische roman Hoe duur was de suiker? (1987)
het joodse leven in de afbrokkelende plantage - economie van het eind van de 18de
eeuw. Voorzover ik weet was het de eerste maal dat de joden in de belletrie een zo
voorname rol werd toebedeeld. Cynthia McLeod maakt veel werk van de
beschrijvingen van het leven van de welgestelden, zoals moge blijken uit dit fragment:
Rutger le Chasseur logeerde bij zijn patroon, de administrateur Van Omhoog. Deze
bewoonde met zijn vrouw een ruim huis in de Gravenstraat, waar in één van de
benedenzalen ook kantoor gehouden werd.
Rutger herinnerde zich nog goed hoe verbaasd hij was geweest toen hij dat
prachtige herenhuis voor 't eerst had gezien. Hij had zulke huizen niet in een verre
kolonie verwacht. Nu wist hij wel dat er veel van deze huizen in Paramaribo waren,
alle waren op ongeveer dezelfde wijze gebouwd en ingericht.
Voor het gebouw een grote, hoge stoep, die de volle breedte van het huis innam.
Men kwam binnen door een renaissancestijl deur met glanzend gepoetste koperen
klopper, dan was men direct in de grote voorzaal, die heel typisch gemeubileerd was.
Meestal aan de ene kant een piano waarboven een grote spiegel met zwaar vergulde
lijst, in het midden een mahoniehouten tafel waarboven een grote, brede glazen kroon
voor kaarsen. Om de tafel een viertal hobbelstoelen en langs de muur vaak nog een
stel mahoniehouten stoelen. Twee canapés stonden tegenover elkaar en in één van
de vier hoeken nog een groot mahoniehouten wandmeubel - ‘stommeknecht’ genoemd
- waarop allerlei voorwerpen in glas- en aardewerk en ook nog kristallen glazen,
glaasjes, karaffen met wijn, likeur en madeira. In de kastjes van dit meubelstuk
pronkte het duur porselein en tafelzilver. Aan de wanden hingen schilderijen, een
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pendule en kandelaars met fijn geslepen glazen reflectoren. De ramen hadden
jaloezieën en waren met groen gaas bespannen. Prachtige zijden of kanten gordijnen
aan strikken en lussen waren opgebonden naast de ramen.
De Hollandse boeren die zich in de loop van de 19de eeuw in Suriname vestigden
hebben enkele curieuze boeken aan het bestand toegevoegd. In 1916 bracht E.J.
Bartelink ‘herinneringen van een ouden planter’ onder de titel Hoe de tijden
veranderen en in 1965 verschenen de Surinaamse herinneringen van boer Thomas
van Thomas Waller. Beiden geven een levendige tekening van het leven op de
plantages en van alle volksgebruiken die daar aan het eind van de 19de, begin 20ste
eeuw in stand werden gehouden. Waller stelde zich met zijn boek nog een speciaal
doel: te waarschuwen voor de ‘betreurenswaardige passiviteit van een deel van de
Creoolse bevolkingsgroep’. Maar behalve een christelijk geïnspireerd moralist, was
Waller ook een kenner van de Surinaamse natuur en landbouw én een smakelijk
verteller van anekdotes waarvan de volgende er één is:
Jhr. Van Sypesteyn is een der Gouverneurs wiens naam in onze herinnering bewaard
is gebleven o.a. in de grote school aan de Herenstraat. Groot was zijn populariteit,
zoals blijkt uit een volksliedje dat thans nog bestaat:
Granman Sypesteyn wi e teri joe.
Joe meki langa bangi gi den misi
Joe meki langa bangi gi den masra
Joe wan boen granman
Granman Sypesteyn wi e teri joe.

(Wij vereren U. Lange banken maakte U voor de dames. Lange banken maakte U
voor de heren. Gij zijt een goed Gouverneur. Wij vereren U.) Vermoedelijk heeft
het liedje betrekking op het doen plaatsen van banken in de parken. Vóór hij
Gouverneur
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werd, heeft hij hier vrij lange tijd als officier vertoefd. Hij leidde het leven van vrolijk
Fransje en dronk zo'n slordige borrel, dat hij de naam had van kampioen drinker.
Maar nimmer is hij boven zijn theewater geweest. Op zekere dag hoorde hij, dat er
een man was, een planter, die hem deze eer zou kunnen betwisten. Dat achtte hij zijn
eer te na gekomen. Hij zocht de man op en daagde hem uit tot een duel. Niet op de
sabel, maar op de kurketrekker. Uit zijn medeofficieren selecteerde Van Sypesteyn
vijf drinkers en samen trokken ze op een avond naar de plantage. De afspraak was:
gelijke glazen tegelijk vullen en leeg drinken. Er werden oude Surinaamse ‘tori's’
verteld, er werden moppen verteld, waaronder er natuurlijk waren, die de Amerikanen
plegen te noemen ‘a good one’. Na middernacht gaf de ene officier na de andere het
op, zodat alleen Van Sypesteyn en de planter tegenover elkaar kwamen te zitten,
terwijl de glazen alsmaar werden gevuld en geledigd. In vroeger jaren had elke
plantage een bel, die 's morgens om 5 uur werd geluid. Dan moesten de arbeiders
opstaan, hun potje koken om tegen 6 uur naar het werk te gaan. Toen die morgen de
bel geluid werd, verhief Van Sypesteyn zich van zijn stoel, ging op één been staan
en zeide: ‘Doe mij dit na’. Hij deed het. Ook hij wankelde niet. Waarop Van Sypesteyn
hem de hand toestak en zeide: ‘In jou heb ik zo niet mijn meerdere dan toch mijn
gelijke gevonden.’
Religie in al zijn gedaanten is uit de Surinaamse literatuur niet weg te denken. Het
werk van hindostaanse auteurs vertoont vaak hinduïstische en mohammedaanse
invloeden, in dat van Karaïben spelen bovennatuurlijke krachten een rol, Javaanse
vertellers eren Allah in hun werk, de creolen hebben sinds Nel Bradley en R. Dobru
vaak hun winti-religie met alle daarbij behorende rituelen geschilderd. Bij de
stadscreolen is ook zeer sterk de invloed van de Hernhutters of Evangelische
Broedergemeente bespeurbaar, soms - meer in oudere werken - die van de Katholieke
kerk.
Een mooi voorbeeld van het laatste is de roman Viottoe die in 1949 verschijnt bij
de RK Drukkerij Van den Boomen te Paramaribo. Het boek van Kees Neer verhaalt
van een liefdesdrama onder
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de Saramaccaners. Het karaktervolle meisje Viottoe wordt al jong uitverkoren door
de oudere man Mammoe, die overigens al verschillende vrouwen heeft gehad. Zij
echter wenst de mooie jongeman Amappa te huwen en wordt daarin gesteund door
de katholieke, uit de stad afkomstige onderwijzer. Uiteindelijk moet Amappa een
enorme schuld afbetalen aan Mammoe en krijgt hij ook nog een stevig pak slaag.
Maar er is gerechtigheid: hij huwt zijn bruid, de boze Mammoe gaat ten onder in een
onweer en de afgodische kankantrie wordt ontworteld zonder dat het kerkje één
scheurtje oploopt.
Viottoe is een boek dat duidelijk is geschreven vanuit de optiek van een stadscreool
die het leven in het bosland waarneemt. De boslandgebruiken worden met aandacht
en in detail beschreven, maar vanuit een nogal bigotte, katholieke moraal. Ongewild
geeft het boek zo aan waar de arrogantie is begonnen die stadsbewoners soms
betoonden tegenover mensen uit het district (en waarop door politici op een weinig
frisse manier soms is ingespeeld). Toch is Viottoe nog steeds een vlot leesbaar boek,
met - opmerkelijk genoeg voor zijn tijd - hoofdstuktitels in het Saramaccaans. Zeker
komt er in 1949 al heel wat van de waardigheid van de boslandnegers naar buiten in
dit boek, maar dan toch met voorbijgaan van een belangrijk deel van hun cultuur: de
eigen religie. In de liefdevolle beschrijving van het bos en zijn bewoners is het
desalniettemin een opvallende produktie.
Het christendom heeft op sommig werk zo zijn stempel gedrukt, dat in de zielespijs
van Ester Delchot, Johan Alphons Lenz en A. Ooft-Macintosh het idioom in dienst
van Christus Jezus Bron des Levens nauwelijks persoonlijk-artistieke trekken meer
kent. Er zijn anderen die langs minder taalconventionele weg het contact met het
bovennatuurlijke zoeken en beschrijven: Shrinivāsi speurt naar het religieuze op het
kruispunt van culturen. Een weinig van het andere (1984) heet de grote bloemlezing
uit zijn werk. (Zo laat Bea Vianen met nadruk over zichzelf op haar boeken zetten:
RK Hindu!) Rozenkruizer Paul Marlee zoekt in de Danteske hellegang en loutering
van zijn roman Proefkonijn
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(1985) naar een kosmische identiteit, Barbara Stephan ook, maar langs geheel andere
weg: de hoofdpersoon uit haar novelle in Een ruiker in krantenpapier (1970) gaat
op in een reuzenoctopus.
Ten slotte hier nog even aandacht voor datgene waarmee een groot deel van de
mensheid zijn dag vult: de seksualiteit. Pas de laatste jaren wordt seks openlijker
besproken in fictief werk en daartoe heeft vooral het werk van Rappa bijgedragen.
Rappa wil met zijn proza allereerst de jeugd aanspreken, hanteert een uiterst vlotte
stijl met veel dialogen in onvervalst Surinaams-Nederlands, houdt van actie (vooral
in de schaamstreek) en heeft een afkeer van moraliseren (als hij dat soms wel doet,
haalt de plichtmatigheid ervan ook meteen het hele verhaal onderuit). Rappa's boeken
gingen als warme bollen over de toonbank, de schrijver rook zijn kans en van zijn
laatste in druk verschenen boek Fromoe Archie (1984) dreunt al vanaf de eerste
bladzijde het penisgeweld je tegemoet. Inventiviteit kan de schrijver niet ontzegd
worden: wat op de eerste pagina nog fluitje en pindadopje heet, heet later
granaatwerper, Johannes de Doper met zijn kale kop van koper, tower of power,
fiedel en zo nog een dertigtal andere benamingen meer.
Een andere schrijfster, Elvira Rijsdijk, protesteerde in een recensie tegen Rappa's
seksisme. Zij is een van een flink aantal jonge schrijfsters die in de jaren tachtig zijn
opgekomen. Ik noem verder Martha Tjoe-Nij, Eugenie Eersel, Dorothee Wong Loi
Sing, Candani, Amber, Sanicari, Carmen Fazal Alikhan, Ingrid Mitrasing en in
Nederland: Gharietje Choenni, Joanna Werners en Ellen Ombre.
Zelfbewustheid is de Surinaamse vrouw nooit vreemd geweest. Zij heeft altijd,
veelal noodgedwongen, een tamelijk onafhankelijke positie ingenomen, zeker de
creoolse volksvrouw, zoals na te lezen is in Tropische tribaden (1986), een
verhandeling over homoseksuele vrouwen in Suriname van Rudolf van Lier.
Misschien ligt hier ook de bron van het feit dat in de romans van Albert Helman,
ook die zich buiten Suriname afspelen, vrouwen de sterke figuren zijn, zoals ook
weer zijn Zusters van liefde (1988) liet zien. Die eigen
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positie is ook door Sophie Redmond en Johanna Schouten-Elsenhout uitgedragen.
Dat vrouwen zich expliciet als feministe uitspreken is een fenomeen dat vooral in
de jaren tachtig sterker naar voren is gekomen. In 1979 zette Thea Doelwijt het eerste
vrouwencabaret op - Omdat hij een tollie [piemel] heeft. Gharietje Choenni is
strijdbaar in haar bundel Asa (Hoop) (1980), Dorothee Wong Loi Sing schrijft een
radicaal toneelstuk: Sudan man, I'd rather cut your throat than allow your people to
circumcise me! 1984) - geen katje om zonder handschoenen aan te vatten, die
Dorothee. In Nederland is de meest uitgesproken vertegenwoordigster van de
vrouwenbeweging Joanna Werners die met haar lesbisch-feministische roman
Droomhuid (1987) een Surinaams-Nederlandse variant gaf op het bekentenisproza
à la De schaamte voorbij. Met deze lappenkatten eindigt de lappendeken van dit
hoofdstuk.
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11 Eigen wegen buiten Suriname
In Suriname noch in Nederland weet men goed raad met de ‘auteurs van Surinaamse
origine in Nederland’. Er bestaat een soort haat-liefdeverhouding tussen schrijvers
‘daar’ en ‘hier’, meer of minder sterk al naar gelang de gehanteerde dosis chauvinisme
- van beide zijden! - en afgunst - al evenzeer van beide zijden! In Paramaribo hoor
je nogal eens sceptische geluiden over de schrijvers die bij de Nederlandse vleespotten
zitten. Nederlanders worstelen om te beginnen al met de benaming: ‘etnische
literatuur’ (alsof de Hollanders zelf tot geen enkele etnische groep behoren),
‘allochtone Nederlanders’ (klinkt alsof het om mensen met een vreselijke ziekte
gaat), ‘minderhedenliteratuur’ (misschien nog niet zo gek: pas op, waarschuwt Paul
Middellijn in Sranan ju son/ Suriname jouw zon (1984) zijn landgenoten die niet zijn
geëmigreerd, ‘want er is minder heden’).
Het werk van Surinaamse schrijvers in Nederland onderscheidt zich van het werk
dat in Suriname geproduceerd wordt, evengoed als van het werk van Nederlandse
schrijvers. En van beide ook heeft het een tik meegekregen - Cairo spreekt van
‘synthetische maskers’. Langs verschillende wegen valt goed te verdedigen dat de
Surinaamse literatuur in Nederland vooralsnog onder de Surinaamse literatuur moet
vallen. Geïnteresseerden in deze methodische kwestie kunnen terecht bij het zevende
hoofdstuk van De Surinaamse literatuur 1970-1985, hier wil ik me beperken tot
enkele andere kwesties. Die kwesties zijn: hoe onderscheiden de Surinaamse auteurs
in Nederland zich van die in Suriname? Welke ontwikkeling heeft hun werk
doorgemaakt? En: wat zijn de problemen die de auteurs in Nederland ondervinden
op hun weg naar erkenning door de Nederlandse literaire kritiek?
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Werk in Nederland is in sterke mate bepaald door zijn functie: de auteurs willen zich
profileren als Surinamers en zetten zich af tegen de overheersende cultuur. Dit is
puur en alleen een kwestie van zelfbehoud. Exil-auteurs van welke origine ook houden
zich altijd bezig met identiteitsvragen en naar vorm en inhoud toont hun werk daarvan
de sporen.
Hieruit volgt dat veel werk problemen aan de orde stelt die in het moederland niet
of veel minder sterk spelen. Veel schrijvers hebben bijvoorbeeld het vertrek uit
Suriname beschreven. Bea Vianen eindigt haar eerste, pas herdrukte roman Sarnami,
hai (1969) met de vlucht van het meisje Sita uit het land dat haar niet de vrijheid
geeft om zich te ontplooien. De kritiek op het ontvluchte land van herkomst komt
binnen Suriname uiteraard ook voor, maar is toch nooit zo sterk geweest als in een
boek als Verworpen vaderland(1979) van René de Rooy, dat de totale decadentie en
benauwende uitzichtloosheid van Suriname uitkotst. Ook Bea Vianen is bitter als zij
in Strafhok (1971) of Geen onderdelen (1979) de totale verdeeldheid - naar ras,
klasse, religie - van haar land schildert.
Het nieuwe land was overigens vaak ook niet het land van melk en honing.
Onbegrip, racisme, kou, vervreemding, heimwee wachtten de emigranten. Ironisch
noemt Bea Vianen een roman Het paradijs van Oranje (1973), Jules Niemel geeft
een bundel de titel De gebarsten droom (1988) mee. Niet minder sprekend zijn de
titels van de dichtbundels van Chitra Gajadin: Van erf tot skai (1977), Padi voor
Batavieren (1979), De zon vloeit weg uit mijn ogen (1983), Kab ke yaad/ Van wanneer
een herinnering (1984). In een roman als Koewatra djojo/ In de geest van mijn kuituur
(1979), in enkele theaterstukken en in veel van de columns verzameld in Ik ga dood
om jullie hoofd (1980) en Als je hoofd is geboord (1981) heeft Edgar Cairo de
migrantensituatie doorgelicht. Astrid Roemer voert de zwarte vrouw in de blanke
mannenwereld ten tonele in het stuk Paramaribo! Paramaribo! (1982). Uit het
dichtwerk van Jit Narain spreekt weer een heel ander facet: de tweede emigratie.
Zoals in het begin van de jaren '60 een grote groep Molukkers aan hun tweede emi-
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gratie naar de Verenigde Staten begonnen, zo trokken velen uit de hindostaanse groep
die als contractarbeiders van India naar Suriname waren gekomen, later weer naar
Holland. Ook al ging het hier niet om mensen uit dezelfde generatie, Narain beleeft
sterk historisch het lot van een groep die nergens meer wortelschoot. Uit Wie wil
wonen op de oever/ Waarom koerst hij naar de zee // Mange ghat pe jiwan jhele/
Kahen naw samundar khewe (1984) het eerste gedicht:
a ka hí se máre kantrákí
tohre pe ká gujral, o hní ká-ká chipáis
de h pháre khún bujbujáy
i ghá man ná bháwe, u parsesí sujháy
kabbo man karke kabbo dil tút jáy
ham a kal holland me
ká sikhlí tose itihás re

jiw bha ke

bak á ke mailá sáth ham baih jáb
talphalát ohí o hní tare na k dabáy ke
contractarbeiders zo talrijk dank zij de ronselaars
wat is u niet overkomen, hoeveel houdt de sluier niet bedekt
het bloed bruist 't lichaam scheurend omhoog
deze kade is niet goed voor mij, de andere voelt vreemd
soms barst 't innerlijk, soms breekt 't hart
als een stok in de boom gegooid blijf ik in holland hangen,
mijn ziel doolt
wat heb ik van uw geschiedenis geleerd
met het vuil van de hollanders zink ik weg
spartelend onder die sluier, neus dicht voor de stank
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Dit gedicht is in het Sarnami, de hindostaanse taal die, zoals al in het vorige hoofdstuk
is besproken, in Nederland zijn grootste ontplooiing vond. Dat bewust zoeken naar
de puurste taalvorm is karakteristiek voor auteurs in een migrantensituatie. Het Sranan
van Jules Niemel en Paul Middellijn kent vormen die in Suriname enkel nog in Huize
Ashiana door 65-plussers gehanteerd worden. En tot irritatie van de dichter is het Jit
Narain bij voordrachten in Paramaribo wel eens overkomen dat het publiek sommige
van zijn woorden niet verstond. In het volgende hoofdstuk zal nog een en ander over
vormverschillen in werk ter weerszijden van de oceaan ter sprake komen.
Op het moment dat ik dit schrijf zit Rudolf Isselt in Bonn, Cynthia McLeod in
Brussel, Ingrid Mitrasing in de Sudan, Petronella Breinburg in New York, Corly
Verlooghen op Bonaire en R. Dobru in de hemel. De rest van de schrijvers buiten
Suriname woont in Nederland. Al deze auteurs kijken anders tegen de werkelijkheid
aan dan toen ze nog nooit een stap buiten Suriname hadden gezet en er zal er
nauwelijks één zijn op wiens werk dit niet van invloed is geweest. Die andere optiek
manifesteert zich bijvoorbeeld op al die plaatsen waar een schrijver terugkijkt. Hij
kan het land dat hij verlaten heeft idealiseren, verwensen of in een relativerend
perspectief plaatsen, het blijft een land van ‘toen’ en ‘daar’. De milde ironie waarmee
Hugo Pos in de verhalen van Het doosje van Toeti (1985) het Paramaribo van zijn
jeugdjaren neerzet, geeft evenveel melancholie om het voorbije, als distantie tot het
ontgroeide te zien. Hugo Pos, Albert Helman, Rudie van Lier: als ze zich met
Suriname bezighouden, doen ze dat vanuit de stoel van de kosmopoliet.
Een van de meest gelezen boeken in Suriname, De stille plantage (1931) van
Albert Helman, geeft het conflict tussen cultuur en natuur, beschaving versus bruut
geweld, vrijheid tegenover slavernij en men kan het in dat opzicht een echt Surinaams
boek noemen. Maar de familie die centraal staat is een Franse Hugenoten-familie
die op zoek is naar een ideale vorm van leven maar die die vorm niet vindt,
ontheemden als zij zijn zonder vaste grond. Hierin is
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het boek diasporaliteratuur. Helman, een van Nederlands sterkst onderschatte
schrijvers, heeft vanuit Suriname vaak modder naar zijn hoofd gekregen. Waarom?
Vanwege zijn soms weerbarstig temperament? Ook. Maar ook omdat hij de grenzen
ontsteeg, zijn eigen weg ging en zich enkel aan zijn eigen karakter toevertrouwde.
Helman heeft een oeuvre opgebouwd in omvang vergelijkbaar met dat van Vestdijk:
romans, novellen, verhalen, gedichten, essays, toneelstukken, muziekcomposities,
vertalingen, rapporten en studies. Hij woonde op allerlei plaatsen in de wereld en
heeft over allerlei plaatsen geschreven. Frank Martinus Arion heeft ooit opgemerkt
dat Helman gerust wat romans achterwege had mogen laten en daar zit wel iets in.
Maar Helman valt niet te verwijten dat hij de zaken in ruimer perspectief ging zien
en het Surinaamse chauvinisme ontgroeide. Suriname was en is hem dierbaar, maar
niet zonder het kompas van zijn eigen, soms eigenwijze kritische oordeel. Een man
die over Suriname zo'n schitterend reisverslag schreef als Het eind van de kaart
(1980), zulke stilistische meesterwerken als De laaiende stilte (1982) en Hoofden
van de Oayapok! (1984) weet dat tegen de arrogantie van de domheid geen kruid
gewassen is, noch een bundeling van zijn Sranan verzen.
Het lijkt er veel op dat de kloof tussen de auteurs in en buiten Suriname langzaam
breder aan het worden is. Hoe sterk het moederland nog steeds een rol speelt in het
werk van veel auteurs in Nederland, bij velen lijkt de wezenlijke problematiek zich
toch steeds verder van Suriname af te bewegen. Bea Vianen dicht in haar laatste
bundel Over de grens (1986) nog wel over Suriname maar dan binnen een
Zuidamerikaanse context en datzelfde geldt voor haar nieuwste bundel die er aan
komt. Op het laatst krijgen wij met z'n allen donderop. Astrid Roemer situeert een
deel van de handelingen van haar laatste roman Levenslang gedicht (1987) in
Paramaribo en het korte drieluik De achtentwintigste dag (1988) in Commewijne en
Suriname zal haar werk wel altijd blijven kleuren, maar haar fascinatie voor het
vrouw-zijn heeft niets van een lokaal karakter. De
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grote roman Nyumane/ Uit mensennaam (1986) van Edgar Cairo speelt in Afrika en
heeft voor het eerst niet direct met Suriname te maken. In Jit Narains laatste bundel
Waar Ben Je Daar/ Bá e huwá tu kahá (1987) is de problematiek per se een
algemeen-menselijke geworden, niet gebonden aan één specifieke groep.
Waarschijnlijk zal die tendens naar een universelere problematiek nog sterker
doorzetten in het werk van de tweede generatie in Nederland, zij die buiten Suriname
opgroeiden en waarover Thea Doelwijt het stuk Trawan prakseri/ Tussen twee vuren
(1982) schreef.
Een apart geval, hoewel in zekere zin ook exemplarisch voor sommige emigranten,
is Rabin Gangadin. In zijn poëzie is totaal niets Surinaams te bespeuren, maar in zijn
verhalen en literaire kritieken pakt hij met ongebreideld fanatisme alles wat Surinaams
is bij de lurven om het vervolgens weer uit te kotsen. Als ik zijn stukken lees, dan
komt het mij altijd voor dat hij ‘kisi senwe’ zoals dat vroeger heette, oftewel dat hij,
zoals in vroeger dagen vrouwen bij een overlijdensgeval, schuimbekkend op de grond
valt, stuiptrekkingen krijgt en de hele buurt bij elkaar schreeuwt. Wie zijn boekje De
Surinaamse literatuur (1986) leest, zal het niet enkel opvallen dat hij nogal eenzijdig
geïnformeerd is en vrolijk andermans werk plundert, maar ook dat hij Quichotesk
om zich heen zwaait en vergeet dat overtuigingskracht vooral ook in de argumentatie
moet zitten. Voor eenzelfde mysterie plaatst ons zijn verhalenbundel Landgenoten
(1986): je vraagt je af wat deze man bezielt om zijn schrijftalent zo de vrije teugel
te laten dat hij zich schor brult over iets dat hij alleen maar schijnt te minachten.
De Nederlandse literaire kritiek heeft nooit zo goed geweten wat zij met die
Surinamers moest (en ik beperk me nu even tot Surinaams werk dat gericht is op de
Nederlandse markt, want van het in Suriname geproduceerde literaire werk bereikt
misschien 1% de troon van de Hollandse critici). De toonaangevende critici hebben
het blijkbaar zo druk met het bespreken van de Nederlandse literaire canonieke
auteurs, dat zij zelden of nooit aan werk uit ‘de minderheidshoek’ toekomen. De
etnische kruimels vallen toe aan
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recensenten van lagere orde die af en toe enkele kolommetjes krijgen toebedeeld,
maar over wat de meesten van hen te berde brengen valt ook niet naar huis te schrijven
- enkele goed geïnformeerde vakmensen niet te na gesproken. Het incidentele karakter
van de kritiek noopt de recensenten een groot deel van de hun toegemeten ruimte te
spenderen aan achtergrondinformatie voor de lezer. Veel recensies vervallen zo in
algemene verhalen en komen niet toe aan een grondige bespreking van het werk.
Daarbij spelen nog andere factoren een rol. De Nederlandse literaire kritiek is een
Mondriaanse literaire kritiek. Ik bedoel daarmee dat haar eindoordeel meestal staat
of valt met de soberheid van de tekst. De echte vertellers worden gewantrouwd: met
de rijkdom van Gabriel García Márquez weet men niet zo goed raad, de exuberantie
van stijl en structuur van Mario Vargas Llosa is ook wat suspect, de soberte van
Jorge Luis Borges: dat is het summum! Dat criterium spreekt helder uit de volgende
zin van Tom van Deel over Borges’ De maker: ‘In sommige prozastukken en
gedichten uit dit boek is een eenvoud bereikt die moeilijk te overtreffen is en waaruit
al het bijkomstige en afleidende verdwenen is.’ Eenvoud als kwaliteit: ik zeg niet
dat dat criterium niet deugt, ik stel vast dat je met dat criterium niet uitkomt bij veel
niet-westerse literatuur. Het is gemakkelijk in te zien wat vanuit die norm het oordeel
zou zijn over dit gedicht van Maku Karg:

