G. D. VAN WENGEN

DE RIJSTBOUW BIJ DE JAVANEN IN SURINAME
EEN VERANDEREND CULTUURPATROON

Vrij algemeen wordt in Suriname aangenomen dat de Javaanse
immigranten, die in de periode tussen 1890 en 1940 het land binnenkwamen om op de Surinaamse plantages te werk te worden
gesteld, voor een niet onbelangrijk deel uit de steedse of in ieder
geval uit de niet typisch agrarische milieus van Java afkomstig
waren en dus niet tot de pur sang landbouwers gerekend kunnen
worden.
Vermoedelijk steunt deze mening - althans ten dele - op enkele
passages die zowel in het rapport van de z.g. Welvaart-Commissie * als in een rapport van het Suriname Studie-Syndicaat 2 voorkomen, en die later weer in andere literatuur - o.a. in het proefschrift van ISMAEL ^ over de immigratie van Javanen in Suriname - zijn aangehaald.
Bij mijn met wosuNA-steun verricht onderzoek onder de
Javanen in Suriname in 1962 - waarbij het punt van de herkomst
der Javanen onder meer mijn bijzondere aandacht had - heb ik
deze geldende mening niet bevestigd gezien. Integendeel. Op een
concrete vraag naar hun herkomst antwoordden de informanten
mij vrijwel steeds dat ze vanuit de typisch agrarische streken
van Java naar Suriname waren gekomen.
Men kan zich dan ook heel goed voorstellen dat onder deze omstandigheden vele immigranten na afloop van hun contract-periode althans probeerden een perceeltje te vinden waarop ze de
rijstbouw konden uitoefenen, al bleven velen van hen - bang voor
de talrijke onzekerheden van de Surinaamse kleinlandbouw - na
1 Rapport der Commissie bij besluit van Z. Exc. den Minister van
Koloniën van 11 Maart 1911, Afd. B. no. 56: J5e economische e« /tttanctië/e
rfer A'o/ome Stm«a>n«.
Suriname Studie-Syndicaat: .Rap/wf rfw S/wa"»«-Co»i»MStte «a^w aanva« /laar èeroeft aan Surtwa»»;. Rotterdam, 1919.
J. ISMAEL: Z)e iwjMj'grafw i/an /ndon^siërs m Swri'nam*. Leiden, 1949.
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afloop van hun contract nog geruime tijd als vrije arbeiders op de
plantages werken, waarbij ze het bezit van een eigen landbouwperceeltje - al of niet op het domein der plantage gelegen - als een
middel om aan goedkoop voedsel te komen, beschouwden.
Andere Javanen waagden de sprong naar de kleinlandbouw
wel en vestigden zich meestal op de z.g. gouvernementsvestigingsplaatsen. Hun aantal nam in de jaren van de grote wereldcrisis
aan het eind van de jaren twintig en in het begin van de dertiger
jaren snel toe, niet alleen als gevolg van de sluiting of inkrimping
van verschillende plantages maar ook door de stijging van de
prijzen der in de kleinlandbouw verbouwde producten.
Het aantal Javanen dat zich uiteindelijk geheel op de kleinlandbouw is gaan toeleggen is na de zoeven genoemde crisis-periode steeds blijven toenemen. Steeds meer plantages werden gesloten, hetgeen zich ook in de periode na de tweede wereldoorlog
voortzette. Thans heeft - ondanks de sterk toegenomen urbanisatie - het overgrote deel van de Javaanse bevolking in Suriname
een bestaan gevonden in de kleinlandbouw.
Vrijwel overal waar men in door Javanen bewoonde landbouwgemeenschappen komt, treft men naast de droge perceeltjes voor
handelsgewassen ook sawah's aan waarop de rijst wordt verbouwd, waarmee de Javaan in elk geval zijn gezin hoopt te voeden
en waarvan hij zo mogelijk nog wat op de markt hoopt te verkopen, al lukt hem dit door de vaak tegenvallende oogsten lang
niet altijd.
Men kan dus vaststellen dat de Javanen in Suriname rijst verbouwen uit economische noodzaak. Spreekt men hierover met
vooral oudere Javanen dan wordt echter al gauw duidelijk dat
rijst voor hen meer dan alleen een economisch goed is. Rijst heeft
voor hen zeker ook een sociale en in sommige opzichten zelfs nog
een religieuze betekenis. Nog altijd leeft bij deze oudere mensen
het besef dat rijst een geschenk is van de godin Z)eu>i Srt' en dat
men derhalve verplicht is haar tijdens de verschillende fasen
van het rijstbouwproces de verschuldigde eerbied te bewijzen.
