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Eindnoten hoofdstuk V 
 
Gods Woord 
In het Liederboek voor Kerk, School en Huis (feestbundel) van de evangelische 
broedergemeente Duta Watjana (1998) vond ik een liedtekst uit de tijd dat 
Louise nog bij haar vader op schoot zat. Het is hoogstwaarschijnlijk 
geschreven in 1912 (auteur onbekend) 
 
Wat iemand ooit op aard bezat, 
De Bijbel is de grootste schat; 
Want door de Bijbel leert de Heer 
Ons leven, Zijne naam ter eer. 
 
De Bijbel is het beste boek, God 
Spreekt tot ons, hoort, vrienden, hoort: 
Wat God ons in Zijn woord belooft, wordt 
Ons door niemand meer ontroofd. 
 
De Bijbel is een helder licht, 
Waarvoor all’ eigenwijsheid zwicht; 
Een lamp is hij voor onze voet, 
Die ons voor struikelen behoedt. 
 
O Heer, die onze beden hoort, 
Schenk Uwe Geest ons bij Uw Woord 
Dan zullen wij Uw Woord verstaan, 
En ’t rechte pad ten hemel gaan. 
 
Gwa Bakadam (vrij vertaald) 
Mi gwa bakadam, congoté/Ik ging naar de achterzijde van het terrein, laten 
wij ernaar toe gaan 
Mi si wan ma fowru/Ik zag daar een kip 
Nanga seybi pikin/Met zeven kuikentjes 
Mi aksi en gi mi wan,/Ik heb haar gevraagd om mij één te geven, 
A no wani, gi mi wan./Dat wil zij niet, mij er één geven. 
Ma a mus, gi mi wan./Maar ik moet er één hebben. 
 
Anana Kedjaman Kedjanpon 
Surinaamse slaven kwamen voor een belangrijk deel uit de West-Afrikaanse 
cultuurgebieden Fante-Akan, Ewe-Fon en West-Bantu, een gebied dat mo-
menteel overeenkomt met Ghana, Benin en Kongo-Angola. Ondanks hun 
langdurige reis en de onmenselijke behandeling bleven de slaven hun denk-
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beelden trouw, waaronder het geloof in een oppergod, het geloof in reïncar-
natie en het vieren van erediensten (Wooding 1988; Wekker 1994: 82). In 
Suriname zijn deze kenmerken in het Afro-Surinaamse religieuze systeem 
behouden gebleven en worden winti genoemd. Winti betekent letterlijk wind 
en heeft betrekking op de snelheid waarmee onzichtbare goden en geesten 
zich kunnen voortbewegen en bezit kunnen nemen van mensen en ver-
schijnselen in de natuur, zoals bomen, planten en dieren. Winti wordt ten 
eerste gebruikt om de religie zelf mee aan te duiden, voorts wordt het begrip 
gereserveerd voor goden die een belangrijke rol spelen binnen de religie. 
Bovendien wordt het gebruikt voor mensen die ‘door een god in bezit ge-
nomen zijn’ en daardoor in een bepaalde staat kunnen verkeren. Ik zal de 
wintireligie op hoofdlijnen uitleggen. 
 
Voor een gelovige in winti is Anana de spil van waaruit alle geestelijke inspi-
ratie voortkomt. Anana is de goddelijke kracht van het geestelijk leven, het 
houdt elk leven in stand en geeft het vorm zoals het moet zijn. Door deze 
goddelijke kracht is al het leven in een bepaalde orde met elkaar verbonden, 
waarbij de soort zichzelf in stand houdt door onder meer saamhorig en 
vruchtbaar te zijn. Anana staat voor alles wat is, het omvat alle leven en haar 
vele creaties. Niets dat leeft ontkomt aan dit goddelijk wezen, er is daarmee 
altijd een begin en een einde. In winti spreekt men dan ook van: ‘Anana a 
Winti fu ala Winti.’ Nadat Anana al het zichtbare en onzichtbare had gescha-
pen, heeft ze zich teruggetrokken. In het oorsprongverhaal blijft onduidelijk 
of Anana vrouwelijk of mannelijk is (Zaalman 2005). 
Anana heeft de beheersing van de wereld overgelaten aan hogere en lagere 
goden, die over vier richtingen zijn verdeeld: lucht, aarde, water en bos. Elke 
richting heeft groeimogelijkheden en wordt gezien als een specifieke manier 
om na te gaan hoe het geestelijk leven in die richting in elkaar steekt. De 
hoofdgod van de lucht is Opete die een aantal broers heeft, waaronder Yaw, 
Awese en Aradi Koromanti. Andere Tapuwinti, goden van de lucht, zijn Gisri 
Koromanti, Tando Koromanti en Dyebri. Wooding (..) noemt deze luchtgo-
den van hoge adel, ze eisen dat de mensen met wie ze werken zich uiterst 
proper gedragen. 
Van de Gronwinti, de goden van de aarde, is mama Aisa de moedergodin. Zij 
is de hoogste van alle goden en haar persoonlijkheid wordt getypeerd als een 
echte moeder: ze is lief, zorgzaam, draagt meestal een koto als ze mensen in 
hun dromen bezoekt, ze kookt, plant en draagt mooie kleren. Mama Aisa 
heeft als echtgenoot Loko die meestal wordt herkend aan zijn witte uniform. 
Andere aardegoden zijn het koppel Leba & Afrekete en Luango.  
Over welke goden tot de Bushwinti behoren bestaat verschil van mening. 
Wooding (..) meent dat onder meer Gron Ingi, Papa Winti, Vudo en Ba-
kagron Aisa tot de bosgoden gerekend mogen worden, hoewel de Afro-
Surinaamse volksklasse vrouwen in het onderzoek van Wekker (1994) vertel-
den dat ze een deel van deze goden beschouwden als aardegoden. 