Ode aan de bauxiethelden
alleen zij die de adem
van de hittespuwende potroom
kennen in hun hoogovenloon
alleen zij die het vraatzuchtige bijten
van de chemische pireng caustic soda
kennen in hun lijfsbehoud
alleen zij die de zilte zweetvlek
in 't keelsarrende bauxietstof
kennen in hun levensdagen
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weten dat iedere blok bauxiet
een kermende nagedachtenis
kartelt in het levensbrein
van onze natie
In herdenking en hulde aan alle helden
die hun barre pioniersleven offerden
aan het bitterrijke erts
- iedere dollar deel van de economie-ponton
door hun noeste arbeid drijvend gehouden voor onze natie
in aluminiumglans gehuld
een ode aan alle bauxiethelden
die weten dat iedere dollar bauxietexploitatie
een smartelijke levensprijs opeist

Suriname is in zijn kuststreek en het daarachter gelegen savannegebied vlak. In het
binnenland rijzen wel een aantal flinke bergen op, maar het is toch vooral de
uitgestrektheid van het land die indruk maakt: de brede rivieren, de onafzienbaarheid
van het regenbos dat zich over honderden kilometers gelijkmatig voor je uitstrekt
wanneer je er overheen vliegt, een overweldigende natuur waarin je als mens maar
klein bent. Ook Paramaribo kent die uitgestrektheid in zijn bebouwing. Slechts de
kathedraal, het torentje van Financiën, de spitsen van de Rosakerk en het gebouw
van de HAKRIN-Bank steken in het stadsprofiel verticaal uit. Op zijn natuur na is
Suriname een land van bescheiden maten. Wie dan bij Paranam opeens de
bauxietinstallaties van de Alcoa-plant op ziet duiken, wordt geconfronteerd met iets
dat niet in de maat van het land lijkt te passen. Reusachtig zijn de installaties,
reusachtig zijn de torenhoge draglines, reusachtig is de hoeveelheid energie die van
honderd kilometer ver wordt aangevoerd van de reusachtige stuwdam bij Afobakka,
reusachtig is de hitte in de longen openscheurende potrooms waar het aluminium
gesmolten wordt, reusachtig is de greep van de bauxietmaatschappijen op de Suri-
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naamse samenleving. Ik denk dat men het gezien moet hebben, om na te voelen wat
Maku Karg in zijn gedicht heeft willen uitdrukken.
Het is een wat onconventionele ‘interpretatie’ die ik hier beproefd heb, niet bepaald
gangbaar in de Lage Landen. Het gros van de Nederlandse critici is gevormd door
de structuralistische literatuurwetenschap. Vandaar de voorkeur voor teksten die in
weinig woorden toch meerduidig zijn. Liever zegt de schrijver nooit iets direct, hij
moet zich verhullen in zijn tekst, de Nederlandse critici houden van verstoppertje ‘schuiltje’ in Surinaams-Nederlands. Zij waarderen de ironie boven de ernst, kijken
reikhalzend uit naar teksten waarin gespeeld wordt met tijd en ruimte. Een tekst mag
compleet zielloos zijn, hoeft volstrekt nergens over te gaan, als er maar wat te kluiven
valt aan de structuur. Een oordeel vanuit deze optiek over het vers van Karg moge
een zekere formeel-literaire waarde hebben, het mist het wezen van dit gedicht.
De divinatorische methode - het zich inleven in de gemoedstoestand van de
schrijver - is in de Nederlandse literaire kritiek nooit populair geweest. Persoonlijk
ben ik er ook geen voorstander van wanneer rechtstreeks vanuit die methode het
literaire waardeoordeel uitgesproken wordt. Maar als voorfase van een genuanceerd
oordeel over Surinaams literair werk, is zij uiterst zinvol. De Surinaamse auteurs
werken vanuit een totaal andere achtergrond, cultuur, geschiedenis, mentaliteit.
Daaruit volgt dan ook wat Henny de Ziel, de dichter Trefossa, opmerkte: ‘De wegen
waarlangs men het Nederlands verstaat en waarlangs men zich in het Nederlands
uitdrukt zijn bij Nederlanders en Surinamers niet hetzelfde.’ Wie daarmee geen
rekening houdt, oordeelt als een kunstrecensent die nog nooit iets over Piet Mondriaan
gehoord heeft, plots een Compositie met rood, geel en blauw onder ogen krijgt en
zegt: niet slecht voor een plafondschilder.
Hoor hoe Edgar Cairo in een van zijn Volkskrant-columns een recensente onderwijst
die in de NRC zijn stuk Djop had besproken: ‘Dat ding gaat om de diepte van
begripsvatting fo werelden, apart, die bij makaar moeten gaan aansluiten. Dus nie
dat ik jou alleen be-
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grijp, ma' jij mij ook, met “mijn” mensen. Dat je begrijpen leert wat uit ons komt,
hoe wij een aantal dinges doen, met soms lak hebben aan vooroordelen over ons, die
wij immers nie aan onszelf hebben gegeven (driedubbele punt daarachteraan, als je
begrijpt wat ik bedoel, jo Engel des Verderfs!). Met soms ook al die vooroordelen
onder je neus zetten, la' je ze ruiken!, met zoals ik “me” mensen ook hun stank laat
ruiken, no?’
Een laatste factor die de relatie Surinaamse auteur - Nederlandse recensent
(recensist zeggen de Surinamers) vertroebelt: er is erg veel ondermaats werk van
Surinaamse auteurs op de markt gekomen en dat heeft de critici een ‘excuus’ aan de
hand gedaan om ook het goede werk te negeren. Het is mijn ervaring dat ik met een
erg kritisch stuk gemakkelijker toegang krijg tot de media dan met een stuk waarin
ik een werk enthousiast bespreek. In dat ‘negativisme’ kan ik toch niets anders zien
dan een vorm van arrogantie, zoals die ook duidelijk spreekt uit de betuttelende titel
van een rubriek als ‘Voorheen de koloniën’ van het weekblad Vrij Nederland. Men
vindt het eigenlijk wel grappig dat de ene Surinamer de andere publiekelijk bekladdert.
Ik kan het anders niet verklaren dat een van de very minor poets over een volle pagina
in Vrij Nederland de ruimte krijgt over de ‘apetaal’ van Edgar Cairo, terwijl het hele
werk van dat mannetje met die brede bek niet eens de potentie heeft van drie pagina's
uit het Surinaams kookboek. Een voortreffelijk, diepgravend interview van Henk
Egbers met Astrid Roemer over haar omvangrijkste boek tot nu toe, Levenslang
gedicht (1987), wordt dan door hetzelfde weekblad weer geweigerd (het verscheen
alsnog in september 1988 in Preludium). Het is trouwens ook hetzelfde blad dat
Roemers roman Over de gekte van een vrouw de grond in boorde, maar hetzelfde
boek cadeau doet aan nieuwe abonnees. De Surinaamse literatuur is blijkbaar toch
ergens goed voor.
Het voorgaande zou de suggestie kunnen wekken dat het allemaal kommer en
kwel is met het Surinaamse boek in de Nederlandse media. Dat is natuurlijk ook het
beeld dat gehandhaafd wordt door diegenen die nooit positief besproken worden zo ze
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al ooit besproken worden - en die zich van de weeromstuit al gediscrimineerd voelen
als ze bij de slager in de rij moeten staan. Zij zoeken een stok om de hond te slaan
en, vergetend dat zij in Nederland een ander publiek hebben dan in Suriname, roepen
zij meteen ‘hij denkt Hollands’ waarmee elke kritische opmerking doodvalt als bier
in een vet glas. Het is vooral het schuim onder de dichters dat op deze manier elke
gerede kritiek tracht te ontlopen.
Een aantal recensenten heeft wel degelijk met betrokkenheid en kennis van zaken
over Surinaamse literatuur geschreven: August-Hans den Boef, Lieke van Duin,
Henk Egbers, Leo Geerts, Peter Meel, Hugo Pos, Jos de Roo, Martin Ros, Wim
Rutgers, Pierre Spaninks, Archie Sumter, Roos-Marie Tummers. Hun taak zie ik
lichter worden naarmate de ontwikkeling zich doorzet dat auteurs in Nederland hun
werk meer en meer afstemmen op het Nederlandse publiek. Anderzijds zal het beroep
op hun kunde en inlevingsvermogen ook altijd speciale eisen blijven stellen, want
Surinamers kunnen het echt-Surinaamse (wat dat ook moge zijn) niet loslaten op
straffe van een volledig Nederlands auteur te worden. Het is te hopen dat ook voor
het in Suriname geproduceerde werk betere toegangswegen tot de Nederlandse markt
gecreëerd worden, want het beeld van de ‘Surinaamse literatuur’ is in Nederland een
knap vertekend beeld. Voor hen zullen Trefossa's woorden over de gescheiden
taalwegen weinig aan kracht inboeten, voor de auteurs in Nederland neemt de
geldigheid ervan af. Hun taalwegen zullen steeds meer parallel lopen met die van
Nederlandse schrijvers. Het wachten is nog op het moment dat de limousines van de
‘grote’ critici het asfalt zullen opdraaien.
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12 Hoe conservatief is een vorm?
Om uit te laten komen waarin het verschil zit tussen literatuur uit Suriname, de
Surinaamse literatuur in Nederland en de Nederlandse literatuur heb ik in de inleiding
tot het Suriname-nummer van Preludium om te beginnen dit gedicht aangehaald:
Ball; bal. Je moet.
Zeg eens; zeggen.
‘Bal’. (Say). Zeg.
(ball). B/a/l. Zeg
nou eens. Hé, dolfijn.
Bal, dolfijn. Bal. ‘Bal’. (Bal).

Nederlandse literatuur, 1970, uit het tijdschrift Raster. Het gedicht is van Hans
Faverey, in de jaren zestig genegeerd door het toonaangevende tijdschrift Forum,
maar nu een van de markantste dichterspersoonlijkheden in Nederland. Faverey is
geboren in Paramaribo in 1933 maar, al dicht hij in zijn laatste bundel over zijn in
Suriname gestorven vader, geen zinnig mens zal hem tot de Surinaamse literatuur
rekenen. (Maar toch... hoe sterk wordt iemand bepaald door zijn afkomst? Neem dit
curieuze feit: Favereys liefde voor de poëzie dateert, zoals hij zelf zei, van zijn
ontmoeting met de chimpansee van de Antwerpenaar Paul van Ostaijen, de
chimpansee die niet meer mee dee. Nog niet eens zo gek lang geleden werd een
negerjongetje aan de Antwerpse Zoo geschonken als ‘aap’...).
Maar goed, het zal duidelijk zijn dat er grote formele verschillen zijn tussen de
literaturen aan weerszijden van de Atlantische Oce-
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aan. Vanuit Holland bekeken lijkt de literatuur uit Suriname naar de vorm nogal
traditioneel. Inderdaad is het experiment er schaars aanwezig en hierin is zeker een
belangrijk verschilpunt gelegen met de Surinaamse schrijvers in Nederland. Edgar
Cairo met zijn variant van het Surinaams-Nederlands, Astrid Roemer met haar
metaforische taal, Jit Narain en Chitra Gajadin in het Sarnami als nieuwe poëzietaal:
zij tasten bewust de mogelijkheden van het instrument taal af Zij wagen het de
betrekkelijk eenvoudige structuur van hun vroegere werken in te ruilen voor een
complexere die hogere eisen stelt aan de lezer. Op een directe wijze beschrijven zij
seks en seksualiteit, waar aan de andere kant van de oceaan meestal met meer schroom
te werk wordt gegaan, of naar de metafoor wordt gegrepen.
In Suriname heeft zich een vormtraditie ontwikkeld waarvan maar weinigen
afwijken. Voor poëzie houdt die kort gezegd in: de vorm is weinig complex, versregels
worden vaak herhaald, zinnen parallel opgebouwd, beeldspraak is concreet en vaak
ontleend aan de natuur, het grote woord wordt niet geschuwd. Deze vorm leent zich
in de regel goed voor voordracht en kan zeker niet los gezien worden van een publiek
dat literair weinig onderlegd is. Kees Fens schreef in De Volkskrant van 9 september
1988: ‘Alle kunst is per se conservatief. Ze tracht vast te leggen en vast te houden,
al is het het geloof in de verandering. Dit conservatisme heeft alles te maken met het
conservatisme van veel kijkers en lezers: het vaststaande kunstwerk blijft met hen
in evenwicht.’
En: ‘Kunst is ook in deze zin conservatief: ze bewaart de emoties van haar
toeschouwers, soms jaren.’ Wie zich realiseert hoezeer Suriname anno 1989 politiek,
economisch, misschien ook: mentaal een chaos is en hoe weinig feitelijke vooruitgang
er in dertien jaar onafhankelijkheid geboekt is, begrijpt hoezeer Fens' woorden ook
voor Suriname gelden: literatuur in een bekende vorm kan voor een moment iets aan
vertrouwde schoonheid geven dat het leven van alledag zo node ontbeert. Een boek
als de historische roman over de Boni-tijd, Hoe duur was de suiker? van Cynthia
McLeod, verschenen in 1987, in enkele maanden tijd uit-
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verkocht en in 1988 herdrukt, is traditioneel naar opbouw en wijze van vertellen,
maar ook naar waarden en normen.
Het aanbod aan literaire teksten in Suriname roept de vraag op hoe het mogelijk is
dat er naar verhouding zoveel dichtbundels verschijnen. Het algemene patroon is
toch dat poëzie ‘moeilijke literatuur’ wordt gevonden en dat dichtbundels lastig
verkoopbaar zijn? Ik denk dat mijn schatting aan de voorzichtige kant is, wanneer
ik stel dat op elke tien poëziebundels maar één prozaboek geproduceerd wordt. Er
is een samenstel van redenen dat deze situatie inzichtelijk maakt. Een praktisch
gegeven is het feit dat een dichtbundel goedkoper te drukken en goedkoper aan de
man te brengen is dan een prozaboek. Daarbij komt dat verzen gemakkelijker in
elkaar te flansen zijn dan proza dat iemands gebrekkige taalbeheersing of complete
zotternij snel aan de kaak stelt. Het is bekend dat tikfouten dichters wel eens bepaalde
taalvondsten aan de hand hebben gedaan. Welnu, in een aantal gevallen heb ik me
bij Surinaamse gedichten afgevraagd: is hier sprake van een tikfout, een
taalexperiment of van taalgebrabbel en het oproepen van die vraag alleen al verried
de vriendelijke inborst van de beschouwer. Toch is er nog een dieper liggende oorzaak
van de grote poëzieproduktie.
We zagen al hoe in de jaren zestig de groeiende nationalistische bewustwording
door veel poëten verwoord werd. Het was vooral Dobru die veel mensen wist aan te
spreken en hen wees op hun eigenwaarde. In een tijd dat het nog bijna heiligschennis
is om af te wijken van het Algemeen Nederlands - toen zeker nog geldend als het
Algemeen Beschaafd Nederlands -, is Dobru heerlijk tegendraads bezig in het
Surinaams-Nederlands en het Sranan. Onbetwist is hij belangrijk geweest in de
geschiedenis van de literatuur: hij stimuleerde velen om de pen op papier te zetten,
hij strooide kwistig met voorwoorden en flapteksten, hij drukte een ieder op het hart:
kies je eigen vorm. Hij schiep ook het vers over de eenheid van de Surinamers, ‘Wan
bon’ (Eén boom). Structureel rammelt dat gedicht nogal, het graaft niet bijster diep,
maar evenals hordes
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Nederlanders wel Jan Pieter Heije's ‘Een karretje op de zandweg reed’ kennen maar
niet één regel van Achterberg, zo kent jong en oud in Suriname wel ‘Wan bon’, maar
niet Trefossa's ‘Bro’ (Rust).
Zo werd Dobru een standaard voor nationalistische gevoelens en wie die wilde
laten zien schreef op zijn toon en in zijn stijl liefdesgedichten en strijdgedichten en
zo gebeurt het tot vandaag de dag. Het heeft een onafzienbare rij epigonen opgeleverd
en vermoedelijk heeft dit verschijnsel veroorzaakt dat het Surinaams publiek zich
niet meer serieus voor poëzie interesseert. Ja, het dichtbundeltje wordt gekocht, want
voor die paar gulden toon je toch je nationale goedwillendheid en steun je die arme
sloeber die ook wel niet helemaal wijs zal zijn want anders deed hij wel iets beters
dan gedichtjes schrijven. Vervolgens verdwijnt het bundeltje als hapklare brokken
voor de kakkerlakken. Handelaren kunnen het bevestigen: proza gaat grif over de
toonbank, aan gedichtenbundels is voor de boekhandel geen koperen cent te verdienen.
In 1988 werd een stichting in het leven geroepen om het werk en de ideeën van
Dobru levend te houden en te verspreiden. Eddy Bruma, beschermheer van de
stichting, zei in een lezing in oktober 1988 dat ‘alles wat we van Dobru hebben
vandaag nog bruikbaar is’. Zo werd Dobru postuum terugbetaald voor de uitspraak
die hij ooit in een interview deed, dat hij echt niet kon bedenken wat voor fouten
Bruma had. De uitspraak van Eddy Bruma over Dobru's werk is natuurlijk een
lachertje, maar zij geeft wel goed weer met hoeveel idolatrie naar zijn werk gekeken
wordt. Aan de literair uiterst middelmatige kwaliteit van het meeste van zijn werk
gaan velen voorbij. Als dat werk dan veel navolging vindt, weet je wat er gebeurt.
Je hoeft niet eens Sranan te kennen om te zien hoe weinig sommige dichters loskomen
van Dobru's voorbeeld.
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Dobru in Wan bon (1965):
someni wiwiri
someni skin
someni tongo
wan pipel

S. Sombra in Dagwe (1976):
someni mofo
someni fesi
someni prakseri
prakseri di miti kon na wan

Albert Alleyne in A suma (1988):
someni bun
someni ogri
someni krakti
someni prakseri
someni sortu wroko
ma no las' ati
wan blo

Ook in zijn manier van voordragen heeft R. Dobru school gemaakt. Vraag een kind
een gedicht voor te dragen en tien tegen één dat het dezelfde intonatie laat horen en
dezelfde gebaren maakt als Dobru. Hij was een graag geziene gast en een warme,
innemende persoonlijkheid. Waar hij verscheen verwachtte men dat hij zou
voordragen, of hij meende zelf dat het van hem verwacht werd. Op den duur werd
zijn voordracht een plichtpleging. Hij heeft niet ingezien hoe baldadige studenten
van de Kweekschool hem in het ootje namen door hem driemaal achtereen ‘Wan
bon’ te laten reciteren, en vermoedelijk heeft hij niet begrepen waarom hij achter de
microfoon vandaan werd gehaald toen hij op een feest van
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de kunstschilder Cliff San A Jong zijn gedicht ‘Ik wil iemand haten vandaag’ wilde
voordragen.
Wie voordraagt bereikt een groot publiek, maar weet ook gebonden te zijn aan
bepaalde beperkingen. Houdt hij zich daar niet aan, dan riskeert hij over de hoofden
van de luisteraars heen te spreken. Waar zovelen de canon van vormen en ideeën
volgden, ging in de wisselwerking tussen kunstzinnige persoonlijkheid en stem van
een collectiviteit, de eerste dikwijls ten onder. Maar wat ook waar is: het experiment
marginaliseert, de voordrachtskunstenaars en de vertellers staan in het hart van het
volk. Zonder Favereys dolfijnen valt er nog wel te leven, maar politiek, liefde en
moedergrond spelen een rol in het bestaan van elke Surinamer en de dichters schrijven
er over. Zo staat de dichter midden in de maatschappij en dat weerspiegelt zich ook
in de frequente verschijning van gedichten in de kranten. Als van de revolutionaire
idealen van rond '80 de laatste fracties zijn weggeschoten, dicht Paul Marlee ‘De
droom van een revolutionair’ (Brandpunt, 21 juni 1985). Als pater Noordermeer uit
het land wordt uitgewezen na zijn zoveelste politieke preek, protesteert de ‘weduwe
Lien-tdl-Fern, 81 jaar’ met het vers ‘Onrecht?’ (De Ware Tijd, 25 oktober 1986).
Wanneer van militaire zijde een verbod wordt uitgevaardigd om op 8/9 december
1987 de doden van 1982 te herdenken, dicht Orlando Emanuels in De Ware Tijd van
10 december: Misschien/ als ik dood ben/ zal er één minuut stilte/ inachtgenomen
worden/ voor een gebed/ tegen geweld.
Ook binnen de traditionele vormregels komen sommige dichters tot acceptabel
werk. Het ‘experiment’ speelt zich dan op een heel ander vlak af: het schrijven in
talen die tot nu toe binnen Suriname niet literair geëxploiteerd waren. In vertaling is
het poëziebeeld dan dikwijls traditioneel, maar de stem die zich laat horen is jong.
Uit de in het (Hoog-) Javaans verschenen bundel Aruming melathi/ De geur van
melatie (1986) van Surianto:
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Iki wanciné
iki wanciné
tumurun
sedheng sunaring ésuk
ana ing kembang fayalobi
abang mulad-mulad
nuwuhi gembira ing
plataraning ati nggetih
wungu
carang basané leluhurku
kandhut adat 20 abad
100 taun kapungkur
ginawa angin ésuk
kahiring tembang manuhara
kinarang Ronggowarsito
ing laras-swarané
prunggu, rebab, suling
lan kendhang
jroning kraton
Solokarto lan
Ngayogjakarto.
lega atiku
kowé wis kepacak
ing larikaning basa
pamulangan linggwistiks.

Dit u de tijd
dit is de tijd
neergestreken
bij prille zonnestralen
op vuurrode fajalobies
die vreugde ontketent
op de stoep
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van mijn bloedend hart
en doet ontwaken
takken
van de moedertaal
20 eeuwen traditie
100 jaar terug
meegevoerd
door de ochtendwind
begeleidend
het lieflijk wiegelied
gecomponeerd
in klankenharmonie
van brons, rebab,
bamboefluit en kendang
in de hoven van
Solokarto en
Ngayogjakarto
gewrocht door
Ronggowarsito.
rustig klopt het hart
ik zie je nu prijken
in de tongenrij
van de linggwistiks

Het puur bezig zijn met de vorm is een zeldzaam verschijnsel. Het bundeltje ‘Oe’
(1962) van Corly Verlooghen neemt een unieke plaats in als uiting van l'art pour
l'art, zowel binnen Verlooghens oeuvre als binnen de Surinaamse letteren. ‘De koe’:
Hoe noemt de koe
haar hoef niet voet
maar domweg boe.

Maar wel zijn er ook anderen die naar een eigenzinnige vorm hebben gezocht, zoals
Dorothee Wong Loi Sing, die in het agressieve
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gedicht ‘Waarschuwing (Engagement)’ uit Zwarte muze, witte creoolse (1983) schrijft:
Kijk uit! Ik bén geen dichtster
ik ben de opzettelijke aanstichtster
van de brandblaren onder jouw kont
Maak ruimte voor de woordenvloed
wanneer bij mij de dijk is doorgebroken
want ik sleep je mee,
dat is mijn doel
enz.

