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Over R. Dobru, geen plaats

geen plaats
laat mij
geboren worden in een krot
van de saramakastraat
op het erf van Bethlehem Bazaar
 
laat kakkerlakken en luizen
mij ruimte geven
om te komen
 
spreid de papaja
en kerm
want er is toch geen plaats voor mij
in de herberg
 
R. Dobru, ‘geen plaats’. In: Shrinivāsi (red.), Wortoe d'e tan abra. Bloemlezing uit de Surinaamse poëzie
vanaf 1957. Bureau Volkslektuur, Paramaribo 1970, p. 50. Oorspronkelijk verschenen in: Koenoe, 1968.

Hoewel dat niet noodzakelijk uit ‘geen plaats’ hoeft te blijken, is poëzie voor R. Dobru (ps. Robin
Raveles, 1935-1983) altijd meer middel dan doel geweest. R. Dobru was in de eerste plaats activist en
vooraanstaand lid van de Surinaamse nationalistische partij (PNR) die zijn revolutionaire idealen en strijd
voor de Surinaamse onafhankelijkheid naar een nog breder publiek wist te vertalen aan de hand van
poëzie en voordrachtkunst. Ook ‘geen plaats’ is een gedicht dat die politieke strijd heeft gediend: het
getuigt niet alleen van een grote betrokkenheid met de maatschappelijke have nots van Suriname maar
thematiseert ook de uitwassen van een dringend te fnuiken (neo)koloniaal systeem.

 

Het gedicht verscheen in R. Dobru's derde bundel, Koenoe (‘Erfelijke vloek’, 1968). Een eerste lezing
verraadt meteen zijn vormtechnische poëtica: R. Dobru's poëzie is gespeend van elk ornament en in de
eerste plaats bedoeld om begrepen te worden. Het laat zich herkennen door korte en vrije verzen,
parallelle zinsbouw, imperatieve werkwoordsvormen, doorzichtige beeldspraak en hier en daar een
betekenisvol enjambement. Zoals Michiel van Kempen opmerkt in Een geschiedenis van de Surinaamse
literatuur, zal R. Dobru's latere poëzie steeds vaker neerkomen op ‘het afwikkelen van [hetzelfde]
recept’. Bovendien wordt het vanaf de jaren zeventig bijzonder moeilijk om zijn gedichten van zijn
politieke redes te onderscheiden.

 

Toch is ‘geen plaats’ een bijzonder gedicht. Het komt vrij hard aan en trekt de lezer moeiteloos binnen in
de beroerde realiteit van stedelijke armoede, maar het staat tegelijk in schril contrast met de
strijdvaardige toon die kenmerkend was voor R. Dobru's poëzie. Het geïsoleerde eerste vers ‘laat mij’
installeert een meer ingetogen, somberdere, misschien wel cynischere toon. Het lyrisch ik lijkt letterlijk
het lijdende voorwerp te zijn van de armoedige omstandigheden op de zogenaamde achtererven.
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Het erfsysteem in Suriname dateert uit de koloniale periode. Rijke kolonialen woonden in grote huizen
aan de straatkant, terwijl slaafgemaakten en arbeiders op de achtererven in armzalige kroten leefden. In
R. Dobru's poëzie krijgen de groeiende criminaliteit, hygiënische wantoestanden en gedwongen
prostitutie in deze sloppenwijken van Paramaribo veel aandacht. De achtererven van de Saramaccastraat
liggen niet toevallig aan de voet van het koloniale Fort Zeelandia, dat er in de zeventiende eeuw door de
Nederlanders was neergezet. R. Dobru verbindt de slepende armoede en het aanhoudende onrecht
rechtstreeks aan het (neo)kolonialisme en het kapitalisme.

 

In de tweede strofe vraagt het lyrisch ik om kakkerlakken en luizen plaats te laten maken voor zijn of
haar komst. Het ongedierte refereert hier niet enkel aan slepende ontbering; kakkerlakken en luizen zijn
het absolute negatief van andere dieren: on-gedierte. De strofe suggereert dat het lyrisch ik zich op
hetzelfde niveau plaatst. Hij of zij leeft in een systeem waar voor hem of haar geen plaats heeft. Het
lyrisch ik is on-mens.

 

De essentie van het gedicht komt in de laatste strofe, waarin het lyrisch ik aangeeft te worden uitgesloten
van de herberg. In de (literatuur)geschiedenis is de herberg een plek waar dwalers en vreemden onderdak
kunnen vinden. In het Nieuwe Testament wordt Christus geboren in een desolate stal ‘omdat voor hen
geen plaats was in de herberg’ (Lucas 2:7). De stal bij Bethlehem wordt een krot in Paramaribo. R.
Dobru maakte net als veel creolen deel uit van de Evangelische Broedergemeente (de hernhutters). In zijn
autobiografische tekst Wan monki fri (‘Een stukje bevrijding’, 1969) beschreef hij wat voor hem de
belangrijkste christelijke boodschap is: ‘je moet trachten de wereld leefbaar te maken niet voor jou
alleen, maar zelfs in de eerste plaats voor de anderen’. Het lijkt erop dat ‘geen plaats’ met name op deze
moraal een beroep wil doen.

 

Hoewel het achtererfsysteem ‘koloniaal erfgoed’ is, waren R. Dobru's intenties zelden (louter)
kleurgebonden. In Dertien galgen (1973) dichtte hij: ‘Armoede kijkt niet naar ras / Honger discrimineert
niet.’ Wanneer we ‘geen plaats’ vandaag herlezen confronteert het ons opnieuw met een tijdloos
probleem.

 

Sarah Adams, december 2018
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