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I n het voorwoord voor het boek “Geselecteerde 
Artikelen — Surinaamse Historie, Plantages en Ar-
chitectuur,” heb ik aangegeven, hoe ik ertoe geko-
men ben om artikelen over de plantagegeschie-

denis van Suriname te schrijven. Ik kon echter niet vermoeden, dat het 
niet daarbij zou blijven, want al gauw begon ik de levensgeschiedenis 
van personen, in en buiten Nickerie vast te leggen. Het merendeel van 
deze verhalen, verscheen in de krant, dagblad de Ware Tijd, onder het ru-
briek Focus. Het schrijven van de levensverhalen kwam tot stand, door de 
vriendschap die ik had met de gewezen districts-secretaris van Nickerie, 
Ali Sewrutton. Hij kon vanwege zijn gezondheid zich niet toeleggen op 
het schrijven van artikelen, maar had door zijn vele contacten met men-
sen, heel veel te vertellen. Ook degenen die hij in de tijd van zijn loop-
baan had ontmoet, wilden graag daar zij nog in leven waren, zaken laten 
optekenen. Ali wist dat ik historische artikelen publiceerde en benader-
de mij, om hun verhalen, vooral van de mensen die al op hoge leeftijd 
waren, vast te leggen. Voor de komende generaties zou dat heel goed zijn, 
om te weten, hoe het toen in Nickerie was. Ik ging in op het verzoek van 
Ali, de symbiose was een feit. Hij bracht mij naar de contacten en ik 
schreef. En toen het duidelijk werd voor de gemeenschap, dat verhalen 
van personen werden vastgelegd, werd het verzoek rechtstreeks op mij 
gedaan, hun verhaal ook mee te nemen in het geheel van vertellingen.

Ik bedank de verschillende mediabedrijven, dat zij mij de gelegen-

VOORWOORD  
door Kenneth R. Donk
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heid gaven, de verhalen aan de man te brengen. De meeste artikelen zijn 
in de loop van enkele jaren zoals ik al aangaf, verschenen in de Ware Tijd. 
In mindere mate bij Times of Suriname en Paramaribo Post.

Het schrijven van echte levensverhalen van mensen, laat je deel wor-
den van hun levensgeschiedenis. Je wordt medelevend. Dat brengt met 
zich mee, dat je hun emoties gaat delen, deel wordt van hun successen, 
maar ook van hun nederlagen. De momenten van lachpartijen waren in 
de meerderheid, maar er waren ook momenten van ontgoocheling, ver-
slagenheid en verdriet. Maar soms kwam na intens verdriet, uiteindelijk 
al is het na vele jaren, de overwinning en de oplossing. Dat ervoer ik, 
toen ik het verhaal van de 88-jarige Semi moest vastleggen. Een verhaal 
dat ik per ‘toeval’ moest schrijven, nadat ik benaderd was door de studen-
te Soewartie Soediredjo, die haar studie op de Anton de Kom Universi-
teit van Suriname bezig was af te ronden. Haar onderzoek ging over de 
gesneuvelde soldaat Tarmidin. Wie was hij precies? Dit bracht mij naar 
Semi. Zij had nooit van de Nederlandse regering een uitkering als oor-
logsweduwe mogen ontvangen, terwijl ze er recht op had. Zij was op een 
verschrikkelijke manier van haar geliefde gescheiden, jaren met intens 
verdriet, door velen maar vooral door de instanties vergeten.

Na het artikel over Semi en Tarmidin te hebben geschreven, begon 
voor mij een ander werk, werk op dood en leven te strijden voor de op-
lossing. Strijden voor recht en gerechtigheid. Gelukkig kon de voorzitter 
van de Federatie van Oud-strijders en Ex-militairen, de oorlogsveteraan 
Fred van Russel, mij daarin bijstaan. Net voordat Semi op 92-jarige leef-
tijd stierf, kon zij van de desbetreffende instantie, alsnog haar gelden in 
ontvangst nemen. Moge zij nu in vrede met Tarmidin vereeuwigd zijn. 
Ook de overleden Fred van Russel moge in vrede zijn, want zonder hem, 
zou Semi met veel verdriet zijn heengegaan.

Het hartverscheurend verhaal van Sarmidie, die op zijn 20ste jaar, 
door zijn pleegouders meegenomen wordt naar Indonesië, wanneer zij 
na hun contracttijd in Suriname, besluiten terug te keren naar hun ge-



V

boorteland. Sarmidie gaat mee, omdat hij door dit kinderloos echtpaar is 
opgevoed. Zijn ouders hadden hem aan hen afgestaan toen hij nog zeer 
jong was. Na 55 jaar, hij is dan 75 jaren oud, mag hij zijn ouders en vele 
broer, zusters en vrienden die nog in leven zijn, terugzien. Een verhaal 
met tranen van verdriet en vreugde. Vooral veel tranen, want zijn af-
scheid, hij moet terug naar Indonesië, waar zijn vrouw op hem wacht, is 
hartverscheurend. Het was voor mij een eer, zijn verhaal vast te leggen.

Dat wij een kolonie waren van Nederland is een feit. Het kan ook 
niet anders, dat het terug te vinden is in de verhalen. Bij Semi zie je dat 
vanwege de Tris, de Troepenmacht in Suriname. Ook te zien bij het be-
zoek van de leden van het Koninklijke huis aan Suriname en de distric-
ten, dus ook aan Nickerie.

Wij zien dat ook bij het wonderbaarlijk verhaal van Jainullah Hasan-
radja, die na 75 jaar zijn familie in India terugvindt. Als ik zijn verhaal 
opteken, wijst hij mij een foto van zijn vader, die een ontmoeting heeft 
met Koningin Juliana en Prins Bernhard, als die een bezoek brengen aan 
Nickerie. In dit verband, het Koninklijke huis, zien wij ook terug in het 
verhaal van Dalbahadoer Dalloesingh. Als ik over hem praat, vertelt de 
84-jarige Britchbassie Dalloesingh haar eigen verhaal. Zij zingt dan voor 
mij een lied, die zij zong bij de komst van Koningin Juliana en Prins 
Bernhard. Dat lied zingt zij nog feilloos. De woorden van dat lied zijn 
verbijsterend mooi en zijn in het verhaal opgetekend.

Sommige verhalen brengen ons in de geheimzinnigheid, in de reli-
gieuze en mystieke sfeer, zoals het verhaal van Pappa Loksoe en Basja 
Londoe. Maar ook het verhaal van Marleen Rosita Dawson, die vanuit 
Nederland komt op zoek naar haar familie verleden, haar roots. Dit na-
dat zij een bijzondere droom had gehad over een blanke man, die ge-
kleed was als de planters van toen, uit het plantageverleden van Surina-
me. De droom van de planter en een klein meisje, die haar geen rust 
meer gaf. Komt de geschiedenis van de familie met haar plantage ge-
schiedenis boven water? Wie was de eerste Von Rehberg. Als ik deel van 
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dit verhaal wordt, neem ik u mee.
Ik besluit hier met tante ‘S,’ Esseline Gummels. Een zeer bijzondere 

vrouw. Als ik haar spreek is ze 92 jaar. Met een stem van iemand van 25 
laat zij mij toe haar verhaal van de plantage Hazard optekenen. Maar 
haar geheugen is als die van iemand van de 20 jaar. Ik heb haar onlangs 
toen zij 107 jaar werd, bezocht. Wij mochten hartelijk lachen, toen zij al 
de mooie en soms ondeugende dingen vertelde. Bijvoorbeeld de buiten 
echtelijke relaties van de verschillende bewoners van de Saramaccastraat 
in Paramaribo. Zij kende al de namen van de personen. Ook die van Nic-
kerie. Die zaken heb ik niet opgetekend. En dit vertel ik u, buiten haar 
om. Als ik bij haar op bezoek ga, moet ik haar altijd een kus en een om-
helzing (brassa) geven. Dat deed ik zeer graag. Eén van de keren toen ik 
haar een bezoek bracht, ze was toen 105 jaar zei ze tegen mij: “Na zo lang, 
‘jo schobbejak.’” Ook vroeg ze me eens: “Hoe oud ben je?” Ik zei 60 jaar. 
Zij antwoordde: “Ach, kleine jongen.” Dit alles niet doorvertellen aan 
haar hoor, anders ben ik de pineut. 

Moge ik bescheiden blijven, gedreven door de tijd, die op ons allen 
inwerkt, was het mij een taak te schrijven. De toekomst zal zich over de 
verhalen uitspreken. Mijn dank is groot aan eenieder die bijgedragen 
heeft, om de toekomstige generaties een blik te gunnen in wat reeds 
voorbij is gegaan. Een mens wordt pas iemand, als die weet waar hij van-
daan komt, het heden tot zich neemt, om te kunnen begrijpen waar hij 
naartoe gaat. Dank aan mijn echtgenote, met wie ik dit jaar 45 jaar ge-
trouwd ben. Omdat ik op zoek naar informatie, soms dagen van huis 
moest zijn. Bijzondere dank ook aan Ali Sewrutton en Philip Dikland, 
die veel mogelijk hebben gemaakt. Dank aan de Schepper, wiens woord 
mij leert, dat alles wat men in dit leven bereikt, door zijn genade tot 
stand komt.

Nickerie, maart 2021
Kenneth R. Donk
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C oronie, het district van melk en honing, althans 
dat mocht vroeger gezegd worden van het klein-
ste district van ons land, dat door de sterke ver-
waarlozing en achterstelling gedurende vele jaren 

door vele regeringen, nu dreigt het district van bitterheid en armoede te 
worden. In een gesprek met de 75-jarige coroniaan de heer Albert Met-
tendaf kunnen wij te weten komen wat er in de harten van de vooral de 
oudere coronianen omgaat. Het verhaal van ontgoocheling en ontredde-
ring, maar toch met een oproep naar alle coronianen, waar zij ook mo-
gen zijn, om op te komen voor hun district en het weer te maken tot het 
district van melk en honing, waar het heerlijk vertoeven is. 

Geachte lezer, alvorens ik echter de heer Mettendaf aan het woord 
kan laten, moet ik u de voorgeschiedenis van dat verhaal voorhouden. 
Het is al langer dan 25 jaren dat ik vele keren per jaar met de auto en de 
bus langs Coronie ga, bij mijn reizen naar Paramaribo. Maar in de maand 

Pappa Loksoe en  
Basja Londoe
6 oktober 2003



2

juli van dit jaar deed ik een bijzondere ontdekking. Ik zat in de bus en 
genoot van al het schone dat onze natuur te bieden heeft. De verschillen-
de vegetatie typen, bloeiende bomen, vruchtdragende bomen, bomen 
met luchtwortels, andere met steltwortels, bomen waarin vogels zich ge-
nesteld hebben, grote palmen, kleine palmen, niet te spreken van de nu 
bloeiende Mira-oedoebomen. Ik zag op gegeven moment in een flits, wat 
een pracht van een schilderij leek te zijn, een bomenpartij, die mij aan 
het paradijs deed denken. Ik kon niet blijvend naar het stukje schone 
natuur kijken vanwege de snelheid van de bus en door de andere be-
groeiing langs de weg die dat onmogelijk maakte. Ik twijfelde zelf of ik 
werkelijk iets had gezien, want het ging zo vlug en ik vroeg mezelf af 
waarom de plek mij nooit eerder was opgevallen. Ik bleef enkele dagen 
in Paramaribo, maar het beeld bleef mij bij. Bij mijn terugreis naar Nic-
kerie deed ik mijn best de plaats te lokaliseren, maar het lukte mij niet, 
dus besloot ik de eerstvolgende keer dat ik naar Paramaribo zou afreizen 
beter op te letten. Dat kon ook, omdat ik met mijn eigen vervoer de 
tocht zou maken. En op km 129 vond ik de plek, ongeveer 100 meter van 
de weg, staat een mooie kankantrieboom, omringd door 21 koningspal-
men, zo schoon, als door de goden neergezet. 

Ik nam vanuit de auto het geheel in me op; ik wist dat deze plaats 
uniek in zijn soort was. Vele kankantries staan langs de weg en in de bos-
sen van ons land, maar deze in combinatie met de trotse koningspalmen, 
onbeschrijfelijk mooi om te zien. Ik weet zeker dat er geen enkele plaats 
op aarde is, waar ditzelfde te zien is, en ik weet ook dat trots er dagelijks 
vele mensen erlangs rijden, de plaats niet is opgevallen vanwege de lig-
ging. Dus besloot ik hieraan bekendheid te geven. De dagen in Parama-
ribo duurden ook al was het gezellig, te lang, omdat ik naar de plaats 
hunkerde. Ik besloot bij mijn terugkeer naar Nickerie, navraag te doen 
bij de mensen van de buurt en kreeg het volgende te horen: 

“Noch de kankantrie, noch de koningspalmen zijn door iemand ge-
plant, maar wat daar staat is een geschenk van de natuur aan Coronie. Op 

De kankantrieboom omringd door 21 koningspalmen op 15 maart 2009
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deze plek worden rituele handelingen verricht door coronianen en ande-
ren, die er komen om in verbinding te staan met de geestelijke wereld. Er 
worden soms winti-pre’s gehouden. Of men gaat naar deze plaats om 
hun offers aan wie er geofferd wordt uit te brengen. Echter wordt erop 
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gewezen de plaats met een zekere respect te betreden, dat niet zonder 
toestemming te doen, om problemen te voorkomen. Want ter plekke 
woont o.a. de geest van Pappa Loksoe. Zo had onlangs een jonge vrouw 
haar offer uitgebracht, zonder daarbij de nodige regels in acht te nemen. 
Ze raakte daags daarna tot driemaal toe in trance nadat de geest van Pap-
pa Loksoe in haar voer. Hij maakte aan de personen die daarbij waren 
bekend, dat de vrouw weliswaar haar offer had gebracht, doch enkele 
regels had veronachtzaamd, zij daardoor de grootste problemen kon krij-
gen, ze voor dit keer niet gestraft zal worden, maar zij de volgende keer 
de regels in acht moet nemen.”

Geachte lezers, voor u heb ik nog niet helemaal kunnen achterhalen, 
wie de persoon van Pappa Loksoe was toen hij leefde. Maar zodra ik 
meer informatie heb zult u dat van mij vernemen. Bij een van mijn vol-
gende reizen langs Coronie heb ik wel het volgende vernomen. Een 
vrouw vertelde mij in de bus dat heel lang geleden er een zekere Pappa 
Loksoe woonde te Jenny. Al op zijn vijftiende werkte hij ter plekke, door 
voor de verschillende Commissarissen de verbindingsman te zijn voor 
de boodschappen en goederen die Totness vanuit Paramaribo moesten 
bereiken. Hij later ook voor de meteorologische dienst zou hebben ge-
werkt. Hij stierf op een leeftijd van boven de tachtig jaar. Volgens een 
andere vertelling was hij een man die wist van de dingen, u begrijpt wel 
wat ik bedoel, zonder de dingen bij de namen te noemen. Voorlopig al-
thans, want als ik voldoende informatie heb, zal ik u die niet onthouden. 
In elk geval was ik mijns inziens nog niet genoeg te weten gekomen over 
de Pappa Loksoe zelf. Ik bleef vragen en kwam zo in contact met de heer 
L. Joval, die mij bracht naar de heer Albert Mettendaf, die op zaterdag 25 
oktober zijn verhaal deed: 

“Coronie van nu verschilt met die van vroeger. Toen had elk gezin 
een zekere zelfstandigheid waaraan ook de nodige verantwoordelijkheid 
was verbonden. Op elk van de vroegere plantages had je een basja, die 
met veel respect door de bevolking van de plaats werd bejegend. Zo wer-
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den onder het gezag van hem, plaatsen opgeschoond, dambreuken her-
steld en andere werkzaamheden verricht die hij nodig achtte.” Vandaag 
aan de dag, zegt de heer Mettendaf, is het zeer moeilijk de mensen aan 
het werk te krijgen. Dit is volkomen te wijten aan het huidig politieke 
systeem dat zich in de latere jaren heeft ontwikkeld en alles heeft verpest. 
Hij herinnert zich een zekere Commissaris Brenwitch, een man van 
Duitse afkomst, die elke morgen de gewoonte had door Coronie langs 
alle hoofddammen te trekken, om zo zijn dagelijkse inspectie te doen. 
Hij zette dan de verschillende basjas aan het werk, welk werk in eenheid 
door het volk werd verricht. De basjas zoals een zekere Oblein, riepen het 
volk op, om calamiteiten die zich voordeden, aan te pakken. De dammen 
en de lozingen van de plantages werden met de hand aangelegd, omdat 
er toen geen graafmachines waren. De koloniale tijd had zijn goede kan-
ten, er was gezag. Je had een commissaris, een secretaris en een opzichter. 
Dan had je nog de politiecommandant. Zij draaiden het gehele district. 
Je had geen Districtsraden of Bestuurs-Opzichters. Elke plantage had zijn 
eigen basja en het werk werd verricht. Van zelfs de chauffeur van de 
Commissaris, ging er gezag uit. Zo had je een zekere meneer Wolf, een 
mulat, die met gezag was omkleed. Het district was net als een eigendom 
van de Commissaris. Zijn woord was wet. Hij behoefde geen verant-
woordelijkheid af te leggen aan een toevallige minister of assembleelid 
alvorens zaken aan te pakken. Hij bediende alle ministeries die er waren, 
van L.V.V. tot Onderwijs. Elke morgen reed hij met zijn auto door zijn 
district en gaf daarna aan wat moest gebeuren. Zij die bijvoorbeeld ver-
zuimden hun omgeving schoon te houden, kregen een ultimatum dat te 
doen. Het huidig systeem heeft de mensen geleerd dat ze mogen weige-
ren dingen te doen, omdat lanti, de overheid, bepaalde zaken zelf moet 
doen. En dezelfde mensen die de Coronianen zulke dingen hebben ge-
leerd, zeggen nu als de mensen niet willen werken dat ze lui zijn. Nu 
moet de Commissaris afwachten wat anderen in Paramaribo over het 
district beslissen. Te Infernis, waar ik dit gesprek heb met de heer Metten-
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daf, plantte men katoen. De cocosaanplanten zijn later gekomen. De kin-
deren leerden hun les bij de coccolampoe, olielantaarn, op school werd 
op een lei geschreven. Je moest een goed geheugen hebben, want wat je 
uitveegde was weg. Er was gehoorzaamheid en respect, zaken die nu min-
der zijn, vandaar de achteruitgang. Zaken werden uitgevoerd, al murmel-
de je achteraf. “Sroedatie e kroetoe granmang na baka,” de soldaat uit zijn 
misnoegen niet in het bijzijn van de gouverneur, zegt hij. Nu wordt zelfs 
de president in het openbaar bekritiseerd. Hij kent nog een voorval uit 
zijn jeugd, waarbij iemand stampvoette voor de Commissaris en hem 
woorden naar het hoofd slingerde. De Commissaris zei terstond, “breng 
hem weg en sluit hem op.” Dit mooi district is ook achteruit gegaan ver-
volgt hij, omdat de hardwerkende mensen geen afzet hadden voor de 
overvloed aan landbouwproducten. Wat niet werd afgezet, werd ver-
deeld, vandaar de uitspraak melk en honing. Trouwens er is een veestapel 
en er is honing vanwege de bijenteelt. Coronie was toen alleen via de zee 
per kotter bereikbaar. De bootjes konden maar weinig meenemen. Later 
met de weg, is er een kleine verbetering opgetreden. Hij krijgt er een 
hoofdpijn van dat het district vergrijst, de jongeren trekken weg. De re-
gering moet er wat aan doen om de productie te bevorderen, de jeugd 
het volk te begeleiden. Politici in het land maken zich alleen maar druk 
zichzelf te verrijken, en doen alleen maar moeite terug te komen, aan de 
macht te blijven. Voor het volk zelf wordt er niets bereikt. Ik probeer 
achter het geheim van Pappa Loksoe te komen. Maar de heer Mettendaf 
zegt alleen de basja Londoe te kennen, naar wie de kreek op km 128 is 
genoemd. Vrij uitspreken over culturele zaken schijnt nog taboe te zijn. 
Wel zegt hij, dat alleen God gediend moet worden. Als coroniaan, zegt 
hij aan de coronianen werk hard, verkoop je gronden niet. Je voorouders 
hebben er hard op gewerkt. En als je een winti-pré moet doen, een offer 
moet betalen, hoe ga je het doen als de grond is verkocht. Ik wijs hem na 
deze uitspraak dat hij toch iets van de dingen afweet, en er komt een 
spontane lach op gang onder ons en de heer Joval die mij begeleidde 

Kenneth Donk (links) en dhr. Khodabaks bij de kankantrieboom op 15 maart 2009
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naar deze afspraak. Hij vervolgt door te zeggen dat er geen district is dat 
zo prettig is te wonen als Coronie. Alleen de achteruitgang moet worden 
gestopt. Coronianen zijn harde en goede werkers. De regering moet met 
plannen komen voor het distrikt, zoals Commissaris Hewitt die had. 
Maar deze Commissaris werd om politieke redenen vervangen. Als de 
heer Mettendaf nogmaals een beroep heeft gedaan op de coronianen 
hun distrikt te blijven gedenken, maak ik een paar foto’s van hem en zijn 
zoon en zijn kleinkinderen, waar de heer Joval bij staat. Dan loop ik te-
rug naar de plaats waarom dit alles is begonnen, de plaats op km 129, het 
paradijselijke oord, waar naar zeggen de geest van Pappa Loksoe ver-
blijft…

Van twee dames van Coronie krijg ik een lift naar Totness. Halverwe-
ge stoppen ze bij een man die druk bezig was langs de weg. Het is half 
twaalf in de morgen. Opeens hoor ik gezang, ik kijk in de richting van 
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het geluid en zie vrouwen, mannen en kinderen die bezig zijn met cultu-
rele handelingen. Van de dames begrijp ik dat er vanavond ter plekke een 
winti-pré zal worden gehouden…

0
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D e gepensioneerde Districts-Secretaris 
Ali Akbar Sewrutton, geboren op 18 
november 1936 in Nickerie, zegt het 
zeer treffend: “Niet wij mensen hel-

pen elkaar, maar het is God die de mens helpt. Wij zijn alleen de diena-
ren die Zijn wil ten uitvoer brengen. In het bestuurlijk werk ligt de zalig-
heid van de bestuursambtenaar.” Van deze ervaren secretaris, die 39 jaar 
van zijn leven aan de bestuursdienst heeft gegeven, mogen wij een deel 
van zijn levensverhaal vernemen.

De heer Sewrutton begon pas op zijn 11de jaar naar school te gaan 
toen hij in 1947 in de eerste klas van O.S. Paradise werd ingeschreven. Hij 
heeft een heel povere jeugd gehad, zijn vader was overleden toen hij heel 
jong was, terwijl zijn zieke moeder hem met moeite kon verzorgen. Zo 
waren er geen middelen om hem onderwijs te doen genieten, dus bleef 
hij thuis, tot op een dag de politie langs kwam. Deze pakte toen een aan-

Mandja Ali
21 oktober 2003
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tal jongens van de polder op, die de schrik van hun leven kregen en pro-
beerden al huilend weg te rennen. Het was de buitengewoon agent van 
politie de heer Kewal, een ex-immigrant uit India, die zich na zijn con-
tractperiode tot buitengewoon agent van politie had kunnen opwerken, 
die de jongens waaronder Ali, in de schoolbanken kreeg. Hij herinnert 
zich, dat hij de eerste weken les kreeg van een kwekeling, een zekere heer 
Timin Atrisman. Daarna van de onderwijzer Kisoensingh, een vierde-ran-
ger en daarna de heer Goerdien die het jaar afmaakte. De heer Goerdien 
bekleedde later de functie van het Hoofd van het Bureau Lager Onder-
wijs in Paramaribo. In de vierde klasse kreeg hij les van de heer Liong A 
Kong, die later doctorandus werd in de psychologie. Volgens de heer 
Sew rutton een onderwijzer met bijzondere kwaliteiten. Het goede on-
derricht werd daarna voortgezet door de onderwijzer Manradj in de vijf-
de en de zesde klas. Deze thans bijna tachtigjarige oud-onderwijzer zit 

Kenneth Donk (links) in gesprek met Ali Akbar Sewrutton
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nu in Nederland, maar heeft nog steeds contact met zijn ex-leerling.
Ali mocht vanwege zijn talenten en leergierigheid de tweede klas 

overslaan en door het goed onderwijs van ervaren en liefdevolle onder-
wijzers, die zich ten volle overgaven aan het doen van hun taak bereikte 
hij in 1953 de eindstreep van de lagere school, met lof. Hij kan zich de 
schoolhoofden Noermohamed en Emanuels beide bezitters van de 
Hoofd-Akte nog zeer goed herinneren, bekwame schoolhoofden in het 
onderwijzen en leidinggeven. Als kind kon hij niet verklaren waaraan 
het lag, dat de kinderen afkomstig van O.S. Paradise het zo goed deden 
op de Muloschool. Maar nu weet hij het. Het lag aan de inzet van de on-
derwijzers van die school, Meester Emanuels gaf zelfs ’s middags gratis 
les voor het behalen van goede resultaten. De onderwijzers hebben er-
voor gezorgd, dat de kinderen een goede basis kregen, alvorens die wer-
den losgelaten voor het volgen van hoger onderwijs. In 1953 werd op de 
scholen O.S. Paradise, Sint Felixschool, en de O.S. Hamptoncourtpolder 
voor het eerst het toelatingsexamen voor de Muloschool afgenomen. Ali 
was in 1953, de best geslaagde van zijn school met 39 punten, drie tienen 
en een negen. De vakken waren Nederlands, Aardrijkskunde, Geschiede-
nis en Rekenen. Acht kinderen mochten uiteindelijk naar de Mulo. De 
laagste score was 35 punten. Naar hij later vernam, was hij de best ge-
slaagde in geheel Suriname, voor dat jaar.

Vanwege zijn leeftijd mocht hij niet naar de Mulo, in november zou 
hij 16 worden, maar hem werd dispensatie verleend, na interventie van de 
heer Manradj. Zo werd hij op 1 november van het jaar 1953 met 75 ande-
ren in de eerste klas van de Mulo-B (er waren geen A-klassen, die kwa-
men pas in 1958) van de Mulo I, nu R.G. Bueno Bibazschool ingeschre-
ven. De jaren op de Mulo waren voor hem harde jaren. Zoals u weet was 
hij half wees en kende hij bittere armoede. De nodige kleren om naar 
school te gaan ontbraken, soms zelfs geen schoenen om naar school te 
gaan. Het kwam dan soms voor dat hij huiswaarts werd gestuurd omdat 
hij geen schoenen, maar slippers aan had, of dat zijn schoolgeld niet was 
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betaald. Hij had geen fiets en moest vaak een afstand van ongeveer 10 km 
lopend afleggen van Bacovendam naar Nieuw-Nickerie als hij geen lift 
kreeg. De tocht begon om vier uur in de ochtend in het donker, maar hij 
kon zo tegen 6 uur Nieuw-Nickerie bereiken. Vertrok hij iets later, dan 
kwam hij om zeven uur aan, op tijd voor de lessen, want de school begon 
om half acht. Hij zette door en bereikte zijn doel. Van de 75 leerlingen 
kwamen na vier jaren slechts vier in de vierde klas, de eindexamenklas 
terecht. Met nog vier zittenblijvers werd toen een klas van acht studenten 
gevormd. De overige studenten konden vooral het niveau van wiskunde 
en de talen niet aan. De vierde klas kreeg o.a. les van de heren Jan Eggens, 
Rudolf Bueno Bibaz en Jnan Adhin (Mr., Dr., Drs.). Eggens was toen de 
directeur van de school. In 1957 behaalden de acht leerlingen hun Mu-
lo-B diploma en Ali solliciteerde bij de bestuursdienst waar hij werd aan-
genomen als assistent Bestuurs-Opzichter voor de oostelijke polders. De 
heer Sewrutton kon zich door zijn ijver en inzet opwerken tot Dis-
tricts-Secretaris. Hij is een kenner van lokaalbestuur zoals waterschap-
pen, oud-dorpsgemeenten, vestigingsplaatsen en buiten-vestigingsplaat-
sen.

Volgens hem waren de mensen van toen in de bestuursdienst allen 
kenners van zaken, geschoolde mensen, bestuurlijk hoog ontwikkeld. 
Een secretaris was in feite een jurist vanwege de wetten die hij kende. Hij 
moest juist kunnen formuleren, vanwege de brieven die hij moest schrij-
ven aan de gouverneur en de ministers. Een man met een adequate taal-
beheersing, een rechtschapen man bij het helpen handhaven van wet en 
recht. De integriteit van de overheid in de districten is afhankelijk van de 
kwaliteit van de lokale bestuurders. De mensen leefden volgens de regels, 
anders werden zij zonder aanziens des persoons aangepakt. Men had res-
pect voor het gezag en het gezag gedroeg zich respectabel. Dingen die nu 
in Nickerie gebeuren zouden door de bestuursdienst van weleer nooit 
toegelaten worden. Toen echter de patronage politiek zijn intrede deed 
en er personen in dienst werden genomen, om andere redenen dan om 
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hun kennis en kwaliteiten, was er duidelijk sprake van verval en achter-
uitgang. Een bestuursopzichter zegt hij, moet op de eerste plaats het Ne-
derlands goed beheersen, zowel mondeling als schriftelijk. Men zegt dat 
de taal het voertuig van je gedachten is. Nu zijn er velen bij de dienst 
werkzaam, die hun gedachten niet eens op papier kunnen zetten. De 
ambtenaren van toen kenden de wetten en regels op en top en pasten die 
ook krachtig en juist toe, en konden de regeringen adviseren. De heer 
Sewrutton werd in 1963, zeven jaren na zijn indiensttreding, Onder-Op-
zichter bij de bestuursdienst. In 1967 Bestuurs-Opzichter van de Oostelij-
ke Polders, wat omvatte het gebied ten oosten van de Waterloostraat tot 
de grens met Coronie en naar het zuiden toe tot de zuidgrens met Brazi-
lië. Mede door zijn inzet hebben delen van Henar hun bestemming ge-
kregen (serie 1 tot en met 23). Hij was de geestesvader van het wooncen-
trum Paradise, het wooncentrum van Groot-Henarpolder serie 12 en het 
wooncentrum Henarpolder in welk centrum de bekende Maagdenstraat 
van Nickerie ligt.

De heer Sewrutton was altijd voorstander geweest van decentralisa-
tie, omdat het district zonder te veel bureaucratie aan zijn eigen bestem-
ming kan werken. Al in 1972 heeft hij deelgenomen aan besprekingen 
met Mr. T. Ahmadali die gewerkt heeft aan adviezen voor de regering 
m.b.t. de decentralisatie. Hij heeft in Nickerie door zijn vele dienstjaren 
onder verschillende commissarissen gediend zoals, Mr. Dr. J. Quintus 
Bos, R. Robles, B. Parabirsingh, R. Bharos, J. Adijodhia, Soe A Ngie, K. 
Boendhie, Zeefuik, Ramlakhan en R. Doekhie.

In 1970 heeft hij 6 maanden gediend als B.O. te Kronenburg Com-
mewijne, waar hij de verantwoordelijkheid had over het gebeid aan de 
rechteroever van Braamspunt tot Motkreek (Matapicagebied). Toen was 
Commewijne voor hem het mooiste district met de meeste potentie, 
vanwege de prachtige plantages en de mensen die er nog woonden. De 
achteruitgang van de plantages was toen al ver gevorderd. Commissaris J. 
Douglas realiseerde toen het mooie openluchtmuseum. Hij vindt het 
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jammer dat al dit werk nu verloren is geraakt. In 1985 werd hij weer naar 
Commewijne gedetacheerd en was het verval al ingezet. Er waren vele 
hoogtij dagen, vooral wanneer er speciale gasten kwamen naar Nickerie, 
zoals het bezoek van gouverneur de Vries, het bezoek van Prins Bernhard 
en de prinsessen Beatrix en Irene, minister-president Pengel en regerings-
delegaties van binnen- en buitenland. In 1966 hadden wij de viering van 
het honderdjarig bestaan van de Staten van Suriname en hij ontving een 
statendelegatie welke delegatie feestelijk in de Oostelijke Polders werd 
ontvangen met verschillende culturele- en sportactiviteiten.

In 1997 ging de heer Sewrutton, Mandja Ali, met pensioen, na bijna 
39 jaar het land gediend te hebben. Hij werd mandja genoemd, het ver-
Hindoestaans woord voor manager, de leidinggevende op een plantage. 
Maar hij verliet de dienst niet alvorens de functie van adjunct-secretaris 
in het district Nickerie te hebben bekleed vanaf 1981 en secretaris vanaf 
1985. Als ik hem uiteindelijk vraag wie voor hem de beste commissaris is 
geweest, zegt hij onomwonden, commissaris Mr. J. van Petten.

0
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H enar (in de volksmond Klein-Henar 
genoemd, mede door de latere aan-
leg van Groot-Henarpolder) was eer-
tijds een bloeiende vestigingsplaats 

aangelegd in 1920 o.l.v. de voorman Duyts. Henar is genoemd naar de 
landbouwopzichter Henar die belast was met de toezicht en de begelei-
ding van de boeren die kwamen te wonen in de nieuwe polder. De plaats 
was niet alleen bekend vanwege zijn vruchtbomencultures, bananen-
teelt, aardvruchten en de rijstteelt, maar ook vanwege de goed onderhou-
den gronden, de schone aanvoer- en afvoerkanalen.

Elke boer was verplicht droge gewassen te telen naast rijst, om zelf-
voorzienend te kunnen zijn. De nabijgelegen zwampen in het achter-
land garandeerden voldoende irrigatiewater voor hen die zich vestigden 
om hier een bestaan op te bouwen. De gronden waarop de landbouwers 
hun intensieve arbeid verrichtten leverden een goede productie, die er-

Het kan anders  
op Henar
12 januari 2004
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voor zorgde dat zij met hun gezin van een redelijk bestaan konden genie-
ten. Er was voorspoed en al in 1938 kende Henar zijn waterschapsbestuur. 
Via de twee grote afvoerkanalen aan de voorzijde van de percelen wer-
den de geoogste producten naar de Nickerierivier getransporteerd, om 
via de rivier stroomafwaarts Nieuw-Nickerie te bereiken. De oost-west-
verbinding was er nog niet en het zou nog bijna honderd jaren duren 
alvorens de bekende brug nabij Henar er zou staan. Het gebied was toen 
niet ontsloten en de afstammelingen van de Brits-Indische immigranten 
en van de negerslaven leefden als broeders naast elkaar. Na de afschaffing 
van de slavernij in 1863, hadden de vrije negers en hun nakomelingen 
zich verspreid gevestigd op kostgronden langs de Nickerierivier. Aan het 
begin van de twintigste eeuw vond de toenmalige overheid het beter ze 
geconcentreerd te doen wonen in een poldersysteem. Bestuurstechnisch 
gezien zouden de voorzieningen naar de mensen toe worden vergemak-
kelijkt. Was het zo dat er in de begin jaren van de polder dus meer negers 
woonden dan Hindoestanen, met het wegtrekken van de eerste en het 
hebben van een groter aantal kinderen van de laatste, wonen er nu meer 
Hindoestanen in het gebied. Samen genoten zij, van wat zij uit de vrucht-
bare vette klei voortbrachten. Daarnaast hadden de meeste landbouwers 
hier hun eigen veestapel die voldoende melk en mest leverde, wat het 
gevoel van overvloed meer vorm deed krijgen.

Dat mocht ze gegund zijn, want kilometers aan kanalen, waterkeren-
de dammen en het gehele beddensysteem waren met de hand aangelegd, 
met schoppen en spaden, terwijl bomen geveld werden met bijlen, hou-
welen en kapmessen. En op het bloeien van de meerjarige gewassen heeft 
de pionier geduldig gewacht al moest hij het aan het begin met veel 
minder doen. Maar offervaardigheid, moed, durf en kracht ontbraken er 
niet. Die waren er, alsof zij de arbeidende mens van toen waren geschon-
ken, om niets. 

Maar met de ontsluiting van het gebied kwam er langzaam maar 
zeker, verandering in dit gunstige beeld. Jongeren trokken weg en er trad 



17

vergrijzing van de bevolking op. Van elders kwamen anderen zich welis-
waar vestigen, maar vanwege het gebrek aan eensgezindheid, de liefde 
voor de vorm van landbouw die men hier kende en het ontbreken van de 
innerlijke band met de plaats, begon Henar haar glorie te verliezen. En 
met de bereikbaarheid, de ontsluiting van heel Nickerie, ging ook een 
groot deel van de afzetmarkt verloren.

Eensgezindheid, arbeid, en welvaart, maakten plaats voor egoïsme, 
luiheid, criminaliteit, alcoholisme, drugs, verval, apathie en armoede. In 
tegenstelling tot het verleden heerst er een erge vorm van werkloosheid; 
van productie en spaarzaamheid is er nauwelijks sprake. Het is alsof hier 
de deugd is overleden en de tijd is blijven stil staan. Als er jongeren zijn 
die vluchtig wat verdienen, dan wordt dat even snel uitgeven aan alcohol 
en drugs. Er zijn zo goed als geen recreatiemogelijkheden, terwijl er geen 
initiatieven en impulsen vanuit de centrale overheid worden gegeven, 

Soebkaran Bhagali (links) met gezin
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om hierin verandering te brengen.
Maar de kleine ondernemer Soebkaran Bhagali (36 jaar) wil het tij 

keren. Hij kwam hier op 6-jarige leeftijd met zij ouders vanuit Nieuw-Nic-
kerie aan de Bataviastraat waar hij toen woonde. “De plaats stond bekend 
als Boltriekrekie” (de verhindoestaanse naam van de Bolletriekreek die 
dwars door het gebied stroomt). “De plaats was in bloei en eenieder wist 
wat aanpakken was en er was voldoende werk. Met het wegvallen van de 
veerverbinding zijn er ook velen weggetrokken.” Soebkaran gelooft in de 
kracht van de positieve inzet, en ziet zichzelf als een jonge strijder van 
het gebied. “Waar we nu staan, waar ik deze rijstpelmolen heb opgezet,” 
zegt hij, “was zwampgebied die ik bijkans met een meter heb moeten 
ophogen.” Maar dat is nog niet alles. Hij heeft echt moeten knokken, om 
boven water te komen. Hij vertelt dat zijn vader grootlandbouwer was, 
beplantte elders een areaal van ruim 200 ha met rijst maar door het niet 
goed besteden van zijn kapitaal, onhebbelijkheden in zijn leven, is alles 
verloren gegaan. Problemen in huis, familieproblemen, moordende 
bankrentes en oplopende schulden hebben hem de das omgedaan. “De 
hoge bankrentes en het niet kunnen uitbetalen van arbeiders, hebben 
vele bedrijfjes op Henar failliet doen gaan. Dat geldt niet alleen voor 
rijstboeren, maar ook voor andersoortige ondernemers zoals diegenen 
die kleine machinewerkplaatsen hadden. Je had zelfs een persoon die na 
terugkeer uit Nederland zijn kapitaal investeerde en alles verloor, door 
de toen heersende ongunstige situatie. “Maar,” zegt Soebkaran, “we moe-
ten de moed niet opgeven. Nu zijn er nog personen die het in de rijst-
teelt willen proberen. Daar er geen faciliteiten waren om de geoogste 
padie hier te verwerken heb ik deze pellerij opgezet, zodat de boeren niet 
afhankelijk zijn van pellerijen die tien en meer kilometers van Henar 
zijn verwijderd. De jongeren mogen niet toestaan, dat wat de ouderen 
met veel zweet hebben opgebouwd, nu verloren gaat. Ik wil hen tot een 
steun zijn en koop daarom de padie op, verwerk het product en verkoop 
het in Nickerie en ook in Coronie. Ik zorg tevens voor een beetje werk-
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gelegenheid door arbeidskrachten aan te huren.”
Van de overheid verwachten de mensen op Henar niet veel. Het mi-

nisterie van LVV laat zich zo goed als niet zien en men is op zichzelf 
aangewezen. De landbouwopzichters van toen, zijn zelfs met een loep 
niet te vinden.

Soebkaran heeft grootse plannen, maar heeft gebrek aan kapitaal. 
Een lening die verlossing zou kunnen brengen krijg je niet zo gemakke-
lijk. Maar op Henar en omgeving kan ongeveer 300 ha door kleine land-
bouwers in cultuur worden gebracht. Hij denkt dan aan het bouwen van 
een drogerij die zo’n 2000 zakken padie per 24 uur zou moeten verwer-
ken. “De meeste problemen ontstaan rond de voorjaarsoogst, wanneer 
de kleine boeren (van Henar, Groot-Henar, en Uitbreiding Groot-Henar) 
met hun natte padie op velden zitten en niet kunnen beschikken over 
eigen droogfaciliteiten. Dan bieden de opkopers afkomstig van elders in 

Het drogen van padie op matten in de openlucht
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Nickerie zeer lage prijzen aan, want ze weten, het is of verkopen, of hele-
maal verzuipen.”

In elk geval voor Henar heeft hij nu zijn tweedehandse Huller Sata-
kie rijstmolen die 750 kg per uur witte rijst kan produceren, klaar staan. 
De opgekochte padie droogt hij nu nog in de zon, zoals het vroeger ge-
beurde, gewoon op matten in de openlucht. Om de zoveel tijd wordt de 
padie dan omgewoeld met daarvoor speciaal gemaakte trekplanken. En 
om te tonen hoe alles in het werk gaat, wordt de molen in beweging ge-
bracht door de kracht van een Massey Furguson tractor. Het geraas van 
de tractor en het dreunen van de molen alarmeren de buurt dat er iets 
gaande is. De zeef doet de rest: hele korrels, en gebroken korrels volgen 
hun weg naar de bakken voor super, semi-super, gruis en breuk. Van de 
andere zijde komen uit de machine kaft, zemel en slijpmeel. Er is vreug-
de te zien op de lachende gezichten van de familie Soebkaran, want zijn 

De Huller Satakie rijstmolen
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positieve inzet wordt rijkelijk beloond. Kracht zal geput worden uit dit 
initiatief, om de zwervende kinderen van de straat weg te houden. Het 
stelen in de buurt zal afnemen, terwijl er voor de drugsverkoper minder 
of geen ruimte meer zal zijn, wanneer welvaart en welzijn weer de boven-
toon zullen voeren op Henar.

0
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H et onderwijs in Nickerie voldoet aan 
alle nationale eisen en doet zeker 
niet onder voor dat van Paramaribo. 
Daarin gelooft rayoninspecteur Day-

aram Chatterpal heilig. “En de goede resultaten die we boeken, zijn te 
danken aan de opstelling van de leerkrachten.” Dit jaar gaat hij met pen-
sioen.

In het schooljaar 1970/1971 komt de dan nog jonge Dayaram Chatter-
pal, geboren op 4 juli 1944 te Longmay in Nickerie, terug naar zijn ge-
boorteplaats. Het was altijd zijn wens om het district vanuit het onder-
wijs te dienen, een wens die nu in vervulling zou komen. Hij weet dan 
nog niet dat hij via tal van zwerftochten uiteindelijk vanuit de toppositie 
het totale gebeuren binnen het onderwijs zal helpen beheersen.

Chatterpal begint op de lagere school te Paradise. Hoewel Chatter-
pal zijn diploma op zak heeft, zit hij nu op de leerschool van de praktijk. 

Onderwijs in Nickerie  
op zeer hoog niveau 
22 mei 2004
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Zijn inzet en doorzettingsvermogen moet het ministerie zijn opgevallen, 
want in 1978 wordt hem gevraagd de pas gebouwde Skoertjieschool te 
openen en te leiden. Een hele eer, want in het verleden moesten meestal 
de schoolhoofden uit Paramaribo komen, omdat er nog niet voldoende 
kader in het district was. Maar hierin begint verandering te komen.

Langzaam stijgt Chatterpal verder op de ladder. In 1983 wordt hij 
benoemd tot Inspecteur van Onderwijs in Nickerie. “Nickerie is een 
groot district met een groeiend aantal scholen, vandaar dat het ministe-
rie het besluit nam de Inspectie te versterken.” Drie jaar later nam Chat-
terpal de leiding van de Inspectie van het Basis Onderwijs volledig over 
en werd hij rayoninspecteur en vertegenwoordiger van het ministerie in 
het district.

Dayaram Chatterpal
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MODERNISERING 

Op onderwijsgebied maakt Nickerie goede tijden door. “Vanaf 1986 heb-
ben wij wat uitbreidingen gehad in Nickerie. De Muloschool Paradise, 
Openbare School van Pettenpolder, de Monkouschool voor het speciaal 
onderwijs, de Gruntjesschool voor geestelijk gehandicapte kinderen, de 
Skoertjieschool, de Technische school en de Middelbare school (Kweek-
school, HAVO, VWO) zijn erbij gekomen. Daarnaast zijn ook andere in-
stanties bezig lessen te geven in het district, zoals Boekhouden, PD, MBA, 
en SPD-opleidingen en op het Instituut WiN is men gestart met een 
counselorsopleiding op middelbaar niveau. Nickerie telt nu 22 basis-
scholen met bijbehorende kleuterafdelingen en zes VOJ-scholen. De to-
tale populatie aan leerlingen bedraagt 9400. Het aantal leerkrachten on-
geveer 500. De scholen van Wageningen die vroeger tot het Rayon 
behoorden staan nu samen met Coronie onder een aparte leiding.”

De rayoninspecteur is trots op het onderwijs in het district. “Al tien 
tot elf jaar scoort Nickerie boven het landelijke gemiddelde op GLO-ni-
veau, dat wil zeggen dat wij betere resultaten halen dan vele scholen in 
het gehele land, dus inclusief scholen in Paramaribo. Hiermee ontzenuw 
ik direct de verkeerde gedachte dat kinderen van het district minder zijn 
dan die van de stad,” benadrukt Chatterpal. “Eind vorig schooljaar ein-
digde de leerling Sewbaran Vinay van de Hopman Alkenschool te 
Nieuw-Nickerie op de tweede plaats, als best geslaagde leerling van de 
landelijke Glo6-toets. Twee weken terug behaalden Nickeriaanse leerlin-
gen de eerste plaats bij de voorlees- en musicalwedstrijd in Paramaribo. 
We zijn trots op die leerlingen. Ze zijn daarom bij terugkomst uit de stad 
gehuldigd.”

MOTIVATIE

Het verzuim van leerkrachten in het district is niet alleen laag, maar is 
drastisch afgenomen. “Vier jaar terug ben ik begonnen met een project 
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om het verzuim van leerkrachten in kaart te brengen. De leerkrachten 
worden op het eind van elk schooljaar apart gewaardeerd. Zij krijgen een 
certificaat van mij ter stimulering. Het eerste jaar hadden wij 25 leer-
krachten met nul verzuimen. Het tweede jaar 67, het derde jaar 78 en het 
vierde jaar 100 leerkrachten met nul verzuimen.”

“Het is natuurlijk niet zo,” zegt Chatterpal, “dat alles honderd pro-
cent in orde is. Maar we hebben in Nickerie te doen met een onderwijs-
massa met discipline. De leerkrachten kennen de inhoud van hun job en 
dat stemt goed. De goede resultaten die we boeken, zijn te danken aan de 
opstelling van de leerkrachten. Ik heb gemerkt dat zij zich bezighouden 
met naslagwerken, ze zijn goed voorbereid als ze naar school gaan en 
houden zich echt bezig met de leerlingen. Ze begrijpen de leerlingen 
goed. Het is geen kwestie van Aladdin met de wonderlamp. Er wordt 
hard gewerkt voor de resultaten.”

0
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D e industrieel Imro Manglie, meer be-
kend vanwege zijn activiteiten in de 
rijstsector, heeft zijn zinnen gezet op 
het opzetten van een modern veeteelt-

bedrijf in Nickerie. Bijzondere veranderingen in het milieu vallen de rei-
zigers die naar Nickerie komen en die gebruik maken van de Oost-West 
verbinding nabij de Middenstandspolder te Wageningen absoluut op. 
Eerder overwoekerde honderden hectaren grond van de Stichting Ma-
chinale Landbouw, lijken bij toverslag te veranderen in schitterende wei-
landen, waarop reeds koeien grazen.

Als het aan Manglie ligt, zal niet na al te lange tijd, het district Nic-
kerie, haar eigen melkfabriek bezitten en zal naast cargorijst vlees wor-
den geëxporteerd.

El Gaucho  
Imro Manglie
22 juni 2004
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IMMER VERGUISD

Imro Manglie, in Nickerie meer bekend als Manglie, is een van de succes-
volste ondernemers van het district. Zijn moderne rijstverwerkingsbe-
drijf te Clarapolder, dat ons land van goede consumptierijst voorziet, 
wordt vaak door bezoekers uit binnen- en buitenland bezocht. Het is een 
feit, dat het bedrijf van Imro als voorbeeld mag dienen voor velen die in 
het land met succes willen produceren. Niet alleen de moderne aanpak 
van rijstverwerking valt op, maar ook de netheid, de orde en de discipli-
ne die het bedrijf uitstraalt, laten zien dat het ook anders kan in ons land. 
Het geheel ziet er zonder twijfel zeer goed uit. De Surinamer toch ook 
meer in zijn mars heeft, alle vooroordeel van de zwartkijkers ten spijt.

“Ze gunnen mij het niet, ze zijn jaloers,” uitspraken die vaker door 
Manglie zijn gedaan, over degenen die steeds op hem beuken en hem 
negatief in het nieuws brengen. Telkens weer moet hij zich verdedigen 

Imro Manglie met zijn gezin
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tegen personen die het op hem en zijn activiteiten hebben gemunt. 
Reeds enkele jaren wordt, vooral uit de politieke hoek, flink op hem af-
gegeven. Dat het bij de laatste verkiezingen zelfs een politieke issue was, 
hem van de gronden van de oude stalweide te Clarapolder te verdrijven, 
is wel bekend. Daar achter zijn bedrijf, plant hij reeds enkele jaren rijst. 
Tot op heden heeft het Nieuw Front die verkiezingsbelofte niet kunnen 
waar maken. “Politieke opportunisten laten geen moment voorbijgaan 
om van de stalweide kwestie misbruik te maken, vaak vergetende dat zij 
mij eertijds de hemel in hebben geprezen, zodat ik op rechtmatige wijze 
de gronden door het ministerie van NH heb toegewezen gekregen,” zegt 
de geëmotioneerde Manglie. Dan wordt hij weer voor schoft uitgemaakt, 
de man die naar zeggen van zijn tegenstanders, vele politici en zelfs de 
rechterlijke macht heeft kunnen omkopen. Onbegrijpelijk voor Imro 
Manglie, de manier hoe men in dit land omgaat met eigen ondernemers, 
die met hun inzet dit land helpen opbouwen. Hij die de SML van faillis-
sement heeft gered, door tijdens de regering Wijdenbosch, die toen een 
beroep op hem had gedaan, het bedrijf drie miljoen Amerikaanse dollars 
te lenen, welke schuld tot op heden niet is afgelost. Maar gelukkig zijn er 
ook mensen die positief denken over hem, zijn aanpak, zijn inzet en zijn 
ondernemerschap. De publieke opinie schijnt zich in zijn voordeel te 
keren. Er is ook een duidelijke roep de laatste tijd, hem nou eens einde-
lijk met rust te laten.

GROOTS VAN OPZET

Te Middenstandspolder is Manglie begonnen met zijn veeteeltproject. 
Van de 2300 hectare die hij daar bezit, zal 1000 hectare in het volgende 
seizoen worden beplant met rijst. De resterende 1300 hectare is bestemd 
voor de veeteelt. “Op dit moment heb ik ongeveer 3000 runderen lopen 
op het terrein dat ik de afgelopen maanden geschikt heb gemaakt. De 
beesten blijven georganiseerd in kavels van ongeveer 60 hectaren, zodat 
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je weet, wie, wat en waar bij elkaar hoort. Elke blok krijgt zijn eigen stal 
en er zullen faciliteiten komen om de beesten van elke blok apart te mel-
ken. Er is veel werk aan verbonden, dus alles zal gefaseerd worden uitge-
voerd.”

Volgens de ondernemer zal het niet alleen zijn om commercieel be-
zig te zijn. Het veeteeltbedrijf moet voor ons land, voor de bezoeker, de 
toerist iets moois worden. We hebben momenteel daar werken, twaalf 
arbeiders. Bij de komende crop, dat is over drie maanden, zal 500 hectare 
met padie worden ingezaaid. Dat alles zal geschieden vanuit het nabijge-
legen vliegveld van de familie Gummels. Er komt een moderne opslag-
plaats voor padie om het geheel een mooi aanblik te geven. Daarnaast 
zullen er, op een daarvoor bestemd deel van de weide, ongeveer 200 scha-
pen en geiten worden gehouden. Niet direct voor verkoop, maar meer 
voor de vleesvoorziening van de arbeiders, de gasten, de vrienden en ken-

Runderen op het terrein van Manglie
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nissen die het bedrijf zullen bezoeken. Het moet ook leuk vertoeven zijn. 
Het wordt een mooi project, met een kantoor, een werkplaats en andere 
faciliteiten die bij zo een bedrijf horen. Alles wordt in planning gebracht.”

Even onderbreekt Manglie het vraaggesprek om een voorman die 
zich even aanmeldt te woord te staan. Het valt op dat zijn schuren uitpui-
len van de padie, die hij bij de laatste oogst naar binnen heeft gebracht. 
Naar zeggen heeft hij de boeren in Nickerie een redelijke prijs voor hun 
padie aangeboden. Verder is bekend dat hij in tegenstelling tot vele an-
dere opkopers van padie, prompt betaalt bij het doen van zaken. “Het is 
ook de bedoeling een boomgaard aan te leggen,” vervolgt hij. “In de 
kweek heb ik nu verschillende boompjes. Babydruif, zusterdruif, ver-
schillende soorten manja’s, en andere vruchtbomen die over een jaar zul-
len worden overgeplant. Het zal een lust zijn om over enkele jaren het 
gebied te aanschouwen.”

Manglie bezig met arbeiders
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ALLES STAAT EN VALT MET ORGANISATIE

Momenteel lopen op de stalweide van Manglie merendeels runderen 
van Surinaamse origine rond. Het is zijn bedoeling te zijner tijd, rasechte 
dieren die tegen ons klimaat kunnen te importeren. “Het is de bedoeling 
een deel van de Surinaamse markt van rundvleesvoorziening op mijn 
naam te zetten. De mensen die al bezig zijn leveren hun bijdrage aan de 
melk- en vleesvoorziening van het land. Het moment dat ik de gelegen-
heid heb op de buitenlandse markt te komen, zal ik dat doen. Maar in 
eerste instantie zal ik mij richten op de eigen markt.” Volgens Manglie 
verliezen wij veel deviezen door het importeren van melkpoeder. Als de 
regering een beter beleid naar de boeren toe zal voeren, waarbij er sprake 
is van stimulans, zal hierin verandering komen.