En haar verhaal ‘Witmans hel’ uit Nieuwe Surinaamse Verhalen (1986) laat ze als
een ballon leeglopen:
Wanneer u dit manuscript 1 × gelezen hebt, zal het op mysterieuze wijze verdwijnen
en ergens anders opduiken. Bij een ander, die het in zich opnemen zal. (Ik heb wel
eens wat van Hitchcock gelezen!)
De ‘Idee’ zal blijven.
Ik groet u.
pffffffft!
Het fantastische element van de Zuidamerikaanse literatuur van Asturias, Borges,
García Márquez is in de Surinaamse geschreven literatuur niet aanwezig, het
realiteitskarakter overheerst. Het proza van de Surinamers haalt het niveau van de
Zuidamerikanen niet, het is overwegend wat burgerlijker en traditioneler. Soms is
te zien dat de orale wijze van vertellen er haar invloed op doet gelden, maar er is
weinig of geen proza dat geheel bepaald is door de vormen van de vertelrituelen,
zoals Afrikaanse schrijvers die in hun proza verwerkt hebben. Wat dit betreft hebben
de Surinamers nog een hele wereld te ontdekken en lijkt het alsof zij maar moeizaam
afstand kunnen nemen van de sterk westerse literatuur-
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concepties die zij in het onderwijs voorgeschoteld hebben gekregen.
De prozaschrijver moet ook behoedzaam manoeuvreren met het Surinaamse
publiek. Hij dreigt gauw óf over de hoofden van de lezers heen te spreken, óf in de
massalectuursfeer terecht te komen. Rappa kiest voor optimale verstaanbaarheid en
neemt het gevaar van een gebrek aan diepgang op de koop toe. Zoals hij het in een
brief uitdrukte: ‘Lekkere, naar sensatie riekende, smeuïge penisverhalen waar de
jongeren zichzelf leren zien en één geheel leren kennen. In mijn verhalen staat de
etnische afkomst duidelijk op de achtergrond.’ Zijn roman De vlek uit het verleden
(1982, 1984) werd grondig ontdaan van het al te seksistische karakter alvorens hij
op de Nederlandse markt verscheen. Een select publiek vond Paul Marlee met zijn
op de nouveau roman geïnspireerde roman Proefkonijn (1985) die binnenkort in
Engelse vertaling uitkomt. Marlee verbleef lange tijd in het buitenland en maakte
daar studie van literatuur en dat laat zich aan zijn roman aflezen. Tot slot van dit
hoofdstuk een fragment eruit:
Je beidt je tijd, wordt woedender, steeds woedender op de bakra's. Suriname, land
der landen, sjriemsjrieririem, sjriem, sjriem, sjriem, sjriem. Schoonste aller
volkenstranden, sjriem, sjrieririem, sjriem, sjriem, sjriem, sjriem. Trammetje rijdt
door ons land, tè, terè, tèn, tèn, tèn, tèn. Je beraamt plannen om de bakra's in een
veldslag te verslaan in Amsterdam of Rotterdam. Ondertussen ga je naar bed met
Helena van Troje. De klassieke, schone Europese prinses met het lange blonde haar
en de blauwe ogen. Een neger en een mulat, jongen! Laten we naar Palmzondag gaan
en daar lekker palmen vermaken. Vandaag maakte hij de fiets van zijn dochter die
gisteren kapot gaat. Voor twee maanden kocht hij prikkeldraad voor de geiten en de
beiten en de koeien. Hoe laat komt het? Hij verteerde zijn tijd bijwijlen op haar
schoot. Ienemienemutte, tien pond grutte, tien pond kaas, Ienemienemuttemaas, eet
meer kaas. Bumbigiberebabunbaibunbigibosobanaboribun. Hart van gewapend beton!
De mannen van staal dezer eeuw: Iron age. Hanko vis
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altijd vers altijd fris. De droom die Henk in Holland had: de blanke huid, gekruid in
de zomerzon met zonnebrandoliën, de blauwe ogen, blauw als de Puertoricaanse
lucht, het lange haar dat als geweven goud is in de streling van zonnestralen. Zo heeft
Henk het geleerd. Helena van Troje. Ulysses. De blanke droom van het jongetje in
de kolonie. Wie wil er nog met Jetty naar bed, met haar dyukafrekti
[bosnegervlechtjes], met haar kroeshaar, haar grote bil, haar hardere huid, haar bredere
neus en haar dikkere lippen? Hij heeft geleerd Helena van Troje. De direkteur zus
en de direkteur zo die daar rondloopt in vroeg-twintigste-eeuws Paramaribo met zijn
blonde dochter met blauwe ogen. De droom die hij had in Amsterdam. Zijn
Portugees-Joodse huid is blank, maar zijn polsslag is van neger. Hij loopt de
Surinaamse hoer op de Walletjes voorbij, hij wil geen negerin naaien, het dochtertje
van de direkteur, de blonde die daar loopt, met de zachte witte huid en de blauwe
ogen. Jij lult in Suriname man, lult Wimpie. Wat doe je hier nog man, jij kan overal
wonen man. Neen, je moet oppassen hoor. Ze gaan je banken van alle kanten. Speel
het spelletje een beetje mee. Twee dinosaurussen staan op hun achterpoten. De bekken
zijn wijd opengesperd. De voorklauwen rusten tegen elkaar. Ze staren elkaar zo een
tijdlang aan: twee afschuwelijke monsters. Zondagochtend vroeg bij de Waterkant,
niemand nog op straat. Hij staat gefascineerd naar ze te kijken. Hij is pas een dag of
zo terug in de tropenzon na een langdurig verblijf in Nederland. De kleine
dinosaurussen rollen om en om in het gras; de bekken kluwen in elkaar als twee
tangen. Ze raken los en staan roerloos naar elkaar te loeren en dan plotseling begint
het weer. Alles is verward. Zijn brein gaat als een kapot projektietoestel. De
verwarring wordt chaos. Beelden verschijnen, verdwijnen weer. Hij ervaart alles
simultaan. Voordat je de veldslag ingaat trouw je met Helena van Troje. Samen met
haar ga je nu de veldslag leveren tegen haar eigen volk. Uiteindelijk, vreselijk
gefrustreerd, scheep je je in voor Paramaribo en je geeft je daar uit voor nationalist,
kunstenaar, statenlid-tobe, fuck the Dutchman, fuck Helena, ze wilden je niet
aksepteren.
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13 Lezers, al of niet gedwongen
Er bestaat in Suriname geen leestraditie, wordt vaak geroepen en omdat het zo vaak
wordt geroepen, zou men het bijna gaan geloven. Ik geloof er echter niets van.
Doktersromans, strips, sensatieblaadjes, seksboekjes, bijbels: ze worden wel degelijk
gelezen. De twee kranten die er nu zijn, hebben samen een oplage van rond de 50000.
Wat men bedoelt, is: literatuur wordt weinig gelezen. En ook dat geloof ik niet. Een
Nederlandse uitgever is blij als hij van een dichtbundel duizend exemplaren kan
afzetten, een Surinaamse dichter is met tweehonderdvijftig exemplaren tevreden,
maar intussen is de afzet relatief wel tienmaal zo hoog, als je de bevolkingsgrootten
incalculeert. Ik heb al uiteengezet dat ik er mijn twijfels over heb of die bundels dan
ook inderdaad gelezen worden, maar bij proza ligt dat toch iets anders. Het meeste
proza wordt aan de lezer gebracht via de boekhandel, dus verkocht aan mensen die
er speciaal voor de winkel binnenstappen. Laat ik daarover maar eens enkele cijfers
geven: van Marlees ‘moeilijke’ roman Proefkonijn (1985), oplage duizend, werden
er in twee jaar tijd 850 verkocht. De verhalenbundel Rond het sterfbed van mijn dorp
van Dorus Vrede met dezelfde oplage verscheen midden 1987 en was in november
van dat jaar uitverkocht. McLeods gemakkelijk leesbare roman Hoe duur was de
suiker? (1987), oplage drieduizend, was in vier maanden tijds weg. Goed, er was in
dezelfde jaren schaarste aan toiletpapier, maar dan nog zijn die boeken eerst gelezen.
Als het erom gaat of Surinaamse lezers de voorkeur geven aan proza of poëzie,
dan verwed ik er mijn hoed onder dat de meeste lezers liever proza lezen. Maar over
hoeveel lezers praten we dan eigenlijk? Het is moeilijk om dat in te schatten. Het
aantal trouwe kopers van literaire boeken zal in de buurt van de vijhonderd lig-
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gen, het aantal lezers veel hoger, alleen al omdat er nog een flinke categorie is van
leerlingen die een tijdlang veroordeeld zijn tot het concentratiekamp van de leeslijst.
Over de populariteit van de boeken van Surinaamse schrijvers bestaan nogal wat
vooronderstellingen, maar die zijn nooit getoetst. Is Bea Vianen werkelijk zo populair?
Hoe staat het met het in Suriname geproduceerde boek? Wordt Helman nog gelezen?
Om het antwoord op deze en andere vragen te verkrijgen heb ik de literatuurlijsten
doorgenomen die waren ingediend voor het mondeling schoolonderzoek van 244
eindexamenkandidaten van het schooljaar 1985-1986 van het Openbaar Atheneum
(HAVO-1) te Paramaribo. Elke kandidaat was verplicht minimaal drie Surinaamse
boeken op zijn literatuurlijst-Nederlands te zetten. In enkele gevallen waarbij de
kandidaat slechts ‘dunne’ boekjes op de lijst had staan, werd de bureaucratische
verplichting opgelegd meer dan drie boeken te lezen. Gevallen van studenten die
spontaan meer dan drie werken op hun lijst zetten, werden niet gesignaleerd.
Hier volgt de ‘top-tien’ van meeste gelezen boeken, door de betreffende auteurs
uit te knippen en boven hun bed te hangen. De vermelding tussen haakjes geeft het
percentage studenten dat het betreffende werk op de lijst had gezet.
1. Bea Vianen Sarnami, hai

154 (63.1 %)

2. Bea Vianen Strafhok

148 (60.7%)

3. Albert Helman De stille plantage

79 (32.4%)

4. Astrid Roemer Neem mij terug
Suriname

75 (30.7%)

5/6. Albert Helman Zuid-Zuid-West

22 (9%)

Bea Vianen Ik eet, ik eet, tot ik niet meer 22 (9%)
kan
7. Aphra Behn Oroenoko of de
Koninklijke Slaaf

18 (7.4%)

8-10. Albert Helman De laaiende stilte

15 (6.1 %)

Edgar Cairo Kollektieve schuld

15 (6.1 %)

J. van de Walle Een vlek op de rug

15 (6. 1 %)

Enkele kanttekeningen hierbij. De populariteit van Bea Vianens romans staat
buiten kijf. Sarnami, hai (1969) en Strafhok (1971) zijn de classics van de Surinaamse
literatuur. Als we ervan uitgaan dat
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lang niet alle kandidaten twee boeken van haar op de lijst hadden staan, dan betekent
dat dat zeker 70, zo niet 80 of meer procent van alle studenten een boek van Bea
Vianen leest. (Het ontmoedigingsbeleid van horendolle docenten - wat is het thema?
- heeft niet mogen baten.) Waarschijnlijk wordt dit beeld sterk beïnvloed doordat
beide boeken in Suriname in pocketedities ruim voorradig waren. Een factor die
natuurlijk ook een rol speelt, is dat ze vermeld worden in (oudere) overzichten van
Surinaamse literatuur en - vermoedelijk als gevolg daarvan - in literatuurstencils die
op scholen worden gebruikt. In hoeverre deze boeken behandeld worden op
muloscholen (die aan het havo voorafgaan), is mij niet bekend. Ook had ik geen
toegang tot de krochten van de in omloop zijnde uittreksels die ook nog wel eens de
samenstelling van een lijst kunnen beïnvloeden.
Dat Albert Helman het nog steeds goed doet op de literatuurlijsten is duidelijk.
Het heeft er veel van weg dat de epische structuur van De stille plantage (1931) meer
aanspreekt dan de briefvorm van De laaiende stilte (1952) - dat toch een herschrijving
is van de eerste roman. Opvallend is de hoge score van het door Helman vertaalde
en toegelichte Oroenoko of de Koninklijke Slaaf (1983). Dat had zeker te maken met
het feit dat de betrekkelijk nieuwe uitgave in de boekhandels verkrijgbaar was, maar
ook met het op HAVO-1 gebruikte, gestencilde materiaal waarbij zich een artikel over
de nobele wilde bevindt waarin het boek wordt toegelicht. Het is overigens de vraag
in hoeverre Behns vertelling tot de Surinaamse literatuur moet worden gerekend.
Hetzelfde geldt voor het boek van Van de Walle, een historische roman die buiten
Suriname nauwelijks bekendheid geniet. Het verrassend goed geschreven verhaal
vertelt over het 19de-eeuwse Suriname van pater Peerke Donders. Met de verhouding
tussen slaaf en meester en een leprakolonie als voornaamste elementen heeft J. van
de Walle een nieuwe vorm gegeven aan de oude thematiek van schuld en boete.
De taal van Edgar Cairo is door Surinamers geregeld ‘niet onze taal’ genoemd,
maar hij haalt toch nog de eerste 10 met zijn Kollektieve schuld (1976). In zijn
voordeel werkte dat zijn roman ver-
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scheen - als enige Surinaamse roman! - in de Derde Wereld/ Derde Spreker-serie die
voor studenten een bekende klank heeft.
Roemers niet al te beste Neem mij terug Suriname (1974) steekt in populariteit
verre uit boven de herschrijving van deze roman onder de titel Nergens ergens (1983)
- die we nog zullen tegenkomen: 7 maal gelezen = 2.9%. Het feit dat de laatste roman
literair gezien evident de meerdere is van de eerste versie, speelt bij het plaatsen op
een lijst blijkbaar geen rol. Dit zegt natuurlijk genoeg over de (literair) weinig bewuste
wijze waarop lijsten worden samengesteld - maar dat is geen echt nieuws. Het schijnt
dat het feit dat Nergens ergens gemakkelijker te vinden was, geen rol speelde. Een
opmerking die geldt zowel voor deze voorkeur, als voor de hele door mij opgestelde
lijst, is dat het overduidelijk is dat de canon niet kapot te krijgen is.
Dan de volgende twaalf:
11/12. Albert Helman Orkaan bij nacht 14 (5.7%)
Bea Vianen Geen onderdelen

14 (5.7%)

13/14. Albert Helman De medeminnaars 10 (4.1%)
Leo Ferrier Ātman

10 (4.1%)

15. Frits Wols Buitenvrouw

9 (3.7%)

16-18. Astrid Roemer Waarom zou je
huilen, mijn lieve, lieve

8 (3.3%)

Mani Sapotille Het tweede gezicht

8 (3.3%)

Don Walther De politici

8 (3.3%)

19. Astrid Roemer Nergens ergens

7 (2.9%)

20-22. Anton de Kom Wij slaven van
Suriname

6 (2.5%)

Paul Marlee Proefkonijn

6 (2.5%)

Bea Vianen Het paradijs van Oranje

6 (2.5%)

Helman en Vianen blijven het goed doen; van Vianen hebben we inmiddels alle
romans gehad. Helman staat hierboven met twee niet-Surinaamse romans. Bij Leo
Ferrier speelt waarschijnlijk het op school gebruikte literatuurhistorische materiaal
weer een rol. Zijn roman Ātman (1968) staat als moeilijk bekend en is in de
bibiliotheken in maar enkele exemplaren aanwezig. Afspraken voor een herdruk van
het boek in Suriname - waar het boek thuis-
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hoort - zijn al gemaakt, maar werden doorkruist door de problemen met de deviezen
en de materiaalschaarste die daar het gevolg van was.
Met Mani Sapotilles Het tweede gezicht is de eerste verhalenbundel in het zicht
gekomen - traditioneel wordt door examinandi de voorkeur gegeven aan het
doorlopende verhaal van een roman of novelle. Voor dit boek geldt hetzelfde als
voor Marlees Proefkonijn: beide boeken hebben ‘geprofiteerd’ van de publiciteit
rond hun verschijning in 1985. Dat we Anton de Kom pas op de twintigste plaats
tegenkomen is er een indicatie voor dat ook dit boek als moeilijk leesvoer gezien
wordt.
Don Walther is een merkwaardige figuur. In Nederland komt hij ergens op plan
vier of vijf, maar in Suriname wordt hij veel gelezen, vooral zijn korte roman De
politici (circa 1973). Hij heeft zijn in eigen beheer uitgegeven boeken - in het
Nederlands en Engels - zelf ooit als volgt gekenschetst: ‘Mijn figuren zijn machtige
élitaire mannen tegenover een Caraïbische entourage.’ Kortom, je ziet Konsalik al
hangen. Walthers boeken laten zich vlot lezen, maar wat er beschreven wordt is
allemaal nogal van dik hout zaagt men planken en de stijl is aan de harkerige kant.
De ‘buitenlandse’ auteurs doen het tot nu toe goed in de rangschikking. Pas met
Leo Ferrier komen we de eerste auteur tegen die in Suriname woont (al verschenen
zijn romans bij De Bezige Bij in Amsterdam) en met Mani Sapotille en Paul Marlee
hebben we twee schrijvers van wie het werk in Suriname werd geschreven en
geproduceerd. Dit verwondert niet wanneer we bedenken dat er maar weinig romans
in Suriname uitkomen. Een obstakel voor de populariteit van in Suriname gedrukte
boeken is in veel gevallen de geringe omvang ervan: de student die de boeken op
zijn lijst zet, wordt meestal verplicht gesteld meer ‘nummers’ te lezen en dat wordt
als een extra belasting ervaren. Terecht natuurlijk.
De volgende lijst geeft de werken die meer dan één keer op de lijsten voorkwamen:
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23-26. Edgar Cairo Adoebe lobi/Alles
tegen alles

5 (2 %)

Albert Helman Aansluiting gemist

5 (2 %)

Rovali Ik heb je lief, vernietig mij niet

5 (2 %)

Jozef Slagveer Een vrouw zoals ik

5(2 %)

27/28. M.Th. Hijlaard Zij en ik

4 (1.6%)

Don Walther Maar meneer de rechter

4 (1.6%)

29/30. Leo Ferrier El sisilobi

3 (1.2%)

Thea Doelwijt Toen Mathilde niet wilde 3 (1.2%)
31-3 7. Albert Helman Hart zonder land 2 (0.8%)
Albert Helman Mijn aap schreit

2 (0.8%)

Don Walther De druk van het verleden

2 (0.8%)

Thea Doelwijt Wajano

2 (0.8%)

Edgar Cairo Mi boto doro/Droomboot
havenloos

2 (0.8%)

Barbara Stephan Een ruiker in
krantenpapier

2 (0.8%)

Ruud Mungroo Her raam

2 (0.8%)

Dit lijstje ziet er al heel wat curieuzer uit. Met name Rovali, Hijlaard en Stephan
zijn niet bon ton op lijsten. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat het advies van de
leerkracht hier van directe invloed is geweest. Van de dunne uitgaven, Thea Doelwijts
Wajono (1969) en Mungroos Het raam (1971), kan gezegd worden dat hun score
niet in overeenstemming is met hun populariteit bij het lezerspubliek: beide boeken
beleefden tot op heden vijf drukken. Op mulo's zullen deze uitgaven vermoedelijk
veel hoger scoren. De novelle Het raam snijdt een thematiek aan die ik in de
Surinaamse literatuur nergens anders terugvind: de terugkeer in de maatschappij van
een langdurig gestrafte. Ik wil het boekje geen meesterwerk noemen, maar het is wel
een sfeervolle Surinaamse schets en, anders dan het boekje van Rovali, zeker geen
draak van een melodrama.
Curiositeitshalve geef ik nog de lijst van werken die slechts éénmaal (0.4%)
voorkwamen:
Albert Helman Het einde van de kaart
Albert Helman Serenitas
Albert Helman Waar is Vrijdag gebleven?
Don Walther De uitverkorenen
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Tonko Tonckens De vicieuze circel
Rappa Fromoe Archie
Ruud Mungroo Tata Colin
A.C. Cirino Indiaanse vertellingen deel 1
S. Siswowitono Dongeng Kancil/Het verhaal van Kantjil
J. van de Walle Een oog boven Paramaribo
Astrid Roemer Over de gekte van een vrouw
H.F. Rikken Codjo, de brandstichter
Ik geloof niet dat mijn slotconclusies echt opmerkelijk kunnen zijn, althans niet
voor degenen die enige bekendheid met het onderwijs hebben:
1. Kwantitatief is Bea Vianen veruit het populairst. Zij is ook de enige auteur met
een flink oeuvre van wie alle (proza)boeken gelezen zijn. Maar liefst 47.2%
van alle gelezen boeken zijn boeken van Bea Vianen. Albert Helman heeft de
aansluiting blijkbaar toch niet gemist, want hij scoort hoog en is met tien (plus
Behn: elf) boeken het breedst vertegenwoordigd; 23.3% van alle boeken is van
de hand van Albert Helman. Met zijn grote oeuvre komt hij ook het eerst in
aanmerking voor de conservatieve stelregel: vind ik in de bibliotheek niet het
gezochte boek, dan kies ik een ander boek van dezelfde auteur.
2. Het in Suriname geproduceerde boek blijft sterk achter bij het in Nederland
geproduceerde. Van de totaal 49 werken zijn er 16 in Suriname uitgegeven, 13
daarvan komen pas voor vanaf de 23ste plaats in populariteit (vijfmaal en
minder). Dit betekent dat slechts 7.4% van alle gelezen boeken in Suriname
geproduceerd is. (Hoe dat gebeurde, staat in het volgende hoofdstuk.)
3. Poëzie ontbreekt geheel (Een ruiker in krantenpapier van Barbara Stephan bevat
ook poëzie; vergissen is menselijk). Zelfs waagt niemand zich aan een bundel
van ‘volksdichter’ Dobru. De al jaren zeer matige uitslagen van het eerste
schoolonderzoek (dat het analyseren van poëzie toetst) werken blijkbaar
afschrikwekkend en geven de leerkrachten weinig animo om studenten te
stimuleren poëzie op hun literatuurlijst te zetten. Ik zie hier ook een teken in
dat poëzie in Suriname bij de lezers helemaal niet zo populair is als
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wel eens gesuggereerd wordt. Ik waag zelfs te stellen dat de Surinaamse dichters
zich zelf aangaande de populariteit van hun werk een rad voor ogen draaien.
4. Enkel boeken in de Nederlandse taal worden gekozen. (Het enige boekje dat
ook een andere taal geeft naast het Nederlands - dat van Siswowitono - werd
weer op suggestie van een leerkracht op de lijst gezet.) Als leestaal is het
Nederlands nog steeds veruit het populairst (de vergelijking met het Engels kan
met deze gegevens uiteraard niet gemaakt worden). Niemand heeft zich gewaagd
aan een van de schaarse boeken in het Sranan. Hier worden de resultaten
bevestigd van een onderzoekje van G. Kanhai uit 1972 die de populariteit van
leestalen in Suriname onderzocht. Daaruit bleek toen dat van de 150
ondervraagden 128 de voorkeur gaven aan het Nederlands.
5. Uiteraard speelt bij het leesgedrag op scholen ook de beschikbaarheid van
secundair materiaal een rol. Dat is er nog zeer weinig. Ik zou bijvoorbeeld niet
weten waar een student iets zou kunnen vinden over Helmans reisverslag Het
eind van de kaart (1980), terwijl dat boek toch in diepgang, sfeerpeiling en
spanning kan wedijveren met Anthony van Kampens Het land dat God vergat
(1967) of Redmond O' Hanlons Tussen Orinoco en Amazone (1988).
6. Het onderzoek is gehouden op een havo. Zowel mulo als vwo geven een iets
ander beeld te zien. Een vluchtige blik in de lijsten van de Algemene Middelbare
School (vwo) leerde dat de differentiatie daar weliswaar groter is - een enkeling
waagt zich zelfs aan de gedichten van Trefossa - maar dat de ‘top tien-lijst’
nauwelijks anders zou uitvallen. Wel scoren de ‘moeilijkere’ boeken als Roemers
Over de gekte van een vrouw en De Koms Wij slaven van Suriname daar iets
hoger, en willen de minder bekende romans van Helman wel eens opduiken.
Dit zijn conclusies op basis van een onderzoekje naar het leesgedrag van een beperkt
deel van de lezers, lezers die bepaald niet altijd uit pure spontaniteit het boek ter
hand nemen. Zeker in één opzicht kunnen de conclusies doorgetrokken worden naar
alle lezers: het in het buitenland geproduceerde boek overheerst sterk en
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dat zal ook wel zo blijven. In hoeverre hierin dat moeilijke en onuitroeibare
psychologische mechaniek van ‘alles van buiten is beter’ een rol speelt, is weer een
heel ander chapiter. Een gekoloniseerde psyche levert vaak meer dwang op dan welke
verplichte literatuurlijst ook.
Welhaast overbodig om op to merken dat dit evenzeer voor de schrijvers zelf geldt
en dan in niet mindere mate voor de naar Nederland getrokken schrijvers dan voor
de thuisgeblevenen. Het zich bezinnen op de ‘roots’ heeft in een aantal gevallen
ernstige psychoses teweeggebracht, bij Bea Vianen, Leo Ferrier, Glenn Sluisdom,
Dorothee Wong Loi Sing en Edgar Cairo. Juist in het geval van Cairo heeft hierin
het missen van erkenning bij een groot publiek towel in Suriname als Nederland,
ongetwijfeld een rol gespeeld. Het gevoel van miskenning sloeg bij hem om in een
vorm van grootheidswaanzin. Aan het eind van 1988 schreef hij in twee maanden
tijd zeven boeken die hij ‘Openbaringsgeschriften’ noemt. Drie ervan bracht hij begin
1989 uit onder het impressum ‘Uitgeverij Apuku’: Dante in Motionaeii, De Jezus
Passion en Hoogtezang. Hij noemt zich in deze boeken ‘de Tweede Zoon Gods in
Tweeduizend Jaar’ en ‘Des Hemels Schrijver’. In furieuze tirades gaat hij tekeer
tegen allen die God en Cairo niet erkennen en hij schrijft gedichten in een volstrekt
ontoegankelijk ‘Shakespeariaans-Cairojaans’.
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14 Tussenstroomse schrijvers
In hoofdstuk 8 heb ik negentien namen genoemd van auteurs die tot de eerste
generatie, die van de jaren zestig, behoorden. Van dezen schreven dertien onder
pseudoniem. Dat verschijnsel zette door bij latere generaties, schrijven betekende
allereerst een schuilnaam kiezen die in veel gevallen zoal niet op de titelpagina, dan
toch op de achterflap ontraadseld werd. Van de veertien auteurs in het
Suriname-nummer van Preludium van december 1988 schreven er nog zeven onder
pseudoniem. Dit moet natuurlijk iets te maken hebben met privacy-bescherming in
een kleine leefgemeenschap, maar vervelend genoeg staat die weer haaks op Being
a Big Star. Een merkwaardig mechaniek treedt dus in werking: het aanzien dat ‘een
persoon die boeken schrijft’ verwerft bij de buitenwacht, wedijvert met het op
schampere toon, achter de hand geuite vermoeden ‘tak’ a man law’, dat die figuur
ze niet alle vijf op een rijtje heeft. De schrijver die zich van dit laatste te veel aantrekt,
levert zijn gedrag, werk en opinies op maat of en deugt niet meer als oorspronkelijk
kunstenaar. Degene die zich een olifantshuid aanmeet en er zich totaal niets van
aantrekt, wachten op zijn gunstigst lauweren in het vooronderstelde hiernamaals, in
dit leven dreigt totale miskenning zijn deel te worden. Wie een soepeler bestaan
zoekt (maar een schrijversbestaan is nooit gemakkelijk) moet tussen die twee uitersten
door laveren.
Toen ik de dichter Jules Niemel eens vroeg de situatie onder de auteurs in
Nederland kort te kenschetsen, zei hij: ‘Het is één krabu.’ Met datzelfde woord krabu
heb ik ook vaker de situatie in Suriname horen aanduiden. Het komt van het beeld
van de krabben in een ton: alle krabben kruipen tegen de wand omhoog, maar dreigt
er één over de rand te gaan, dan trekken de andere hem weer naar beneden. Het is
geen opwekkend beeld en ik geloof dat het ze-
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ker ook geen situatie aanduidt die specifiek is voor ‘dat verdomd ondankbare plekje
op de kaart van Zuid-Amerika’ zoals Hugo Pos het noemt. Wel gaat het om een
probleem van een literaire gemeenschap op dorpsformaat en dat is Suriname nu
eenmaal. ‘Krabben’ vind je overal waar een wanverhouding bestaat tussen macht en
talent. Waar bijvoorbeeld een politicos zich in een ministerszetel gewerkt heeft terwijl
hij beter op zijn plaats was bij de firma Akanswari (Veelvraat) als putjesschepper,
daar gaat zo'n figuur trappen uitdelen. Hetzelfde geldt voor het schrijverswereldje:
wie te weinig talent heeft om op eigen benen te staan, haalt het werk van anderen
omlaag. Dat nu is pure krabu. Het bestaat, maar de situatie is ook weer niet zo
zwart-wit dat er niet geregeld samengewerkt wordt. Zo is er in georganiseerd verband
sinds 1977 de Schrijversgroep '77, die helaas al vrij spoedig na haar oprichting tot
een suffig kaartclubje is vervallen. Waarschijnlijk mede als gevolg daarvan ontstonden
andere groepen: in 1982 Tokè en in 1986 Sin-Sin - die beide maar een kort bestaan
hebben geleid - en in 1988 de dichtersgroep Bondru Denki.
Het is ondoenlijk om in enkele alinea's een gedetailleerde schets te geven van het
Surinaamse literatuurbedrijf, maar ik wil toch wel wat belangrijke punten naar voren
halen. Aan de hand van een concreet geval wil ik aangeven wat de problemen zijn
waarmee de literaire produktie in Suriname te kampen heeft. Ik heb dat geval van
nabij meegemaakt: de produktie van de documentatie De Surinaamse literatuur 19701985.
Ik bespaar u de voorgeschiedenis en begin op het moment dat het typoscript
voltooid was. Toen begon de lijdensweg van het drukken en het samenstellen van
het register met behulp van een primitieve personal computer - maar we waren al
blij dat die er was. Niet zozeer het werk van een onervaren zetster, noch de beperkte
technische faciliteiten (een zetmachine met een geheugen van maximaal drie velletjes
A-4) bezorgden ons grijze haren, maar de activiteiten van ene beer Brunswijk in het
binnenland die elektriciteitsmasten opblies als lucifershoutjes. Om de haverklap zaten
we zonder stroom. Hoeveel maal het is voorgekomen dat het volle
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geheugen van een machine werd uitgewist of de drukmachine midden in een drukgang
stilviel, weet ik niet meer. Toen werd een deel van het werk uitbesteed aan de
drukkerij van het dagblad De West. Op het moment dat de directeur er achter kwam
dat het boek dat daar gedrukt werd van de hand was van iemand die vroeger als
scribent zijn krant verwisseld had voor concurrent De Ware Tijd, zette hij de machines
stop en zond al het materiaal terug. Ziehier een klassiek probleem van een kleine
gemeenschap en een nog kleinere geest. Toen eindelijk het hele binnenwerk klaar
was, bleek er geen omslagpapier voorradig to zijn. Het werd dank zij een gift uit
Nederland per luchtpost razendsnel aangevoerd. De inklaring van deze
geschenkzending nam drie maanden in beslag. Toen ook het omslag gedrukt was,
bleek de flaptekst vergeten. Na twee maanden was ook dat verholpen. Inmiddels
waren de produktiekosten verdubbeld. Als u weet dat een doos filmmateriaal voor
de drukkerij die in Nederland honderd gulden kost, in Suriname dertienhonderd
gulden moet kosten, dan kunt u er zich een voorstelling van maken wat een boek van
vierhonderd bladzijden zoals De Surinaamse literatuur 1970-1985 kost.
Sommige van de hier geschetste problemen zijn pas in de jaren tachtig gerezen,
het merendeel heeft altijd bestaan. Dan hebben we het nog niet eens gehad over
andere obstakels voor de auteur.
Voordat er één letter op papier komt, moet de schrijver een belangrijke keuze
gemaakt hebben: die van de taal waarin hij zal schrijven. In de jaren tachtig is er een
sterke opkomst geweest van andere talen dan de officiële taal Nederlands en de
huis-erf-enkeuken-taal Sranan. Van Sranan, Surinaams-Javaans en Sarnami werden
in 1986 nieuwe spellingen afgekondigd, maar de enige Surinaamse taal die op school
onderwezen wordt is nog steeds het Nederlands. Bij de meeste schrijvers leeft het
besef dat de taal van hun proza - in 99% is dat het Nederlands - afwijkt en moet
afwijken van het Algemeen Nederlands. De tweede druk van het Woordenboek van
het Surinaams-Nederlands (1989) van J. van Donselaar laat in zijn bronnen zien hoe
sterk die eigen variant het werk van Cairo, Dobru, Doelwijt, Ferrier, Helman, Rappa,
Roemer, Via-

