
S 3 ' <•=••!

V '

BOEKBESPREKING

NICOLAAS VAN MEETEREN, f
Willemstad, Curacao 1947. 248 bladz. 18 illustraties.

De bekwame en ijverige geschiedschrijver van Curasao N. van
Meeteren heeft met dit boek niet alleen een — overbodige — proef
afgelegd van zijn grondige kennis van de gewoonten en gebruiken onder
zijn volk, maar ook aan dat volk een dienst bewezen, die gewaardeerd
is door de snelle uitverkoop der oplage van 1500 exemplaren.

„Conocedor di su pueblo", kenner van zijn volk, noemt het weekblad
La Ow.? den schrijver. Menig Curacaoenaar zal tot zijn verwondering
in dit boek gebruiken opgetekend hebben gevonden, die hij niet kende,
en misschien ook wel andere gemist hebben. De schrijver was voor
zijn boek bijna uitsluitend op mondelinge mededelingen aangewezen,
en het is op Curasao niet gemakkelijk die los te krijgen. Niet alleen, dat
men niet graag praat over wat men tegenover den vrager „coi loco foi
den tempo bien" (onzin uit de oude tijd) noemt om hem af te schepen,
maar men is ook bereid om, als men het antwoord niet weet, er maar
een te verzinnen.

Enige opmerkingen, die hier volgen, mogen den schrijver overtuigen
van de belangstelling, waarmee ik zijn boek las.

Op bladz. 20 meent Van Meeteren, dat de negerhut van Afrikaanse her-
komst is. Echter is zij langwerpig vierkant, maar in Vaw i>e>re no/Aew
(1943) vindt men de woningen van nagenoeg alle Afrikaanse volken
beschreven als rond of zeshoekig. Is het niet mogelijk, dat de negers
den vorm hebben afgekeken van de woningen der Hollandse kolonisten ?
De bouwwijze, door Van Meeteren nauwkeurig beschreven, is zuiver
Afrikaans.

Inderdaad heeft dorpsvorming op Curasao niet plaatsgevonden
(bladz. 22). Misschien is een uitzondering te maken voor de neder-
zetting aan de St.-Michielsbaai, waar zich de familie Zimmerman ge-
vestigd heeft, en nu 800 mensen, voor de helft Zimmermannen, bijeen
wonen. Hun gezamenlijk bedrijf, de visvangst, is hiervan waarschijnlijk
oorzaak.

Naast de naam ,,jar' voor de grote aarde pot of kruik in de keuken
(bladz. 27) komt die van, tinashi", afgeleid van het Spaanse tinaje,
voor.

„Zamba", zoals Van Meeteren zegt, de benaming van ouderwetse
ledikanten op hoge poten, maar, althans op Bonaire, ook door arme
mensen gebruikt voor hun primitieve legerstede (zoals zij hun hokkerig
en kaal woonkamertje „zaal" noemen). is een woord van tot nu toe onver-
klaarde herkomst.

Van Meeteren zegt, dat de Arowakken, de oorspronkelijke Curasaose
bevolking, in vele opzichten minder ontwikkeld waren dan de Caraïben >
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die op een hogere sport van de culturele ladder stonden (bladz. 37). Dat
belooft dan niet veel. Père Labat 7oyages aujr /s/es de r^4 Miert̂ M« zegt
van de laatsten, dat zij leugenaars waren, dieven, luiaards en bedrie-
gers, wispelturig, onverschillig en ontoegankelijk voor het Christendom.

„Toro Ma(n)zinga", bij het oogstfeest „Seoe" de naam van hem,
wiens oogst wordt binnengehaald, brengt Van Meeteren op bladz. 51
in verband met de Soedanese stam „Mandinga" aan Boven-Niger en
Boven Senegal en acht hij dan vertaalbaar door „Mandinga stier" of
„Mandinga dappere". Kan de Mandinga-berg in de buurt van Santa
Rosa hiermee ook iets te maken hebben ?

Van Meeteren meent, dat het plaatsen van een paarden-of ezelsschedel
op een stok op de akker uit Europa stamt; echter — in de binnenlanden
van Haiti, waar de Europese invloed zeer gering is, kan men schedels
aantreffen op zeer hoge palen, dicht bij het woonhuis van de negers.

