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De Javaanse contracÍanten hadden het niet

ge-

loofd als je hen had verteld dat hun nakomelingen
anno 2011 niet alleen in dat geheimzinnige 'land
aan de overkant'o{wel Suriname, maar ook in
Nederland en Indonesië te vinden zouden zijn.
En toch is dat zo, et dit boek laat met teksten
en foto's zien hoe het hun is vergaan. Niet allemaal natuurlijk, maar de twaalf mensen die in
dit boek hun levensverhaal vertellen, vormen wel
een mooie dwarsdoorsnede. Want jong en oud
is vertegenwoordigd (de jongste is van 1983, de
oudste van 1,934J, man en vrouw (hoewel de vrouwen wel ondervertegenwoordigd zijn), en van hoog tot laag op de maatschappelijke ladder.
Laat me ze hier bij name noemen, want wie weet kent de lezer een van
hen: Ragmad Amatstam (Kwatta, Suriname), Haryanti Hardjo (Tongar,

Indonesië) Soeki(djan) Irodikromo (Paramaribo, Suriname), Joesoef
Ismail (Den Haag, Nederland)), Katidjah Kasanoemar (!íelgedacht, Suriname), !íim Soekarman Kromoredjo (Roosendaal, Nederland), Sakri
Ngadi (Jakarta, Indonesië) Soehirman Patmo (Bangkok, Thailand), Pe'
trus Prasetyo (Tongar, Indonesië), Rudy Moekiat Samiran (Hoogezand,
Nederland), Sarmidi (Tongar, Indonesië), Rira Tjien Fooh-Hardjomohamad (Paramaribo, Suriname).
U ziet het: Suriname, Nederland en Indonesië. Hoe zijn die mensen op
die verschillende plaatsen terecht gekomen en hoe is het hun vergaan?,
daarover gaat het boek. Deels is het antwoord te vinden in de inleiding,
deels in de verhalen die de mensen zelf in dit boek vertellen.
De inleiding geeft de historische achtergronden. Helder wordr uiteengezet hoe de Javanen tussen 1890 en 1939 geronseld werden, op de
plantages in Suriname te werk werden gesteld en na afloop van hun contract voor het grootste deel afzagen van terugkeer en in de kleinlandbouw
terechtkwamen. Hoe na de Tweede Wereldoorlog religieuze en politieke
tegenstellingen zo scherp werden dat in 1954 een groep van ruim duizend
mensen met het schip de Langkoeas Suriname verliet en op Sumatra het
dorp Tongar stichtte. En hoe vervolgens rond de onafhankelijkheid van
Suriname in L975 et na de militaire coup in 1980 vele Surinaamse favanen hun heil zochten in Nederland. Het resultaat van deze historische
gebeurtenissen is wat steeds meer bekend wordt onder de naam Javaanse
diaspora'. De website die tegelijk met het boek is gepresenteerd, heet dan
ook heel toepasselijk www.javanenindiaspora.nl. Op die website kom ik
op het eind nog terug.

Hoe informatief de inleiding ook mag zijn, de kern van het boek en

wat het boek zo bilzonder maakt zijn de levensverhalen van bovengenoemde mensen. Het zijn verhalen die boeien omdat het lot veel van deze
mensen allesbehalve een rustig, stabiel levenrje heeft beschoren. Nee, saai
is het niet geweest. Maar je zou willen dat dit avontuurlijke leven niet

zoveel ontberingen en tegenslagen rnet zich mee had gebracht. Aan de
andere kant zie 1e de ongelooflijke energie en vechtlust van deze mensen,
die respect afdwingt. Of, zoals Rabin Baldewsingh in het voorwoord
van het boek zegt: 'Zo heeÍt iedereen in de diaspora zijn of haar eigen
verhaal. Een verhaal om nooit te vergeten, een verhaal dat indruk maakt.'
'Wat
de verhalen ook zo boeiend rnaakt is dat ze zo levendig verteld
worden. De samenstellers hebben hier ook aan bijgedragen, want zij hebben bij de bewerking van de ruwe teksten van de interviews de levendige
spreektaal zoveel mogelijk behouden. Aan het eind van elk verhaal wordt
trouwens een samenvatting gegeven in het Engels en het Indonesisch.
De interviews zijn door vijftien mensen afgenomen in Suriname, Nederland en Indonesië. Bijzonder is dat de interviewers in Nederland allen
een Surinaams-Javaanse achtergrond hebben en nog jong zijn. Ze zijnbij
dit project betrokken om ook de jongere generatie bewust re maken van
het belang van 'sabi yu rutu' (ken je wortels).
Dit brengt me op het centrale thema van alle verhalen, en daarmee
ook van dit boek: wat betekent het Javaan zijn voor mijl Is Javaan zijn
in Suriname, Nederland en Indonesiè hetzelfde? Het antwoord laat zich
raden: nee. En dat laten deze levensverhalen heel mooi zien. De migratie
naar Nederland en Indonesië heeft zijn sporen nagelaten, Maar hoe groot
die verschillen ook zijn, wat deze mensen verenigt is het besef dat ze een
gemeenschappelijke geschiedenis hebben die begon met de bootreis van
de contractanten naar Suriname. Overigens had wat mij betreft in de inleiding wel wat meer aandacht aan het aspect van veranderende identiteit
en cultuurverlies mogen worden besteed, zeker omdat het zo'n centraal
thema is. Ik herinner me dat Lisa Djasmadi er in haar lezing bij de presentatie interessante dingen over zei. Misschien kan zij dit omwerken tot
een artikel (in Oso)l

'Wat

het boek extra aantrekkelijk maakt zijn de mooie en soms sprekende íoto's van de geinterviewden. Een foto die mij bijzonder trof was
die van Haryanti Hardjo, die trots poseert naast de hentong \houtet slaginstrument om boodschappen door te geven) die haar opa, de vader van
Salikin Hardjo, had gemaakt. De foto drukt voor mij prachtig uit wat zij,
die als vierjarig meisje uit Suriname wegging, zegt 'Ik ben trots op mijn
Surinaamse achtergrond, omdat ik mijn ouders beschouw als pioniers die
het mogelijk hebben gemaakt dat wij het nu goed hebben in vergelijking
met onze ouders vroeger'. !íat mij ook bijzonder trof was haar levensverhaal, waarin ze zo eerlijk en ontroerend vertelt over haar vader, de man die
leiding gaf aan de remigratie naar Sumatra. Hierdoor is het beeld van deze
O5O Tjd$hrilt

vod Suinamistiek ên het Caraibisch gsb ed 201t.1

bijzondere man, over wie Klaas Breunissen indertijd een boek geschreven
(Ik heb Suriname ahijd lief gehad, 2001) nog completer geworden.
Het zijn op de keper beschouwd allemaal bijzondere mensen die in het
boek aan het woord komen, maar één wil ik nog bij name noemen, de
zanger Ragmad Amatstam, bekend van evergreens als Troe Troe Lobi en
Lobi Srazang.}Iij is helaas in januari 2011 overleden. Aan het slot van zijn
levensverhaal vertelt hij hoe hij nog steeds bezig is met liedteksten in het
Javaans te schrijven. Hij vertelt dat het niet altijd gemakkeliik voor hem
is, want als kind was hij opgegroeid op Billiton, waar meer Surinaams dan
Javaans werd gesproken. 'Maar', zegt hij: 'ik vraag mensen naar woorden
of dingen en dat schrijf ik op. Vroeger deed ik dat niet bewusr, nu doe ik
het bewust blajar lawa (Jayaats leren).' Inspirerende woorden voor allen
die de Javaanse taal en cultuur een warm hart toedragen.
Tot slot wil ik nog een enkel woord zeggen over de website die tegelijk
met het boek werd gepresenteerd (www.javanenindiaspora.nl). Op deze
site kan men de interviews beluisteren die in het boek zijn opgenomen.
Daarnaast zijn er interviews met ruim veertig anderen te beluisteren,
die ook zeer de moeite waard zijn. En als je wil weten wat ze over een
bepaald onderwerp hebben gezegd, kun je op thema zoeken, bijvoorbeeld
'religie en geloofsbeleving' of 'cultuur en identiteit'. De bezoekers van
de website worden opgeroepen om de verzameling levensverhalen te
laten groeien door hun verhaal te delen. Daarvoor kan men mailen naar
stichji@yahoo.com of kitlv@kitlv.nl. Ik ondersteun deze oproep graag.
heeft.
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Hebe Verrest heeft een studie gemaakt van Home-Based
Economic Acitiuities, ofwel Huis-Gebonden Econornische
Activiteiten (unoes), in Paramaribo en Port of Spain. Bij
ggtes kan men denken aan het telen van fruit, het houden
van pluimvee, verhuur van kamers, productie en verkoop
van snacks, een kapsalon of reparatie van huishoudelijke
apparaten en auto's. Verrest heeft hiemaar van 2002 tot
2005 in totaal zeventien maanden veldwerk verricht en
haar bevindingen gepresenteerd in een proefschrift dat ze in
November 2007 aan de Universiteit van Amsterdam verdedigd heeít. Haar doel was om de sgtes te beschouwen als
onderdeel van het geheel van bestaansmiddelen lliuelihood)