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

148
nen heeft gekleurd. Een schrijver als Rappa ziet een literaire toekomst alleen
weggelegd voor het Surinaams-Nederlands omdat het meewerkt aan het laten
verdwijnen van etnische verdeeldheid. Ben Mitrasingh, docent cultuurkunde, geeft
hem impliciet gelijk wanneer hij er in 1988 op wijst dat de culturele heroriëntatie
die moest leiden tot versterking van de culturele identiteit van stadscreolen,
hindostanen, Javanen enz., slechts heeft gemaakt dat het proces van natievorming
werd afgeremd en grote groepen maatschappelijk stil kwamen te staan. (Michael
Anthony constateerde eerder hetzelfde voor het Caraïbische Engels van Trinidad.)
Schrijvers en dichters in alle talen wacht nu de taak om het voortouw te nemen en
dat separatisme om te buigen tot een werkelijk nationale gezindheid. Ga er maar
aanstaan.
Iemand die in het Nederlands schrijft moet in feite opboksen tegen een hele traditie.
Treedt hij in de voetsporen van andere Surinaamse of van Nederlandse of Vlaamse
schrijvers, dan wordt hem gebrek aan oorspronkelijkheid aangewreven. Anderzijds
ziet iemand die in een van de andere talen schrijft zich geplaatst voor een extreem
groot beroep op zijn scheppende kracht, want hij moet werkelijk uit het niets iets
nieuws creëren.
Veel oefenruimte is hem daarbij niet vergund. Literaire tijdschriften was in de
regel een kort leven beschoren. Tongoni (1958-1959) verscheen tweemaal als speciale
editie van Vox Guyanae, Soela (1962-1964) kwam vijfmaal uit, waarvan twee keer
met een dubbelnummer. Moetete (1968) bracht het tot twee nummers, Kolibri (1971)
tot drie, Bro (1983) tot welgeteld één. Al deze tijdschriften gaven een dwarsdoorsnede
van de produktie van hun tijd te zien, met uitzondering van Kolibri dat een geheel
eigen, polemisch stempel droeg, vooral dank zij de vlijmscherpe observaties van
Rodney Russel. Wel stonden de kolommen van maatschappelijke en culturele
tijdschriften, waarvan Suriname er nogal wat gehad heeft, open voor creatief werk.
Hetzelfde geldt in beperkte mate voor de kranten. Suriname (rond 1970) en De Ware
Tijd (vanaf 1986) hebben zelfs een Literaire Pagina gehad, die van het laatste dagblad
werd gekortwiekt vanwege papierschaarste (waar-
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onder de andere krant, De West, overigens niet te lijden had...).
Anders dan in Nederland waar een handvol Surinaamse schrijvers van hun literaire
werk leeft, kan in Suriname niemand van de pen leven (al hebben Dobru en Thea
Doelwijt het wel een tijd gepresteerd). Als Dr Kamta Kamlesh (de Indiër die wegens
zijn culturele bemoeizucht het land werd uitgeschopt) op de flap van Chandra
Muktakāvali (1985) van Chandermohan Randjitsing zet dat deze Hindi-dichter ‘geheel
zelfstandig als schrijver’ leeft, dan is dat natuurlijk een dijenkletser. Schrijven is
vooral een vorm van bijverdienste, van ‘hosselen’. Dat is niet vies, maar voor dat
doel offeren sommigen wel hun dichtersziel en -zaligheid op. Uit andermans werk
wordt vrolijk ontleend/gejat (doorhalen wat niet van toepassing is) ter spekking van
de eigen beurs. Dat is niet moeilijk, want er is geen controle op en veel uitgaven
staan niet geregistreerd. Overigens beperkt dit verschijnsel zich niet tot de Surinaamse
landsgrenzen.
In het boekje De knuppel in het doksenhok (1987) heb ik al eens een artikel van
Rabin Gangadin gelegd naast De Nieuwe Revisor (1979) van Jeroen Brouwers om
te laten zien hoeveel zinnen exact identiek zijn. Ik had hetzelfde kunnen doen met
zijn boekje De Surinaamse literatuur (1986) en een stuk van Wim Rutgers over
Astrid Roemer. In Suriname heeft het Tori Collectief (Henk Doelwijt en anderen)
boeken geproduceerd als De stille kracht (1986) en Nickerie Profiel (1987) die het
voor een flink deel van het betere grijp- en snaaiwerk moesten hebben. Likkend naar
ambassades en industriëlen moet Tori het hebben van reclameslogans als ‘Criterium:
een boek dat de lezer verstaat, verdient geen recensie’. Toen die kritische recensies
er toch kwamen, reageerde Henk Doelwijt met ingezonden stukken die uit het
smerigste riool nog niet op te vissen zijn. Er zijn nog meer beschamende gevallen
van pronken met andermans veren geweest. Bij de produktie van een grammofoonplaat
ging Jules de Palm er met de liedjes van wijlen René de Rooy vandoor. Het stuk over
Sophie Redmond Een dikke zwarte vrouw als ik (1984) werd opgevoerd door Eartha
Silos en de legergroep Mofo als Een zwarte vrouw als ik (1986) zonder toestemming
van
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de familie Redmond of van Thea Doelwijt. Het boek Ons Surinaamse ik (1984),
samengesteld door Dolf Verroen en Nannie Kuiper en verschenen bij uitgeverij
Leopold, nam teksten op van een groot aantal Surinamers zonder hen daarvoor vooraf
te contracteren. Volgens Edgar Cairo is hij de zwaarstgedupeerde, we praten dan
over miljoenen: éénderde van zijn roman Nyumane/Uit mensennaam (1986) zou hij
in Engelse vertaling naar de USA hebben gestuurd en op basis daarvan zou Martin
Scorsese zijn spraakmakende Jezus-film hebben gemaakt...
In Suriname verschijnt het overgrote deel van de literaire produktie in eigen beheer.
Enige schappelijkheid in de opstelling van de drukkerijen verlicht dan meestal de
zwaarste financiële zorgen van de schrijver. In 1974 startte Frank Renada in Den
Haag uitgeverij Pressag. Zij gaf na enkele maanden de geest maar dook als herboren
in 1977 weer op in Paramaribo onder de naam Bolivar Editions. Van een tiental
auteurs had zij werk uitgebracht toen er een definitief einde aan de onderneming
kwam, ten eeuwigen dage zal haar naam te boek blijven staan als bezoedeld door
financiële malversaties. De oudste uitgeverij is Varekamp & Co, later VACO geheten,
maar zij heeft zich vooral toegelegd op fraai uitgevoerde non-fictie uitgaven en pikt
slechts nu en dan een literair graantje mee, zoals recentelijk McLeods Hoe duur was
de suiker? (1987). De enige uitgeverij die de laatste tijd met enige continuïteit literaire
boeken op de markt brengt, is Uitgeverij De Volksboekwinkel. Tot het tiental uitgaven
dat zij de afgelopen jaren bracht behoorden de bundel Nieuwe Surinaamse Verhalen
(1986) met werk van veertien auteurs, de eerste poëziebundel die ooit bij een uitgeverij
verscheen, Getuige à decharge (1987) van Orlando Emanuels, en de roman
Proefkonijn (1985) van Paul Marlee. Voorts is een behoorlijk aantal uitgaven
gefinancierd door ‘lanti’, de overheid - het Bureau Volkslectuur, het Instituut voor
Taalwetenschap en de Afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs al heeft datzelfde lanti een reputatie te verdedigen als het gaat om het om zeep helpen
van uitstekende projecten.
Vóór 1975 kende Suriname als meest prestigieuze culturele on-
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derscheiding de Gouverneur Currie-prijs. Shrinivāsi, Michaël Slory, Thea Doelwijt
en Henk Tjon (nu regisseur van de groep De Nieuw Amsterdam) mochten hem
ontvangen. De driejaarlijkse Literatuurprijs van Suriname is van latere datum. Over
de jaren 1980-1982 werd hij voor het eerst uitgereikt, aan Bhai voor zijn bundel
Vindu (1982). Vervolgens kreeg voor de jaren 1983-1985 Michaël Slory hem voor
zijn bundels Fresko (1984) en Efu na Kodyo Efu na Amba Efu na Romeo Efu na Julia
Amir... nanga (1985).
Die laatste toekenning deed nogal wat stof opwaaien. Zonder twijfel vond Bhai
in Slory een waardig opvolger. Niet alleen had Slory jarenlang op de bres gestaan
voor de literaire emancipatie van het Sranan, hij was er altijd weer in geslaagd in
elke nieuwe bundel een aantal gedichten te presenteren die al vanaf het moment van
publikatie tot de canon van de Sranan-literatuur gerekend konden worden. Daarbij
kwam dat hij niet op een groot publiek kon rekenen, noch op veel aandacht vanuit
de hoek van de literatuurkritiek. Het oeuvre van Slory was een prestatie van niveau.
Er was één persoon die duidelijk liet merken dat hij het niet met de toekenning
eens was. De auteur Paul Marlee schreef een lang stuk in De Ware Tijd van 4
september 1986, dat ook geplaatst werd in De Westvan 5 september 1986; of het stuk
ook in andere binnenen buitenlandse bladen is verschenen, weet ik niet. Het droeg
de titel: ‘Kan je een condor vergelijken met een struisvogel of een kolibri met een
cheetah?’ Aanvankelijk las ik er overheen, want ik dacht dat het een verhaal over de
natuur was. Marlee was duidelijk teleurgesteld en dat was aan de toon van zijn stuk
te merken. Als schrijver van de roman Proefkonijn was hij een van de mededingers
naar de prijs. (Hij had zelf ook zitting in de toekenningscommissie, maar had zich
buiten de beraadslagingen gehouden.) Hij betoogde dat de prijs toegekend was op
grond van taalpolitieke en culturele belangen en zocht de oorzaak daarvan in de
samenstelling van de commissie. In recht-voor-zijn-raap-Nederlands: er zaten te veel
creolen in. Nu was de commissie inderdaad bepaald geen doorsnee van de bevolking,
maar dat van die taalpolitieke factoren laat ik maar voor rekening van Marlee. Hoe
dan ook, noch
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zijn artikel, noch een uitvoerige, niet-openbare nota aan de Minister waarin hij het
wanbeleid van de commissie uit de doeken deed, hielp hem verder. En nu alles anders
is, eindigt hier de geschiedenis: Marlee kreeg eervol ontslag als commissielid.
Het zal intussen duidelijk zijn geworden hoe complex de literaire verhoudingen
liggen en dat de obstakels voor schrijflustigen in de loop van de jaren tachtig niet
kleiner zijn geworden. De gebrekkige informatie-uitwisseling met het buitenland is
in het eerste hoofdstuk al ter sprake gebracht. Kakkerlakken vreten boeken en
manuscripten op, dat hebben ze altijd al gedaan, maar Baygon de beruchte
insektenverdelger is tegenwoordig onvindbaar en onbetaalbaar geworden. Verder:
er zijn geen schrijfmachines meer te koop, laat staan tekstverwerkers, kopiëren is
peperduur. Om ook te laten zien wat nog wel soepel kan, citeer ik uit een advertentie
in De Ware Tijdvan 27 juni 1988: ‘Pas ontpakt: Candle light, Loveswept, Mijn
geheim, Intiem, Aktueel, Tom en Jerry, Pocketscoop (Uw horoscoop voor elke dag),
Tom en Jerry Super, Jasmijn. Diverse nummers. Ook nieuwe.’
Heel deze situatie kan onze verontwaardiging opwekken en zelfs zou je geneigd
zijn hierin een excuus te vinden voor de povere kwaliteit van veel werk. Maar dat is
toch in wezen een negatieve benadering. Liever kunnen wij bewonderen dat er
ondanks al die omstandigheden toch nog voortreffelijk werk geproduceerd wordt.
Alle strubbelingen ten spijt, is de documentatie De Surinaamse literatuur 1970-1985
- een lastig te drukken werk - een boek dat niet onderdoet voor een uitgave van elders
ter wereld. Boeken die bij uitgeverijen verschijnen zien er praktisch altijd goed
verzorgd uit en steken ver uit boven het meestal grauwe drukwerk uit India of Afrika.
Er zijn voortreffelijke Surinaamse omslagontwerpers en het beroep op kunstenaars
heeft erg fraaie omslagen opgeleverd. Ook veel boeken die in eigen beheer uitkomen
hebben hetzelfde professionele uiterlijk. Maar in deze hoek zit ook heel wat rommel,
boeken zonder titelpagina, zonder de meest elementaire gegevens en slordig gedrukt.
Het zou echter jammer zijn wanneer al die gestencilde, gefotokopieerde, zelf geniete
of geplakte uitgaafjes van-
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wege hun vormgeving werden veronachtzaamd, want het is vaak genoeg werk dat
de moeite van het lezen waard is.
Zoals in hoofdstuk 12 al is gezegd scheppen veel schrijvers ook binnen de
traditionele vormconventies oorspronkelijk werk. Auteurs in ander talen dan het
Nederlands maken het zichzelf niet gemakkelijk, en toch kwamen Johan Sarmo en
Hein Vruggink met vier uitgaven in het Surinaams-Javaans, hield het hindostaanse
tijdschrift Bhāsā het vier jaar vol, durfde Romeo Grot in 1987 een novelle in het
Sranan te brengen, bracht Nardo Aluman Pyjai-liederen in het Karaïbs. Er is zoveel
waar de Surinaamse schrijver tegen op te boksen heeft: de passaat van het moeizame
drukproces, de stroming die hem mee wil voeren naar de vleespotten van Ptata
(Nederland), de soela's die hem van de volkstalen of naar het uitsluitende gebruik
van het Nederlands drijven, en ook: de stroom die uitvalt wanneer hij 's avonds na
zijn normale dagtaak zich wil zetten aan een blanco vel papier om iets neer te schrijven
dat ogenschijnlijk zo vaak marginaal en zinloos is. En toch doet hij het, daar tussen
Marowijne en Corantijn, en met elke goede uitgave realiseert hij een nieuw rustpunt
tussen de stromen die hem omringen, een rots in de stroming van de soela met
daarbovenuit de violette bloemetjes van de Kumaru-nyannyan.
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Verantwoording en literatuur
In het voorgaande zijn geen literatuurverwijzingen opgenomen. Uigebreide
literatuuropgaven zijn te vinden in: Michiel van Kempen, De Surinaamse literatuur
1970-1985; een documentatie (Uitgeverij De Volksboekwinkel, Paramaribo 1987,
406 pp.), onder meer aanwezig bij het Tropeninstituut te Amsterdam en de CARAF
(Caraïbische Afdeling van de Rijksuniversiteit) te Leiden. Hieronder wordt naar dit
boek verwezen met DSL. Vermelding krijgen de bronnen van citaten voorzover niet
in de hoofdstukken vermeld en enige nieuwe studies verschenen na het uitkomen
van DSL.

Hoofdstuk 1
Over de voorgeschiedenis en de vroege jaren van de Sticusa gaat het boekje van
Albert Helman en Jos de Roo, Groot geld tegen klein geld (Sticusa, Amsterdam
1988).
De gedichten ‘Oom met zijn lange baard’ en ‘Tante Mok maakt zich geen zorgen’
komen uit: Zwingli Zeegelaar, Adjosi fu Ganzee (eigen beheer, z.p. [Paramaribo]
1988).

Hoofdstuk 2
Het begincitaat van Robin Raveles komt uit ‘Ontwikkeling van de Letterkunde’ in:
J.H. Adhin (ed.), 100 jaar Suriname; gedenkboek i.v.m. een eeuw immigratie (1873
- 5 juni - 1973) (Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie, Paramaribo 1973).
Over periodisering: pp. 31-32 van DSL. De Nederlandse vertaling van ‘Kopenhagen’
is van Michel Berchem en Michiel van Kempen.

Hoofdstuk 3
De hoofdstuktitel is Trio en komt uit het boekje Paramaribo gezien door Sanëpë,
Ririphië Sëresëreru, Kapai (Taleninstituut, Paramaribo 1977).
De vertelling ‘Ewarumy/De slechte geest’ is ongepubliceerd. De ter sprake
gebrachte recensie van Joop Vernooij verscheen in De Ware Tijd van 1 september
1988, de reactie van Spoelstra op 6 september 1988 in dezelfde krant.
De uitgave van Cees Koelewijn, Oral literature of the Trio Indians of Suri-
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nam verscheen bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde/Foris
Publications, Dordrecht/Providence 1987 als no. 6 in de Caribbean Series.

Hoofdstuk 4
Voor dit hoofdstuk is materiaal gebruikt uit een bespreking van verschillende
Anansi-boeken, verschenen in oso jrg. 7, nr. 1, mei 1988, pp. 107-110.

Hoofdstuk 5
Over de ontwikkelingen in het hindostaanse toneel: pp. 125-127 van DSL. Voorts
ook het tweede hoofdstuk van R. Raghoebier, Sanskriti ki baten (Cultuurstudies,
Paramaribo 1987), pp. 71-93.
Mijn recensie van de bundel van Kishna verscheen in De Ware Tijd van 24 juli
1985. De taalkundige aanmerkingen van het ‘Nationale Talen Coördinatie Comité’
verschenen in dezelfde krant op 9 augustus 1985.

Hoofdstuk 6
De Javaanse en de Sranan versie van het gedicht van Modiwirjo verschenen eerder
op de Literaire Pagina van De Ware Tijd van 11 april 1987, De Nederlandse vertaling
verschijnt hier voor het eerst.

Hoofdstuk 7
De formulering uit de eerste alinea over navel en navelstreng stond in mijn inleiding
tot het Suriname-nummer van Preludium, 5e jrg. nr. 3, december 1988.
Het fragment van Koenders is geciteerd naar de bloemlezing Kri, kra! (Bureau
Volkslectuur, Paramaribo 19784) van Thea Doelwijt. De informatie over Rahman
Khan steunt op een nog te publiceren lezing van Theo Damsteegt, gehouden op het
46e Amerikanistencongres, 1988 te Amsterdam, plus mondelinge toelichting.

Hoofdstuk 8
De periode 1970 tot en met 1985 in hoofdstuk 9 is in detail uitgewerkt in hoofdstuk
4 ‘Literatuur en maatschappij’ van DSL.

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

156

Hoofdstuk 9
De gedichten van Shrinivāsi en Slory zijn niet eerder gepubliceerd.

Hoofdstuk 10
Andere dan de genoemde lolbroeken vindt men in DSL, p. 118.
Het gedicht van Manuel Stuart verscheen eerder in het Suriname-nummer van
Deus ex Machina, nr. 42, april-mei-juni 1987. Daarin ook het gedicht van Nardo
Aluman.
Het gedicht van Oemar Amatsoemarto verscheen in Preludium (december 1988).
Aandacht voor werk van Chinezen is er in: W.L. Man A Hing, ‘De Chinese pers
in Suriname’ in oso, jrg. 7, nr. 1, mei 1988, pp. 97-102.
Uitvoerige bespreking van themata in hoofdstuk 5 van DSL.

Hoofdstuk 11
De term ‘Synthetische maskers’ hanteert Edgar Cairo in een gelijknamig stuk in:
Matheid, hoezo? onder redactie van Carry van Lakerveld en Joost Smiers uitgegeven
bij Sjaloom in 1984.
Van Deels stuk over Borges verscheen in Trouw van 12 januari 1989. Het gedicht
van Karg verscheen in Preludium (december 1988); de hier weergegeven versie is
herzien.
Het citaat van Henny de Ziel staat in het Woordenboek van het
Surinaams-Nederlands van J. van Donselaar (Coutinho, Muiderberg 1989).
Het citaat van Cairo komt uit Ik ga dood om jullie hoofd (1980).
Over Surinaamse schrijvers in Nederland: DSL hoofdstuk 7.

Hoofdstuk 12
Bruma over Dobru geciteerd naar De Ware Tijd van 26 oktober 1988.
Dobru's uitspraak over Bruma deed hij in een interview in Tori, 1ste jrg., nr. 8
(1978).
Uitvoeriger over Dobru is mijn artikel ‘R. Dobru: een maatschappelijke inhoud
en zijn vorm’ in oso 7e jrg., nr. 1, mei 1988, pp. 7-20.