Behalve het in de stad horen van het bulderen van de Boca Chinchö',
door Van Meeteren genoemd, kan vermeld worden het afkomen van
honderde vliegende mieren op het lamplicht en het gaan vliegen der
kakkerlakken. Zou de naam „St. Joris" van de plantage aan de Boca
Chincho iets anders zijn dan een Nederlandse verbastering van het
woord Sintjoris.

De eerste kerkgang van de moeder na de bevalling (presentacion,
bladz. 112) is op Curacao iets anders dan in Nederland. Men heeft
hier de gang van de moeder - alleen voor de benedictio mulieris post
partum (de zegening na de bevalling), gevolgd door haar komst daarna
met het kind om dit aan de H. Maagd toe te wijden, hetgeen minder
algemeen voorkomt. Op Curacao komt de moeder met het kind om een
zegen te vragen voor dit laatste; de pastoors zijn dan gewoon om beide
benedictiones (mulieris en infantis) uit te spreken. Hier had ook iets
vermeld kunnen worden van de Curacaose gewoonte om voor het
geven van namen de reclamealmanak Bristol te raadplegen, en het
kind den naam van de daarop op de geboortedag genoemde heilige, die
dan tevens de patroon is van het kind, te geven. Het gelukte mij niet
een vader van een op 25 Januari, de herdenkingsdag van de bekering
van St. Paulus, af te brengen van zijn voornemen zijn kind Combersion
di San Pablo te noemen.

Wat Van Meeteren vertelt van de in onbruik geraakte gewoonte
om de afgevallen navelstreng onder de deurpost te begraven om het
kind een lang leven te verzekeren (blz. 113) brengt mij in herinnering
wat een veelbereisd Curacaoenaar mij eens toevoegde: „Camina mi
lombristri ta dera, ei mi kier muri", waar mijn navelstreng begraven is,
wil ik sterven.

Diamars ta dia di malora, Dinsdag is een ongeluksdag, zei men mij
op Bonaire. Van Meeteren zegt hetzelfde meer bepaald van dien dag
als huwelijksdag (bladz. 124).

Het klokgelui op Bonaire als aankondiging van een sterfgeval (blz.
130) heb ik ook op St. Barthélémy meegemaakt, vermoedelijk door
Nederlandse paters ingevoerd.

Op een tocht overdag van San Willibrordo naar Soto is mij het vol-
gende overkomen. Vlak voor de heuvel, waarop het landhuis San Se-
bastiano ligt, zette de 20 jarige chauffeur de auto langs de weg, stapte
uit en wenkte mij geheimzinnig hetzelfde te doen. Ik hoorde duidelijk
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„kettinggerammel, alsof zware kettingen over de grond worden ge-
sleept, wielengeknars van zware wagens en paardengetrappel", juist
zoals de schrijver op bladz. 140 vermeldt.

Ookr nu komt het nog voor, dat buitenmensen hun leeftijd niet kennen.
Kort geleden belde mij een pastoor op met de vraag wanneer de laatste
grote orkaan had gewoed. In 1877 antwoordde ik, waarop hij vertelde
iemand bij zich te hebben, die alleen maar wist, dat hij ten tijde van
de grote orkaan 9 jaar was geweest ').

Ten onrechte meent de schrijver, dat het woord „factoor" in het
Nederlands niet voorkomt (bladz. 217), al heeft het daar niet als in het
Papiaments de betekenis van opzichter.

Op bladz. 221 wordt gevraagd naar de betekenis van de visnaam
boeladoo; ik zou denken aan het Spaanse volador, vliegende vis.

Aan de lijst van pleonasmen (bladz. 223) zou ik willen toevoegen:
batata-aardappel voor de Hollandse aardappel naast batata dushi,
sweet potato.

Met deze aantekeningen, bij de aandachtige lezing van het boek ge-
maakt, moge ik volstaan.

Curacao Mei 1948 M. D. LATOUR O.P.

C. P. JANSEN Dicciowano Pa/>tam«nfo //oianrfes *-s*^
1945. Neder/anifs Pa/nawewts AawduwonfettöoeA. Druk- ~"
kerij St. Vincentiusgesticht Scherpenheuvel, 1947.