Volgens hem is er echter geen sprake van een duidelijk beleid, waar-
door de professionalisering uitblijft. Er is geen goed georganiseerd optre-

Rijstbedrijf Manglie
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den naar de boeren toe, wat uiteindelijk resulteert in uitblijven van de 
nodige investeringen in deze sector. “Alles staat en valt met organisatie. 
Maakt niet uit welke regering, er moet een duidelijk beleid naar de inves-
teerders worden gevoerd. Kam de mensen, de industriëlen niet af. Ik zeg 
het, de Kamer van Koophandel zegt het, zij die weten de economen zeg-
gen het, stimuleer en breek niet af. Saneer het logge overheidsapparaat, 
waar men op de koop toe miljoenen aan overuren gelden uitbetaalt. In-
tegendeel heeft geen enkele regering het lef iets daaraan te doen. Het 
land zal zo niet vooruitgaan. Er blijft geen geld voor projecten over. Ik 
doe een beroep op de beleidsmakers het land op het goede spoor te bren-
gen. Daarom juich ik het toe dat de Melkcentrale N.V., plannen heeft 
voor Nickerie, indien mogelijk, een melkverwerkingsbedrijf in Nickerie 
op te zetten en deze regio zelfvoorzienend te maken. Ik zal daartoe mijn 
bijdrage leveren. Ik sta er klaar voor.”

Voor El Gaucho Manglie, de toekomstige grote veeboer van Nic-
kerie, is de dag maar pas begonnen. Als het op werken aankomt, telt hij 
voor drie; hij maakt zich klaar om zijn arbeiders de nodige instructies te 
geven. Op de groene weiden grazen de koeien, terwijl de haastige voor-
bijgangers een vluchtige blik werpen op de nabije toekomst.

0
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H et is november 1986 als Toekinie 
Setrowidjojo bekend als Mientje, be-
sluit samen met haar vader de bus-
route Paramaribo-Nickerie vis a ver-

sa te onderhouden. Wat heeft deze jonge vrouw van net iets boven de 
twintig jaar ertoe bewogen voor dit beroep te kiezen? Het beroep van 
chauffeur op een traject, waarbij je soms wel 4 tot 5 uren onderweg kan 
zijn. Soms wel langer, als er lange files bij het veer te Coppenamepunt 
stonden. Wat te doen bij pech onderweg en jij de verantwoordelijkheid 
hebt over 25 personen, die hun bestemming willen bereiken? Hoe moet 
jij je gedragen achter het stuur, bij een klapband en de bus een snelheid 
heeft van 110 km per uur? Zaken die de doorsnee man al tot nadenken 
zouden zetten en vrouwen al bij gedachten daaraan, zouden doen rillen. 
Doch haar besluit stond toen vast, rotsvast, even als haar verschijning 
achter het stuur.

Mientje, een bijzondere 
vrouw op de PN-route
2 augustus 2004
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SNEL EN BEHENDIG

Als Mientje terugdenkt aan de tijd hoe het vroeger was, als klein meisje 
en nog schoolgaand, moet ze toegeven dat de chauffeurs die de route 
Nickerie-Paramaribo onderhielden het stukken moeilijker hadden. De 
bussen van haar vader Todikromo hadden veel te verduren. Grote delen 
van de Oost-West verbinding waren nog niet verhard, waardoor in de re-
gentijd delen van de weg veranderden in glijbanen van klei of modder-
poelen met kuilen, waarin soms wel een personenauto in konden ver-
dwijnen. In de droge tijd waren er ribbels op de weg, die van de bus een 
rammelaar maakten. De brug te Henarpolder, over de Nickerierivier was 
er niet. Met een kleine ponton, aangedreven door een buitenboordmo-
tor, werd toen samen met de passagiers een bus per vaart, overgezet. 

Toekinie Setrowidjojo meer bekend als Mientje
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Vooral bij laagwater was het een hele kunst om de bus op de ponton te 
krijgen. Het mag een wonder heten dat er daar geen grote ongelukken 
zijn gebeurd. Maar haar vader en de andere chauffeurs van o.a. de busbe-
drijven van Rambadjan, Jawalapersad en Ghirrao kenden hun vak. Daar-
naast had je zowel over de Coppenamerivier als de Saramaccarivier een 
veerverbinding vertelt Mientje.

“Evenals nu moest je als chauffeur snel en behendig zijn. Vooral snel 
in het nemen van de juiste beslissingen, zonder te aarzelen. Ook ik heb 
gammele veerbruggen en deinende veerboten moeten trotseren. Soms 
moest je op de millimeters precies de bus op de overvolle veerboten ma-
noeuvreren. Enkele keren moest je wel gas op de plank rijden om nog 
het veer van een bepaald uur te halen. Bij het varen van een enkele veer-
boot, konden luttele minuten het te laat aankomen te weeg brengen en 
een vertraging van wel een uur betekenen. Aan de ene kant houd je reke-
ning met de veiligheid van de passagiers, maar andere kant verlangen die 
van jou dat je het veer niet mist. Nu kan je vanwege de bruggen die zijn 
gebouwd, in één keer de route afleggen. Toch heb ik leuke herinneringen 
aan Coppenamepunt. Kon je niet direct de oversteek doen, dan nam je 
een gezellige tussenstop. Je kwam dan met collega’s bijeen om over het 
een en ander te babbelen. De laatste nieuwtjes werden dan uitgewisseld 
en werden de ervaringen van jou en anderen aangehoord. Het contact 
met de passagiers was nauwer, omdat er ook tijd was om met hen die 
daarvoor de belangstelling hadden, een babbeltje te maken. Ook met de 
plaatselijke bevolking ontstond er een nauwere band. Soms at je tjauw-
min bij de Chinees, of rotie bij de Hindoestaan en dan weer bamie of 
nasie bij de Javaan. Aan de andere zijde van de rivier bij Coronie, was het 
brood met bakkeljauw, gestoofde vis of kerrie-ei bij de Creoolse dames. 
Deze mensen en andere verkopers hadden dus een living.”
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KWESTIE VAN TIMING

De keuze om voor het vak van buschauffeur te kiezen is niet van de een 
op de ander dag genomen, zegt Mientje: “Ik volgde het V.O.J.-onderwijs 
en zat in de examenklas. Het ging niet zo best met het studeren en ik 
kwam niet door het examen. Mijn vader was vergunninghouder van de 
PN-route en bezat twee bussen. De ene bus reed hij zelf en de ander werd 
ingezet door iemand aan te huren. Toen het op school niet was gelukt, 
begon ik rijlessen te volgen. Ik beloofde toen mijn vader mij in te zullen 
zetten voor de uitbreiding van het bedrijf. Inmiddels trouwde ik met 
Mardin Setrowidjojo, die eveneens lessen volgde. Wij behaalden onze 
rijbewijs en traden in dienst van het bedrijf. Samen met mijn man koch-
ten we gauw daarna een derde bus. Mijn broertjes volgden mijn voor-
beeld en ook zij kwamen in dienst, toen zij de leeftijd daarvoor hadden. 
Nu bezit het bedrijf Todikromo 6 bussen, waarmee het traject wordt on-
derhouden. Zoals ik eerder heb aangegeven was het stukken gezelliger 
op de route vanwege de onderbrekingen bij het veer. Daartegenover staat 
dat de wegen slechter waren. Zelf ben ik nooit in de soms erg diepe kui-
len blijven vaststeken. Terwijl ik dat niet van mijn mannelijke collega’s 
kan zeggen. Het is een kwestie van timing, met de juiste snelheid en in 
de juiste versnelling de kuilen nemen.”

Mientje kan zich de momenten goed herinneren, wanneer zij met 
haar bus en passagiers de beruchte gaten naderde. Het werd dan opval-
lend stil in de bus, waarbij eenieder dat moment voor zichzelf verwerkte. 
Zij heeft steeds beseft, dat zij zich niet alleen als chauffeur, maar vooral 
als vrouw heeft moeten waarmaken.

“Wanneer wij de verschrikkelijke kuilen naderden werd mij ook ge-
zegd, chef laat de bus niet vastzitten. Ik heb de mensen daarbij nooit te-
leurgesteld, want nooit raakte de bus vast in een of ander kuil. Berucht 
waren de kuilen nabij Waterloo, en Wageningen. Ik heb vele positieve 
ervaringen met mijn passagiers gehad. Toch moet ik zeggen dat velen 
zich hebben afgevraagd of ik wel de bus aankon. Of ze vroegen zich af, of 
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ze in mijn handen wel veilig waren. De vraag is me soms gesteld door 
passagiers hoe lang ik al rijd. Voor sommigen een geruststelling te weten, 
dat ik jaren ervaring had. Nu rijd ik al ruim 18 jaren. Ik heb weleens dron-
kenmannen in de bus gehad, of personen die niet wilden betalen. Maar 
ook die zaken heb ik met takt kunnen opvangen. Ik heb ook aan deze 
mensen positief mijn diensten aangeboden.”

ALSOF EEN BOM ONTPLOFT

Mientje is nu 41 jaar en heeft met trots de eer van de vrouw hooggehou-
den. Zij rijdt nog dagelijks met gemak de route. Zij staat bekend om haar 
rijkunst en de passagiers vertrouwen haar volkomen. “Ik heb ook buiten-
landers gereden. Mensen uit Trinidad en de Verenigde Staten van Ameri-
ka heb ik gereden, evenals een delegatie uit Indonesië. De Districts-Com-
missaris van Nickerie had mij eens speciaal gevraagd een delegatie uit 
India te rijden. De gasten vonden het gewoon geweldig te zien en mee te 
maken, dat ik als vrouw niet onder deed voor mijn mannelijke collega’s.

Aanrijdingen heb ik gelukkig nooit hoeven mee te maken. Wel heb 
ik tot driemaal toe met een volle bus en bij een hoge snelheid een klap-
band gehad. Ik mag zeggen dat het geen prettige ervaring is als de voor-
band klapt. Het is alsof een bom ontploft. Doch heb ik in al die keren 
mijn tegenwoordigheid van geest niet verloren. Niet op je rem trappen, 
voeten van je gaspedaal weghalen, recht blijven sturen en de bus laten 
uitrollen tot de snelheid is afgenomen en je verder kan handelen. Een 
keer ben ik wel op de berm beland na een klapband. Ik was toen alleen 
met een familielid. Bij het inhalen raakte de band in een kuil en ging 
kapot. Doordat de bus leeg en lichter was, slingerde hij iets meer dan bij 
een volle en kwam op de berm terecht. Maar ook dat liep gelukkig goed 
af.

Bij dit beroep lijdt je gezinsleven er wel onder. Je bent vaker van 
huis. Soms moet je enkele dagen in de stad blijven, alvorens je weer de 
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beurt hebt. Soms lopen mijn man en ik elkaar mis en zien we elkaar en-
kele dagen niet, omdat we hetzelfde werk doen en hij aan de andere kant 
van de route is. Je ouders moeten op je kinderen letten zolang ze nog 
klein zijn. Ik mis mijn gezin altijd. Ik blijf mijn werk echter leuk vinden. 
Bij speciale ritten rij je soms langer dan 12 uren. Maar ik krijg altijd de 
medewerking van collega’s en andere weggebruikers als er problemen 
mochten zijn op de weg. Je krijgt de hulp van de passagiers en vrachtrij-
ders bij het verwisselen van banden e.d. Een enkele keer heb ik een deel 
van het traject met een kapotte clutch of een defecte rem moeten afleg-
gen, omdat ik dat vanwege de ligging ten opzichte van het traject moest 
doen. Dan is er nog meer behendigheid, kennis en ervaring vereist, om 
toch de plaats van bestemming te bereiken.

Maar ik mag blij zijn, dat men tevreden over mij is. Tot de vrouwen 
zeg ik daarom. Blijf de mannen respecteren, maar laat ook zien dat wij 
als vrouw zeker ook ons mannetje kunnen staan. Als je daarom een be-
roep wil kiezen die doorgaans door mannen wordt beoefend, twijfel 
niet, maar toon aan wat je waard bent.”

Het is niet overdreven te stellen dat velen bewondering hebben voor 
Mientje. Bewondering voor haar durf en doorzettingskracht. Op de eind-
haltes is zij een graag geziene vrouw, die met haar atletisch gestalte, vast-
beradenheid uitstraalt. Achter het stuur laat zij zich door niets afleiden, 
verteert met de bus elke meter van de route stijlvol. Dan kun je als passa-
gier genieten van al hetgeen langs de route is waar te nemen: de immer 
groene vegetatie, boompartijen en boomgaarden. Tuinen te Saramacca, 
kokos aanplanten te Coronie en uitgestrekte rijstvelden te Nickerie. Of je 
slaapt lekker en droomt van de vrienden de je zult gaan ontmoeten, om-
dat je je in Mientjes handen veilig weet.

0
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A ndre Bishesar, welke kracht heeft deze 
eenvoudige zoon van het district Nic-
kerie gedreven, om een van de succesvol-
ste ondernemers van ons land Suriname 

te worden? Met zijn 68-jarige leeftijd is hij, de President-Commissaris van 
Subisco International, nog dagelijks actief in Nickerie, met het afhande-
len van de containers vol goederen, die vanuit Paramaribo in Nickerie 
aankomen. Ladingen voor de doorvoer en goederen die hun eindbe-
stemming in Nickerie hebben, worden onder zijn bekwame leiding met 
gemak verwerkt. Zijn inspiratie, doorzetting en kracht lijken onuitputte-
lijk te zijn. Maar ook hij is evenals andere grote zonen van het land, eens 
klein begonnen.

Andre Bishesar  
de kracht achter  
Subisco International
16 september 2004
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EFFICIËNTIE EN PRODUCTIVITEIT

Andre Bishesar meer bekend als Andre, wordt in Nickerie geprezen om 
zijn werklust en grote mate van doorzettingsvermogen die hij dagelijks 
via zijn werk uitstraalt. Hij die eens heel klein is begonnen, behoort nu 
tot een van de succesvolle en welgestelde burgers van ons land. Al vroeg 
in de morgen is hij dagelijks te vinden bij zijn depot aan de Wilhelmi-
nastraat om de aankomende goederen te ontvangen, of die voor de door-
voer die via de Nickeriaanse haven geschied, klaar te maken. Zo is hij op 
de wegen van het stadje achter de transporten aan te zien, dan is hij op 
de haven, om kort daarna de magazijnen van Sita’s Supermarket, te be-
voorraden. Net zoals hij een harde werker is, verwacht hij van zijn arbei-
ders, volle inzet en toewijding. Als het tijd is om te arbeiden, dus het 
binnenhalen van vracht, laden, lossen en het bevoorraden van de super-

Andre Bishesar
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market, worden er geen grappen gemaakt. Andre gaat voor efficiëntie en 
hoge productiviteit. Wie denkt het werk voor anderen te zullen laten, 
blijft voor hem niet ongemerkt. Hij neemt dan geen blad voor de mond, 
om te zeggen wat hij moet zeggen. Toch is hij geen slavendrijver; na het 
geven van een terechte uitbrander aan een arbeider die het niet te nauw 
neemt met het werk, volgen meestal de complimenten aan het adres van 
de arbeiders die het werk voor die dag hebben geklaard. Hoe omvangrijk 
het werk ook mag zijn, de Subisco baas staat er klaar. Hij is daarbij altijd 
keurig en passend gekleed. Je zou kunnen zeggen, na de controle bij het 
laden en lossen, zou hij zo een receptie kunnen binnenstappen.

KOOS VOOR DE HANDEL

Deze Andre Bishesar vertelt ons zijn verhaal: “Op verzoek van mijn vader 
werd ik als kleine jongen door de familie Ramdhanie in Paramaribo 
ontvangen om onderwijs te genieten. Met de motorboot Perica, er was 
toen geen wegverbinding met Nickerie, vertrok ik toen naar de stad, 
waar ik op de Julianaschool werd geplaatst. Als tegenprestatie moest ik 
vÓÓr school en na school het een en ander doen voor de familie die mij 
had opgevangen. Aanvankelijk ging het goed op school. Vanwege mijn 
leeftijd, ik was inmiddels vijftien jaar geworden op de lagere school. Ik 
mocht daarom pas na dispensatie gehad te hebben, het toelatingsexa-
men voor de Mulo maken. Ik ging door het examen en werd toen leer-
ling van de Hendrikschool, waar ik met gemak tot in de derde klas kwam. 
Op een dag bemerkte mijn grootvader die in Paramaribo vertoefde, dat 
ik al vijf uur in de morgen uit bed was en voor meneer Ramdhanie, hij 
had een taxibedrijf, de auto’s waste. Dat deed ik graag. Mijn grootvader 
die het echter niet kon verdragen maakte zich kwaad en binnen een 
week zorgde hij ervoor dat ik naar Nickerie terugkeerde. Ik werd toen 
geplaatst op de toen enige Muloschool in Nickerie, de R.G. Bueno Bibaz-
school. Het lukte mij daar niet naar de vierde klas over te gaan. Toen 
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bleek dat ik het daaropvolgende schooljaar met mijn jongere zus in een 
klas zou komen te zitten, verloor ik alle interesse voor de school en be-
gon ik samen met mijn broer een marktstandje. Wij brachten toen le-
vensmiddelen aan de man. En met succes, want al gauw kwam er nog een 
marktstand erbij. Al gauw kochten wij een pand op de hoek van de St. 
Jozefstraat en de Gouverneurstraat, waar mijn vader L. Bishesar de toen 
bekende zaak in levensmiddelen begon. Vanaf 1971 werkte ik niet meer 
op de markt, maar ik werkte voor mijn vader als directeur binnen het 
bedrijf. ”

Andre vertelt zijn verhaal vlot. Af en toe is het lachen geblazen in het 
kantoor binnen Sita’s Supermarket, de volledig gekoelde supermarket 
waar de afhandeling bij de kassa’s op elektronische wijze geschied. De 
met zorg gekozen aanwezige meubilair getuigen van stijl. Hier in dit 
kantoor voert hij zowel nationaal als internationaal zijn dagelijkse zake-
lijke gesprekken. Toch straalt de grote baas eenvoud uit.

“In 1982 besloot ik, het een en ander ging niet goed binnen het fami-
liebedrijf, mijn eigen weg op te gaan. Aan de Hendrikstraat in Nw. Nic-
kerie huurde ik het pand van Singh waar ik negen maanden levensmid-
delen aan de man bracht. Met de ondersteuning van de grootlandbouwer 
en rijstverwerker Ramawash Soochit kocht ik aan de L.H. Wixstraat een 
pand waar nu Sita’s Supermarket staat. In 1986 begon ik op kleine schaal 
met de doorvoer van een product, namelijk meel. Van de grote jongens 
die toen de doorvoer beheersten, George Pahlad en Imro Manglie kreeg 
ik toen te horen dat ik binnen een week uitgekaart zou zijn. Maar ik ben 
er tot heden met de kracht van de Opperheerser. Met mijn zonen heb ik 
toen vanaf 1990 de vleugels uitgeslagen naar Paramaribo. 130 tot 135 ge-
zinnen in Paramaribo hebben nu hun living via Subisco International.”

VROUW EN KINDEREN, ZEGEN VAN GOD

Andre heeft in totaal negen kinderen met zijn vrouw. Vijf dochters en 
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vier zonen. Narin Bishesar heeft de leiding in Nickerie over Sita’s Super-
market, terwijl Bishnoe Bishesar (onder-directeur), Rabinderpersad Bis-
hesar (directeur) en Dharmin Bishesar (financieel directeur), het beheer 
hebben over Subisco International. Emotioneel vertelt Andre dat hij zijn 
succes te danken heeft aan zijn vrouw en kinderen. Waar ter wereld er 
beurzen gehouden worden, zijn oudste zoon Rabinderpersad zal aanwe-
zig zijn. Zodoende heeft Subisco zovele goede artikelen te bieden. De 
afnemers, de wederverkopers, de consumenten komen volledig aan hun 
trekken.

Andre Bishesar vindt dat ons land zoveel potentie heeft, dat wij ei-
genlijk geen hulp van buitenaf nodig hebben om tot welvaart te komen. 
Maar er moet een goede huishouding een goed beleid in het land ge-
voerd worden. Geboren op 29 maart 1937, is hij nog elke dag bezig. “Als 
je dagelijks werkt krijg je de zegen van God. Hard werken, daarvoor moet 
je niet bang zijn. Toen er nog drie veerverbindingen waren op de weg 
naar de stad, vertrok ik maandenlang drie uur in de ochtend naar Para-
maribo om ladingen voor de winkel te halen. Als ik eindelijk tegen twee 
uur in de middag de stad achter me liet en soms tien uur in de nacht in 
Nickerie aankwam, rustte ik maar weinig, want om drie uur in de och-
tend was ik weer op weg naar de stad. En als ik om negen uur aankwam 
in de stad, vroegen de leveranciers waar ik de lading van de vorige dag 
gelaten had.”

Andre lacht, want om het eerste veer te halen op Henar, vroeg hij 
altijd welke bootsman de beurt zou hebben als hij laat in de middag 
passeerde. Die haalde hij de volgende ochtend thuis op en hij mocht 
daarom direct op de ponton.

Andre is een sociaal bewogen mens. Trots zijn drukke werkzaamhe-
den woont hij kerkdiensten bij, is hij op feesten en als mensen komen te 
overlijden is hij aanwezig om de nabestaanden te bemoedigen. Met zijn 
vrouw Mangaldai Bishesar-Baldewsingh maakt hij nu vaak buitenlandse 
reizen. Waar ter wereld hij ook gaat, neemt hij zijn vrouw mee. Ze zijn 



46

meer dan 45 jaar met elkaar getrouwd. Doorzetting en werklust zijn ze-
ker eigenschappen van Andre, maar wijsheid is zeker een bijzondere ei-
genschap van zijn vrouw. Ze komt uit een grote en welbekende familie. 
Bijvoorbeeld, de welbekende eerste hartspecialist van Suriname, Ramba-
ranmishre, was haar oom. Ze heeft daarom de eer van de familie hoogge-
houden. Zij wordt binnenkort 64 jaar. Houdt erg veel van Andre. “Als ik 
nogmaals een keus zou mogen doen, kies ik weer voor hem. Ik zorg goed 
voor mijn man en zal tot de dood bij hem blijven,” zegt zij zonder daarbij 
te twijfelen.

HET GROOTSTE GESCHENK

Samen zullen zij binnenkort een reis naar Australië maken, Andre en 

Andre Bishesar samen met zijn vrouw
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zijn lieve vrouw. De Subisco koning hoeft aan niemand rekenschap te 
geven. Hij heeft een leven als een vorst. Hij werkt nog steeds hard en 
wordt betaald door het bedrijf. Als hij op reis gaat met zijn vrouw, krijgt 
hij van Subisco International een Mastercard mee en mag hij waar hij 
ook komt uitgeven hoeveel hij wil. Uit zijn woorden blijkt dat het zijn 
diepste verlangen is, zijn trouwe vrouw diepe innerlijke liefde te schen-
ken. “Dat verdient zij,” zegt Andre met een hart vol overtuiging. Wetende 
dat wat er ook mocht zijn geweest, er geen grotere schat is wat een man 
kan bezitten in deze wereld, dan een deugdzame vrouw. Dus met alle 
kracht die hij heeft, wil hij die deugdzame vrouw, zijn geliefde, de echte 
liefde die leidt tot geluk, schenken.

Tot de jonge Surinamers zegt hij: “Wacht op niemand, ook geen 
overheid. Steek je handen uit de mouw en je zult zien dat je overleeft 
middels de verdiensten van je eigen handen en zweet.”

Het gesprek met Andre en Mangaldai is net afgerond, het is halfzes 
’s middags als een telefoontje binnenkomt. Een pick-up met lading is 
aangekomen. Niet lang daarna staat Andre te midden van de arbeiders 
opdrachten te geven…

0
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H et was op 16 november 2003, dat ik 
samen met Philip Dikland tijdens 
onze speurtochten naar restanten 
van plantages in Suriname, in dit ge-

val de plantage Hazard te Nickerie bezocht. Waren we verrast door het 
tegenkomen van de restanten van een beddensysteem waarop suikerriet 
gestaan heeft, van de suikerpersen, stoomketels, pontons e.d., tot onze 
grote verassing troffen wij een graf aan. Een ongeschonden graf met het 
opschrift: Louise Wilhelmina Gummels-Juda, 9 juli 1884 – 17 februari 1919, 
R.I.P. Wie is de persoon die daar begraven ligt? In Nickerie kon niemand 
ons dat zeggen, maar het antwoord kwam onverwacht toen ik in contact 
kwam met de 92-jarige tante S.

Op dinsdag 5 april 2005, meer dan een jaar na mijn bezoek aan Ha-
zard, bezocht ik tante S thuis, te Paramaribo-Noord. Tante S, niet te ver-
warren met tante S van “Rayman is Laat.” Ik mag van tante S haar volle-

Louise Wilhelmina  
Gummels-Juda  
Deel 1
25 april 2005
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dige naam niet vermelden en geen recente foto in de krant plaatsen, wat 
ik jammer vind. Wel eentje van 1926 in gezelschap van anderen als zij op 
een muilezel van de plantage zit, echter mag ik niet aangeven wie van de 
drie dames tante S is. Het was tegen 4.30 uur in de middag dat ik bij haar 
thuis aankwam. Ik werd vergezeld door mijn vrouw G. Donk-Bipat, wat 
achteraf een goede keus bleek te zijn. Het gesprek met de vriendelijke 
tante S, verliep daardoor zeer vlot, zij voelde zich op haar gemak en wij 
werden al gauw familie van elkaar. Had ik haar alleen bezocht; wij zou-
den beiden misschien wat terughoudend zijn geweest. Toen wij bij de 
poort stonden, kwam zij vanachter de voordeur tevoorschijn om ons te 
ontvangen. Zij wachtte mij al op, was keurig en in stijl gekleed en maak-
te een warme en lieve indruk. Nadat wij op haar balkon, tussen de vele 
planten plaats hadden genomen, ze heeft een keurige tuin, werd het ijs 

Kenneth Donk (rechts) en Philip Dikland op Hazard
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gebroken. Dit gebeurde door te praten over de familie Donk die zij van 
Nickerie kende, de relatie met de familie de Miranda, de link met de fa-
milie Abrahams en Duym en de relatie met het Jodendom. Maar uitein-
delijk kwamen wij bij het moment, dat zij zou vertellen over het graf en 
de plantage Hazard waar zij voor een groot deel is opgebracht. 

Met haar voor een vrouw van boven de negentig nog heldere stem, 
begon zij: “Mijn moeder is op de plantage Katwijk te Commewijne ge-
boren. Mijn grootmoeder was een slavin en mijn grootvader de planta-
ge-eigenaar, een jood. Mijn oma heette omdat zij een slavin was, Caroli-
na. Tijdens de afschaffing van de slavernij, was zij al op Katwijk. Zij was 
toen 19 jaar oud. Toen werd haar naam veranderd in Judith Hardt, let wel 
met dt,” benadrukt tante. En ik dacht altijd dat die oude jood, een jonge 
zwarte vrouw als echtgenote had genomen. “Maar neen hoor, hij was net 
zes jaren ouder, dus 25 jaar. Het moest dus ‘true love’ zijn geweest, anders 
kan ik het niet verklaren.” Bij dit laatste moest tante even lachen en wij 

Van links naar rechts: Esseline Gummels op de muilezel, de heer Pickering, de andere dames 
zijn C. Chin A Pauw en O. Pickering, de javaanse bediende is de muleboy. Foto circa 1926.
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met haar, omdat het zo spontaan 
en in het Engels eruit kwam. Het 
gaf het geheel een leuk tintje. 
Soms zou je denken dat oude 
mensen oud en bekrompen zijn. 
Maar nee, onze tante logenstraft 
die gedachte. Op haar leeftijd 
denkt zij nog jong, fris, vrij en 
helder. Nadat wij bijgekomen 
zijn van de korte spontane on-
derbreking, het lachen, vervolg-
de zij: “Mijn grootvader heette 
Henrie Juda. Mijn moeder, Loui-
se, groeide net als de andere kin-
deren van mijn grootouders niet op in Katwijk, maar werden opgevan-
gen door de dames Lobato aan de Wagenwegstraat te Paramaribo. Er was 
een minister Lobato geweest, waar ook de jongens Spence zijn opge-
groeid.” Zij maakt hier de eerste link met Nickerie. De familie Spence is 
vooral van Nickerie bekend. “Mijn grootvader Juda is gestorven toen 
mijn moeder 11 jaar oud was. Op latere leeftijd heeft mijn moeder mijn 
vader, George Nicolaas Gummels, leren kennen toen hij opzichter was 
op de plantage Hazard in Nickerie. Toen hij mijn moeder trouwde is hij 
vandaar gegaan om te werken op de plantage Zoelen in Commewijne. 
Maar na mijn geboorte in de maand oktober, is hij teruggegaan naar de 
plantage Hazard, waar hij toen hoofdopzichter werd. Na mij kregen zij 
nog drie kinderen die allemaal op Hazard zijn geboren. De jongste, dat 
was heel typisch, moest geboren worden en daarvoor was de vroedvrouw 
al vanaf Nieuw-Nickerie afgereisd. Dat gebeurde met de roeiboot en met 
het getij. Maar na ruim een week verblijf op de plantage kwam het kind 
niet. Dus de vroedvrouw, ik dacht dat zij Boyte of Boyle moest heten, 
moest naar een feest of zo en vertrok. Zij had waarschijnlijk maar net 

Louise Wilhelmina Gummels-Juda met George 
Nicolaas Gummels
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Nieuw-Nickerie bereikt, toen het kind zich aanmeldde. Toen heeft de 
oppasser, mister George August Harte, de bevalling geleid en kreeg mijn 
broer als tweede naam de naam August. Mijn moeder is vijf maanden 
later gestorven aan Spaanse griep. Ik woonde toen al in de stad omdat ik 
naar school moest. Dat kon in Nieuw-Nickerie niet. Er was geen wegver-
binding. Met de roeiboot duurde de tocht uren en je was zoals eerder 
gezegd, afhankelijk van het getij. Ik bleef dus in de stad waar mijn moe-
der bij dezelfde mensen in de stad is geweest, de familie Lobato. Maar 
elke vakantie gingen wij naar de plantage, daar was ons huis. Zes maan-
den na de dood van mijn moeder is mijn vader directeur geworden van 
de plantage Hazard door meneer Linch te vervangen. Dat was dus in 
1919. Omstreeks 1930 werd hij overgeplaatst naar de plantage Waterloo 
die vlakbij Hazard ligt. De fabriek te Hazard werd gesloten en alle riet 
werd toen centraal op Waterloo gemalen. De plantages Hazard, Waterloo 
en Nursery kwamen in handen van dezelfde eigenaar. De suikerprijs ging 
die tijd erg omlaag.”

PLANTAGE HAZARD

De plantage, ik heb dat van Philip Dikland begrepen, werd omstreeks 
1821 in gebruik genomen. Hazard was in die tijd nog een koffieplantage 
en is later overgegaan tot het verbouwen van suikerriet. Over de eerste 
eigenaar van de plantage is niet veel bekend. In 1814, tijdens het Engelse 
tussenbestuur, was hij reeds in Suriname en legde een kostgrond aan de 
Nickerierivier aan. Niet Hazard, die heeft Herbert pas later verworven. 
Toen de latere eigenaar James Balfour in 1841 kwam te overlijden, kreeg 
zijn erfgenaam Robert Kirke de plantage voor lange tijd in bezit. Hij is 
het die de plantage omzette van koffieplantage naar suikerplantage. In 
1859 was Hazard een moderne suikerplantage, voorzien van vacuümpan-
nen en centrifugale toestellen. In 1880 schakelde Hazard evenals de plan-
tage Waterloo over op contractarbeid. Tien jaren later werd de plantage 
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Nursery aangekocht en de drie aaneengesloten plantages vormden feite-
lijk een groot bedrijf. In totaal werden 2187 Brits-Indische contractanten 
geworven (1880–1916) en 3033 Javanen (1901–1929).

Ten gevolge van de wereldcrisis van de dertiger jaren van de 20ste 
eeuw kwamen de Surinaamse suikerondernemingen in ernstige proble-
men. In 1932 moest Hazard de deuren sluiten. Wat nog van de glorie van 
Hazard getuigt, is een park van oude bomen, waar vlakbij het plantage-
huis heeft gestaan. De restanten van de stoommachine en van een suiker-
pers van 1906.

Tante S kan nog levendig vertellen hoe het leven op de plantage er-
uitzag. Het stemt prettig, nog uit de mond van deze nog in leven zijnde 
bewoonster, de dingen van alle dag van de plantage te vernemen. Ik ge-
niet daarom met volle teugen van haar verhaal als zij vertelt:

“Mijn vader was zoals u weet directeur op de plantage geworden. Hij 
stond elke dag vroeg op, om op halfzes in de morgen met alle opzichters 

Het graf van de moeder van tante Esseline Louise Gummels, te plantage Hazard
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en voorlieden bij elkaar te komen. Op de plantages had je vaak naast de 
directeurswoning een bijgebouw met een eigen trap en kantoor. Hij 
kwam daar met de mensen bijeen om over het werk van de dag te praten. 
Nadat het werk besproken was mochten deze opzichters en voorlieden 
even naar huis tegen halfzeven, waarschijnlijk voor hun ontbijt. Om ze-
ven uur ’s morgens, moesten zij dan op het werk verschijnen. Op de 
ruggen van muilezels gingen zij dan naar het veld. Mijn vader kwam te-
gen elf uur in de morgen thuis en begaf zich naar zijn kantoor voor het 
doen van schrijfwerk. Dat moest, omdat de eigenaren van de plantage in 
Schotland van dag tot dag geïnformeerd moesten worden over de gang 
van zaken op de plantage. Daarna ging hij weer in het veld om tegen vijf 
uur terug te keren. Op de zaterdag tegen één uur in de middag vond de 
uitbetaling van de contractarbeiders en andere werkers plaats. Tegen die 
tijd werd de bel van de plantage geluid, als teken dat het moment voor 
het uitbetalen was aangebroken. Op Hazard was het bij de fabriek. Eén 
keer per week kwam de dokter op de plantage om de zieken medisch te 
behandelen. Wie echt naar de dokter moest, die ging dan. Ik denk dat het 
telkens op de donderdag moest zijn geweest. Ook dan werd de bel geluid 
om aan te geven dat de dokter er was voor de zieken. De plantage had 
wel een eigen ziekenhuis waar een oppasser dienstdeed. Het oude zie-
kenhuis heb ik niet gekend. Het nieuwe lag ten zuidoosten van de fa-
briek. De fundamenten van het ziekenhuis liggen er nog. Om de zes 
maanden werd er gemalen.”

Ik onderbreek tante S even, omdat ik als kleine jongen op de planta-
ge Mariënburg had meegemaakt dat in de fabriek zo goed als dagelijks 
werd gemalen. Waarschijnlijk vanwege de grote arealen en beschikbare 
riet. Tante verzekerde mij dat het malen om de zes maanden op Hazard 
geschiedde vanwege de beschikbare hoeveelheid riet.

“Er werd wel continu gewerkt, de aanplanten aanleggen en verzor-
gen, maar er werd niet continu riet vermalen. Net als op de andere sui-
kerplantages werd het veld, vÓÓr de rietkap aanving, in brand gestoken. 
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Dit werd gedaan om het ongedierte, bijvoorbeeld de slangen uit het riet 
te verdrijven. Daarnaast verbrandde een groot deel van de stengels, waar-
door de rietkap werd vergemakkelijkt. De velden in brand zien was een 
ware happening. Veel rookontwikkeling, veel as deeltjes van de stengels 
die ver de lucht ingingen en het knetterende geluid van het verbranden 
van de bladeren. Wanneer dat werd gedaan op de rietvelden te Waterloo, 
die lagen dichtbij Nieuw-Nickerie, moesten de bewoners hun ramen 
sluiten om al het rondvliegend materiaal buiten het huis te houden. Op 
Hazard, Nursery en Waterloo had je speciale transportkanalen, waarlangs 
het riet, in kleine pontons voortgetrokken door muilezels, naar de fa-
briek werd getransporteerd. Op Mariënburg had je een spoorsysteem 
met stoomtreintjes, maar dat was voor een kleine plantage te kostbaar. 
Op Hazard waren er genoeg muilezels. Een muilezel mocht één keer 
gaan en komen. Het beest ging dan naar de stal om te rusten, terwijl an-
dere ezels naar het veld gingen, om de pontons met riet te halen. Een 

De staf van Hazard en Waterloo rond 1929. Helemaal boven van links naar rechts: Rogers, Gum-
mels (vader van tante S), Gorden (de Administrateur), Hunkamp, Hermelijn en Shaw. Op de voor-
grond liggend, Connoly.



57

muilezel mocht maar vier pontons voorttrekken. Af en toe werd er een 
tractor ingezet voor dit werk. Maar dat werd niet vaak gedaan, omdat de 
damwanden van de kanalen werden beschadigd. Die trok dan acht pon-
tons, niet meer, want dan slingerden de pontons van links naar rechts. 
Het malen van riet gebeurde ongeveer zes weken aaneen. Dan werd de 
fabriek met veel tam-tam gesloten. Zolang de fabriek werkte hadden wij 
elektrisch licht. Daarna moesten wij het doen met de cocolampoes. Wa-
terloo had later wel een licht-motor. Die verschafte licht tot tien uur ’s 
avonds. Dan moest je weer overschakelen op de cocolampoe.”

Tante S onderbreekt haar verhaal om mij te vragen wat ik nog meer 
wil weten. Natuurlijk wilde ik hangende aan haar lippen, alles weten. Ik 
vraag haar daarom het een en ander over de immigranten te vertellen, 
wat ze graag deed.

“De Hindoestanen heb ik meegemaakt, maar niet hoe ze aankwa-
men op de plantage. Maar de Javanen wel. Onder de Hindoestanen had 
je veel voorlieden. Sommige waren sluiswachters. Voor de fabriek, de 
panboilers, die waren allemaal Guyanezen van Creoolse afkomst. Deze 
hadden veel ervaring m.b.t. de suikerproductie. Zij maakten ook de pon-
tons. Ze kwamen o.a. uit Berbice. Ook nakomelingen van de slaven die 
uit de Engelse gebieden kwamen zouden er geweest moeten zijn. In het 
begin werd veel met de hand gedaan op Hazard. Het scheppen van sui-
ker in zakken geschiedde ook met de hand. Het inladen en uitladen van 
de pontons gebeurde met de hand. Later kwamen er hijskranen op de 
plantages.”

Tante geeft mij een beeld hoe de bewoning van de plantage eruit 
zou hebben gezien. Volgens haar komt wat de buitenkant betreft, de di-
recteurswoning van de plantage Alliance overeen met die van Hazard. 
Van de vele feesten die op de plantage werden gehouden, kan tante zich 
vooral de Tadjavieringen goed herinneren. “Ze maakten een bouwsel 
van papier dat dan werd gedragen naar de rivier. Ze kwamen dan eerst bij 
ons thuis. Er werd flink gedanst. Mijn ouders moesten dan wat geld, een 



58

bijdrage geven. Het bouwsel werd daarna in de rivier te water gelaten.”
Van tante S verneem ik nog meer. Te veel voor één artikel. In een 

volgend artikel zal ik u meer over de plantages Hazard en Waterloo ver-
tellen, zoals ik die van haar heb gekregen. Haar verhaal is boeiend. Van 
de staf van de plantage Waterloo en Hazard gaf ze mij een foto met 19 
heren daarop, van wie zij nog alle namen kent. Hoewel mevrouw Louise 
Wilhelmina Gummels-Juda vroeg is gestorven, mogen wij blij zijn dat 
tante S nog in ons midden is.

0
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N iet lang terug verscheen in de 
Ware Tijd het artikel Louise Wil-
helmina Gummels-Juda deel 1. Na-
mens tante S, dank ik eenieder 

voor de leuke reacties op het artikel. Alle lof en eer komt in elk geval de 
92-jarige tante S toe, aan wie ik de informatie te danken heb. In het bij-
zonder de informatie over haar moeder Louise Wilhelmina Gummels-Ju-
da, wiens graf ik op de plantage Hazard in Nickerie heb aangetroffen. 
Daarnaast de informatie over de plantagegeschiedenis van Nickerie die 
ik mocht vastleggen voor ons nageslacht. Maar wat tante S te vertellen 
had, was te veel voor één artikel. Daarom zoals beloofd, hier het slotdeel, 
waarin wij tante S nader mogen leren kennen en van haar verhaal mogen 
genieten.

Louise Wilhelmina  
Gummels-Juda  
Deel 2
4 juni 2005



60

HOE HET BEGON

Het was op 16 november 2003 dat ik met Philip Dikland op onze speur-
tocht naar de plantagegeschiedenis van Suriname te plantage Hazard, 
stuitten op een ongeschonden graf met als opschrift: Louise Wilhelmina 
Gummels-Juda, 9 juli 1884 – 17 februari 1919, R.I.P.

Aangezien niemand ons de informatie kon verschaffen wie daar be-
graven lag, was ik enorm blij om na bijna twee jaren, op goed geluk, in 
contact te komen met de lieve tante S. Zij vertelde mij het mooie verhaal 
van haar moeder, de dochter van de vrijgekomen slavin die eerst Caroli-
na heette en na de afschaffing van de slavernij de naam Judith Hardt 
kreeg. Zij trouwde met Henrie Juda en kregen samen een dochter, die zij 
de namen Louise Wilhelmina gaven. Op de plantage Hazard leerde zij 
George Nicolaas Gummels, die op de plantage als opzichter werkzaam 
was, kennen. Zij trouwde met hem en samen kregen zij verschillende 
kinderen waaronder tante S. Tezamen met dit familieverhaal, wordt de 
plantage Hazard in beeld gebracht.

Voor het volledig verhaal verwijs ik u, geachte lezer, terug naar deel 
1 van het artikel Louise Wilhelmina Gummels-Juda, verschenen in de Ware 
Tijd van zaterdag 30 april 2005.

ESSELINE LOUISE GUMMELS

Hoewel ik van tante S haar identiteit volstrekt niet mocht prijsgeven, wat 
ik ook niet heb gedaan, heeft zij na het verschijnen van deel 1 van dit ar-
tikel kunnen ervaren, dat het ijdele hoop was, onbekend te blijven. Want 
u, wist haar te vinden. Daarom mag ik nu tegen u die het niet weet zeg-
gen, dat tante S, niemand minder is dan Esseline Louise Gummels, gebo-
ren in Paramaribo op 16 oktober 1912. Zij is lief, wijs, scherp en heeft een 
stem van een jonge vrouw. Op 92-jarige leeftijd doet zij nog alles zelf in 
huis. En als u haar thuis bezoekt, moet u niet vreemd opkijken dat zij 
samen met u een ‘tikje,’ rum-cola of zo, met u gebruikt. Is dat haar ge-
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heim, zo’n hoge leeftijd te halen? Neen, zegt ze. Ga veel met jongeren om. 
Voor haar geheugen heb ik zeer veel bewondering. En hoewel zij niet 
toegeeft lief te zijn, volhard ik in mijn stelling met dezelfde ‘koppigheid’ 
die ik van haar heb mogen leren. Zij gaat door dik en dun voor haar me-
ning, nadat zij de echtheid daarvan heeft kunnen beargumenteren. Over 
één ding kunnen wij het niet eens worden. Zij zegt dat zij met haar hoge 
leeftijd niet mooi is, maar ik blijf erbij, zij kleedt zich in stijl en is lief en 
mooi. Ik probeer haar te overtuigen met de stelling, dat de vrouw de 
personificatie van de liefde is. “Zie de moeder,” zeg ik. Is het niet zij die 
wanneer de mens die ter aarde komt, zij haar warme zoete melk aan hem 

Esseline Louise Gummels (tante S)
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te drinken geeft, zodat hij het verdere levenslicht, het leven mag blijven 
aanschouwen. Daaruit kracht mag putten en tot volwassenheid mag ko-
men, ook vanwege de liefdevolle verzorging die gegeven wordt. Dus ik 
vind haar mooi, toch mag ik van haar geen recente foto publiceren, van-
daar dat ik gebruik maak van een oude foto uit haar jongere jaren.

Met tante Esseline gaan wij nu terug in de tijd als zij over de planta-
ge Hazard vertelt: “De gebroeders van Tholl, Challie en Williams, kan ik 
mij zeer goed herinneren. Eén werkte in de smederij van de fabriek en de 
andere in de timmerloods. In de middag als ik met mijn broertje op de 
trap van het oude echtpaar Giliard zat, want wij zaten daar vaker in de 
middag, kwamen de broers langs. Opa en Oma Giliard woonden bij een 
zijweggetje dat uitkwam bij de fabriek. En als de broers ons zagen dan 
was het altijd: ‘Dag Essie, dag Broerie.’ Mijn broer werd Broerie genoemd.” 
Tante Esseline moet er even om lachen als ze er nu naar terug denkt. Van 
opa Giliard kan zij zich herinneren dat hij een prachtige man was. Hij 
had zoals zij het zegt, vreselijke lange nagels. Hij had heel lang op de 
plantage gewerkt als veldopzichter om uiteindelijk te eindigen in de fa-
briek.

“Ik weet,” zegt zij, “toen woonden wij op de naburige plantage Wa-
terloo en hij kwam bij ons thuis voor een feestje met de opzichters. Toen 
vertelde de administrateur van de plantage, meneer Gorden, aan de aan-
wezigen dat Opa Giliard weer op de muilezel naar het veld ging. Gorden 
sprak van Peter Pan, die werd toch nooit oud. Maar Giliard was toen al 
heel oud, boven de zeventig moet het zijn geweest. Maar omdat het zeer 
slecht ging met de suiker, dus met de plantage, moest hij weer het veld in 
als opzichter. Kijk, je had geen enkele sociale verzekering in die tijd. Als 
je wilde overleven moest je werken. Je werkte tot je erbij neerviel, klaar. 
Geen enkel gebaar, niets. Mijn vader heeft hoewel hij een topfunctie had, 
geen enkel rooie cent pensioen gehad. Hij had op zijn oude dag geen 
geld. Sparen ging moeilijk, of je moest vreselijk gaan stelen en onbe-
trouwbaar zijn.” Ik probeer dit niet te begrijpen en wijs tante erop, dat 
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haar vader toch directeur van de plantage was. “Wat dacht je dat een di-
recteur verdiende? Duizenden?,” gaat zij verder. “Helemaal niet. Dan had 
je altijd een heel gezin die je in Paramaribo moest verzorgen. Want de 
plantage had geen school. Geen enkele planter of opzichter is in die tijd 
rijk geworden, of je moest hebben gestolen. Het zijn de plantage-eigena-
ren die van hun bezit rijk werden. Voor knoeien moest je niet bij mijn 
vader Gummels zijn, neen echt niet. Hij heeft tot zijn zeventigste op de 
plantage gewerkt. De laatste jaren op de plantage Alliance te Commewij-
ne totdat die aan het gouvernement is verkocht. Hij kreeg toen een on-
derstand van het gouvernement, eigenlijk niet de moeite waard. Hij heeft 
toen tot zijn dood voor de firma Fernandes gewerkt.” De vader van tante 
stamt af van de stamvader Gerard Heinrich Gummels met Jorjean Chris-
tie.

MARDIE

Op zich vond tante Esseline het leven op de plantage gezellig. In Parama-
ribo ging zij op school en bleef bij de familie Lobato aan de Wagenweg-
straat waar nu de zaak Sweetheart is. Er stond toen een soort grote dub-
bele woning, twee huizen onder een kap. Daar hebben de gebroeders 
Spence: Bob, Tom, Freddy en George, Just ter Meer en zijn broers en de 
jongens Stuger, wier vader ook opzichter op plantage Hazard was, ge-
woond. “Ik was een prinses tussen al die jongens,” zegt tante. Ze zegt 
daarna nog iets, maar daarop staat censuur. Niet slecht hoor, maar de 
vrouwen zouden boos op haar worden. Als de vakantie aanbrak, dan was 
het tijd om naar de plantage te gaan. Wegens ziekte mocht zij in haar 
kinderjaren zelfs een jaar lang op de plantage blijven. De familie Spence 
kent zij nog heel goed. De vader kwam uit Schotland, die heette Charles. 
Hij had een Hindoestaanse vrouw die Mother werd genoemd. Zij noemt 
de kinderen in volgorde: Kitty (getrouwd met Goodings), Challie, Elisa-
beth (Bessy), David, Bob, Thomas (Tom), Freddy, George, Lussy en Annie. 
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Ze hadden allemaal slechte ogen en droegen een bril. Freddy zei altijd 
volgens tante: “Nog een nummer hoger, nog een nummer hoger, en ik 
ben blind.” Hij bedoelde dan de sterkte van de glazen. Ai, wij moesten 
toch wel even lachen om die Freddy. “Het leven op de plantage was voor 
haar als kind, heerlijk. De immigranten kookten de dingen zoals we die 
nu kennen. De Javanen maakten bijvoorbeeld hun bamie en nasie. Er 
was veel wild en vis op de plantage. Veel gevogelte, zoals bosdoksen en de 
verschillende eenden. Denk aan de skoertjies. Wij aten twee keer per dag 
warm op de plantage. Er was ook vee op de plantage die melk en vlees 
leverde. Een slagerij heb ik niet gezien, maar er kwam wel vlees op tafel. 
Er waren speciale kokkinnen die zorgden voor de maaltijden. Op Hazard 
was de keuken tegen het huis aangebouwd. Een enorme keuken met een 
groot fornuis, dat een schoorsteen had. Het fornuis werd met hout ge-

Esseline Louise Gummels, achterin, met broertjes Ludwig en Hugh en zusje Marrie omstreeks 
1924
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stookt. De hel was nog koeler dan onze keuken denk ik. Vreselijk was het. 
Dan had je nog een bijkeuken met een rij koolpotten. Je had in de keu-
ken ook een brandmirrie, een soort stenen aanrecht met ijzeren staven. 
Daarop werd ook gekookt.  Het huis was groot. Er waren schoonmaak-
sters en wasvrouwen. Er moest veel geschrobd worden. Er was een tuin-
man en een muleboy, die moest voor de muilezel zorgen en water naar 
het veld dragen. Daarnaast maakte hij dagelijks de leggings, de kaplaar-
zen van mijn vader schoon. Verder begeleidde hij mijn vader naar het 
veld samen met de battoboi. De laatste moest met een soort bootje (plat-
te houtenkist), mijn vader over de vele transportkanalen die de plantage 
kende, zetten. Bij het kanaal bleven zij dan wachten tot de opzichter ver-
der moest naar andere kavels. De muleboy heb ik vele jaren later in Para-
maribo ontmoet. Hij werkte als wachter bij Varenkamp. Hij herkende 
mij niet, maar ik hem wel. Toen ik na sluitingstijd in de avond gehaald 
moest worden, stond hij al op wacht. Hij zei toen tegen mij, toen twee 
jongetjes passeerden: “Toen ik zo klein was moest ik al op de plantage 
werken.” Ik vroeg hem welke plantage. Hij zei Waterloo in Nickerie. Toen 
zei ik hem: “Ken je meneer Gummels dan?” Toen zei hij: “Ach ja, tuan 
besar,” wat betekent zoiets als de grote heer, zoiets als saheb. Toen zei hij 
dat mijn vader kinderen had en noemde al de namen. Ook Esseline die 
hij een mooi meisje vond. Toen zei ik: “Wat zeg je, ze was een mooi meis-
je, kijk goed naar me.” Toen begreep hij dat Esseline voor hem stond. Hij 
was zo blij. Hij sprak er met de collega’s nog dagen over de tijd op de 
plantage. Hij heette Mardie. Het was een heel mooi moment.” En toen 
tante dit vertelde, deed het mij echt gevoelen, dat wij samen in een histo-
rische roman waren. Ik besefte dat ook de muleboy heeft moeten preste-
ren. 
“Mijn vader bleef geen dag thuis,” gaat tante verder en ik hang aan haar 
lippen. “Hij hield van zijn werk en de productie betekende veel. De men-
sen van de plantage hadden vrij suiker. Maar als je wist hoe de suiker in 
bulk werd opgeslagen, at je het niet. De arbeiders stapten zo in de suiker, 
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om die in zakken te scheppen. Alles gebeurde toen handmatig.” Ik kan 
me als kleine jongen herinneren dat mijn moeder aan ons zei, de klont-
jes die in een hoeveelheid suiker voorkwamen niet te eten. Ons werd 
verteld dat als de Javaanse arbeiders moesten spuwen, daarvoor niet naar 
buiten gingen en dat gewoon in de suikerhoop deden. Dat werden dan 
de klontjes. Of het een grapje was weet ik echt niet. Maar dat handmatig 
verwerken van die suiker, dat bevestigt tante wel. “De plantages kenden 
ook winkels,” zegt tante. Een Chinese winkel met een echte plantage Chi-
nees, die de gewone dingen verkocht als zoutvlees, bakkeljauw en snoep, 
zoals de watrakan en liktongo. En wat ik zeker weet, Huntly en Palmer 
beschuit. De van het, echte dure beschuit die kwam in lange blikken. Die 
krengen bleven natuurlijk te lang in de winkels. Vervaldata kende men 
niet. Een keer moesten wij kinderen naar een Javaans feest. We kregen 
geld voor de danseres, want die kreeg van de gasten geld voor het dansen. 
Wij gingen helemaal voorin zitten. Thuis werd ons gezegd, wat je gege-
ven wordt moet je eten. Geen vieze gezichten trekken hoor. Nu, wij zaten 
en wij kregen die beschuit, helemaal boekoe (beschimmeld). En daar-
naast een soort witte softdrink uit Guyana, die volgens ons smaakte naar 
kakkerlak. Maar we hebben alles lekker gegeten en gedronken.” Van dit 
laatste moesten wij wel echt even lachen. Wat kinderen toch wel moeten 
doen. “Er was ook een bakkerij op Waterloo. Die was van de Duitser 
Bohm. Die heeft later zijn bakkerij naar Paramaribo overgebracht aan de 
Watermolenstraat.” Tante vraagt mij of ik die bakkerij gekend heb. Ik zeg 
van nee. Zij geeft als antwoord dat zij echt ziet dat ik niet van Paramaribo 
ben. Maar ze vergeet dat ik pas 52 jaar ben en zij 92. Ik was te jong om die 
bakkerij in Paramaribo gekend te hebben. Wij lachen dan weer om die 
kakkerlakken en die boekoe beschuit…

Tante zegt bescheiden dat de dingen die zij heeft kunnen vertellen, 
de herinneringen van haar jeugd zijn. Maar ik ben dankbaar die te mo-
gen horen en het zal mij verblijden te vernemen dat ook u lezer, ervan 
heeft genoten. Nickerie zal dankbaar zijn, dat een deel van de geschiede-
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nis van de eens bloeiende plantages is blootgelegd. Hoewel Esseline 
Louise Gummels haar moeder op 11-jarige leeftijd te Hazard heeft verlo-
ren, heeft haar hardwerkende vader, zijn kinderen, haar toen groot ge-
bracht en aan ons geschonken. Zijn leven is niet tevergeefs geweest, want 
van tante Esseline zullen wij nog meer horen. Met lof aan Louise Wilhel-
mina Gummels-Juda en George Nicolaas Gummels.

0
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T ijdens de verkiezingscampagnes voor de verkie-
zingen van 25 mei jl. hebben partijen en/of com-
binaties de belofte gedaan aan de kiezers, dat zij 
ervoor zouden zorgen dat Nickerie in de naaste 

toekomst zou mogen beschikken over een Landbouwschool. Soms sprak 
men van een Hoge Landbouwschool, dan wel over een school op mid-
delbaar niveau en dan weer over een Lagere Landbouwschool. Vele men-
sen in Nickerie en Suriname weten echter niet, dat Nickerie al halverwe-
ge de vorige eeuw een landbouwrichting had op de Muloschool. Naast 
de bekende A en B richting, kende de school een L-richting. Deze L-rich-
ting heeft studenten afgeleverd. Enkele vonden hun bestaan in de land-
bouw, andere werden deskundigen en werden op ministeries en in be-
drijven te werk gesteld. Nickerie verkeerde toen in een crisis en het tij 
moest worden gekeerd. Als wij naar het heden kijken, niets nieuws onder 
de zon dus. Ik voer u terug in de geschiedenis.