Hoofdstuk 13
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Voor dit hoofdstuk heb ik gebruik gemaakt van gegevens uit mijn artikel ‘De
populariteit van Surinaamse literatuur’ in NUCS-Koerier, jrg. 1988, nr. 1 (april), pp.
25-31.

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

157
Don Walther deed zijn uitspraak in een interview met Elvira Rijsdijk in De Westvan
15 oktober 1984.
Over lezers ook: pp. 59-62 van DSL.

Hoofdstuk 14
Aan het literatuurbedrijf is uitvoerig aandacht besteed in hoofdstuk 3 van DSL.
Het citaat van Pos komt uit Reizen en stilstaan (1988).
Recensies op Henk Doelwijts uitgaven in Bhāsā van oktober 1987 en De Ware
Tijd van 16 december 1987.
Thea Doelwijt over Eartha Silos in Weekkrant Suriname van 10 september 1988.
De uitspraak van Mitrasingh in De Ware Tijd van 20 september 1988. Michael
Anthony geciteerd in Aart Broek, Het zilt van de passaten (In de Knipscheer, Haarlem
1988).
Uitvoeriger over kakkerlakken en boekenpest is mijn artikel ‘De knagers en de
knabbelaars’ in Maatstaf; nr. 11/12 van 1988, pp. 133-140.
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Profielen van schrijvers
De aanduiding ps na de auteursnaam duidt erop dat het om een pseudoniem gaat dat
achter in dit boek in de lijst van pseudoniemen is opgenomen. Uitgaven zijn in eigen
beheer uitgebracht, tenzij na het jaartal van verschijning de uitgeversnaam wordt
vermeld. Secundaire literatuur over de meeste auteurs is to vinden in: Michiel van
Kempen, De Surinaamse literatuur 1970-1985; een documentatie (Uitgeverij De
Volksboekwinkel, Paramaribo 1987). De bekendste auteurs in Nederland zijn (of
worden binnenkort) opgenomen in het Kritisch Literatuur Lexicon
(Samson/Wolters-Noordhoff, Alphen aan den Rijn enz. 1980 - ). Een beperkt aantal
oudere auteurs vindt men in de Encyclopedie van Suriname (Elsevier, Amsterdam
enz. 1977) en in: Aldert Waldrecht, Het goud van Suriname (Bureau Volkslectuur,
Paramaribo 1970). Een goede introductie tot enkele belangrijke auteurs geeft Wim
Rutgers in Dubbeltje lezen, stuivertje schrijven (Charuba/Leopold, Oranjestad/Den
Haag 1986).
JNAN HANSDEV ADHIN (1927). Jurist. Neemt een vooraanstaande plaats in in de
politiek (onder meer tweemaal minister voor de VHP) en in het hindostaanse culturele
leven. Was directeur van de Volksuniversiteit Nickerie, directeur van het Bureau
Volkslectuur en redacteur van Soela (1962-1964), veel bijdragen voor Dharm prakash
(1975-1981) en Bhāsā (1983-1987). Voorts proza in Soela onder de naam Sad Darshi
en toneelstukken onder de naam Gyan Dev. Verder heeft hij op zijn naam staan: een
enorm aantal publikaties op het gebied van onderwijs, recht, economie, hinduïsme,
taalkunde, cultuurgeschiedenis en filosofie en vertalingen van belangrijke werken
uit de Indiase literatuur (zie hoofdstuk 5).
(1946). Medewerker voor inheemse culturen bij de Afdeling
Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Karaïb, afkomstig uit
Galibi aan de Marowijnerivier (grensrivier met Frans-Guyana). In 1985 vertaalde
hij een bundeltje pyjai-liederen (een pyjai is een genezer): Atamygano Warery
(letterlijk: Liederen om in zichzelf to keren, Oemari). In 1988 bracht hij het toneelstuk
Julawai - besproken in hoofdstuk 3. Schrijft ook poëzie - gedicht in hoofdstuk 10.
Klaar voor de drukpers is Epakano jakonombo (Tijdens de opstanding), een bundel
Karaïbse legenden, mythen en sagen in de Nederlandse taal (één ervan opgenomen
in Verhalen van Surinaamse schrijvers, 1989, AP, en één in hoofdstuk 3).
NARDO ALUMAN
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TJ. ARKIEMAN,

ps (1921). Gaf in 1945 een fraai geschreven, liefde- en sfeervolle
schets van het binnenland van Suriname in Suriname, het vergeten land, dat verscheen
bij W.L. Salm, toen nog uitgever te Amsterdam.
BERNARDO ASHETU,

ps (1929-1982). Debuteerde in de ‘Antilliaanse Cahiers’ met
Yanacuna (1962), ingeleid door Cola Debrot. Hij bracht zijn jeugd in Suriname door
en een groot deel van zijn latere leven als scheepsmarconist op de Caraïbische Zee.
Hoewel hij debuteerde in een tijd toen vele dichters zich voor het eerst presenteerden
onttrekt zijn in het Nederlands geschreven poëzie zich aan de toon en de dichterlijke
objecten van die dagen. Hij schrijft gevoelige verzen, fijnzinnig observerend hoe
droom en werkelijkheid uit elkaar groeien en uiteindelijk slechts droefenis overblijft
voor ontheemden overal ter wereld.
(1962). Vertaler-Engels en medewerker Migranten Televisie
Den Haag. Woont sinds 1975 in Nederland. Maakte zijn debuut met de novelle Stifa
(Ontslag, 1984, SSN), het eerste prozaboek in het Sarnami (zie hoofdstuk 10). In de
vorm van een flashback wordt de ontmoeting tussen een weduwnaar en een zwerver
beschreven, schilder en dichter. Er ontwikkelt zich een eigenaardige, met alcohol
besprenkelde relatie tussen de mannen, tot de dichter zich in een vlaag van
eenzaamheid van het leven berooft. Het boek werd zeer lovend ontvangen, beter dan
de korte roman Sunwái kahá (Nergens een toevlucht, 1987, Surinen) die aan de
melodramatische kant is: een meisje gaat naar de stad, raakt zwanger van de zoon
van de familie bij wie ze werkt. De familie stuurt haar weg en haar ouders verstoten
haar. Dat Baldewsingh ook talent als dichter heeft bewees het bundeltje Voor wat ze
werkelijk te zeggen hebben (1988, Surinen), poëzie in het Nederlands en het Sarnami.
RABIN BALDEWSINGH

GERRIT BARRON (1951). Laatstelijk werkzaam als voorlichter bij premier Udenhout,

zij het niet operatief in die functie. Debuut in 1973 met de bundel Falawatra (Eb),
later nog drie bundels, sterk nationalistische, anti-kolonialistische poëzie in het Sranan
en het Nederlands en naar de vorm geheel in de traditie-Dobru met een enkel
oorspronkelijk gedicht. Redacteur van Bro (1983). Zijn columns, verschenen in De
Ware Tijd, bundelde hij tot Ik en mijn pen (1986). Schreef een aantal kinderboeken.
Zijn laatste dichtbundel is Nieuwe gedichten in de late middag (1988) die naar vorm
en inhoud niet verrast, tenzij door het feit dat de dichter zichzelf geniaal noemt en
er geen woord van kritiek op het militarisme in terug te vinden is.
BHAI,

ps (1935). Onderdirecteur Cultuur. Zeer actief in de culturele wereld, onder
andere oprichter van het Caribbean Centre te Lelydorp. Schreef poë-
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zie in het Hindi en Nederlands in het tijdschrift Soela, filosofisch en meditatief. Het
Nederlandstalige werk werd gebundeld in Vindu (Hindi voor: Geheim, 1982) waaruit
het concreet-afbeeldende van zijn vroegere poëzie geheel is verdwenen (zie hoofdstuk
10, alwaar ook een gedicht). Voor deze bundel ontving Bhai de Literatuurprijs van
Suriname 1980-1982. Liet sindsdien poëtisch niet meer van zich horen.
(1904-1985). Voorvechter van de leuze ‘Baas in eigen huis’
en strijder voor de rechten van de kleine man. Statenlid van 1942-1943 en 1945-1951.
Groot redenaar, kunstschilder en schrijver (zie hoofdstuk 7, ook over zijn conflict
met gouverneur Kielstra). Schreef o.a. Woeker (1936, toneel), De keerzijde van de
medaille (1947, filmscript), Het water komt (1953). Van zijn werk is niets in boekvorm
verschenen.
WIM BOS VERSCHUUR

(1931-1986) Journalist. Publiceerde slechts één bundel met verhalen
en gedichten: Obia a no'f joe no spit na' ini (Sranan: Bemoei je met je eigen zaken,
1968, herdruk 1975, Pressag). Het boek is belangrijk vanwege de nadrukkelijke
aandacht voor wat jarenlang taboe was: bonu, luku, wisi en winti (geloof en rituelen
rond de creoolse zwarte magie en religie). Bradley vertelt vlot in het
Surinaams-Nederlands met zinnen in het Sranan.
NEL BRADLEY

(1925). Jurist en politicus (Statenlid en minister voor de PNR). Leider
van de culturele organisatie Wie Eegie Sanie, aanvankelijk in Nederland, later in
Suriname. Voorvechter van het Sranan, mede-redacteur van het Suriname-nummer
van De Tsjerne (1952) waarin zijn verhaal ‘De fuik’ verscheen (zie hoofdstuk 2 en
7) (opgenomen in Verhalen van Surinaamse schryvers, 1989, AP). Schreef voorts
gedichten (opgenomen in Creole Drum (1975, Yale Univ.)) en toneelspelen die zich
in de slaventijd afspelen: De geboorte van Boni (1952 in Nederland, in 1957 in het
Sranan in Suriname), Basja Pataka (Suriname 1958). Schreef en regisseerde voorts
Anansitori met veel dans en muziek uit de creoolse traditie.
EDDY BRUMA

(1948). Schrijver. Een van de produktiefste auteurs. Debuteerde in
1969 met een sterk autobiografische novelle in het Sranan over een vader-zoonrelatie,
Temekoe (Bureau Volkslectuur), later herschreven in het Surinaams-Nederlands als
Temekoe/Kopzorg (1979) en nogmaals in het Algemeen Nederlands als Kopzorg
(1988, Agathon). Hij hanteert in veel van zijn werken een Surinaams-Nederlands
dat hij met zijn eigen vondsten heeft verrijkt tot het ‘Cairojaans’ wat vooral uit
Surinaamse hoek nogal is bekritiseerd (zie het begrip ‘krabu’ in hoofdstuk 14). In
Suriname is zijn meest gelezen boek Kollektieve schuld (1976, Novib - zie hoofdstuk
13). Cairo is sterk beïnvloed door de orale tradities van stads- en Para-negers, hij is
zelf een bekend
EDGAR CAIRO
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voordrachtskunstenaar. Hij publiceerde in totaal een tiental dichtbundels, zeven
dramatische werken, een tiental forse romans, twee bundels columns (zie hoofdstuk
11) en voorts verspreide verhalen en essays. Zijn hele werk draait om het negerschap
in al zijn facetten. Vooral het erfleven heeft hem vaak geïnspireerd (zie hoofdstuk
10). Sommige van zijn boeken spelen in Suriname, zoals Adoebe lobi/Alles tegen
alles (1977), over de strijd van een ambitieuze student die tussen verschillende
maatschappelijke milieus terechtkomt, en Mi boto doro/Droomboot havenloos (1980),
over de hosselproblemen en idealen van een paar jongens met een bus. Andere werken
spelen in het Caraïbisch gebied zoals het stuk Dagrati! Dagratil/Verovering van De
Dageraat (1980) over een slavenopstand in Guyana in 1763. Weer andere in
Nederland als het orate koningsdrama Het koninkrijk IJmond/Ba Kuku Ba Buba
(1985, Zuid). Zijn poëzie in het Sranan en Surinaams-Nederlands werd verzameld,
opnieuw gerangschikt en vertaald in Lelu! Lelu! Het lied der vervreemding (1983)
met een zeer uitgebreide, maar nogal slordige inleiding. In zijn schrijversloopbaan
is Cairo's aandachtsveld langzaam verschoven: van de neger als slaaf en vrije in
Suriname naar die in het Caraïbisch gebied, later naar de zwarte als immigrant in
een witte samenleving, uitgestotene en kosmopoliet, weer later naar de geschiedenis
van het bestaansverdriet van de Afrikaanse neger in Nyumane/In mensennaam (1986,
Agathon). Het grootste deel van zijn boeken is verschenen bij In de Knipscheer. In
zijn laatste boeken geeft zich een ernstige psychose bloot (zie hoofdstuk 13).
CANDANI,

ps (1965). Studente aan de Akademie voor Hoger Kunst- en
Cultuuronderwijs. Een van de eersten in Suriname die poëzie in het Sarnami schreef,
vooral in het tijdschrift Bāsā - zie het gedicht in hoofdstuk 10. Schreef ook
Nederlandstalige poëzie. De hindostaanse belevingswereld vormt de achtergrond
voor een poëzie die overwegend somber van toon is. Een bundel, Ghunghru tut gail
(De gebroken ketting) is aangekondigd.
GHARIETJE CHOENNI (1951). Onderwijzeres en andragologe. Sinds 1974 in Nederland.

Maakte deel uit van de Sarnami-beweging (zie hoofdstuk 10). Komt in haar enige
dichtbundel Asa (Hoop) (1980) krachtig op voor de bevrijding van de vrouw en
verandering van de maatschappij. Al is de bundel niet sterk, hij valt op doordat er
naast gedichten in het Nederlands, ook werk in het Sarnami en Sranan in opgenomen
is. Choenni is actief in de Surinaamse vrouwenbeweging en Surinaams Links en
mede-oprichtster van de vrouwenkrant Ashanti. Zij kantte zich tegen het verschijnsel
van het uithuwelijken in het toneelstuk En dan... ineens zoeken ze een man voor je
(1982).
ANDRÉ CIRINO (1949). Bestuursopziener voor Sipaliwini. Karaïbs auteur, publiceerde

in het Nederlands twee bundels Indiaanse vertellingen (1970), geba-
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seerd op de vertelschat van Karaïben en Arowakken. In voorbereiding is een boek
gebaseerd op journalistieke stukjes die in De Wert verschenen: Geknechte Indianen,
geknechte wereld.
R. DOBRU

ps (1935-1983). Schrijver en politicus (Statenlid voor de PNR en na 1980
onderminister voor cultuur). Als dichter en voordrachtskunstenaar de representant
van het nationalisme, met name met het gedicht ‘Wan bon’ (Eén boom) uit zijn
debuutbundel Matapi (1965 - zie hoofdstuk 8 en 12). Stimuleerde velen tot schrijven
in het Sranan en Surinaams-Nederlands en werd door velen nagevolgd (zie hoofdstuk
12). Redactielid van Moetete (1968). Zijn proza in Wasoema; verzamelde schetsen
uit het leven op een erf van Paramaribo (1967 - één ervan opgenomen in Verhalen
van Surinaamse schrijvers, 1989, AP), De glee (wc) en andere verhalen (1968) en
de korte roman Oema soso (1968) is levendig, maar lijdt aan een teveel aan gepreek.
Zijn politieke mémoires verschenen in 1969: Wan monki fri (fragment in hoofdstuk
8). Hij schreef voorts twee Surinaamse keukenmeidenromans en een bundel
Anansi-Tori (1979 - zie hoofdstuk 4). Zijn poëzie heft in de vroege jaren enkele
zuivere gedichten opgeleverd, maar verviel meer en meer in het afwikkelen van een
recept. Hij speelde in op de politieke actualiteit, bijvoorbeeld met het gedicht ‘Gooi
een stoel’ toen er op 11 juni 1979 in de Staten een vechtpartij uitbrak waarbij er met
stoelen werd gesmeten. Onder invloed van Cuba, Mao en Kim-Il-Sung leverden de
laatste jaren enkel nog politiek gebral op. Dobru schreef altijd over twee vaste thema's:
liefde en revolutie. Met de coup van 1980 ging hij enthousiast mee en hij werd op
handen gedragen. Van militaire wandaden nam hij nooit afstand. Zijn beste gedichten
werden bijeengebracht in Boodschappen uit de zon (1982, Meulenhoff). Postuum
werd hem in 1989 de gouden ster van de revolutie toegekend.
THEA DOELWIJT (1938). Schrijfster. Debuteerde met De spare revolutie (1967) waarin

zij verhaalt hoe jongeren met veel elan een ‘omwenteling’ teweegbrengen. Sobere
poëzie bevat Met weinig woorden (1968). Redactielid van Moetete (1968). Schreef
twee veelgelezen boeken, de thriller Toen Mathilde niet wilde... (1971) en Wajono
(zie hoofdstuk 13). Het laatste boek beschrijft de problemen van een ‘Indiaan’ die
naar de stad gaat, maar uiteindelijk weer terugkeert naar het bosland. In de jaren
zeventig en tachtig schreef ze een groot aantal toneelstukken, musicals en
cabaretteksten, vooral voor het Doetheater, onder meer Land to koop (1973). Centraal
stonden daarin een zelfbewust Surinamerschap met behoud van alle rijkdom aan
culturen maar zonder etnische scheidslijnen en een beleving van de menselijke
vrijheid zonder koloniale repressie of knellende tradities (met name ook voor de
vrouw). Fel is Naar verzet tegen militarisme in het stuk Iris (1987, International
Theatre Bookshop), besproken in hoofdstuk 9. Ze stelde enkele belangrijke bloemle-

Michiel van Kempen, Surinaamse schrijvers en dichters

163
zingen samen - Kri! kra! Proza van Suriname (1972, Bureau Volkslectuur), Geen
geraas of getier (1974, Bureau Volkslectuur) en met Shrinivāsi Rebirth in words
(1981, Ministerie van Cultuur) (zie hoofdstuk 10) - en bracht veel literair werk naar
boven, onder meer van Sophie Redmond. Verschillende kinderboeken staan op haar
naam, waaronder het op ‘Indiaanse’ vertellingen gebaseerde Kainema de Wreker en
de menseneters (1977). Sinds december 1982 in Amsterdam woonachtig verbeeldt
ze ook de situatie van migranten, zoals in het kinderboek Op zoek naar Mari Watson
(1987, Confettireeks) en in de Saramaccaanse musical Cora-o (1988).
ANÉ DOORSON, ps (1927). Ambtenaar te Nieuw-Nickerie. Belangrijk Sranan auteur:

in zijn werk komt het creoolse leven humoristisch, oorspronkelijk en vol vitaliteit
tot uiting. Bewerkte buitenlandse stukken voor het Surinaamse publiek, bijvoorbeeld
Het schoenlappersvrouwtje van García Lorca tot So wan lobi diri (Zo een dure liefde)
dat veel opvoeringen kende. Verhalen in Soela en in Nieuwe Surinaamse verhalen
(1986), gedichten in Moetete (1968). Voorts bracht hij het door Henry Balker vertelde
verhaal Het levenswater van Ana Bolindo-Kondre (1978, Bolivar/JLP).
(1926). Vormingswerker. Schrijft en regisseert vanaf 1959
toneelstukken en folkloristische shows - in totaal meer dan 25 - die het alledaagse
leven onder de creolen te zien geven, bijvoorbeeld Rudy (1959), het folkloristische
drama Kedjaman (1969) en Djomp abra (1977). Met Eigen oogst/Apna phal (1988)
schreef hij ook een stuk met een ‘klassiek’ hindostaanse thematiek: de overspelige
man. Skuma/Schuim (1982) is zijn - enige - dichtbundel, in het Sranan en het
Nederlands, met sterk opeengedrongen taal.
EUGÈNE DRENTHE

(1902-1982). Visser en marktkoopman. Bonuman, banyakenner en
-leider en een van de bekendste vertellers van creoolse volksverhalen, ook voor de
radio. Wordt besproken in hoofdstuk 4. Trudi Guda nam zijn werk op en
transcribeerde het in twee uitgaven van Cultuurstudies: Wan tori fu mi eygi srefi.
(Een verhaal over mezelf, 1984) en Sye! Arki Tori! (Stt! Luister naar het verhaal!,
1986) Een verhaal uit deze laatste uitgave is opgenomen in Verhalen van Surinaamse
schrijvers (1989, AP).
ALEKS DE DRIE

ORLANDO EMANUELS (1927). Gepensioneerd voorlichter van De Surinaamsche Bank.

Debuteerde in Soela onder de schuilnaam Cyrano. Eerste bundel in 1969 met nogal
zwaar getoonzette kritisch-nationalistische poëzie. Onze misdaad van zwijgen. Bleef
gedichten en proza publiceren in verspreide uitgaven, onder meer het verhaal ‘De
bloemen zijn gek’ in Nieuwe Surinaamse Verhalen (1986), later opgenomen in
Verhalen van Surinaamse schrijvers, (1989, AP). Beter dan in zijn eerste bundel is
de balans in Getuige à decharge (1987, De
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Volksboekwinkel), de eerste dichtbundel die ooit bij een Surinaamse uitgeverij
verscheen - een gedicht daaruit in hoofdstuk 9. Zijn poëzie is afwisselend
lyrisch-melancholisch en hard politiek-kritisch. De laatste bundel vormde een
doorbraak in het stilzwijgen van dichters in de eraan voorafgaande jaren. Emanuels
schreef voorts veel cabaretteksten en teksten voor kinderen, zoals de bundels versjes
Popki patu 1 & 2 (Poppekeuken, 1986, Ministerie van Onderwijs en Cultuur). Met
een van zijn liedtekstjes won hij in 1988 het Pikin poku-festival voor kinderliedjes.
(1910). Laatste gouverneur en eerste president van Suriname.
Pedagoog. Bekend verteller van Anansitori. In 1986 verscheen Het grote Anansi-boek
(Aldus e.a.) met 26 vertellingen en geïllustreerd door Noni Lichtveld. Sinds 1981
woonachtig in Nederland.
JOHAN FERRIER

LEO FERRIER (1940). Studeerde muziek, sinds 1979 stafmedewerker van het Surinaams

Museum. Publiceerde een klein maar belangwekkend oeuvre. Ātman (1968, De
Bezige Bij) is de eerste psychologische roman in de Surinaamse letteren. Hij beschrijft
de weg die een jongeman van gemengd-etnische aard heeft te gaan om de psychische
desintegratie in zich tot harmonie te brengen. De historisch-etnische scheidslijnen
die de maatschappij verdeeld houden zweert hij af en hij voelt een hogere eenheid
in zich die creool en hindostaan, christendom en hinduïsme verenigt. Met zijn
sfeervolle beschrijvingen van Commewijne, fraai van stijl, en zijn symbolische lading
is het boek een van de beste werken uit de Surinaamse literatuur. Plannen om het
boek in Suriname te herdrukken konden wegens materiaalschaarste nog niet tot
uitvoering worden gebracht. In Ferriers tweede roman, El sisilobi of het
basisonderzoek (1969, De Bezige Bij) is er een complete ommekeer: het boek verhaalt
van een in aanleg idealistische regisseur die compleet afglijdt in corruptie en
materialisme. Ferrier is hierin uiterst cynisch over de eenheid van de bevolking en
de mogelijkheden om de maatschappij te veranderen. De vorm is uiterst hybridisch:
verhaal, drama, essay, wetenschappelijk vertoog enzovoorts lopen door elkaar. Voorts
verscheen van Ferrier nog een verhaal in het Suriname-nummer van Tirade (1973)
met eenzaamheid, homofilie en toekomstplannen als motieven (opgenomen in
Verhalen van Surinaamse schrijvers 1989, AP). Voor het eerst heeft Ferrier mannelijke
homofilie ter sprake gebracht en hij deed dat op een niet-nadrukkelijke wijze. Na
een ernstige psychose, volgend op een mislukt concert in Ons Erf te Paramaribo in
1975, heeft hij enkel nog historische artikelen gepubliceerd in de Mededelingen van
het Surinaams Museum. (Zoon van Johan Ferrier.)
(1954). Ging in 1972 naar Nederland. Beschrijft in haar poëzie
gevoelig en indringend-observerend de verstoring van de balans van
CHITRA GAJADIN
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Hindostanen die Suriname verlieten. Haar gedichten zijn sterk gekleurd door (heimwee
naar) haar jeugd in het district Suriname en ervaringen bij een weerzien met haar
geboorteland na jaren afwezigheid. Hoewel zij tot de Sarnami-beweging hoorde (zie
hoofdstuk 10), waren haar eerste drie bundels Nederlandstalig: Van erf tot skai (1977,
Futile), Padi voor Batavieren (1979, Futile), De zon vloeit weg uit mijn ogen (1983,
Futile). De bundel Kab ke yaad/ Van wanneer een herinnering (1984, NBLC) geeft
haar Sarnami poëzie over de jaren 1977 tot 1983, met vertaling. In haar verhalen,
gebundeld in Bari dopahar (Het heetste uur van de dag, 1989, NBLC), beschrijft en
herinnert zij het land dat zij verliet. Chitra Gajadin werkt voor de Feduco en als
recensente voor het NBLC.
RABIN GANGADIN (1956). Ontwikkelingssocioloog, studeerde allerlei vakken. Sinds

1974 woonachtig in Nederland. Verwierf beruchtheid met felle recensies in onder
meer Weekkrant Suriname, Elseviers Magazine, Propria Cures en welzijnsbladen.
Uit dit werk kwam voort De Surinaamse literatuur (1986, Heeffer). Zijn poëzie is
direct, grillig, zonder herkenbaar Surinaamse elementen: Desaveu (1980) die
gewijzigd werd herdrukt als Een zeldzame kamer (1982, Arbeiderspers). Voorts:
Tussen letter en geest (1984, AP) en Striptease zonder muziek (1987, Goossens). In
zijn proza haalt hij fel uit naar zijn Landgenoten (1986, In de Knipscheer). Gangadin
ontziet niets en niemand - ook zichzelf niet - en heeft de neiging zich te
overschreeuwen (zie hoofdstuk 11).
(1955). Sociaal werker. Lange tijd woonachtig in Nederland, waar hij
debuteerde met ‘Ik’ (1973). Die eerste poëziebundel werd alleen gevolgd door
verspreid verschenen werk in het Sranan en het Nederlands, gedichten die vaak op
maat van voordracht gesneden zijn. Zijn novelle Georgette mi lobi (Georgette mijn
lief, 1987) is structureel niet sterk als een aaneenschakeling van gebeurtenissen die
een jong stel meemaakt op vakantie in de buurt van Albina tegen de achtergrond van
de eerste jaren na de coup van '80, maar is een opmerkelijk gebeuren als eerste
zelfstandige uitgave van proza in het Sranan sinds Cairo's Temekoe uit 1969.
ROMEO GROT