Het is bedroevend telkens weer te bemerken, dat „Hollanders",
die enige jaren op Curacao geweest zijn, zo weinig van de taal van
het land, waar zij leefden en werkten, zich eigen gemaakt hebben.
Dat komt voor een groot deel door gebrek aan omgang met hen, voor
wie het Papiaments de gewone omgangstaal is. Maar als verontschul-
diging heeft kunnen gelden het niet bestaan van woordenboeken
en spraakkunst. Er was wel iets. Een NerfeWawdscA-Pa/natweM/scA-
S^>aa«sc/( uxjorrfewJoeAye, in 1875 te Arnhem gedrukt, enige samenspra-
ken, een Grawa/ica coWicoe van A. F. Santiago, 1898, de PmAftscAe
Aa«rf/ejdi«g' der Pa^iamenfccAe s/»"aaAAMttsÉ, 40 jaar later door A. van
de Veen Zeppenfeldt samengesteld, maar al deze uitgaven zijn onvol-
doende gebleken om den niet-Curacaoenaar de landstaal te leren.

Toen het Papiaments nog nagenoeg alleen spreektaal was, moest
men het in den omgang leren, maar reeds tientallen van jaren verschijnen
er boeken en kranten in die taal, en, zoals het bestuur van het Curacaos
genootschap der wetenschappen in zijn voorwoord voor het eerste deel

') Vijfendertig jaar geleden waren bij het Hof van Justitie de ver-
zoekschriften tot naamsverandering, in verband met trouw en erf-
recht, schier het enige civiele werk. De burgelijke stand was toen
lang niet wat hij nu is. Zeer dikwijls werden dan geboortedagen naar
de orkaan van 1877 berekend. De districtsmeester wedijverde in ge-
heugen met moeder en vader. Wel wat heel ver ging de getuige,
die zelfs wist te vertellen, dat een bepaald kind drie jaren vóór de
orkaan geboren was (Red. D.W.I.G.).
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van Jansens woordenboeken zegt; het lezen, van een krant met name,
is een goed middel om de taal te leren. Daarom kan men den heer
Jansen niet dankbaar genoeg zijn, dat hij voor het eerst de Cura9aose
samenleving verrijkt heeft met een Papiaments-Nederlands woorden-
boek, en dat twee jaar later een Nederlands-Papiaments woordenboek
verschenen is, helpt weer hen, die in den omgang gedwongen zijn al
dadelijk de Curacaose landstaal te leren spreken.

De moeilijkheid, waarmee ieder, die zich met het Papiaments bezig-
houdt, sukkelt, is, dat er geen vaste schrijfwijze is. Hoyer gaf in 1918
zijn Pa^tomewtoe i SM wawera dt SAJVÖJV; de R.K. missie gebruikt in haar
uitgaven een eigen schrijfwijze; ds. Eybers heeft in zijn vertaling van
het Nieuwe testament in 1916 weer een andere; er zijn voorstanders
van een phonetische schrijfwijze, wat al evenmin afdoende is, omdat
niet ieder een bepaalde klank op dezelfde wijze in letters weergeeft;
kortom elk, die Papiaments gaat schrijven, is genoodzaakt vooraf zijn
schrijfwijze mee te delen, en dat doet ook Jansen.

Een der laatste daden van gouverneur Kasteel is geweest de benoe-
ming van een commissie, die tot taak heeft de samenstelling van een
meertalig woordenboek, waarin ook het Papiaments opgenomen is, en
een Papiamentse spraakkunst, „om zodoende te geraken tot een uni-
forme spelling en schrijfwijze". Men mist den naam van den heer G. P.
Jansen bij de leden dezer commissie.

Om in een andere taal dan de zijne te lezen kan men niet volstaan
met een woordenboek na te slaan, men moet ten minste ook iets van
verbuigingen en vervoegingen weten, en het Papiaments heeft ook de
moeilijkheid van samenvoeging van woordjes met woorden. Maar
een woordenboek is een onmisbaar hulpmiddel, en de heer Jansen is
de eerste, die het ons geeft. Dat verdient dank. Ook al zal men woorden
missen, zoals mij bleek, toen ik enkele mij onbekende woorden uit het
artikel „Politica na Corsouw" in La t/wiow van 8 Juli 1948 nasloeg.
Kan een Papiaments woordenboek ook wel volledig zijn? Ds. Van den
Brink, die een 35 jaar geleden in het Papiaments preekte, vertelde mij,
dat hij nogal eens stuitte op woorden, die de landstaal niet had; deze
leende hij dan van het Spaans.