Evenzeer is men ervan overtuigd dat men de verschillende werkzaamheden in de rijstbouw, zoals het schoonmaken van de sawah's, het overplanten van de kleine rijstplantjes van het kweekbed naar het eigenlijke rijstveld, het oogsten en ook het dorsen
van de rijst het best in gezamenlijke arbeid - in z.g. samia/an kan verrichten. "Zo was het vroeger ook op Java" zeggen zij,
"en zo was het goed".
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De grote gehechtheid die - vooral vele oudere - Javanen nog
steeds voor de rijstbouw tonen is tot op de huidige dag in vrijwel
alle gemeenschappen in Suriname waar zich Javanen gevestigd
hebben, duidelijk waarneembaar. Een Javaan mag dan ook verschillende andere gewassen verbouwen, over het algemeen is hij
toch wel bijzonder gesteld op het bezit van een rijstperceel zonder
welk de kleinlandbouw veel van zijn aantrekkelijkheid voor hem
verliest. Talrijk zijn ook de verhalen van Javanen die vaak tegen
beter weten en tegen het advies van de landbouwvoorlichters in
de rijstbouw bleven beoefenen op percelen die er niet of nauwelijks meer geschikt voor waren.
Het zijn dus vooral de oudere Javanen - met name de uit Java
overgekomen contractanten - die niet alleen de rijstbouw in hoge
ere houden maar die deze rijstbouw ook zien als een vitaal deel
van het sociale en religieuze leven van de gemeenschap. De
jongere en voor een groot deel in Suriname geboren generatie van
Javanen die de sterk bindende werking van de tradities van het
stamland Java nooit in zo directe mate gevoeld heeft als de ouderen en die bovendien regelmatig in aanraking komt met de andere bevolkingsgroepen in Suriname, is de landbouw al veel meer
als een zuiver economische aangelegenheid gaan zien, al blijkt ook
zij nog wel erg gesteld te zijn op het bezit van een rijstperceel in
het landbouwbedrijf. Hun andere instelling ten opzichte van het
hele lijsLbuuwpiuce» heeft eclitel wel z.ijn ilivlocü geheid up de

vorm waarin deze rijstbouw door hen wordt uitgeoefend.
Bij een nadere beschouwing van de rijstbouw der Javanen in
Suriname dient dus wel degelijk te worden vastgesteld dat er
zeker niet van een uniformiteit in het rijstbouwproces kan worden
gesproken. Dit is althans zeker niet het geval waar het gaat om
de religieuze en sociale implicaties van dit proces, maar ook ten
aanzien van de eigenlijke rijstbouw zijn er heden ten dage nogal
wat variaties, mede als gevolg van het contact dat de Javanen in
verschillende landbouwgemeenschappen hebben met de eveneens
landbouw bedrijvende Hindostanen.
Voor een nadere beschrijving van de wijze waarop zich heden
ten dage de Javaanse rijstbouw in Suriname afspeelt zou ik uit
willen gaan van een traditionele Javaanse gemeenschap in een
der districten, waar naast de jongere landbouwers ook nog verschillende oudere Javanen te vinden zijn die de oude gebruiken in
de rijstbouw nog steeds handhaven. Achtereenvolgens zullen we
dan zien wat zich tijdens de rijstbouw afspeelt in het cultuurtechnische, religieuze en sociale vlak.
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Omstreeks maart begint de Javaanse landbouwer in Suriname
met de voorbereiding voor de rijstbouw. Allereerst moeten de
rijstpercelen plantklaar worden gemaakt. Afhankelijk van de
aard en de grootte van zijn perceel én van zijn financiële middelen past de Javaanse landbouwer hier de z.g. taèa/ /amfotT toe,
waarbij hij het opgeschoten gras en riet met een kapmes neerslaat, laat rotten en later opruimt, ófwel bezigt hij de z.g. ftaèa/
/ocftoM, waarbij - zoals het woord loekoe ( = ploegenjal aanduidt gebruik wordt gemaakt van een door één of meer karbouwen getrokken ploeg. Er zijn tegenwoordig wel gemeenschappen waar
men mechanisch - d.w.z. met behulp van een tractor - laat ploegen
en hierbij volgt men dan het voorbeeld van de Hindostaanse
landbouwers die meestal bewuster dan de Javanen naar een grotere efficiency in het landbouwbedrijf streven.