TRUDI GUDA (1940). Cultureel antropologe. Schreef twee dichtbundels De geur van

franchepane (1970) en Vogel op het licht (1981) - first runner-up van de literatuurprijs
1980-1982. Hoewel haar poëzie vaak geïnspireerd is door de actueel-politieke situatie,
geeft zij verrassend origineel verwoorde gedichten, die de dingen in hun historisch
perspectief zetten en sensitief-contemplatief van aard zijn. Belangrijk werk verrichtte
zij met uitgaven van oraal werk van Aleks de Drie.
DENISE DE HART

(1914). Na de ingreep van 1980 werkzaam als Ombudsvrouw
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voor de Surinaamse bevolking begon zij hekeldichten te schrijven, aanvankelijk nog
binnen het kader van de ‘revolutie’, later steeds sterker oppositioneel. Verhuisde
naar Nederland. Twee katernen: Revolutie of dode doks 1 & 2 (1981) en een bundel:
Suriname is switi Sranang niet meer (1984, Ordeman - zie hoofdstuk 9). In haar,
rijmende, gedichten gaat het puur om de boodschap die helder moet overkomen,
poëtisch zijn ze hooguit als curiosa interessant.
ALBERT HELMAN,

ps (1903). Schrijver, veelgelezen in Suriname (zie hoofdstuk 13).
Hoorde tot de eerste Surinamers die emigreerden en neemt een nogal omstreden
positie in als schrijver, omdat sommigen vinden dat hij te sterk vanuit een Nederlandse
optiek schrijft. Hij woonde in Spanje, Mexico, de VS, Tobago, Italië en woont nu
weer in Nederland en dat kosmopolitisme weerspiegelt zich in zijn werk. Daarin
tekenen zich drie ‘Surinaamse’ perioden af: I. 1922-1931. Helman woont in Nederland
en daar verschijnen enkele van zijn belangrijkste werken, geschreven met de distantie
tot het moederland die kenmerkend is voor de emigrant: de roman Zuid Zuid West
(1926, De Gemeenschap - zie hoofdstuk 7), de novelle Mijn aap schreit (1928, De
Gemeenschap), de verhalenbundel Hart zonder land (1929, De Gemeenschap) en
de roman De stille plantage (1931, Nijgh & Van Ditmar - besproken in hoofdstuk
12). II. 1945-1961. Het grootste deel van deze periode is Helman in Suriname, onder
meer als minister van onderwijs, voorzitter van de Rekenkamer en directeur van het
Bureau Volkslectuur. Hij publiceert de politieke essays Suriname aan de tweesprong
(1945 W.L. Salm) en Suriname's nationale aspiraties (1953, Arbeiderspers) - beide
ter sprake gebracht in hoofdstuk 7. Voorts worden enkele belangrijke toneelstukken
opgevoerd - zie hoofdstuk 8 waarin ook een fragment van Green pastures (1954) in
het Surinaams-Nederlands - en verschijnt de roman De laaiende stilte (1952,
Amsterdamsche Boek- en Courantmij.) die in 1953 wordt bekroond met de
Vijverberg-prijs. Zijn Sranan gedichten uit deze tijd werden nooit gebundeld
uitgegeven (zie hoofdstuk 7). (Tussentijds verscheen in 1968 nog Zaken, zending en
bezinning, kroniek van de firma Kersten.) III. Vanaf 1977. Buiten Suriname doet
Helman een aantal belangrijke werken verschijnen: Cultureel mozaïek van Suriname
(1977, Walburg Pers), Facetten van de Surinaamse samenleving (1977, Walburg
Pers), het reisverslag Het eind van de kaart (1980, Arbeiderspers - zie hoofdstuk 13),
Avonturen aan de Wilde Kust (1982, VACO/Sijthoff) dat de prachtig geïllustreerde
versie is van het grote essay De foltering van Eldorado (1983, Nijgh & Van Ditmar
- zie hoofdstuk 7), de vertaling van Aphra Behns Oroenoko of de koninklijke Slaaf
(1983, Arbeiderspers) en de roman Hoofden van de Oayapok! (1984, Nijgh & Van
Ditmar - zie hoofdstuk 10). In de loop der jaren bracht Helman verschillende
verzamelingen odo's uit (zie hoofdstuk 4). Zijn totale oeuvre omvat voorts
Nederlands-psychologische romans, verzetsliteratuur tegen de mof, ‘Spaanse’ romans,
vier forse romans die zich
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in Mexico afspelen, veel vertalingen, poëzie in het Nederlands, muziekwerken en
bloemlezingen. Het merendeel van zijn proza is (her)uitgegeven door Nijgh & Van
Ditmar. In 1962 kreeg Helman/ Lichtveld een eredoctoraat van de Universiteit van
Amsterdam. Helman is van ‘Indiaanse’ herkomst, wat zijn belangstelling voor
‘Indianen’ verklaart (zie bijvoorbeeld het verhaal ‘Het omgekeerd verleden’ in
Verhalen van Surinaamse schrijvers, 1989, AP).
M.TH. HIJLAARD (1890-1979). Onderwijzer. Sterk voorvechter van het volksonderwijs,

ook in het Sranan. Schreef in de tijdschriften De schakel tussen School en Huis, Het
Onderwijs en De Openbare School waarvan hij redacteur was. Schreef zijn
herinneringen aan het creoolse volksleven van rond 1900 neer in Zij en ik (1978,
Bureau Volkslectuur - fragment in hoofdstuk 4) in een prachtig, levendig
Surinaams-Nederlands.
(1944). Woonachtig in Amsterdam. Publiceerde een forse,
vlot vertelde roman Boni (1983, SAN Productions) waarin de vrijheidsstrijd van de
marrons bekeken wordt vanuit hun standpunt. Artistiek valt er op het boek nogal wat
aan te merken.
JOHAN EDWIN HOKSTAM

HARRY JONG LOY (1901-1984). Ambtenaar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt

en Visserij. In die hoedanigheid bezocht hij vaak het binnenland waar hij veel
vertellingen hoorde. Werd zelf Surinames bekendste verteller: van 1958 tot 1982
was hij vijf dagen per week op Radio Apinti te beluisteren. Van zijn vele vertellingen
- vele in feuilletonvorm - werden nog slechts enkele uitgebracht in boekvorm in
Fosten tori (Verhalen van vroeger, 1987, Cultuurstudies - zie hoofdstuk 4).
JORUNO, ps (1911 -1987). Zijn korte roman Het meisje uit de sawah (1974) gaat over

een meisje dat zich wil ontworstelen aan de druk van tradities: dus een cursus plus
een Hollander met baronstitel. Interraciale liefde en een schets van de Javanen als
volwaardige Surinamers: ziehier het emancipatorische. Artistiek verre van gaaf,
maakt het lectuurkarakter ervan het tot een veelgelezen boek (zie hoofdstuk 13).
JUANCHI, ps (1944-1983). Wist zich onder zijn burgernaam Jules Chin A Foeng naam

te verwerven als kunstenaar (Monument voor de Revolutie), oprichter van een
Kunstacademie en auteur van Beeldende vorming op school (1978). Schreef één
dichtbundel. Wanneer de rukwind komt (1971) vol van vrijheid en verlangen naar
verandering van de maatschappij in socialistische zin, poëtisch subtiel genoeg om
te boeien.
GURUDATT KALLASINGH

(1935). Toneelschrijver en -regisseur. Oogstte veel
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succes in Suriname en Nederland met stukken in het Hindi en Sarnami die zich bijna
uitsluitend in hindostaanse milieus afspelen: Merí Dusarí Bíbí (Tweede buitenvrouw,
1968), Bápa Becárá Kyá Kare (Wat kan de arme vader eraan doen?, 1970) Ná Ghar
Ke Ná Ghát Ke (Van de wal in de sloot, 1974) enz. Hij had een vernieuwende werking
op het hindostaanse toneel door de scènes te verplaatsen naar het gewone volk, door
ook vrouwen te laten meespelen en door décorstukken in te voeren.
MOENIPERSAD KALPOE (1933). Schrijver van een groot aantal toneelstukken over de

hindostaanse geschiedenis en leefwereld, onder meer Bhakt Prahlád (De devoot
Prahlad, 1970) en Pravásí (Emigrant, 1971) over de hindostaanse immigratie in
Suriname. In 1980 voerde hij in Den Haag een Ramlila (Spel van Ram) op.
BLAW KEPANKI,

ps (1942). Leraar. In de jaren zeventig voorzitter van het
Surinaams-Antilliaans Schrijvers Kollektief. Stelt zich met zijn poëzie, in het Sranan
en het Nederlands, op als strijder voor politieke en sociale maatschappijvernieuwing:
Wroko bari (Het werk roept, 1973, Editoryal Antiyano), Poewema foe Blaw Kepanki
(Gedichten van Blaw Kepanki, 1974). De helderheid van de boodschap gaat niet
altijd gelijk op met de kwaliteit van de gedichten. Ook in essays bepleit hij dat kunst
gericht moet zijn op de onderdrukte massa: Poëzie als middel (1979, Federatie voor
Culturele Samenwerking en Begrip) en onder de naam Oscar Kemble: Kunst en
bevrijding (1982, Federation of Music).
JOHANNES KING (circa 1830-1898). Zendeling. Matuari-bosneger, eerste schrijver in

het Sranan, autodidact. Schreef over zijn zendelingenwerk en visioenen in onder
meer het Skrekiboekoe (ca. 1886). Werd uit zijn dorp verbannen na een conflict met
zijn oudere broer, granman Noah Adrai - hierover het door Henny de Ziel uitgegeven
Life at Maripaston (1973, Nijhoff/ KITLV). In 1981 bracht Chris de Beet Berichten
uit het bosland (1864-1870) (BSB deel 7). Bespreking van King in hoofdstuk 10.
(1886-1957). Onderwijzer, in eigen woorden ‘kleinzoon van
grootouders die slaven waren’. Fel voorvechter van het Sranan en de creoolse cultuur,
met name met zijn maandblad Foetoeboi (Loopjongen, 1946-1956). Zie de schets
in hoofdstuk 7, alwaar ook een fragment uit zijn werk. Koenders publiceerde: Foe
memre wi afo, 1 juli 1863-1943. Het Surinaamsch in een nieuwe kleed. (Met
oefeningen.) (Om onze voorouders te herdenken, 1943, Vereniging Pohama), 60 moi
en bekentie siengie na Sranan Tongo (60 mooie en bekende liederen in het Sranan,
1944) en Aksie mie, mie sa piekie joe foe wie skien (Vraag me, ik zal je antwoorden
voor onze wezenskern, z.j.).
JULIUS KOENDERS
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(1898-1945). Werkte van 1916 tot 1920 als kantooremployé bij de
Balata-Compagnie. Vertrok in 1920 naar Nederland, huwde een Nederlandse vrouw,
vier kinderen onder wie de bekende actrice Judith de Kom. Onder invloed van onder
meer de Indonesische nationalisten (Hatta), werd zijn politiek bewustzijn gescherpt.
Hij zette zich als spreker en schrijver in voor de Internationale Rode Hulp, de Liga
tegen Imperialisme en voor de Koloniale Onafhankelijkheid, Links Richten, De
Tribune en de Communistische Gids. Als communist gewantrouwd door de autoriteiten
keerde hij begin 1933 terug in Suriname. Velen uit de armste lagen van de
samenleving zochten zijn steun. Hij werd gearresteerd, een demonstratie eindigde
in een bloedbad met 2 doden en 22 gewonden en hij werd verbannen. In Nederland
schreef hij een uiterst belangrijk boek voor de nationalistische bewustwording. Wij
slaven van Suriname (1934, Contact - ter sprake gebracht in hoofdstuk 7, met een
fragment uit de oorspronkelijke tekst). Van De Koms werken is veel verdwenen.
Van zijn ongepubliceerde roman Ons bloed is rood verscheen een fragment in Adek
(1983, nr. 5), van het filmscript Tjiboe is een stuk opgenomen in Verhalen van
Surinaamse schrijvers (1989, Arbeiderspers). In 1969 verschenen gedichten onder
de titel Strijden ga ik (Stichting tot behoud en stimulatie van Surinaamse Kunst,
Kultuur en Wetenschap). Binnenkort moeten zijn politieke geschriften en toespraken
verschijnen: A. De Kom spreekt (Anton de Kom/Abraham Behr-Instituut). Als gevolg
van de naziterreur overleed hij in het concentratiekamp Neuengamme. Zijn
ideologische erfenis is door links en pseudo-links om strijd opgeëist, respectievelijk
misbruikt. De Universiteit van Suriname is naar hem vernoemd. Postuum werd hem
in 1982 het Verzetsherdenkingskruis toegekend.
ANTON DE KOM

(1938). Journalist, afwisselend periodes in Suriname en Nederland bij
diverse media: De Ware Tijd, De Vrije Stem, Algemeen Handelsblad, Surinaamse
Staatsradio. Was werkzaam bij de FAO in Rome. In Suriname rond 1970 actief als
vakbondsman. Scherpzinnig scribent, kreeg enkele malen een spreekverbod opgelegd.
Haarscherp is zijn analyse van een persconferentie van J. Lachmon in Rebel op de
valreep (1972, Biswakon & Biswakon). Behoorde begin jaren '60 tot de groep rond
het tijdschrift Mamjo in Nederland waarin hij de degens kruiste met John Leefmans.
Schreef gedichten en liederen in Njoen moesoedé (Nieuw ochtendgloren, 1970,
Nationaal Comité voor de Vernieuwing) samen met Jozef Slagveer. In sublieme stijl
geschreven zijn zijn essays (zie hoofdstuk 9), het grootste is Anders maakt het leven
je dood (1987, Muusses) waarvan hij vakbondsvoorzitter Cyrill Daal en journalist
Jozef Slagveer als de postume mede-auteurs beschouwt.
RUDI KROSS

(1875-1937). Eerste cabaretier van Suriname, bracht een of
twee keer per jaar one-man-shows in Thalia. Soms zeer scherpe tekJOHANNES KRUISLAND
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sten, door Thea Doelwijt opgenomen in Geen geraas of getier (1974, Bureau
Volkslectuur).
KWAME DANDILLO,

ps (1922-1970). Douaneambtenaar, Korea-ganger,
gemeenteambtenaar. Twee bundels Reti feti (Rood gevecht, 1962) en Palito (1970,
19732, Leopold) geven afwisselend zeer ingetogen en fel sociaal bewogen gedichten
tegen de armoede en vol vrijheidsdrang, oorspronkelijk verwoord.
NONI LICHTVELD (1929). Illustratrice en schrijfster. (Dochter van Lou Lichtveld/Albert

Helman.) Publiceerde twee boeken met Anansitori: Anansi. De spin weeft zich een
web om de wereld (1984, Aldus e.a.) en Anansi en die andere beesten (1985, NBLC
e.a.). Illustreerde boeken van Edgar Cairo, M.Th. Hijlaard en Johan Ferrier. Ontving
in 1988 samen met Gerda Havertong de E. du Perron-prijs (zie hoofdstuk 4). Een
nieuwe Anansitori publiceerde zij in Verhalen van Surinaamse schrijvers (1989, AP).
(1914-1987). Socioloog en historicus, hoogleraar in Wageningen
en Leiden. Auteur van het sociaal-historisch standaardwerk Samenleving in een
grensgebied (1949). Ging al in 1929 naar Nederland (daarvoor klasgenoot van Hugo
Pos). Studeerde bij o.a. J. Huizinga, aan de Sorbonne in Parijs en in de VS. Vond al
vroeg aansluiting bij de groep rond het tijdschrift Forum (Ter Braak, Du Perron)
waarin hij debuteerde (1932) met het studentikoze vers ‘De gestorven scholier’ onder
de schuilnaam R. van Aart. In de reeks ‘De Vrije Bladen’ verscheen in 1939 de
poëziebundel Praehistorie, uitgebreid in 1944, en weer onder dezelfde titel in 1947
een prozabundel (zie ‘Fragmenten’ in Verhalen van Surinaamse schrijvers, 1989,
Arbeiderspers). Het satirisch stuk Roodkapje, eerder verschenen in Praehistorie
(1939) verscheen afzonderlijk in 1946 (De Bezige Bij). In 1974 kwam nog de bundel
Rupturen (G.A. van Oorschot) uit. Zijn poëzie is traditioneel naar metrum, beeldspraak
en rijm en geeft een man te zien ‘die de wereld tot zijn thuis heeft genomen’ en
geneigd is tot lyrische beschouwing, getemperd door ironie en een relativerend
oordeel. Zijn proza is fijn gestileerd. Boeiend is zijn in 1986 verschenen studie over
lesbische relaties, Tropische tribaden (Foris Publications).
RUDIE VAN LIER

JO LÖFFEL,

ps (1933). Diplomaat in Nederlandse dienst, gedetacheerd in Madrid,
Brussel, Abidjan, Santiago de Chile, Oslo. Ging in 1948 naar Nederland. Was
mede-oprichter en -redacteur van Mamjo (1962). Publiceerde twee poëziebundels:
Terugblikken zonder blozen (1984, Orchid Press) en Intro (1981, Orchid Press). Zijn
poëzie is niet-natiegebonden en speels-studentikoos, ironisch en humoristisch.
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PAUL MARLEE,

ps (1938). Laatstelijk werkzaam aan de Kunstakademie. Studeerde
zowel tropische landbouw als literatuurwetenschap, in Deventer, San Juan, New
York. Als een van de weinigen gaat hij het vormexperiment aan in zijn werk. Zijn
poëzie is soms nationalistisch maar in een niet-natiegebonden idioom, soms ook
filosofisch en mystiek; zijn werk is enigszins academisch, zoekt altijd naar nieuwe
vormen en is vaak ironiserend. Drie bundels: Fluïdum (1968), PH-7 (1969) en Thokat
(1976). Eenvoudig zijn de schetsen van de novelle Boropata's (1974). Complexer is
de roman Proefkonijn (1985, De Volksboekwinkel) waarin hij de techniek van de
nouveau roman hanteert rond wat in wezen een identiteitsproblematiek is: de
kosmische eenheid achter de dingen zoals die op verschillende plaatsen in de wereld
worden waargenomen. Het boek was first runner-up van de Driejaarlijkse Staatsprijs
voor Literatuur 1983-1985 en zal binnenkort in Engelse vertaling in Londen uitkomen
(fragment in hoofdstuk 12). Marlee schreef ook kritieken en theoretische artikelen
over literatuur en had zitting in de literatuurcommissie van Suriname.
(1936). Lerares Nederlands, woont als echtgenote van de
Surinaamse ambassadeur bij Brussel. Schreef voor het Project Vernieuwing
Curriculum Basisonderwijs teksten voor schoolboeken. Debuteerde met de historische
roman Hoe duur was de suiker? (VACO) die een verkoopsucces werd (besproken in
hoofdstuk 10, alweer ook een fragment). Voor het eerst krijgen de joden veel aandacht
in de belletrie. Cynthia McLeod - dochter van Johan Ferrier en zuster van Leo Ferrier
- is een vlot vertelster, maar komt te kort in persoonlijke zeggingskracht en stijl,
zodat haar werk naar de lectuur neigt. Een nieuwe historische roman is ter perse.
CYNTHIA MCLEOD

MECHTELLY,

ps (1935). Cultureel werkster. Publiceerde vier dichtbundels, debuut
met Akoeba (1973), meest recent: M'afo (Mijn voorouders, 1988). Voorts
verschillende boeken voor de jeugd, waarvan Het meisje uit Tapoeripa (1978) het
meeste aftrek vond, al is het op orale vertellingen gebaseerde Goud uit de grond
(1986) beter. Haar proza is weinig opmerkelijk, haar kracht ligt in haar Sranan poëzie
die, traditioneel naar thematiek (land, volk en vrouw) en vorm, veel van het diepe
Sranan geeft. Mechtelly was jarenlang voorzitter van de Schrijversgroep '77.
(1949). Musicus en voordrachtskunstenaar. Schreef de bundel
Sranan ju son/Suriname jouw zon (1984, De Geus), nationalistisch vanuit een
migrantenoptiek en veel van de problemen van Surinamers in Nederland beschrijvend.
Sommige gedichten zijn gebaseerd op één woordwending of -variatie, enkele mooie
gedichten geven op sobere wijze een korte, zuivere sfeerschets. Schreef in het Sranan
het jeugdboek Na libi fu Sopropo
PAUL MIDDELLIJN
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nanga Antruwa/Het leven van Sopropo en Antruwa (1982, Landelijke Federatie) met
Nederlandse vertaling van Chitra Gajadin. Voorts enkele bijdragen over Surinaamse
cultuurfilosofie.
(1928). Landbouwer. Javaans improviserend dichter waarvan
in 1983 Panglipur ati (Vertroosting, Cultuurstudies) verscheen. Zie voorts hoofdstuk
6, alwaar ook een gedicht.
SLAMET MODIWIRJO

ALBERT MUNGROO (1931). Econoom, directeur van Bruynzeel. Schrijft voornamelijk

lyrische poëzie, traditioneel naar vormgeving (vaak in gospel-stijl), over land en
volk, liefde, mystiek en de Allerhoogste. Debuut met Sranan botjetie/Surinaams
boeket (1970), daarna Pe Sranan bigin (Waar Suriname is begonnen, 1975) en Een
Zucht Uit Het Hart (1982). Zijn laatste bundel in het Nederlands, Sranan en Engels
maar met een Saramaccaanse titel, Hayka (Luister, 1988), geeft enkele opvallende,
zeer bewogen verzen over militaire wandaden (zie hoofdstuk 9). Voor de
Rozenkruisersorde schreef hij het moraalspel met zang en dans De twijfelende ziel
(1984). Mungroo is voorzitter van de Schrijversgroep '77 en heeft uitgesproken
opvattingen over wat literatuur is (zie hoofdstuk 1).
(1938). Omroepleider van de staatsradio. Maakte zijn debuut met
een verhaal en enkele verzen in Moetete (1968). Schrijft voornamelijk proza over
het alledaagse leven van de eenvoudige Surinamer. Het hoorspel Ai Santo Boma
werd bewerkt tot de solo-eenakter Ai Santo Boma (1969) en later tot de novelle Het
raam (1971) dat, met Thea Doelwijts Wajono, het vaakst herdrukte boek uit Suriname
is (zie hoofdstuk 13). Verder verschenen Afanaisa en andere verhalen (1970) en de
kleine roman Tata Colin (1982). Zijn proza is geschreven in een behoorlijke stijl die
goed een sfeer weet op te roepen, maar het plot is zelden bevredigend uitgewerkt.
Van zijn hoorspelen - meest meerdelige familiedrama's en liefdesgeschiedenissen noemen we nog: Nacht in het donkere huis (1970), De belofte (1983) en De
ontmoeting (1985). Ruud Mungroo publiceert mondjesmaat; qua alcoholconsumptie
is hij de Tip Marugg van de Surinaamse letteren. Een grote roman, De erfenis, is al
lang in het vooruitzicht gesteld; een fragment eruit verscheen in Deus ex Machina
nr. 42 (april-mei-juni 1987).
RUUD MUNGROO