De Mulo van Nickerie 
met landbouwrichting
6 juli 2005
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DE PLAATSELIJKE SITUATIE TOEN

Rond 1959 was er een zeker evenwicht te bespeuren in het “Nickeriaanse 
wereldje,” tussen de vesting, dat is het stadje, en de polders. Maar aan dit 
evenwicht dreigde een einde te komen, daar de urbanisatie zich steeds 
duidelijker manifesteerde in de vorm van een trek van de polders naar 
het stadje en anderzijds van Nickerie naar Paramaribo. Er dreigde gevaar 
van verpaupering en onverschilligheid over alles wat uitging boven de 
“eerste levensbehoeften.” Er was heel wat baldadigheid (zich niet beper-
kend tot de jeugd), baldadigheid die grensde aan misdadigheid, werk-
loosheid en drankmisbruik onder de meeste bevolkingsgroepen. Nic-
kerie kende een sociaal probleem, het vrije-tijds probleem (baldadigheid 
en drankprobleem) en een economisch probleem, een smalle economi-
sche basis met geringe arbeidsplaatsen. Verbreding van die economische 

De R.G. Bueno Bibazschool (Mulo I) anno 2005
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basis zou op de eerste plaats de zorg van de overheid moeten zijn, echter 
ging men ervan uit dat de bevolking niet passief moest blijven. Die zou 
moeten inspelen op zaken, wanneer de overheid gunstig zou handelen 
ter verbetering van de situatie.

Nickerie had in 1959 reeds tien jaren een Muloschool, Mulo-I, de 
huidige R.G. Bueno Bibazschool. Dit feit werd groots gevierd. Bekend 
was toen het toneelstuk van de school “Virgonda en Leonto,” dat vele 
malen moest worden opgevoerd. De school telde een leerlingenaantal 
van 300. Het was de wens van bijna alle ouders in het district dat de kin-
deren op de lagere school klaar werden gemaakt voor het Mulotoela-
tingsexamen. Een kleine minderheid binnen de gemeenschap, had on-
gunstig gereageerd op de intrede van deze schooltype in Nickerie in 
1949. Ze vonden zo een school nog te prematuur en zelfs gevaarlijk voor 
het district. Steeds meer kinderen bezochten echter de school, in 1957 
slaagden voor de toelating 107 en in 1958 137 kinderen, elk jaar meer dan 
100. Maar ongeveer drie van de vijf toegelaten leerlingen, verlieten de 
Muloschool in de eerste of tweede klas en werden als teleurgestelde jon-
ge mensen op de samenleving losgelaten. Deze jonge mensen vormden 
een gevaar, dat nog vergroot werd door de groep die na de lagere school 
geen verder onderwijs kon volgen. Een ander probleem was dat van de 
afgestuurde Muloschool leerlingen, die zich te goed vonden voor “ge-
woon werk” en zich uitsluitend richtten op de “witte-boorden-baantjes.” 
De markt binnen de kleine gemeenschap was echter gauw verzadigd. 
Voor de sociale en economische problemen, moesten oplossingen wor-
den gezocht. Aandacht moest worden besteed aan het probleem van de 
teleurgestelde jongeren en de “knappere jeugd” moest iets praktisch le-
ren, om kansen te kunnen grijpen en ondernemend te worden in gunsti-
gere zin. Op 20 juli 1960 schreven jonge studenten een brief gericht aan 
de Staten van Suriname waarin zij o.a. aanhaalden: “Naderen u beleefd, 
doch dringend met het verzoek alle stappen te ondernemen teneinde de 
Mulo-landbouw, zoals door het departement van Onderwijs en Land-
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bouw, Veeteelt en Visserij en het hoofd van de Muloschool aldaar, voor-
gesteld, nog met het komend schooljaar aan te vangen. Ten overvloede 
zij hierbij toegevoegd dat de Mulo-landbouw:

• Grote voordelen biedt aan landbouwkinderen, die later, midden-
standsboeren wensen te worden.

• De grote trek van werkzoekende Nickeriaanse jongeren naar Pa-
ramaribo aanmerkelijk zal doen verminderen.

Reden te meer waarom de jonge Nickerianen op u allen, vroede vaderen 
van ons volk, een dringend beroep doen, om alle pogingen aan te wen-
den, opdat de voorgestelde Mulo-landbouw, nog met het komend school-
jaar kan aanvangen. W.g. door de volgende studenten: R. Wismamitre, S. 

Toneelstuk ‘Virgonda en Leonto’ in 1959. Koning Rachmidaex (August Winter) in botsing met zijn 
dochter Virgonda (L. Jainandan Jha).
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Ramlall, R. Kamta, Moh. Alihoessein, R. Sewbaran en R. Gobardhan”.
Het succes liet niet lang op zich wachten. Het geesteskind van de 

directeur van de Muloschool, de heer Eggens, zou worden uitgevoerd. 
Op woensdag 27 juli 1960 hield de D.C. van Nickerie, E.A. Robles een 
persconferentie over de invoering van Mulo L(andbouw). Aanwezig wa-
ren de heer Eggens, de landbouwleraar Mac Gillavrey om de nodig ge-
stelde vragen te beantwoorden. De D.C. feliciteerde de heer Eggens na-
mens de regering met zijn gedegen plan en sprak de hoop uit, dat het 
hem gegeven mogen zijn in lengte van dagen de leiding van de school in 
handen te hebben voor de verdere ontwikkeling van het schitterend 
plan.

De Districts-Commissaris deed de volgende dag een bekendmaking 
de deur uitgaan: “Dat het departement van Onderwijs en Volksontwik-
keling heeft besloten, dat bij de aanvang van het schooljaar 1960–1961, 
naast de afdelingen A en B de afdeling L op de Mulo te Nickerie zal wor-
den ingevoerd (L voor landbouw). Het onderwijs in deze afdeling agra-
risch gericht zal zijn en aan jongens gegeven zal worden, het evenals de 
afdelingen A en B, aansluit op de tweede klas Mulo.” In de bekendma-
king worden tien redenen aangegeven voor het doen beginnen met het 
landbouwonderwijs. Voor u geachte lezer noteer ik vier daarvan: “Het 
einddiploma van de afdeling L zal een volwaardig Mulo-diploma zijn en 
mogelijkheid bieden tot: Verdere studie (Hogere School voor Tropische 
Landbouw te Deventer); Tewerkstelling bij de overheid (Departement 
LVV); Tewerkstelling bij grote particuliere bedrijven; Het vormen van 
onderlegde middenstands-agrariërs.”

HET PLAN

Al in augustus 1958 was er een rapport geschreven, om in Nickerie tege-
moet te komen aan de behoefte van de bevolking. De behoefte aan “een 
stevig georganiseerde economische en sociale verheffing van de bevol-
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king. Men dacht aan de vergroting van de vakbekwaamheid van de men-
sen of op peil houden daarvan. Begrip hebben voor de snel veranderende 
omstandigheden, de bevordering van een positieve mentaliteit en de 
aanpak van het vrije-tijds probleem.”

Men streefde naar de sociaal-economische beïnvloeding van de 
jeugd door te komen met een V.G.L.O. of Elementaire Maatschappij 
School, waarop hoofdzakelijk bekwaamheden voor landbouw en am-
bacht zouden worden aangebracht. Te zorgen voor Mulo-onderwijs met 
een groot nuttig rendement, een Muloschool met een landbouw en huis-
houd richting, L en H richting. Benadrukt dient te worden dat de huis-
houdrichting voor de meisjes ook agrarisch onderwijs zou moeten be-
vatten. Daarnaast dacht men aan de sociaal-economische beïnvloeding 
van de ouderen door de bekwaamheden op landbouw en ambacht ge-
bied te bevorderen en bij aanwezigheid daarvan, die op peil te houden. 
Het vrije-tijds probleem zou aangepakt worden met het instellen van een 

Het V.G.L.O. gebouw



75

Gemeenschapshuis. Er werd voorgesteld te komen tot een synthese van 
deze inspanningen. Dus in plaats van ergens een gemeenschapshuis te 
bouwen, aparte voorzieningen te treffen voor E.M.S. en de Muloschool, 
de mogelijkheid te bekijken te komen tot een gebouw dat verscheidene 
functies zou vervullen. De combinatie Gemeenschapshuis–V.G.L.O.–
Mulo werd gezien als het vormingscentrum voor zeer velen (zo niet al-
len), die de lagere school verlaten hebben. Geachte lezer, het zou mij te 
ver voeren u het gehele plan voor te houden. Ik beperk mij daarom tot 
het Mulo-onderwijs met een L en H richting.

Voor de reorganisatie van de Muloschool had men vakleerkrachten 
nodig voor het verzorgen van landbouwonderwijs evenals het land-
bouw-huishoudelijk-onderwijs. Aan het Mulo-onderwijs werd een dub-
bele taak toegekend. Ten eerste Nickerie zijn aandeel te laten leveren 
voor de ‘intelligentia’ van het land, de vooropleiding te zijn voor AMS, 
SKS en Kweekschool A. Ten tweede Nickerie te helpen aan ontwikkelde 
burgers. Het Mulo-A diploma werd gezien als eindonderwijs, ten behoe-
ve van de handel en kantoren. Met als aanvulling hierop het einddiplo-
ma L voor jongens en het einddiploma H voor meisjes. Het diploma H 
voor meisjes moest goede kansen bieden om in eigen huiselijke en soci-
ale omgeving het levens- en welvaartspeil te verheffen.

MULO MET L EN H RICHTING

De jongens met het diploma L zouden verschillende mogelijkheden 
hebben. Ze zouden binnen het familiebedrijf indien die groot genoeg 
was aan hun trekken kunnen komen. Daarnaast zouden zij in de toe-
komstige uitbreiding van Wageningen aan hun trekken kunnen komen. 
Ook zouden zij nieuwe bedrijven kunnen stichten buiten het in cultuur 
gebrachte deel van Nickerie.

De bezitters van de agrarische diploma’s, zowel L als H zouden in de 
polders de voorbeelden moeten vormen. Zij zouden het contact met de 
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overheid (LVV) en met de bevolking moeten verbeteren, door betere ge-
exploiteerde bedrijven op te zetten en de polders bewoonbaarder te ma-
ken. De urbanisatie zou beperkt kunnen worden. Voor de agrarische 
richting voor de jongens, de L richting, zou een schoolbedrijf voor natte 
en droge gewassen in de van Pettenpolder worden opgezet.

Naast Nederlands, Engels, Bedrijfsboekhouding, Burgerschapskun-
de en Sport, werden echte agrarische vakken op de L richting onderwe-
zen. Mulo-leraren met een landbouwakte en personeel van LVV gaven 
plantkunde, veeteelt, bodemkunde, bemestingleer, natuurkunde, schei-
kunde, algemene en bijzondere plantenteelt, cultuurtechniek en agrari-
sche technologie, landbouwmechanisatie (monteur werk en het gebruik 
van machines) en timmeren. Het Mulo-onderwijs was werkelijk op heel 
hoog niveau. Te bedenken dat enkele Nickeriaanse jongeren vanuit deze 
opleiding door gestroomd zijn naar hoge landbouwscholen in Neder-
land, zoals de Hoge Landbouwschool te Deventer. Anno 2005 moeten 
wij helaas het ei van Columbus voor landbouw-onderwijs voor Nickerie 
ontdekken.

Voor de Agrarische en Huishoudelijke afdeling voor meisjes, het 
Mulo- einddiploma H moest ook in de van Pettenpolder een schoolbe-
drijf voor groenten-, kruiden-, en bloementeelt komen. Naast de vakken 
Nederlands, Engels, Burgerschapskunde en Sport werden vakken als 
Huishoudelijk Beheer en Gezinsbegroting verzorgd. Ook groenteteelt, 
Bloementeelt en Kleinveeteelt waren in het vakkenpakket. Daarnaast Ko-
ken en Voedingsleer, Voedingsleer en Warenkennis.

TERUG NAAR AF

In 1960 waren de L en H richting operationeel. Het zou maar enkele ja-
ren duren voordat de L richting voorgoed zou verdwijnen. Het moet 
heten dat de overheid niet over voldoende bevoegde leerkrachten voor 
vooral de L richting kon beschikken. Na enkele jaren gingen de bevoeg-
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de krachten terug naar Paramaribo of Nederland. De nodige financiële 
middelen bleven uit om krachten aan te trekken en de afdeling staande 
te houden. Of was er onvoldoende belangstelling omdat de studie toch 
niet ‘eenvoudig’ was? In elk geval de L-afdeling hield na enkele jaren op 
te bestaan. De H richting kreeg gehavend onderdak in het inmiddels 
opgezette gebouw dat ook een Gemeenschapshuis zou zijn. Het werd 
een L.B.G.O. (Walther Hewitt) met brugklassen voor de Muloschool, en 
blokcursussen voor meisjes, voor diegenen die echt niet meekonden. 

De school bestaat nu niet meer. In het gebouw is thans de Kweek-
school gehuisvest. Nickerie maakt wederom een crisis door. De land-
bouwsector is zo goed als dood. De werkloosheid is groeiende, drugsge-
bruik en alcoholgebruik stijgende, de criminaliteit neemt toe. Met man 
en macht probeert men het hoge percentage van zelfdoding omlaag te 
brengen. De Kweekschool levert onderwijzers die moeilijk aan een baan 
komen. Zij die van de Mulo (zonder toelating voor VOJ), het Lyceum en 
het Havo komen vormen de steeds groter wordende groep van de heden-
daagse teleurgestelde jeugd. De trek naar Paramaribo neemt gestadig toe. 
De SML is bankroet, de bacovensector wacht hetzelfde lot. Wederom is 
er een roep naar een Landbouwschool. De geschiedenis die zich her-
haalt? Maar met het ontbreken van rolfiguren in de gemeenschap, pola-
risatie, gevoelloosheid en patronage en het ontbreken van de echte on-
baatzuchtige politieke wil tot verheffing, schijnt de situatie alleen maar 
erger te zullen worden.

0
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I n de week van 25 juli tot en met 30 juli 2005, 
zullen de politie manschappen in Nickerie, met 
collega’s uit Paramaribo en genodigden het feit 
herdenken, dat het politiekorps van Suriname 

110 jaren bestaat. In Paramaribo is dit heugelijke feit al herdacht. Reden 
voor mij om met de Gewestelijke Politie Commandant van Nickerie, 
Elfried Metroos een gesprek te hebben. Ons werd als kind steeds geleerd: 
“De politie is je beste kameraad.” In een vanuit die visie prettig verlopend 
gesprek, laat de Inspecteur van Politie, het politiewerk in Nickerie de 
revue passeren. Daarbij mogen wij het genoegen smaken, dat zowel het 
beeld van het verleden als van het heden, een aangename inwerking 
heeft op onze beeldvorming van het korps. Om in de trant te blijven van 
het schrijven historische artikelen, koppel ik terug naar een eveneens 
groot moment voor de politie in Nickerie, het in gebruik nemen van het 
toen zeer moderne politiekantoor aan de Oost-Kanaalstraat. Wij nemen 

Politie Nickerie blikt  
trots terug
19 juli 2005
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daarom straks een flinke duik in het verleden, waarbij wij ons concentre-
ren op de gebeurtenissen rond de opening van een modern politiekan-
toor te Nieuw-Nickerie. Maar voordat wij dat doen, leren wij de Com-
mandant nader kennen.

ELFRIED METROOS

Elfried Metroos is geboren op 25 juni 1946 te Paramaribo. Zijn vader 
Harry Frans Metroos en zijn moeder Olga Leodina Limon waren zeer 
blij met de komst van hun zoon, voor wie zij een goede toekomst in ge-
dachten hadden. Hij zelf is de vader van twee kinderen. Zijn politieloop-
baan is een voorspoedige geweest.

Elfried vertelt: “Ik trad in dienst op 15 juli 1966 en heb op een aantal 

Elfried Metroos (rechts) in bespreking met militaire commandant Van Genderen
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afdelingen gewerkt in het korps. Onder andere bij de afdeling ASD en 
twaalf jaren bij de verkeerspolitie. Daarna ben ik voor zeven jaren over-
geplaatst naar de post Latour Projekt. In 1983 moest ik voor het korps 
naar Nickerie, waar ik eveneens zeer prettig heb gewerkt tot 1986, om 
daarna terug te keren naar de stad. Ik kwam toen bij het onderdeel stads-
politie, waar ik drie jaren ben gebleven. Daarna werd het de afdeling 
OPZ (afdeling personeelszaken) waar ik het werk ook met liefde voor 
vijf jaren verrichtte. Dan werd het de tijd voor het ressort Kwatta waar ik 
als commandant fungeerde. Toen werd het wederom tijd voor Nickerie, 
waar ik tot heden ben, als Gewestelijke Politie Commandant.

Met mijn medewerkers en andere personen, werk ik nu aan de voor-
bereiding van de viering van het 110-jarig bestaan van het korps in Suri-
name. Het zal een feestweek worden met een kermis, sportactiviteiten 
waaronder een trimloop en een parade, waaraan ook manschappen van-
uit Paramaribo zullen deelnemen. Duidelijk is dat de bevolking zal kun-
nen meedoen, wat de samenhorigheid tussen het korps en de bevolking 
zal helpen bevorderen. Denk daarbij aan onze kameraadschap.”

De samenwerking met de burgerij is zeer goed te noemen. De Com-
mandant voelt zich daarom lekker en kan zich geen dag herinneren, dat 
hij geen zin had naar het werk te gaan. De dingen gaan niet altijd als een 
knikker van een leiendak, maar hij probeert de zaken goed te organise-
ren. Om de burgers een goed gevoel van veiligheid te geven. Er was wel 
een personeelstekort, wat zich ernstig deed gevoelen. Metroos vertelt 
hierover: “Ik ben toen op het idee gekomen, ter plaatse mensen te laten 
opleiden, wat door het korps en de regering goed is bevonden. Op 4 juli 
2004 is de opleiding gestart en heeft 55 man afgeleverd. Er was geen enke-
le uitvaller. Het stemt mij goed, daarom tref ik nu de voorbereidingen 
om met de tweede lichting te beginnen. Na die opleiding zullen wij ge-
noeg manschappen voor Nickerie hebben en het gevoel van veiligheid 
zal bij de burgers zijn geoptimaliseerd. De criminaliteit zal voor een 
groot deel worden teruggedrongen. Ook de rivierbewaking heeft mijn 
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aandacht. Er zullen echt patrouilles op de rivier, vooral onze grensrivier 
moeten worden uitgevoerd. Dat is nog een zorgenkind. Wij zijn nu bezig 
mensen op te leiden en plannen worden uitgewerkt. Ik probeer het ni-
veau van de politie in Nickerie op te voeren. Zo zal op 21 juli 2005 een 
politie-douane recherche cursus van start gaan. Ik heb de gelegenheid 
om mannen van Nickerie mee te laten doen, wat ook zal gebeuren. Daar-
naast zullen 18 kandidaten van Nickerie mogen deelnemen aan een ka-
dertraining, die aanvankelijk alleen in Paramaribo worden gehouden. 
Maar wij kunnen de 18 mannen niet missen hier. Dus wordt ook bekeken 
de kadertraining voor de mannen, hier te organiseren. Dat zijn o.a. zaken 
die ik voor Nickerie gerealiseerd wil zien.”

Gebouwen moeten worden gerenoveerd en aangepast. Niet alleen 
de politiewoningen, maar ook de verschillende posthuizen moeten wor-
den aangepakt. Ook het gebouw aan de Kanaalstraat dat in 1960 is opge-
zet. Met deze gebouwen in gedachten, gaan wij terug in de geschiedenis.

45 JAREN TERUG, KRABITAWAKTIE

“Het is anno februari 1960 wanneer in Nieuw-Nickerie, de vele bouwac-
tiviteiten duidelijk te merken zijn. Niet lang terug zijn opgeleverd een 
modern ziekenhuis, het mooie kantoor van het ministerie van LVV, de 
nieuwe scholen en woningen voor ambtenaren.” Elfried Metroos, ro-
buust als hij is, lacht wanneer wij teruggaan in de tijd, omdat hij toch wel 
weet dat toen, de politie stiefmoederlijk werd behandeld. Hoewel men 
weet dat de politiemannen dag en nacht klaar moeten staan om de bur-
gers te beschermen en ingrijpen waar het nodig mocht blijken, is de be-
handeling naar het korps toe, niet om naar huis te schrijven. Maar de 
politie staat niet alleen en zet door. Het volk staat achter de politie en 
vraagt daarom een betere behandeling voor diegenen die voor hun be-
scherming zorgen. “Het volk laat blijken de ‘Krabitawaktie’ zoals het 
kantoortje van de politie bekend staat in de volksmond, vervangen dient 
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te worden door een modern gebouw,” zegt Metroos. “De Krabitawaktie” 
is een ergernis voor alle rechtgeaarde Nickerianen en wordt gezien als 
een ernstig tekort van de overheid aan de politie. Voor de agenten een 
ongezellige plaats, om met plezier en met lust te werken.

Maar aan deze situatie zou een eind komen, daar de aannemer Pels-
wijk onlangs was begonnen met de bouw van een nieuw kantoor van 
16.80m bij 11.33m. Een gebouw met ruimtes voor verschillende kantoren, 
voor de politiechef, recherche, administratie e.d. “De Krabitawaktie” zou 
spoedig tot het verledentijd behoren. Dat is 3 november 1960, wanneer 
begonnen is met de afbraak daarvan, waarbij het gebouw vÓÓr afbraak is 
verkocht aan de heer A Fat voor ƒ300,- en het wordt opgeruimd. Daarna 
zal met een bulldozer de grond, vlak gestoten worden om die geschikt te 
maken tot een parkeerplaats. Op maandag 19 november zal het dan zover 
zijn dat het nieuwe kantoor feestelijk zal worden geopend. Uit Paramari-
bo komen dan verschillende gasten. Verwacht worden o.a. de vaste com-
missie van het departement van Justitie en Politie bestaande uit Mr. Lim 

Het zoetwaterkanaal in 1947, uiterst links Krabitawaktie
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A Po, Mr. Ooft, Mr. Mungra, J. Soft en J. Kolhoe, de Minister, de Procu-
reur Generaal en het Hoofd van de Gewapende Politie. Ook is uitgeno-
digd Freddie Spence, die jarenlang in het oude ‘Krabitawaktie’ de tele-
fooncentrale bediende, om hem in de gelegenheid te stellen de 
verbeteringen te zien, die aan zijn vroegere lotgenoten nu wordt aange-
boden. Een groot voordeel zal zijn dat elke afdeling een eigen telefoon 
zal hebben. Wat een luxe. Maar dat mag, want het gebouw heeft niet zo-
maar ƒ11.000,- guldens gekost.

DE BEMENSING

Voor die jaren zou Nickerie de beschikking krijgen over een modern 
politiekantoor, zonder twijfel. Over de bemensing toen, vertelt Metroos 
concreet: “Op de bovenverdieping bevindt zich het ruime kantoor van 

Manschappen voor het nieuwe kantoor in januari 1961
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de Commandant inspecteur Trott, die de teugels van het apparaat in han-
den heeft. Door een deur komen wij in het administratiekantoor, waar 
de majoor Meynaar, de kinderpolitie beambte Wijngaarde en de schrijf-
ster mej. Phoelbatie, kantoor zullen houden. Daarnaast is een ruime ar-
chiefkamer en de ruimte waar de afdelingen technische opsporings- en 
herkenningsdienst B.D. Olmberg, verkeer Brigadier A.F. Lobman en re-
cherche speciaal in handen van de beambten, Naipal, Wesenhagen en 
Lynch, zullen worden ondergebracht. De wapenkamer komt hierin uit. 
Hiervan beheert inspecteur Trott de sleutel.”

Vermeldenswaard is, dat in de benedenverdieping de politiewacht 
zou worden ondergebracht. Een gang verbindt het wachtlokaal met de 
rechtszaal. Buiten is er een cellenhuis met 3 cellen, elk voorzien van drie 
scheepsbedden. Een betegelde badkamer en closet maken deze afdeling 
ultramodern.

DE INGEBRUIKNAME

“De dag van maandag 19 december 1960, zal voor de ambtenarij in Nic-
kerie en in het bijzonder voor de afdeling politie met gouden letters ge-
schreven blijven, in de analen van de geschiedenis. Op deze dag immers 
werd afscheid genomen van een gebouw dat naar mijn mening, niet de 
naam van politiekantoor waardig was en waarin onze politiemannen on-
der zeer moeilijke en gebrekkige omstandigheden langer dan 40 jaren 
arbeid moesten verrichten. Het in de volksmond als ‘Krabitawakti’ be-
kend staande kantoor, is thans gelukkig ter ruste.” Zo begon D.C. Robles 
zijn spreekbeurt die ochtend om 10.00 uur v.m. bij de opening. Na hem 
spreekt de minister van Justitie en Politie, Shrimiessier die benadrukte 
dat het de vertegenwoordiger van Nickerie in de Staten is geweest, die 
met nadruk gewezen heeft op de slechte toestand van ons Politiebureau.

De voorzitter van de Staten van Suriname, Kraag, nam na de minis-
ter het woord. Hij zei o.a. het volgende: “Nickerie wordt genoemd de 
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glimlach van Suriname. Deze lach wordt nu breder. Het leed is geleden. 
Jammer dat ik de begrafenis van de oude Krabitawaktie niet heb kunnen 
meemaken.” De inspecteur Trott mocht uit handen van de D.C. de sleu-
tels in ontvangst nemen, als symbool van de overdracht en het gebouw 
officieel in gebruik werd genomen.

DORN EN AUGUSTZOON

“Met de vooruitgang in Nickerie, gaat ook het verkeer mee. Het aantal 
karren nam geleidelijk af, terwijl er steeds meer auto’s en trucks op de 
weg kwamen. Zodoende moesten er ook rijexamens worden afgenomen. 
Bij zo’n gelegenheid kwam de examinator vanuit Paramaribo. In de be-
ginjaren zestig was het brigadier Dorn die dan naar Nickerie kwam. Zo’n 
moment was bijvoorbeeld in de eerste week van februari 1961.” In die 
week zijn dan een dertigtal kandidaten onder het mes of beter gezegd, 
achter het stuur geweest. Het resultaat was wel bedroevend, in totaal 
maar zes geslaagden. Ik vertel Metroos dat deze brigadier aan de Van 
Landsbergestraat in Paramaribo vlak tegenover mijn ouderlijk huis 
woonde. Elke morgen was het dan een spektakel wanneer hij zijn Harley 
Davidson motorfiets startte. Want die motorfietsen reden de agenten van 
toen. Bij het starten hoorde je dan van de knallen af en toe. Ik was toen 
een jongen van ongeveer 8 jaren.

“Examens zijn altijd belangrijk geweest, ook voor de politie zelf. Om 
de politiebeambten werkzaam in Nickerie kans tot scholing te geven, 
kwam bijvoorbeeld Inspecteur Gummels op 17 juli 1952 uit Paramaribo, 
voor het afnemen van een voorlopig examen ter bevordering tot beamb-
te van politie 1ste klas. Aan dit examen namen 8 kandidaten deel. Zij die 
slaagden mochten na drie maanden naar Paramaribo voor verdere stu-
die. Er slaagde maar 1 van de 8 kandidaten, B. Augustzoon. Het is ook 
leuk te vertellen dat de buitengewoon agent van politie, Carrilho op vrij-
dag 29 april 1960, de Ere Medaille van Brons verbonden aan de orde van 
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Oranje-Nassau uit handen van D.C. Robles ontvangt. Of dat Inspecteur 
Gummels in maart 1960 samen met Commandant Trott de eerste ver-
keerspost instelt voor Nickerie. Het kantoor komt in de oude Openbare 
School nabij de oude steiger aan de Voorstraat. Majoor Ifte Karalikhan, 
Sloot, Dihall en Trustfull bemannen de post. Wanneer Trustfull in augus-
tus naar Paramaribo gaat komt Brigadier A.F. Lobman in zijn plaats. 
Mutaties heb je altijd gehad bij de politie. In die maand gingen naast 
Trustfull weg, Majoor Zuiverloon, Morsen, Brown, Playfair, Dulder, Wa-
terval, Amstelveen, Soesters, Leeuwin en kwamen Majoor A. Meynaar, 
R.N. van den Berg, H.K. Ramcharan, M.Ch. Wesenhagen, N.W. Lynch, 
Sardjoe, Brigadier A.F. Lobman, Brigadier A.F. Kartoredjo, G.J. Edoo en 
A.E. Mitoe. Voor Jeugdcriminaliteit kwam de vrouwelijk beambte Patter-
son.

De politie is er om voor orde en rust te zorgen en indien nodig via 
Justitie vonnis te vellen. Neem bijvoorbeeld 1951. Toen werden 113 zaken 
voorgebracht en in 106 werd vonnis gewezen. Voor o.a. diefstal 9 geval-
len, heling 3, verduistering 4, mishandeling 24, mishandeling met zwaar 
lichamelijk letsel 4, met de dood tot gevolg 1, voor eerbaarheid aanstote-
lijke woorden uiten 13, melkvervalsing 7.”

Voor het laatste moet ik even lachen. Maar ik had nooit geweten dat 
de politie vaker melkcontrole deed. Zo werden op donderdag 21 augus-
tus 1951 verschillende melkboeren door de politie aangehouden om 
monsters te nemen van de melk die zij leverden. Daarbij werden 14 flesjes 
melk naar Paramaribo verzonden voor onderzoek. Echt wel, onze beste 
kameraad moer er zijn. Zeer zeker Elfried Metroos en zijn manschappen, 
het korps, dat voor Nickerie en de rest van Suriname, een gevoel van vei-
ligheid wil bewerkstelligen.

0
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H et was dinsdag 9 augustus 2005, 115 
jaar geleden dat de Javaanse immi-
gratie in Suriname aanving. Met het 
stoomschip Willem II kwamen toen 

in ons land uit Java 44 personen aan, bestaande uit vijftien echtparen, elf 
mannen, een vrouw en twee kinderen. Ze werden naar Suriname ge-
bracht door de Nederlandse Handel Maatschappij om op de suikerplan-
tage Mariënburg te werken. De meeste planters waren blij met de aan-
voer van deze nieuwe groep immigranten, omdat zij zou voorzien in de 
grote vraag naar arbeidskrachten op de plantages. Ook zou de aanvoer 
van arbeidskrachten de afhankelijkheid van de Britse regering doen afne-
men, die wanneer zij dat wenste, de invoer van arbeiders uit Brits-Indië 
kon stopzetten.

Anno 2005 hebben de nakomelingen van de immigranten vanuit 
Java zich een zichtbare plaats in ons land verworven. In dit artikel zal 

115 Jaar Javaanse  
Immigratie
10 augustus 2005
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naast het algemene, het bekende, ook al is het kort, aandacht worden 
geschonken aan enkele aspecten van de Javaanse immigratie met betrek-
king tot Nickerie, het minder bekende. Ali Sewrutton, oud districts-se-
cretaris, gaf daarbij de gebruikte informatie. 

Javanen op de plantage
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VERKAPTE VORM VAN SLAVERNIJ

Na 1894 geschiedde de aanvoer van immigranten uit Java op regelmatige 
basis. Dat duurde tot en met 1939, waarbij in totaal 32.956 Javanen naar 
ons land waren gebracht. In Nickerie kwamen de eerste Javanen te plan-
tage Nursery te werken. Later op Waterloo, Hazard, Paradise, Longmay 
en Hamptoncourt. In 1940 vestigen zij zich te Margarethenburg, toen de 
plantage werd uitgeven voor de rijstteelt en bewoning. Toen in 1949 de 
voorlanden van de plantages Waterloo, Nursery en Hazard waren opge-
kocht door de overheid, waren die voor de Javanen bestemd. Het gebied 
kreeg de naam van Karang Anjar (Nieuwe Grond). Ook in de nieuwe 
polders die werden aangelegd, kwamen de nakomelingen van de immi-
granten te wonen, zoals op Zeedijk, Corantijnpolder, Sidorejo en Henar.

Net als de Brits-Indische immigranten, sloten zij die vÓÓr 1930 hier 
aankwamen een contract voor vijf jaren. In het contract stond de ver-
plichting tot arbeiden, de hoogte van het loon, het recht op terugvoer, 
vrije geneeskundige behandeling en vrij wonen. De contractarbeid was 
een verkapte vorm van slavernij. De immigranten waren meestal niet 
bewust van de omstandigheden, onder welke zij hier zouden komen te 
werken. Zij waren grotendeels analfabeet en tekenden een contract waar-
van de inhoud onbekend was. Zonder dat zij het wisten, onderwierpen 
zij zich aan een strafwetgeving, waarvan zij de inhoud niet kenden. Met 
het plaatsen van een duimafdruk of kruisje had de immigrant zich voor 
vijf jaren van zijn leven verbonden aan een plantage, zich onderworpen 
aan de poenale sanctie, waar strafrechtelijke bepalingen van kracht wa-
ren. Wilde men om welke redenen dan ook niet werken, onwettig ver-
zuim, of enige vorm van verzet, die handelingen werden bestraft met een 
boete, gevangenisstraf en/of dwangarbeid. Als de ‘meesters’ de immigran-
ten mishandelden of vernederden, bleef dat vaak ongestraft. Uit vrees 
voor represaillemaatregelen werden hoewel dat mocht, de misstanden 
niet aangegeven. Was het zo dat de negerslaven de bossen invluchtten en 
wraak namen op hun wrede meesters, de immigranten daarentegen, ken-
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den de bossen niet en moesten op de plantages blijven. Toch kwam er 
actief verzet in de vorm van desertie, aanslagen en opstanden zoals in 
1884, in 1891 en in 1902.

LAGE LONEN, DIEFSTAL EN DOBBELEN 

Tot 1920 hadden er meer mannen dan vrouwen de overtocht naar Suri-
name gemaakt; 10.000 mannen tegenover 5.000 vrouwen. Dit had als ge-
volg dat er spanningen onder de Javaanse bevolking op de plantages was 
te bespeuren. De lage lonen zorgden er daarnaast voor, dat de kans tot 
conflicten groter werd. Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd 
door het gouvernement druk op de planters uitgeoefend de lonen te 
verhogen. Want sinds 1861 waren de lonen min of meer gelijk gebleven, 
terwijl de kosten van levensonderhoud waren gestegen. Op de plantage 
Mariënburg vooral waren de lonen laag. In 1917 was het gemiddelde dag-
loon van mannen 55 cent en van de vrouwen 35 cent. In de grootland-
bouw bedroeg het minimumloon 60 cent voor de man en 40 cent voor 
de vrouw. In 1920 werd dit 80 cent om 60 cent. Toen in 1929 de grote 
economische crisis in de wereld begon, kwamen de lonen wederom op 
het oude niveau. Men kon de Surinaamse landbouwproducten niet meer 
verkopen en de plantages kwamen in grote problemen. Daar komt nog 
bij, dat het gouvernement en de Surinaamse plantersvereniging het vaak 
niet met elkaar konden vinden over de huisvesting en de medische ver-
zorging van de immigranten.

Toch was men over het algemeen tevreden over de Javaanse groep 
immigranten. Ze hadden een goed gevoel voor hygiëne, voedden zich 
beter, werkten wel wat trager, maar leverden netter en degelijker werk. 
Ze maakten over het algemeen minder uren dan de Hindoestanen. 

De maaltijden van de immigranten waren zeer sober. Vooral de Hin-
doestanen aten niet al te gezond. De standaard gerechten waren rijst met 
daal, of roti met daal en groente. Vis en vlees werden niet vaak gegeten, 
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terwijl de Javanen gevarieerder aten. Zij gaven gemakkelijker hun geld 
uit, hielden van dobbelen, terwijl de Hindoestanen zuiniger waren, 
spaarden, en een kapitaaltje opbouwden. Van de Javanen werd vaak ge-
zegd dat ze stalen. Volgens sommigen was het hoge percentage diefstal 
onder deze groep niet zo zeer gelegen aan de lage lonen en het tekort aan 
voedsel, maar aan het feit dat ze vatbaar waren voor het dobbelen. Op 
grond van de verordening van 1895 kon naast de Hindoestaanse immi-
grant ook de Javaanse domeinland krijgen. Hiervan maakte hij weinig 
gebruik, maar hij tekende nieuwe contracten op de plantage. De Hin-
doestanen echter, namen steeds meer gronden aan.

KIELSTRA EN VERINDISCHEN

Tot 1930 waren vrijwel alle Javanen in Suriname als contractarbeiders op 
de plantages werkzaam. In dat jaar kwam een nieuwe regeling. Voortaan 
zouden alleen vrije immigranten uit Java komen. Onder deze regeling 
zouden er in 1930 tot 1931 nog 977 immigranten naar ons land komen. 
Door de economische crisis kwam er een tijdelijke stopzetting van de 
immigratie. Rond 1939 kwam gouverneur Kielstra met een plan om jaar-
lijks gedurende tien jaren 10.000 immigranten uit Java te laten overko-
men. Op 13 december 1939 kwamen daardoor 990 personen aan, met het 
stoomschip Kota Gede. Ze kwamen te werken op de voor hen bestemde 
gronden te Koewarasan. De Nederlandse regering gaf toestemming, om 
jonge landbouwersgezinnen aan te trekken voor de beoefening van de 
kleinlandbouw. Hiervoor zouden de immigranten voor vijf jaren een 
stuk domeingrond van één hectare krijgen, naast vrij van belasting en 
huur. Daarnaast kregen zij een premie van 50 gulden voor de bouw van 
een eigen huis. Na vijf jaren had men ook het recht op vrije terugkeer. 

Om de immigranten zich sneller en beter thuis te laten voelen, wer-
den zij ondergebracht in dorpsgemeenten, waar zij zich naar eigen aard 
konden ontwikkelen en ontplooien. De eerste dorpsgemeente werd Ta-
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manredjo in Commewijne, in 1937. Rond die dagen waren er personen 
die zich tegen het bestuursbeleid van Kielstra wilden verzetten, de plan-
nen van de gouverneur zagen als het verindischen van de gemeenschap. 
Maar volgens minister Welter was het niet de bedoeling van de regering 
om te komen tot een verindischen van Suriname. De immigratie van de 
Javanen was noodzakelijk voor de economische opbouw van het land. 
Het Europese karakter van het land zou niet verloren gaan door een ver-
dere doorstroming van Javanen. Het land had al een bevolking dat voor 
meer dan de helft uit Aziaten bestond en had toch zijn oude karakter 
bewaard. Door de immigratie was het aantal Aziaten enorm toegeno-
men. Rond 1930 overtreffen het aantal Javanen en Hindoestanen teza-
men (66.259) het aantal van de Creolen (59.673), een gegeven dat zich 
sinds 1925 had ingezet. Ook in Nickerie konden de Javanen zich als zelf-
standige kleinlandbouwers vestigen. In februari 1937 werd de niet meer 

Wayang Wong te plantage Paradise



95

in productie zijnde plantage Botany Bay in kavels van ongeveer één hec-
tare aan de Javanen uitgegeven. Enkele personen die een stuk grond toe-
gewezen kregen, waren: Moehamat, Satinem zoon van bok Sadjem, Toe-
kimin zoon van bok Djeminem, Kartawiwangsa, Yomokarijo, Menjol, 
Waidoe, Sapari, Sadono, Satijem zoon van bok Yadjem, Bok Toejem, Se-
nen, Kartoinangoen, Parman.

De plannen van Kielstra konden echter niet verder worden doorge-
voerd. De eerste groep vrije Javaanse immigranten werd tevens de laatste. 
In 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit. Was dat niet gebeurd, dan zou 
wellicht de samenstelling van de Surinaamse bevolking er anno 2005 
anders hebben kunnen uitzien. De gronden die voor groepen uit Java 
bouwrijp waren gemaakt bij Leiding 19, werden merendeels aan anderen 
toegewezen.

ANTON DE KOM EN PAUL SOMOHARDJO

De Javaanse en Hindoestaanse kleinlandbouw heeft zich na 1895 snel 
ontplooid. Er was een neiging onder de immigranten te bespeuren, om 
zich na afloop van hun contract als zelfstandige landbouwers in Surina-
me te vestigen. Ze waren niet bevreesd deze stap te doen, daar zij volgens 
een Verordening van 19 april 1895 (G.B. No. 24) hun recht op vrije terug-
keer mochten behouden. Ongeveer een derde deel van de Hindoestaanse 
en een kwart van de Javaanse immigranten is teruggekeerd.

Het verkrijgen van een stukje grond was voor de Hindoestanen zeer 
aantrekkelijk. Ze begonnen een nieuw leven in Suriname. Bij de Javanen 
lag de reden niet terug te keren iets anders. Velen hadden datgene waar-
voor zij waren gekomen, niet bereikt. Niet genoeg verdiend en gespaard 
om met opgeheven hoofd terug te gaan. Zij waren in hun eigen ogen 
mislukt. Maar er waren ook personen onder de Javanen, die een nieuw 
leven hier waren begonnen. Echter bleef de drang om naar Java terug te 
gaan, de ‘terugkeerideologie,’ nog lang onder de Javanen bestaan. Dat was 
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duidelijk te zien toen Anton de Kom in 1933 actief was en in de periode 
kort voor de onafhankelijkheid, toen vele Javanen emigreerden naar Ne-
derland.

In 1933 hadden de Javanen het relatief bekeken niet zo slecht. De 
rijstoogst was goed, er was voldoende werkgelegenheid en de prijzen van 
de levensmiddelen redelijk. Er was een andere reden die de Javanen rich-
ting De Kom deed gaan. Er leefde nog een grote heimwee onder deze 
groep, om terug te keren naar Java. Zij voelden zich in Suriname nog 
steeds als ballingen. De Kom zou hun terugkeer mogelijk maken. In gro-
te groepen trokken de Javanen vanuit de districten, de plantages verlaten-
de naar de stad, naar het erf van hun ‘Messias’ aan de Pontewerfstraat. 
Toen enkele dagen daarna dertig gewonden en twee doden vielen na een 
salvo van de politie, keerden de Javanen ontgoocheld en neerslachtig te-
rug naar de districten. Gedurende de periode van 1897 tot 1938 zijn 7.784 
Javanen teruggekeerd naar Indonesië. De laatste groep repatrianten, on-
geveer 1.000 is in 1954 per motorschip Langkoeas naar Indonesië terugge-
keerd. Ook van Nickerie gingen personen mee, onder wie 56 uit Hamp-
toncourt, 84 uit Paradise, 4 uit Longmay, 18 uit Sidorejo, 2 van 
Nieuw-Nickerie.

In 1975 was het de huidige assembleevoorzitter Paul Somohardjo, die 
toen als jonge politicus gebruikmakende van de ‘terugkeerideologie’ gro-
te groepen Javanen deed besluiten om nog vÓÓr de onafhankelijkheid 
van Suriname naar Nederland te vertrekken.

DE ERKENNING

Anno 2005 voelen de Surinamers van Javaanse afkomst zich opgewaar-
deerd. Tegenwoordig praat men niet zozeer van de domme Javaan, maar 
van de slimme. Op alle gebieden van de maatschappij hebben de nako-
melingen van de Javaanse immigranten zich een plaats kunnen verove-
ren, bekleden zij hoge posten. Kunst en cultuur werden niet verwaar-
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loosd. Denk maar aan gamalang, wayang, ledeh en wayang wong. Ook in 
Nickerie werkte de Javaan zich op. De eerste persoon van Javaanse af-
komst die de vierde rang in het onderwijs behaalde was Roslan Karso-
widjojo, de latere minister van Binnenlandse Zaken. Ook Katidjan Sas-
tropawiro, Moeginem en Oetoeng Atrisman veroverden zich toen een 
plaats in het onderwijs. Nu generaties verder, is de drang om terug te 
gaan naar Java er niet meer. Hooguit de behoefte het land van de voorou-
ders te bezoeken, of speciale banden met het land aan te gaan, op bij-
voorbeeld cultureel gebied. Ze zijn er trots op, Surinamer te zijn.

0
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M arleen Rosita Dawson kan het 
niet laten. Ze zal op zoek gaan 
naar haar roots in Suriname. Al 
zo een dertig jaar woonachtig in 

Nederland is er geen rust meer in haar leven, sinds de ene droom. Som-
mige mensen begrijpen haar, terwijl weer anderen geen begrip kunnen 
opbrengen voor de sterke drang die in haar leeft. Net een obsessie, ze 
moet daaraan toegeven, anders lijkt ze kapot te gaan onder de druk, niet 
te weten hoe het allemaal begon. De komst van haar voorouders, de plan-
tagegeschiedenis, het contact met het jodendom, planters, rijkdom, ach-
teruitgang en overleving. En als ze terug is, miskenning, tegenwerking, 
maar ook begrip en medewerking. Er hangt over haar land een waas van 
geheimzinnigheid, wat haar steeds doet ontvlammen.

De eerste Von Rehberg
17 november 2005
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CRISTIAAN CONSTANTIJN LOUIS REEBERG

Marleen Rosita Dawson is geboren op 26 april 1947 te Paramaribo. Zij is 
de dochter van Wilhelmina Louise Reeberg geboren in 1920 en later ge-
huwd met Max Dawson, geboren op 3 augustus 1915. Wilhelmina is de 
dochter van Louise Jeane Vijber en Willem Frederik Reeberg van de 
plantage Jagtlust in Commewijne.

Wie is deze Louise Jeane Vijber? Zij, een negerin, komt niet voor in 
het slavenregister. Wie is de eerste Dawson geweest? Wanneer zijn zij ge-
boren en wat waren hun beroepen? Wat Marleen tot nu toe heeft kun-
nen achterhalen, is dat Max Dawson de zoon is van Gerhardina Augusta 
Sniphout en William Alexander Dawson, die apotheker van beroep was. 
De familie Sniphout en Hefboom zijn dus familie van haar vaders moe-
der.

De eerste Dawson moet een blanke man, een Schot zijn geweest. 

Marleen Rosita Dawson
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Reeberg of Von Rehberg of Rheberg moet een Duitser zijn geweest, de 
voorouder van Marleens moeder. Uit het slavenregister heeft zij kunnen 
achterhalen dat Cornelis Zacheus Sniphout, geboren in 1836, na de af-
schaffing van de slavernij huwt met Sophia Hefboom. Hij is delver op de 
plantage Kleinhoop aan de Cottica. Hij is kind van Mathilda Wilhelmina 
Sniphout, geboren in 1809, is ook slavin op de plantage Kleinhoop, waar 
ze als kokkin werkt.

Deze zaken en nog veel meer houdt Marleen mij voor, als ik haar 
bezoek op vrijdagochtend, 16 september 2005. Het is enkele dagen nadat 
zij mij gebeld had en mij vroeg haar te helpen, bij haar zoektocht naar 
haar roots. Toen al proefde ik haar ernst, haar doorzetting en de wil om 
klaarheid te brengen in de geschiedenis van haar familie. En zij verwacht-
te een antwoord van mij. Ik begreep haar volkomen, wat het niet moei-
lijk voor mij maakte, om zaken voor haar uit te zoeken. Voornamelijk 
moest ik nagaan het verband met de familie Reeberg en de plantage 
Goudmijn aan de Boven-Commewijne.

Op maandagavond 15 september als zij voor de tweede keer belt, 
houd ik haar het volgende voor: “Plantage Goudmijn lag aan de linker-
oever van de Commewijnerivier. In de volksmond was deze plantage be-
kend als ‘Skassie,’ afgeleid van de eerste eigenaar Schas. Philip Dikland 
heeft in 2002 de plantage bezocht en heeft in het bos aangetroffen een 
stoom gedreven suikerpersinstallatie, bestaande uit een ééncilinder 
stoom machine ‘Mirrlees Tait & Watson, Glasgow 1869’ en een suikerpers 
‘G. Fletcher, London & Derby.’

De plantage Goudmijn, Ostage en Schatzenburg zijn lange tijd in 
het bezit geweest van de familie Schas. François Schas was de eerste telg 
van de familie Schas in Suriname. Hij huwde met Geertruy van Vhelen 
in 1722. Het was Geertruys derde huwelijk. Zij overleed in 1730. In 1743 
trouwden hij met Sara Pichot. In 1757 had de plantage 235 slaven en een 
watermolen. François had een fortuin, want Ostage had die tijd 98 slaven 
en een beestenmolen, terwijl Schatzenburg, aan de overzijde van de ri-
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vier, een koffiegrond was van 236 akkers.
In 1761 sterft François Schas. De plantage is lang in het bezit geble-

ven van de familie Schas. Zeker tot 1843. In 1790 was de eigenaar F.W. 
Schas en in 1821 erft J.W. Schas. De plantage was toen 1450 akkers groot. 
Rond 1843 kwam de plantage in het bezit van A.T. Kruijthoff en J.C. Ellis. 
Er waren 169 slaven en de plantage was 1.800 akkers groot. Omstreeks 
1850 was John Cornwell Ellis de gezagvoerder op de plantage. Hij had 
een gezin met de slavin Anna en gaf haar en haar familie en kinderen in 
1853 de vrijheid. Zij kregen de naam Baarh, maar Anna en haar kinderen 
wijzigden hun naam in Ellis.

In 1866 overleed John Ellis. Anna leidde vanaf die tijd de plantage. In 
een tijd met grote veranderingen zoals de afschaffing van de slavernij. 
Maar zij scheen een vrouw met kracht te zijn. Want het ging goed. In 
1869 werd zelfs een nieuwe stoommachine geïnstalleerd. Vanaf 1870 kwa-
men contractanten vanuit Demerara en St. Lucia op de plantage. Anna 
Ellis, ex-slavin en directeur, verwelkomde hen. In de jaren 1873 tot en met 
1890 kwamen grote groepen immigranten vanuit India, in totaal 273. Als 
directeuren hadden we toen: 1873 Anna Ellis, 1882 I.M. Samson en E. 
Samson en C.L.L. Reeberg, 1889 Mr. J. Kalff, 1889 C.C.L. Reeberg, 1890 
C.C.L. Reeberg.

Vanaf 1890 arriveerden er contractarbeiders uit Java in Suriname. De 
plantage Goudmijn heeft echter nooit personen uit deze groep aange-
worven. Omstreeks 1900 moet de plantage zijn opgehouden te produce-
ren. Waarschijnlijk heeft het bedrijf de concurrentiestrijd, de schaalver-
groting en modernisering niet kunnen bijhouden.”

Marleen hoort mij rustig aan. Belangrijk voor Marleen is, dat vanaf 
1882, Cristiaan Constantijn Louis Reeberg op de plantage als directeur is 
geweest. Hij is geboren op 12 september 1853 te plantage Goudmijn. Zijn 
moeder was Dulcenca Augustus Reeberg, zijn vader onbekend. Wie was 
deze Reeberg, zijn vader? Wat deed Cristiaan omstreeks 1920 nog op de 
plantage als die zou zijn opgedoekt? Vragen die zij mij stelt, nadat ik 
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mijn relaas heb gehouden.
Wij maken de afspraak elkaar te ontmoeten, op haar logeeradres aan 

de Albertlaan te Balonapark. Het is tien uur in de morgen als wij op het 
balkon plaatsnemen. Het klikt al heel snel tussen ons. Marleen toont mij 
vele foto’s van de familie en houdt mij informatie voor die zij al bijeen 
heeft kunnen brengen. Zij heeft haar best gedaan, echter de tijd dringt 
nu. Over enkele dagen vertrekt ze weer naar Nederland. Ik geef haar en-
kele adviezen hoe daar verder te gaan. Zij vertelt hoe het begonnen is.

Zij droomt een poos terug over een huis met zes kanten aan de Bo-
ven-Commewijne. Het huis is wit en heeft groene ramen. Op het erf staat 
een man met een meisje van ongeveer twee jaar. Hij draagt een planters-
hoed, korkuati, een witte jas met lange mouwen en goudkleurige kno-
pen. Na deze droom kent zij geen rust meer. Wie is de man? Is hij Cristi-
aan Constantijn Louis Reeberg, of zijn vader? Cristiaan was gehuwd met 
Jessica Leckie, geboren te beneden Para, wiens moeder Nemelc heette. 
Welk meisje hield de man in de droom vast? Marleen hoopt op de vra-
gen, ook met uw hulp, een antwoord te vinden. Omstreeks elf uur beslui-
ten wij een bezoek te brengen aan de 76-jarige Eveline Margerite Ree-
berg te Huize Beatrix.

EVELINE MARGERITE REEBERG

Op haar zoektocht naar haar roots leert Marleen haar nicht Eveline ken-
nen. Vele foto’s en uitleg over haar familie heeft zij aan Eveline te dan-
ken. Eveline is de dochter van wijlen Theodora Justina Reeberg. Zij had 
een houtconcessie achter Lelydorp tot aan de Saramaccarivier. Reeberg-
project is naar haar genoemd. Vanwege de bauxietwinning is zij de con-
cessie kwijtgeraakt. Uit het gesprek met Eveline en Marleen begrijp ik 
dat het een en ander tot in de Staten van Suriname is behandeld. De 
toenmalige voorzitter Emile Wijntuin zou zich met de zaak bemoeid 
hebben. Assembleelid George Hindorie zou een rol bij het een en ander 
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hebben gepeeld. Theodara zou een belangrijke NPS’er zijn geweest. Fo-
to’s laten zien dat bij haar rouwdienst vooraanstaande NPS’ers als Henck 
Arron, Ronald Venetiaan en andere notabelen aanwezig waren.

Het treft Eveline des temeer dat ze nu in armoede leeft. Zij kan nog 
nauwelijks haar kamer te Huize Beatrix betalen, vandaar dat ze zal moe-
ten gaan. Mocht ik van haar niet vertellen, maar doe ik toch als een aan-
klacht, omdat ze beter verdient. Voornamelijk uit wat Eveline vertelt, 
begrijp ik ook de relatie van de familie met het jodendom. Ook hoe on-
derling er veel kadamie (heibel) kon zijn onder deze groep. De uitslui-
ting van de ‘bastaardjoden,’ hoe personen werden onterfd en dergelijke. 
Dat de naam Reeberg oorspronkelijk was, Von Rehberg. Het toen door 
‘fouten’ Reberg werd. Werden de ‘Von’ en de ‘h’ verwijderd omdat de 
blanke zich had vermengd met een negerin, een slavin? Hoe men van 
Dulcenia Augustus Reberg, Dorsneijja Reberg had gemaakt. Was het op-

Eveline Margerite Reeberg (links) in gesprek met Marleen
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zet? Zij liet het corrigeren. Door haar te doen werd in de plaats van de ‘h’ 
nog een ‘e’ in Reberg gezet waardoor de naam uiteindelijk Reeberg werd. 

Hoe een zekere Dettmeyer, de grootmoeder van Theodora Justina 
Reeberg, met wie hij een relatie had, bedrogen had, haar straatarm ach-
terliet. Wat ik hoorde, mag ik uit respect voor Eveline en de familie niet 
vertellen. In Duitsland kwam hij om in een concentratiekamp. Armoede, 
verdriet leed en pijn, oudjes die vergeten worden door de gemeenschap, 
zijn het leidmotief. Zaken waarmee Marleen ook op haar zoektocht naar 
haar roots te maken krijgt.