Geheel in overeenstemming met de uit Java meegebrachte tradities is het vrijwel overal nog toegepaste gebruik van het uitzaaien van de zaaipadi in het z.g. kweekbed. Na een bepaalde
periode - van 6 a 7 weken - worden de opgeschoten rijstplantjes
in het eigenlijke rijstveld overgeplant, waar ze verder opgroeien
tot het moment van oogsten is aangebroken.
Er zijn ook nog wel andere plantmethoden - zoals satewraM,
waarbij de daartoe geprepareerde rijstkorrels worden uitgezaaid
en g£<//ïgatt, waarbij de rijstkorrels in tevoren geprikte gaatjes
in de grond worden gelegd - maar deze komen veel minder frequent voor dan de hier genoemde èièiï-methode.
Nadat de rijst 5 a 7 maanden - dit hangt af van het gebruikte
zaaizaad - op het veld heeft gestaan, in welke periode regelmatig
gewied moet worden, is het moment van de oogst gekomen.
Bij dit oogsten kan men twee verschillende methoden onderscheiden. Verreweg de meeste mensen - en daaronder vrijwel de
gehele jongere generatie - snijden de rijsthalmen bosje voor bosje
en dicht bij de grond af met de z.g. anï, de sikkel. Op deze wijze
gaat de oogst vrij snel in zijn werk. Veel sneller althans dan bij
het oogsten met het traditionele en uit Java welbekende rijstmesje - de a«j-a«j - waarmee de rijst halm voor halm en dicht
onder de aar wordt afgesneden. Dit oogsten met de ani-ani ziet
men vrijwel uitsluitend door oudere - en dan lang nog niet eens
door alle oudere - Javanen doen. In de nieuwe poldergebieden
waar de Javaanse kolonisten veel grotere percelen dan ze gewend waren kregen toegewezen, is alleen al uit practische overwegingen het oogsten met de ani-ani vrijwel geheel verdwenen.
In een traditionele Javaanse gemeenschap in Suriname ziet men
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echter nog wel regelmatig oudere mensen de rijst halm voor halm
- overigens met een vliegensvlugge beweging - afsnijden. Zij beschouwen het op deze wijze oogsten van de rijst als de enig
juiste manier om het nodige respect te betonen aan de godin van
de rijst.
De eenmaal geoogste rijst moet nog worden gedorst en ook
daarvoor ziet men weer verschillende systemen in gebruik. In
sommige Javaanse gemeenschappen wordt op de traditionele
Javaanse wijze gedorst, namelijk met behulp van de z.g. gf6/oga«.
Dit is een houten slagtafel, waarvan de bovenkant bestaat uit
een serie op korte afstand van elkaar aangebrachte houten
balkjes waarop de bossen met rijsthalmen beurtelings en met
kracht geslagen worden. De hierdoor uit de aren gestoten rijstkorreltjes komen terecht op de onder de tafel uitgespreide Javaanse matten, de &/asa.
Een andere methode van dorsen ziet men veel toepassen op
plaatsen waar de Javaanse kleinlandbouwers regelmatig contact
hebben met hun Hindostaanse collega's. Deze - vrijwel zeker van
de Hindostanen overgenomen - methode wordt door de Javanen
aangeduid met de naam ngj'/«. Wanneer men volgens de wgi/esmethode te werk gaat laat men enkele aan een paal vastgebonden
karbouwen rondlopen op de in een cirkelvorm uitgespreide rijsthalmen. Met hun zware hoeven stampen de dieren de korrels uit
de rijsthalmen. Deze rijstkorrels worden opgevangen en verzameld op een onder de rijst uitgespreid kleed. Volledigheidshalve
dient hier nog aan te worden toegevoegd dat er nog een andere
dorsmethode is die door de Javanen eveneens met de naam «gz'/es
wordt aangeduid. Men stampt hierbij met de blote voeten de korrels uit de op een hoopje neergelegde rijsthalmen. In dit geval
spreekt men van «g/7<"s &a/i7i sof A'oe (ngiles met de voeten) ter onderscheiding van het zojuist besproken «gi'/cs Aa/iTt fofto (ngiles
met de karbouw).