JIT NARAIN,

ps (1948). Arts. Sinds 1969 woonachtig in Nederland. Fel voorvechter
van de emancipatie van het Sarnami (zie hoofdstuk 10). In zijn poëzie bezingt hij de
voorouders die van India kwamen en zich als landbouwende klasse uit de modder
omhoog wisten te werken; vergelijk de titel van zijn debuutbundel Dal Bhat Chatni
(Rijst, gele erwten, chutney, 1977). Voorts is de tweede emigratie (naar Nederland)
en het gevoel van ontworteling dat daar-
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uit ontsproot een constante in zijn poëzie: Jatne ujjar joti otane gahra jhalka/ Hoe
blanker het licht hoe dieper de blaren (1981). Narain is befaamd om zijn ruzies met
pandits en stelt zich strijdbaar op: Hinsa-parsád/ Geweld loont (1980). Orthodoxe
en traditionalistische gelovigen streek hij met zijn opvattingen over geloofskwesties
tegen de haren in. Zijn rijpste werk onttrekt zich meer en meer aan het anekdotische,
maar blijft dank zij de metafora sterk beeldend: Wie wil wonen op de oever/Waarom
koerst hij naar de zee//Mange ghat pe jiwan jhele/ Kahen naw samundar khewe
(1984 - waaruit een gedicht in hoofdstuk 11) en Waar Ben Je Daar/ Báte huwán tu
kahán (1987, SSN). In 1988 verscheen zijn verzamelde poëzie in het Devanagari-schrift
in India. Jit Narain is een goed voordrachtskunstenaar en bracht ook een
grammofoonplaat uit. In 1987 kreeg hij voor zijn verdiensten voor het Sarnami de
eerste Rahman-Khan-prijs. Sarnami is ook de naam van het blad dat hij sinds 1982
uitgeeft en grotendeels alleen volschrijft. Zijn beperkt aantal prozaschetsen is veelal
poëtisch van aard (‘Aja’ in Verhalen van Surinaamse schrijvers, 1989, AP).
KEES NEER,

ps (1916). Werkte in het onderwijs op veel plaatsen in het binnenland.
Stond in nauw contact met taalkundige en cultuurvorser Antoon Donicie. In 1957
vertrok hij naar Nederland. Zijn enige roman Viottoe (1949) speelt onder de
Saramaccaners en is besproken in hoofdstuk 10.
JULES NIEMEL (1940). Sociaal-cultureel werker. Ging in 1957 naar Nederland. Bracht

in 1975 het eerste Surinaamse toneelstuk op de Nederlandse televisie: Faja siton
(Vuursteen, 1975). Debuteerde als dichter met Morgen zullen we wel zien (1975). In
dit boek en in zijn vier andere bundels geeft hij het hele scala aan emigrantenthemata:
het heimwee, de discriminatie, de roes door drugs, de mogelijke terugkeer, Suriname
als droom. Zijn gedichten in het Sranan en Nederlands zijn traditioneel van
vormgeving, maar gaandeweg is Niemel meer met de woorden gaan spelen en werden
zijn verzen welluidender. In De gebarsten droom (1988, De Volksboekwinkel) lijkt
hij toch een eigen toon gevonden te hebben, soms licht archaïsch, soms speels, met
de menselijke waardigheid als object van het dichten. Hij schreef ook een jeugdboek:
De bakru is gevlogen (1980, SKK).
(1941). Journalist en cineast. Woonde afwisselend in Suriname en
Nederland. Debuteerde met ‘7 merkwaardige verhalen’. Silhouetten (1967), tori's
gebaseerd op jeugdherinneringen. Was redactielid van Moetete (1968), stelde De
Vlucht (1968) samen, met opstellen van Thea Doelwijt, Henk Herrenberg, Henny de
Ziel, R. Dobru en hemzelf. Avonden aan de rivier (1969, Varekamp) is een raak
getekende schets van een ten onder gaande plantage aan de Suriname-rivier. Sinds
die uitgave is Ooft kampioen-aankondiger van nieuwe romans. Wel verschenen nog
enkele verhalen en enig journalistiek
BENNY OOFT
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werk: de politieke analyse van de onafhankelijkheid Het laatste hoofdstuk (1976,
Landelijke Federatie) en de geschiedenis Suriname 10 jaar republiek (1985,
Basispers).
COEN OOFT (1920). Jurist en politicus (PSV Statenlid en minister). Zijn (enige) bundel

verhalen Spanhoek (1958) is de eerste verhalenbundel uit de Surinaamse literatuur.
Het gaat om columns die eerder in het kerkblad Omhoog waren verschenen:
observaties van de Surinaamse wereld van alledag die, gesteld in de wij-vorm, eerder
beschouwend dan verhalend zijn en waarop een sterk katholiek-moralistisch stempel
is gedrukt. Het eerste stuk ‘De rode paloeloe’ heeft als korte liefdeshistorie meer
verhalende pretentie. De stijl ervan doet wat ouderwets-plechtig aan. Een tweede
bundel is nooit uitgekomen, wel kwamen enkele stukken eruit terecht in Nieuwe
Surinaamse verhalen (1986, De Volksboekwinkel) en Deus ex Machina 42 (1987).
(1955). Kenner van de Aukaanse cultuur. Schrijft proza en poëzie
in het Nederlands, Sranan en Aukaans (elf uitgaven) over de Surinaamse geschiedenis.
De dood van Boni (1972) geeft de bosland-versie van het verhaal over de
guerrillastrijder Boni. Over de vrijheidsstrijd van de marrons gaan De bevrijding van
mijn volk (A fri fu mi pipel) (1973) en Gaanta Labi 1760 (1976). In het Aukaans
verschenen het verhaal A Toli fu a Ogii M'ma (Het verhaal over de slechte moeder,
1976, SIL) en Mbei goonliba jei (Opdat de wereld het hore) (1978). Documentair
van belang is Een beknopt overzicht van het ontstaan van de Bosnegerstammen de
Lo de Bee en de Mama(osoe)pikin of Wosoedendoe (1976, Volksboekwinkel). In
zijn dorp Sabanapeti (Oost-West-verbinding km 104) organiseerde hij culturele
manifestaties. Premier Udenhout werd er in 1985 ereburger, maar het mocht niet
baten: in 1987 vluchtte Pakosie voor het oorlogsgeweld en hij woont nu in Nederland.
Journalistiek werk verscheen in de Weekkrant Suriname en in Trouw.
ANDRÉ PAKOSIE

(1939). Manager van een bedrijf in technische apparatuur. Zijn werk
valt op door zijn kritische zin, ironie, understatement en de verwerking van
niet-poëtische taalelementen. Publiceert schaars: het toneelstuk Gerda (1971), twee
dichtbundels, Krawasi (Zweep, 1973, onder de schuilnaam Faceless X) en Te koop
wegens vertrek (1975), het verhaal ‘Julien Colijn’ in Een pantserwagen in de straten
(1981, Ministerie van Cultuur) en in het Sranan ‘San pesa ini Kaneri’ (Wat er gebeurde
in Kaneri) in Nieuwe Surinaamse Verhalen, 1986, Volksboekwinkel). Won tweemaal
een literaire prijs: met anderen in 1975 de Literatuurprijs van Sticusa en in 1981 de
prijsvraag ‘Rondom de revolutie van 25 februari 1980’ met ‘Julien Colijn’. Eddy
Pinas is actief bij het NAKS-volkstoneel.
EDDY PINAS
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(1959). Aukaner, woonachtig in Nederland. Zijn poëziebundel ‘Zonder
geldige toegangskaart’ (1984) verwoordt ervaringen van discriminatie op grond van
huidskleur. Lyrischer en verstilder zijn gedichten over zijn geboortestreek aan de
Boven-Marowijne, opvallend genoeg in het Aukaans (met vertaling).
RUDI PINAS

(1913). Jurist. Ging in 1925 naar Nederland om in Leiden en later ook
Parijs rechten te studeren. Verbleef in de oorlogsjaren in Engeland, in Indonesië met
zijn ontluikende onafhankelijkheidsstrijd en in Japan ter berechting van
oorlogsmisdadigers. Was later in Suriname en in Nederland werkzaam als rechter.
In Oost en West en Nederland (1986) vertelt hij tegen Jos de Roo over al die
ervaringen. In zijn naoorlogse, Surinaamse tijd schreef hij onder de schuilnaam
Ernesto Albin gedichten in Soela (1963-1964) en een aantal toneelstukken, onder
meer het door hemzelf geregisseerde Vive la Vida (1957). Zijn hoorspel Black and
White uit deze tijd werd bekroond. Hij begon pas laat met het schrijven van proza,
wel liet hij enkele bibliofiele bundeltjes kwatrijnen het licht zien, later verzameld in
Een uitroep zonder uitroepteken (1987). In zijn eerste verhalenbundel Het doosje
van Toeti (1985) kijkt hij terug op zijn jeugdjaren in Paramaribo en zijn overtocht
naar Holland (één ervan in Verhalen van Surinaamse schrijvers, 1989, AP). De
verhalen uit zijn tweede bundel, De ziekte van Anna Printemps (1987) spelen zich
overal op de aardbol af. Datzelfde kosmopolitisme vinden we in de bundel essays
en reisverslagen die verscheen bij zijn vijfenzeventigste verjaardag, Reizen en stilstaan
(1988 - fragmenten eruit in hoofdstuk 1 en 2) waarin hij zich ook bezint op de morele
implicaties van de oordelen die hij als vertegenwoordiger van het koloniale gezag
moest uitspreken over gekoloniseerden. Door zijn wijze van observeren zet Pos alles
in een relativerend, mild-ironisch daglicht. Hij is een onberispelijk stilist die door
een subtiele opbouw en weergave van de feiten het schijnbaar toevallige van de
gebeurtenissen tot iets bijzonders weet te maken. Al zijn boeken verschijnen bij In
de Knipscheer. Pos schreef voorts het toneelstuk De tranen van Den Uyl (1988, De
Balie - zie hoofdstuk 9) en was jarenlang recensent voor Surinaamse literatuur van
Het Parool en voor Japanse literatuur van Trouw. Van zijn hand verschenen diverse
overzichtsartikelen over de Surinaamse letteren en hij stelde in 1973 het
Suriname-nummer van Tirade samen.
HUGO POS

RAMDEW RAGHOEBIR (1939). Medewerker voor hindostaanse cultuur Afdeling
Cultuurstudies MINOWCU. Pandit. Schrijver en regisseur van een groot aantal

toneelstukken in het Hindi, Sarnami en Nederlands, waarvan we er hier enkele
noemen. Ayodhyapati (Het staatshoofd van Ayodhya, 1959) is op het Ramayana
geïnspireerd. Vaak zet hij het familieleven op de planken, zoals deze titels aangeven:
Ek ganw ki larki (Een dorpsmeisje, 1961), Pancait
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(Dorpsraadsvergadering, 1963), Larki kyo bhaki (Waarom werd het meisje verleid?),
Main aurat hun (Ik ben een vrouw, 1984). Met Lachman Jiwan (Het leven van
Lachmon, 1979) eerde hij het dertigjarige leiderschap van de VHP van Jagernath
Lachmon. Bahu Bhí Betí Hai (De schoondochter is ook een dochter, 1980) hekelde
voorspellende gaven van pandits en sabimans en leverde hem de woede van ortodoxe
priesters op. Saintk pitá (Militaire vader) (De verwezenlijking van een droom van
een vader die zijn zoon als patriottische militair zag) werd in 1981 opgevoerd in het
Nederlands bij gelegenheid van één jaar ‘revolutie’. Raghoebir heeft zijn eigen
toneelgroep: Kala Mitra. Van zijn hand verscheen het boek Sanskriti ki baten (Zaken
van de cultuur, 1987, Cultuurstudies) met opstellen over hindu-ceremoniën, de
geschiedenis van het hindostaanse toneel en het Ramlila.
(1873-1972). Vooraanstaand maulvi (islamitisch geestelijke).
Brits-Indisch immigrant die arriveerde met het zeilschip Avon op 13 april 1898.
Publiceerde twee bundels didactische en moraliserende verzen: Doha Shikshavali
(Reeks van instructies in het doha-metrum, 1953) en Gyan Prakash (Het licht van
het weten, 1954), beide herdrukt in 1984 door de Stichting voor Surinamers. Beide
bundels worden besproken in hoofdstuk 7. Hij schreef verder onder meer een
ongepubliceerde wiskundige verhandeling in het Hindi.
RAHMAN KHAN

(1932). Auteur en regisseur van een groot aantal
toneelstukken, deels bewerkingen van Indische literatuur, overwegend in het Hindi.
We noemen het op het Ramayana geënte Panchwatie (1975), de natak (ontspannend
stuk opgevoerd bij bruiloften) Krishna Sudama (Krishna en Sudama, 1983) gebaseerd
op het epos Bhagwat Purán. Ammersingh schreef ook een sterk religieus getinte
poëziebundel waarin veel aandacht voor de natuur: Phoelon ki panchie (Vogels van
bloemen, 1984, Shri Sanathan Dharm, gedrukt in het Devanagari-schrift in Dehli,
India).
AMMERSINGH RAMMAN

CHANDRAMOHAN RANDJITSING (1918), Toneelschrijver en dichter. Zijn bundel Sangít

Suman (Muziek als bloemen, 1958) was de eerste Surinaamse dichtbundel in het
Hindi. Hij geeft puur religieuze verzen ter verdediging van de Sanathan Dharm,
waartoe hij ook oude Sanskrit-teksten aanhaalt. Later verschenen de bundels Sangít
prabhákar (Muziek als de zon, 1978) en Chandra Muktakávalí (Chandra's snoer van
vrije verzen, 1985). De kwaliteit van dit in het Devanagari verschenen werk is
omstreden. Randjitsing schreef ook een flink aantal toneelstukken, onder andere
Sátya Pratigyan (De belofte van waarheid), Bhakt Dhruwa (De toegewijde Dhruwa)
en Daswan aután (De tiende reïncarnatie).
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RAPPA, ps (1954). Leraar Nederlands. Debuteerde met Friktie tories oftewel gevlochten

verhalen (1980). Wist de aandacht op zich te vestigen met populair getoonzet proza
in Surinaams-Nederlands waarin billen en borsten in alle toonaarden worden
bezongen. Zijn afschuw van het plechtige woord is verfrissend en in lijn met
uitgesproken opvattingen over literaire vorm (zie hoofdstuk 12). Anderzijds hebben
die opvattingen ook veel modieusheid en oppervlakkigheid met zich meegebracht.
Qua vormgeving neigt zijn werk zo naar de massalectuur wat niet verhindert dat het
soms een expliciet politieke lading heeft (zie hoofdstuk 9 over Opa Djannie en andere
verhalen, 1981). Seks is een vast bestanddeel van zijn boeken - zie hoofdstuk 10
over Fromoe Archie (Vrome Archie, 1984). Zijn roman De vlek uit het verleden
verscheen in een voor Nederland van al te seksistische taal geschoonde versie in
1984 bij Uitgeverij Masusa in Nijmegen. Zijn laatste werk is de gestencilde novelle
De tapoe (Het amulet, 1986). Rappa schreef voorts het kinderboek Silvy en Hexa en
andere verhalen (1983) en stelde een aantal vakantieboeken samen. Het verhaal ‘Hij
wilde licht’ verscheen in Nieuwe Surinaamse Verhalen (1986, Volksboekwinkel) en
werd herdrukt in Verhalen van Surinaamse schrijvers (1989, AP).
(1907-1955). Arts. Om haar sociale bewogenheid zeer bemind.
Zowel met een radioprogramma als met haar toneelstukken wilde zij een voorlichtende
functie uitoefenen (besproken in hoofdstuk 7). Thea Doelwijt bracht 4 toneelstukken
(1972, YWCA) bijeen: Grontapoe na asitere (De wereld is een paardestaart), Misi
Jana e go na stembus (Misi Jana gaat naar de stembus), A sowtoe (De zucht) en Jezus
na watra foe libi (Jezus is het levenswater), levendige stukken in Sranan en
Surinaams-Nederlands.
SOPHIE REDMOND

EUGENE RELLUM (1896). Landmeter, eerst in Indonesië, later in Suriname. Debuteerde

met Moesoedé (Ochtendkrieken, 1959, W.L. Salm), de eerste in Suriname verschenen
bundel in het Sranan. Zijn latere bundels zijn in Sranan en Nederlands: Kren/Klim
(1961), Faja lobi (Vurige liefde, 1973), Gedichten (1973, Editoryal Antiyano) met
uitzondering van Oembra foe Sranan (Schaduw van Suriname, 1972) die weer geheel
in het Sranan was. Zijn poëzie wordt gekenmerkt door een sterk verwachtingsvolle
toon. Ze is nationalistisch maar langs niet-nadrukkelijke weg. De observator is een
peinzende die er soms blijk van geeft zijn inspiratie te vinden in het christendom.
Niet alle gedichten zijn van gelijke kwaliteit, maar een aantal is gaaf.
(1863-1908). RK priester. Werkte in Coronie, de Para en
Nickerie. Organiseerde de missie onder de Chinezen, waartoe hij hun taal leerde.
Maakte studie van de Surinaamse geschiedenis en folklore. Zijn drie historische
romans - kort besproken in hoofdstuk 10 - werden als feuilleton uitgebracht en van
1947 tot 1956 in die hoedanigheid ook in het maandHENRI FRANCOIS RIKKEN
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blad Omhoog herdrukt. Codjo de Brandstichter uit 1903 werd in 1978 in boekvorm
heruitgegeven. De roman beschrijft tot in details de plannen voor en uitvoering van
de brand van 1832 en de berechting van de betrokkenen.
(1947). Schrijfster. Ging in 1966 naar Nederland. Debuteerde in
1970 onder de naam Zamani met de poëziebundel Sasa Mijn actuele zijn. De in 1974
verschenen roman Neem mij terug Suriname is in Suriname uitermate populair (zie
hoofdstuk 13). Hij geeft een klassieke emigrantenthematiek: de ontheemding van
een Surinamer in Nederland en zijn terugverlangen. Artistiek is het boek niet geslaagd,
reden waarom ze het herschreef tot Nergens ergens (1983, In de Knipscheer). De
novelle Waarom zou je huilen mijn lieve, lieve... (1976, Z & Co, herdrukt in 1987,
Conserve) geeft een sfeervolle schets van een arme man die zich verheugt over zijn
winst in de lotto tot hij ontdekt dat de ratten zijn lot hebben opgeknaagd. Met de
novelle De wereld heeft gezicht verloren (1975, Pressag) hield Roemer zich voor het
eerst bezig met wat later haar hoofdproblematiek zou worden: het mysterie van het
vrouw-zijn. De themariek van de neger-identiteit zou naar de achtergrond schuiven.
Vooral de ‘fragmentarische biografie’ Over de gekte van een vrouw (1982, In de
Knipscheer) werd een succes en leverde twee doctoraalscripties op. De roman
Levenslang gedicht (1987, In de Knipscheer) tracht de kringloop van het leven uit
te drukken in zijn structuur en zijn metaforische taal. Artistiek heeft hij grotere
pretenties dan het eerdere werk en vraagt ook om secure lezing. Een deel van de
critici werd er door op het verkeerde been gezet. Het boek zal binnenkort in Engelse
vertaling uitkomen. Ook de toneelstukken De buiksluiter (1981), Paramaribo!
Paramaribo! (1983, Instituut voor Theaterwetenschap) en Een Vrouw Van Een Man
(1985, Veen), de dichtbundel En Wat Dan Nog?! (1985, Furie) en het kleine
proza-drieluik De achtentwintigste dag (1988, De Geus) benaderen vanuit allerlei
invalshoeken het fenomeen van de vrouw als individu en als relationeel wezen. De
genoemde dichtbundel gaf aanleiding tot onverkwikkelijke speculaties over Roemers
seksuele geaardheid (zie het begrip ‘krabu’ in hoofdstuk 14). In de novelle De orde
van de dag (1988, Conserve) draait het verhaal om het thema ‘dictatorschap’ (korte
bespreking in hoofdstuk 9). Haar rijpste poëzie verscheen in NoordzeeBlues (1985,
De Geus) die enkele schitterende gedichten bevat. In 1989 verscheen het prozadrieluik
Het spoor van de Jakhals (Conserve) waarin zij de sterke onderlinge afhankelijkheid
der beide sexen benadrukt. Radiocolumns bundelde zij in Oost West Holland Best
(1989, Conserve). Een driehoeksverhouding beschrijft zij in de novelle Alles wat
gelukkig maakt (1989, La Rivière & Voorhoeve). Vertalingen van haar werk in het
Engels, Frans en Duits zijn in voorbereiding.
ASTRID ROEMER

RENÉ DE ROOY

(1917-1974). Leraar Engels en Spaans, op de Antillen, in Suri-
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name en Mexico. Debuteerde als dichter in het Antilliaanse tijdschrift De stoep in
1940. Schreef poëzie en toneel in het Papiaments (onder andere het bekroonde
Juancho Picaflor (1954).) Ging eind jaren '50 terug naar Suriname, zat in de redactie
van Tongoni (1958) waarin zijn verhaal ‘De edelstenen van oom Brink’ verscheen
(opgenomen in Verhalen van Surinaamse schrijvers, 1989, AP), alsook gedichten
waarin hij experimenteerde met een combinatie van Sranan en Saramaccaans. In
1973 keerde hij Suriname gedesillusioneerd de rug toe. Zijn postuum verschenen
Verworpen vaderland (1979), Meulenhoff) is een uiterst felle aanklacht tegen de
morele verloedering van zijn geboorteland. Het is een voortreffelijk geschreven boek.
Zijn poëzie, merendeels geschreven onder de naam Marcel de Bruin, werd nooit
gebundeld.
MANI SAPOTILLE,

ps (1959). Student. Debuteerde in 1985 met ‘vijftien vertellingen
voor Surinaamse jongeren en andere volwassenen’ in Het tweede gezicht
(Volksboekwinkel), dat een lovende pers kreeg. Wist vooral de aandacht op zich te
vestigen met een aantal verhalen als scherp kritische commentaren op recente,
politieke ontwikkelingen, onder meer in De Ware Tijd (1987) en de
Suriname-nummers van Deus ex Machina (42, 1987) en Preludium (december 1988
- kort verhaal opgenomen in hoofdstuk 9). In voorbereiding is de verhalenbundel
Landmeten (In de Knipscheer) en het kinderboek Mijnheer Slaapslurf.
REDGAN VAN SAUERS (1958). Student. Kwam in 1987 met een boek over het Suriname

onder het militair bewind: Suriname, wat de revolutie betreft en De kleine kolonel
(De Geus) - besproken in hoofdstuk 9.
(1910). Debuteerde in 1962 in Soela en kwam
daarna met twee poëziebundels in het Sranan: Tide ete (Vandaag nog, 1963) en Awese
(Begeesterd, 1965). Van een aantal gedichten bezorgde Jan Voorhoeve een vertaling
in Surinaamse gedichten (1973, zie het geciteerde gedicht in hoofdstuk 10).
Schouten-Elsenhout schrijft in ‘diep’ Sranan, vol odo's, woordwendingen en
symboliek uit de creoolse cultuur. Zij bespreekt de angst voor het bestaan en de
waardigheid van de mens in diep peilende gedichten die niet doen vermoeden dat
een volksvrouw aan het woord is die in poeticis autodidact is. Belangrijk is haar
verzameling odo's (zie hoofdstuk 4).
JOHANNA SCHOUTEN-ELSENHOUT

SHRINIVāSI,

ps (1926). Onderwijzer. Zijn vroegste poëzie verscheen onder de naam
Fernando in het Caraïbisch Venster, een blaadje van een Curaçaose boekhandelaar.
Later verscheen werk in Tongoni (1958-1959), Soela (1962-1964) en Moetete (1968).
Zijn eerste bundel werd verzorgd door Jnan Adhin en kwam in 1963 uit: Anjali. Deze
was de voorbode van een reeks dichtbundels met veel poëzie van uitzonderlijke
kwaliteit waarvan de voornaamste
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zijn: Pratikshá (1968), Dilákár (teken van het hart) (1970), Om de zon (1972) en
Oog in oog (frente a frente) (1974). Shrinivāsi heeft een beperkt aantal gedichten
geschreven in het Hindi en Sarnami (in Pratikshá staat het eerste gedicht dat ooit in
deze taal werd geschreven), het merendeel van zijn werk is in het Nederlands. Zowat
alle emoties die met het wel en wee van Suriname samenhangen zijn in zijn poëzie
terug te vinden. Hij staat bekend als de ‘dichter van de ontmoeting’, maar schreef
ook uitermate cynisch over zijn land. Hij woonde over verschillende periodes buiten
Suriname (met name op Curaçao en in Nederland) en maakte grote reizen, ervaringen
die de niet eng-nationalistische wijze van waarnemen hebben bepaald. Naast Suriname
zijn vast terugkerende elementen: liefde, kinderen, grenzen, dood en het universele
van culturen (zie hoofdstuk 9, alwaar ook een gedicht). Een grote bloemlezing uit
zijn poëzie werd samengesteld en ingeleid door Geert Koefoed, Een weinig van het
andere (1984, In de Knipscheer). Shrinivāsi schreef ook een klein aantal verhalen
die sterk bepaald zijn door metaforisch taalgebruik. Zijn werk werd enkele malen
bekroond, onder meer met de Gouverneur Currie-prijs (1974). Belangrijk is de
bloemlezing uit de Surinaamse poëzie die hij samenstelde: Wortoe d'e tan abra
(Woorden die overblijven, 1970, Bureau Volkslectuur, uitgebreid in 1974). Hij maakte
deel uit van de redactie van Moetete (1986) en stelde met Thea Doelwijt de collectie
Rebirth in words (1981, Ministerie van Cultuur) samen. Shrinivāsi is een vaak geziene
gast op scholen en werkt mee aan poëzieprojecten.
RINI SHTIAM,

ps (1938). Pottenbakker. Schreef poëzie en toneelstukken in een
mengeling van Hindi en Sarnami, in het Sranan en het Nederlands rond bekende
themata als de nationale bewustwording en de eenheid van alle Surinamers. Debuut
met Mohini (1975), daarna Piendjré Ké Panchhie (De vogel in de kooi, 1976). Curieus
is Yaadgaar (In memoriam, 1977) geschreven ter nagedachtenis aan zeven verdronken
padvinders. Zijn werk is bepaald niet excellent, maar als voordrachtskunstenaar kent
hij onder de hindostanen nauwelijks zijns gelijke, zoals te beluisteren valt op de plaat
Chanda mama (Moeder maan, 1983).
ROBERT DAVID SIMONS (1885-1969). Jurist, Statenlid. Verdiepte zich in de literatuur,

taalkunde, geschiedenis en folklore. Uit het onder de naam Sonja gepubliceerde
Surinaamsche rijmpjes (1929-1930) is een vers geciteerd in hoofdstuk 10.
(1940-1982). Journalist, kreeg zijn opleiding in Nederland.
Debuteerde in 1959 in de Dichtershoek van het Algemeen Handelsblad. Zijn proza
en poëzie in het Sranan en Nederlands is traditioneel vormgebonden (vergelijk
hoofdstuk 12) en fel nationalistisch-geëngageerd. Zijn beste werk
JOZEF SLAGVEER
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zijn enkele verzen over zijn geboortedistrict Coronie. Bundels: Kosoe dron
(Coroniaans geluid, 1967), Sibibpesi (Slagregen, 1967), Kankantri (1968) en Tigri
fadon oen wiki (De tijger is gevallen wij zijn ontwaakt, 1969). Novelle: De
verpletterde droom (1968) over de ellende rond de krotwoningen op de erven. Schreef
ook voor toneel en cabaret, onder andere de solo-éénakter Joesoe Nakgwe (1969).
Redactielid van Moetete (1968). Bracht met zijn persbureau Informa enkele
opzienbarende zaken aan het licht, bijvoorbeeld Het dossier Soemita (1977) en Moord
in Saramacca (1980). Na '80 schreef hij de korte roman Een vrouw zoals ik (1981)
en de documentaire De nacht van de revolutie (1980), beide besproken in hoofdstuk
9. Hij werd in de nacht van 8 op 9 december 1982 vermoord (zie Pos' De tranen van
Den Uyl in hoofdstuk 9).
(1935). Leraar Spaans. Begon met drie bundels met overwegend
politieke poëzie bij Uitgeverij Pegasus te Amsterdam: Sarka/ Bittere strijd (1961,
onder de naam Asjantenoe Sangodare en met een inleiding van Theun de Vries),
Brieven aan de Guerrilla (1968) en Brieven aan Ho Tsji Minh (1968). Keerde naar
Suriname terug en schreef vanaf 1970 nog uitsluitend in het Sranan, te beginnen met
Fraga mi wortoe (Vlag mijn woord, 1970), in totaal eenentwintig uitgaven. Slory
heeft altijd de sociale en politieke actualiteit poëtisch van commentaar voorzien, niet
enkel die van Suriname, maar van geheel Latijns-Amerika en zelfs die van ver
daarbuiten: Vietnam (1972). Hij heeft geëxperimenteerd met sonnetten en kwatrijnen,
bijvoorbeeld in Firi joesrefie (Voel jezelf, 1971) en in Pikin aksi e fala bigi bon (Een
kleine bijl doet een grote boom vallen, 1980). Schrijft in ‘diep’ Sranan zonder
leenwoorden en met veel odo's en veel van de Coroniaanse taal. In zijn bundels
schrijft hij geregeld over de natuur en over de schoonheid van de zwarte vrouw,
bijvoorbeeld Nengre-oema (Negervrouw, 1971). Vooral voor zijn bijna klassieke
liefdesgedichten in Efu na Kodyo Efu na Amba Efu na Romeo Efu na Julia Amir...
nanga... (Of het nou Kodyo is Of Amba Of Romeo Of Julia Amir... en..., 1984)
ontving hij de Literatuurprijs van Suriname 1983-1985. Zijn werk wordt vaak moeilijk
gevonden en misschien is het daarom dat de dichter - die nog vijf andere bekroningen
kreeg - zich miskend voelt. Feit is dat grondige kennis van het Sranan doet inzien
dat zijn schijnbaar zo vluchtige observaties een grote taalrijkdom bevatten. In de
jaren '80 heeft Slory afstand genomen tot het Sranan en is in het Spaans en Nederlands
gaan schrijven (zie hoofdstuk 9 alwaar ook een gedicht). Volledig in het Spaans
(voor het eerst in de Surinaamse letteren) is Poemas contra la agonía (Gedichten
tegen de angst/ doodsstrijd, 1988, Instituto Venezolano). Slory schreef in het Sranan
ook enkele katernen met Kerst- en Paasgedichten, een bundel kinderverzen en ook
korte prozastukken maar die liet hij ongepubliceerd. Zijn werk is buiten Suriname
moeilijk bereikbaar, maar in Creole Drum (1975, Yale Univ.) werd een aantal
gedichten opgenomen met Engelse vertaling. Voorts was Slory vertegenMICHAËL SLORY
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woordigd in praktisch alle Suriname-nummers van buitenlandse literaire tijdschriften.
(1953). Auteur van een twaalftal bundels met vaak christelijk
geïnspireerde poëzie, bijvoorbeeld Genesis (1972). De dichter bezint zich op bestaan,
geloof en liefde op een filosofische, niet-anekdotische wijze. Zijn werk is wisselend
van kwaliteit, maar in zijn beste gedichten treft hij een zuivere toon. ‘Ze’ (1977)
werd enige malen herdrukt.
GLENN SLUISDOM