12 Aug. 1948 , F.

£>« Sfoe£. Nederlands periodiek, uitgegeven op
Curacao Dec. 1945-Jan. 1948.

Vier nummers (6-9) der 2e serie zijn in twee jaar verschenen van
deze uiterlijk keurig verzorgde, merkwaardige „periodiek", die op
ongeregelde tijden verschijnt. Twee jaren geleden gaf de redactie het
oordeel van een deskundige als S. Vestdijk — ditmaal dat van een
leek: veel moois, veel onbegrijpelijks, ook wel lelijks. Zou dit veel van
Vestdijks oordeel verschillen ?

Mooi vind ik Möhlmanns „Sacramentum", Heimans „Kaapse duifjes".
Er staan in deze afleveringen gedichten van Tournier, Leo Smeele,

Joost Olmers, W. Hessels, Lauffer, Marugg, J. C. van Schagen, F. J.
van der Molen, Gerard den Brander, Debrot, Oda Blinder, Jean Sille,
J. W. Trip, Jan J. de Groot.

Proza vindt men van H. A. Gomperts, Tournier, Hendrik de Wit
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(bespreking van het werk van Debrot en een zeer ongunstige beoor-
deling van De Hartogs Godsgew.ïeM), Vroman, Dolf Henkes, C. Marja,
W. van Nuland.

Het zou wel prettig zijn; wanneer De Stoe£ de gewoonte van andere
tijdschriften overnam om enige personatia omtrent haar medewerkers
mee te delen.
16-8-'48 F.

P. M. LEGÊNE, SimKa>«£ k n i mi/wer drotwen. Den
Haag J. N. Voorhoeve, zonder jaartal. 207 bladzijden,
27 foto's.

Dat de schrijver Suriname, land en volk, liefheeft, bewijzen zijn
daden, en een daarvan is het schrijven van dit boek. Hierin vertelt hij
zijn belevenissen, zijn kijk op Suriname en op de geestelijke nood van
het land. Alles heel eenvoudig maar buitengewoon boeiend. Niemand
moest naar Suriname mogen gaan, alvorens dit boek gelezen te hebben.
Men vindt hier oude dingen in nieuw gewaad. Geheel nieuw was voor
mij de aangrijpende geschiedenis van Maripostoon, op bladz. 168. 186.

16-8-'48 F.

foor Sim'wa-
ms e« Cwrafao. /aarfcoeA J946-J94&. Uitgave no. 4.
Utrecht, Juni 1948.

De ledenlijst geeft dertig gewone en achtenveertig adviseerende leden
aan, w.o. resp. elf en twintig in Nederlandsen West-Indië gevestigd,
terwijl alle leden der Ec. Stichting West-Indië-Nederland als zodanig
leden zijn van den Studiekring.

Uit de in het Jaarboek opgenomen notulen van vergaderingen en
verslagen van voordrachten blijkt duidelijk, dat het den Studiekring
niet zoozeer te doen is om de wetenschap om der wille van de weten-
schap, als wel om haar toepassing in het belang van den economischen
opbouw van Suriname en de Nederl. Antillen.

Men interesseert zich voor bosbouw, landbouwkolonisatie, veeteelt,
visserij, irrigatie en luchtkaartering in Suriname, watervoorziening en
waterconservatie op de Beneden-, geologisch onderzoek op de Boven-
windsche Eilanden. Niet minder voor natuurbescherming, in Ned.
Guyana en het Ned. Antillengebied beide.

Dat in een kring als de onderhavige meeningsverschillen tusschen des-
kundigen onderling besproken worden, ligt voor de hand. In dit verband
moge verwezen worden naar hetgeen in het Jaarboek te vinden is betref-
fende het gevaar in Suriname, dat veroorzaakt zou worden door de
eigenaardige agrarische methoden der Bosnegers (zie Z). W.7.G. XXIX,
187), berekening der opbrengst van een der Surinaamsche houtsoorten,
het meer of minder noodzakelijke van bevloeiïng voor de cultures in
Suriname, het al dan niet urgente der beperking van het gebruik van
grondwater voor industrieële doeleinden op Curacao.

Ook dit Jaarboek bevat, op het eind, een uitvoerige natuurweten-
schappelijke bibliografie van Suriname en de Ned. Antillen.

Sept. 1948 M.
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