Na het dorsen wordt de rijst nog gepeld - hetgeen tegenwoordig
vrijwel steeds bij de mechanisch gedreven rijstpellerijen gebeurt
- waarna de rijst voor de consumptie geschikt is.
Tot zover dus het meer technische aspect van de rijstbouw waarin
- zoals uit bovenstaande beschrijving mag blijken - locale verschillen optreden. Deze verschillen worden niet alleen in de hand
gewerkt door de omstandigheden waaronder de betrokken Javaanse landbouwers hun rijst verbouwen, alsook door de beïnvloeding van andere landbouwers - met name de Hindostanen -
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maar zijn eveneens ten dele toe te schrijven aan het al eerder in
dit artikel gesignaleerde generatieverschil.
Laatstgenoemd verschil komt vooral tot uiting als we onze
aandacht richten op het rituele aspect dat men tot op de huidige
dag bij de landbouw der Javanen in Suriname nog steeds kan
waarnemen. We zien dan dat vele oudere Javanen nog vasthouden aan de uit het stamland Java meegenomen landbouwrituelen, die vele van hun jongere - in Suriname geboren - groepsgenoten als relicten uit het verleden al naast zich neer hebben
gelegd, al zijn er nog wel jongere Javanen die men deze rituelen
ziet uitvoeren, waarschijnlijk uit piëteit tegenover hun ouders en
opvoeders.
Bij de beschrijving van het oogstproces tijdens de rijstbouw
bleek dat het overwegend de oudere mensen en nog enkele jongeren zijn die nog gebruik maken van het uit Java meegebrachte
rijstmesje, de am'-anj'. Men zou nu kunnen stellen dat de groep die
van zijn eerbied voor de rijstgodin getuigt door het halm voor
halm afplukken van de rijst, dezelfde is die de ten opzichte van
deze godin en van de verdere geestenwereld vereiste rituelen nog
steeds uitvoert.
Tot die rituelen behoren enkele s/awf/aws - Javaanse heilsmaaltijden aan de geesten aangeboden - die ook in het leven van
ieder individu in de Javaanse samenleving zo'n belangrijke rol
spelen.
Zoals men slametans houdt ter gelegenheid van crisissituaties
in het leven van een bepaald individu, zoals geboorte, huwelijk
en dood, zo zou men de slametans die tijdens het groeiproces van
de rijst worden opgedragen aan de godin Z)«ei» Srt' en aan verschillende bij de landbouw betrokken geesten, kunnen zien als offers
bij gelegenheid van crisisperioden in het groeiproces van de rijst.
Zo komt - zij het in slechts enkele gevallen - de s/ame/an rf/enengaw
nog voor, direct nadat de jonge rijstplantjes uit het kweekbed op
het eigenlijke rijstveld zijn overgebracht. Frequenter ziet men
echter nog de s/amrfan roei/afom op het rijstveld houden en wel op
het moment dat de rijsthalmen bijna voldragen zijn en de eigenlijke oogst dus voor de deur staat. Typerend voor de situatie is
dat de s/am^an roei/afoin ook wel wordt aangeduid als s/amc/an »M/OMI, dezelfde naam die wordt gegeven aan de slametan
voor een nog ongeboren kind in de zevende maand van de zwangerschap (mitoni is afgeleid van pitoe = zeven).
Tijdens de eigenlijke rijstoogst zijn er nog enkele andere rituelen. Op een speciaal daartoe uitgezochte dag gaan de Javaan-
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se landbouwer en zijn vrouw naar het rijstveld nadat ze eerst gebaad en schone kleren aangetrokken hebben.
Met het door de &a'oe - de Mohammedaanse godsdienstige
voorganger - gezegende en in melati-water gedoopte rijstmesje
snijdt eerst de man 14 lange rijsthalmen af, waarna de vrouw 14
korte halmen van het rijstveld afhaalt.