MANTOORNI SOEKDAI (? - 1985). Hindostaanse vertelster van wie een vertelling werd

vastgelegd in Prins Awin en de twee leeuwewelpjes (1985, SWI). Uitvoerig beschreven
in hoofdstuk 5, alwaar ook een van haar vertellingen.
S. SOMBRA,

ps (1939). Stoffeerder en schoolwachter. Penningmeester van
Schrijversgroep '77. Zijn poëzie getuigt van een sterk medeleven met de onderste
lagen van de maatschappij (zie ook hoofdstuk 8). Sombra is misschien Surinames
bekendste voordrachtskunstenaar van dit moment en zijn gedichten doen het ook
beter bij voordracht dan bij lezing. Naar de vorm is hij schatplichtig aan Dobru (zie
hoofdstuk 12). Debuteerde met Tarta (Taart, 1974), vervolgens Dagwe (Boa, 1976)
en Kroi (Magische invloed, 1982). Hij schrijft overwegend in het Sranan en in die
taal is ook een verhaal dat verscheen in De Ware Tijd van 1 november 1986. In 1989
verscheen Ten/Tijd.
(1866-1917). Onderwijzer, onder meer op Drietabbetje.
Publiceerde Schets van de Marowijne en hare bewoners (1899) en de om zijn creools
folklorisme interessante Bruine Mina, de Kotto-Missi (1913).
JOHAN GEORGE SPALBURG

BARBARA STEPHAN (1940). Woonde afwisselend periodes in Suriname en Nederland.

Gaf in 1970 een boekje met proza en poëzie het licht. Een ruiker in krantenpapier,
waarin een opvallende vertelling over een vrouw die een ontmoeting heeft met een
reuzenoctopus en er op bijna mystieke wijze in opgaat (opgenomen in Verhalen van
Surinaamse schrijvers, 1989, Arbeiderspers).
(1900-1980). Ouderwijzer, pandit, Statenlid en
later Districtscommissaris. Vestigde zich in 1973 in Nederland. Groot kenner van
de hindostaanse cultuur en het Sanskrit. Promoveerde op beschouwingen en vertaling
van De Bhagavadgítá (1958, herdruk 1981, Bovam). Voorts: Enkele beschouwingen
over het Holifeest (1974, Sanatan Dharm).
JAGESAR PERSAD KAULESAR SUKUL

SURIANTO, ps (1937). Onderhoofd Personeelszaken Academisch Ziekenhuis. In zijn

debuutbundel, Aruming melathi/ De geur van melatie (1986), in het Hoog-Javaans
en Nederlands bezingt hij het krachtig zelfbewustzijn van de
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Javanen. Naar de vorm is hij sterk schatplichtig aan Shrinivāsi. Gedicht geciteerd in
hoofdstuk 12. Hij is medewerker aan het Javaanse tijdschrift Riwayat (1987). Een
tweede bundel is in voorbereiding.
(1920). Directeur schouwburg Thalia. Schrijver van vele
toneelstukken en duizenden hoorspelen. Van De familie Mi Sma - over
generatieconflicten binnen een gezin - werden van 1959 tot 1982 1117 delen
uitgezonden op Radio Apinti. De serie Van halte tot halte met lijn 1 (circa 500
afleveringen) ging in op de maatschappelijke en politieke actualiteit. A bonuman e
waka nanga baka (De medicijnman loopt achterwaarts) (circa 400 delen) op zaken
als bijgeloof en kwakzalverij.
WILFRED TEXEIRA

MARTHA TJOE NIJ (1953). Lerares Engels. Lid van de Legertheatergroep Mofo. Haar

bundel Vandaag is de dood (1982) bevat ‘pre-revolutionaire gedichten’ over liefde,
erotiek, de leegte. Het zijn sensitief-registrerende, vaak zeer muzikale verzen in het
Engels en Nederlands. Haar tweede bundel, Honiki mofo (Honingmond, 1987, Mofo),
is op één gedicht na geheel in het Engels en is nationalistisch in veel minder
oorspronkelijk verwoorde teksten, alsook gevoelig-evocatief. In de poëzie van Tjoe
Nij krijgt de Surinaamse vrouw veel aandacht. Met Eugenie Eersel stelde ze een
kleine Engelstalige bloemlezing uit de Surinaamse poëzie samen, Suriname Poetry
(1987, Mofo).
ps (1916-1975). Onderwijzer. In Koenders' blad Foetoeboi verscheen in
1949 zijn gedicht ‘Bro’ (Adem). Met een Sticusa-opdracht verbleef hij van 1953 tot
1956 in Nederland. Daar verscheen in 1957 Trotji (Voorzang, Noord-Holl. Uitg.
Mij.) waarin hij aantoonde hoe een subtiele poëzietaal het Sranan kan opleveren.
Besproken in hoofdstuk 2, alwaar ook een gedicht. Zijn inspirerend voorbeeld werd
door velen gevolgd, maar de verstilling, bezinning en subtiliteit van zijn vers vindt
men bij weinigen. Trefossa mijmert over de schooonheid van zijn land en dat wat
daaraan afbreuk doet, maar liever dan een plaats op de barricaden is hem de droom,
de bespiegeling, de rust. Terug in Suriname maakte hij deel uit van de redactie van
Tongoni (1958-1959) en Soela (1962-1964). Hij was kort directeur van het Cultureel
Centrum Suriname. Later ging hij weer naar Nederland om aan de uitgave van de
geschriften van Johannes King te werken. In 1977 verscheen Ala poewema foe
Trefossa (Alle gedichten van Trefossa, Bureau Volkslectuur). Zijn poëzie is subliem,
maar zijn neoromantische proza - het verhaal ‘Maanavonden’ verscheen in
Suriname-Zending van oktober 1944 en werd herdrukt in het Sranan in Tongoni 2
en in het Nederlands in Kri, kra! (1972, Bureau Volkslectuur) - lijdt aan
overcompactheid: een teveel aan informatie in een te kort bestek.
TREFOSSA,
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VENE, ps (1936). Leraar wis- en natuurkunde, later tweemaal minister van onderwijs.

Publiceerde gedichten in Mamjo (1963) en in Moetete (1968). Schreef cabaretteksten,
liedjes en eenakters. Zijn werk is nooit gebundeld, nationalistisch van toon, maar
zeker niet onoorspronkelijk. Citaat in hoofdstuk 8.
CORLY VERLOOGHEN,

ps (1932). Onderwijzer, later journalist en muziekpedagoog.
Debuteerde met de bundel Kans op onweer (1960 - zie hoofdstuk 8). In zijn poëzie
betoont hij zich afwisselend een sterk geëngageerd dichter, anti-kolonialistisch, en
een uitermate sensitief lyricus, soms zelfs een pure taalvirtuoos als in Oe (1962 - een
gedichtje daaruit in hoofdstuk 12). In zijn zoeken naar verwoording van een
zelfbewust Surinamerschap hoorde hij tot de talentvolsten: Jachtgebied (1961), Dam
op de vuurgrens (1961) later in Nederland De held van Guyana (1965), De
glinsterende revolutie (1970), Luister meneer de president (1975, Pressag). De bundel
Juich maar niet te vroeg (1979) is als geheel misschien zijn beste, sterk
contemplatief-filosofisch. De roman De leba is gevangen (1977, Surivox) beschrijft
hoe mensen van verschillende nationaliteit zich staande proberen te houden in een
van seks en materialisme doordrenkt Stockholm. Artistiek is het boek een mislukking.
Corly Verlooghen/ Rudy Bedacht schreef verschillende muziekboeken en was als
muziekdocent werkzaam in Nederland, Zweden, Panama, Suriname en op Bonaire.
(1935). Surinames meest gelezen schrijfster (zie hoofdstuk 13). Is van
gemengd-etnische afkomst en werd katholiek opgevoed (vergelijk het verhaal ‘Nonnen
straffen’, opgenomen in Verhalen van Surinaamse schrijvers, 1989, Arbeiderspers).
Ging in 1957 naar Nederland, sedertdien voortdurend periodes aan beide zijden van
de oceaan. Debuteerde met poëzie en proza in Soela (1962-1964). In 1965 kwam
haar bundeltje Cautal uit, ingeleid door Trefossa: liefdesliederen aan Krishna, al
komt hier al de migrantenpsyche naar buiten. In al haar romans gaat het om de
problematiek van vrijheid/ onvrijheid (zie bespreking in hoofdstuk 11). Zij beschrijft
Suriname lyrisch, maar is uiterst kritisch over de sfeer van benauwenis. In Sarnami,
hai (Suriname, ik ben, 1969) revolteert het meisje Sita tegen de hindostaanse tradities.
In Strafhok (1971) en Geen onderdelen (1979) doen verschillende personen verwoed
pogingen om uit de knellende banden van kolonialisme, etnische verdeeldheid,
geloofstegenstellingen en vooroordelen te breken. De internaatsjongens die in Ik eet,
ik eet, tot ik niet meer kan (1972) proberen nieuwe wegen te vinden, krijgen geen
perspectief mee van Vianen (i.e. van het land). Het paradijs van Oranje (1973) is
een in Nederland spelende roman met een kritische kijk op de leefwijze van
Surinaamse emigranten. Dezelfde thematiek van vrijheid/ onvrijheid heeft ook haar
poëzie bepaald. Aanvankelijk was die anekdotisch, als in Liggend stilstaan bij
blijvende momenten (1974), later steeds sterker associatief, als in Over de grens
(1986). Het latere werk van Vianen toont paraBEA VIANEN
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noïde trekken. Ervaringen van reizen door Zuid-Amerika, jeugdherinneringen aan
Suriname en flitsen uit Nederland spelen door elkaar in het nauwelijks te volgen
proza van Yo te espero, señora Ramkumari (bijlage Avenue 1979). In de poëzie levert
het soms nog acceptabele resultaten op. In 1989 moet verschijnen de bundel Op het
laatst krijgen wij met z'n allen donderop. Bijna alle boeken van Vianen werden
recentelijk uitgegeven of herdrukt door In de Knipscheer.
DORUS VREDE (1949). Onderwijzer, afkomstig van Lombé, een dorp dat nu verdronken

ligt in het stuwmeer. Hij schrijft er zowel fel als gevoelig over in de beste verhalen
van zijn bundel Rond het sterfbed van mijn dorp (1987, PAS, één ervan in Verhalen
van Surinaamse schrijvers, 1989, AP). Hij componeert en zingt liedjes in het
Saramaccaans en Sranan.
(1930). Is van Nederlandse orgine. Medewerkster/schrijfster bij
het Project Vernieuwing Curriculum Basisonderwijs. Schrijft veel voor kinderen. In
Nederland had ze succes met een van de eerste psychologische jeugdromans, De
werkelijkheid is anders (1962, Ploegsma) die ook in het Duits werd vertaald. In 1973
verscheen het eenvoudige verhaal De trom van Jhanny Salwee (NBLC). Zorgde in
Suriname voor de uitgave van jeugdboeken. Fel anti-militaristisch. Dit, alsook haar
predispositie voor het psychologische laat zich ook aflezen aan het lange verhaal
‘De achterblijfster’, opgenomen in Nieuwe Surinaamse Verhalen (1986,
Volksboekwinkel).
LEONORE DE VRIES

THOMAS WALLER (1885-1966). Boer, plantagehouder. Statenlid en lid van het College

van Algemeen Bestuur. Schreef over landbouw en plantagecultuur in De West. In
1965 verscheen Surinaamse herinneringen van boer Thomas, kort besproken in
hoofdstuk 10, met fragment.
DON WALTHER, ps. Jurist, hoogleraar in Nederland. Schreef in zijn jonge jaren verhalen

en toneelstukken. Later een aantal prozaboeken in het Nederlands en Engels, zich
afspelend in de hogere klassen (zie hoofdstuk 13). Vaak is daarin sprake van een
herkenbaar Surinaams décor, maar dat wordt nooit als zodanig benoemd. Zijn politieke
romans neigen naar de lectuur, al hebben ze een duidelijke moraal. Onder andere
Maar meneer de rechter (1974), herschreven als De rechter is ook maar een mens
(1983), De politici (circa 1973, later gevolgd door nog twee delen) en Politics pay
(1979).
JOANNA WERNERS (1953). Lerares economische vakken en lichamelijke opvoeding.

Schreef poëzie, maar debuteerde in 1987 met het sterk autobiografische Droomhuid
(Furie) - zie hoofdstuk 10. Zij schetst hierin hoe een vrouw heen en weer geslingerd
wordt tussen haar liefde voor een zwarte en voor een
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witte vrouw, met het zwart bewustzijn als inzet. Verhalende stukken worden
afgewisseld met gedichten, brieven en dagboekfragmenten in een artistiek niet geheel
vlekkeloos en nogal nadrukkelijk literair geheel. Droomhuid is de eerste
lesbisch-feministische roman in de Surinaamse letteren.
(1954). Socioloog. Debuteerde met de novelle Ja, Ik ben een Marron
(1974), onbeholpen geschreven maar belangwekkend van thematiek: het zich
ontwikkelende zelfbewustzijn van een bosneger die in de stad terechtkomt. In 1975
ging With naar Nederland, alwaar hij de novelle Land van harmonieuze kontrasten?
(1979) het licht gaf, van gelijke thematiek als zijn prozadebuut. Zijn, tot op heden,
vijf poëziebundeltjes moeten het vooral hebben van woordspelletjes. Zijn provocerend
bedoelde artikelen over zwarte en witte mensen, gebundeld in Zwart racisme bestaat
niet (1986), geven niet zelden blijk van enig racisme en overschrijden de grens van
de goede smaak. Dat bleek niet alleen uit het feit dat het boek op last van de rechter
uit de handel werd genomen na een proces dat Astrid Roemer had aangespannen
vanwege Withs infame uitspraken aan haar adres. With herdrukte het boek gewijzigd
en met weglating van het stuk over Roemer. In Utrecht is With mede-organisator
van de MEP-festivals.
JULIAN WITH

FRITS WOLS, ps (1938). Leraar en vertaler Engels, later secretaris-generaal van de
Nationale UNESCO-Commissie Suriname. Dichter van twee bundels, deels nogal

studentikoos getoonzette poëzie: Beeldhouwer van het abstrakte (1967) en Surine
Cyclus (1981). Recentelijk schreef hij rijper, lyrisch, maatschappelijk-bewogen werk
dat nog niet is gebundeld (verg. Deus ex Machina nr. 42, 1987). Wols heeft de neiging
om een wat gezwollen taal te hanteren. Zijn novelle Buitenvrouw (1977) wordt vaak
gelezen, maar gaver is zijn proza van de korte roman Het groene labyrint (1988,
Volksboekwinkel) over een man die schipbreuk lijdt bij de Marowijne-monding en
een avontuurlijke zwerftocht door het woud onderneemt.
(1954). Schrijfster bij het Project
Volwassenenalfabetisering. Bracht meer dan vijftien werken in eigen beheer uit,
gestencild, gefotokopieerd, in ringbandjes of geniet: poëzie, proza, toneel, zowel
voor de jeugd als voor volwassenen. Grootste verspreiding vond haar bundel Zwarte
muze, witte creoolse (1983) met gedichten in Sranan, Engels en Nederlands. Dorothee
Wong Loi Sing heeft met verschillende talen en vormen geëxperimenteerd. Ze komt
fel op voor de positie van de vrouw - zie hoofdstuk 10 - waarbij de afwerking van
haar creaties vaak onder het vuur van het schrijven te lijden heeft. Ze probeert zeker
nieuwe wegen in te slaan, volstrekt afwijkend van wat veelal in Suriname gebeurt,
zoals het verhaal ‘Witmans hel’ (uit Nieuwe Surinaamse Verhalen, 1986,
Volksboekwinkel) laat zien DOROTHEE WONG LOI SING
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fragment eruit in hoofdstuk 12. In 1984 won ze met drie gedichten een prijs in The
Black Youth Annual Penmanship Awards te Londen. Maakt ook veel schilderijen
in diverse technieken.
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Lijst van pseudoniemen
R. van Aart

Rudolf van Lier

Abongra

Onbekend

Adek

Anton de Kom

Adekom

Anton de Kom

Chinua Afanti

John Doornkamp

Ajax

AJ. Axwijk

Akanamba

Arthur Licht

Ernesto Albin

Hugo Pos

Amber

Hanna Zilverwater

Anebah Odjah

Paul Abena

Anna

A. Steens Zijnen-Ampt

Anne Marie

Lucien Pinas

Tj. Arkieman

Tj. Petzoldt

Bernardo Ashetu

Hendrik van Ommeren

Asramani

Nellius Sedoc

A tan so

Ronald Sion

ATS

Ronald Sion

Balen Roetoe Baru

Etienne Hiwat

Paul Bandel

Onbekend

Johan Evert Benjamin

John Sluisdom

Hella Bentram-Matriotte

Lou Lichtveld

Bhai

James Ramlall

Derel Bhanves

Onbekend

Bhola Bhala

Djitnarainsingh Baldewsingh

Blaw Kepanki

Oscar Kemble

Boeginees

E. Bergakker-Agliardi

Boni

Onbekend

Boni Abaisa

E. Hoogvliet

Marcel de Bruin

Rene de Rooy

Candani

Asha Rajkumar

Cassifro

Jules Castillion
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Celliano

Leonard Grootfaam

Celtak

C. Tjong A Kiet

Meiling Chen Sui Sui

Dorothee Wong Loi Sing

Crofaja

Henny Ralf
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Cyrano

Orlando Emanuels

Felton Dahwme

Simon Emanuels

Kwame Dandillo

Pieter Polanen

R. Dobru

Robin Raveles

Ane Doorson

Andre Doorson

Sep E.

Onbekend

Edmundo

Onbekend

Erika

Heinrich Heyde

Ester

Ester Delchot

Faceless x

Eddy Pinas

Faradroifi

Arthur Druiventak

Fernando

Martinus Lutchman

Frans

Guno Denz

Frapo

Franklin Pont

Frasa

Frank Nahar

Geo

George Johnson

Gonini

John Blom

Andres Grimar

Rene de Rooy

Gyan Dev

Jnan Adhin

Ed Hart

Eddy Goedhart

Albert Helman

Lou Lichtveld

Honivasi

Allen Mijnals

Imro

Harry Reeberg

Indra

Joke Darsan

Ingrid

Astrid Roemer

Jabon

Jalapersad Bondrie

Jakono Rino

Andre Cirino

Joruno

Johan Noldus

Juanchi

Jules Chin A Foeng

Maku Karg

Max Karg

A. Khan

Djitnarainsingh Baldewsingh

Seraphine Kras-Lanoewaar

Julius Koenders

Kris Kras

Julius Koenders
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Kwakoe Montri

Andre Naarden

Jo Loffel

John Leefmans

Luci

George Rustwijk

Victor L. Luguro

Ricardo Berenstein

Jo Luma

Max Karg

Lupi

Lucien Pinas

Mama Aisa

Adolphina Zwennicker-Groenefelt

Mantana Valera

Michel Toppin

Joseta D.H.V.G. de la Mar

Onbekend
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Marac

Marcel Accord

Marcelle

Gertrude Holtkamp-d'Abo

Marconiman

Robert Simons

M. Marius

Hugo Pos

Paul Marlee

Paul Nijbroek

Mechtelly

Mechtelli Tjin A Sie

Megar

Frederik Martodihardjo

Mis Dienaar

Gerardus Kroes

Mizpah

Elvira Rijsdijk

Jit Narain

Djitnarainsingh Baldewsingh

Kees Neer

Frederik Lansdorf

Friedrich Nietzsche

Lou Lichtveld

Oni

Orsine Nicol

Orlando

Orlando Emanuels

Pais Tatak Chebendey

Armand Sedoc

Patria

Dew Rambocus

Periscopist

Robert Simons

Julio Perrenal

Rene de Rooy e.a.

Peter

Gerardus Kroes

Pinto

Lucien Pinas

D. Plantonius

A.Ph. Samson

Poela Mala

Paul Nijbroek

Prapja Brsk. L.H.F.

Leo Ferrier

Premanand

Premanand Bondhu

Prempuri

Premnath Bhikharie

T.O. de Punt

Falk ter Weeme

Rahi

Raj Ramdas

Rams & Co

Erwin & Joy Ramsamoedj

Ranjan

Ranjan Akloe

Rappa

Robby Parabirsing

Res

Ronald Sion

Rovali

Roepnarain Balak

Saarhatti

Imro Plein
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Saar Hatti

Imro Plein

Sad Darshi

Jnan Adhin

Sampa Lemki

Guno Neus

Asjantenoe Sangodare

Michael Slory

Sanicari

Onbekend

Santhoki

Djitnarainsingh Baldewsingh

Mani Sapotille

Winston Leeflang

Satdip

Djitnarainsingh Baldewsingh

Dee Sharm

Dewendradew Goerdin
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Sheryll

Sheryll Snijders

Shrinivasi

Martinus Lutchman

Rini Shtiam

Soerdjan Parohi

Skwin

R. Wong A Foe

N. Slob

Lou Lichtveld

Smailliw

L. Williams

S. Sombra

Stanley Slijngard

Sonja

Robert Simons

Sorava

Gerrit Barron

Stine

Stine Comvalius

Suraj

Jan Soebhag

Surianto

Ramin Hardjoprajitno

Swagi Siegmund

Robles

Tata Bodi

O. Buyne

Tata Loemena

Lucien Maynard

Tecumseh

Harrold Blanca

Bella Teloor

Henk van Teylingen

Titjari

W. Griffith

Tjoka

Allan Madarie

Prof. Toelili

Onbekend

Tori

Henk Doelwijt e.a.

Trefasi

Onbekend

Trefossa

Henny de Ziel

Van Hak Op Tak

Robert Simons

Vene

Ronald Venetiaan

Coyly Verlooghen

Rudy Bedacht

Kabir de Visser

Nico Waagmeester

Joost van den Vondel

Lou Lichtveld

Don Walther

Walther Donner

Olga Warso

Stine Comvalius e.a.

Winied

Onbekend

Frits Wols

Eugene Wong Loi Sing

Emir Yelnats

Stanley Rime?
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Les Yeux

Imro Themen

Zamani

Astrid Roemer

Zapata Jaw

Nelson Renfrum

Zema

Philip de Vries
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