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DE O N B E K E N D E H E R L E I N

De oudste Surinaamse tekst die wij tot nu toe kennen komt voor
in HERLEIN'S BfscAryw'ng^ ran <fc Ko/A-P/aw/iMgt* Zttrinami
(Leeuwarden, 1718). Voor hen die geïnteresseerd zijn in de ont-
wikkeling van het Surinaams is dit een kostbaar document, vooral
omdat pas in 1765 met de annotation van NEPVEU een volgende
tekst beschikbaar komt.

De tekst van HERLEIN bestaat slechts uit twee korte dialogen
en een lijstje van tien uitdrukkingen. Het is dus zaak uit dit wei-
nige te halen, wat er maar uit te halen valt. Verschillende onder-
zoekers hebben zich met deze tekst beziggehouden, maar enkele
m.i. belangrijke aspecten zijn toch nog buiten beschouwing ge-
bleven. Zo wordt bijvoorbeeld vaak gesproken over de klanken
die HERLEIN noteerde, terwijl wij de waarde van de door hem
gebruikte lettertekens niet kennen. Het lijkt mij in dit verband
belangrijk zoveel mogelijk te weten te komen over de man die ons
deze tekst heeft nagelaten. Wanneer hij iets zegt over zijn Fries
accent in het voorbericht, wat wil hij ons dan mededelen? Wil
hij ons iets zeggen over zijn opvattingen ten aanzien van
zekere onbesliste spellingskwesties van zijn tijd, waarbij o.a.
enkele klinkertekens in het geding waren? Met deze summiere
aanduidingen wil ik slechts een idee geven van wat hier zo al
aan de orde is.

Het is niet mijn bedoeling in dit artikel in te gaan op de lin-
guïstische problemen zelf. Tijdens mijn onderzoek werd mij duide-
lijk, hoe weinig wij in feite weten van het boek en zijn schrijver
zelf, terwijl het toch één van onze belangrijkste en meest aange-
haalde bronnen is voor de kennis van het oude Suriname. Ik doe
hier verslag van mijn voorlopige bevindingen uit een onderzoek
van enkele voor de hand liggende Herlein-problemen, bevindingen
die slechts indirect linguïstisch belang hebben. En dan nog zijn er
in dit stadium van onderzoek meer vragen te stellen dan ant-
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woorden te formuleren. De publicatie is echter verhaast, omdat
ik als bijdrage aan dit speciale nummer van de iWcMM'e Westf-
/ndï'sc/ie Gi'̂ s graag iets wilde mededelen over een onderwerp,
dat altijd de bijzondere belangstelling van mr. JOHANNA FELHOEN
KRAAL heeft gehad, zozeer zelfs, dat ik HERLEIN eens 'het troetel-
kind van Johanna' heb horen noemen.

Van HERLEIN'S beschrijving verschenen in 1718 een eerste en een
tweede druk. De eerste druk wcrdt zeldzaam geacht, maar is dit
m.i. niet. Van de 14 exemplaren die ik in handen kon krijgen
komt op slechts 7 de mededeling 'Den Tweden Druk' voor; hier-
bij niet medegerekend een uitgave te Franeker uit 1721, waarvan
een exemplaar (uit het Nederlandsch Historisch Scheepvaart-
Museum te Amsterdam) eveneens op de titelpagina de toevoeging
'Den Tweden Druk' draagt. Dit lijkt mij voldoende om tot de
conclusie te komen, dat de 'eerste druk' (zonder deze toevoeging
dus) niet zo zeldzaam is als men algemeen schijnt aan te nemen.
Men kan zich nu afvragen of er in 1718 zoveel belangstelling be-
stond voor een dergelijk werk, dat er binnen een jaar al een tweede
uitgave nodig was. Of zou de eerste druk in zeer kleine oplage
zijn verschenen? Of is om de een of andere reden tijdens het druk-
ken op een aantal titelpagina's 'Den Tweden Druk' toegevoegd,
zoals in de fiiWj'ogra/>/n> rf« A^egro-ang/ais <2M Swrmaw (1963) van
VOORHOEVE & DONICIE wordt verondersteld? Het is zelfs moge-
lijk, dat 'Den Tweden Druk' oorspronkelijk was en tijdens het
drukken van het titelblad werd weggecorrigeerd.