De 'mannelijke' en 'vrouwelijke' halmen worden nu tot een bos
tezamen gebonden en vormen aldus de />an/oe« />engantéw,
het bruidspaar van de rijst. Deze eerst-geoogste rijstbos wordt
nu met grote eerbied behandeld. De vrouw draagt hem in een
s/endang - de Javaanse draagdoek - naar huis waarbij de man de
rijstbos tegen de felle zonnestralen beschermt door er - naast zijn
vrouw lopend - een paraplu boven te houden. Thuisgekomen
plaatst de vrouw de />an<oen />^«gantó« op een speciaal daartoe bestemd plankje dat hoog tegen een der wanden van het woonhuis
is aangebracht. De />an/oe« />^ngan^« moet immers hoger liggen
dan de gewone rijst die straks in een schuurtje of in een speciale
houten bak - de adagaèaA - in het huis zal worden opgeslagen.
Wanneer de />an/oen />engan/<?« eenmaal in het huis is geïnstalleerd,
wordt nogmaals een slametan gehouden waarbij de rijstgodin en
de geesten dank wordt gebracht voor de groei van de rijst en
waarbij om hun goedgunstigheid bij de voortzetting van de oogst
wordt gevraagd.
TypcionJ uuK vuui Je icligicutc intentie Uic Uc liici beiioelUt:

groep landbouwers bij het rijstbouwproces aan de dag legt, is het
gebruik om de rijstkorreltjes die zich in de />awfoe« />e«gaw^M bevinden het volgende jaar door de nieuwe zaaipadi te mengen, aldus de continuïteit èn de kringloop van het rijstbouwproces onderstrepend.
De frequentie waarmee dit rijstbouwritueel wordt beoefend zal
vrijwel zeker steeds kleiner worden. De getalsverhouding tussen
de oudere en op Java geboren Javanen en hun jongere veelal in
Suriname geboren groepsgenoten verschuift steeds meer in de
richting van laatstgenoemden. Naarmate er minder ouderen overblijven zal het landbouwritueel steeds meer op de achtergrond
raken en op een gegeven moment - waarschijnlijk over niet al te
lange tijd - zullen deze rituele handelingen uit het rijstbouwproces der Javanen in Suriname geheel verdwenen zijn.
Hetzelfde kan - met een vrij grote mate van waarschijnlijkheid
- ook gezegd worden van het instituut der sam&a/an zoals dat tijdens het rijstbouwproces functioneert, al moet hier wel aan wor-
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den toegevoegd dat men heden ten dage deze sambatan - ook
door jongeren - nog vrij regelmatig ziet toepassen, in elk geval
frequenter dan het zojuist beschreven landbouwritueel.
Saméa/an is een vorm van vrijwillige en onderlinge hulpverlening waartoe een groep mannen en/of vrouwen zich wederzijds
verplicht. Tijdens het rijstbouwproces ziet men deze sambatangroepen veelvuldig optreden, zoals bij het schoonmaken der velden, bij het overplanten van de rijst van het kweekbed naar het
eigenlijke rijstveld, bij het oogsten en bij het dorsen. De grootte
van de sambatan-groep kan uiteenlopen en is vaak afhankelijk
van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Tijdens
het overplanten van de rijst en tijdens de oogst - werkzaamheden
die zo snel mogelijk klaar moeten - zijn de groepen vaak vrij groot
en omvatten soms 10 a 15 mensen. Deze mensen die dus voor de
tijd dat de geplande werkzaamheden zullen duren een sambatangroep vormen, helpen elkaar om beurten bij het uitvoeren van
werkzaamheden op de aan de deelnemers der groep toebehorende
percelen, die elkaar in grootte niet al te veel zullen ontlopen. Is
men op het veld van landbouwer A klaar gekomen met de te verrichten werkzaamheden, dan trekt de hele groep naar het perceel
van landbouwer B om daar de werkzaamheden ter hand te nemen,
vervolgens is het perceel van landbouwer C aan de beurt en zo
werkt men door tot al het werk op de percelen der sambatangenoten is gedaan. Tijdens deze werkzaamheden treedt - zoals
ook op Java gebeurt - degene op wiens perceel gewerkt wordt als
gastheer op, hetgeen betekent dat hij per dag voor minstens één
goede maaltijd en voor de nodige verfrissingen en versnaperingen
moet zorgen. Zoals de grootte van een samb?.tan-groep kan wisselen, zo wisselt soms ook haar bezetting. Zijn de afgesproken
werkzaamheden verricht dan kan de groep als ontbonden worden
beschouwd, om bij een volgende reeks werkzaamheden vervangen
te worden door een sambatan-groep, die niet alleen wat betreft
aantal maar ook wat betreft samenstelling, meer of minder kan
afwijken van de vroegere groep, al mag men natuurlijk ook rustig
de oude groepssamenstelling aanhouden. Als sambatan-genoten
kiest men vaak familieleden, buren en goede vrienden. De samenwerking tussen deze mensen is geheel gebaseerd op onderlinge,
mondelinge afspraken en op goed vertrouwen.