Tegen twaalf uur in de middag neem ik afscheid van Marleen en 
Eveline. Ik moet naar Philip Dikland in verband met de tweede zoek-
tocht in Paramaribo. Met Eveline en Marleen in gedachten sluit ik achter 
mij, met tegenzin, de poorten van Huize Beatrix.

0
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D e Groot-Henarpolder werd gerekend 
tot de beste en mooiste bevolkingspol-
der van Nickerie. Eind jaren 50 van de 
vorige eeuw werd de vraag gesteld, hoe 

mensen in Nickerie aan de landbouw te krijgen. De nieuwe polder gaf 
bij de totstandkoming duidelijk antwoord op deze vraag. De pas aange-
legde polder met hoofdweg, zijwegen, kanalenstelsel en bevloeiing, 
stond haaks op wat de boeren eerder gekend hadden.

Hoe is het nu bijna zestig jaar later met deze polder gesteld? Alvo-
rens antwoord op deze vraag te geven, duiken wij in de landbouwge-
schiedenis van Groot-Henar. Twee personen die nauw betrokken waren 
bij de aanleg van deze polder, zijn ons daarbij behulpzaam.

Groot-Henarpolder in  
historisch perspectief  
Deel 1
28 januari 2006
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EEN LUST OM TE ZIEN

Onder deskundige leiding werd de nieuwe polder voorbereid en aange-
legd. Een woest stuk land werd omgetoverd, tot een voor die tijd zeer 
moderne polder. Geen wonder dat de nieuw aangelegde polder een ge-
weldige aantrekkingskracht uitoefende op de mensen, die er een kijkje 
kwamen nemen en de landbouwers die er moeite voor deden, een stuk 
grond te worden toegewezen. Dit beeld werd verder verwerkelijkt, toen 
in 1960, al twee jaren na de ingebruikname, de eerste rijstoogst binnen 
was en de gezonde werklust steeds grotere vormen aannam. Het was ech-
ter niet bij rijst gebleven, want de markt in Nieuw-Nickerie werd over-
spoeld met pompoenen, koren, groenten, bananen, bacoven, tomaten en 
andere producten. Het ontbrak niet aan werklust en ijver onder de boe-
ren van Javaanse, Hindoestaanse en zelfs Creoolse afkomst. Bomen wer-
den geveld, loostrenzen gegraven en huizen gebouwd. Er werd veel ge-
pland, waardoor de landbouwers verzekerd waren van voedsel voor eigen 
gebruik. De werklust werkte aanstekelijk op de rest van de landbouwers 
in Nickerie. Er was leven, groei en vooruitgang in. Dit vroeg om meer 
steun van de overheid en nieuwe markten om de overvloed aan produc-
ten, aan te kunnen. Voor de verduurzaming van de producten, was in 
feite de aanwezigheid van een beginnende landbouwindustrie noodza-
kelijk.

Een persoon die via het ministerie van L.V.V. tientallen jaren betrok-
ken was bij dit project was Idoe Alimoertadja, geboren te Paradise op 13 
oktober 1938. Door zijn vader die afkomstig was uit Brits-Indië, is hij 
vanaf kleins af, nauw betrokken geweest bij de landbouw. Op twintigja-
rige leeftijd in 1958, na te zijn getrouwd, vestigde ook hij zich op de nieuw 
aangelegde polder. Op 1 juni 1960 begon hij te werken bij het ministerie 
van L.V.V., waar hij bleef tot 1998. Na zijn pensionering is hij door het 
rijstinstituut Adron aangetrokken, voor het geven van voorlichting aan 
de landbouwers. Over de Groot-Henarpolder vertelt hij het volgende: 
“Zij was een bloeiende polder. Er werd van alles gepland, ook de La-
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katang bananen (bacoven), die werd geëxporteerd. Er was een overvloed 
van de bananen voor de kook, pompoenen, pomtajer, andere aardvruch-
ten, groenten en rijst. Vele producten vonden hun weg naar Guyana. Een 
zekere Djaran die woonde op de hoek van de Oost-Kanaalstraat en de 
Julianastraat, zorgde voor de opkoop. De polder was een lust om te zien. 
Je had goed onderhouden dammen, kanalen, primaire en secundaire we-
gen. Naast percelen voor de rijstteelt waren er ook gronden voor droog-
gewassen zoals de cacao. Die lagen in de zogenaamde noord-west hoek, 
het gebied waar je vroeger o.a. de plantage Gloria had. Deze was een 
koffie- en cacaoplantage.

Een bekende landbouwer van toen was Motigier. Hij had een rijst-
aanplant, een cacao-aanplant en een citrusaanplant. Daarnaast had hij 
een aantal koeien, dat voor melk en mest zorgden. Een modelbedrijf dat 
als voorbeeld diende, om de landbouwers te bemoedigen. Een zoon van 

Alimoertadja Idoe in december 2005
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Motigier, Raghoebier, is thans een bekende groothandelaar en doorvoer-
handelaar van Nickerie. Er was niet veel geld in omloop, de landbouwers 
waren niet rijk, maar wel zelfvoorzienend. De cacaoplantjes werden eerst 
vanuit Paramaribo aangevoerd. Later werden de plantjes zelf in Nickerie 
gemaakt. Vanuit de overheid, het commissariaat werd op toegezien, dat 
alles werd onderhouden. Er was een behoorlijke controle. Er was speciaal 
een fonds, van waaruit de landbouwers konden putten om herinvesterin-
gen te plegen.”

Ik vraag Orie een vergelijking tussen toen en nu te maken. Hij zegt 
dan het volgende: “Kijk, ten aanzien van het onderhoud kan ik zeggen, 
dat die nu zeer slecht is. Toen was er controle die werd uitgevoerd door 
zes bestuursopzichters (mandjas) samen met de projectleider. Er was 
geld ter beschikking voor de landbouwers. Nu zijn de meeste kanalen of 
dichtgeslibd of overwoekerd door waterplanten. Dan is er een tekort aan 
water voor de rijstteelt, dan is er een probleem om overtollig water af te 
voeren. De landbouwers leven nu in grote armoede, er is geen fonds 
meer ter beschikking.

TUSSEN GLORIA EN BOLLETRIEKREEK

Ali Sewrutton die ten tijde van het opzetten van Groot-Henarpolder dis-
tricts-opzichter was, vertelt over zijn ervaringen het volgende: “Om te 
begrijpen waarom de polder op de plaats is waar zij nu staat, moet ik kort 
in de geschiedenis teruggaan. In de 19de eeuw telde Nickerie een aantal 
plantages. Aan de linkeroever had je, als je de rivier opging: Margarethen-
burg, Waterloo, Nursery, Hazard, Pleasance, Paradise, Phoenix, Hampton-
court, Krappahoek, Lot en Gloria. Het gebied tussen Gloria en de Bollet-
riekreek, in volksmond bekend als ‘Boltricreek’ was niet in productie. In 
1920 werd in de nabijheid van de Bolletriekreek, de Henarpolder opge-
zet. Het werk stond onder bestuursopzichter Henar en voorman Duyts. 
Vandaar de benaming Henarpolder en Duytsweg, de hoofdweg van de 
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polder. Let wel men spreek nu van de Klein-Henarpolder, maar die bena-
ming is onjuist. Het is de Henarpolder. Toen in 1958 in het noordwesten 
de Groot-Henarpolder werd opgezet, is men naar analogie van de nieuwe 
polder gaan spreken van de Klein-Henarpolder. Op de plantages woon-
den dus de blanke meesters en hun negerslaven. Na de afschaffing van de 
slavernij vestigenden een deel van de vrije negers zich langs de rivier, 
tussen de plantage Gloria en de Bolletriekreek. Ze beplantten hun gron-
den van ongeveer 2 ha met cacao en andere drooggewassen voor eigen 
gebruik. De ‘Frimangrons’ van Nickerie. De gronden hadden namen zo-
als: Visschershaven, Mofina, Sola, Bethelhem, Broedershoop en Castil-
lonrust. Er was geen Oost-Westverbinding en alle transport geschiedde 
over de Nickerierivier naar Nieuw-Nickerie. Het was de bedoeling van de 
overheid de mensen rond een polder te doen wonen, wat de medische 
verzorging, scholing e.d. zou vergemakkelijken. Dus kwam de Henarpol-

Kaart van ‘Frimangrons’ te Henarpolder
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der, die in het begin voornamelijk door de afstammelingen van de slaven 
werd bewoond. Pas later kwamen steeds meer Hindoestanen, de afstam-
melingen van de Brits-Indische contractanten, in dit gebied wonen. Tus-
sen de Henarpolder en Hamptoncourt bleef echter een stuk grond van 
ongeveer 3000 ha onbenut. Na de Tweede Wereldoorlog kwam met de 
Marshallhulp voor de wederopbouw van Europa, ook voor Suriname via 
Nederland met het welvaartsfonds geld vrij voor projecten. Begin jaren 
50 van de vorige eeuw, werd gestart met de aanleg van de Groot-Henar-
polder, ter stimulering van de bevolkingslandbouw. Eerder was ten zuid-
westen van Nieuw-Nickerie, de Clarapolder aangelegd.”

QUINTUSBOSCH EN VAN DAHL

Met genoegen luister ik naar de uitleg van Ali. Hij had in 1953 zijn Mu-
lo-B diploma bij de eerste Muloschool van Nickerie behaald. Trad kort 
daarna in de bestuursdienst en zou zich gedurende vele jaren met de 
ontwikkeling van Nickerie bezighouden. Hij zou zijn loopbaan beëindi-
gen als secretaris van de dienst. Over Groot-Henar vertelt hij verder: “Het 
Nederlandse bedrijf ‘Interbeton’ was belast met de aanleg van de polder. 
Een gebied was bestemd voor het wooncentrum, met scholen, andere 
overheidskantoren en woonpercelen. Een ander gebied voor de rijstper-
celen en de noord-west hoek voor drooggewassen zoals cacao en veeteelt, 
dus gemengde bedrijven. De selectie van de boeren die in aanmerking 
zouden komen voor een stuk terrein, heeft ongeveer drie jaren geduurd. 
Eind 1957 was men zover. Het B.L.O., Bureau Landelijke Opbouw, de 
voorloper van het Planbureau en de bestuursdienst, waren met de uitgif-
te van gronden belast. De commissaris Quintusbosch, heeft de bestuurs-
opzichter Van Dahl met zijn medewerkers waaronder mij, met de afhan-
deling belast. Ik moest de selectielijsten doornemen, bekijken, en alle 
percelen van de series 1 tot en met serie 23, van naamborden voorzien. De 
grootste serie telde 23 percelen, de kleinste serie, serie nummer 13 telde 4 
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percelen. De mensen waren zeer enthousiast. Elke dag kwamen er hon-
derden mensen om te vragen als zij in aanmerking waren gekomen voor 
een perceel. De verdeling heeft ongeveer 7 maanden geduurd. De polder 
was een pracht van een polder met een hoofdweg, dammen en paden. De 
gelukkige Nickerianen, konden aan de slag. Men had hoop, er waren 
toekomstperspectieven, er was groei en vooruitgang.”

Als ik verder praat met Ali, geeft hij een scherpe vergelijking tussen 
toen en nu. Kleine landbouwers hebben met hun arbeid, grote zonen en 
dochters voortgebracht. Maar er zouden ook jaren volgen met een ge-
brek aan visie, over hoe verder. In deel 2 zijn dat de zaken, die aan de orde 
zullen komen.

0
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I n het artikel “Groot-Henarpolder in historisch per-
spectief deel 1,” heeft u mogen lezen hoe in Nic-
kerie, een van de beste en mooiste polders, zo’n 
zestig jaren terug werd aangelegd. Twee Nickeri-

anen die nauw bij het tot stand komen van de polder waren betrokken 
vertelden hun verhaal. In dit vervolg artikel, geeft Ali een haarscherpe 
vergelijking tussen toen en nu. Daarnaast belicht groothandelaar C. Rag-
hoebier zijn vader, Motigier Raghoebier, wiens landbouwperceel toen, 
als modelperceel werd aangeprezen. De landbouw in Nickerie maakt 
zeer slechte tijden door. Als het toen kon, waarom nu niet? Het antwoord 
op de vraag wordt u onomwonden gepresenteerd.

ZELFVOORZIENEND, LEENBANK EN POTENTIE

Kleine landbouwers van Nickerie hebben kunnen meemaken, met wat 

Groot-Henarpolder in  
historisch perspectief  
Deel 2
7 februari 2006
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voor voortvarendheid beleidsmakers en de bestuursdienst werkten, om 
de landbouwers een beter bestaan te bieden. Er was aan niets gebrek. 
Arbeidszin, inspiratie, inzet en ontwikkelingsvisie, maakten, dat grond, 
water en lucht, de arbeidende mens, moesten dienen. Onbenutte land-
bouwgronden, werden aan de mens dienstbaar gemaakt. Er kwam daad-
werkelijk ontwikkeling, de landbouwproductie in het district nam 
enorm toe. Nu in 2006, zien wij dat niet alleen de ontwikkeling, maar 
ook de groei in de landbouw al jaren is gestagneerd, achteruitgang en 
verval hebben hun intrede gedaan. 

Ali Sewrutton, de gepensioneerde districts-secretaris, geeft zijn visie: 
“De mensen waren zeer enthousiast en kwamen elke dag bij honderden 
om te informeren, wanneer het zover zou zijn om te kunnen beginnen. 
Ook al wist men dat men in aanmerking was gekomen voor een perceel, 
de polder werd dagelijks bezocht. De Groot-Henarpolder was een mo-
delpolder. Een deel van de polder was klaar gemaakt voor de rijstteelt en 
een ander deel voor de teelt van drooggewassen. Voor je als landbouwer 
in aanmerking kwam voor een perceel, werd je gevraagd waar je wilde 
wonen. Er waren erven in het wooncentrum, maar er waren ook land-
bouwpercelen gereed gemaakt, waar je verplicht werd gesteld om op te 
wonen. De gronden werden uitgegeven en na enkele jaren was de pro-
ductie daar. De landbouwers waren selfsupporting, hadden hun kippen, 
doksen, schapen, geiten en koeien, naast hun groenten, vruchten en an-
dere producten. Om de productie en groei te continueren, was een fonds 
beschikbaar. De mensen mochten geld lenen bij de voorloper van de 
VCB, een leenbank, een sociale bank gevestigd in het commissariaat. 
Goedkeuring voor de lening werd gegeven door de overheid. Er waren 
kredietagenten voor de polder aangesteld, met wie de boeren in contact 
stonden. Renteloze leningen voor de aankoop van schoeisel, kleding, 
productiemiddelen e.d., werden verstrekt. Enkele kredietagenten van die 
tijd waren: Lie A Chang, Tjon Sieuw, Zalmijn, Van Dahl (de gepensio-
neerde commissaris). Men deed meer dan alleen landbouwpercelen 
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klaarmaken. In het wooncentrum kwamen woningen voor ambtenaren, 
overheidskantoren, een school, een politiepost, een polikliniek. Zie je de 
dingen nu gebeuren? Worden tegenwoordig wooncentra aangelegd en 
nieuwe gebieden ingepolderd? Wat heeft dekolonisatie ons gebracht? De 
overheid van toen was erg zorgvuldig. De overheid van toen liet de ver-
zorging van de bevolking niet aan het toeval over. De bevolking had veel 
minder te klagen als nu. Jaarlijks maakte de bestuursdienst staten op 
voor de gouverneur, van waaruit de kracht van het district kon worden 
waargenomen. Men kon op elk moment weten, hoeveel mensen waar 
woonden, wat hun geslacht, leeftijd en ras was. Hoeveel doksen, eenden, 
koeien, varkens, paarden en ezels men had. Alles werd in de decimaal 
nauwkeurig vastgelegd. Zo wist de overheid, de bestuursdienst, de com-
missaris wat er was, wat het district te bieden had. Dus zou de gouver-
neur gevraagd hebben, “commissaris, hoeveel paarden zou je aan Para-

Plantage Gloria en ‘Frimangrons’ in Nickerie
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maribo kunnen leveren,” dan had hij het antwoord de volgende dag al. 
Dus men wist precies de stand van zaken tot de bezigheden van de bevol-
king van de districten en de plantages. De bevolkingsstaat, alles wist men. 
In 1958 heb ik de laatste bevolkingsstaat van de oostelijke polders opge-
maakt voor de dienst. De eindstaat werd gestuurd naar de gouverneur. 
Zulke staten werden daarna niet meer opgemaakt. Toen kwam steeds 
meer de eigen politiek in Suriname aan bod en kennelijk ging het de 
regeringen niet meer aan, wat het district op een bepaald moment aan 
potentie had. Zie daar hoe groot de aandacht was van de koloniale rege-
ringen.

Nu mogen wij spreken van een grote verwijdering tussen regering, 
beleidsmakers en het volk. Een grote verwijdering, heel groot, vandaar 
dat de dingen nu scheef gaan. Er is te veel ‘bla, bla, bla,’ maar er gebeurt 
weinig. Ik ben geen pessimist, maar wij gaan hard achteruit, de toekomst 
ziet er slecht, niet rooskleurig uit.”

MOTIGIER RAGHOEBIER

Het zou niet goed zijn in de mineurstemming te blijven, trots het niet 
valt te ontkennen, dat Nickerie zeer moeilijke tijden doormaakt. Het dis-
trict heeft zijn ups en downs gekend. De plantages van Nickerie produ-
ceerden zo halverwege de negentiende eeuw, zelfs meer dan de sukkelen-
de plantages, elders in het land. Daarnaast waren de Nickeriaanse 
plantages bekend om hun schoonheid. De behandeling van de slaven 
mild en hun gedrag minder opstandig. Ook na de afschaffing van de sla-
vernij, bleven de negers dicht bij de plantages hun gronden de ‘Friman-
grons’ te beplanten. Een deel van deze gronden maakten halverwege de 
twintigste eeuw plaats voor de Henarpolder en de Groot-Henarpolder. 
Er kwamen nieuwe spelers erbij, de immigranten en hun nakomelingen. 
Op Groot-Henar, wist Motigier Raghoebier, een modelbedrijf in stand te 
houden.
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Zijn zoon Raghoebier vertelt over die tijd: “Mijn grootvader Moha-
bier Raghoebier kwam als immigrant in Guyana te werken. Zijn zoon 
Motigier vestigde zich in Suriname met succes. Mijn vader dus, is gebo-
ren in Guyana in het jaar 1914. Hij trouwde met Nankie Manichand, mijn 
moeder, op wie ik eveneens trots ben. Mijn vader kreeg op Groot-Henar 
via LVV een proefbedrijf onder zijn beheer. Hij plantte cacao, bananen, 
sinaasappelen, oerdie en rijst. Koeien zorgden voor melk en mest. Samen 
met hem werkten wij hard op de grond. Hadden wij een teveel aan bana-
nen, dan verkochten wij die voor 5 centen een pond in Guyana. Voor het 
proefproject kreeg mijn vader 1 gulden per dag, ongeveer 30 gulden per 
maand. Cacao werd gedroogd en lokaal voor ongeveer 75 centen per kilo 
verkocht. Het was de bedoeling cacao te exporteren, maar de andere ver-
bouwers lieten het liggen. Wij waren niet rijk, het leven was hard. Geen 
elektriciteit, geen leidingwater, wij dronken water uit de sloot, maar wij 

Motigier Raghoebier en echtgenote Nankie Manichand
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jammerden niet. Het leven was toch dragelijk, er was moraal en onder de 
mensen heerste respect. Er was eenheid en de mensen waren fatsoenlijk. 
Wij leefden trots de armoede gelukkig, want, wij waren zelfvoorzienend. 
Een blik van je vader was voldoende om je tot bezinning te brengen. 
Kreeg je de opdracht om te werken, dan deed je dat. Ook op de zondag. 
Je werkte hard. Vier hectare grond wieden met de houwer was geen mal-
ligheid. Dat ging door van zes uur ’s morgens tot zes uur in de late mid-
dag. Mijn ouders hadden acht kinderen, drie jongens en vijf meisjes. Wij 
allen werkten hard. Van die tijd heb ik geleerd spaarzaam te zijn. Vermor-
sen was uit den boze. Wij hadden één van de mooiste gronden van Henar. 
Wij plantten op de oude bedden van de plantage Gloria naast de droog-
gewassen, ook veel vruchten.”

Ik onderbreek Raghoebier om hem te vragen of hij een vergelijking 
tussen toen en nu kan maken. Hij zegt het volgende: “Groot-Henar was 
zeer mooi en netjes. Met de fiets kon je elk deel van de polder bereiken. 
Nu is alles onder wied. Je wordt zelfs bang om naar de achterste delen 
van de polder te gaan. De wegen de kanalen, niets is goed, niets wordt 
onderhouden, het hele irrigatiesysteem is in de soep gegaan. Met de dag 
is de achteruitgang te zien.”

De zoon van Motigier is nu meerdere malen miljonair. Hijzelf heeft 
ook hard moeten knokken voor een eigen bestaan. Hij is van alles ge-
weest. Marktverkoper, buschauffeur, kleinhandelaar, zelfs heeft hij 15 ja-
ren lang achter de roulettetafel voor hotel Torarica gestaan. Van acht uur 
’s avonds tot vijf uur in de ochtend verrichte hij arbeid. Daarna ging hij 
naar de markt om te verkopen tot 2 uur in de middag. Vier uren per dag 
slapen was normaal. Let wel, zelf heeft hij nooit zijn geld vergokt. Maar 
wat hij van zijn ouders op Groot-Henar heeft meegekregen en wat hij 
van wijze mannen heeft mogen bijleren, hebben hem succes gebracht. 
Nu heeft hij landerijen met vruchtbomen in Saramacca, gronden in Nic-
kerie en Paramaribo. Hij reist de wereld rond voor het doen van zaken. 
Te Prins Bernhardpolder was hij begonnen te werken voor 6 centen per 
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uur, ƒ3.50 per week. Verkocht melk, maar was spaarzaam. Kwam in Para-
maribo in de Casino te werken, tot Imro Manglie hem overhaalde heel 
klein met het verhandelen van rijst te beginnen. Geboren op 26 mei 
1944, mocht hij zich 36 jaren later in eind ’70, een echte miljonair (in US 
dollars) noemen. Werklust, spaarzaamheid, vertrouwen in zichzelf en 
God, zijn de bouwstenen van zijn succes. Motigier Raghoebier met de 
Groot-Henarpolder, noord-west hoek, heeft een grote Nickeriaan voort-
gebracht.

0
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O p vrijdag 21 april jl. had ik de eer een gesprek te 
hebben met mevrouw D. Quintus Bosz-Sharma, 
de weduwe van Aksel Johann Albrecht Quintus 
Bosz. Was het eigenlijk begonnen om zijn ver-

richtingen als districts-commissaris van Nickerie te vernemen en vast te 
leggen, het bijzondere laat zich niet beperken als zij moeiteloos vertelt. 
Schoonheid, eerlijkheid, oprechtheid, kennis en liefde vonden elkaar op 
een niet te voorspellen wijze. Als zij beetje bij beetje het verhaal van Ak-
sel en haar laat herleven, ervaar ik deelgenoot te zijn, van een boeiend 
levensverhaal.

HIJ WAS SMOORVERLIEFD

Djanakdee Sharma, geboren op 17 oktober 1931 te district Saramacca, had 
nooit kunnen vermoeden dat zij ooit de districts-commissaris van Nic-

Professor Mr.  
A.J.A. Quintus Bosz
28 april 2006
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kerie, Quintus Bosz, zou huwen. Als dochter van een Hindoe priester, 
een brahmaan, was ze religieus, doch eenvoudig opgevoed. Thuis had ze 
net als haar ouders uit de koperen thali en lotha leren eten en drinken, 
waren er vaste tijden en regels, voor de dagelijkse handelingen van het 
levensgebeuren. Als enig kind van Narbada Persad Sharma, geboren op 
19 december 1895 en zijn vrouw Ramrati Dasrath, beide uit Brits-Indië, 
werden haar vele hoge waarden en normen van het leven bijgebracht. 
Ruim voldoende om in haar latere leven de weelde te kunnen dragen, te 
kunnen participeren in de sociale en maatschappelijke toplaag van de 
maatschappij, waar ze zou komen te verkeren.

Op het balkon van haar mooie woning, vertelt zij haar verhaal: “Het 
is in het jaar 1952, als ik in Nickerie aankom voor doorreis naar Guyana, 
waar ik met een muziekgezelschap voor een chautaal optreden moest 

Aksel en Djanakdee in hun jonge jaren
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zijn. Aanvankelijk was de muziekgroep met de ‘Binnendoor’ vanaf het 
Saramaccakanaal, zonder mij, richting Nickerie vertrokken. Het lukte 
mij die dag nog een paspoort te krijgen. Vroeg genoeg om tegen 6 uur in 
de namiddag op de ‘Perica’ te stappen, om de reis naar Nickerie via de zee 
te maken. Toen de groep in Nickerie aankwam konden zij hun ogen niet 
geloven, toen zij mij op de steiger zagen. Na onze optredens in Guyana, 
bleef ik in Nickerie achter. Ik wilde vroedvrouw worden en trok in bij 
vroedvrouw Milzinck van wie ik het werk zou leren. Ik bleef vervolgens 
voor twee jaren in de leer bij de zeer bekende vroedvrouw zuster Lowe. 
Ik trad daarna in dienst van het Witte Kruis en werkte 1 jaar voor de or-
ganisatie. Mijn manier van werken ontging de mensen van het zieken-
huis te Margarethenburg niet. Zuster Herdigein stelde de directeur van 
het ziekenhuis dokter Treurniet voor, mij naar Nederland te sturen voor 
een verpleegstersopleiding. Voor afhandeling van mijn paspoort moest 
ik naar de districts-commissaris. Inmiddels lag de leiding van het district 
in handen van Quintus Bosz. Ik wist niet, dat hij smoorverliefd op mij 
was. Toen ik tegenover hem zat, met alle respect nietsvermoedende, vroeg 
hij mij wat ik in Nederland ging doen. Ik zei hem dat ik verpleegster 
wilde worden en daarvoor ging studeren. Daarna zou ik werken, sparen 
en een wereldreis maken. Hij zei tegen mij: ‘maar als ik jou een wereld-
reis aanbied, zou je willen blijven.’ Ik gaf als antwoord dat ik eerst ver-
pleegster wilde worden, dus zou gaan. Toen zij hij dat hij mij als vrouw 
wilde, als ik instemde zou hij mij na ons huwelijk een wereldreis aanbie-
den. Tot op dat moment had ik zelf geen andere intentie dan te gaan 
studeren en nam hem niet direct serieus. Maar hij was echt verliefd op 
mij. Toen hij later van iemand op het commissariaat die mij kende ver-
nam, dat ik een afscheidsfeest zou hebben, vroeg hij mij om een uitnodi-
ging. Het was werkelijk een eer, de commissaris op mijn feest te hebben. 
Ik vertrok daarna naar Nederland en had acht maanden geen contact 
met hem. Bij toeval ontmoette ik hem voor een reisbureau in Amster-
dam. Hij was op doorreis naar Italië. Ik was op weg naar het ziekenhuis 
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voor mijn werk, toen ik hem uit een toeristenbus, die stond voor een 
reisbureau, zag stappen. Ik stopte, hij zag en herkende mij en liep hij naar 
mij toe… mijn fiets viel uit mijn hand. We waren blij elkaar te zien. Wer-
kelijk, wat voor jou bestemd is, kan niemand je ontnemen. Hij vertrok 
naar Italië, keerde terug naar Suriname, maar wij bleven in contact met 
elkaar. In augustus 1959 studeerde ik af en keerde in december terug naar 
Suriname. Op 18 februari 1960 trouwden wij met elkaar in Paramaribo, 
waar hij inmiddels, als commissaris was aangesteld. Mijn vader was reeds 
overleden en aanvankelijk mocht ik van mijn vaders broer niet met Ak-
sel trouwen, omdat hij geen Hindoestaan was. Mijn vader was priester en 
ik zou hem geen eer aandoen, vond hij. Maar mijn moeder verleende 
haar medewerking, zij tekende de huwelijksakte, ik was toen 29 jaar. Mijn 
man was een lieve zorgzame man. Je kon in alles op hem vertrouwen. Hij 
was punctueel en oprecht. Voor de zaak van de rechtvaardigheid, kon hij 

Aankomst Perica in de jaren ’50
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zijn leven geven.”

EEN ZEGEN VAN GOD

De commissaris van de bloemen, zoals hij in Nickerie bekend stond, was 
eerder getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw met wie hij drie zonen en 
een dochter had, was overleden. Ook Djanakdee was eerder getrouwd 
geweest. Zij trouwde toen zij 16 jaar was, kreeg een kind, maar verloor 
haar man al na een jaar. Na 14 jaren begon zij een nieuw huwelijks-leven. 
Met elkaar zouden zij vele vreugdevolle jaren beleven.

Als ik haar vraag over de loopbaan van haar man te vertellen, vertelt 
zij bescheiden doch enthousiast het volgend: “Mijn man is geboren op 
25 april 1915 te Pasoeroean op Java in Indonesië. Hij had een Deense moe-
der en Nederlandse vader. Op 22-jarige leeftijd voltooide hij de opleiding 
aan de Hogere Landbouwschool voor de Tropen in Deventer. In 1947 en 
1954 behaalde hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht zijn meestertitels 
voor Indisch, respectievelijk Nederlands recht met het judicium, cum 
laude.

Hij was inmiddels 1ste Luitenant geweest bij het K.N.I.L. en Kapitein 
bij het K.L. die hem in 1949 detacheerde naar Suriname. Hij kreeg eervol 
ontslag van het leger in 1958 en trad in overheidsdienst waar hij vele hoge 
functies bekleedde. Sinds 1955 was hij buitengewoon docent aan de Suri-
naamse Rechtsschool. Daarna doceerde hij aan de Anton de Kom Uni-
versiteit van Suriname, waar hij in de functie kwam van Rector Magnifi-
cus. Bekend is zijn standaardwerk: Drie eeuwen Grondpolitiek in Suriname. 
Dit werk dat nog steeds op de universiteit wordt gebruikt wordt binnen-
kort herdrukt. In de jaren zestig en zeventig was hij lid van de Staten van 
Suriname. Daarnaast heeft hij een 11-tal missies uitgevoerd voor de F.A.O., 
O.A.S., I.D.B. en de Wereldbank.”

Ik sta verstelt van de bijdrage dat Professor Mr. A.J.A. Quintus Bosz, 
ook bekend als QB, aan Suriname heeft geleverd. Niet hier geboren, Su-
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rinamer geworden, voor dit mooie land gekozen, zijn krachten en leven 
heeft gegeven. In Nickerie betrokken bij de aanleg van de Henarpolder, 
een van de mooiste polders van het district. De aanleg van plantsoenen, 
het keurig houden van irrigatiewegen, kanalen, wegen en straten is de 
Nickerianen bijgebleven. Als ik mevrouw Quintus Bosz vraag hoe zij 
zich voelde de vrouw van zo’n belangrijke man te zijn zegt zij: “Het is 
een zegen van God. Voor mij is iedereen gelijk. In Japan mocht ik in het-
zelfde bed slapen waarin prinses Beatrix had geslapen.” Bij het huwelijk 
van Djanakdee en Aksel, hadden zij als getuige de bekende schrijver Lou 
Lichtveld, Albert Helman. Zij zelf is een zeer bijzondere vrouw. Op so-
ciaal en maatschappelijk gebied nog steeds actief in Suriname. Ook op 
cultureel gebied. Zo heeft zij opgetreden als hoofdrolspeelster in het to-
neelstuk “Is zij schuldig.” Opgevoerd in 1962 voor de prinsessen Irene en 

Djanakdee immer actief
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Margriet. Ontdekt door schrijver en Hindi leraar Baboe Mahatamsingh, 
trad ze op in de toneelstukken Soenderas en Wahre Paisa en de film Land 
van Rama. Over haar zal bij Vaco binnenkort een boek worden uitgeven.

In 1962 was zij betrokken geweest bij het comité: Anti onafhanke-
lijkheid nu. Zij vertelt: “Met o.a. de vrouwen Mitrasingh, Kanhai, Poet-
cher en Kalender had ik een groep gevormd die een betoging zou orga-
niseren tegen de onafhankelijkheid. Pengel zou die met ondersteuning 
van Lachmon, bewerkstelligen. Pengel was daarvoor voor besprekingen 
in Nederland. Het comité had inmiddels een vergunning gekregen van 
de districts-commissaris van Paramaribo Quintus Bosz. De minister-pre-
sident Emanuels had de commissaris daarvoor ontboden en gezegd de 
vergunning niet te verlenen, daar de betoging tegen de wensen van de 
regering zou zijn. Hij verbood de commissaris echter niet, die handelde 
naar eigen inzichten en gaf de vergunning. Een dag daarna, nog vÓÓr de 
betoging, werd Quintus Bosz ontheven uit zijn functie.”

Uit het totale verhaal van Djanakdee blijkt dat Lachmon er alles aan 
gedaan had de dames tot andere gedachten te brengen, de betoging niet 
te houden. Zelfs voor intimidatie, schroomde hij niet. De dames boden 
hem aan tegen de onafhankelijkheid te betogen, maar hij wilde dat niet, 
want het paste hem toen, Pengel te steunen. Duizenden mensen betoog-
den toen tegen “de onafhankelijkheid nu.” De betoging was een groot 
succes. Quintus Bosz werd in ere hersteld en benoemd tot hoofdcommis-
saris.

“Toen mijn man,” vertelt Djanakdee verder, “statenlid was tijdens de 
PNP-regering en niet mee wilde werken in de partij, dat partijleden zich 
grote stukken grond zouden toe-eigenen, moest hij een eigen fractie vor-
men. Hij werd een jaar lang ontheven als docent aan de universiteit. Hij 
bracht de staat voor het gerecht en won de zaak. Een jaar salaris moest 
hem worden uitbetaald. Wij maakten daarna onze wereldreis. Vele lan-
den werden bezocht, India tot driemaal toe.”

Aksel had zijn woord gehouden, in zijn werk had hij het goede voor-
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beeld gegeven. Hij was een bijzondere man, bijgestaan door een unieke 
vrouw. Is het niet jammer dat niets in Nickerie, naar deze bijzondere 
commissaris van de bloemen is genoemd? …Het is daarvoor nog niet te 
laat.

0
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H ij is een ervaren bestuurder geweest, 
met het gevoel voor rechtvaardig-
heid. Daarbij deed het er niet toe, 
wie de persoon was over wie en 

waarover hij moest oordelen. Bijgestaan door zijn echtgenotes, zijn eer-
ste vrouw kwam te overlijden, kon hij met studie en ijver, een respectabe-
le plaats in de samenleving verkrijgen. Wie was deze grote Surinamer 
eigenlijk? Wat heeft hij als Districts-Commissaris, voor Nickerie en Suri-
name betekend?

DISCIPLINE, ORDE EN TUCHT

Op 85-jarige leeftijd op 17 maart 1999, komt in volle bewustzijn een eind 
aan zijn welbesteed leven. Tijdens zijn leven heeft hij verschillende func-
ties bekleed, die hij alleen vanwege zijn studie, ijver en bijzondere per-

De eerste Nickeriaanse 
commissaris: B.J.  
Parabirsing
10 juni 2006
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soonlijkheid, heeft weten te bemachtigen. Bahadoer Jozef Parabirsing, de 
eerste Nickeriaan van Hindoestaanse afkomst, die commissaris werd in 

D.C. Parabirsing in Gala-uniform in Nickerie omstreeks 1961
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Nickerie. Bharos G. en Doekhie R. zouden later volgen. Ik breng een 
bezoek aan zijn vrouw Salomé Rahmatbibi, die het boeiende levensver-
haal van Jozef vertelt: “Mijn man werd geboren op 5 juni 1913 in het dis-
trict Nickerie als tweede kind van de evangelist Philip Parabirsing en 
Somaria Piare. Geboren aan de Landingstraat, waar eerst de Spangen-
bergschool stond en waar nu Huize Francis voor oudjes is gevestigd. Van-
wege de komst van het gezin naar Paramaribo en overlijden van zijn 
moeder, kwam hij in het internaat Schutz van de E.B.G.S. terecht. Zijn 
vader werd wederom in Nickerie te werk gesteld. Zoals hij het aan mij 
vertelde: ‘In het internaat was er discipline, orde en tucht. Je moest hard 
aanpakken, maar je leerde ook verdraagzaamheid en kameraadschap.’

Hij bezocht eerst de Comenius- daarna de Selectaschool tot 1928, 
waarna hij bij de firma Kersten op de herenafdeling kwam te werken. 
Tegelijkertijd volgde hij een avondopleiding tot boekhouder. Hij schreef 
zich daarna in op de Lands Normaalschool voor de opleiding tot onder-
wijzer. Hij kwam van 1931 tot 1938 te werken in het district Commewijne. 
Eerst als onderwijzer op Alkmaar, maar toen hij zijn boekhouddiploma 
behaalde werd hij administratief medewerker en opzichter op de planta-
ges Mon Tresor, Zorgvliet, Visserszorg en Liliëndaal. Door de economi-
sche crisis van die jaren in de wereld, ging het niet goed met de plantage-
landbouw in Suriname. Hij trad toen in de politiedienst en werd 
ingedeeld bij de afdeling administratie. De Tweede Wereldoorlog brak 
uit. Het districts-commissariaat Paramaribo werd ingesteld en in 1943 
werd hij overgeheveld naar de bestuursdienst in de rang van schrijver. 
Ook hier maakte hij vorderingen en hij werd in 1945 daarom tot districts-
klerk 1ste klas benoemd. Hij werd daarna naar Nickerie gedetacheerd. 
Mijn man heeft toen gediend op het Ontvangkantoor, eerst als compta-
bel ambtenaar van het Ministerie van Bouwwerken, Verkeer en Water-
staat. Later werd hij belast met de functie van Ontvanger der Belastingen, 
Directeur van het Postkantoor en van de Surinaamse Postspaarbank. In 
1947 verruilde hij Nickerie voor een jaar voor Marowijne. In de jaren die 
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volgden, werd hij districts-secretaris op Combé. Hij volgde tegelijkertijd 
de Surinaamse Rechtsschool. Zijn leergierigheid werd beloond. Hij werd 
in 1954 Districts-Commissaris van het district Suriname.

Hierna vertrok hij met buitenlands verlof naar Nederland. Maar hij 
wist niet van stilzitten. In opdracht van de Surinaamse regering bestu-
deerde hij het gemeentewezen aan de Universiteit van Utrecht. Hij liep 
daarnaast stage in de gemeente Zeist. Bij zijn terugkeer in Suriname in 
1956 werd hij ‘tijdelijk’ ontheven als D.C. en ging toen als secretaris en 
fungerend notaris werken in Nickerie. Werd daarna wederom Dis-
tricts-Commissaris van Saramacca in 1958. In 1961 ging hij voor de derde 
maal naar Nickerie. Ditmaal als commissaris van het district. Hij blijft in 
Nickerie tot het jaar 1968, omdat hij wordt benoemd tot directeur van de 
Gevolmachtigde Minister van Suriname in Nederland, gevestigd te Am-

Mevr. J. Parabirsing-Mangroe begroet prinses Beatrix in Nickerie omstreeks 1958. D.C. Quintus 
Bosz en secretaris Parabirsing kijken toe.
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sterdam. Hij wordt bij zijn terugkomst in Suriname in 1970 benoemd tot 
directeur van het ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie. Hij 
verlaat de dienst in 1973 wegens het bereiken van de pensioengerechtig-
de leeftijd. Vermeldenswaard is ook, dat hij in 1965 vanwege zijn waarde-
ring voor zijn werk, wordt onderscheiden tot Officier in de huisorde van 
Oranje door H.M. Koningin Juliana, die toen Suriname bezocht. Daarbij 
bracht zij een bezoek aan Nickerie.”

Als Salomé vertelt over haar man, word ik geconfronteerd met het 
leven van een veelzijdig mens. Ook op sociaal, maatschappelijk en poli-
tiek gebied is hij actief geweest. Zelfs na zijn pensioen bleef hij werken. 
Hij was van 1973 t/m 1981 direkteur van het C.C.S. Voor de E.B.G.S. van 
1981 t/m 1991, als Algemeen Secretaris. Bahadoer, behoorde in 1947 tot 
medeoprichter van de afdeling Nickerie van de Nationale Partij Surina-
me (NPS). Hij was voorzitter van de uitbreiding Wageningen met de 
middenstandslandbouw. Was medeoprichter van het zwembad Bikini, 
het Jeugdcentrum en de sociaal culturele stichting Upkar. Hij was ook 
lid van de commissie voor toekenning van een financiële bijdrage aan de 
religieuze leiders van de Hindoe- en Moslimgemeenten in Suriname. Hij 
was voorzitter van het bestuur van de Hindoestaanse zending en tevens 
lid van het Zendingsbestuur en het Provinciaal Bestuur van de E.B.G.S. 
Met deze opsomming is lang niet alles gezegd, maar ik houd het hierbij.

EEN LEERRIJKE PERIODE

Het kan vaak niet anders. Succesvolle mannen worden bijgestaan door 
bijzondere vrouwen. Wat Salomé bijzonder maakt, is haar volstrekte ver-
trouwen in God. Haar daden, haar woorden, haar denken, alles wijst erop 
dat zij is: “Een wedergeboren christen.” Als lid van een volle evangelie 
gemeente put ze kracht uit het woord van de Heer, in alles wat ze doet. 
Bescheiden als ze is, vertelt ze kort haar eigen verhaal: “Velen denken dat 
ik een Nickeriaanse ben, maar ik ben een stadse. In 1953 trad ik in dienst 
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van het Ministerie van Onderwijs en ik werd in 1954 naar Nickerie gede-
tacheerd.

Van Nickerie wist ik niet veel af, wel had ik op school een klasgenoot 
afkomstig uit Nickerie en wel van de Corantijnpolder. De school waar ik 
kwam te werken was in dezelfde polder en wel de eerste O.S. Corantijn-
polder, wat nu de Dr. Rambaran Mishre school is. Het schoolhoofd was 
een oud bekende, meneer Soekhai. Toentertijd was er geen Rayon-In-
specteur in het distrikt, dus gingen alle zaken het onderwijs betreffende, 
via het commissariaat. D.C. van Petten was er met Secretaris Matroos. In 
deze eerste periode van mijn werk, heb ik de volgende commissarissen 
meegemaakt: Van Petten, Lum Chou en Hewitt. Deze laatste werd in 
1956 opgevolgd door A. Quintus Bosz. In 1956 ging Secretaris Matroos 
met pensioen en werd B.J. Parabirsing, zijn opvolger. Dat was dus mijn 

Mevr. S. Parabirsing-Rahmatbibi bij de opening van de uitbreiding C.K.C. in Nickerie in 1968
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man. Zijn tweede dienstverband in Nickerie t/m 1958. Hij werd toen 
weer hersteld in zijn functie als D.C. en ging naar Saramacca, met als 
standplaats Groningen. Hij vertelde mij dat intussen Quintus Bosz eind 
jaren 50, in Nickerie werd opgevolgd door Robles, die vanuit Nw. Am-
sterdam, Commewijne, naar Nickerie werd overgeplaatst. Op een gege-
ven moment was er geen commissaris in Nickerie. Mijn man werd ook 
belast met het beheer van het district, totdat hij in 1961 definitief tot 
Districts-Commissaris van Nickerie werd benoemd. Ik was intussen in 
1956, teruggegaan naar Paramaribo. In 1964 ging ik weer naar het rijstdis-
trict met mijn 2 kinderen. Dit na veel ups en downs in mijn persoonlijk 
leven. In de periode dat ik in de stad terug was, had ik kennis gemaakt 
met zusters van mijn man, de familie D.M. Lachman-Parabirsing en de 
familie M.M. Lachman-Parabirsing. Toen ik in 1964 weer naar Nickerie 
moest en hen ging groeten, zei mevrouw D.M. Lachman aan mij: ‘Je gaat 
naar het district Nickerie, mijn broer is daar D.C., als je soms juridisch 
advies nodig zou hebben, moet je mijn broer contacten.’ Inderdaad, mijn 
man was juridisch goed onderlegd. Hij was wel geen beëdigd jurist, maar 
kon elke discussie met welke jurist dan ook, aan.

Ik ging dus terug en kwam weer op de eerste O.S. Corantijnpolder. 
Mijn schoolhoofd was toen Salikram, die later werd opgevolgd door Ra-
madhin. Met het nieuwe schooljaar kwam ik in Nieuw-Nickerie op de 
O.S. Nw. Nickerie. Mijn schoolhoofd was R. Ramkhelawan. In de perio-
de 1956–1964, was er op onderwijsgebied heel wat vooruitgang. Er was nu 
wel een Rayon-Inspecteur van Onderwijs, R. Blufpand. Na hem kwamen 
de heren Timmer en Letterboom.

Bij verschillende gelegenheden ontmoette ik de Districts-Commis-
saris. Hij was toen weduwnaar, want zijn echtgenote Johanna Parabir-
sing-Mangroe, stierf in 1962. Ik was toen ook alleenstaand en uiteindelijk 
trouwden wij op 26 november 1966. Het huwelijk werd in de Vredeskerk 
van de E.B.G.S. voltrokken, door dominee Hessen. In deze zelfde kerk 
was mijn man in 1913 gedoopt. De kerk staat aan de G.G. Maynardstraat, 
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voorheen Voorstraat. Ik heb tijdens mijn huwelijk met Parabirsing veel 
geleerd, veel wijsheid opgedaan, heel veel mensen van allerlei rangen en 
standen ontmoet. We hadden een belangrijk aspect van het leven ge-
meen. Wij geloofden beiden in dezelfde God van de hemel en de aarde 
en zijn zoon Jezus. Wij waren dus christenen. Zijn vader was evangelist 
geweest en ik werd christen in 1937, toen mijn moeder vanuit een mos-
lim achtergrond, lid werd van de Nederlands Hervormde Kerk. Het was 
de leiding van God, die dit gebeuren had voorbeschikt en daar ben ik 
vandaag de dag heel erg dankbaar voor. Door de jaren heen werd het 
geloof gesterkt en dieper, want het is een groeiproces. Daarom kan ik 
vandaag de dag anderen van advies dienen, geleid door de Geest van 
God.”

Geachte lezers, met genoegen en vereerd, heb ik naar het verhaal van 
Salomé geluisterd. Het verhaal van B.J. Parabirsing en zijn vrouw, althans 
een deel daarvan, heb ik u gepresenteerd. Tot de Nickerianen en zij die 
het bepalen, zeg ik het volgende: “Tot driemaal toe heeft de grote Surina-
mer zijn krachten aan Nickerie gegeven, eenmaal meer dan zijn vader. 
Hij liet zich bij zijn werk niet beperken door kantoortijden. Vele avon-
den bracht hij werkend door. Is het niet te betreuren dat wij in Nickerie, 
zijn naam niet voor het district hebben laten vereeuwigen? Het is echt 
tijd, dat wij naar Bahadoer Jozef Parabirsing toe corrigerend in dit op-
zicht optreden, hem alsnog eerbetoon bewijzen.”

0
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T hakoerdat Soogrim, de eenvoudige jongen van 
de polder, opgegroeid in de vruchtbare modder 
van Nickerie doet het nog steeds goed bij de ra-
dio. Sinds 1994 begonnen bij Radio Sookha Nic-

kerie, Rasonic, in principe zijn tweede werkgever op mediagebied. Hij 
mag bogen op een schat van opgedane ervaring, opgedaan gedurende 
vele jaren. Als jongen heeft hij altijd een warm gevoel gehad voor de ra-
dio. Het is prettig om naar zijn verhaal te luisteren.

Soogrim Thakoerdat is een begrip in Nickerie geworden. Zijn diepe 
en warme stem op de radio, maken dat de luisteraars met een lust naar de 
radio blijven luisteren. Zijn verschillende Hindoestaanse programma’s, 
zijn zeer geliefd bij het oorhebbende publiek. Als ik bij hem thuis zit aan 
de Jamesstraat 34 te van Pettenpolder, voel ik mij gelukkig zijn verhaal 
voor u te mogen noteren. En als hij zijn levensverhaal begint te vertellen, 
weet ik niet of mijn pen sneller moet zijn dan mijn gehoor en mijn ge-

De oudste radioprogram-
mamaker van Nickerie
31 oktober 2006
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heugen of omgekeerd.
“Ik ben geboren te Hamptoncourtpolder op 5 januari 1954. De oude 

suikerplantage van weleer, was door de overheid al aan landbouwers uit-
gegeven om er aan rijstbouw te doen. Ik ben blij en trots daar te zijn ge-
boren. Nog steeds bekoren de brede loostrenzen en de smalle bruggen 
die naar de woonpercelen leiden mij. Op latere leeftijd heb ik de drieja-
rige ULO met goed gevolg afgemaakt. Vanaf toen heb ik omroeper wil-
len worden. Maar dat kon niet. Ik heb toen kort als winkelverkoper op de 
afdeling gereedschappen, voor Fernandes aan de Emmastraat te 
Nieuw-Nickerie gewerkt. In 1973 was het zover. Bij Radio Nickerie, Rani, 
mocht ik een proeftest doen. Ik mocht daarna direct beginnen. De direc-
teur van Rani was toen Lalta, bijgestaan door Laltapersad Bishesar. Ik had 
altijd, vooral van de muziek van Mukesh, Lata Magheskar en Moham-
med Ravi gehouden. Nu was alles in mijn bereik. Naast radio man was ik 

Soogrim (links boven) met collega’s bij de studio van Rani
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ook administrateur. In die tijd had je maar één station in Nickerie. Te 
beluisteren op de AM-meterband. De ontvangst was toen al goed; de ra-
dio was tot in Paramaribo en Guyana goed te beluisteren. Ik mocht bo-
gen op een goede luisterdichtheid. Dag en nacht had ik het druk. Dat 
bleef jaren zo doorgaan, totdat ik in 1992 voor korte tijd naar Nederland 
vertrok.”

Soogrim is getrouwd met Widya Mohan. Ze hebben twee kinderen, 
Dinish en Sharla. Die heeft hij door hard te werken kunnen verzorgen. 
Na zijn werktijd stopte hij niet met het maken van muziek. Hij was zan-
ger van de ‘orchestra’ Sangam van Hamptoncourt. Jongens als Bhaktradj 
Jagan en Parsram Dewkalie waren toen ook populair. 

“In Nederland kreeg ik niet de steun die ik verwachte en keerde in 
1993 terug,” vertelt Soogrim verder. Ik werkte even voor Roshnie’s Video-
theek en begon daarna bij Rasonic. Mijn Sooca Chutney (hot), Sohany 
Raath en Sunder Sapna, vielen direct in de smaak. En met mijn Gheet 
Aur Gazal, was het gedaan met de concurrent. De telefoon bleef altijd 
roodgloeiend. Dan heb ik het niet gehad over de Baithakgana program-
ma’s.”

Soogrim is zeer bekend op de manier waarop hij doodsberichten 
leest. Het is een dimensie apart, de manier waarop hij dat doet. Hij heeft 
dat door zijn stem. Zelfs niet-Hindoestanen hebben desnoods in het 
Hindoestaans de dood van hun dierbaren door hem laten bekendmaken. 
En daar ik zijn geheim ken, vraag ik hem uitdrukkelijk dat aan u te ver-
tellen. “Ik heb mijn eigen doodsbericht al op CD in de studio klaarlig-
gen. Alleen dag en datum en crematiedag en uur moet iemand na mij 
nog aanvullen.”

Neen, lang willen wij hem nog in ons midden hebben, dus hij mag 
nog jaren aan zijn doodsbericht werken. Zijn vader Sankar Thakoerdat 
was een bekende pandiet. Soogrim kan vlot Hindi lezen en spreken, 
maar hij heeft bewust voor de radio gekozen. Tot de jongeren, baby’s bij 
de radio zegt hij: “Wees geen na-aper van collega’s van welke radiostation 
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dan ook. Wees jezelf! Kom met je eigen ideeën, dat zal je groot maken.”

0
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D e plantage geschiedenis van Nickerie, 
is rond 1797 met de aanleg van de plan-
tages Plaisance en Paradise door gou-
verneur Friderici, aan de linkeroever 

van de Nickerierivier begonnen. Vooral tijdens het Engelse Tussenbe-
stuur, maakte het plantagesysteem grote sprongen vooruit in Nickerie. 
De katoenplantages langs de kust zoals Union, Sealand en Leadshall, de 
cacaoplantages, suikerplantages en koffieplantages aan de linkeroever 
van de Nickerierivier, zoals Margarethenburg, Hazard en Waterloo heb-
ben ongekende hoogten kunnen bereiken. De productie lag vele malen 
hoger dan menige oude plantages elders in Suriname. De vruchtbare 
gronden van Nickerie leverden door te doen van de slavenbevolking, een 
grote bijdrage aan het productieniveau van ons land en district. Na de 
afschaffing van de slavernij, vestigden vele van de slaven en nakomelin-
gen zich op eigen gronden aan de beide oevers van de rivier, niet ver van 

Tapsee, de Frimangrons 
van Nickerie
23 januari 2007
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de bestaande plantage, de zogenaamde Bovenbuurt, Tapsee of Friman-
grons.

MONKOU, LACKIN, CAMBRIDGE EN DAWSON-RHIJN IN CACAO

Van de Bovenbuurt, Tapsee zoals de gronden van de afstammelingen van 
de slaven in de volksmond bekend stonden, is niet veel bekend. Wel we-
ten nog enkele in het leven zijnde oude Nickerianen, dat op die gronden 
cacao werd geteeld voor de export. De oost-westverbinding bestond er 
toen niet, dus Tapsee was alleen maar per boot via de rivier te bereiken. 
De bewoners moesten enkele uren roeien om Nieuw-Nickerie te berei-
ken. De kinderen van Tapsee, hadden op enkele van de gronden een 
school die ze konden bezoeken. De gronden waren in sommige gevallen 

De 92-jarige Johannes Jefferey geboren te Tapsee
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door een pad op de oeverdammen met elkaar verbonden, waardoor de 
kinderen de school te voet, of anders per boot konden bereiken. Dat be-
vestigt de op 16 mei 1915 geboren Johannes Jefferey, die te Tapsee is gebo-
ren. Hij woont nog steeds aan de Duytsweg te Henar net als Elbien Adolf 
Johan Castillion geboren te Sparikriki, Tapsee, op 18 november 1927 en 
Erona Castillion-Boldewijn geboren op 19 december 1922. De laatste 
oudjes van het gebied. Zij vertellen mij over de Bigie Gron te Biesrust 
van Johannes Castillion, waar zelfs Brits-Indiërs aan de cacao-oogst heb-
ben meegedaan. De oudjes noemen mij namen van grondeigenaren als 
Hoepel, Winter, Nicolson, Dest, Blijd en Grand. Over Tapsee heeft W.H.C. 
Monkou op 19 oktober 1942 het volgende geschreven: “In overeenstem-
ming met de woongebieden van Nickerie, spreekt men van Newton 
(nieuwe stad) negers, negers van Waterloo, van Hazard enz. De ouden 

Erona Castillion-Boldewijn
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van dagen moeten het mij maar vergeven, dat ik de Ouroebilo, Oldbilo 
(Nieuw-Rotterdam) nengre en Nurseynengre niet als afzonderlijke groe-
pen vermeld, ik releveer immers slechts die groepen, welke ik bij de be-
reiking van de jaren des onderscheid aantrof. Tapsee heeft zijn ups en 
downs gekend. De economische positie van Tapsee dient dus te worden 

beschouwd in het licht van de wisselende economische structuur van het 
district Nickerie. Er was b.v. een tijd, waarin cacao de kurk was, waarop 
gans Nickerie dreef. Naast de bloeiende cacaoplantage Krappahoek en 
Lotland, verdienden de grondjes van Tapsee een eervolle vermelding. 