Een vergelijking tussen de verschillende gevonden exemplaren
levert interessante resultaten op. In twee exemplaren van de zgn.
eerste druk komt een uitvoerig lofdicht op HERLEIN voor van
een zekere HAAXMA, de enige plaats waar de naam HERLEIN
voluit vermeld staat. Uit de andere exemplaren is dit gedicht
verwijderd. De volgorde van foliëring klopt hierdoor niet meer.
Ook de custode (de aan de voet der bladzijde geplaatste eerste
lettergreep van de volgende bladzijde) 'op' voor het verwijderde
gedicht sluit niet aan bij het volgende woord 'tafel'. Bij alle
tweede drukken die ik in handen heb gehad sluit de custode wel
aan, en is dus gecorrigeerd tot 'tafel'.

Het boek van HERLEIN is in kwartoformaat opgebouwd (4
bladen per katern). Na verwijdering van het gedicht bestaat de
derde katern uit slechts twee bladen. Ook in de tweede druk blijft
de derde katern onderbroken. Dit kan verklaard worden uit het
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feit dat. voorbericht en opdracht een aparte signatuur dragen, de
zgn. asteriskensignatuur, gereserveerd voor al datgene wat vóór
het eigenlijke boek komt en dat vaak later toegevoegd wordt. Bij
een tweede druk kan de drukker voor het gemak deze wijze van
nummering aanhouden.

De corresponderende custode zegt ons misschien iets meer.
HERLEIN'S boek was hoogstwaarschijnlijk reeds gedrukt, toen om
welke reden dan ook twee bladen verwijderd moesten worden.
Tijdens het drukken had men dus geen reden om de custode 'op'
te corrigeren. Bij een herdruk had men die reden wel. Het heeft
er dus veel van, dat er bij 'Den Tweden Druk' ook inderdaad
sprake is geweest van een herdruk. Nog een andere conclusie lijkt
gewettigd: HAAXMA'S gedicht is bewust verwijderd, en daarmee
is tevens de schrijver van het boek anoniem geworden, slechts
te kennen uit zijn initialen op het titelblad en onder de inleiding.
Er zijn nog tientallen andere kleine verschillen tussen de eerste
en de tweede druk, en een vergelijking met behulp van experts
zou stellig nog veel meer informatie kunnen opleveren.

In 1716 verscheen anoniem bij dezelfde uitgever, MEINDERT
INJEMA te Leeuwarden, een ifcscAryvinge i>an eentge voornam*

in Oos/- en WesZ-Zwdtên: a/s Zwenname, c/c. door r>ersc/»«-
je/Aeóèers gedaan. De twee eerste hoofdstukken handelen

over Suriname. Het tweede hoofdstuk vertoont sterke overeen-
komst met de algemene inleiding van HERLEIN. Het verslag van
de inval van CASSARD is zelfs letterlijk hetzelfde. Het eerste hoofd-
stuk heeft een geheel andere strekking, maar de bladzijden 3 en 4
zijn duideüjk van dezelfde hand als de opdracht aan de Sociëteit
en aan gouverneur VAN DER VEEN in HERLEIN'S boek. Het is
moeilijk aan te nemen, dat deze opdracht niet door HERLEIN
geschreven zou zijn. In dat geval zou HERLEIN ook de auteur
moeten zijn van hoofdstuk I in het werk van 1716. In dit hoofd-
stuk beschrijft hij zijn reis naar Suriname met het schip 's Lands
We/uami, kapitein ANDERIES MARTENS, vertrokken van Texel
op 16 oktober 1706 en na 13 weken en enige dagen in Suriname
aangekomen. Hij zou dus in de eerste helft van januari 1707 in
Suriname moeten zijn aangekomen. Gouverneur VAN DER VEEN
vertrok, volgens WOLBERS, op 2 maart 1707 naar Nederland; de
schrijver heeft VAN DER VEEN dus minder dan twee maanden in
Suriname meegemaakt. Toch zegt hij in zijn opdracht dat hij
tijdens het bestuur van gouverneur VAN DER VEEN in Suriname
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gewoond heeft en bedankt hem voor zekere genoten weldaden.
HERLEIN beschrijft de begrafenis van gouverneur DE GOYER in
1715. Dit is negen jaar later. Was hij toen nog in Suriname?

Bij oppervlakkige lezing van het boek van HERLEIN krijgt men
duidelijk het gevoel, dat hier verschillende stijlen in voorkomen.
Dit blijkt ook uit spellingsverschillen tussen de verschillende
hoofdstukken. In hoofdstuk II wordt consequent van Karibanen
gesproken, terwijl elders Karaibanen staat. In hoofdstuk IV
wordt even consequent Parimaribo geschreven, terwijl verder in
het boek Paramaribo staat, evenals in het boekje van 1716. Dit
kan veroorzaakt zijn door HERLEIN'S veelvuldige overname uit
andere bronnen. Hij vermeldt dat het Karaibaansche woorden-
boek (waarmede hij zijn werk besluit) overgenomen is uit CH.
DE ROCHEFORT'S 7Vâ «M>7yAe en 2erfe/y^e /w's/o/-j'e va« d'ey/att^ew
en a's voor-ey/anaVn fan v4mm'£a (Rotterdam, 1662). Bij nadere
bestudering blijkt dat, vooral in de tweede helft van zijn boek,
hele stukken letterlijk zijn overgenomen uit het boek van DE
ROCHEFORT. Hoofdstuk VIII is tenslotte helemaal uit DE ROCHE-
FORT overgenomen. Wel verwijdert hij consequent (behalve op
één plaats) de woorden 'eilanden' en 'Fransen' uit de tekst, zodat
de lezer niet merkt dat hier niet specifiek over Surinaamse toe-
standen wordt gesproken. Een bron als de iVaww&ewnge ftescAny-
vittge van ie Guinese Goud- Tand- en Siaue-ft«s< van W. BOSMAN
(Utrecht, 1704) wordt expliciet vermeld.

Men dient te bedenken dat de normen voor plagiaat in HER-
LEIN'S tijd geheel anders lagen dan thans. Toch kan men zich niet
aan de indruk onttrekken, dat HERLEIN bewust enkele van zijn
bronnen verzwegen heeft, behalve dan dat hij ze in algemene zin
noemt op de vijfde en zesde bladzijde van zijn 'Voor-berigt', als
hij schrijft: "Om de zelve ongeveinst regt eigentlijk te be-
schouwen, hebbe ik in plaats van Scheep te gaan, en vele duizen-
den van onstuime/golven te door ploegen, mijn Pen; als in eene
zee van de geloof-waardigste vreemdigheden genat, welks deels
in eigener Perzoon, in Ztm'wawe gewoond, hebbe onderzogt en
beschouwt; en deels d'eere te geven aan eenen Sr. Corwe/is
Pj'eterssen £"Werssen, dier tijd Koopman, aldaar wonende in de
Stad, of zo men anders wil Vlek Paramaribo, by wien ik mijn
Inwoninge en Tafel hadde. Alzo ook door een Monsr. ^4tinaan
van Zzf o/, dier tijds Directeur op een Plantagie, die mij verscheide
dezer vreemdigheden hebben doen zien".
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Deze passage is niet overal even helder. Ik meen er uit te mogen
lezen, dat HERLEIN zijn boek samenstelde op basis van (i) eigen
ervaring, (2) mededelingen van met name genoemde personen,
(3) mededelingen uit niet met name genoemde bronnen, van
welke die van DE ROCHEFORT wel de voornaamste was.

Gaarne betuig ik mijn erkentelijkheid aan mevr. M. B. SMITS-VELDT
voor haar hulp bij bibliografische problemen.
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