Nog steeds kan men - zoals gezegd - in de traditioneel ingestelde Javaanse gemeenschappen in Suriname deze sambatan-groepen tijdens de plant- en oogsttijd aan het werk zien. Op de betrokken rijstvelden heerst dan meestal een gezellige drukte. Er

Downloaded from Brill.com01/08/2023 05:05:47AM
via free access

74

G. D. VAN WENGEN

wordt soms - op traditioneel Javaanse wijze - gezongen, er worden regelmatig over en weer grappen gemaakt en het gelach is
vaak niet van de lucht. Onder de aanwezigen zijn vrij veel oudere
mensen, die wel niet meer in zo'n snel tempo kunnen werken,
maar die men - uit hoofde van verwant- of buurschap - in deze
sambatan-groep niet kan of wil passeren. Midden op de dag - als
de zon op zijn felst brandt - wordt er geruime tijd gepauseerd,
welke pauze men onder meer gebruikt voor het nuttigen van de
door de gastheer bereide uitgebreide maaltijd.
Dat het beeld van de op het veld werkende sambatan-groepen
steeds minder frequent waarneembaar blijkt, is voor iedereen in
de Javaanse gemeenschappen in Suriname een bekend verschijnsel.
Naar de reden ervan hoeft men niet al te lang te zoeken.
Het is een duidelijk waarneembaar feit dat er vooral onder de
jongere Javanen - ook in de traditionele gemeenschappen - een
groeiende weerstand is ontstaan tegen het landbouwersbestaan en
met name tegen de zwaarte en de onzekerheid die dit bestaan met
zich meebrengt. Er is bovendien een toenemende behoefte aan
geldinkomen en vooral aan een regelmatig geldinkomen.
Dit alles wordt heel duidelijk geïllustreerd door de krachtige
tendens die er momenteel onder de jongere Javanen in de traditionele Javaanse gemeenschappen is, om het landbouwersbestaan
te verruilen voor een baan in de stad Paramaribo of in een der
bauxiet-centra. Vele van deze jongeren zijn vooral de laatste tien
jaren vanuit de districtsgemeenschappen weggetrokken. Zij die er
- al of niet noodgedwongen - achterbleven, proberen vaak het
gemis aan regelmatig geldinkomen te compenseren door het aannemen van allerlei karweitjes. Zo zien we Javanen soms bezig
met timmerwerk, dan weer met het uitvoeren van door het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer aanbestede werkzaamheden of met nog andere zaken. Het ligt voor de hand dat ze hierdoor niet meer zo vrij zijn om zelf hun landbouwwerkzaamheden
in te delen als dit normaal bij 'full-time' landbouwers het geval is.
Daardoor gebeurt het tegenwoordig nogal eens dat Javanen die in
een sambatan-groep zijn opgenomen, moeite hebben om aan de
vrijwillig opgenomen sambatan-verplichtingen te voldoen. Enkele
malen tijdens mijn onderzoek maakte ik mee dat deze mensen
trachtten om gedurende de weekends hun achterstand in dit opzicht in te lopen, waarmee ze dus al het principe van het werken
in groepsverband doorbraken.
Eveneens weinig bevorderlijk voor het handhaven van het
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sambatan-systeem is het onmiskenbare feit dat er vooral onder de
Javaanse jongeren een duidelijke neiging tot een meer individuele
levensbeschouwing bestaat. Het vrij regelmatige contact dat deze
jongeren met de vertegenwoordigers van andere in Suriname aanwezige ethnische groepen hebben, zal hieraan wel niet vreemd
zijn. Zonder zich nu van de eigen gemeenschap te willen losmaken
voelt men zich toch niet meer zo sterk gebonden aan allerlei Javaanse tradities als dit bij de andere - uit Java gekomen - groepsgenoten het geval is.