De heer Elbien Adolf Johan Castillion
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Met cacaomagnaten als wijlen John Lackin, wijlen Kees Cambridge, de 
grootvader van collega Coleridge, mijn grootvader en wijlen weduwe 
Dawson-Rhijn, hielden de districtsautoriteiten terdege rekening. De 
krullotenziekte en de geweldige concurrentie van de Afrikaanse cacao, 
bleken helaas een langzaam werkend, dodelijk vergif voor de Surinaamse 
derhalve voor de Nickeriaanse cacaocultuur te zijn.”

BALLATA-INDUSTRIËLEN WIX, BELMONTE EN LASHLEY

Monkou vermeldt dat met de neergang van de cacaocultuur in Nickerie 
er in de opkomende ballatawinning in Suriname dus ook in Nickerie, 
een oplossing voor de werkers in zicht was gekomen. Althans het leek als 
een oplossing voor de problemen van Tapsee. Met een bloedend hart 
vertelt hij over de totale ondergang van Tapsee. De ballatawinning bracht 
de genadeslag: “In de plaats van de kwijnende cacaocultuur verscheen de 
ballata-industrie als een schitterende ster aan de economische hemel van 
Nickerie. Helaas, het was geen vaste ster, doch een vallende ster, die nota 
bene voor de zieltogende cacaocultuur een dolksteek in de rug beteken-
de en voor Tapsee een schier onherstelbaar verval. Immers, de jongeman-
nen van Tapsee verlieten hun vaders grondjes en trekken in hopen naar 
de ballatavelden, die hun in korte tijd duizenden guldens deden verdie-
nen en in nog kortere tijd meerdere duizenden verbrassen, mede tot gro-
te schade van hun zo weinig gewaardeerde gezondheid.

De oudjes werden steeds zwakker, hun levenslamp ging uit, de vrou-
wen van de ballatableeders, afkomstig van Tapsee, vestigden zich metter-
woon in Nieuw-Nickerie, alwaar ze vrij royaal konden leven en genieten 
van het weekgeld, dat de verschillende ballata-industriëlen als Wix, Bel-
monte en Lashley haar namens haar mannen ter hand stelde. Dat was het 
tragische lot van Tapsee. De trek uit Tapsee had tot onvermijdelijk gevolg 
o.m. de wisse dood, die de school te Ma Mére allengskens stierf. Waar 
eertijds op Tapsee cacao zo fier groeide en bloeide, tiert thans welig ver-
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stikkend onkruid, ja, zelfs ondoordringbaar, troosteloos woud. Zo ver-
ging de bloeiende schoonheid van Tapsee, alwaar aan de rechteroever 
van de Nickerierivier niet één huis meer staat.”

BOORTORENS NAAR AARDOLIE TE TAPSEE

Wie bij het lezen van de bovenstaande woorden in de huid van Monkou 
kruipt, kan de droefheid voelen, die hij moet hebben ondergaan bij het 
zien wegkwijnen van Tapsee, de plaats waar hij geboren was. Hoeveel 
verdriet en pijn moeten de ouderen, de pioniers hebben gehad, om op 
hun oude dag, zwak als ze zijn geworden en niet instaat meer de gronden 
te bewerken, de jongeren te zien wegtrekken. De gronden aan hun lot 

Henar aan de Nickerierivier nabij Bolletriekreek aan de gronden Willemsburg en Blijde Verwach-
ting
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overlatende. Maar Monkou had nog hoop, omdat op Tapsee, aan de lin-
keroever van de Nickerierivier, nabij de Bolletriekreek, de Henarpolder 
met bijbehorende wooncentrum, werd aangelegd. Hij schrijft daarom 
verder: “Het is o.a. deze rijstproducerendepolder die Tapsee te juister ure 
voor een algehele exodus behoed heeft. De school van Weltevreden, werd 
naar deze redder-in-nood verplaatst. Thans haalt dit gedeelte van Tapsee 
niet alleen de padieoogst binnen, maar ook materialen voor de eerlang 
te installeren boortoren van de Surinaamse Petroleum Maatschappij. In 
het belang van de zo zeer gewenste verdere opleving van ons geliefd dis-
trict echter, hopen wij van harte, dat het vloeibare goud, petroleum, wel-
dra uit tal van boortorens in volle stromen mogen vloeien uit Tapsee’s 
dierbare bodem, tot in lengte van dagen. Dan zullen mannen als Kembel 
(geldschieter te Paramaribo, vermoedelijk op de grond Armoede gebo-
ren), Sedoc (Hoofd van de Wanicaschool te Paramaribo), Coleridge 

Gedeeltelijke kaart van Tapsee begin vorige eeuw
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(Hoofd van de Rust en Vredeschool te Paramaribo) en ondergetekende 
(Hoofd van de Salemschool te Coronie) zich in genen dele hoeven te 
generen over het feit dat ze uit Tapsee geboortig zijn.”

Monkou ziet Tapsee uit de as verrijzen, wederom bevolkt worden en 
tot nooit gedroomde glorie groeien, zo zelfs, waarbij Nieuw-Nickerie 
daarbij verbleekt. Gelijk in Marowijne, het stadje Moengo de glans van 
het gouddorp Albina ten tijde van de bauxietwinning, heeft verduisterd. 
Anno 2007 weten wij dat Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., ook in 
het gebied van Tapsee vele proefboringen heeft verricht. Wie weet zullen 
de woorden van Monkou, een profetie blijken te zijn.

0
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N ickerie is trots op haar grote zo-
nen. Zij hebben met enorme in-
zet, een bijzondere bijdrage gele-
verd aan de ontwikkeling van 

hun gemeenschap. Soms is de bijdrage op één gebied geleverd, maar 
soms is er sprake van een uitstraling op meerdere gebieden. Het leven 
van de persoon heeft een uitstraling op sociaal, maatschappelijk, econo-
misch, cultureel en soms zelfs politiek gebied. Zo een persoon is de on-
langs overleden Nickeriaan, Sewnathpersad Jairam.

VAN MIJN GROOTVADER HEB IK VEEL GELEERD

“Op 15- jarige leeftijd vertrok de contractant Jairam, immigratienummer 
516W, vanuit Uttar Pradesh in India, naar Suriname. De zeer lange reis 
liep via Trinidad, dat diende als tussenstation. In Suriname belandde 

Pandit Sewnathpersad 
Jairam
28 april 2007
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Pandit Sewnathpersad Jairam
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Jairam op de suikerplantage Mariënburg. Hij bleef echter niet daar, maar 
werd verder per boot getransporteerd naar de suikerplantage Waterloo 
in Nickerie,” zegt Radjinderpersad Jairam. 

“Mijn overgrootvader Jairam is weliswaar als contractant in Surina-
me aangekomen, maar heeft nimmer als zodanig werk verricht, omdat 
hij van huis uit priester was. Hier in Suriname werd dat ook zijn beroep. 
Hij trouwde met de dochter van de priester Bisesar en zijn vrouw Josodia 
(489N). Zij waren eveneens van India afkomstig. De dochter heette Ma-
hisea. Uit dit huwelijk zijn 6 jongens en 2 meisjes, allen te Sawmillkreek-
polder, geboren, t.w.: Baidjnath, Kedarnath, Lachmandas, Ramnarain, 
Mahadee (dochter), Bisoendee (dochter), Sewnathpersad en Kasinath. 
Sewnathpersad Jairam, het zevende kind, is geboren op 11 september 
1919. Op 1 juni 1935 trouwde hij met Subhadra Laighsingh, de dochter 
van Bhugmonia de dochter van Deepowah. Uit dit huwelijk zijn gebo-
ren: Jaipersad, Bisnoewati, Nardew (mijn vader), Adjodhiapersad en 
Minwatie.”

Uit het verhaal dat Radjinderpersad vertelt, blijkt dat de kinderen, 
kleinkinderen en de meeste achterkleinkinderen van immigrant Jairam, 
in de Sawmillkreekpolder geboren zijn. De invloed van de familie op het 
leven in de gemeenschap is daarom groot. Vooral wanneer Sewnathper-
sad Jairam een voortrekkersrol daarin speelt. “Van mijn grootvader heb 
ik veel geleerd. Hij heeft de lagere school te Paradise bezocht. Het school-
hoofd was de heer Damford en de onderwijzer de heer Van Tholl. Toen 
hij tien jaar oud was, moest hij van school. Hij moest op de koeien van 
de familie letten op de grond Wel te Vreden, aan de rechteroever van de 
Nickerierivier. De dieren werden vaak aangevallen door tijgers. Later 
werden de koeien verplaatst naar Sawcheen, een gebied in de Sawmill-
kreekpolder.
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44 JAAR VOORZITTER SANATHAN DHARM

De familie Jairam ging in de rijstbouw en kocht een pelmolen. De mees-
te padie van de omgeving werd hier verwerkt. Sewnathpersad speelde 
daarbij een belangrijke rol. Nieuw-Nickerie kon je toen alleen met de 
roeiboot via Paradise bereiken. Vier uren varen in een boot van tien me-
ter lang en anderhalve meter breed. Rijst werd met de hand geplant en 
de grond met de stieren en chipa, droog bewerkt. De oogst geschiedde 1 
maal per jaar. Alles gebeurde met de hand, alleen voor het dorsen wer-
den stieren gebruikt.

“Mijn grootvader was een harde werker. In 1942 moest hij door het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het leger. Hij diende bij het 
derde bataljon bij de infanterie. Hij diende 2 jaren en kwam terug te 
Saw millkreekpolder, waar hij een woning opzette op nummer 77A. Hier 

Jairam Radjinderpersad (kleinzoon van pandit Jairam)
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deed hij weer aan de landbouw, om vervolgens het beroep van kleerma-
ker uit te oefenen. Daarvoor was hij even goudsmid, maar stopte hiermee 
om gezondheidsredenen. Het ging met de landbouw en er werd een win-
kel opgezet. Van alles werd verkocht, zelfs munitie voor jachtgeweren. 
Benzine, smeermiddelen gascilinders en landbouwchemicaliën zouden 
het rijtje later vullen. Mijn grootvader werd steeds invloedrijker, maar 
gebruikte dat ten goede van de gemeenschap. Zo is hij voorzitter geweest 
van de Sanathan Dharm. De functie die hij bekleedde van 1958 tot 2002, 
44 jaren dus. Onder zijn leiding zijn 7 mandhirs gebouwd. Dat hij ook 
het beroep van pandit uitoefende, is dan ook te begrijpen. Dat had hij 
van zijn vader geleerd. Een deel van de eerste mandhir, de tempel, werd 
bestemd voor de openbare school, totdat de school te Bacovendam werd 
gebouwd. Jairam Karinath en Tewarie Ramperkash hadden hun grond 
beschikbaar gesteld. Met de ondersteuning van Prins Bernhardpolder, 
Jairam Sewnathpersad kreeg een bulldozer ter beschikking, werd het 
voetbalveld aangelegd. Op het voorland te Sawmillkreek, kwam een huis 
voor de onderwijzers. In de loop van de jaren werden woningen ver-
bouwd, afgebroken en nieuwe opgezet.

Omstreeks 1958, onder district-commissaris Parabirsingh, werd mijn 
grootvader de voorzitter van de Waterschap van het gebied. Die functie 
bekleedde hij tien jaren. Steeds meer, begaf hij zich op het sociaalvlak. 
Hij richtte een begrafenis- en crematiefonds op. Ook hier was hij de 
voorzitter van. Het eerste lijk dat hij liet cremeren, was van de heer Lau-
tan, een immigrant uit India. Op dit gebied was hij zeer actief. Hij kocht 
twee lijkenwagens met gemeenschapsgelden en kreeg de derde gespon-
sord door de ondernemers Soochit en Bishesar. Op het crematieoord 
bouwde hij met gemeenschapsgelden een tribune.

Mijn grootvader was een duizendpoot. Hij was voorman te Wage-
ningen, ruim twee jaren aannemer, heeft gewerkt op de suikerplantage 
Waterloo, waar hij greppels maakte en onderhield. Ook heeft hij gewerkt 
bij het ministerie van Openbare Werken bij het transporteren van ge-
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brande klei, zand, klei en schelpen. Tevens was hij marktstandhouder. 
Maar in zijn leven was hij ook bekend als eedafnemer in de rechtszaal, 
wat hij 5 jaren deed. Daarnaast was hij medeoprichter van de VHP (de 
Verenigde Hindoestaanse Partij) in Nickerie. Hij is enkele jaren ressor-
traadslid geweest.”

ERE ORDEN

Op 14 april 2007, kwam Sewnathpersad Jairam te overlijden. Hij had een 
verzadigd, doch sociaal bewogen leven geleefd. Hij was zeer geliefd. Hij 
is zowel door de Surinaamse (De Ere Orde van de Palm) als door de Ne-
derlandse overheid (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) onderschei-
den. Hij ontving van de Nederlandse Krijgsmacht het Draaginsigne voor 
Veteranen met de bijbehorende beschikking. Zijn leven is bekroond. 
Zijn kleinzoon Radjinderpersad, geboren op 19 januari 1971, schijnt zijn 
voetsporen te zullen volgen. Hij zit in de politiek (R.R.-lid namens de 
VHP), doet aan de rijstbouw, heeft een training over waterschappen ge-
volgd en is ondernemer. Bij het pilotproject voor waterschappen is hij lid 
van de P.B.C. (Project Begeleiding Commissie). Hij is getrouwd met In-
dira Singh, dochter van Surudjbhan Singh en Thelma Deen. Hij is nu de 
vaandeldrager van de familie Jairam.

0
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N ickerie is trots op haar parken, 
sommigen zeggen de pleinen, die 
het rijstdistrict bezit. De afgelo-
pen jaren is men met meer zorg 

omgegaan, met dit gemeenschappelijke erfgoed. Maar het komt ook 
voor, dat speelvelden het volk worden ontnomen. Steeds meer krijgen de 
openbare grasstroken, soms beplant met bomen en struiken, soms voor 
de sport vrij van bomen gehouden, een professioneel uiterlijk. Zowel 
jong als oud, maken steeds meer van deze parken gebruik. Om er even 
tot rust te komen, of om de spieren ten behoeve van de recreatie of de 
gezondheid, aan het werk te zetten.

Weinig mensen staan er eigenlijk bij stil, hoe deze speelvelden, plei-
nen en parken tot stand zijn gekomen. Wie de mensen zijn, die zich 
daarvoor met veel inspiratie hebben ingezet. Meer nog, hoe heten de 
pleinen of parken precies. Met dit artikel zal een stukje Nickeriaanse his-

Het Statuutpark
23 juli 2007
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torie herleven.

RUIMTEN VOOR RECREATIE

Al bij de aanleg van Nieuw-Nickerie in 1879, had de kolonisator, ruimten 
opengelaten, die niet voor bebouwing zouden worden vrijgegeven. Daar-
om hebben wij tot heden aan de G.G. Maynardstraat het Willemsplein 
en het Brasaplein, dat vroeger Julianapark heette. Nieuw-Nickerie was 
toen niet zo groot als nu, maar werd begrensd door de Voorstraat (G.G. 
Maynardstraat) in het noorden, de Achterstraat in het zuiden, de Water-
loostraat in het oosten en de Margarethenburgstraat in het westen. Het 
zoetwaterkanaal, verdeelde het stadje toen al in een oostelijk en westelijk 
blok.

Mulo-leerlingen verpozen op het Statuutpark; op de achtergrond de Mulo- en de Kweekschool
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Nieuw-Nickerie was een bloeiende en groeiende stad. Daarom werd 
in de jaren veertig van de vorige eeuw besloten, de stad naar het zuiden 
uit te breiden. In de loop van enkele jaren, verplaatste de zuidgrens van 
het stadje zich naar de Achterdam. De indeling van een oostelijk en wes-
telijk blok, werd gehandhaafd, door het zoetwaterkanaal te verlengen. 
Op aanraden van de Districts-Commissaris Mr. J. van Petten, werden 
plekken in beide blokken gereserveerd voor andere doeleinden dan be-
bouwing. Maar bij de verkaveling en uitgifte van bouwpercelen, heeft 
men verzuimd zich aan de afspraken te houden. Hierdoor zijn gronden 
ten behoeve van o.a. recreatie vooral in het westelijk blok, verloren ge-
gaan, het gebied raakte vol bebouwd. In het oostelijk blok, werd land 
vrijgehouden voor scholenbouw, ambtenarenwoningen, een ziekenhuis. 
Tussen de L.H. Wixstraat, vroeger de St. Alphonsusstraat, en de St. Jozef-
straat, was er een ruimte vrij gehouden als speelterrein voor de mensen 
van de omgeving. Hieraan kwam een eind, toen in 1953 de eerste Mulo-
school, thans de R.G. Bueno Bibazschool werd gebouwd. Met de bouw 
van de ambtenarenwoningen aan de Hendrikstraat, het ziekenhuis iets 
verder en de winkel van Kersten, bleef een klein stukje onbegaanbare 
terrein over, tussen de Muloschool en het ziekenhuis. Hier zou een park 
komen.

HEWITTPARK, ROBLESPARK EN STATUUTPLEIN

Was het niet zo, dat er iets leefde in Nickerie van toen, ook dit strook 
land zou bebouwd worden. Maar het begon al met Districts-Commissa-
ris Hewitt, die van een stukje drassig land naast de markt, waar er vuil 
werd gesmeten, een pleintje maakte. Niet alleen een grasveld, maar ook 
een parkeerruimte voor auto’s werd gecreëerd. In deze omgeving is nu de 
busdienst gevestigd. Hiermee begon de stadsverfraaiing van Nieuw-Nic-
kerie, die door Districts-Commissaris Mr. Dr. J.A.J. Quintus Bosch werd 
voortgezet. Hij plantte op het Hewittplein een Waringinboom. Dat zijn 
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de grote bomen, die de vroegere plantages de bekende bekoring en 
schoonheid gaven. Op de hoek van de Oost-Kanaalstraat en de Maynard-
straat staat zo een boom nog. Ook op de oude suikerplantage Hazard zijn 
de Waringinbomen nog te zien.

Geïnspireerd door het voorbeeld van commissaris Hewitt, vormden 
enkele burgers van Nickerie een commissie, die de overheid suggesties 
deed, hoe de stad verder te verfraaien. Trees Maynard, Jan Eggens (de di-
recteur van de Muloschool) en Koos van Dijk (ondernemer) namen dat 
initiatief. Bestaande pleinen werden aangepakt, te beginnen met het Wil-
lemsplein en het Hewittpark. Het voorland tegenover de EBG-kerk werd 
opgeruimd en geschikt gemaakt voor de kermis. Nu hebben drie banken 
hun kantoren daar gevestigd. Aan commissaris Quintus Bosch werd ge-
vraagd het vrije land tussen de Muloschool en het ziekenhuis, te bestem-

Vijver op het Statuutpark; op de achtergrond het Streekziekenhuis
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men voor speelvelden voor de jeugd.
Quintus Bosch verleende enthousiast zijn medewerking. Een plan 

werd opgesteld en uitgevoerd. Er kwamen twee velden, één groot en één 
klein. Daarnaast een vijver en een verhoogd deel met een betonnen pad 
en banken. Quintus Bosch bracht van zijn buitenlandse reis zeldzame 
planten mee, die hier werden geplant. Het hoofd van de plantsoendienst, 
Talsma uit Paramaribo, opzichter Kewal van Openbare Werken, zelfs ge-
detineerden werkten aan het project. Het werd een mooi park, dat vol-
deed aan de verwachtingen.

Toen commissaris E.A. Robles in Nickerie kwam, maakte hij ook 
van een stukje wildernis op de hoek van de Waterloostraat en de G.G. 
Maynardstraat een pleintje. Tegenwoordig spreken sommigen van het 
1-Juliplein, wat onjuist is. Het eerste park werd “Commissaris Hewitt-
park” genoemd, het laatste “Commissaris Roblespark.” Maar Quintus 
Bosch weigerde zijn naam verbonden te zien aan het grote en nog steeds 
mooie park in de nieuwe wijk. Hij stelde als naam ‘Statuutpark’ voor. 
Deze naam werd aangenomen en zo is het gebleven. Nog altijd genieten 
vele Nickerianen van dit mooie park.

De liefde voor stadsverfraaiing is intussen afgenomen. Nieuwe wij-
ken zijn gekomen, de van Pettenpolder, het Nationaal Project. Alles 
wordt vol bebouwd. In 2007 heeft men in de van Pettenpolder zelfs een 
bestaand speelveld een ander bestemming gegeven. Op het pleintje naast 
het commissariaat, het mooiste monumentale gebouw van Nickerie, op 
de vroegere tuin van de commissaris, heeft men een gedrocht van een 
gebouw, het kantoor van decentralisatie neergezet. Hoe kunnen de tij-
den toch veranderen.

0
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S amlal, later ook bekend als Debi Sahai Samlal, 
was zoals de oudere Nickerianen vertellen, erg 
rijk. De plantage-eigenaren niet meegerekend, 
zou hij halverwege de vorige eeuw, de rijkste 

man van Nickerie zijn. Dat hij de grootste geldschieter toen is geweest, 
kan niemand ontkennen. Vele Brits-Indische immigranten, hun nakome-
lingen en andere Nickerianen, hebben via Samlal een eigen bestaan in 
het rijstdistrict kunnen opbouwen. Wie was deze Samlal? Om dat te we-
ten, gaan Ali en ik op pad. Wij brengen een bezoek aan Aladin Khoda-
baks en Jadoenath Samlal. Met hun ondersteuning kan dit deel van de 
Nickeriaanse geschiedenis worden vastgelegd.

MELIE KEWAL EN SAM SIN

Aladin Khodabaks, geboren op 31 maart 1924, woont aan de Frederici-

Samlal
19 september 2007
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weg, die loopt door de oude plantage Hamptoncourt, waar we hem be-
zoeken. De 83-jarige Aladin is nog redelijk ter been en heeft nog een 
helder verstand. Alvorens hij over Samlal vertelt, komt hij ons tegemoet, 
door eerst het een en ander over zichzelf te vertellen. “Ik heb de openba-
re lagere school te Hamptoncourtpolder bezocht. De onderwijzeressen 
Melie Kewal en Paultje Hardenberg kan ik me nog goed herinneren. 
Melie Kewal was de dochter van de buitengewoon agent van politie Ke-
wal. Hij was Creool, maar had een Hindoestaanse vrouw. Je ziet al in de 
jaren 30, had je al Wan Pipel in het district. Om de vijftien dagen, als de 
boot Prinses Juliana het district aandeed, moest ik voor juf Melie een 
pakket in Nieuw-Nickerie afhalen. Ik praat dan over de jaren rond 1932. 
De weg tussen Hamptoncourt en Nieuw-Nickerie was er toen nog niet. 
Ik fietste op de plantage dammen van Hamptoncourt, Boonackerpolder, 

Aladin Khodabaks (links) met Ali Sewrutton te Hamptoncourtpolder
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Paradise, Hazard, Nursery en Waterloo, om dan via de weg het centrum 
te bereiken. Te Uitbreiding Paradise I, kwam ik langs de bekende hoek 
‘Sami dji kona.’ Niet ver van deze hoek had je ook de ‘Nirhu Maharaj 
kona.’ Als je vroeger deze namen in de mond nam, wisten de mensen 
precies waar en wat je bedoelde. Deze namen zijn nu niet meer in ge-
bruik. Op Waterloo, moest ik langs de weg waar de oude EBG-kerk stond. 
De kerk was toen nog in gebruik. De kerk had een mooie bel, waarop het 
jaar 1902 stond. Van de kerk is nu niets meer over. Waarschijnlijk is de bel 
nu in Paramaribo.”

Het is heel interessant om naar het verhaal van Aladin te luisteren. 
Hij haalt ook de onderwijzer Samsin aan. Deze Samsin is bij oudere Nic-
kerianen zeer bekend vanwege zijn ‘wijsheid.’ Ik heb me daarom voorge-
nomen, binnenkort het verhaal van deze onderwijzer voor de geschiede-
nis van Nickerie vast te leggen. Aladin vertelt ook over de strijd van de 
hindoes en de moslims. De strijd die eerst begon tussen de volgelingen 
van de Sanathan Dharm en de Arya Sammaadj. Deze bundelden zich op 
een gegeven moment tegen de moslims, toen die van de Districts-Com-
missaris W.F. Roeske de vergunning kregen, om koeien voor het offer-
feest te slachten. In 1934 zou dat voor het eerst in Nickerie geschieden. De 
zaak dreigde uit de hand te zullen lopen. De commissaris zorgde voor 
een politie en militaire versterking. Het is toen rustig gebleven.

SANKAR LEENDE GELD BIJ SAMLAL

Aladin is van 1948 tot 1952 bestuurslid, secretaris-ontvanger, van de Wa-
terschap Hamptoncourtpolder, geweest. Hij werd daarna onderhoofd op 
de Cultuur Technische afdeling van het ministerie van Landbouw, Vee-
teelt en Visserij (LVV) in het district. Hij was daarbij tevens adviseur van 
de Ressortleiders zoals Rommy, Ir. Van Huys en Ir. Zalmijn.

We luisteren aandachtig naar zijn verhaal, maar dan komen wij op 
het moment, dat hij het volgende over Samlal vertelt: “Samlal was be-
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kend als de grootste geldschieter van Nickerie. Omstreeks 1945 hielp ik 
hem met de boekhouding, waarvoor ik ƒ2,50 per schuldbekentenis kreeg. 
Er waren veel mensen die bij hem geld leenden. Dus ik verdiende er wat 
aan. In het begin leende hij vele mensen geld zonder een schuldbekente-
nis te sluiten. De mensen betaalden hem eerlijk terug. Eens vroeg ik hem 
hoe hij dat deed. Hij vertelde mij, dat hij hun transport op hun grond, in 
pand nam.

Samlal had ook veel runderen. Kocht je een stier bij hem, dan moest 
je contant betalen. Maar kocht je een koe, dan mocht je dat op afbetaling 
doen. Kon je echter de schuld niet aflossen, dan nam hij zowel koe en 
haar kleintjes van je weg.

Samlal was als contractarbeider werkzaam geweest op de plantage 
Waterloo. Na zijn contracttijd kocht hij met zijn spaargeld een stuk land 
aan de rechteroever van de Nickerierivier, waar hij koffie teelde. Daar 

Samlal (zittend derde van rechts) met hoed op de schoot in de tuin van de commissaris
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werkten 12 contractarbeiders voor hem. Dit is te lezen in de Vraagbak, het 
boekwerkje van Harry van Ommeren, dat van 1902 tot 1928 jaarlijks ver-
scheen. Hierin werden alle plantages van Suriname beschreven.

Samlal genereerde veel geld en liet enkele rijstpelmolens opzetten te 
Paradise, Hamptoncourtpolder en Sawmillkreekpolder. Vijf in totaal. 
Hij begon massaal geld uit te zetten, zo een 50 tot 60 schuldbekentenis-
sen per maand. De mensen brachten hun transport om te kunnen lenen. 
Hij had twee schoonzonen. Aad Laigsingh en Soekramsing Laigsingh. 
Toen die om hun aandeel vroegen, gaf hij hun beide ƒ16000,-. Het is ook 
bekend, dat toen Sankar in 1934 de suikerplantage Waterloo kocht, hij 
daarvoor ƒ12000,- bij Samlal leende. ƒ6000,- leende Sankar van een za-
kenman Ramdjan van Guyana. De plantage is voor ongeveer dertigdui-
zend gulden gekocht. Sankar betaalde Samlal het geld binnen een maand 
terug, omdat er genoeg suiker in het magazijn lag, die hij op de lokale 
markt verkocht. In feite had Sankar de plantage ‘gratis’ gehad. Samlal had 
genoeg geld om de plantage samen met Sankar te kopen. Hij deed dat 
niet, omdat hij alleen zaken wilde doen. Sankar was een gewone zaken-
man uit Guyana, die zich hier gevestigd had. Hij deed zaken met Soog-
rim Rassool Manradj een zakenman uit Georgetown.” 

ENGELBERCH RIJSTPELMOLEN EN PARBOILED MACHINE

Wij genieten van het verhaal van Aladin over Samlal. Helaas moesten wij 
afscheid van hem nemen, daar wij nog een bezoek zouden brengen aan 
een achterkleinzoon van Samlal. Die woont op Paradise. Hij heet Jadoe-
nath Samlal, eigenaar van Sam Servicestation and Partcenter aan de Fre-
dericiweg.

Jadoenath woont aan de Nickerierivier, tegenover het ouderlijk huis 
van Samlal. Het huis is onlangs door hem gerenoveerd. Hij vertelt ons 
het volgende, als wij bij hem op het achterbalkon van zijn huis plaatsne-
men: “Mijn overgrootvader had 4 zonen en drie dochters. De zonen wa-
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ren Sewsahai, Harrysahai, Ramsahai en Islam. Harrysahai kreeg vijf zo-
nen en twee dochters. Eén van die zonen, Jaipersad Samlal, is mijn vader. 
Ramsahai heeft samen met Mr. Jaggernath Lachmon rechten gestudeerd. 

Mijn overgrootvader was opzichter te Waterloo. Hij had ƒ80,- ge-
spaard, waarmee hij een stuk grond aan de rechteroever van de rivier 
kocht. Hij werkte zich op en zette een winkel en een rijstpelmolen op 
aan de linkeroever van de rivier. Naast de met stoom aangedreven rijst-
pelmolen van het merk Engelberch, had hij ook nog een parboiled ma-
chine. Delen van de machines staan nog op het erf van het ouderlijke 
huis. Dit als herdenking aan mijn overgrootvader. Het ouderlijke huis 
bouwde hij in 1930 voor ƒ200,-. De aannemer Sewrutton, de vader van 
Ali, kreeg ƒ80,- als maakloon, terwijl ƒ120,- bestemd was voor materiaal. 
Achter en langs het huis stroomde de Sawmillkreek. De kreek mondde 

Delen van de Engelberch rijstpelmolen en parboiled machine
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toen niet ver van zijn huis, via de Beatrixsluis, uit in de Nickerierivier. Nu 
is de kreek omgelegd en de sluis bestaat niet meer.”

Al heel vroeg studeerden kinderen van Samlal in Nederland. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was Ramsahai in Nederland. Kort voor de oor-
log stierf de vrouw van Samlal. Eén van de zonen, er was toen geen dui-
delijke vliegverbinding, vloog toen naar Georgetown. Hij charterde daar 
een zeppelin, die hem naar Nickerie, tot naar Paradise bracht. “Het was 
een dag die voor consternatie zorgde op de plantage,” zegt Jadoenath.

Met hem hebben Ali en ik een leuk gesprek. Wij krijgen van zijn 
vrouw op het eind, een kom met heerlijke vegetarische soep te eten. Hij 
is met vrouw en kinderen vegetariër. In zijn achtertuin verbouwt hij zijn 
groenten. Samlal, mag trots zijn op zijn nageslacht. Vele kinderen klein-
kinderen en achterkleinkinderen, hebben een titel achter hun naam. Ze 
zijn over de hele wereld verspreid. Zo zit een kleinzoon tot in Singapore. 

Ali Sewrutton in gesprek met Jadoenath Samlal



170

Ali Sewrutton en ik, zijn trots op de familie Samlal. Voor mij is het een 
eer, deze geschiedenis voor u te hebben vastgelegd.

0



171

H et levensverhaal van weinig Javaanse 
immigranten is opgetekend. Van de 
immigranten die rond 1920 uit Indo-
nesië naar ons land kwamen, zijn 

nog maar enkele in leven. Over enkele jaren zijn zij er niet meer. Met hen 
zullen hun ervaring, verhalen en herinneringen op de plantages meege-
nomen worden. Het is een strijd tegen de tijd. Maar wij hebben de uitda-
ging aanvaard, om ook van deze groep Surinamers het verhaal vast te 
leggen. Ali en ik bezoeken daarom op zondag 28 oktober 2007 Karsih 
Moekmin te Hamptoncourtpolder in Nickerie.

ASSALAAM ALAIKUM

In Nickerie zijn er volgens de ingewonnen informatie, nog maar 3 perso-
nen van Javaanse afkomst, die in Suriname als jonge mensen, vanuit In-

Karsih Moekmin
6 november 2007
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donesië met hun ouders aankwamen. Van deze oude mensen woont één 
op Hamptoncourtpolder. Twee te Wageningen, van wie één ouder is dan 
honderd jaar. Het is vier uur in de middag geweest, als wij op het adres 
van de familie Moekmin te Hamptoncourtpolder serie B nummer 8, 
meer bekend als Krappahoeklaan, aankomen. Karsih Moekmin en haar 
man, verwachten ons. Het huis van het echtpaar ligt ongeveer 20 meter 
van de zandweg. Vanuit de straat zijn vele vruchtbomen en bloemen te 
zien. Een loopbrug over het brede kanaal, verbindt de weg en het perceel. 
Als wij op het erf komen, worden Ali en ik begroet door enkele blaffende 
honden, met wie wij al gauw vriendschap sluiten. Op het geblaf van de 
honden verschijnt Karsih. Trots haar hoge leeftijd, ziet ze er nog vitaal 
uit. Op zijn Javaans, begroet ze ons zeer aangenaam en benadert ons 
vriendelijk. Haar Assalaam Alaikum, het Arabisch voor vrede zij met u, 

De hond wacht ons op, op de slanke loopbrug
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beantwoorden wij met Alaikum Salaam. Zo wensen wij elkaar de vrede 
toe. Zij begeleidt ons naar het huis, waar wij even moeten wachten, om-
dat ze haar man voor ons haalt.

Met haar toestemming lopen wij even het erf rond. Zoals eerder 
opgemerkt zijn er vele vruchtbomen en bloemen. Maar nu zien wij ook 
de groenten en planten voor aardvruchten. Wij zagen toen wij arriveer-
den, op de berm van de rijweg al katjangplanten. De kousebandplantjes 
stonden keurig in de rij en droegen groene en gezond uitziende lange 
kousebandjes. Op het erf ontbreekt de nationale liefdesbloem der Ja-
vanen de ‘melatti’ niet. Deze verspreidt haar geur in de wijde omtrek. 
Een aantal huiskippen, dat vrij met hun kuikens op het erf rondloopt, 
begroet ons ook. De trotse hanen staren naar ons, alsof zij ons waarschu-
wen van hun wijfjes en kuikens af te blijven. Om in de droge tijd zoetwa-
ter veilig te stellen, heeft elk Javaans gezin op het erf een put van redelijke 
omvang. Ook bij dit bejaarde echtpaar, ontbreekt zo een ‘somoer’ niet. 
De put heeft een ‘babakar,’ een trap om in de put af te dalen. Met de 
‘tjidoh’ of kalebaskan, wordt het water opgeschept. Ons valt ook de 
‘loemboeng’ de padischuur en de ‘goedang’ of berghok voor de gereed-
schappen op. Deze zaken sieren het erf, van deze van wieg tot graf, land-
bouwers. Van de ‘sawah’ of het rijstareaal achter de woning is kortgele-
den padie met de maai- en dorsmachine geoogst. Het stro ligt nog vers in 
lange rijen over het hele veld. Het is een mooi schouwspel. Vroeger 
oogstte men de rijst met de sikkel. Overgebleven, aren oogstte men met 
een kort rechthoekig mes, de ‘apan.’ Die wijze van oogsten noemt men 
ani-ani. Het bewerken van de padie tot rijst gebeurde met een rijstblok 
met stampers. Bij de Javanen staan deze attributen bekend als ‘loempang’ 
de matta en de ‘atoe,’ de stamper.

VAN RAMBOEN NAAR WATERLOO

Als Karsih met haar man verschijnt, lopen wij naar haar toe. Karsih is in 
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het noordoosten van Indonesië rond 1921 geboren. Ze heette toen Toe-
minem Wadjoet en had bij haar vertrek naar Suriname het immigran-
tennummer 412/22. Haar vader Wadjoet had als immigrantennummer 
410/22. Hij was getrouwd met Bok Djebrak. Haar nummer was 411/22. 
Hoe zij in Suriname aankwamen, vertelt de 85-jarige Karsih:

“Ik was tien jaar oud toen ik met mijn vader en moeder naar Surina-
me kwam. Wij woonden in het district Delhi in het dorp Ramboen. In 
het dorp had je een ballataplantage. Van de vele bolletriebomen die er 
stonden, tapte men het sap af. Deze werd gedroogd en als rubber geëx-
porteerd. Er werd ook katoen geteeld. Een deel werd tot garen verwerkt. 
Het leven in Indonesië was leuk. Mijn moeder stikte kleren voor de be-
volking en mijn vader werkte op de rubberplantage. Zij naaide kleren 
voor de arbeiders, die haar betaalden als zij hun loon ontvingen. Toen de 

Van links naar rechts: Karsih, Karsidih en Ali. Op de achtergrond de oude loemboeng.
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ronselaars voor plantages in Suriname het dorp bezochten, gaf hij zich 
op. Mijn moeder wilde niet naar Suriname komen en er ontstonden gro-
te ruzies. Zij had een redelijk bestaan. Ook zou ze haar vrienden en ken-
nissen moeten verlaten. Zij stelde voor, dat mijn vader en ik vertrokken. 
Maar uiteindelijk besloot ze mee te gaan.

In 1931 vertrokken wij met de Capatan Jenap naar Suriname. De reis 
duurde drie maanden. Mijn ouders werden op de suikerplantage Water-
loo te werk gesteld. Mijn vader werkte als rietkapper, mijn moeder moest 
de bedden schoonhouden en de plantjes verzorgen. Na vijf jaren liep 
hun contract af. De plantagedirecteur bood mijn ouders een stier, een 
stuk grond, een kar en ƒ100,- aan. Zij moesten dan op de plantage blijven 
werken als vrije arbeider. Dat aanbod werd van de hand gewezen. In 
Nieuw-Nickerie werd een huis gehuurd, maar wij bleven er niet lang. 
Vrienden van mijn ouders bewogen hen om op de cacaoplantage ’t Lot, 
die lag tussen de plantages Krappahoek en Gloria, te werken. De planta-
ge had zelf geen fabriek. De uit de vruchten gehaalde cacaobonen, wer-
den gedroogd en met boten, binnendoor, naar Paramaribo getranspor-
teerd. 

Het was hard werken op de plantage. Het loon bedroeg ƒ1,50 per 
dag. Met hun spaargeld, kochten mijn ouders een klein perceel aan de 
Krappahoeklaan. Waar ik nu woon, kochten zij later met de medewer-
king van bestuursopzichter Flu. Dit gebeurde toen de plantage ’t Lot 
werd gesloten. Mijn ouders deden toen aan de bevolkingslandbouw. Zij 
plantten rijst en drooggewassen. Zij werkten daarnaast, net als ik later 
voor de rijstboeren met grotere velden, voor ongeveer ƒ0,25 cent per dag. 
Dat gebeurde tijdens de plant- en oogsttijd. Je werkte dan van 8 uur ’s 
morgens tot 5 uur ’s middags.”

KARSIDIH WAS TROUW IN ZIJN WERK

Karsih ontmoette haar man Karsidih Moekmin, toen zij met haar ouders 
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naar de plantage ’t Lot verhuisden. Karsidih is geboren in Suriname op 
27 juni 1921. Hij is de zoon van Moekmin. Hij had als immigrantennum-
mer 1274/VV. Zijn moeder Bok Karsinah had als nummer, 1296/VV. Kar-
sih en Karsidih treden op 10 oktober 1942 met elkaar in het huwelijk. Uit 
dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Ngatinem (1943), Partinah (1947) 
en Toemirin (1949). Zij bezochten de lagere school te Hamptoncourtpol-
der. Karsidih kan zich de directeur van de plantage ’t Lot, Halfhide, nog 
goed herinneren. Zijn ouders woonden en werkten op deze plantage. 
Nadat hij met Karsih was getrouwd, ging hij bij zijn schoonouders inwo-
nen. Omdat zijn gehoor slecht is, is het moeilijk met hem een gesprek op 
gang te brengen. Maar hij vertelt aan ons, dat zowel de plantage Hamp-
toncourt als Krappahoek, vele grote gebouwen kenden, evenals een geza-
menlijke suikerfabriek.

Een heuse panorama, het erf van de familie Moekmin
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Ali vertelt over hem het volgende: “Karsidih is ten tijde van mijn 
diensttijd als opzichter bij de bestuursdienst, 10 jaar lang lid van het 
waterschapsbestuur geweest. Hij was belast met het inspecteren van de 
dammen, trenzen en irrigatiekanalen. Hij moest erop toezien, dat de 
ingezetenen zich hielden aan hun plicht. Zoals het betalen van water-
schapsgelden. Hij was een trouwe en harde werker. Hij maakte nooit 
ruzie met iemand. Hij was zelf een trouwe landbouwer, wier perceel 
als voorbeeld diende. Hij had een mooie aanplant. Naast de landbouw 
kweekte hij ook schapen, geiten en kippen.” Karsidih is erg blij als Ali 
hem een bezoek brengt. Ons bezoek bevestigt wederom de vriendschap 
met Ali.

Het gesprek met Karsih en Karsidih was zeer aangenaam. Wij zijn 
blij met het gesprek. De kennis van de Javaanse taal bij Ali, was nodig 
gebleken. Ik ben zeer verheugd, dat ik het verhaal van het echtpaar mocht 
vastleggen. Nadat wij in de tuin foto’s hebben gemaakt, nemen wij af-
scheid van de lieve mensen. Zij hopen zeer spoedig hun verhaal in de 
krant te zien.

0
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N iets is zo zeker in dit leven, dat de 
mens die geboren is, op een dag 
zal sterven. Hebben onze dierba-
ren het tijdelijke voor het eeuwi-

ge verwisseld, dan bewijzen wij hen de laatste eer, zetten het stoffelijke 
overschot in het graf of cremeren het. Waarvoor wij kiezen is meestal 
zowel religieus als cultureel gebonden. Bijna dagelijks worden nabij de 
monding van de Corantijnrivier lijken verbrand. Niemand in Nickerie 
staat er nu bij stil, dat het cremeren iets van de laatste tijd is. Voor de his-
torie is het goed, de feiten rond het cremeren vast te leggen.

BALKARAN MATAI, DE GRONDLEGGER

Ik breng met Ali Sewrutton een bezoek aan Balkaran Matai, om meer te 
weten te komen over het cremeren in het rijstdistrict. Matai is 34 jaren 

De historie rond de  
lijkverbranding in  
Nickerie
9 januari 2008
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lang betrokken geweest bij het crematiegebeuren en heeft de basis daar-
toe helpen leggen. Hij is op 6 november 1926 geboren in Nickerie. Zijn 
vader en moeder waren vanuit India als immigranten naar Suriname 
gekomen. Zijn vader Dulham Matai is met de boot Indus op 25 mei 1907 
vanuit Calcutta vertrokken. Hij behoorde tot de kurmikaste, was afkom-
stig van het district Gonda en woonde in het dorp Jungli. Hij had als 
immigratienummer Jj/1389. Hij trouwde met Sankalia, zij had als immi-
gratienummer Jj/1390. Samen kregen ze 8 kinderen, 6 zonen en twee 
dochters. Zij werden tewerkgesteld op de plantage Waterloo in Nickerie, 
waar ze tot en met 3 juli 1912 werkten. De plantage stond toen onder het 
beheer van H.M.D. Robertson een erfgenaam van R. Kirke. Dit alles ver-
telt zijn zoon Balkaran ons, om daarna zijn verhaal aldus te vervolgen: 
“De eerste persoon van Nickerie van Hindoestaanse afkomst, die werd 

Ali Sewrutton (links) met Balkaran Matai
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gecremeerd, is een zekere Ramba-
ranmishre geweest. Maar dat ge-
schiedde niet in het rijstdistrict, 
maar op het strand van 63 Village 
in Guyana. Ik was toen niet met 
de crematie belast, maar was aan-
wezig toen dat geschiedde. Ik was 
zo onder de indruk, dat ik bij 
mijn terugkomst in Nickerie, met 
luciferstokjes een kleine brandsta-
pel of tjita maakte. Ik maakte ver-
schillende keren miniatuur tjita’s. Toen voelde ik me sterk genoeg een 
tjita op te zetten, waarop een lijk gecremeerd kon worden. Daarvoor 
wendde ik mij tot de districts-commissaris Biharisingh, die contact had 
met de minister van Justitie en Politie Manichand.

Het eerste lijk werd daarna aangeboden, om te worden gecremeerd. 
Voor het eerst zou in Nickerie een lijk te Scheveningenstrand, nabij de 
Rijsdijksluis aan de Corantijnrivier, worden gecremeerd. Het ging om 
een manspersoon, Lautan genaamd. Een immigrant uit India, die op 27 
januari 1969 overleed. Hij had als immigratie nummer 147Ll. De ver-
wachtingen waren enorm hoog. D.C. Biharisingh gaf aan dit proefpro-
ject, onder voorbehoud zijn toestemming. Bij een mislukking, zou dat 
de eerste en de laatste crematie kunnen inhouden.”

De 81-jarige Balkaran geeft nu nog aan zeer trots te zijn, dat zijn pro-
ject de proef heeft doorstaan. Na twee en een half uur was de verbran-
ding van het lijk een feit. Zijn gezicht licht op en zijn ogen glinsteren bij 
het vertellen van zijn verhaal. Hoewel hij het Nederlands beheerst, doet 
hij grotendeels zijn verhaal in het Hindi. Ali doet dan de vertaling. Vol-
gens Balkaran is het belangrijk het hout in de juiste formatie en hoeveel-
heid op te stapelen. Daarnaast moet je weten hoeveel samagrie, de verza-
melnaam van de kruiden, gebruikt moet worden. Daarbij behoren gew 

Tjita op Corantijnstrand. Bovenop de lege 
lijkkist en draagbaar.
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(geklaarde boter), kapur (kamfer), en agarbattie (wierook). Normaal zijn 
4 blikken gew en 1 kg samagrie, 4 pakken kapur en twee pakken agarbat-
tie voldoende. Nooit is er sinds de eerste lijkverbranding, iets misgegaan. 
Zelfs bij regenweer niet. Als het vuur eenmaal is aangestoken, blijft het 
zelfs bij stortregens branden. “Zo heeft het tijdens het cremeren van het 
lijk van Narsingh Surujdbalisingh, constant geregend. Het vreemde was, 
dat toen de crematie rond was, het stopte met regenen,” lacht en vertelt 
Balkaran.

BIHARIE RAMBARANMISSHRE EN LAUTAN

Balkaran Matai heeft zich niet alleen met het cremeren beziggehouden. 
Hij is ook 10 jaren voorzitter van de tweede stalweide geweest. Hij was 
landbouwer en was lid van verschillende organisaties en trok op met 
bekende mensen van toen, zoals Remie Hirasingh en Soebhkaran Ram-
hit. Hij was een goede Ramayan zanger en kon de Geeta goed lezen. In 
1948 trad hij in Paramaribo op, evenals in Guyana en Trinidad. Zijn Ra-
mayangroep heette Madhuban. Op 22 februari 1948 trouwde hij met 
Mankumarie Parahoe. Samen kregen zij 12 kinderen, 5 dochters en 7 zo-
nen. Twee zonen schopten het heel ver. Revie Matai is econoom en Kris 
Matai is arts en een bekende parlementariër van de VHP in Nickerie.

Balkaran is trots op al zijn kinderen. Zij zijn ook trots op hun vader, 
die het fundament heeft helpen leggen voor het cremeren. Dat de Hin-
does in Nickerie hun geloof van wieg tot graf goed kunnen beleven. Dat 
hij zijn buurman Lautan het eerst mocht cremeren, zal hem altijd bijblij-
ven. Ali en ik, brengen de zoon van Lautan, Jagroep Lautan en zijn vrouw 
Dhanradji Lautan Sewnarain ook een bezoek. Zij wonen in de Coran-
tijnpolder serie B no. 10 waar ook de vader gewoond heeft. Jagroep ver-
telt zijn verhaal: “Op de dag dat de parlementariër Oedayrajsingh Varma 
in Paramaribo werd gecremeerd, stierf mijn vader. Harry Laighsingh, sta-
tenlid van de VHP voor Nickerie, heeft gepleit de crematie van mijn va-



183

der mogelijk te maken. Iedereen was angstig, omdat wij niet wisten hoe 
het zou aflopen. Zou er een onaangename geur ter plaatse zijn? De D.C. 
zorgde voor militaire bewaking, die tot het einde de wacht hield. Maar er 
was een probleem. Wij moesten het lijk drie dagen lang goed houden, 
tot alles geregeld was. Er was toen daarvoor geen koelsysteem in het dis-
trict. Wij maakten toen een houten bak die met zinkplaten werd be-
kleed. Het geheel liep schuin af. Het lijk werd daarin geplaatst en met ijs 
koel gehouden.”

Om meer te weten over de eerste Nickeriaan, die (in Guyana) werd 
gecremeerd, brengen wij de 73-jarige Dharmradj Hirasingh meer bekend 
als Diamond, een bezoek. Diamond beheert de tempel te Corantijnpol-
der serie B. Hij vertelt ons het volgende: “De 84-jarige Bihari Rambaran-
mishre, mijn guru, wilde na zijn dood worden gecremeerd. Hij kon daar-
voor geen vergunning krijgen. Hij kwam in 1904 via Demerara naar 

Guru Bihari Rambaranmishre
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Suriname. Zijn immigratienummer was 134 Gg. Hij koos in Suriname de 
geslachtsnaam Rambaran Mishre en de voornaam Bihari. Hij was een 
bekende aannemer in Nickerie. Hij had gezag in zijn woonplaats en was 
een klankbord voor de ingezetenen, een aanspreekfiguur voor vele so-
ciale en godsdienstige vraagstukken in de samenleving. Bihari onder-
hield de polders en kanalen van het district. Hij was tevens de voorzitter 
van het waterschap van de van Drimmelenpolder. De toenmalige dis-
trictscommissarissen zagen in hem iemand naar wie het districtsbestuur 
kon luisteren. Mijn guru had drie zonen en vijf dochters. Zijn zoon Se-
waram Rambaranmishre was hartspecialist in Suriname. Hij overleed 
echter op 47-jarige leeftijd aan een hartaandoening. Ik heb veel van mijn 
guru geleerd, o.a. over het Hindoeïsme, en de handel. Toen hij in 1961 
stierf heb ik er alles aan gedaan zijn wens in vervulling te brengen. De 

Van links naar rechts Dharmradj Hirasingh, Ali Sewrutton en Jagroep Lautan
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tolk Girdharie en Bestuurs-Opzichter Girjasingh hebben mij daarbij ge-
holpen. Maar in Nickerie kregen wij geen vergunning voor zijn crema-
tie. Pandit Oeditnarain van Guyana zorgde wel voor een vergunning in 
Guyana. Hij hield toen ook de ceremonie. Het lijk werd twee dagen met 
ijs koel gehouden en verduurzaamd. Met de barkas brachten wij het lijk 
toen over. Op het laatste moment wilde de politie in Guyana toch nog de 
crematie tegenhouden. Maar op instructie van pandit Oeditnarain, werd 
het lijk snel op de tjita geplaatst toen wij aankwamen. Toen de politie 
arriveerde, was het vuur al aangestoken en was de wens van mijn guru in 
uitvoering.”

Waar een wil is, is een weg. Vanwege de inzet van o.a. Matai Balkaran, 
zal zolang er mensen geboren worden, het vuur in Nickerie, feilloos blij-
ven branden.

0
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L achmidath Baboelal, meer bekend 
als Prof, was een zeer bekende aan-
nemer van Nickerie. Vele stijlvolle 
woningen in het rijstdistrict komen 

van zijn hand. Ze zijn nog steeds stille getuigen van kwaliteit en bouw-
meesterschap afkomstig van een districtsjongen, die een genie bleek te 
zijn. Lachmidath had maar net de lagere school doorlopen, maar was in 
staat om fraaie houten woningen en betonnen bouwwerken op te zetten. 
Prof, heeft zijn bijdrage geleverd, Nickerie een modern stadsbeeld te ge-
ven. 

MIJN MAN EN IK MOESTEN TOCH HEEL KLEIN BEGINNEN

Baboelal was geboren op 27 maart 1933 in Nickerie. Hij kwam uit een 
gezin van 5 kinderen, 2 zusters en drie broers. Zijn ouders waren geschei-

Lachmidath Baboelal,  
de Prof van Nickerie
27 maart 2008



188

den, dus bleef hij bij zijn oma en opa. Al op jonge leeftijd moest hij na 
schooltijd werken als sjouwer. Met zijn verdiende geld, kon hij zijn groot-
ouders helpen in zijn onderhoud. Hij was knap op school, dus kon zon-
der veel moeite de achtste klas van de langere school bereiken. Al op 
school kreeg hij de bijnaam Prof. Maar toen hij verder moest studeren, 
wat toen alleen in Paramaribo kon en geld kostte, kwam er een eind aan 
zijn studie. Gesprekken die de schoolleiding met de familie voerden, om 
hem op school in Paramaribo te zetten, mochten niet baten.

Leergierig als hij was, leerde hij toen hij 20 jaar oud was, timmeren 
bij een timmerman. Op zijn 22ste jaar, begon hij al zelf opdrachten uit te 
voeren. Het was een kwestie van tijd, Lachmidath kreeg de ene opdracht 
na de andere om huizen op te zetten. Hij raakte bekend, en zijn bijnaam 

Lachmidath Baboelal met zijn vrouw Sieuwmatie Baboelal-Chander
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Prof kreeg extra gestalte.
“Hij was maar net 22 jaar toen wij met elkaar trouwden,” vertelt zijn 

vrouw Sieuwmatie Baboelal geboren op 13 maart 1939. “Ik was toen 16 
jaar. Tien jaren later hadden wij zes kinderen twee jongens en vier meis-
jes, Eddy, Santa, Andre, Ria, Mita en Chiquita. Intussen had mijn vader 
een pand voor ons gehuurd, waarin wij een boetiek opzetten. Die stond 
aan de R.P. Bharosstraat 54. Mijn vader, Chander een immigrant uit 
Brits-Indië, hij had één naam, was een welgestelde man. Mijn broer is de 
bekende Dhaniram Chander geweest. Mijn man en ik moesten toch heel 
klein beginnen. Ik was begonnen met het stikken van kleren. Mijn man 
gaf me de gelegenheid opleidingen bij mevrouw Plukker in Paramaribo 
te volgen. Ik werd zelf lerares. Ik heb daarvoor aan de Groenteweg hand-
matig met hem ons rijstperceel beplant, om elkaar op te bouwen. Hij 
deed daarnaast zijn timmermanswerk. Vanaf het begin stonden zijn 
broers Djoegoel en Harris Baboelal hem bij. Prof raakte bekend en be-
gon grote opdrachten te krijgen. De eerste keer dat hij een grote winst 
maakte was bij de bouw van een sluis. Hij zette hiermee een gebouw 
voor zichzelf op. Hij verhuurde dat pand echter aan de Landbouwbank. 
Hij kocht met zijn spaargeld en huurpenningen later een perceel van 
mijn ouders aan de G.G. Maynardstraat, waar hij een drie verdiepingsge-
bouw zou opzetten. Hier kwam onze winkel voor bouwmaterialen. Hij 
hield zich bezig met de winkel. Hij ging zelf nooit naar de instanties, dat 
deed ik. Als er zaken geregeld moesten worden, het gaan naar de kanto-
ren zoals de belastingen, ging ik. Hij was een eenvoudige man. Hij hield 
van dansen, de cricketsport en TV kijken. Vooral de bokswedstrijden 
volgde hij graag. Zijn lievelingsgerecht was bruine bonen met gezouten 
varkensstaart, pithel. Hij stuurde mij vaak naar het buitenland met va-
kantie. Vele landen in het Caribisch gebied, Latijns-Amerika, Amerika, 
Azië en Europa heb ik bezocht. Alleen naar Engeland, Amerika en Brazi-
lië vergezelde hij mij. Hij was heel lief en gaf me alles wat ik vroeg. Zijn 
laatste bouwwerk was het gebouw aan de G.G. Maynardstraat 29. Hij 
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kreeg op 73-jarige leeftijd last van evenwichtsstoornissen. Op 22 oktober 
2006 stierf hij kort nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen.”

Baboelal tekent voor de bouw van het kantoor van De Nationale Verzekeringsmaatschappij



191

BOUWDE MEER DAN 45 WONINGEN EN KANTOORGEBOUWEN

Prof Baboelal werd een begrip in de bouwwereld van het rijstdistrict. 
Dat bleef niet ongemerkt bij de architectenbureaus van Paramaribo. 
Naast de vele gebouwen die hij opzette, waren er natuurlijk de speciale 
opdrachten. Zoals het gebouw van de Hakrinbank, de kantoren van De 
Nationale Verzekeringsmaatschappij en Fatum en het kindertehuis Open 
Poort. Prof was zeer geliefd, hij straalde rust uit en kon nooit nee zeggen 
als iemand om hulp en advies vroeg. Hijzelf was een harde werker, en zag 
mensen ook graag werken. Zijn oudste zoon, Eddy Naraindath Baboelal, 
was zijn lieveling.

Eddy vertelt over zijn vader: “Wij woonden aan de R.P. Bharosstraat 
70. Twee broers van mijn vader bewoonden een huis, terwijl wij een ei-
gen woning van 5 bij 6 meter bewoonden. Mijn vader was toen timmer-
man. In de slappe tijd maakte hij grafkelders. Wij verhuisden in de jaren 
zestig naar de Groentenweg, waar hij voor een deel een huis bouwde. Wij 
bleven daar drie jaren. In de droge tijd was er geen water en in de regen-
tijd de weg zeer slecht. De kinderen konden dan moeilijk de school be-
reiken. Het huis werd in drie delen afgebroken en opnieuw opgezet aan 
de R.P. Bharosstraat, waar wij eerst woonden. Toen kwam zijn eerste gro-
te opdracht om een sluis en een sluiswachterswoning te Henar te bou-
wen. Voordat je de Henarbrug richting Nickerie oversteekt, is de sluis te 
zien. De opdrachten kwamen toen binnen. Hij bouwde het filiaal van de 
Surinaamsche Bank (DSB) en twee woningen te Wageningen. Het filiaal 
van de Hakrinbank te Nieuw-Nickerie bouwde hij in 1974. Hij stuurde 
mij naar Nederland voor studie, maar ik bleef er niet lang. Bij mijn terug-
komst kocht hij een vrachtwagen. Wij begonnen volop te bouwen. De 
meeste huizen te voorland Waterloo zijn door mijn vader opgezet. Meer 
dan 45 woningen en kantoren zijn door hem in Nieuw-Nickerie en de 
polders gebouwd. Hij werkte samen met verschillende architectenbu-
reaus, zoals Jankhipersad, Tjin A Djie en partners, Shing Mu Chong, 
Nooitmeer en Mac Nack. Waar het niet om nieuwbouw ging, moderni-
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seerde hij. Zo werden toen de VCB-bank, de Surinaamsche Bank, de 
ABN-Bank voorzien van veiligheidsglas. Het nieuwe EBS-kantoorge-
bouw aan de West-Kanaalstraat is grotendeels door hem opgezet. Ook 
bouwde hij de funderingen voor de grote EBS-machines in de centrale 
aan de Clarapolder. Het grote winkelpand voor bouwmaterialen aan de 
G.G. Maynardstraat bouwde hij in 1980.”

Prof hield van feesten en muziek. Hij groeide op tussen Creolen en 
sprak in het begin nauwelijks Hindoestaans. “Dat leerde hij van mijn 
moeder,” zegt Eddy. “Hij was een fan van Mukesh. In zijn jonge jaren ging 
hij op de bromfiets van Nickerie naar Paramaribo en van daaruit naar 
Pad van Wanica om in de Mukeshbar van muziek te genieten. Dat deed 
hij vaak met zijn vriend Kisoor Chander. Als er feest was bij de familie 
gingen wij met zijn achten op de Zündapp bromfiets. Eén op het stuur, 
één op de tank, mijn vader, dan mijn moeder met twee kleintjes op de 

Een van de mooiste bouwwerken uit de handen van Prof
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schoot en ik op de achterlamp. 
Mijn vader was een sociaal gevoelig mens. Al vroeg nam hij opa, 

m.b.a. Bull Bull en oma Kaboetrie m.b.a. Kapkamai in huis, om die te 
verzorgen. Hij is op 65-jarige leeftijd geïnitieerd door de geestelijke leider 
uit India, Swami Shivendra Puriji Maharaj die de titel droeg van Yati 
Chakravarti Awahan Peethadishwar Acharya Mahamandleshwar Shree 
108. Mijn vader was een lieve vader.”

TIEN PROCENT WINST

Santa was de lievelingsdochter van Prof. Zij vertelt: “Hij was niet gierig, 
wat je vroeg kreeg je van hem. Hij is nooit boos op me geweest. In de 
winkel kregen wij soms wel een woordenwisseling. Als hij de dingen 
goedkoper wilde verkopen. Hij wees de klanten de inkoopbonnen en 

Met bouwerken als deze heeft Prof zich laten kennen
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maakte zelden een winst van meer dan 10 procent. Hij besprak alles van 
de winkel met mij. Ik deed de inkoop en de administratie en Eddy bracht 
de ladingen. De winkel in Paramaribo aan de Henk Arronstraat no. 125, 
mocht ik van hem beheren.”

Prof Baboelal is er niet meer, maar zijn werken zullen Nickerie nog 
lang eraan herinneren: dat het rijstdistrict ook een grote bouwmeester 
heeft gekend.

0
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H et instituut dorpsgemeente werd in 
Suriname in de eerste helft van de 
vorige eeuw ingesteld. In Nickerie 
waren er tot de jaren zeventig 4 

dorpsgemeenten actief. Met Ali Sewrutton, de gepensioneerde Dis-
tricts-Secretaris en vier ex-dorpshoofden, gaan wij terug in de geschiede-
nis van de dorpsgemeenten. 

KIELSTRA STELDE DE DORPSGEMEENTEN IN

Als ambtenaar werkzaam bij de bestuursdienst, had Ali Sewrutton, een 
zeer nauw contact met de dorpshoofden en dorpsgemeenten. Over het 
instituut dorpsgemeente vertelt hij het volgende: “In 1938 nam de over-
heid het besluit om in Suriname dorpsgemeenten op te richten. Deze 
bestuurlijke eenheden kwamen in meerdere districten voor. Met het 

De oud-dorpsgemeenten 
in Nickerie
8 april 2008
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dorpsgemeente besluit G.B. 1938 no. 66 in handen, werden door gouver-
neur Kielstra de dorpsgemeenten ingesteld. In Nickerie werden de dorps-
gemeenten Paradise (673 percelen, 690 ha.), Longmay (411 percelen, 390 
ha.), Nieuw Waldeck (232 percelen, 100 ha.) en Sidoredjo (202 percelen, 
150 ha.) opgericht. Deze voormalige vestigingsplaatsen, verlaten planta-
ges die bewoond werden door voornamelijk nakomelingen van slaven 
en contractanten, kwamen het meest in aanmerking, om tot dorpsge-
meenten te worden verheven. Voor de gemeenschap is het goed vast te 
leggen, dat Nickerie naast de bestuurslaag dorpsgemeente (bestuurskun-
dige eenheid) ook het waterschap (waterstaatkundige eenheid) heeft ge-
kend. Het waterschap wordt nu nieuw leven ingeblazen, na ongeveer 10 
jaren verwaarloosd te zijn. In 1981 werden met enkele uitzonderingen, de 

Dorpshoofden en leden, op de achterste rij v.l.n.r. Katidjan, Sipon, I. Mohammed Hoesseinkhan, 
L. van Tholl, N. Sharma, S. Nora, I. Ramdathtewarie. Op de voorste rij v.l.n.r. S. Kramawitana, S. 
Moengoenkarijo, Badjoerie.
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dorpsgemeenten opgeheven onder het bewind van minister Leeflang.”

DISCIPLINE, GEHOORZAAMHEID EN GEZAG

Ali Sewrutton en ik brengen een bezoek aan nog vier in leven zijnde 
dorpshoofden of Loera’s. Te Sidoredjo in de westelijke polders spraken 
wij met Poniran Redjosetiko. Hij is geboren te Sidoredjo op 14 juni 1927. 
Hij vertelt: “Van 1953 tot en met 1981 was ik dorpshoofd van de dorpsge-
meente Sidoredjo. VÓÓr mijn aantreden had je verscheidene Loera’s ge-
had. Het eerste dorpshoofd was Saban, die woonde aan de Djakartaweg. 
Na hem volgden papa Djojo, Wagiman, Koulen (hij was opzichter bij 
OW), Tjokro, Soinangoen, Ngadiman, Sastrohardjo en Salomoen. 

Ik heb onder verschillende bestuursopzichters en commissarissen, te 
beginnen met Van Petten, gewerkt. De bestuursopzichters waren Sweet, 
Vieira, Sharma, Girjasingh, Bridjkisoor, Sewrutton en Mac-Intosh. Ik 
moest ervoor zorgen dat de dorpsgemeente er goed uit zag. Kanalen, 
dammen en wegen werden altijd goed onderhouden. Vanaf het gemaal 
te Clarapolder werden alle hoofdleidingen en secundaire leidingen 
schoongehouden, naast de lozingen, nabij de percelen waar de mensen 
woonden. Naar reden van de grootte van de percelen droegen de mensen 
financieel bij, om de werken in de dorpsgemeente uit te voeren. Er was 
discipline, gehoorzaamheid en gezag. Het lokaal bestuur werkte prachtig 
mee aan het bereiken van de gestelde doelen. Als ik de situatie van toen 
met nu vergelijk, dan constateer ik dat het nu pinaren is. De meeste lo-
zingen zijn dicht begroeid met allerlei planten. De dammen zijn over-
woekerd met struiken en planten. Vroeger deden wij alles met houwers 
en spierkracht. Nu heeft men machines, maar alles ziet er totaal verwaar-
loosd uit. Van de bestuursdienst gaat er weinig gezag uit.”

MENSEN VOLGDEN EEN MEEWERKENDE OVERHEID

Met Poniran gaan wij naar Ramsahai Girdhari. Hij is dorpshoofd ge-
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weest van de dorpsgemeente Nieuw Waldeck. 
“Ik ben geboren op 12 april 1928 in de van Drimmelenpolder serie 

A nummer 10. Toen ik dorpshoofd werd van Nieuw Waldeck had, je in 
geheel Suriname 23 dorpsgemeenten. Ik was als dorpshoofd de enige 
Hindoestaan, die de post bekleedde. Het was heel prettig werken met de 
gemeenschap van de dorpsgemeente. Ik heb onder verschillende com mis-
sarissen gediend, zoals Van Petten, Quintus Bosch, Parabirsingh, Robles, 
Biharising, Adjodhia, Bharos en Soe A Ngi. De bijdrage die de bewoners 
van de dorpsgemeente leverden voor onderhoud was tien gulden per 
hectare. Daarvan werd een goede administratie via de bestuursopzichter 
gehouden. Het bestuur van de dorpsgemeente kende een secretarisont-
vanger. De bewoners gedroegen zich correct tegenover de ontvanger. De 

Ali met gewezen dorpshoofden te Longmay v.l.n.r. Loera’s Giman Pawirosemito, Ramsahai Gird-
harie, Ali Sewrutton (midden), Loera’s Poniran Redjosetiko en Parman Karijokromo
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bevolkingssamenstelling van de dorpsgemeente waldeck was als volgt: 
80% Hindoestaan, 15% Javaan en 5% Creool. Waldeck was een sieraad om 
te zien. Je had een tegemoetkomende overheid en de mensen volgden 
dat voorbeeld. De ingezetenen hadden respect voor het gezag. Bestuurs-
opzichter Ali was erg populair. Als het dorpshoofd naar de commissaris 
ging, soms met enkele van zijn bewoners, werd hij als gezaghebbende 
direct ontvangen. Nu wacht ik al drie jaren voor verlenging van mijn 
winkelvergunning.”

Wij lachen hartelijk om deze laatste opmerking. Maar dan is het tijd 
om op te stappen en te gaan naar het volgende ex-dorpshoofd, die woont 
te Longmay.

JE WERKTE DAG EN NACHT VOOR EEN BEETJE GELD

Giman Pawirosemito is geboren op 10 april 1928 te Waterloo. Hij was 
Loera van de dorpsgemeente Longmay van 1 oktober 1969 tot en met 16 
juli 1980. 

“Mijn voorganger was Loera Parman. Als dorpshoofd kreeg je geen 
betaling van de overheid. Wel een vergoeding van vijftien gulden per 
maand. Daarnaast kreeg je 5% van de belasting, die de bewoners voor 
onderhoud van de dorpsgemeente betaalden. In feite werkte je dag en 
nacht voor dat beetje geld. Overdag moest je nagaan wat in de gemeente 
gebeurde en ’s avonds moest je vaak vergaderingen bijwonen. Je had wel 
wat privileges. Zo hoefde je geen huurbelasting te betalen en je had vrije 
geneeskundige behandeling. Je werd bij elk feest van de staat uitgeno-
digd.

Onze dorpsgemeente moest zorgdragen voor het schoonhouden 
van de oostelijke tak van het Van Wouwkanaal. Daarnaast moesten vanaf 
het drie koker punt (op de hoek van Paradise en Sawmillkreek), alle irri-
gatieleidingen schoongehouden worden. Het dorpsbestuur bestond uit 
zes leden, het dorpshoofd, de secretarisontvanger en vier leden. Deze vier 
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leden kregen elk een deel van het gebied onder hun beheer. Zij gingen 
op mijn instructies op controle uit. In een schrift kregen zij hun op-
drachten mee. Als de lozingen niet waren onderhouden, tekende ik niet 
voor akkoord, als de bewoners geld bij de bank wilden lenen. De com-
missaris en de bestuursopzichter tekenden mee. De irrigatieleidingen 
moesten echt schoon zijn, terwijl de gronden van de dammen totaal van 
onkruid moesten zijn ontdaan. Bij dambreuken namen wij poolshoogte. 
Als personen illegaal kokers aanlegden traden wij op. In vergelijking met 
toen, is alles nu sterk achteruitgegaan. Je kunt vanwege het gras als het 
ware over de kanalen lopen. Elk jaar hielden wij van de gemeente een 
dorpsoogstfeest. Het spel van Ram, Ramlila werd in de vorm van het 
wayang poppenspel opgevoerd. Alle andere Loera’s, de commissaris en 
de bestuursdienst werden uitgenodigd. Het feest werd tot laat in de 
avond ten huize van de Loera gevierd.”

Drie Koker Punt anno 2008
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Vóór het jaar 2000, heeft Pawirosemito gevraagd naar de onderstand 
uit ’s landsdienst, waarop hij aanspraak maakt. Hij heeft jaren voor de 
staat gewerkt, waarvoor hij een beschikking kreeg van 11 september 1969, 
no. 100072. Anno 2008 loopt hij nog steeds het commissariaat plat voor 
zijn onderstand.

Hij is de ontwerper van het Javaanse monument op de hoek van de 
Annastraat en de Julianastraat. Als ik hem vraag waarom de Javaanse 
man op het monument naar de grond wijst zegt hij: “Het mannetje geeft 
aan dat wij op deze grond zijn geboren en daaraan onze krachten moe-
ten geven.” 

MERDIEDESO’S OF OOGSTFEESTEN

Ali, Poniran, Ramsahai, Giman en ik gaan voor het laatste gesprek naar 
Parman Karijodikromo. Hij is geboren op 14 september 1929 op de plan-
tage Hazard. Hij was 31 jaar toen hij in 1960 Loera werd van de dorpsge-
meente Longmay. Voor hem waren Jokarso, Atmopawiro en Amatanom 
dorpshoofd geweest. Het verhaal van Parman, ik noteer een deel, ver-
schilt niet veel van de andere gewezen Loera’s.

“De ingezetenen van de dorpsgemeenten voldeden graag aan hun 
polderverplichting: verrichte arbeid of begari en polderbelasting,” zegt 
Parman. “Als Loera heb ik ook oogstfeesten of merdiedeso’s gehouden. 
Dit met dank aan Allah, dat het afgelopen jaar veilig, prettig en gunstig 
is verlopen. Er verdraagzaamheid, samenwerking en tevredenheid is ge-
weest. De inwoners brachten op die dag van huis eten en lekkernijen 
mee en tot in de vroege ochtend werd genoten van het wayangspel. Pa-
wirosoedarmo maakte de poppen voor dat spel, dat hij opvoerde op Pa-
radise, Longmay, Waldeck en Sidoredjo.”

De Loera’s van de dorpsgemeente Paradise leven helaas niet meer. 
Bekende loera’s van Paradise waren Sairan en Sardi Moengoenkarijo. Ge-
lukkig hebben wij voor u, het relaas van de nog levende dorpshoofden, 
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allen boven de tachtig jaar, kunnen vastleggen.

0
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A ls er over grote landbouwers, rijstverwer-
kers en rijstexporteurs van Nickerie wordt 
gesproken, noemt men de naam van Ra-
mawat Soechit. De eenvoudige landbou-

werzoon, die zich door harde arbeid, tot de top van de rijstindustrie in 
Suriname heeft kunnen opwerken. Het pad van de bijna tachtigjarige 
Nickeriaan, is niet altijd over rozen gegaan.

ARMOEDE EN HARD WERKEN

Ramawat Soechit, geboren op 5 juni 1928, is een bijzondere Surinamer. 
Zijn bijdrage aan de rijstindustrie heeft zich niet beperkt tot Nickerie. 
Zo staat er mede door hem een rijstbedrijf te Nouvelle Rizerie du Nord, 
in Duinkerque, in het noorden van Frankrijk. Ali Sewrutton en ik, be-
zoeken hem thuis aan de Bacovendam 164 in de Oostelijkepolder. De 

Van zoon kostgrond  
houder tot grootgrond-
bezitter
29 april 2008
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statige grootondernemer vertelt dan zijn levensverhaal: “Samen met 
mijn vader, Soechit Rammanohar en mijn moeder Soechit-Mahadew-
singh Jagpatia woonden wij, mijn broertje Sewdath en mijn zusje Rewtie 
en ik, aan de Bacovendam. Mijn vader bezat een halve ha landbouw-
grond. Wij woonden in een hutje, opgetrokken van hout, prassara blade-
ren en paira of stro. De vloer was van leem, een mengsel van koemest, 
klei en zemel. De vloer werd om de zoveel tijd bewerkt met een nieuwe 
laag, dat werd lipé genoemd. De koemest gaf aan de omgeving een aan-
gename geur. Wij dronken water uit de regenton. Water voor de huis-
houding, het baden, kleren wassen e.d., haalden wij uit de lozing aan de 
straatzijde. Al heel vroeg in de morgen tegen zes uur, moest ik gras snij-
den voor de koeien. Mijn ouders verkochten melk, voor 5 centen een 
kwart liter. Ik at voordat ik naar school vertrok, wat rijst waarin melk zat 

Ramawat Soechit op balkon aan de Bacovendam 164
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(doohdbath), of thee in zat (chabath), of gewoon kokosolie (theelbath). 
Ik verliet de school vanaf de vierde klas lagere school, om mee te helpen 
in het gezin. Ik was toen 12 jaar.”

In zijn jonge jaren heeft de harde werker Ramawat, armoede gekend. 
“Voor 60 centen per dag begon ik te werken als waterdrager bij de aanleg 
van de weg tussen Paradise, Boonackerpolder en Hamptoncourt. Ik 
werkte overal waar er werk werd aangeboden op landbouwpercelen. Ik 
heb gewied, sloten gegraven, later tractoren bestuurd en van alles en nog 
wat gedaan. Ik verdiende ƒ1,25 tot ƒ2,50 per dag. Intussen had mijn vader 
nog een ha rijst-areaal gekocht in de buurt en een andere te Uitbreiding 
Paradise. De velden werden één keer per jaar beplant. De gronden wer-
den met de hand ontgonnen en kavelsloten met de hand gegraven. Wij 
dorsten de padie met koeien of via de slagplank of pitaan. Haast alles 
werd handmatig gedaan, dus zwaar en intensief. Ik ging met mijn vrien-
den het bos in, om hout te hakken voor de bouw van huizen, wanneer de 
padie opgroeide of geen arbeid op de rijstvelden werd verricht.

VÓÓR SUCCES VELE TEGENSLAGEN

Ramawat trouwde toen hij 17 was, met Hansradjie Bishesar. Zij is gebo-
ren op 21 juli 1930. Zijn grootvader van moeders kant, zijn nanna, zocht 
zijn bruid voor hem uit. Zij woonde in de Corantijnpolder. “Je had toen 
1 rijstoogst per jaar. Op de suikerplantage Waterloo werkte ik ook als 
rietkapper, veldwerker en fabrieksarbeider. Ik heb onder de bazen Idris 
en Bhaan gewerkt. Elke morgen legde ik 8 km te voet af om mijn werk-
plaats te bereiken. Mijn vrouw stond 4 uur in de ochtend op om voor mij 
het eten klaar te maken. Om 5 uur ’s morgens vertrok ik. Als rietkapper 
moest je vroeg op pad, om je velden die je wilde kappen te bereiken. Ik 
deed wat men ‘djabwerk’ noemde. Je nam een taak aan, die je in een be-
paalde tijd af moest hebben. Ik kreeg 5 gulden voor 1 ton gekapte riet. Je 
moest dan de gereedstaande pontons volladen. Ik liep na het werk weer 
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8 km terug naar huis. Ik kwam 7, 8, of 9 uur ’s avonds thuis aan, waar mijn 
lieve vrouw mij opwachtte. Wij kregen vijftien kinderen.”

Ramawat werkte hard en was spaarzaam. Hij kon zijn vader bijstaan 
om nog enkele landbouwpercelen voor de rijstbouw te kopen. Hij kocht 
zijn eerste landbouwgrond, maar moest daarbij zijn eerste tegenslag in-
casseren. “Ik kocht van de Javaanse landbouwer Soebojo een perceel. Het 
perceel werd beplant. Toen er geoogst moest worden, kreeg ik bezoek 
van de bestuursopzichter, van Dal. Ik moest van het districtsbestuur met 
verlies van alle geld en investeringen, de grond met gewas, teruggeven 
aan Soebojo. In die tijd was het namelijk verboden percelen van Javaanse 
landbouwers te kopen. Dit ter bescherming van deze groep, waar vooral 
de mannen hun geld verspeelden. Ik begon hierna ten behoeve van een 
grote verwerker, padie op de velden van de landbouwers op te kopen. De 

De pelmolen van N.V. Rijstpak aan de Industrieweg te Nickerie
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waarde van de opgekochte padie bedroeg vijf duizend gulden. Voor die 
tijd een groot bedrag. Ik deed mondeling zaken, dus zonder stukken op 
te maken. Toen ik het geld bij de verwerker moest ontvangen, zei hij mij 
niets schuldig te zijn. Ik moest uit eigen zak al de landbouwers voor de 
opgekochte padie betalen. Mijn tweede tegenslag. Ik heb toen te Henar 
bij Ali Bux meer dan 30 ha, ontgonnen. Hij hield echter de beste gron-
den voor zichzelf. Ik ontgon toen nog eens 20 ha en begon zelf met de 
grote landbouw. De inpoldering geschiedde met de hand. De arbeiders 
vroegen mij tien gulden per ketting. Ali Bux heeft tenslotte 2000 ha in-
gepolderd. Mijn 20 ha wordt helemaal door zijn arealen omsloten. Ik 
moest veel tegenwerking verdragen. Ik kreeg soms geen toegang tot mijn 
grond. Soms werd de watertoevoer geblokkeerd. Ik zette door. Ik bouwde 
een nieuwe woning aan de Bacovendam 164. De oude woning aan de 
overkant brak ik af en bouwde een kleine drogerij. Ik droogde daar opge-
kochte padie van boeren. Bij de pellerijen van Baldew, Karaya, Prem-
chand en Ghaseto verwerkte ik de padie tot rijst en andere producten. 
Mijn vader verkocht rijst in Paramaribo in de loods van ondernemer 
Paladsingh. Ik kreeg toen mijn derde tegenslag toen een verwerker mij 
niet voor een grote hoeveelheid geleverde padie betaalde omdat hij fail-
liet ging. Toen kwamen de bloeiende jaren. Ik exporteerde in 1972 mijn 
eerste vracht cargorijst. Ik begon zaken te doen met Harry Radhakis-
hoen. Dat was de geboorte van N.V. Rijstpak. Radhakishoen koos voor 
deze naam. In de winkel werd onze rijst onder het merk R.S.-rijst, ver-
kocht. Aan de Bacovendam bouwde ik een grotere drogerij en pellerij in 
1977.

In 1980 brandde de grote pellerij aan de Bacovendam geheel af, mijn 
vierde tegenslag. Ik gaf de moed niet op en kocht de pellerij van Laigh-
singh te Margarethenburg aan de Nickerierivier. Daarna bouwde ik een 
moderne pellerij aan de Industrieweg in de van Pettenpolder.”
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EEN STERKE FAMILIE VOOR INNOVATIES

“Op advies van Ing. Zalmijn kocht ik in 1982 de gronden van Wanner te 
Middenstand en aan de rechteroever van de Nickerierivier. In de jaren 
negentig behaalde ik wel 35000 ton cargo bij de export. Ik beplant mo-
menteel 2000 ha te Middenstand. Mijn aandeel op de locale markt, die ik 
nu voorzie van Palomarijst, is ongeveer 40%. N.V. Rijstpak is met de tijd 
meegegroeid door vernieuwingen toe te passen. Een groot moment was 
de ontwikkeling van bulktransport van het veld naar de droger. En van 
de pelmolen naar het zeeschip voor de export. Een belangrijke overgang 
vond plaats in de samenwerking met de EBS en van Dijk, later met de 
Staatsolie Maatschappij. Het betrof het droogproces, dat eerst met diesel-
generatoren en dieselbranders werd verricht. Daarna met elektrische 
energie en Staatsolie 1500.”

Ramawat Soechit is thans President-Commissaris van het bedrijf. 
Zijn zonen hebben hun eigen taken. Dewanand is belast met de land-
bouw, Shardanand met de verwerking van het product, Bhanpersad en 
Haripersad (in het buitenland) houden zich bezig met de verkoop. Na-
gindernath voert de directie.

Van groot landbouwer en verwerker Soechit is veel te vertellen. Zo 
heeft hij de VHP helpen opbouwen en als cricketer speelde hij voor Jai-
hind. In 1988 krijgt hij een oorkonde van het ministerie van LVV voor 
zijn bijzondere bijdrage aan de viering van de Wereldvoedseldag. Op 23 
november 1989 is hem door de President van Suriname, de Eremedaille 
in Goud toegekend als Grootmeester van de Ere-orde van de Palm.

0
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O p 5 juni 2008, is het 135 jaar geleden dat de eerste 
immigranten uit Brits-Indië, in Suriname aan-
kwamen. Met de Lala Rookh kwamen in 1873, 
279 mannen, 70 vrouwen, 32 jongens en 18 meis-

jes beneden de 10 jaar aan. Iets meer dan vierendertigduizend immigran-
ten uit moeder India, Bharat Mata, zouden tenslotte in ons land te werk 
worden gesteld. De nazaten van deze immigranten, hebben zich een 
plaats in de gemeenschap verworven. Nickerie heeft uit deze groep, ook 
bijzondere Surinamers kunnen afleveren.

HET LAND VAN SRI RAM

De immigranten uit Brits-Indië werden tewerkgesteld op de vele planta-
ges die ons land toen nog kende. Velen gingen naar de plantages in het 
district Commewijne om te werken op de suikerplantages, cacaoplanta-

Hulde bij 135 jaar Hin-
doestaanse Immigratie
21 mei 2008
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ges en koffieplantages. Ook de plantages aan de Surinamerivier, Saramac-
carivier en Nickerierivier, mochten putten uit het aantal immigranten, 
dat voor de harde arbeid werd aangevoerd. In Nickerie, waren het voor-
namelijk de plantages Waterloo, Nursery, Hazard, Paradise en Hampton-
court, die daarvoor in aanmerking kwamen. De immigratie zou niet mo-
gelijk zijn geweest, wanneer daarvoor niet sinds 8 september 1870 een 
traktaat werd gesloten tussen de Nederlandse en de Engelse overheid.  
Bij Koninklijk Besluit van 22 maart 1872 werden de immigratiebepalin-
gen nader uitgewerkt en het traktaat bekrachtigd. Hierna kon het aan-
trekken van mensen beginnen. Het hoofddepot was in Calcutta geves-
tigd. In de belangrijkste wervingsgebieden, zoals Uttar Pradesh en 
West-Bihar werden subdepots opgezet. De immigranten waren mooie 

Een optocht op de hoek van de Kanaalstraat en de Maynardstraat te Nieuw-Nickerie tijdens de 
herdenking van de Hindoestaanse Immigratie circa 1958
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verhalen voorgehouden, om ze voor een nog mooiere toekomst over te 
halen, hun land en familie te verlaten. Bekend is het verhaal, dat ze zou-
den worden gebracht naar het land van Sri Ram, zoals ze uit de naam 
Suriname moesten begrijpen. Anderen vertrokken vanwege de slechte 
economische situatie, hongersnoden, minder goede verstandhouding 
binnen de familie of de zucht naar avontuur. Ze troffen hier niet alleen 
de harde arbeid en teleurstelling, maar ook nieuwe kansen. Dus bleven 
duizenden in het nieuwe land, nadat ze hun contract van vijf jaren had-
den voltooid. Ongeveer elf duizend kozen terug te gaan naar het land 
van geboorte. Zij die bleven, hebben een onmiskenbare bijdrage gele-
verd om ons land op te bouwen. Ze drukten met hun nakomelingen, op 
elk gebied van de maatschappij hun stempel.

Als ik de filiaalhouder van de Hakrinbank N.V. in Nickerie, Mangala 
Ronny Firozkhan vraag wat hij vindt van 135 jaar Hindoestaanse immi-
gratie zegt hij: “Wij moeten hulde brengen aan onze voorouders die voet 
aan wal zetten in Suriname. Hoewel zij als plantage- en veldarbeiders 
een slecht bestaan hadden, ze werden ‘centslaven genoemd,’ staan de 
Hindoestanen anno 2008 bekend vanwege hun ondernemerschap. Ze 
zijn in alle geledingen van de maatschappij goed vertegenwoordigd. Wij 
hebben als nazaten de plicht onze culturele waarden en normen te be-
houden. Die goed uit te dragen in onze multi-etnische en multiculturele 
samenleving, die zo uniek en kleurrijk is. Ons ultieme streven moet zijn 
idealen van onze voorouders, in Suriname samen met de andere bevol-
kingsgroepen te verwezenlijken. Er zijn dus uitdagingen genoeg.” 

Vooral tussen de twee wereldoorlogen in, kwam er een urbanisatie, 
ook onder de Hindoestanen, naar de stad Paramaribo en Nieuw-Nic-
kerie op gang. Het zoeken naar werk en de aanwezigheid van studiemo-
gelijkheden en andere overheidsdiensten speelden hierbij een belangrij-
ke rol. Tegelijkertijd nam vanwege de concentratie van mensen, de vraag 
naar voedsel, dus landbouwproducten toe. De Hindoestanen speelden 
goed in op de behoefte naar agrarische producten als groeten, fruit, ba-



212

nanen, cassave, maar vooral rijst. Zij spelen tot op heden een belangrijke 
rol in de rijstindustrie van Suriname, waarbij Nickerie, ons rijstdistrict de 
toon aangeeft. In de voedselcrisis in de wereld anno 2008, waarbij de 
rijstprijs op de wereldmarkt meer dan is verdubbeld, ligt er voor deze 
groep een nieuwe uitdaging. Die is niet alleen om ons land van ons 
hoofdvoedsel te verzekeren, maar ook de wereld van voedsel te voorzien. 
In de landbouw, vooral in de rijstbouw, zijn de nazaten van de Brits-Indi-
sche immigranten niet door andere Surinamers te verslaan. Dit vanwege 
hun kennis van de rijstteelt, hun arbeidszin, inventiviteit en doorzet-
tingsvermogen.

NICKERIANEN IN DE VOORSTE LINIE

Hoewel de Hindoestaanse immigranten al in Brits-Indië bekend waren 

Een Hindoestaanse familie rond 1940
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met de landbouw, misten zij in de begin jaren, de kennis over en de erva-
ring met nieuwe productiemethoden. Dit gemis werd al gauw ingelopen 
door de kennis die er op de plantages aanwezig was. Niet alleen met be-
trekking tot de teelt van gewassen en grondbewerking kon veel geleerd 
worden. Ook op technisch gebied, was er vooral op de suikerplantages 
veel te leren. De plantages hadden hun eigen smederijen en draaierijen 
en werkplaatsen. Van de plantages Waterloo en Hazard is bekend, dat er 
enkele lieden onder de immigranten en hun nakomelingen waren, die 
erg bedreven waren in het vervaardigen van onderdelen en repareren van 
machines. Kennis die zij overgedragen kregen van de blanke technici en 
nakomelingen van de negerslaven. In Suriname is etniciteit bij kennis-
overdracht, nooit een barrière geweest.

Na het beëindigen van hun contractperiode kozen vele immigran-
ten voor de vrije beroepen als landbouwer, veehouder, groenteteler, 
marktverkoper, winkelier, visser, goudsmid, barbier e.d. Steeds meer Hin-
doestanen kozen ervoor naar school te gaan, waar zij door gekwalificeer-
de niet-Hindoestanen, Creolen en blanken, werden opgeleid. Cho-
toe-Sanchit Koentikoemarie, zegt als Hindoestaanse het volgende: “Ik 
ben blij dat ik mijn loopbaan als jonge leerkracht in 1969 in Nickerie 
ben gestart. Met Godswil zal ik over enkele jaren als Inspecteur van On-
derwijs in dit district mijn loopbaan afsluiten. Ik ben trots Hindoestaan 
te zijn, maar ben op de eerste plaats Surinamer. Ik heb mijn weg gevon-
den in deze multiculturele gemeenschap. De positie van de Hindoestaan-
se vrouw is met de tijd beter geworden. Zij heeft bewezen goed te kun-
nen functioneren in vele functies. Mijn boodschap aan de jongeren is: 
studeer, werk samen met de andere groepen. Wees op de eerste plaats 
Surinamer, maar vergeet je identiteit niet.”

Vooral de Evangelische Broedergemeente en de Rooms-Katholieke-
missie, hebben bijgedragen tot de assimilatie en educatie van de Hin-
doestanen. Het is daarom niet te verwonderen dat de eerste Hindoestaan-
se onderwijzers, de eerste Hindoestaanse jurist, de eerste Hindoestaan 
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die lid werd van het parlement, enkele ministers en Districts-Commissa-
rissen, christenen waren. Doorgaans zijn de Hindoestanen hindoe of 
moslim. Het duurde niet lang na de Tweede-Wereldoorlog, dat de Hin-
doestanen in alle beroepen waren vertegenwoordigd. Ze bekleden top-
posities in het land. De grote maatschappelijke achterstand is ingelopen. 
In het begin deden zij niet mee aan het politieke gebeuren. Toch werd 
reeds in 1930 een Hindoestaan, Mr. C.R. Biswamitre gekozen tot lid van 
de Koloniale Staten. Mr. W.F. Juglall was de eerste Hindoestaanse minis-
ter van Onderwijs. Bij de eerste verkiezingen die gehouden werden op 
basis van het algemeen kiesrecht (1949) werden er 6 Hindoestanen geko-
zen. Nakomelingen van de Brits-Indische immigranten hebben niet al-
leen hun rol vervuld als Statenlid of parlementariër, voorzitter van het 
parlement, maar ook als minister, vice-president en president. Met trots 
kan gezegd worden dat Nickerianen daarbij in de voorste linie stonden. 
Bijvoorbeeld, Mr. C.R. Biswamitre, Mr. W.F. Juglall, Mr. J. Lachmon, Mr. 
L.B. Sitalsing, Ir. R. Shankar. De eerste Hindoestaan die Districts-Com-
missaris werd in Nickerie, was Mr. J.B. Parabirsing. Ali Sewrutton was de 
eerste Hindoestaanse districts-secretaris in Nickerie.

MACHINALE LANDBOUW

Landbouwers in dit district, legden zich vooral op het telen van rijst. De 
kennis van de machinale landbouw is ze vooral bijgebracht door het pio-
nierswerk dat de familie Van Dijk, in de jaren dertig van de vorige eeuw 
heeft verricht. Soms tot ‘ergernis’ van de ingenieurs Van Dijk, werden de 
met moeite ontwikkelde systemen en werktuigen, al gauw nagemaakt, 
zoals de Vadini waterpompen en de bekende kooiwielen voor tractoren. 
De machinale landbouw onderging een versnelling met de komst van de 
Stichting voor de ontwikkeling van Machinale Landbouw, SML, te Wa-
geningen in Nickerie. Met de proefpolder Prins Bernhardpolder voor 
onderzoek, was er een overvloed aan kennis aanwezig. Was de Hin-
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doestaanse klein landbouwer gewend aan één rijstoogst per jaar, met de 
nieuwe technieken kon er twee keer per jaar geoogst worden. Koppel dit 
aspect met de honger naar land, het niet schuwen van arbeid, de drang 
tot economische groei, de drang tot wedijver, het willen inlopen van 
maatschappelijke achterstand, dan was er alles aanwezig om de dynami-
sche groei van de Hindoestanen mogelijk te maken. Wij Surinamers mo-
gen trots op ze zijn.

0
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D albahadoor Dalloesingh, geboren op 7 
december 1895 in Nickerie, staat be-
kend als de eerste Nickeriaan die een 
transportbedrijf begon in het rijstdis-

trict. Britchbasie Dalloesingh te Corantijnpolder, Harribahadoorsing 
Dalloesingh, Inderbasie Dalloesingh en Roy Sahadew Mahadewsingh de 
echtgenoot van Inderbasie, vertellen het verhaal. Wat het levensverhaal 
van Dalbahadoor zou worden, krijgt een onverwachte, doch bijzondere 
Oranje wending.

TAUNUSBUSSEN EN AMERIKAANSE AUTO’S

Er waait een koele zeewind door de Corantijnpolder als wij bij het huis 
van Britchbasie Dalloesingh arriveren. Hier gebracht door Bisnoepersad 
Dalloesingh een kleinzoon van Dalbahadoor Dalloesingh. Bisnoepersad 

Dalbahadoor Dalloe-
singh; over wagens  
en Oranje 
26 juni 2008
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is het gewezen hoofd Openbaarvervoer sectie Nickerie. Vertegenwoordi-
ger van het ministerie van Telecommunicatie en Transport (TCT) in het 
districtskabinet rond 1990. Nu ondervoorzitter van CLO-Regio West, lid 
van het hoofdbestuur van de CLO en voorzitter bij de bond van het mi-
nisterie van Openbare Werken in Nickerie. Harribahadoorsing Dalloes-
ingh meer bekend als Max, die vanuit Nieuw-Nickerie is meegekomen, 
laat de geschiedenis van Dalbahadoor herleven:

“Ik ben geboren op 23 juli 1933 aan de Achterstraat 18, nu de Doer-
gasawstraat, te Nieuw-Nickerie. Daar had mijn vader, Dalbahadoor Dal-
loesingh zijn auto- en busbedrijf, die de route vanuit Nieuw-Nickerie, 
Paradise, Hamptoncourt vis a versa onderhield. Hij had naast de acht 
personen Taunusbussen, ook nog enkele mooie Amerikaanse auto’s, 
waarmee taxi werd gereden. Mijn vader is op de suikerplantage Hazard 

Britchbasie (links) en Harribahadoorsing Dalloesingh
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geboren. Zijn moeder heette Hankumari 1035/V en zijn vader was afkom-
stig van Katmandu in Nepal. Hij is evenals zijn vrouw, door de immigra-
tie uit Brits-Indië in Suriname beland. Dalbahadoor trouwde met Bhoo-
dia de dochter van Chhanai 472/V en zijn vrouw Maharajee. Maharajee 
is de dochter van Orie 474/G en zijn vrouw Lallia 494/G. Bhoodia moet 
rond 1902 zijn geboren. In dat jaar is ze door haar vader erkend. Mijn 
vader en moeder kregen 21 kinderen, van wie 12 in leven bleven. De na-
men zijn: Sorijpaulsing, Oobijsing, Choobasi, Jagatpaul, Britchbasie, 
Sunderbassia, Chanderbasi, Hatabahadoorsing, Harribahadoorsing, 
Dew bahadoer, Bridjbahadoer en Inderbasie. Allen geboren tussen 1916 
en 1947.

Mijn vader heeft veel op de suikerplantages Hazard waar hij is gebo-
ren en Waterloo waar hij heeft gewerkt, geleerd. Toen de stoommachines 
te Waterloo in de jaren dertig kapot raakten, was hij het die ze weer op 
gang bracht. Toen de ingenieurs uit Schotland arriveerden, stonden ze er 
versteld van. Ze wilden toen mijn vader naar Engeland meenemen om 
met ze te werken in de fabrieken, maar hij weigerde dat. In een ander 
geval werd ook de kennis van mijn vader over machines duidelijk. Toen 
de boot van de gouverneur van Suriname in Nickerie defect raakte, was 
er niemand die de motor kon maken. Uiteindelijk liet men mijn vader 
halen, die het klusje klaarde. Op verzoek van de gouverneur vertrok hij 
met het gezelschap mee naar Paramaribo. De gouverneur was zo blij dat 
alles goed verlopen was. Dalbahadoor mocht daarom iets vragen. Hij 
vroeg om de bootverbinding tussen Nickerie en Skeldon in Guyana te 
mogen onderhouden. Daarvoor kreeg hij van de gouverneur de vergun-
ning. Maar zijn auto- en busbedrijf is me echt bijgebleven. Pas later kwa-
men personen als Lampa, Bhaan, mijn broer en Rambadjan met een taxi-
bedrijf.”

Dalbahadoor was een groot en zwaargebouwd man. Hij sprak altijd 
rustig en maakte altijd tijd voor zijn medemens. Had veel aandacht voor 
zijn familie. Hij was niet werkschuw. Zo heeft hij ook gewerkt voor een 
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oliemaatschappij, die in de eerste helft van de vorige eeuw al olieborin-
gen deed in Nickerie. De boringen werden o.a. verricht bij de Bolletrie-
kreek te Henar. Een boorput had je waar nu het huis van familie Dalgety 
staat.

BERNHARD, JULIANA EN BEATRIX, DONDER OP HET PLEIN

Britchbasie Dalloesingh is geboren op 14 augustus 1924. Zij vertelt dat 
zowel de auto’s als de bussen van Dalbahadoor, een naam hadden. Zoals 
Jiwan Latta, Royal Express en Road Master. Channai, Kasinath, Ghirrao 
en Pare waren zijn chauffeurs. Een zuster van Dalbahadoor was getrouwd 
met Rambadjan, met wie hij later een samenwerking aanging. Dan ver-
telt ze ook over het voorval van de boot van de gouverneur. Ingenieur 
van Dijk en Harry Hermelijn hadden aan de motor gewerkt. Niets mocht 
baten tot Dalbahadoor zich ermee bemoeide. Of het voorval in het thea-

Dalbahadoor Dalloesingh met vrouw Bhoodia en 12 kinderen
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ter van Djassoe Sitalsingh aan de Gouverneurstraat, dicht bij de Water-
loostraat. Men was net overgegaan van de zogenaamde stille films naar 
films met geluid. De operator wist niet met de projector om te gaan, 
waardoor er geen geluid was. De mensen begonnen om teruggave van 
hun geld te roepen. Dalbahadoor werd erbij gehaald, en die avond kon 
de filmvoorstelling voortgang hebben. Maar wat mij opviel was, dat Dal-
bahadoor gewaardeerd om zijn kennis, voor ons een dochter had achter-
gelaten, die uit het hoofd kon dichten en de zangkunst machtig is. Op 
een dag moest zij voor een gesprek bij de toenmalige D.C. van Nickerie, 
Rachied Doekhie in verband met een vergunning die ze had aange-
vraagd. Op de vraag die hij haar stelde, wie ze was, of zij Nickeriaanse was 
en wat ze wilde antwoordde zij als volgt: “Ik wilde niet trouwen, maar 
moest dat in 1940 met Oemrawsingh die als voornaam had Mahadew-
singh. Ik ben Nickeriaanse en Nickerie behoort aan mij, zolang ik heb te 
leven. Gerarda is mijn naam, mij door mijn doop gegeven. Dalloesingh 
is mijn faam en al mijn vaderlijke stam. Nickerie, is de plaats waar ik ter 
wereld kwam, door mijn vader niet geschoold, maar met een goed ver-
stand. Erg knap als hij was, maakte hij kleine bootjes op de plantage 
Hazard, werd toen een grote monteur en genie. Noem een auto, hij had 
die. Van Nieuw-Nickerie naar Springlands, voerde zijn boot Prinses Mar-
griet.” D.C. Doekhie wist niet wat hij hoorde. De vergunning werd toege-
zegd.

Rooms Katholiek gedoopt leerde zij van Pater Petrus en Frans het 
Latijns. Zingt Latijnse liederen. Ze is tot de zevende klas van de St. Cla-
raschool geweest. Was een tijdje in Radjpur in Paramaribo. Leerde op 
noten zingen bij meester van Kanten. Ze speelde piano en zong de eerste 
en tweede stem. Als klein meisje op de Claraschool zong zij, toen prins 
Bernhard en Prinses Juliana trouwden een liedje. Dat liedje kent ze nog 
steeds. Op mijn verzoek zingt zij het voor ons: “Juliaantje onze prinses 
van Nassauen. O wij bieden blij van geest. Allerbeste heil en zegen op uw 
blijde huwelijksfeest. Vlaggen wapperen vrolijk uit, voor prins Bernhard 
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en zijn bruid. Heden stapt gij in het huwelijksbootje, u prins Bernhard 
staat aan het roer. Mocht gij soms tijd door de storm moeten varen. Neen, 
uw boot zal niet vergaan. Vlaggen wapperen vrolijk uit, voor prins Bern-
hard en zijn bruid.”

En toen prinses Beatrix geboren werd zong zij: “De kanonnen klon-
ken in het morgen uur als donder op het plein. De Oranjezon ging op 
met groot plezier voor ons prinsesje klein. Alle kinderen gooiden de 
muts en pet in de lucht met grote pret. Ter ere van ons prinsje, leve het 
prinse kind hoera hoesee. Onze Bernhard viert nu feest, Juliana zegeviert 
het meest. Nederland en Overzee, viert nu blijde met ons mee, hoera, 
hoesee.”

Zelf heeft Britchbasie 13 kinderen gehad, 9 zonen en 4 dochters. Vol-
gens Inderbasie Dalloesingh geboren op 24 januari 1947, sprak haar vader 
voornamelijk Engels. Hij woonde later te Longmay waar hij een groot 
perceel had gekocht. Daar kweekte hij schapen en doksen. Op zijn eentje 
at hij een hele doks. De man van Inderbasie, Roy Sahadew Mahadew-

Taxibedrijf Rambhadjan waarmee Dalbahadoor samenwerkte rond 1950
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singh kan zich nog de vele auto’s van Dalbahadoor herinneren. Zoals de 
Chevrolet Styleline Station Wagon van 1950, en de Chevrolet Bel Air 
2400 van 1953. Of de oranje-witte Plymouth Belvedère Hardtop 6 cylin-
der 3569 c.c. van 1954. Deze wagen reed hij op de weg van Hamptoncourt 
tot de “turning point,” dat is waar nu de Oost-West verbinding loopt. Die 
was er toen niet. Dan kwam eenieder naar de auto van baas Dalloe, om 
naar radio Guyana via de autoradio te luisteren. Hij zelf was altijd netjes 
gekleed. Hij hield van autorijden. Zijn zonen Max en Pai-Pai hebben ja-
ren de busroute Paramaribo-Nickerie onderhouden, gevolgd door hun 
zonen Bolle, Richard, Fernando en Seties Dalloesingh.

Dalbahadoor Dalloesingh blijft voortleven in de Nickeriaanse ge-
schiedenis, zolang de naam Dalloesingh en transport zich blijven vereni-
gen.

0
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O p 1 augustus 1908 begon op de suikerplantage Pa-
radise het onderwijs op de Openbare School Pa-
radise. De plantagearbeiders en landbouwers van 
de omliggende leefgemeenschappen, zagen in de 

school een goede toekomst voor hun kinderen. Als met gewezen onder-
wijzers van de school en enkele leerlingen, die nu in de zeventig, tachtig 
en negentig zijn, wordt gesproken, herleven verborgen doch bijzondere 
belevenissen.

MEESTER CHANDERDEW GOERDIN EN ALI

Ali Sewrutton en ik praten in Paramaribo met Chanderdew Goerdin. Bij 
dat gesprek is ook Max Iswardath Bharos, gewezen filiaalhouder van de 
Hakrinbank in Nickerie en oud financieel directeur van de SML te Wa-
geningen aanwezig. Chanderdew Goerdin is geboren op 9 januari 1930 

Honderd jaar Openbare 
School Paradise
16 juli 2008
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in Nickerie. Hij is begin jaren vijftig, onderwijzer op de Openbare School 
te Paradise geweest. Een toenmalig schoolhoofd was Benesia, die opge-
volgd zou worden door Welles. Ali is nog steeds zeer onder de indruk 
van zijn onderwijzer Goerdin. Chanderdew een Nickeriaanse jongen die 
eerst onderwijzer en later schoolhoofd is geweest op vele scholen. Zoals 
op de O.S. Simonspolder, O.S. Livorno, O.S. Kwarasang, O.S. Renspro-
ject, O.S. Reeberg, O.S. II te Lelydorp en O.S. Tout Li Faut. In 1988 ging 
hij met pensioen, nadat hij zes jaren op het Bureau Lager Onderwijs o.l.v. 
Timmers had gewerkt. “Als ik in 1951 op Paradise kwam te werken,” ver-
telt Chanderdew met een fris geheugen, “krijg ik een vierde klas onder 
mijn hoede. Eugene van Tholl en Shedami zijn ook onderwijzers op de 
school. Ali Sewrutton was eerder met zijn elfde jaar in de eerste klas be-
gonnen. Dankzij mij mocht Ali enkele klassen springen, waardoor hij op 

Schoolhoofd C. Ferreira (uiterst rechts) met personeel in 2008
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zijn zestiende jaar naar de Muloschool te Nieuw-Nickerie, nu de R.G. 
Bueno Bibazschool kon. Op zijn twintigste behaalde hij zijn Mulo-B di-
ploma.”

SCHOOLHOOFD TOL ZEER GELIEFD

Mahabier Bhawan, geboren op 14 juli 1914, is tot en met de vierde klas op 
de O.S. Paradise geweest. Hij was als jonge man lid van het dorpsgemeen-
te bestuur te Paradise en later hoofdaannemer op het zaaizaadbedrijf van 
de SML te Wageningen. Mahabier vertelt het volgende: “In 1921, kwam ik 
in de eerste klas te zitten. Meester Tol was toen schoolhoofd. Meester 
Niamut en Robles woonden vlak bij de school. Toen Niamut vertrok 
kwam Ramdas in zijn plaats. Meester Bron woonde aan de overkant van 
de Sawmillkreek, die vlak langs de school naar de rivier stroomde. Van 
Bron kregen de kinderen die onhebbelijk waren zweepslagen met de ta-
marindezweep op hun bil. Tijdens schooluren werden er Urdu- en Hin-
dilessen gegeven door meester Sewpersad. Toen gebruikten wij geen pen 
en papier op school, maar een lei en een griffel.”

Giman Pawirosemito, is geboren op 10 april 1928. Hij is jaren dorps-
hoofd van de dorpsgemeente Paradise geweest. Hij heeft de tweede klas 
van de school bezocht. Volgens Giman was Tol, de opvolger van Dank-
fort, een heel lieve schoolhoofd geweest.

Soekhram Ramphal, geboren op 2 april 1925 zegt het volgende: “Ik 
heb de school van de eerste tot en met de zevende klas bezocht. Meester 
Albert Griffith en Mohammed Hanief, hebben mij toen gezegd, wij heb-
ben geen klassen meer voor jou. Het eerste schoolgebouw liep evenwij-
dig aan de Fredericiweg. Later is een vleugel bijgebouwd waar vroeger de 
toiletten stonden. Ik kan me de onderwijzers Tol en Jon A Lok goed 
herinneren. Van twaalf uur tot één uur, gaf Niamut Hindilessen, waar-
door de taal behouden bleef.” Soekhram is jaren secretarisontvanger van 
de dorpsgemeente Paradise geweest.
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Ramcharan Seetalpersad geboren op 14 juni 1921, heeft de O.S. Para-
dise tot de vijfde klas bezocht. “Schoolhoofd Tol, ken ik nog goed. Eens 
in december kwam Sinterklaas op bezoek. Ik was zo bang, dat ik me 
verschool onder het huis van een van de onderwijzers. Het huis stond op 
lage neuten. Nadat de sint vertokken was, rende ik naar huis. Op het erf 
hadden wij een manjaboom. Ik klom tot in de top, om mij daar weder-
om voor Sinterklaas schuil te houden.”

DE BEELDSCHONE PITAPYARIE

Volgens Alladin Khodabaks, geboren op 31 maart 1924, stond het eerste 
schoolgebouw vlak langs de rivier nabij de waterkerende dam, nabij de 
dokterswoning. Waar het nu in vervalzijnde EBG-kerkje staat. “Het was 

Seetal Ramcharan: “Ik was bang voor Sinterklaas”
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in de oorlogstijd,” vertelt Alladin. “De beeldschone en populaire danse-
res Pitapyarie uit Guyana verzorgde in de middag een dansoptreden in 
een van de lokalen van de school. Er waren veel mensen aanwezig. Op 
een gegeven moment brak er een gevecht uit. Jong, jaloers, wellustig en 
bloedig als de mannen waren, wilden ze Pitapyarie pakken. De mensen 
sprongen uit de vensters van de school en renden de straat op. Matabik 
en Salim Abdul twee militiaren, zaten in de voorste rij. Op een geven 
moment is Matabik de politie te lijf gegaan. De buitengewoon agenten 
Carrilho, Kewal en Kalapnat hadden het te voorduren. Buiten de school 
is toen Kalapnat met een mes verwond door iemand. Dabre alias Theroe 
is toen aangehouden. Maar de echte dader zou volgens het verhaal Darie 
Sewbalak moeten zijn geweest.”

Joseph Alexander Lecton, eveneens oud-leerling van O.S. Paradise, 
geboren op 27 oktober 1914, heeft de school tot de zesde klas bezocht. 
“Toen ik met mijn zesde jaar de school bezocht was meester Vink school-
hoofd. Een dikke en donkere man. Er was ook een onderwijzer Jensen, 
een blanke man. Toen ik in de vierde klas zat was meester Dankfort 
schoolhoofd. Eens bezocht de gouverneur van ons land de school. Er 
werd met snoep gegooid. De grotere jongens trapten op je hand, waar-
door je geen snoep kon oprapen.” Alexander kan vloeiend Hindi praten. 
Hij is op de suikerplantage Hazard geboren maar kwam later met zijn 
grootouders op Paradise te wonen.

Met de oudjes met uitzondering van Ramcharan Seetalpersad, gaan 
Ali en ik naar Ramawat Soeschit. Ramawat is geboren op 5 juni 1928. Wij 
hebben bij hem een reünie. Ramawat kan zich het schoolhoofd Dompig 
herinneren. Ramawat die een dag eerder jarig was verwent de groep met 
allerlei lekkernijen en drank. Heleboel herinneringen worden opge-
haald. Bijvoorbeeld over Badjnatmissier ‘pandit’ Rama, de toenmalige 
wonderdokter van Paradise en waarom het gebied achter de school Go-
tahel wordt genoemd. Distrikts-Commissaris Boonacker zou tijdens de 
verkaveling op een vraag over wat te doen met het gebied hebben geant-
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woord: “Laat het stuk grond naar de hel lopen.”
Ali Sewrutton vertelt over de toelating tot de Mulo het volgende: 

“Van 1949 tot en met 1950 was Abdoel Satar Nurmohammed school-
hoofd op O.S. Paradise. Twee dochters van hem deden in 1950, niet in 
schoolverband, het toelatingsexamen voor de Mulo. Ze haalden het. In 
1952 deden 8 leerlingen van de school mee aan het examen. Ze haalden 
het niet. J. Emanuels was toen schoolhoofd. In 1953 namen voor de twee-
de keer 8 leerlingen van de school deel aan het toelatingsexamen voor de 
mulo. Allen slaagden toen met gemiddeld 8.5 voor de verschillende on-
derdelen. Onderwijzer Hendrik Ramraj Manraj heeft daarbij goed werk 
verricht. De meeste onderwijzers op de school waren vierde rangers. Je 
had ook kweekelingen zoals, Rajwantie Bulwant, Sewsankar Nunda, 
Oentong Atrisman en Rene Sharman.”

Hendrik Manraj, geboren op 13 februari 1928, zegt over zijn tijd als 

V.l.n.r. Dr. Kris Nannan Panday, Chanderdew Goerdin, Abdoel S. Noermohammed, Ramdew L. 
Sardjoepersad, Ilse F. Ponsje, Harrypersad Ramdas, onderwijzers in 1949
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onderwijzer op de school: “In de jaren rond 1950 gingen de leerlingen 
blootsvoets naar school. De leerlingen waren uiterst vriendelijk, be-
schaafd, gehoorzaam en mondigheid was destijds taboe. De leerkrachten 
waren verplicht met jas en das les te geven.

In 1953 was het aantal geslaagden voor de Mulo 100%. De kandidaten 
waren: Soepkaran Ramhit, Ali Akbar Sewrutton, Ramlal Hiralal, Kamla-
watie Samlal, Karisan Oentoeng, Jairoen, Sahidan en Gairoennisa, van de 
laatste drie zijn de achternamen mij ontgaan. Ze slaagden met tienen, 
negens en achten. Van de Inspectie uit Paramaribo kwam het bericht dat 
een van de geslaagden met drie tienen en een negen de bestgeslaagde 
was van geheel Suriname. De leerling Ali Akbar Sewrutton. Als tweede 
de leerling Ramlal Hiralal met drie tienen en een acht. Ramlal Hiralal is 
nog in functie als accountant in Paramaribo.”

Het huidige schoolhoofd Carmelita Ferreira, sinds 1990 verbonden 
aan de school, is trots op haar school. De resultaten zijn over het alge-
meen goed gebleven. In 2003 was leerling Jainash Jairam de best geslaag-
de leerling van geheel Suriname. Hij is momenteel in Vietnam in ver-
band met de Natuurkunde Olympiade. O.S. Paradise zal grote Surinamers 
blijven opleiden, gefeliciteerd, hup, hup, naar de 200 jaar.

0
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H et is weinige personen gelukt om als 
kind van een contractant, de familie 
van de ouders in het land van hun 
herkomst, terug te vinden. Velen zijn 

door mensen om de tuin geleid, misleid. Om geld te kunnen aftroggelen, 
doen mensen in het vreemde land, zich vaak als familie voor. Doch Jau-
lah Hasanradja wist met trefzekerheid zijn familie in India terug te vin-
den. Met moed, volle inzet en geloof, kon deze Nickeriaan zijn doel be-
reiken.

MAULANA NURANI, MOHAMMED RAFI EN MUKESH BIJ MIJ TE GAST

Jaulah Hasanradja is op 23 april 1923 in Nickerie geboren. Hij is de zoon 
van Bhullar 174/Qq en zijn vrouw Sakiran 175/Qq, die als immigranten 
naar Suriname kwamen. Op 29 maart 1935 trad Jaulah in het huwelijk 

Jaulah Hasanradja, de 
hereniging na 75 jaar  
Deel 1
23 september 2008
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met Ilahi Koelsoem. Zij is de dochter van Ilahi 935/Ll en moeder Ramja-
ni, dochter van Panchu 1048/Kk en Mangala 1049/Kk.

Ali Sewrutton en ik brengen Jaulah een bezoek. Jaulah heeft een 
sociaal bewogen leven achter de rug. Hij heeft bijvoorbeeld in de Coran-
tijnpolder waar hij woont, een grote bijdrage geleverd aan de bouw van 
de moskee. Vele maulana’s, soms vergezeld van hun vrouw, zijn bij hem 
te gast geweest, zoals de bekende maulana Nurani, Arshul Kadri en Na-
waz en nog twee andere van wie de namen hem zijn ontgaan.

Jaulah is een invloedrijke man en had vooral in zijn jonge jaren vele 
sociale contacten. Geleerd van zijn ouders? Zijn ouders ontmoetten Prins 
Bernhard en koningin Juliana bij hun bezoek aan Nickerie. Jaulah houdt 
van muziek. De wereldberoemde zangers Mohammed Rafi en Mukesh 
waren bij hem te gast.

De vader van Jaulah brengt Prins Bernhard hulde, koningin Juliana kijkt toe. Links achter, com-
missaris Parabirsingh.
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Hij houdt ook van de sport. Als worstelaar van 42 kg, nam hij het 
vanwege zijn snelheid op, tegen tegenstanders van 75 kg. Toen de Bol-
lubrothers, worstelaars uit India in Suriname kwamen, ontmoette hij 
deze ook, via Islam Ramjan van de vereniging Aligoal. Jaulah was om-
streeks 1950, de oprichter van de voetbalvereniging Prekaash.

Maar het meest heeft Jaulah aan cricket gedaan. Hij was de leider van 
de vereniging Rabindernath, hoewel hij de jongste speler was. Hij was 
ook de oprichter van de Jhinnaboys met wie hij bekers in Paramaribo en 
zelfs in Guyana in de wacht sleepte. Jaulah heeft in alle teams van Nic-
kerie gespeeld. Ook in het nationale team van Suriname was hij vaak van 
de partij bij internationale wedstrijden, in binnen en buitenland. Maar 
het meest kijkt hij terug naar de ontmoeting met zijn familie, met wie hij 
na 75 jaar werd herenigd.

Als hij met ons op zijn balkon van zijn fraaie woning plaats neemt, 
begint hij te vertellen over zijn avontuurlijke reis naar India: “Het moet 
omstreeks 1895 zijn, dat mijn vader en moeder vanuit India, als immi-
grant in Suriname arriveerden. Mijn ouders kwamen op de plantage Wa-
terloo in Nickerie te werken. In de begin jaren stuurden zij brieven naar 
de familie in India. Een enkele briefwisseling nam vanwege de omstan-
digheden toen, maanden in beslag. Zij konden niet lezen en schrijven. Er 
was een tussenpersoon nodig die de brieven voor hen schreef en bij ont-
vangst voorlas. Na het overlijden van mijn vader, stopte het schrijven van 
brieven. Het contact met de familie in India verbrak. Mijn moeder be-
waarde de adressen, waardoor ik kwam te weten dat de familie van mijn 
vader woonde in het district (Jila) Basti, in de streek (Tana) Basie, in het 
dorp (Gauw) Qulwi. Mijn moeders familie woonde in dezelfde streek in 
het dorp Somogra. Echter gingen vele jaren zonder contact voorbij. Na 
75 jaar, besloot ik op een handelsreis naar Japan, India aan te doen en 
mijn familie te zoeken.” 
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MET DE DJANTA DJANTIE NAAR JALI BASTIE

India was hem volstrekt onbekend. Hij zou uren en dagen duren alvo-
rens hij en zijn vrouw met veel ongemak, de eindbestemming zouden 
bereiken. Het was een zoektocht in een hooiberg, het resultaat was vol-
strekt onzeker. Maar niets kon hem nog tegenhouden, toen het idee plot-
seling in zijn hart postvatte. 

“Mijn vrouw die mij op mijn reis naar Japan vergezelde, vroeg mij 
hoe ik dacht mijn familie te vinden. Vanuit Japan vlogen wij dezelfde 
dag nog naar Delhi, waar wij ’s avonds aankwamen. India zelf zou ik niet 
bezichtigen, totdat ik mijn familie had gevonden. Uit informatie in het 
hotel bleek, dat ik mijn plaats van bestemming met de trein zou moeten 
bereiken. De eigenaar van het hotel om informatie gevraagd over Jila 
Bastie, informeerde het e.e.a. voor ons bij het treinstation. De trein ge-
naamd Wishaal zou die richting opgaan. Ik kreeg de volgende morgen 

Jaulah (vierde van links), poseert met de worstelaars uit India, de Bollubrothers
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op het station te horen, dat het de trein Djanta Djantie zou zijn. Ik infor-
meerde hoe ik eerste klas konden reizen. Dat bleek niet mogelijk, omdat 
de eerste klas voor de komende drie maanden was volgeboekt. Ik had 
ook een ander probleem; er was een enorme lange rij bij het loket voor 
het bemachtigen van een kaart. Ik probeerde kaarten voor tweede klas 
reizen te kopen. Veel verschil zou er niet zijn met de eerste klas, dan dat 
er alleen meer lawaai en drukte zou zijn. Toen ik in de rij stond om de 
kaarten á drie en een half duizend roepies te kopen, werd ik benaderd 
door een jongeman, die mij ‘service’ aanbood. Hij zou proberen eerder 
bij het loket te komen. Ik gaf hem het benodigde geld, maar bleef de rij 
volgen. Ik hield hem wel in de gaten, zodat hij niet kon wegrennen. Na 
een hele poos was ik het loket bijna genaderd. Ik vroeg mijn geld terug, 
maar hij weigerde het te geven. Toen lukte het hem uiteindelijk de kaar-
ten te kopen. Voor die service moest ik hem veertig roepies betalen.” Ali 
en ik volgden vol spanning het verhaal van de nu grijze Jaulah. Er was 
veel moed nodig om het doel te bereiken. Hij nam ook veel risico’s door 
in het vreemde land zonder gids te reizen. Wij luisterden daarom vol 
aandacht naar het verhaal van Jaulah. Samen met hem beleefden wij op-
nieuw wat hij toen had meegemaakt. De spanning werd even onderbro-
ken, toen ons wat te drinken werd aangeboden. Maar dan sporen wij 
Jaulah aan zijn verhaal te vervolgen.

“De trein zou om halfacht ’s avonds vertrekken, maar mijn vrouw en 
ik waren al om zeven uur op het station. Het was erg druk. Een politie-
man en een jongen vroegen ons, of wij van hun service gebruik wilden 
maken. Ik gaf te kennen dat het niet hoefde, daar wij onze kaarten had-
den. Wij liepen langs de wagons, maar konden nergens in de stampvolle 
trein stappen. Wij maakten toen gebruik van de aangeboden service. De 
agent bracht ons de trein in en verplichtte twee personen plaats voor ons 
te maken. Het was zo druk in de trein, dat je tijdens de reis nauwelijks op 
kon staan. Zo reisden wij de hele avond door tot wij de volgende dag om 
twee uur ’s middags, bij onze bestemming Jali Bastie aankwamen. In de 
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trein leerden wij een jongeman uit Zuid-Afrika kennen. Wij huurden 
samen bij aankomst een ossen riksja, om verder te reizen. Na anderhalf 
uur stopte de riksja bij een politiebureau. Ik vertelde op het bureau wie 
mijn vrouw en ik waren, wat het doel van ons bezoek was en dat wij van 
Zuid-Amerika kwamen. De dienstdoende agent, hij droeg een korte 
broek en had een Nehru pet op, was gewapend met een stok. Hij kon 
niet geloven dat ik na 75 jaar op zoek was naar mijn voorouders. Hij zat 
op de grond en had een schuine plank als tafel voor zich. Hij was gewel-
dig ingenomen met onze reis en wilde ons helpen. Maar eerst moesten 
wij thee met hem drinken uit kopjes van gebakken klei. Zijn gastvrijheid 
mochten wij niet afwijzen en deden wat ons werd gevraagd. Wij konden 
volgens hem iets verder onze intrek nemen in een hotel. De volgende 
morgen zou hij ons een agent sturen, die ons naar onze bestemming zou 
begeleiden.” 

Jaulah met pet op met de Jinnahboys, midden adviseur Otmar Rodgers
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Hoewel deze uitspraak Jaulah geruststelde, zou blijken dat zijn avon-
tuur nu pas zou beginnen. Zon, stof, uitputtend reizen en teleurstelling, 
zouden de komende dagen zijn metgezel zijn.” Geachte lezers, hoe dat 
zij, zult u in deel 2 van dit verhaal ervaren.

0



241

I n deel 1 van het artikel: Jaulah Hasanradja, de 
hereniging na 75 jaar, maakten wij kennis met 
een bijzondere Nickeriaan, die tijd noch moeite 
spaarde om zijn roots in India te vinden. Vanuit 

Delhi bereikte hij Jila Bastie. Eerst leek het alsof hij zijn doel gemakkelijk 
zou bereiken. Maar het succes zou pas na teleurstelling, door geloof en 
durf, komen.

ISMAEL KHAN REEDS OVERLEDEN

“Ik vroeg tegen zes uur in de middag de hotelhouder in Jila Bastie, naar 
een moskee,” vervolgt Jaulah Hasanradja zijn verhaal. “Ik wilde daar mijn 
magrib namaaz, mijn late middaggebed doen. Voor twee roepias bracht 
een fiets riksja mij naar een grote in aanbouw zijnde moskee. Ik ont-
moette daar Mohammed Shakil. Hij adviseerde mij de volgende dag niet 

Jaulah Hasanradja, de 
hereniging na 75 jaar  
Deel 2
23 september 2008
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met de politie op zoek te gaan naar mijn familie. De mensen zouden al 
gauw denken, dat ik voor mijn aandeel kwam. Ze zouden zich schuil-
houden en ik zou mijn familie nooit vinden. Met hem zou men denken 
dat ik voor tabliki djamaat kwam, om te groeten en te bidden voor men-
sen. Ik bezocht na het gebed het kantoor van het bestuur van de moskee 
en doneerde wat geld. Het bestuur adviseerde mij ook, om met Moham-
med verder te gaan. Ik ging daarom de volgende morgen met hem op 
stap. Mijn vrouw bleef in het hotel in de kamer met de uitdrukkelijke 
instructie, voor niemand open te doen dan de beheerder, die eten zou 
brengen. Het werd een warme dag en er was veel stof op de weg. Wij 
reisden met de bus zo’n 70 km verder naar de gauw Qulwi. Het was een 
streek waar landbouwers woonden, de mensen waren bezig met de tar-
weoogst. Ik vroeg de bewoners of ze mijn vaders broer, Ismael Khan ken-
den. Zij vertelden dat hij al gestorven was, maar zijn kinderen leefden 

Jaulah en zijn vrouw Koelsoem met een deel van de familie in India
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nog. Toen mijn vader India verliet was de zoon van Ismael, 10 jaar. Nu 
zou hij 85 moeten zijn. Ik vroeg de mensen of er geen oude mensen in 
het dorp woonden. Er was een oude mulvi. Ik zei aan Shakil dat wij naar 
hem moesten gaan, want hij zou als imaam, de voorganger, eenieder van 
de djamaat, de gemeente, moeten kennen. Wij ontmoetten de imaam 
thuis. Hij zat op zijn khatiya, een mat van touw. Zoals men vroeger in 
Suriname leefde, bleef hij onder één dak met zijn koe. Volgens de traditie 
bracht hij ons wat suiker op een schotel en een glas water. De suiker 
moest je opeten en dan het water drinken. Daarna begon ons gesprek. 
Hij kende Ismael Khan wel. Die was overleden. Hij had ook een broer. Ik 
vroeg waar die was overleden. Hij zei in dit dorp. Het kon niet mijn va-
der zijn, die was in Suriname overleden. Ik was dus verkeerd. Ik vroeg 
hem of er nog een Qulwi in de buurt was. Hij zei 25 km verder. Daar 
waren er nog 4 familieleden. Ik was teleurgesteld, ik had mijn vaders fa-
milie niet gevonden.”

U begrijpt dat Ali en ik versteld waren dit te horen. Zoveel moeite 
voor niets. Wij konden onze nieuwsgierigheid met moeite verbergen en 
vroegen hartstochtelijk naar het vervolg van het verhaal. Jaulah stemde 
ons gerust, dit was niet het einde, er zou nog veel meer gebeuren.

“Het was me niet gelukt mijn vaders familie te vinden, dus waagde 
ik het nu met de zoon van de broer van mijn moeder, Sadoel Khan. Hij 
was ook 10 jaar toen mijn ouders India verlieten. Op straat vroegen wij 
de mensen of ze Sadoel Khan kenden. Zij stuurden ons in de richting 
van de graanvelden. Op de dammen waren veel manjabomen en mahoe-
wabomen. Mijn moeder had me over de zoete vrucht mahoewa, die ze 
als klein meisje in het dorp at, verteld. Wij kwamen aan op het erf in het 
dorp Somogra, waar me moeder had gewoond. Op het erf stond een huis 
dat ons was aangewezen, als het huis van de familie. Ik riep bij het huis 
aangekomen of er iemand thuis was. Een vrouw van ongeveer 65 jaar 
kwam naar buiten. Zij zou later de schoondochter van de zoon van Sa-
doel Khan, Jainullah blijken te zijn. Ik vroeg de vrouw naar Sadoel Khan. 
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Ze zei dat hij al overleden was, maar ik zijn zoon Jainullah in de moskee 
kon bereiken. De moskee was niet ver van het huis. Ik zei aan Shakil Mo-
hammed dat wij god moesten danken. Het was vrijdag en wij zouden bij 
het vrijdaggebed wel veel mensen en familie kunnen bereiken. Ik deed 
mijn wuzu of reiniging en betrad de moskee. Er waren 20 tot 30 perso-
nen in de moskee. In de achterste rij vroeg een man mij wie ik was en 
waarvoor ik was gekomen. Ik zei hem dat ik voor iemand op zoek was 
naar Jainullah. Hij zei dat ik het was die Jainullah zocht, want ik leek veel 
op hem. Dat zei hij mij tot tweemaal toe. “Degene die je zoekt lijkt op 
jou, hij is je familie.” Na het gebed bracht hij mij bij Jainullah mijn neef. 
De gelijkenis was verbluffend. Hij vroeg me niets, maar ik vroeg hem. 
“Ken je Sadoel Khan?” Hij zei dat het zijn overleden vader was. Ik vroeg 
hem hoe zijn nanna (grootvader van vaderszijde) heette. Hij zei dat hij 
Bagil heette. Dat klopte, mijn vaders zus was getrouwd met de broer van 

Jaulah en de 85-jarige Jainullah in het dorp Somogra



245

Jainullah’s moeder, Sadoel Kahn. Bagil was dus mijn dadda maar Jainul-
lah’s nanna. Ik was slim, ik liet hem het verhaal vertellen. Bagil had twee 
vrouwen. Ik zag dat alles klopte. Ik vroeg hem hoeveel tantes hij had en 
hoe ze heetten. Hij noemde ze: Hajathi, Bavathi, Sabran. Mijn vrouw 
Sakiran noemde hij niet. Ik vroeg hem of er nog een was. Hij zei ja, maar 
wist niet waar die was en die Sakiran heette. Ik vroeg hem of hij naast 
Ismael ook nog een oom had. Hij zei ja, maar wist niet waar die was. Ik 
vroeg hem hoe hij heette. Hij zei Hasanradja. Toen wist ik dat ik mijn 
familie werkelijk had gevonden. Wij huilden bijna twintig minuten lang 
van blijdschap en omhelsden elkaar onophoudelijk.”

Toen Jaulah ons dit vertelde kreeg hij kippenvel en raakte emotio-
neel en stopte even… “Wij kwamen overeen dat ik de volgende dag terug 
zou komen naar het dorp,” ging hij tenslotte verder. “Laat in de middag 
bereikte ik het hotel. Mijn vrouw had alle vertrouwen dat ik terug zou 
komen. Toch gingen de vele uren heel langzaam voor haar in eenzaam-
heid voorbij.”

ONZE VOETEN WERDEN RITUEEL GEWASSEN

“Mijn vrouw en ik gingen de volgende dag op pad. Ik zou de rest van 
mijn familie na 75 jaar ontmoeten. Ik had op advies wat kleren, dames- 
en herenkleding en snoepgoed, nabij het hotel gekocht. Daarnaast ook 
wat geld voor de familie opzijgezet. Ik huurde een Djeep met chauffeur. 
Wij vertrokken naar het dorp. De auto raakte onderweg defect. Er werd 
een andere gehaald, waarmee wij het dorp bereikten. De familie wachtte 
ons met andere dorpsbewoners op. Volgens de traditie werden de voeten 
van mij en mijn vrouw gewassen na aankomst. Een vrouw in het wit ge-
kleed, viel voor mijn voeten en hield die vast. Zij barstte in tranen uit en 
vroeg mij, waarom ik zo lang gewacht heb om te komen naar India. Zij 
was de zus van mijn neef.”

Op dit moment was het iets teveel voor Jaulah geworden. Zijn ogen 
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zaten vol tranen bij het zich herinneren van dat moment. Maar hij is 
Allah nog steeds dankbaar, dat hij toen zijn familie had kunnen ontmoe-
ten. Toen hij een jaar later India bezocht, was Jainullah overleden. Van-
wege de gelijkenis, dachten sommige mensen in het dorp dat Jainullah 
uit de doden was opgestaan. Jaulah heeft daarna India nog vier keren 
bezocht. Hij is trots op zijn familie. In de familie is er 1 chirurg en zijn er 
4 maulana’s. Ook de familie in Zuid-Afrika, leerde hij door deze ontmoe-
ting kennen. Zijn inzet en moed zijn beloond, een familie werd na 75 
jaar herenigd. Tijd en historie hebben hen niet kunnen scheiden.

0
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H et is 20 oktober 1853 als de eerste Chi-
nese immigranten in Suriname aan-
komen. Als ze enkele maanden eer-
der uit Java vertrekken, 2 juli 1853, 

bestaat de groep uit 18 man. Bij aankomst in Suriname zijn het er nog 14, 
4 overleven de tocht niet. Deze Chinezen uit Java zijn de pioniers die de 
weg zullen banen, voor andere Chinezen die in het begin de plantages te 
Commewijne, Saramacca en Coronie als contractant zullen bevolken. 
Dat Chinezen zich uiteindelijk in Nickerie zouden vestigen, was ver-
wachtbaar. Hoe is het de Chinezen in Nickerie vergaan?

25 CENT KWART POND ZOUTVLEES

Net als in de rest van ons land, wordt ook in Nickerie onze bloementuin 
rijkelijk opgefleurd met steeds meer Chinezen die zich overal vestigen. 

Terugblik op 155 jaar  
Chinese immigratie
12 oktober 2008
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De laatste jaren zijn zowel in Nieuw-Nickerie als in de polders vele win-
kelzaken en eethuizen verrezen. Was het denkbaar dat er ooit in de be-
kende en overheersende Hindoestaanse woonwijken, zoals die in de 
meeste polders in Nickerie voorkomen, Chinese eethuizen zouden ver-
rijzen. Zullen de roti en de dhaalbhaat, toch nog terrein verliezen aan de 
Hong Kong tjauwmin en nasiemix special? Blijkbaar is de vraag groot en 
spelen de Chinezen hierop in. Duidelijk is het ook in ons rijstdistrict, dat 
op enkele na, alle Hindoestaanse winkels op de hoeken van de straat zijn 
vervangen door de Chinese supermarkten. Het is niet bij de hoeken van 
de straten gebleven. Het is zelfs een normale zaak geworden, dat er aan 
één straat binnen een afstand van 500 meter, meerdere supermarkten 
staan. De Soekramsinghstraat bijvoorbeeld heeft de volgende Chinese 
supermarkten: Lin’s markt, Sheng Long, Sin Long, Pei Xiue en Hong Xin 
supermarkt.

Chinezen in Nickerie halverwege de vorige eeuw
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De tijd dat de Chinese winkeliers pepremoisi’s draaiden voor de ver-
koop van 1 ons pindakaas is al lang voorbij. Wat weten de jongeren van 
nu van omusnesi’s die achter een houtenblok staan en met hun witte 
schort aan, een blok zoutvlees met een handbijl en kapmes, in stukken 
hakken? De ouderen onder ons kochten toen een kwart pond zoutvlees 
voor vijfentwintig cent. Nu staan er goed gesorteerde winkels, met 
niet-Chinese dames in dienst, die rekken aanvullen, goederen als uien en 
aardappelen wegen en helpen bij de verkoop. In bijna elke supermarket 
zie je nu een kledingafdeling en kan bijna van alles worden gekocht. 
Maar wat in Nickerie opvalt, zijn de zaken die geopend worden waar 
gereedschappen, technische apparaten, bouwmaterialen e.d. aangebo-
den worden. Neem maar een kijkje aan de Fredericiweg, aan de Voorland 
Waterloo. Welke zaak ook geopend wordt, er zijn overeenkomsten, de 
winkels zijn elke dag open en je wordt altijd bediend door vooruitstre-
vende en hardwerkende Chinezen. Wij kijken uit naar het moment dat 
ze ook in de rijstbouw hun intrede zullen doen. Zal daarvan bij 200 jaar 
herdenking Chinese immigratie sprake zijn? We laten de toekomst voor 
wat het is en gaan terug naar het verleden. Ouderen vertellen dan hun 
verhaal.

CHIN KIM-SHUI EN CHIN SO-WAN

Ik praat daarvoor alvast met Chin Kim-Shui en zijn vrouw Chin So-Wan. 
Zij zijn eigenaar van een restaurant op de hoek van de Anna- en de Doer-
gasawstraat. Beide zijn in het zuiden van China, in Kwang Tung geboren. 
Kim is geboren in 1934 en So in 1946. “Op mijn 23ste jaar ben ik naar Su-
riname, Nickerie gekomen om te trouwen met Kim,” begint So haar ver-
haal. “Dat was in 1968. Toen had je ongeveer maar 15 Chinese winkels in 
het district. Het was een leuke tijd om in een kleurrijke samenleving, 
tussen beschaafde mensen te wonen en te werken. Wij woonden in een 
oud gebouw op de hoek van de Gouverneur- en de Wixstraat. De winkels 
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hadden toen lange houten bruggen, die over de sloot werden gebouwd. 
Veel huizen waren er toen niet en de suikerplantage Waterloo draaide 
nog. Onder de mensen uit Waterloo hadden wij veel klanten. Na 1975 
zijn veel van de Chinezen uit Nickerie weggetrokken.” 

Kim sluit zich aan bij ons gesprek en zegt: “Ik ben in 1961 in Nic-
kerie gekomen. Mijn oom Chin A Fat, bekend als George, had een win-
kel op de hoek van de Doergasawstraat (vroeger Achterstraat) en de Wix-
straat. Hij haalde mij uit China, om voor hem in zijn winkel te werken. 
Na zeven jaar begon ik mijn eigen winkel. De Chinezen gingen zondag-
middag naar de Chinese club, om gezellig bij elkaar te zijn. Wij speelden 
dan matjok, aten en hadden plezier. Maar ook het Nederlands werd hier 
geleerd. Jong A Tai gaf toen de lessen.” De familie Chin heeft meerdere 
malen moeten verhuizen, omdat hun winkel in een huurpand was on-
dergebracht. Na vele jaren bouwden zij hun eigen zaak, dit keer een eet-

Chin Kim-Shui met zijn vrouw Chin So-Wan
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huis. So zegt daarover het volgende: “Het leven voor de Chinees is ook 
heel hard. Met kleine winsten en spaarzaamheid, hebben wij nu dit kun-
nen bouwen. Chinese vrouwen, sporten niet, werken dag en nacht in de 
winkel, voeden de kinderen op, koken, wassen kleren e.d. De doorsnee 
Surinaamse vrouw is niet in staat ons voorbeeld te volgen. De kinderen 
zijn ook meer in huis, zwieren niet op straat, werken in de winkel en 
doen hun schoolwerk. Zij doen het meestal uitstekend op school.” Ik 
merk op dat ik uit ervaring weet dat in negen van de tien gevallen, de 
Chinese kinderen behoren tot de besten op school. De Chin’s zijn dit 
jaar 40 jaar getrouwd. Ze hebben vier kinderen, twee jongens en twee 
meisjes. Jolanda, Gaby, Kurt en Malvin. Jolanda werkt bij de Centrale 
Bank van Suriname, de anderen hebben hun eigen zaak in Nickerie.

ANTONIUS VAN PADUWA

In het verleden hebben vele Chinese mannen, door de omstandigheden, 
niet Chinese vrouwen tot vrouw genomen. Vaak was het dan een Creool-
se vrouw. Zo kreeg je dan de doglasnesi’s of blakkasnesi’s. In Coronie en 
Nickerie was dat een normaal verschijnsel. Ik praat hierover met Julius 
Alfred Tjon A Fong een doglasnesi. Hij woont in het nationaalproject in 
Nickerie. “Ik ben geboren op 30 november 1923 te Coronie op de planta-
ge Bantaskine, dat ligt tussen John en Friendship. Mijn vader Hendrik 
Willem Chong A Fong trouwde in Coronie met de Creoolse vrouw, 
Christina, Bertolina, Mathilda Slijngaard, mijn moeder. Samen kregen ze 
13 kinderen. Zo hebben meerdere Creoolse vrouwen met Chinese man-
nen kinderen verwekt, die al dan niet werden erkend. Tjon A Joe bijvoor-
beeld erkende zijn kinderen niet, zij heten Wartes. Sai A Pyang, die had 
een winkel op Friendship en Tjoe A Tai een winkel op Novar, hadden 
ook een Creoolse vrouw. De vrouw van Tjoe A Tai heette Telly. Johanna 
Etnel had ook een Chinese man. Hij erkende haar kinderen niet. Deze 
vrouw had een zeilboot genaamd Antonius van Paduwa. De boot had 
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een kappel aan boord. Ze kon op zee de beelden van Jezus en Maria ver-
eren. Alle zeilboten hadden namen. De boot van de Coroniaan Trusfull 
heette, Juliana Petronella Donis.” 

Julius Alfred Tjon A Fong is getrouwd met Lorene Viola Edwards. 
Ze is van Indiaanse afkomst. Het is waar wat wordt gezegd van Chinese 
mannen als ze een vrouw tot zich nemen. Niet om hun kleur of ras, maar 
om hun innerlijke schoonheid. Zo zegt Alfred van zijn Creoolse moeder: 
“Ik heb veel achting voor mijn Coroniaanse moeder, zei was een gewel-
dige vrouw, vol van wijsheid. Mijn vader zou geen betere vrouw kunnen 
vinden.” De 85-jarige Julius zegt dat met diepe eerbied en overtuiging.

KI KONG GROEP

Nickerie heeft lang een Chinese vereniging gehad: Fa Kiaw Foei Kon. De 

Julius Alfred Tjon A Fon met zijn vrouw Lorene Viola Edwards
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huidige voorzitter is Woei Yun Teng. Ondervoorzitters zijn Fung Fen 
Chung Frans en Tjon Tjauw Liem Glenn. Cheng Koon Ching, Tjon Sin 
Tjoi Andre en Aken Zeng zijn de secretaris, penningmeester en commis-
saris. De Chinezen die hakka spreken zijn lid van de verenging. De nieu-
we groep Chinezen spreekt mandarijn. Ze zijn de Ki Kong groep. 90 su-
permarkten in Nickerie staan op naam van deze groep. Oud en nieuw 
zullen elkaar moeten vinden. Voorzitter Woei geeft aan, dat er binnen-
kort lessen mandarijn zullen worden verzorgd in Fa Kiaw Foei Kon. De 
ruimte is klaar gemaakt. De Chinezen zullen elkaar vinden, dat zal de 
gemeenschap gauw merken, geeft hij lachend aan.

0

Woei Yun Teng en Fung Fen Chung Frans, bestuursleden van Fa Kiaw Foei Kon
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D e cricketsport heeft naast de voetbal-
sport, zich ook goed kunnen ontwik-
kelen in het district Nickerie. Men 
kent in Suriname, alleen in het rijstdis-

trict naast dat van Paramaribo, een cricketstadion. Hoe is het gekomen 
dat deze sport zich in het westen van het land kon ontwikkelen? Ik praat 
met Ali Sewrutton, de gewezen Distrikts-Secretaris van Nickerie, om de 
historie van deze tak van sport vast te leggen.

PLANTAGE-ECONOMIE EN CRICKET

Ali Sewrutton heeft me vaak goed op weg geholpen, bij het in contact 
komen met personen, om de historie van het district vast te leggen. Hij 
heeft als Districts-Secretaris een bijzondere bijdrage mogen leveren aan 
de ontwikkeling van zijn district. Ali heeft gewerkt onder verschillende 

Hoe de cricketsport in 
Nickerie een aanvang 
nam
10 december 2008
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Districts-Commissarissen en kent Nickerie op zijn duimpje. Hij heeft 
zich ook beziggehouden met de sociaal-maatschappelijke activiteiten in 
zijn woongebied. Wij leggen op zijn voorstel, een deel van de historie 
van de cricketsport in Nickerie voor u vast. Ik ontmoet hem op zijn ge-
liefde plek, op de hoek van de Waterloostraat en de Fredericiweg.

“De cricketsport is in de middeleeuwen in Engeland ontstaan,” be-
gint Ali zijn verhaal. “Vanuit dit land is de sport door de eeuwen heen 
overgewaaid naar andere landen. In het bijzonder gebeurde dat in de 
Engelssprekende landen. Kortom de cricketsport wordt thans bijna in de 
hele wereld beoefend. In Nickerie is men met het cricketen begonnen op 
het eind van de negentiende eeuw. Na de afschaffing van de slavernij in 
1863, kregen ook de niet blanken de ruimte, om zich met meerdere zaken 
bezig te houden. Dus niet met alleen het arbeiden en het gelimiteerd 

Oud spelers Jai Hind tussen 66 en 94 jaar: v.l.n.r. S. Santoe, S. Jairam, S. Soechit, D. Rudrasingh, J. 
Santoe, R. Soechit, J.A. Lecton, J. Mohammedhoessein, M. Sewrutton, A. Sewrutton en R. Soechit



257

slapen. Voor de afschaffing van de slavernij was er weinig verkeer en uit-
wisseling tussen Nickerie en Berbice, toen Brits-Guyana. Hoofdzakelijk 
tussen de hooggeplaatste mensen, de blanken, o.a. de eigenaren van de 
plantages in beide gebieden, was er contact. In de Engelse kolonies was 
de slavernij al in 1830 afgeschaft. Enkele slaven van de plantages in Nic-
kerie, namen soms met succes, vluchtpogingen om in Berbice, hun heil 
te zoeken. Maar ook van de kant van Guyana staken heimelijk, voorna-
melijk Barbadianen en Jamaicanen de Corantijnrivier over.”

Ik ben altijd onder de indruk van de kennis die Ali heeft van het 
district. Als zoon van de Oostelijke Polders, heeft hij pas op 11-jarige leef-
tijd de lagere school mogen bezoeken. Hij rondde op zijn 20ste de Mulo 
(R.G. Bueno Bibazschool) af en begon te werken bij de bestuursdienst. 
Maar door veel te leren, te lezen en zijn ogen goed de kost te geven, werk-
te hij zich op. Ik ben daarom benieuwd hoe zijn verhaal over cricket 
verder zal uitpakken.

KING OF THE GAMES

“Na 1863 nam het verkeer tussen de beide gebieden langs de grens lang-
zaam toe en kreeg een regulier karakter. Dit heeft geleid tot contacten op 
velerlei gebied, waaronder de cricketsport. Hoewel Suriname meerdere 
bevolkingsgroepen kende, kwam de Creoolse bevolkingsgroep eerder in 
aanraking met de King of the Games. Waarschijnlijk door haar maat-
schappelijke voorsprong en de openheid naar de sport toe. 

Zo ontstonden de eerste cricketclubs in Nieuw-Nickerie. De clubs 
werden uitsluitend door exponenten van de Creoolse bevolkingsgroep, 
opgericht. De Creolen waren immers de eersten die zich in alle opzich-
ten vrijelijk konden bewegen. Braithwait en Rozenblad waren bekende 
spelers. De Hindoestanen begonnen veel later aan de cricketsport te 
doen. Vanuit Nieuw-Nickerie, waaide het spel over naar de polders. Zo 
werd deze tak van sport ook geliefd, op plaatsen buiten het stadje van het 
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district. Nickerie kende toen de cricketverenigingen van Nieuw-Nickerie, 
Oostelijke Polders en Westelijke Polders. Wij hadden in het begin van de 
twintigste eeuw de volgende verenigingen: Standaard, Jongeling, Excel-
sior, Green and Gold, Boonacker Cricket Club, Victoria. De Boonacker 
Cricket Club werd opgericht op initiatief van Districts-Commissaris 
Boonacker, naar wie ook de Boonackerpolder is genoemd. De meeste 
spelers van deze club waren van de witte elite van Nickerie, dus het was 
een statusclub. De club moet de oudste cricketclub van Nickerie zijn 
geweest. Het is goed te weten dat de Chinezen, de eerste Aziatische im-
migranten in ons land en Nickerie, haast niet meededen aan dit spel. 
Alleen van de gebroeders Ajong en Asang Tjon Tjauw Liem is bekend, 
dat zij veel gaven om cricket. Zij werden lid van de vereniging Victoria. 
Ajong was een zeer begaafde keeper. Het was niet eenieder gegeven een 
wicketkeeper te zijn, gezien het feit dat een keeper lenig en snel moet 

Voorzitter Kanhai overhandigt een bat aan aanvoerder Soechit R. in 1963
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zijn. Bovenal moet hij veel durf bezitten om achter de wickets te staan. 
Hij moet bovendien de bowler goed begrijpen en wenken kunnen geven 
bij het ‘deleven’ van de bal.

Nieuw-Nickerie kreeg later een Hindoestaanse vereniging met de 
naam B.I.C.C., de Boys Indian Cricket Club. Vooral het spel van deze 
jongens inspireerde de jongens in de polders. Zo werden ook in de pol-
ders verenigingen opgericht. In de Oostelijke Polders werd omstreeks 
1935, door Mansingh Bulwant, D.G.C.C. de Dutch Guyana Cricket Club, 
de oudste club van dat gebied, opgericht. De Waterloo Cricket Club werd 
in 1940 opgericht door de plantage Waterloo. Hamptoncourt Cricket 
Club in 1945 door Tonie Kalidien. Jai Hind (Bacovendam en omgeving) 
in 1949 door Ramawadh Soechit, Sewpersad Ramdhan en Bhola Agard. 
Rambaan in de Sawmillkreekpolder in 1950 door Dhani Ramlakhan. Jai 
Bharat in de Boonackerpolder in 1960 door Awadhram Fali. Paradise 
Cricket Club in 1963 door Nan Sharma en Hong Kong. Groot Henar 
Cricket Club in 1970 door Bhola Agard. Hindostan Boys door familie 
Parmessar en de Wageningen Cricket Club door de werknemers van Wa-
geningen in 1960.

Geen van de verenigingen in de Oostelijke Polders zijn nu actief. In 
de Westelijke Polders zijn door de jaren heen de volgende cricketclubs 
opgericht: Rabindernath, ook bekend als Mormin, De Ruyter, ook be-
kend als Hindekeserie, Nehru Boys, Jinnah Boys, Jai Swadesh, Jai Hanoe-
man, Lokman Tilak.”

Populaire spelers rond 1950/1960 waren Jaula Hasanradja, Loel Cha-
turi, Sanchit, Moentadj Mohammed, Mannoe Gobind, Pompel Debidien 
en Sewrattan.

CRICKET CLUB JAI HIND

“Bij de oprichting van Jai Hind werd Sewpersad Ramdhan als voorzitter 
en aanvoerder aangesteld. De destijds op Paradise gedetacheerde zieken-
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verzorger Landveld gaf de broodnodige steun. Deze oppasser was zeer 
geliefd bij de bewoners van Paradise. Hij kreeg van hen de troetelnaam 
Dadie. Dadie gaf de vereniging de naam: Orgaan. Die naam werd op 
voorstel van Ganeshpersad Awasti, m.b.a. Toen Toen Maharadj veran-
derd in Jai Hind. Hij was een Brahmaan, redelijk ontwikkeld en impor-
teur van producten uit India.

India was pas onafhankelijk geworden en het woord Jai Hind was 
ook zeer populair in Nickerie. De hoofdtooi van de spelers was de beken-
de Nehroepet. 10 april 1950 was een historische dag voor Paradise. Jai 
Hind nam het op tegen Rabindernath, oost tegen west. Het was een ware 
happening. Honderden mensen kwamen voor het eerst het schouwspel 
meemaken. Nagara en Tasa muziekgroepen verhoogden de vreugde bij 
het inwijdingsfeest, voorafgegaan door een gebed van pandit Toen Toen 

Spelers Jai Hind tijdens team kampioenschappen in 1967. Staand v.l.n.r. Van Tholl L., Doekhie B., 
Agard L., Soechit R., Sewrattan H. en Jairam S. Zittend v.l.n.r. Sewrattan A., Biharie G., Rampada-
rath, Santoe, Doekhie M.A., Mohammedhoessein J.M., Agard J. en Nibar B.
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Maharaj. De spelers van Jai Hind betraden het veld in pas, onder het 
scanderen van het woord Jai Hind. De wedstrijd eindigde in een neder-
laag voor Jai Hind.

Jai Hind was het beste team van de Oostelijke Polders. Van deze club 
heeft Jozef Moesafier Mohammedhoesein, meer bekend als Maxi enkele 
‘Hondreds’ op zijn naam staan. Jozef was ook ingedeeld in het nationale 
team van Suriname. Onder van Ommeren, arts in de jaren 1940 in Nic-
kerie, richtten de voetbal- en cricketverenigingen de Sport Bond Nic-
kerie (S.B.N.) op. Hieruit ontstonden later de Cricket Bond Nickerie 
(C.B.N.) en de Nickerie Voetbal Bond (N.V.B.). Na Van Ommeren leidde 
Jan Eggens, de directeur van de enige Muloschool toen in Nickerie, de 
cricket bond. Iwan Emanuels was toen competitieleider. Bij de Cricket 
Bond Nickerie, geleid door Niermal Badloe, zijn anno 2008 de meeste 
clubs aangesloten. De competities worden geleid door Aziez Khodabaks. 
Ashraf Pierkhan leidt de N.V.B.”

De cricketsport maakt weer goede tijden door in Suriname. In de 
nationale selectie zitten ook Nickerianen. Met een goed sportbeleid is de 
toekomst van deze sport in Suriname dus ook in Nickerie veiliggesteld.

0
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O p 15 januari 2009, viert het Dr. L. Mungra Streek-
ziekenhuis Nickerie zijn 50-jarig bestaan. Als in 
dit kader een tipje van de sluier van het hospitaal-
wezen gelicht wordt, raakt de lezer geïnformeerd, 

hoe het door de jaren heen is gegaan met de medische verzorging in 
Nickerie.

PLAATS VAN HET PERFECTE GELUK 

Zonder de mens, kan er geen sprake zijn van medische verzorging. Reeds 
eeuwen voordat de blanken voet aan wal zetten in dit deel van Suriname, 
bewoonden de Indianen het gebied. Zeer zeker hadden zij hun kennis, 
hoe bepaalde ziekten te genezen. Maar met de komst van de kolonisten, 
zou het er anders aan toe gaan. De plantages in Nickerie, werden door 
gouverneur Friderici in 1797 aangelegd aan de linkeroever van de Nic-

Het hospitaalwezen  
en gezondheidszorg in  
Nickerie
5 januari 2009
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kerierivier. Het waren de plantages Paradise (plaats van het perfecte ge-
luk) en Plaisance, beide zo een uur varen vanaf de monding van de rivier. 
Het waren eerst katoenplantages, later zou men er ook koffie en cacao en 
uiteindelijk suiker verbouwen. Voor de zware arbeid op de plantages, 
werden negerslaven aangevoerd. Tussen 1804 en 1816, het Engels tussen-
bestuur, werden honderden slaven door voornamelijk Schotse meesters 
uit de Engelse kolonies, zoals Grenada, uit het Caribisch gebied aange-
voerd. Met de aanvoer van arbeidskrachten, slaven, kwam ook de nood-
zaak voor verzorging. Ali Sewrutton vertelt daarover het volgende: “Hoe-
wel de negers in het westen van het land doorgaans gezonder waren dan 
die van de andere plantages in Suriname, moest men hun medische 
voorziening in de gaten houden. Dus hadden de plantages elk hun eigen 

Plantagewoning, later dokterswoning te Margarethenburg
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hospitaal. Naar zeggen, zou dat van Paradise moeten hebben gelegen, 
waar nu de huidige dokterswoning staat. Het was een hospitaaltje, waar 
de zieken werden behandeld en waar ze zo nodig, voor een korte periode 
werden opgenomen. Naast dit ziekenhuis stond de woning van de zie-
kenverzorger. Deze woning werd later gebruikt als bestuurskantoor, 
maar werd in 1959 afgebroken om plaats te maken voor een dokterswo-
ning. Zo kregen gedurende de plantage periode, alle plantages hun eigen 
verzorgingsinstituut. Paradise, Gloria, ‘t Lot, Krappahoek, Hampton-
court, Hazard, Nursery, Waterloo, Margarethenburg, Waldeck, alle plan-
tages hadden hun eigen hospitaal. Voor de plantages kwam voor geheel 
Suriname in 1873 een wet, die de geneeskundige behandeling en verple-
ging op de plantages regelde. Ons land kreeg in 1879 bezoldigde districts-
geneesheren, die stonden onder toezicht van een geneeskundig inspec-
teur. Er kwam groei, in 1925 telde het ziekenhuis te Waterloo 60 bedden, 
dat van Hazard 30 bedden en dat van Margarethenburg 30 bedden. Begin 
1900 had Nickerie 2 medici en 1 vroedvrouw.”

DE PUNT OF NIEUW ROTTERDAM

Met het aanleggen van de plantages aan het eind van de 18de eeuw en de 
verdere uitbouw in het begin van de 19de eeuw in Nickerie, moest men 
voor de beveiliging zorgen. Daarvoor kwam er reeds in 1820 een militaire 
post aan de monding van de Nickerierivier, op een zandbank aan zee. De 
post heette de Gordonspunt, of kort gezegd de Punt. August Kappler 
schrijft omstreeks 1840 het volgende over de Punt: “De post is met 60 
man bezet, ten einde het ontvlugten der negers naar den overkant van 
den Corantijn, waar zij vrij zijn, te beletten. De post ligt op eene zand-
plaat, die zich verscheidene uren oostwaarts uitstrekt. Behalve eene groo-
te kazerne, drie officierswoningen, het hospitaal, de bakkerij enz. bevin-
den zich hier ook eene kerk en verscheidene burgerhuizen.” Het hospitaal 
op de Punt stond er toen al als gezondheidscentrum voor de militairen 
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en de burgers die er woonden. Rond 1820, werkte er de officier van ge-
zondheid F.W.R. Horstman voor de militairen en ambtenaren. Het dorp 
telde reeds 36 erven, gelegen langs twee loodrecht op elkaar staande we-
gen van 18 meter breed. Met de gezondheidszorg werd geen grap ge-
maakt, ook op die van de plantages niet. In het archief van het journaal 
van de landdrost, hij had het gezag over dit deel van de kolonie, is reeds 
in 1832 een circulaire te vinden over het eventueel te doen inspecteren 
van ziekenhuizen en medicijnen op de diverse plantages in Nickerie. En 
een reactie daarop een schrijven van de Hoofdingelanden, plantagedirec-
teuren en eigenaren, J. Tijndall, J. Balfour, W. Carbin, J. Gordon en J. 
Stuart. In 1879 werd Nieuw-Nickerie aangelegd. De punt, later Nieuw 
Rotterdam geheten, door kustafslag geteisterd, zou aan de zee worden 
prijsgegeven. In 1885 werd het ziekenhuis en de dokterswoning naar 
Nieuw-Nickerie overgebracht. 

De achterzijde van het oude ziekenhuis te Margarethenburg begin vorige eeuw
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EPIDEMIEËN 

Suriname is in de vorige eeuwen meerdere malen door epidemieën, zoals 
pokken, gele koorts, cholera, malaria enz. geteisterd geworden. Nickerie 
bleef niet altijd gespaard van deze ziekten. Op 14 augustus 1851 arriveerde 
het Hollandse oorlogsschip De Pijl in Nickerie. Kort daarna brak er gele 
koorts onder de bemanning uit. Van augustus tot december waren er 101 
ziekte- met 17 sterfgevallen. In de eerste twee maanden van 1852 deden 
zich nog 45 gevallen voor en vielen er 5 doden, onder wie een geneesheer 
en zijn kind. Van 1891 tot 1896 brak er een malaria-epidemie uit in het 
district. Het sterftecijfer bedroeg 64 per 1000 inwoners. Ten gevolge van 
het groot aantal zieken raakten de ziekenhuizen op de plantages overvol 
en moest men andere locaties inrichten om de zieken te behandelen. De 
situatie verbeterde pas in 1896, maar in 1911 was het weer raak. In 1912 
herstelde de situatie zich, terwijl malaria van juli 1918 tot de tweede helft 
van 1919 weer huishield. In 1854 brak er cholera uit op de plantages Good 
Intent, Waterloo, Hazard, Hamptoncourt, Krappahoek en ’t Lot, waarbij 
29 mensen stierven. Van de ziekenhuizen op de plantages is die van Mar-
garethenburg het meest bekend gebleven. Ali vertelt over het ziekenhuis 
het volgende: “Het ziekenhuis had een U-vorm. In het midden had je de 
mannenafdeling. In de linkervleugel (oostelijk) de vrouwenafdeling, ter-
wijl aan de rechtervleugel (westelijk) de kantoorruimten en de werkka-
mer van de dokter waren gevestigd. Het mortuarium stond los van het 
hospitaal op het erf. De dokterswoning stond naast, ten oosten van het 
hospitaal. Het gebouw staat er nu nog, vlak naast de kazerne die is ge-
bouwd waar het hospitaal stond.”

In een brief van 20 december 1938 schrijft M.M. van Hoffen aan een 
zekere Carabijn, het volgende over de dokterswoning: “Het oude planta-
gehuis, in welks tuin de graven liggen (van de familie Carbin-Beck), 
wordt bewoond door de gouvernementsgeneesheer, de heer Hagens, die 
de vorige maand nog Tjon A Kien heette. Een bijzonder aardige en kun-
dige kerel. Het voormalige plantage hospitaal is thans gouvernementshos-
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pitaal.” Het ’s Lands Ziekenhuis Nickerie lag ver van Nieuw-Nickerie en 
werd te klein. Aan de Annastraat besloot men toen een nieuw ziekenhuis 
te bouwen.

L. MUNGRA STREEKZIEKENHUIS NICKERIE

Op 20 december 1956 werd de eerste steen voor de bouw van een nieuw 
ziekenhuis te Nieuw-Nickerie, door zuster Herdigein gelegd. Op 15 janu-
ari 1959 kon dit moderne ziekenhuis aan de Surinaamse regering worden 
overgedragen. Dat te Margarethenburg werd toen opgeheven. Het mo-
derne ziekenhuis werd plechtig geopend door gouverneur Ferrier, waar-
bij ook de minister van Volksgezondheid A. Favery en de geneeskundig 
inspecteur aanwezig waren. Dokter A. Treurniet werd als eerste genees-

Algemeen Directeur van de L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie, Drs. R. Changoer
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heer-directeur van het toen geheten ’s Lands Ziekenhuis Nickerie aange-
steld.

“De ontwikkelingen, het moderniseren, het uitgroeien tot een vol-
waardig ziekenhuis volgden elkaar snel op,” zegt de huidige algemeen 
directeur R. Changoer. “In 1988 werd het ziekenhuis een stichting en 
werd Stichting Streekziekenhuis Nickerie (SZN). In 1996 werd het SZN 
volledig gerenoveerd en vergroot met gelden van de Inter Development 
Bank. Vanaf april 1996 heet het ziekenhuis Stichting Dr. L. Mungra 
Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN). Door middel van het Startfonds-
project Institutionele Versterking LMSZN, het Japans project Moeder en 
Kindzorg konden o.a. de medische apparatuur worden verbeterd, de ad-
ministratie worden geautomatiseerd, het personeel worden getraind en 
een verbrandingsoven worden gebouwd. Samenwerkingsovereenkom-
sten met het Albert Schweizer Instituut, de Stichting Vrienden van het 
LMSZN, AZIVO-zorgverzekeraar in Den Haag, Stichting Medic te 
Apeldoorn Nederland en het Catherina Ziekenhuis Eindhoven, gaven 
het ziekenhuis een geweldige groei. Zo kwamen er voldoende basisspe-
cialisten, waren de materiële middelen gegarandeerd en was er voldoen-
de kennisoverdracht op medisch-technisch gebied.”

Het LMSZN heeft zijn eigen trainingen en cursussen en kent de 
volgende afdelingen: De apotheek, het laboratorium, de röntgenafde-
ling, de verpleegafdelingen, de poliklinieken, twee operatiekamers. Was 
ik begonnen met het beschrijven van de historie van het hospitaalwezen 
van Nickerie, de Stichting Dr. L. Mungra Streekziekenhuis Nickerie, zal 
geschiedenis blijven maken.

0
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P raten we over Chinezen, die zich in 
de vorige eeuw in Nickerie vestigden 
en noemen we namen, onder meer 
Fung Fen Chung, Tjon Sieuw, dan 

ontkomen we er niet aan om ook in het rijtje Tjon Tjauw Liem te plaat-
sen. De familie Tjon Tjauw Liem is bijna in elke economische branche 
actief geweest. Het interessante verhaal van deze familie, omvat een be-
langrijk deel van de historie van Nickerie.

Ik praat ten huize van de familie op de hoek van de R.P. Bharosstraat 
en de Landingstraat met Gladys Esthel Tjon Tjauw Liem-Chang Sing 
Pang. Zij is getrouwd geweest met Ajong Tjon Tjauw Liem, die op 19 ja-
nuari 2002 is overleden. Bij het gesprek is ook aanwezig haar zoon Glenn 
Tjon Tjauw Liem, een welbekende Nickeriaan. Onder het genot van een 
lekker glas orgeade, vertelt Gladys, die op 9 januari 1926 is geboren, haar 
deel van het verhaal.

Familie Tjon Tjauw 
Liem, een begrip in  
Nickerie
30 januari 2009
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“Het is begonnen met mijn schoonvader Tjon, had als voornamen 
Tjauw en Liem, die rond de Eerste Wereld Oorlog vanuit Canton (Chi-
na) naar Suriname kwam om te werken. Hij werkte maar kort in Parama-
ribo en besloot zich toen in Nickerie te vestigen, waar hij een kruide-
nierszaak begon. Gran Pa, zoals hij bekend zou worden, zag zijn ‘Ons 
Belang’ waarmee hij was begonnen zienderogen groeien. De economie 
trok na de oorlog enigszins weer aan. De suikerplantages Waterloo, 
Nursery en Hazard deden weer goede zaken terwijl de balata-industrie 
zijn intrede rond 1930 zou doen. Maar daarvoor had Tjauw zijn familie. 
Later in 1920 kwamen zijn vrouw, zijn zoon Peter en twee broers, uit Chi-
na over. In Suriname werden toen nog Arthur, meer bekend als Asang, 
Ella en Hendrik, meer bekend als Ajong, geboren.

Tjauw deed goede zaken gezien het feit dat hij drie filialen kon op-
zetten, die op de plantages Waterloo en Hazard en op de van Drimme-

Tjon Tjauw Liem (Gran Pa) met zijn vrouw
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lenpolder kwamen te staan. Mijn schoonvader was een sociaal gevoelig 
mens. Hij hield van zijn geboorteland. Toen in China de binnenlandse 
oorlog uitbrak, tussen de communisten en de toenmalige heersers, koos 
hij voor generaal Chang Kai Sjek. Via de radio, afgestemd op Guyana, 
volgde hij de strijd op de voet. Daarbij kwam een tolk aan te pas, omdat 
hij het Engels niet verstond. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was 
zijn radio de trekpleister van Nieuw-Nickerie. De oorlogsverrichtingen 
werden in de winkelzaak door de vele bezoekers op de voet gevolgd. 
Daarbij werd ook het Guyanese dagblad Daily Argossy gebruikt. Samen 
met de artikelen uit de krant, was de berichtgeving compleet. De tolken 
van Gran Pa, hadden veel werk te verrichten, vooral nadat de boot uit 
Guyana in de middag was gearriveerd. Alle mensen kwamen dan voor de 
laatste berichten. Hij deed goede zaken. De felle discussies zorgden voor 
droge kelen, terwijl voor moeder de vrouw ook het een en ander moest 
worden meegenomen. Met de stoomboot uit Paramaribo, ‘Princes Julia-
na,’ werden de tekorten wekelijks aangevuld. Toen Tjon Tjauw Liem in 
1946 kwam te overlijden, werd zijn zaak overgenomen door zijn zonen 
Asang en Ajong.”

ZEVEN SMAKEN TTL

In Suriname begreep men niet al te goed, hoe de Chinese namen worden 
opgebouwd. Asang en Ajong hun officiële namen waren dus Arthur en 
Hendrik, kregen als achternaam de namen van hun vader Tjon Tjauw 
Liem als familienaam. Zo werd de familienaam Tjon, uiteindelijk Tjon 
Tjauw Liem. Ajong trouwde met Gladys, met wie hij vier jongens en drie 
meisjes kreeg. Dat waren: Glenn, Joan, Bill, Dan, Claire en June (twee-
ling) en Steve. Glenn Tjon Tjauw Liem vertelt ons hoe het verder met de 
zaak gegaan is.

“In 1955 zetten wij een limonadefabriek op, terwijl in 1952 de Soda 
Fountain en het clubgebouw Amigo volgden. Deze kwamen te staan in 
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het gebouw aan de Wilhelminastraat twaalf, vlak naast de winkel op de 
hoek van de Oranje Nassaustraat, nu bekend als de R.P. Bharosstraat. 

TTL was Nickeries eigen limonade. De zeven smaken waren de trots 
van Nickerie, rood (cherry), groen (tangarine), geel (pineapple), oranje 
(orange), lichtbruin (ginger), donkerbruin (cola) en wit (cream soda), 
lieten zich gretig drinken. De tweedehandse semi-automatische unit uit 
Guyana, vervingen wij na twee jaren, omdat de machine niet voldeed. 
Met de unit uit de VS ging het stukken beter. Bij deze automatische bott-
ling plant hoorde ook een flessenwasser. In de begin jaren hadden wij 
geen leidingwater, dus gebruikten wij regenwater om de limonade aan te 
maken. Een waterput op het erf zorgde voor water om de flessen te was-
sen. Met 24 flessen per minuut, 60 bakken per uur, maakten wij limona-
de van goede kwaliteit. Met eigen trucks werden de softdrinks naar de 
winkels gebracht. TTL concurreerde met de soft van Paramaribo, Co-

Ijskar en arbeiders en de Ford truck voor TTL vervoer
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ca-Cola, Pepsi Cola, en Seven Up. Maar toen Fernandes zich in Nickerie 
vestigde in de jaren 60 en Kersten (Spur Cola e.d.) in de jaren 70 kwam, 
moesten wij de strijd opgeven. In 1979 stopten wij vanwege de marktsitu-
atie en de verouderde installatie.

Met de Soda Fountain waren wij ook de tijd ver vooruit. Het was iets 
nieuws voor Nickerie. Het district had haar eigen ice cream, ice cream 
soda en popsicle. Het bedrijf maakte gebruik van mooie stootkarretjes, 
om ice cream en popsicles door de straten van Nieuw-Nickerie te venten. 
Met vooraf gekoelde vriesbommen, werden de producten goed gehou-
den.”

ENJOY YOURSELF EN NICKERIE SOCIËTEIT 

Het was de familie Tjon Tjauw Liem niet alleen te doen om geld te ma-
ken. Voor de gemeenschap kon ook iets terug worden gedaan. Het dis-
trict had behoefte aan recreatie. Hieraan kon worden tegemoetgekomen. 
Hoe? Dat vertelt Glenn verder. “Op de boven verdieping van de limona-
defabriek richtten wij een recreatiezaal in. De verschillende sporten zoals 
biljarten, tafeltennis, schaken en dammen konden daar worden beoe-
fend. En in het weekeinde werden de populaire dansavonden georgani-
seerd. Het clubgebouw werd door twee verenigingen, Enjoy Yourself en 
Nickerie Sociëteit, op verschillende dagen gebruikt. Enjoy Yourself had 
een groot ledental onder de middenstandsbevolking, terwijl Nickerie 
Sociëteit, de kleinere vereniging het moest hebben van de top van het 
district.

Asang liet een biljarttafel aanschaffen. Hij was biljartkampioen van 
het district. Tussen 1945 en 1948 deed hij mee aan de clubkampioenschap-
pen te Paramaribo. Hij was toen lijstaanvoerder van de vereniging Kooi 
Tjien Foei. Zo werd hij ook semi-kampioen van Suriname. Met de tijden 
kwamen de veranderingen. Amigo hield op te bestaan, toen Nickerie 
Sociëteit verhuisde naar de nieuw opgerichtte club Bikini en Enjoy Your-
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self steeds in ledental afnam en de vereniging een stille dood stierf.”

STOOMLOCOMOTIEF

Naar zeggen van mensen heeft de familie Tjon Tjauw Liem zich op bijna 
elk gebied in het district ingezet. Zo zou ook — zij het kort — aan de 
rijstteelt aan de rechteroever van de Nickerierivier zijn gedaan. Wat zeker 
is, is dat zij ook in de bosbouwsector actief was. “In de jaren 60 van de 
vorige eeuw hadden wij in de bossen nabij Apoera en Washabo een hout-
kapconcessie,” zegt Glenn Tjon Tjauw Liem. “Eerst werd het gekapte 
hout met karbouwen uit het bos, naar de rivier gesleept. Later gebruik-
ten wij een stoomlocomotief, die vanuit Moengo, naar Wageningen in 
Nickerie werd getransporteerd. De locomotief zou te Wageningen inge-
zet worden, maar voldeed niet. Tjon Tjauw Liem, kocht het treintje van 
de SML. De locomotief bleek in de bossen niet geschikt, waardoor wij 

Winkel rond 1950
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overschakelden op Caterpillar D4-bulldozers. Het treintje, gediend in de 
bauxietsector, rijstsector en de bosbouwsector, staat nu ergens in Apoera 
in het bos. Wij kapten overwegend Krappabomen in de bossen aan de 
Corantijn. Voor deze houtsoorten moesten wij steeds dieper het oer-
woud in, met als resultaat lange sleepafstanden. Voor ons werd de hout-
kap onrendabel, dus stopten wij daarmee.”

Chinezen waren niet meer weg te denken uit de Nickeriaanse ge-
meenschap. Vriendelijk en hardwerkend, werden ze dan ook gezien en 
erkend. Als gouverneur Ferrier naar Nickerie kwam, reed hij in de wagen 
van Ajong, zo goed bevriend was hij met de familie. Chin Chong, Chin 
A Fat, Chin On, Fung A Loi, Ho A Sjoe, Lie Hie, Lie Ten, Tjon A Foek, 
Tjon A Tsoi, Tjon Sieuw, al deze families vormden met de familie Tjon 
Tjauw Liem, het trotse deel van de Nickeriaanse gemeenschap.

0
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H ij was een normale Nickeriaanse pol-
derjongen, waarin een onzichtbare 
maar formidabele potentie zat. Zijn 
maatschappelijke betrokkenheid, een 

enorm gevoel voor meerwaarde, het open staan voor vernieuwingen, zijn 
onbaatzuchtigheid, arbeidslust en intelligentie, plaveiden zijn weg naar 
de top. Nickerie mag met Dewanand Mahadew profileren als een weten-
schapper met een internationale staat van dienst.

BEZIELING MET JE WERK 

Uniek is de levensloop van de eerst onbekende Hindoestaanse jongen uit 
de Bacovendam in de Oostelijke polders, in het district van eenvoud, 
bloeiende rijsthalmen en gastvrijheid. Professor Dr. Dewanand Maha-
dew, een deskundige van formaat, die zijn bijdrage levert aan de ontwik-

Professor Mahadew, inter-
nationale grootheid uit de 
kleien van Nickerie
2 februari 2009
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keling van vele landen. Buiten Nederland is hij aan universiteiten in 
Amerika, Engeland, India en Turkije, verbonden als visiting professor. Ik 
schrijf met een zekere trots dit artikel, omdat ik als jonge leerkracht aard-
rijkskunde op de Schneiders-Howardschool (Mulo-II Nickerie), Dewa-
nand heb helpen vormen. Hoe is het hem gelukt, zich door al de cultuur-
invloeden te bewegen, te handhaven en op te werken?

Dewanand Mahadew
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Hijzelf, een internationaal gerespecteerde professor en management-
consultant, uitvinder van vier technologische processen, architect van 
meerdere academische theorieën en modellen en diverse internationale 
publicaties vertelt zijn verhaal: “Aan het eind van de negentiende eeuw 
komt de 18-jarige Ramdien Mahadew, 1395 K.K., later bekend als Maha-
dew Maharaj als contractarbeider uit India naar Suriname. Hier trouwt 
hij met Sarjoedee Sewbalak, 1259 J.J. Ze wonen op de plantage Vreden-
burg, die zij rond 1930 verruilen voor Nickerie. In 1942 wordt Bhagwan-
dath Mahadew mijn vader geboren, die in 1962 trouwt met Rewtie Chau-
tie. Aan de Bacovendam 180A krijgen zij samen 6 kinderen, w.o. Dewanand 
in 1965. Als bewoners van het platteland hadden wij een druk leventje. 
Het verbouwen van rijst, planten van groente en kweken van kippen. 
Studeren was voor mijn ouders wel belangrijk. Bezocht ik tot de tweede 
klas de Sanathan Dharmschool aan de Sawmillkreekpolder en kort de 
O.S. Longmay, de lagere school rondde ik af op de O.S. Bacovendam. 
Hoofdmeester Mohan zei: ‘Als jij het niet haalt, haalt niemand anders de 
toets voor de toelating tot het Mulo-onderwijs.’ In 1976 ging ik naar de 
Mulo en werd ingeschreven op de Schneiders-Howardschool. De direc-
trice Davis was streng en veeleisend. De belangrijke les die ik van haar 
heb geleerd is: bezieling hebben met hetgeen waarmee je bezig bent. Tot 
de dag van vandaag, heb ik enorm veel respect voor de bezieling die zij 
had voor haar werk. In 1980 behaalde ik op 15-jarige leeftijd mijn Mulo-B 
diploma. Ik schreef me op het Natin in en koos voor de moeilijkste rich-
ting, mijnbouwkunde. Ik was sociaal best wel geïsoleerd, deed nooit mee 
met activiteiten, omdat die extra geld kostten. Best wel moeilijk, als je 
studiegenoten en vrienden naar de disco en andere evenementen gingen. 
Maar op het Natin kwam ik andere speciale mensen tegen, zoals Drs. 
Eddy Monsels, iemand met veel kennis in zijn vakgebied (geologie). Hij 
leerde ons dat niet grootspraak en populisme belangrijk zijn, maar ken-
nis van zaken. Na 3 jaren, in 1983, was ik op 18-jarige leeftijd klaar met het 
Natin, als bestgeslaagde. Ik kreeg aanbiedingen van Staatsolie en Grassal-



282

co en ook de mogelijkheid voor een studiebeurs naar Moskou. Maar ik 
besloot om te gaan werken voor Grassalco op het Gross Rosebel project 
en heb gewerkt aan onderzoek en ertsreserve berekeningen. Ik werkte 
onder supervisie van Ian Mac Donald, een Wereldbank consultant uit 
Australië. Vanwege de binnenlandse oorlog, kwam het Gross Rosebel 
project stil te liggen. Ik stapte over naar de Para Industries en werkte aan 
de ontwikkeling van recepten voor productie van keramische en glaspro-
ducten en gaf leiding aan de mijnbouwafdeling. Toen werd gestart met 
de productie en geld te verdienen was, regende het plotseling van nieuwe 
figuren, die zonder verstand van zaken op sleutelposities kwamen. In 
1989 vertrok ik naar Nederland met het doel verder te studeren en inter-
nationale ervaring op te doen.”

Het leven van Dewanand Mahadew kwam in een stroomversnelling 

De ouders van Dewanand: Bhagwandat en Rewtie Mahadew
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terecht. Hij ontwikkelde een methodologie die uniek bleek te zijn voor 
het ontwikkelen van blauwe keramische dakpannen. Hij kwam daarna te 
werken in de Contacting Engineering, het ontwikkelen van technologi-
sche processen en bouwen van fabrieken en vervolgde tegelijkertijd zijn 
studie. Hij studeerde chemische technologie (in Nederland) en volgde 
de Masters opleidingen: Master of Science (Industrial Management in 
Engeland), Master of Business Administration (Marketing en Finance in 
USA), Doctor of Business Administration (Strategic Management in 
USA). Dewanand promoveerde op het thema Globalization (think glo-
bal, act local). Als ik Mahadew vraag wat daarna gebeurde zegt hij: “Ik 
werkte o.a. als managementconsultant van het nu tweede grootste staal-
bedrijf van de wereld, Mittal. Naast uitvinder van 4 patenten op het ge-
bied van chemische technologie (bouwmaterialen chemie) ben ik geac-
crediteerd door de Institute of Management in Engeland. In een periode 
van 15 jaren heb ik o.a. in de rol van business development manager voor 
bedrijven als Hoogovens in Nederland (staal, chemie, energie, bouwma-
terialen), Omec Engineering in Engeland (chemie, energieopwekking, 
machinebouw), Eutilia in Nederland (Informatietechnologie) in meer 
dan 30 landen (heel West-Europa, Noord-Amerika, India, Zuidoost-Azië, 
Zuid-Afrika, Australië enz.) gewerkt aan capital projects development. 
Jaarlijks was ik betrokken bij de ontwikkeling van projecten ter waarde 
van meer dan een half miljard dollars. In 2004 ben ik aangesteld als pro-
fessor in international business strategies bij Newport University en ben 
werkzaam als Dean van Business School Notenboom in Nederland en 
Managementconsultant.” Inmiddels wordt Professor Mahadew door vele 
landen gevraagd, dat hij met visiting professorship een fulltimebaan kan 
vervullen. 

INTELLIGENT EN ONBAATZUCHTIG

Wat zeggen anderen van Mahadew? Bijvoorbeeld Tricona Advies (Execu-
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tive Consultants) gevestigd in Nederland, geeft in een persoonsprofiel 
over Dewanand Mahadew het volgende aan: “Dewanand houdt zich het 
meest bezig met de vraag of zaken kloppen en waarom zaken lopen zoals 
ze lopen. Hij vervult graag een spilfunctie, waarbinnen zijn veelzijdig-
heid (opleidingen en werkervaring) een enorme meerwaarde heeft. In 
zijn omgeving staat hij bekend als intelligent en onbaatzuchtig. De-
wanand gaat doortastend op zijn doel af, hij heeft antennes voor goede 
praktische ideeën, die hij weet om te vormen, zodat ze werkzaam worden 
in zijn eigen omgeving. Hij heeft een goed analytisch vermogen, waar-
mee hij in staat is de vinger op de zere plek te leggen. Hij heeft een uit-
daging nodig en hier zorgt hij vaak ook zelf voor met zijn vernieuwende 
ideeën.”

Als ik Mahadew meer uitleg vraag, wil hij iets kwijt over het zich 
kunnen bewegen in een multiculturele samenleving. Hij vertelt dan over 
zijn visie over de mens – maatschappij relatie: “Mediation is een onmis-
baar maatschappelijk instrument, een leerproces uit de oertijd. Het is de 
ruggengraat voor maatschappelijke vorming. Mediation-denken helpt 
mensen zichzelf te zijn. De mens moet ondanks verschillen in culturele 
achtergronden en eigen waarden, problemen kunnen oplossen vanuit 
zichzelf en vanuit wie hij zelf is. Individuen moeten bewust zijn van de 
verwachtingen die hun omgeving aan het stelt. De mate waarin mensen 
hun waarden en normen naleven, bepaalt voor een groot deel het wel-
zijn van de samenleving. Voor multicuturele samenlevingen is het media-
tion-denken een ideaal instrument.” De organisatie Mediators Collectief 
heeft de visie van professor Mahadew inmiddels opgenomen in een boek 
dat binnenkort in Nederland zal verschijnen.

HONOUR AWARD

Professor Dewanand Mahadew mocht vanwege zijn wetenschappelijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de Indiase industrie een Honour 
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Award ontvangen van de International Film & Television Research Cen-
tre. Het award werd hem uitgereikt door de bekende en hoogstaande 
professor Sandeep Marwah, van de University of Media Arts (UMA). De-
wanand verzorgt gastcolleges in India en richt zich daarbij op het inter-
nationalisatie vermogen van Indiase entrepreneurs. Bij de UMA is Maha-
dew betrokken bij het ontwikkelen van strategieën om middels export 
meer te halen uit de Indiase entertainmentindustrie, waarin de film en 
televisie een belangrijke rol spelen. Het gaat om een jaaromzet van mil-
jarden US-dollars.

Als ik Mahadew uiteindelijk vraag wat hij vindt van Suriname zegt 
hij: “Suriname is en blijft mijn land. Ik zie het als mijn plicht om Surina-
me bij te staan in haar ontwikkeling en sta open voor ideeën. Ik ben so-
wieso regelmatig in Suriname om o.a. mijn ouders te bezoeken.” Rest mij 
te zeggen, Mahadew, Nickerie is trots op jou.

0
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H et heeft mij jaren gekost, het geheim 
rond Sam-Sin, de bijna mythische fi-
guur uit de onderwijswereld in Nic-
kerie, te ontrafelen. Vele ouderen van 

Nickerie, weten wel iets over hem te vertellen. De onderwijzer uit Para-
maribo die vele grote Nickerianen heeft helpen voortbrengen. Bij het 
interviewen van personen in Nickerie voor het schrijven van historische 
artikelen, is de naam Sam-Sin vaker gevallen. Velen kenden hem als een 
rekenwonder, sommigen als een taalvirtuoos. Ik ben blij dat ik deze John 
Eduard François Sam-Sin, de guru, via zijn leerling Sieuwkoemar Sewta-
hal, mag presenteren.

GANGADAI: “HIJ LEEFT ALS EEN KONING”

Vele Nickerianen rond de tachtig jaar, soms een beetje jonger, kunnen 

Sam-Sin, eenmaal guru, 
tweemaal meester
12 februari 2009
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zich meester Sam-Sin herinneren. De meester die met groot gezag kon 
onderwijzen, van wie men zeker wist, dat hij zijn vak beheerste. In het 
vak rekenen, had hij zijn gelijke niet, terwijl hij de Nederlandse taal zeer 
machtig was. Toen het een beetje minder goed ging met het onderwijs 
op de R.K.-scholen in het rijstdistrict, haalde men hem zelfs tweemaal 
uit Paramaribo, om het niveau op de scholen van het bisdom op peil te 
brengen. Hij was geen schoolhoofd, maar wel de motor achter de leer-
prestaties, die de kinderen die onder zijn hoede kwamen, lieten vastleg-
gen.

Het is ruim 33 jaar geleden dat ik de naam Sam-Sin voor het eerst 
hoorde uit de mond van het lieve Hindoestaans meisje, Gangadai, met 
wie ik op 28 december 1976 ben getrouwd. De naam Sam-Sin, klonk uit 
haar mond, als woorden uit een sprookjesboek; je zou echt denken: 
“Heeft die man echt bestaan.” Zij vertelde mij het volgende: “Wij hebben 

John Eduard François Sam-Sin (foto links), rechts samen met zijn vrouw
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het thuis niet zo breed, maar toch is het leven prettig. Mijn vader is kar-
renman, net zoals zijn vader het was. Daarnaast houdt hij enkele koeien. 
Als die melk leveren, wordt die verkocht. Mijn moeder is een hardwer-
kende vrouw, doet de huishouding, zorgt voor de kinderen en plant 
groente. Er is dus altijd genoeg te eten. Ik kan mij herinneren, ik ben nog 
klein zit op de lagere school, dat voor een aantal maanden tot misschien 
iets meer dan een jaar, meester Sam-Sin bij ons komt inwonen. Hij krijgt 
voor zichzelf een kamer nabij de trap. Elke dag moet ik zijn pap voor 
hem brengen, zijn eten wordt hem dagelijks opgediend. Hij leeft als een 
koning in huis, hij behoeft niets te doen. Er wordt voor hem gezorgd. Ik 
weet ook dat hij elke dag keurig gekleed naar school ging en mensen 
hem met respect toespraken.”

Mijn vraag was altijd geweest, hoe kon iemand uit Paramaribo, een 
niet-Hindoestaanse meester, in een eenvoudige landbouwersgezin te-
rechtkomen, waar hij de beste verzorging kreeg? De mensen waren de 
tijd ver vooruit. Die vraag zou jaren onbeantwoord blijven. Maar als ik 
uiteindelijk een ontmoeting heb met de gepensioneerde onderwijzer 
Sieuwkoemar Sewtahal, krijg ik iets meer te weten over John Eduard 
François Sam-Sin.

CHANDERHANS BADAL VERZORGDE HEM

Sieuwkoemar Sewtahal is geboren op 1 april 1940 in de van Drimmelen-
polder in Nickerie. Zijn vader, Sewtahal 432/00, geboren omstreeks 1898 
en een immigrant uit Brits-Indië, was getrouwd met Rampyarie Kundan 
geboren op de plantage Waterloo. Sieuwkoemar vertelt het volgende: “Ik 
was leerling van de eerste openbare school aan de Corantijnpolder. Twee 
maanden per jaar, omstreeks april en mei in de periode waarin de land-
bouwers rijst planten, bezocht ik deze school. De rest van het schooljaar 
bezocht ik de Spangenbergschool van de EBGS te Nieuw-Nickerie. Op 
mijn 14de jaar zat ik nog in de vijfde klas. Meester Monkou, het school-
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hoofd, wilde daarom niet dat ik deel zou nemen aan het toelatingsexa-
men voor de Muloschool. Op voorstel van meester Sam-Sin, verbonden 
aan de St. Alfonsusschool van het RKBO, schreven mijn ouders mij na de 
kerstvakantie af van de Spangenbergschool. Sam-Sin gaf toen les in de 
zesde klas en op zijn voorstel vroeg het schoolhoofd G.G. Maynard, dis-
pensatie voor mij aan. Kort daarna, kwam mijn broertje, Sewtahal Sew-
persad ook in de zesde klas. Sam-Sin zei aan het schoolhoofd, dat mijn 
broertje te scherp was voor de vijfde klas. In hetzelfde jaar in 1955, slaag-
den wij beiden voor de toelating tot de Mulo. In 1958 gingen wij naar de 
kweekschool.

Dat ik met mijn vijftiende jaar pas de lagere school verliet, komt 
door het feit dat ik drie jaren deed over de vierde klas. Ik was linkshan-
dig, en een leerkracht van wie ik de naam niet wil noemen, heeft me 

Sieuwkoemar Sewtahal
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steeds gedwongen met mijn rechterhand te schrijven, wat niet lukte. Al 
kende ik mijn lessen, ik schreef niets op, dus bleef ik zitten. Maar Sam-
Sin bracht via de overstap hierin verandering. Sam-Sin bleef toen in en 
kamer in een hotel aan de Oranje Nassaustraat, nu R.P. Bharosstraat. Hij 
gaf lessen op de St. Alfonsusschool, maar was bij een eerdere detachering 
werkzaam op de Openbare school te Hamptoncourt. Ir. Shankar, gewe-
zen president van Suriname, Dr. F. Essed, Ir. Bipat, Ir. Tjon Sieuw, R.G. 
Bueno Bibaz, zijn o.a. grote zonen van ons land, die de handen van Sam-
Sin zijn gepasseerd. Ik leerde hem kennen als kleine jongen, toen mijn 
neef Chanderhans Badal, hem verzorgde. Hij baadde, kleedde en mas-
seerde Sam-Sin, die aan reumatiek leed. Hij was toen al boven de 50 jaar. 
Chanderhans verzorgde hem, bracht hem elke dag verse vruchten en 
maaltijden, maar kreeg daarvoor bijzondere kennis terug. Toen Chander-
hans zijn vader stierf en hij de Mulo niet verder mocht bezoeken, nam ik 
zijn taak over.

SIEUWKOEMAR DIENDE ZIJN GURU

Sieuwkoemar had een bijzondere taak op zich genomen. Iets, dat alleen 
maar door een bijzondere band, uit liefde tussen een leerling en zijn 
guru kan bestaan. Sewpersad zijn broertje was er zijdelings bij betrok-
ken. Maar beide jongens zouden door toedoen van guru, zelf ook onder-
wijzer worden. Over de verzorging en het dienen van zijn guru vertelt 
Sieuwkoemar zijn ontroerend verhaal: “Ik baadde hem ’s morgens vroeg 
en kleedde hem aan. Dan hielp ik hem op zijn fiets zitten, waarna ik de 
fiets waarop hij zat naar school stootte. Hij trapte zelf niet. Als de school 
om 1 uur n.m. de deuren dicht deed, ging hij niet naar huis. Ik bleef bij 
hem. We aten op school, want er werd eten voor hem gebracht. Van 4 tot 
6 uur ’s middags gaf hij aan de zesdeklassers bijles. Tegen 6 uur ’s mid-
dags stootte ik hem naar het gebouw van de Mulo I. Onderweg kocht hij 
bij Natman, sate’s, pitjil, bakkabana’s en gekookte eieren. Van halfzeven 
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’s avonds tot acht uur gaf hij lessen op de vierderang opleiding. Ik volgde 
al de lessen, omdat ik in de klas plaats moest nemen. Daarna stootte ik 
hem naar het Juliana theater. In de pauze wekte ik hem, meestal sliep hij 
tijdens de voorstelling, waarna hij zich tegoed deed aan de goederen van 
Natman. Tegen 12 uur stootte ik hem naar huis, waar ik hem masseerde 
met Hoogtezon zalf. Daarna ging ikzelf naar bed. Dit heeft zich elke dag 
herhaald. Toen ik naar de Mulo moest, verhuisde ik samen met hem om 
in te wonen bij mijn zus aan de Annastraat. Hij was een pientere man. 
Tijdens de vierderang lessen, gaf hij mij extra wiskunde en Nederlands 
lessen. Hij heeft een heleboel mensen voor de vierderang opgeleid. Hij 
gaf ook boekhoudenlessen. Een zekere Boedram heeft zo zijn PD-diplo-
ma behaald. Hij kende zijn vak, zijn lessen waren didactisch van hoge 
kwaliteit. Na zijn mutatie naar Paramaribo heeft hij nog vele vierde-ran-
gers helpen opleiden. De Nickeriaanse studenten maakten dankbaar ge-
bruik van zijn diensten. Toen mijn broer en ik op de kweekschool zaten, 
waren wij kind aan huis aan de Burenstraat 42, waar hij woonde.”

Volgens Sieuwkoemar gaf hij geduldig les en kon je vragen stellen 
zoveel als je wilde. Ontdekte hij dat je daarna toch niets had begrepen, 
kreeg je klappen en schoppen. “Wij verstonden weinig Nederlands op de 
lagere school, dus gaf hij les in Sranantongo. Ook ik kreeg klappen, trots 
ik hem verzorgde. Hij was meester in taalkennis. Tot op de Hoofdakte 
opleiding hebben wij van zijn kennis gebruik gemaakt. Ik vind het jam-
mer dat geen straat of school in Nickerie, naar deze guru is genoemd.”

0
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O p 20-jarige leeftijd vertrok hij met zijn pleeg-
ouders Kadi en Sati naar Indonesië. Hijzelf die te 
Krappahoek in Nickerie op 29 maart 1934 is ge-
boren, kon toen niet vermoeden, welke invloed 

deze stap op zijn verdere leven zou hebben. Vader, moeder, broers en 
zusters, verruilde hij, voor een niet al te duidelijke bestemming. Als dan 
na tientallen jaren Sarmidie zijn geboorteplaats bezoekt, lopen de emo-
ties hoog op. Zeker is het, dat hij voor altijd een innerlijk verdeelt mens 
zal blijven. Hij en zijn familie, hebben voor Indonesië een hoge prijs 
moeten betalen.

OUDERS, BROERS EN ZUSTERS KEKEN MACHTELOOS TOE

Sarmidie is twintig jaar als hij te Paramaribo voet zet op de Lankwash 
het schip van de Rotterdamsche Lloyd. Het schip dat hem en zijn pleeg-

Sarmidie, na 55 jaar  
terug op Krappahoek
28 februari 2009
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ouders zou vervoeren naar Indonesië. Zijn ouders eerder als immigrant 
naar Suriname gekomen hadden 12 kinderen, waarvan hij het zesde kind 
was. Zij kozen ervoor hem en een zus aan een kinderloos echtpaar toe te 
vertrouwen. Uiteindelijk besloten deze terug te keren naar het land van 
herkomst. Met de Perica, die de verbinding tussen Paramaribo en Nic-

Sarmidie als kleine jongen met ouders en zusters
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kerie onderhield, begon de reis naar de nieuwe bestemming. Broers, zus-
ters, vader en moeder bleven huilend achter op de steiger van Nieuw-Nic-
kerie. Machteloos zagen zij de Perica de monding van de Nickerierivier 
opzoeken, om de bocht nabij Waldeck en tenslotte de laatste bocht naar 
de oceaan te nemen.

Sarmidie is nu na vele jaren terug, in september 2008 aangekomen, 
is hij er al voor bijna zes maanden. Op zondag 15 februari 2009, komen 
de hele familie, vrienden en kennissen bijeen, want voor hem wordt dan 
een afscheidsfeest gehouden. Sarmidie is de zwager van Ali Sewrutton, 
dus zijn hij en ik ook van de partij. Ik ben er voor u, om het verhaal van 
de eregast vast te leggen. Wirjosemito-Abdoelkadir Hellen, die als tolk 
daarbij optreedt, verricht goed werk als Sarmidie zijn levensverhaal ver-
telt: “Ik ben geboren te plantage Krappahoek aan de Nickerierivier. Mijn 
vader heette Pawirosoedarmo en mijn moeder Wirjosimito. Als kleine 
jongen heb ik de Sint Felixschool, een Rooms Katholieke school te 
Hamptoncourtpolder, tot de vierde klas bezocht. Ik kan me nog de on-
derwijzers Banwarie, Rampersad, Panday en Karsowidjojo heel goed her-
inneren. Ik kon de school best wel aan. Ik kon op latere leeftijd, zowel 
Javaans, als het Hindoestaans goed spreken. Ik ben niet opgegroeid bij 
mijn ouders, ik was afgestaan aan een pleeggezin. Ik was het enig kind 
van mijn pleegouders. Ik hielp mijn pleegvader in de landbouw bij het 
planten van rijst. Mijn pleegouders waren lief voor mij, ik was hun oogap-
pel. Ik hoefde hen niet te helpen met werken, maar ik koos daarvoor. Ik 
had veel Hindoestaanse vrienden, zoals Sitaloe, Soekhlal, Mangroe en 
Pokai. Javaanse vrienden die ik nog ken zijn Sjaitie, Semin, Sompo, Doe-
gal, Tamser, Senen en Tamdie. Semin Wongsonadi en Senen Kariman 
zijn hier aanwezig. Ik had ook Javaanse vriendinnen: Poniera, Natmina, 
Marie en Ponimah.

Op een dag vertelden mijn pleegouders mij, dat wij naar Indonesië 
zouden vertrekken. Het vreemde was, dat ik mij verheugde om naar het 
verre land te gaan. Vreemder was het en tot nu toe kan ik het niet begrij-
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pen, mijn biologische broers en zusters was ik totaal vergeten. Ik weet 
niet waarom ik niets voelde toen ik vertrok. Zou een stille kracht, of 
goena goena, daarbij een rol gespeeld hebben? Hadden mijn pleegouders 
daarbij een vinger in de pap? Dat denk ik niet. Feit is, dat ik het nog 
steeds niet begrijp. Mijn biologische ouders hadden gehoopt, dat ik in 
Indonesië mijn familie zou ontmoeten. Maar ik kwam op een heel ande-
re plaats terecht, waardoor dat contact nooit tot stand is gekomen.”

ER WAS VEEL TELEURSTELLING, ARMOEDE EN VERDRIET

Het is een ervaring om te zien, hoe Abdoelkadir als Hindoestaanse, in 
vloeiend Javaans contact heeft met Sarmidie. Laat me denken, welk een 
schat wij in Suriname bezitten, hoe vooral oudere generaties elkaar met 

Sarmidie (derde van rechts) herenigd met broers en zusters



297

de taal van de ander kunnen benaderen. Ik zag dat ook bij de 92-jarige 
Joseph Alexander Lecton, bij het praten van het Hindi. Sarmidie vertelt 
dat de reis enkele weken geduurd heeft, om uiteindelijk via Afrika de 
plaats Padang in Indonesië te bereiken. Van daaruit hebben de reizigers 
drie dagen en nachten met de bus moeten reizen om onze eindbestem-
ming Tongar in Sumatra te bereiken.

Via Abdoelkadir is zijn boeiend verhaal vlot te volgen: “Wij waren 
met 117 personen vanuit Suriname vertrokken. Wij werden bij aankomst 
in barakken ondergebracht. Ons was verteld dat wij veel luxe tegemoet 
mochten zien. Ons was beloofd, dat wij 5 hectare per persoon zouden 
krijgen. Wij kregen 1 hectare per persoon aan oerwoud, die wij zelf moes-
ten ontbossen. Mijn pleegouders hadden 375 gulden per persoon voor de 
overtocht moeten neertellen. Zij hadden daarvoor hun huis en perceel 
op Krappahoek verkocht. Wij hadden geen geld meer om naar Suriname 

Tolk Abdoelkadir (links) hoort Sarmidie aan
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terug te keren, dus moesten wij ons onderwerpen aan de situatie: wer-
ken, nog net verdienen om te eten. Er was veel teleurstelling en verdriet. 
Wij hebben ver van de grote steden, lang in armoede moeten leven. Pas 
na drie jaren, herinnerde ik mijn broers en zusters in Nickerie weer. Ik 
schreef daarop een brief in 1959, die ik na twee jaar in 1961 terugontving. 
De moed zonk mij bijna in de schoenen. Pas na tien jaren heeft een brief 
van mij, mijn familie in Suriname bereikt. Ik heb daarop een antwoord-
schrijven ontvangen. Wij wisselden pas na twintig jaar de eerste foto’s 
uit. Ik trouwde drie jaren na aankomst in Padang met Jatini, die ook was 
meegereisd met haar ouders. Dat huwelijk hadden onze ouders reeds in 
Suriname bepaald. Wij hielden van elkaar en bleven 13 jaar bij elkaar. Ik 
kreeg met Jatini 7 kinderen. Maar ze kon de armoede en het dorpsleven 
niet aan. Ze vertrok uiteindelijk naar de grote stad Riao, 16 uur verwij-
derd van Tongar. Ze nam bij haar vertrek, 1 kind mee. Ik trouwde vervol-
gens met Sarti. Zij was ook met hetzelfde schip als mijn ouders en ik, uit 
Suriname vertrokken. Zij had een voorkind. Ik heb met haar geen kinde-
ren gehad. Ik heb nog contact met mijn eerste vrouw. Soms komt ze bij 
ons op bezoek.”

ALIF LAM MEEM

Sarmidie heeft een winkeltje waar hij meubels verkoopt die hij zelf 
maakt. Veel wordt niet verkocht. In de dessa koopt men pas iets als men 
het echt nodig heeft. Twee van zijn kinderen zijn onderwijzers gewor-
den. Alle kinderen wonen in de steden. “Nu ben ik reeds zes maanden in 
Suriname. Ik huilde toen het vliegtuig Suriname had bereikt. Ik zat vol 
emoties. Hoewel veel is veranderd, de huizen zijn groter, herken ik toch 
mijn geboorteplaats. Ik ben nu innerlijk zeer verdeeld, omdat ik terug 
moet. Ik moet terug omdat ik Sarti die nu oud is niet alleen kan laten. Ik 
kan haar dat niet aandoen weg te blijven, hoewel het zwaar is nu weg te 
gaan. In Indonesië heeft men mij op goed vertrouwen een paspoort ge-
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geven. Ik sta nergens geregistreerd. In feite heb ik al de jaren niet bestaan. 
Op 29 maart a.s. word ik 75 jaar. Ik heb geluk dat ik mijn geboorteland 
weer kon bezoeken. Mijn reis naar Suriname heeft 3000 Euro gekost, dat 
door de familie in Suriname is opgebracht. Het heeft 55 jaar geduurd al-
vorens hier te zijn, omdat ik de reis niet kon betalen. Ik ben enorm blij 
bij mijn broers en zusters terug te zijn.”

Het afscheidsfeest voor Sarmidie is emotioneel zwaarbeladen. Het is 
moeilijk te onderscheiden aan welk gemoed de tranen die vloeien moe-
ten worden toegeschreven. Op vele momenten kunnen hij, vrienden en 
familie hun tranen niet bedwingen. Sarmidie maakt voor u en mij, trots 
de drukte, speciaal de tijd zijn verhaal vast te leggen. Uit de Koran wordt 
vÓÓr het feest begon, uit het hoofdstuk De Koe, Alif Lam Meem gereci-
teerd: “Dit is het boek waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de Moet-

Recitatie Alif Lam Meem. Ali en Sarmidie rechts aan het eind van de tafel.
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taqoen. Degenen die in het onwaarneembare geloven en de shalaat on-
derhouden en die bijdragen geven van waar Wij hun mee hebben 
voorzien…”

0
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O p 12 augustus 1921 geboren op de plantage Water-
loo in Nickerie, wordt ze in augustus van dit jaar 
88 jaar. Haar hart bonst nog steeds ritmen van 
verdriet, als ze terugdenkt aan het moment, dat 

haar man naar Australië vertrekt. Onder de Nederlandse vlag gaf hij in 
de Tweede Wereldoorlog zijn leven voor vrede en een betere wereld. Het 
is al ruim 66 jaar dat deze weduwe door het nu rijke en ontwikkelde 
Nederland vergeten is. Het verhaal van Semi, een aanklacht, of haar laat-
ste beroep op de Nederlandse overheid? Nog een korte tijd, dan zal ze 
weer bij Tarmidin zijn.

WANHOOP, EENZAAMHEID EN VERDRIET

Het is per ‘toeval’ dat ik in contact word gebracht met Semi Tarmi-
din-Kartodikromo. Soewartie Soediredjo werkzaam bij Adek doet mij 

Tarmidin-Kartodikromo 
Semi, vergeten oorlogs-
weduwe
8 maart 2009
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het verzoek, voor haar na te gaan, in welke oorlog Tarmidin is gesneu-
veld. De vrouw van de gesneuvelde soldaat Tarmidin, woont aan de Em-
mastraat nummer 41 te Nieuw-Nickerie. Als ik tot Semi word toegela-
ten, barst de bejaarde vrouw van intens verdriet, al heel gauw in tranen 
uit, als ze aan haar man wordt herinnerd. Nog goed bij verstand, doch 
moeilijk ter been, is ze totaal vergeten door een machtige Nederlandse 
overheid, onder wiens vlag via de Troepenmacht in Suriname, de Tris, 
haar geliefde heeft gestreden. Is er gekozen voor regels en procedures, 
in plaats van gerechtigheid, liefde, eerlijkheid, waarheid en gelijkheid? 
Krijgen de weduwen van de gesneuvelde militairen van dezelfde oorlog, 
in Nederland woonachtig geen steun? Semi, die niet kan lezen en schrij-
ven, stond en staat machteloos om voor haar rechten op te staan. Ze 
kan na vele jaren niet krijgen waarop zij aanspraak maakt, een uitkering 
als oorlogsweduwe. Zij krijgt van Nederland geen cent ondersteuning. 
Zou zij niet tenminste voor de jaren vanaf de oorlog tot de onafhanke-
lijkheid niet financieel ondersteund moeten zijn? Vanaf haar geboorte 
tot de on  afh  an kelijkheid van Suriname in 1975 had ze de Nederlandse 
nationaliteit. Moest de onafhankelijkheid, voor haar een onbegrijpelijk 
gebeuren, voor haar een groot onrecht gaan betekenen? De situatie: Een 
rijke Nederlandse overheid die mensen als Semi vergeet en miskent, ter-
wijl de Surinaamse politici hun handen vol hebben met hun etnische 
politiekvoering en de onderlinge verdeling van staatsrijkdommen. Van 
de Surinaamse overheid krijgt Semi nu omgerekend ongeveer 150 Euro, 
aan onderstand en AOV samen. Als ik Semi in deze toestand van wan-
hoop, eenzaamheid en verdriet ontmoet, breekt iets in mij. Ik vraag haar, 
haar tranen te drogen en de foto van haar en haar man in militairtenue 
met eer weg te leggen. Ik beloof haar, haar verhaal wereldkundig te ma-
ken, zodat eenieder die dit artikel leest mag oordelen. Ik spreek daarbij 
de innige hoop uit, dat de Nederlandse overheid en de daarbij bevoegde 
instantie, met spoed de zaak van Semi heronderzoekt, zodat ze alsnog 
ontvangt, waarop zij aanspraak maakt. Ik maak daarom contact met Fred 
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van Russel, de voorzitter van de Federatie van Oud-strijders en Ex-militai-
ren, die trots zijn hoge leeftijd opkomt voor hun rechten.

HUIL NIET JE ZAL GELD EN ETEN KRIJGEN

Op zaterdag 28 februari 2009 ontmoet ik Semi na een week opnieuw. 

Tarmidin in legeruniform, Semi zijn vrouw (midden) en haar zus
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Voor de afspraak van 5.00 uur n.m. had zij zich al om 3.00 uur n.m. laten 
aankleden. In de koelte van het achterbalkon, vertelt zij emotioneel haar 
verhaal:

“Mijn vader, Jethe Kartodikromo en mijn moeder Kromojadi Soepi-
na, werkten als contractarbeiders op de plantage Waterloo. Al heel gauw 
heb ik hen bijgestaan met werken, het wieden van gras en het rietkappen. 
Wij verdienden niet veel, soms hadden wij niet eens geld om zout te ko-
pen, dan vroeg mijn moeder de buurvrouw wat. Vijf koppen rijst kostten 
0,25 cent, maar dat was soms niet te betalen. Toen ik 14 jaar was trouwden 
mijn ouders mij op moslimwijze met Tarmidin, die 19 moest zijn. Tijde-
lijk ben ik toen in de Van Drimmelenpolder bij mijn schoonmoeder 
gaan inwonen. Daarna vertrok ik met mijn man naar het district Com-
mewijne, waar wij op de suikerplantage Mariënburg en de koffieplanta-
ge Slootwijk hebben gewerkt. Ik was bediende en verdiende 15 gulden 
per maand en mijn man was rietkapper. Ik werkte op Mariënburg van 
zeven uur ’s morgens tot twee uur n.m. bij een welgesteld blankengezin. 
Broden beleggen, pap klaarmaken, het huis schoonhouden, voor de kin-
deren zorgen enz. Van vijf uur ’s middags tot acht uur ’s avonds, ging ik 
terug voor o.a. het klaarmaken van het avondeten. Tussen twee uur en 
vijf uur in de middag was ik strijkvrouw voor de mensen van de buurt. Ik 
verdiende daarbij 0,50 centen voor een was en strijken. Het strijken ge-
beurde met de oude strijkijzers van ijzer, die op houtskool werden ge-
legd. Op slootwijk was ik koffieplukker. Ik moest op trappen klimmen 
om de koffiebonen van de bomen te plukken. Voor elke honderd kilo 
geplukte koffiebonen kreeg ik 0,70 centen. Ik droeg net als de andere 
vrouwen lappenkleren, mijn doti pouda. Die werden dagelijks gewassen 
en achter de tjoela, bij houtvuur, te drogen gelegd. Waren ze niet hele-
maal droog, dan droeg ik ze toch de volgende dag. Je moest produceren, 
zo kreeg mijn moeder een week straf, omdat ze in een week, minder dan 
5 gulden had verdiend. Op een dag vertrok mijn man naar de plaats Bigi 
Lasia nabij Paranam. Daar werkte hij als timmerman. Een dag kwam hij 
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thuis en vertelde mij, dat hij had getekend om in het leger te treden. Hij 
ging vervolgens naar Bos Bivak achter Zanderij om tot geoefend soldaat 
getraind te worden. Net als andere vrouwen, mocht ik hem op de zondag 
bezoeken zolang hij daar in training was. Op gezag van het leger, ben ik 
toen met hem wettelijk getrouwd. Dat werd verplicht gesteld. Het was 
een dag tegen vijf uur in de ochtend, dat mijn vriendin op de deur van 
het huis bonsde, om mij te wekken. De boot met militairen was op ver-
trek. Ik haastte mij naar de kade aan de Surinamerivier, maar toen ik 
aankwam, was de boot al midden op de rivier. Ik had mijn Tarmidin, niet 
eens nog voor het laatst kunnen vasthouden of kussen als afscheid; ik 
zou hem nooit meer terugzien.”

Huilend vertelt de 87 jaren oude vrouw mij met moeite nu, dat een 
hooggeplaatste blanke militair haar nog trachtte te troosten met de 
woorden: “Je zal geld en eten krijgen. Later mag je kiezen om in Surina-

Semi Tarmidin-Kartodikromo (midden) met pleegdochter Annie en haar man Soerodikromo
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me of Nederland te blijven.” De tegemoetkoming die Semi toen van de 
Tris kreeg, bedroeg 3,50 gulden per maand. 

DUIZENDEN JASMIJNBLOEMEN

Soldaat Tarmidin keerde nooit meer terug. Voor de mensheid sneuvelde 
hij als Australië-ganger. Hoe en waar dat gebeurde, is aan Semi nooit 
verteld. Gebeurde het door een kogel of een scherpe banjonet van de 
vijand? Gebeurde het vanuit een hinderlaag, of in het heetst van een 
open strijd? 

“Een scherpe pijn verscheurt het lichaam van Tarmidin. Als hij ach-
terovervalt ziet hij nog de kruitdampen plaats maken voor de zachte 
rookwolken die schijnen te komen uit de hoge schoorsteen van de fa-
briek van de plantage Waterloo. De rook verspreidt niet de scherpe damp 

Semi Tarmidin-Kartodikromo (midden), met pleegdochter Annie, kind en kleinkinderen
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van die van daarnet, maar ruikt naar duizenden jasmijnbloemen die bij 
elkaar zijn gebracht. Het geluid van ratelende machinegeweren en explo-
sies, hebben wonderlijk plaatsgemaakt voor het bekende geratel van de 
kettingen van de sleephelling, die het riet vanuit de pontons naar de 
rietpersen slepen. Tientallen pontons vol met schoon riet worden door 
sterke stieren voortgetrokken. De kanalen zijn vol helder water en op de 
keurige dammen schijnen leidinggevenden opdrachten te geven. Is het 
niet directeur Gomes, of zijn het niet Twang Sa, Twang Bron of Pickering? 
Maar het hart van Tarmidin gaat sneller kloppen, als hij niet ver van de 
directeurswoning, onder de waringinboom, net als toen, Semi ziet staan. 
Wacht zij hem op, omdat het weer feest gaat zijn op de plantage? Een 
intense liefde en blijdschap blijken voor eeuwig hier te heersen…”

Semi sterft bijna van verdriet en vertrekt naar Coronie, waar zij 1 
gulden verdient voor elke honderd kokosnoten die zij verzamelt. Als ze 
later in Nickerie terug is, kookt ze voor de welgestelde blanken en top 
ingezetenen, leden van de elitevereniging Bikini. Ze blijft kinderloos. 
Met haar spaargeld koopt ze een erf aan de Emmastraat te Nieuw-Nic-
kerie. Gelukkig kijken nu haar kweekdochter Annie en haar man Soero-
dikromo naar haar om.

0
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I n het begin van de vorige eeuw tot zeker de ja-
ren zestig, werd het vrachtverkeer op de wegen 
van Nickerie, voornamelijk onderhouden door 
ezelkarren en karren voortgetrokken door stie-

ren. Met de komst van steeds meer vrachtwagens, nam het aantal van de 
karren op de weg af. Anno 2009 is Ramautar Bipat de laatste actieve kar-
renman in het rijstdistrict. Aan wat generaties lang een middel van be-
staan is geweest, zal over enkele jaren een eind komen. Met Ramautar zal 
dan het beeld van de karrenman in Nickerie, volledig verdwijnen.

SHANKAR NOEMDE HEM RADJA

Het begon allemaal met Ramotar de zoon van de Brits–Indische immi-
grant Deprajee 389/C en zijn vrouw Sookdea, die de dochter was van 
Sankar 441/N en Malika 453/N. Ramotar had er niet voor gekozen om net 

Ramautar Bipat, de  
laatste karrenman  
van Nickerie
26 maart 2009
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als zijn ouders op de plantage te werken, maar begon een eigen bestaan. 
Om meer van Ramotar te weten te komen, praat ik met de kleinzoon, 
Nandrai Bipat, ook bekend als Ronald. Nandrai die geboren is op 28 
augustus 1942, is getrouwd met Ladyawatie Bawanibik. Hijzelf is kleer-
maker van beroep. Hij vertelt mij het volgende:

“Ik ben de zoon van Sewpersad Willem, de zoon van Ramotar, mijn 
groot vader. Ramotar, ook wel Rampadarath genoemd, was landbouwer 
te voorland Waterloo. Daar verbouwde hij bananen en cassave en nog 
andere landbouwproducten. Ik kan me herinneren dat van bananen 
tom-tom werd gemaakt, terwijl cassave in droge koemest werd geroos-
terd om vervolgens met gestoofde kwie-kwie te worden gegeten. Ramo-
tar bracht kokosolie uit Coronie voor verkoop. En als hij zelf niet naar 
Coronie ging, brachten de kotters de olie in vaten aan de sluis van Water-

Ramautar Bipat nabij een berg as
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loo, nabij Nieuw-Nickerie. Op de zeilboten die namen hadden als Litwi-
na en Anson werkten o.a. Ba Asjang, Alfons, Kokko en Policeman. Ramo-
tar was een man in aanzien. Hij had een aantal stieren, koeien, vele ezels 
en karren, die voor allerlei diensten werden ingezet. Daarnaast was hij de 
bezitter van grote lappen grond, die merendeels ten oosten van 
Nieuw-Nickerie, nabij de Waterloostraat, Annastraat en Maynardstraat 
lagen. De eigenaar en directeur van de plantage Waterloo, Sankar, noem-
de hem Radja, vanwege het kapitaal dat hij bezat. Op een dag reden San-
kar en zijn vrouw, Mistris genoemd, in hun rode Impala, waarvan het dak 
zwart was, te voorland Waterloo. Bij de ontmoeting met Radja vroegen 
zei hem of hij de lap grond aan de Nickerierivier tussen de twee sluizen 
van Waterloo wilde kopen voor ƒ8000,-. Radja had genoeg geld, maar 
mocht het terrein in delen kopen. Radja antwoordde toen: ‘wat ga ik 
met de krabbengrond doen.’ Nu zijn hele woonwijken en industrieën 
daar gevestigd,” zegt Nandrai Bipat met een zekere teleurstelling.

Rond Ramotar zijn bekende Surinaamse politici voortgekomen. 
Nandrai vertelt dat de welbekende geleerde en politicus Mr. C.R. Biswa-
mitre een broer was van Ramotar. Dat de eerste Hindoestaan die minis-
ter van onderwijs werd, Mr. W.E. Juglall, de broer was van Sookdea. Een 
zoon van een andere broer van Sookdea, is de welbekende Ir. Shankar de 
gewezen president van Suriname. Een zus van Ramotar was getrouwd 
met Sitalsing. Sitalsing had een theater aan de Gouverneurstraat, tussen 
de Annastraat en de Waterloostraat en een softdrink fabriek aan de Wa-
terloostraat tegenover Radio Rani. Daar werden de welbekende Speed en 
de Stater Esser softdrink gebotteld, lang voordat TTL en Coca-Cola hun 
fabriek hadden in Nickerie. Sitalsing was de vader van de bekende poli-
ticus Mr. L.B. Sitalsing, de eerste Hindoestaan die lid van de Staten van 
Suriname werd. Biswamitre en Juglall hebben Findley gesteund met zijn 
Eenheidsfront tegen Pengel. Wijlen Ir. Bipat, een kleinzoon van Ramo-
tar, was een trekker van de NPS.
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BAHADOER WAS MIJN LEERMEESTER

Hoewel het verhaal een interessante wending nam, breng ik Nandrai 
Bipat weer op het spoor: de laatste karrenman van Nickerie. