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no jaar

geleden

stapten

de eerste

Javaanse
contract-
arbeiders

aan wal

in Paramaribo. De plantagebazen op

Mariënburg waren enthousiast: de

Javanen waren gehoorzaam en gewil-
lig, al waren ze wel minder sterk dan de

Hindostaanse contractarbeiders.

Voor hen moesten de Javanen in de

plaats komen. De aanvoer van Brits-

Indiërs was afhankelijk van medewer-

king van de Britten. Bij de Javanen
gold dat probleem minder, d. stroom

arbeiders uit werd niet gehinderd door

een vreemde mogendheid.
Tussen r89o en het uitbreken van de

Tweede \íereldoorlog hvam en zo een

kleine 33.ooo Javanen naar Suriname.

Hoewel de contractduur maar vijf jaar

was, bleven de meesten in hun nieuwe

land; in die periode keerden er maar

7.7oo terug naar Java.
Na de oorlog werd aan een repatrië-

ringsprogramma gewerkt. De Javanen
in Suriname moesten kiezen: de

Nederlandse of de Indonesische nati-
onaliteit. De meesten kozen voor het

Nederlandersch"p. Begin jaren vijftig
was een stichting oPgezet voor terugkeer

naar Indonesië. Er hadden zich duizend

gezinnen voor aangemeld. Ze kregen een

plaats op \West-S um atra aangew ezen,

Tongar. In 19 ,4 vertrok de eerste groep

van r.or8 personen, maar de omstandig-

heden in Tongar war en zo belabberd,

dat het bij deze ene reis is gebleven.

Veel groter was de groep die uit
Suriname vertrok rond r97t, het jaar

van de onafhankelijkheid. Uit angst

voor een onzekere toekomst vlogen tus-

sen de 2o.ooo en zj.ooo Javanen naar

Nederland. Een kleinere golf volgde

rond de militaire coup van r98o.

Op dit moment wonen er nog ongeveer

7z.ooo Javanen in Suriname. Zij koeste-

ren hun cultuur en tradities. Daarom is

het zo goed dat deze geschiedenis nu in
een boek is vastgelegd. Geen doorwrocht
en dor historisch relaas, maar juist heel

toegankelijk. Na een beknopt overzicht

van de geschiedenis volgen twaalf per-

soonlijke verhalen van nazaten van die

eerste contractarbeiders, ieder met een

heel eigen verhaal. Vier geïnterviewden
zljn in Suriname geboren en wonen daar

nog steeds. Twee zijn van Suriname naar

Indonesië getogen; rwee zljn in Tongar
geboren en gebleven. Vier tenslotrc zijn
in Suriname geboren en naar Nederland

vertrokken. tt***r*
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Dit bronnenboek gaat over de cultuur van de migratie van

Indiërs die rond rgoo werden geworven om als contractar-

beiders in Suriname te gaan werken. Het boek geeft weer hoe

zij generaries lang aspecten van hun cultuur behielden. Het

Sarnami was daarbij een belangrijk instrument.
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