[- 331 -] 
 

Van de Watrawinti, de goden van het water, zijn bekend Watra Mama, Watra 
Papa, Watra Apuku, Watra Koromanti en Watra Ingi die zich in verschillen-
de hoedanigheden tonen en meestal in verband worden gebracht met water-
damp, rivierstromen en regen. 
Iedere groep heeft hun specifieke persoonlijkheidskenmerken en er zijn 
(steeds) nieuwe onderverdelingen. Belangrijk is dat goden mensen ‘in bezit 
kunnen nemen of berijden’ waardoor de persoon ook buiten momenten van 
trance dezelfde kenmerken kan vertonen als de godheid. Zo schrijft Wekker 
(1994: 83) bijvoorbeeld dat haar mati vriendinnen bereden konden worden 
door Motyo Ingi (hoer indiaan) die veel prijs stelde op feesten met seks en 
drank. Deze vrouwen kennen de goden bij naam omdat ze zichzelf, wanneer 
ze bezit van iemand hebben genomen, kenbaar maken. Het overnemen van 
deze persoonlijkheidskenmerken is niet eenduidig noch voortdurend, verder 
kan een eigenschap die aan een god wordt toegeschreven ook deel uitmaken 
van het eigen ‘ik’ van een persoon (ibid.).  
Winti leert verder dat ieder mens door zijn eigen geestelijke leefwereld om-
geven is en wanneer mensen in hun leven disharmonie ervaren, er ordening 
moet worden aangebracht. Misstanden die het gevolg zijn van wanorde, 
kunnen afkomstig zijn van diverse aard. Winti leert gelovigen hiermee om te 
gaan door het aanbrengen van geestelijke orde die moet leiden tot vergroting 
of versterking van het persoonlijke geestelijke draagvlak.  
Het geloof in goden wordt in het algemeen verkondigd door de bonuman, 
obiaman of lukuman. De bonuman vecht tegen invloeden van de wisi op het 
leven van mensen. Hij zoekt daarbij naar goddelijk contact, wat hij op grond 
van zijn geestelijke vermogens kan opwekken. Verder is hij uit op verbete-
ring van de relatie tussen de volgeling en de godenwereld. Door het aandra-
gen van boodschappen (mofo) en door gebeden (begi) leert de bonuman de 
volgeling hoe hij of zij in het reine kan komen met zijn geestelijke leven: hoe 
Anana het best kan worden vereerd of worden behaagd, en profijt kunnen 
hebben in hun leven. Het eerste geestelijke contact komt via een luku tot 
stand in de dofo (heilig huis) van de bonuman. Afhankelijk van de ernst van 
het probleem of de wens van de volgeling worden verschillende rituelen 
uitgevoerd, variërend van een wasi, een kar’kra of een wintipree.  
Wat verder opvalt in winti is dat andere levende wezens (o.a bomen en plan-
ten) de symboliek van een bepaald sentiment in de geestelijke leefwereld 
kunnen aanduiden. Symbolen die een sentiment vertegenwoordigen komen 
veelal uit de directe leefomgeving van de gelovigen en tonen de verbonden-
heid aan tussen het sentiment en de omgeving. Vaak worden als gebedsba-
ken gebruikt bomen en struiken door het leven dat ze illustreren. Ook doen 
ze dienst als altaar. Zaalman meent: ’Je kunt zeggen dat ze als dimensiepoor-
ten worden aangewend om de begi (gebed) naar de universele geestelijke 
leefwereld te richten. Winti kent dus geen afgodsbomen, maar een boom kan 
als richtsnoer fungeren om (...) gedachten naar een bepaalde eenheid in de 
geest te richten’ (Zaalman 2005). Winti is daarmee een samenstelling van 
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geloofsideeën en rituelen die sentimenten vertegenwoordigen welke verwij-
zen naar onderdelen van geloof van de geestelijke staat waarin mensen kun-
nen verkeren. 
 
Gronmama 
Het zou in het kader van dit onderzoek te ver voeren hierover uit te wijden, 
maar de dichter Trefossa (1916-1975) besteedt in het gedicht Gronmama aan-
dacht aan dit thema. In het Afro-Surinaamse volksgeloof heeft ieder stukje 
grond haar eigen ‘gronmama’ dat met de grond verbonden is en met regel-
maat dient te worden verzorgd, onder meer door plengoffers. 
 
Mi a no mi/ik ben niet ik 
solanga mi broedoe/zolang mijn bloed 
foe joe a n’ e troeboe/voor jou niet vertroebelt/ 
na ini den doesoen tité foe mi skin./in de duizenden draden van mijn lijf. 
 
Mi a no mi/ik ben niet ik 
solanga mi loetoe/zolang mijn wortels 
 n’ e saka, n’ e soetoe,/niet zakken, niet schieten, 
mi gronmama, te na joe ati/ mijn grondmoeder, tot in jouw hart. 
 
Mi a no mi/ik ben niet ik 
Solanga m’ no krari/zolang ik niet klaar sta 
Foe kibri, foe tjari/om te verbergen, om te dragen 
Joe gersi na ini mi Djodjo./jouw beeltenis in mijn ziel. 
 
Mi a no mi/ik ben niet ik  
Solanga j’ n’ e bari/zolang jij niet schreeuwt 
J’ prisir ofoe pen/van genot of pijn 
Na ini mi sten/in mijn stem. 
 
Uit: Voorhoeve J. (1977). Trefossa. Ala poewema foe. Paramaribo: Bureau Volks-
lectuur. 