Deze wat meer individualistische en wellicht ook wat meer
zakelijke inslag brengt tevens met zich mee, dat de jongere Javanen over het algemeen niet zoveel meer op hebben met de wijze
waarop de traditionele samóo/an verloopt. Niet alleen hebben ze
bezwaar tegen de weinig zakelijke manier waarop het werk verricht wordt, maar vooral ook zien ze op tegen de kosten die het
verschaffen van een goede maaltijd aan alle sambatan-gcnoten
met zich meebrengt. Men weet immers dat men alleen al uit prestige-overwegingen de gasten een uitgebreid menu moet voorzetten.
Als reactie op de wijze waarop de samèa/an verloopt ziet men
tegenwoordig ook wel groepjes op de velden aan het werk die
eveneens tot een afspraak voor onderlinge hulpverlening zijn gekomen, doch op een iets andere basis dan bij de sam&a/an het geval
is. Het zijn veelal kleinere groepjes van overwegend jongere Javanen die eveneens bij toerbeurt eikaars velden bewerken, maar
daarbij een zo groot mogelijke gezamenlijke arbeidsprestatie nastreven. Bovendien maken deze mensen onder elkaar de afspraak
om de rustpauzen kort te houden en om tijdens de middagpauze
te volstaan met een eenvoudige maaltijd. In Bakki - gelegen in
het Commewijne-district - noemde men deze vorm van samenwerken (ruil van arbeid waaraan geen geld te pas komt) gen/cnan
iaoe, terwijl de Javanen in het Nickerie-district - die deze moderne versie op het sambatan-systeem eveneens kenden - van
/eio/an spraken.
Er zijn echter ook al verschillende Javaanse gemeenschappen
waar van saw6a/an of van gentena» èaoe of /eóo/an nauwelijks
meer sprake is. Men kent het systeem als zodanig nog wel, maar
het wordt vrijwel niet meer toegepast.
Tot bedoelde gemeenschappen kan men bijv. de Javaanse
woongemeenten in en om Lelydorp rekenen. Zoveel mensen-en
vooral jongeren - hebben hier al werk buiten de landbouw gevon-
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den - hetzij in Paramaribo, hetzij in een der bauxiet-centra - dat
alleen al daardoor het systeem van de onderlinge hulpverlening
welhaast tot een onmogelijkheid is geworden. De perceeltjes
grond die de mensen nog rond hun huizen hebben, bewerken ze
nu zelf of ze huren eventueel arbeidskrachten.
Ook in de nieuw ontgonnen polderprojecten is - althans momenteel - van onderlinge hulpverlening weinig sprake meer. Niet
alleen zijn de Javanen die hier de landbouw bedrijven vaak uit
verschillende plaatsen en pas kortgeleden naar het nieuwe polderproject getrokken - waardoor ze sociaal nog niet zo'n hechte eenheid vormen - maar bovendien proberen ze althans een deel van
de landarbeid - b.v. het ploegen - machinaal te laten verrichten.
Het is overigens wel opvallend en het vermelden in dit artikel
zeker waard dat, waar de sambatan-vorm zo langzamerhand aan
betekenis en inhoud gaat verliezen, dit zeker nog niet - althans in
veel mindere mate - het geval is met de onderlinge hulpverlening
die familieleden, buren en vrienden ten opzichte van elkaar betrachten, waar het gaat om verlenen van diensten bij het voorbereiden van feesten, bij het verzorgen van zieken en bij allerlei
andere gevallen waarbij men hulp van buitenaf goed kan gebruiken. Voor de omvang die deze z.g. goiong-ro/ong nog kan aannemen, verwijs ik naar mijn artikel "Tajoeb, een prestige-feest
bij de Javanen in Suriname" in deel 779 van de fit)dragen <o< rfe
Uit het feit dat deze gofowg-ro/owg nog zo'n belangrijke rol in
het gehele levenspatroon der Javanen inneemt, zou men overigens toch wel geneigd zijn af te leiden dat het inschrom pelen van
het samèafan-systeem in de eerste plaats te wijten is aan de factoren die van buitenaf de Javaanse gemeenschap beïnvloeden,
zoals de verschuiving in de beroepsstructuur, de openstelling van
de nieuwe polderprojecten, de in verband met de toegenomen verlangens op materieel gebied steeds grotere behoefte aan geldinkomen en nog andere factoren.
Concluderend mag worden gezegd dat, vooral op het rituele en
sociale vlak, de rijstbouw van de Javanen in Suriname geleidelijk
zijn specifiek Javaanse karakter zal moeten prijsgeven.
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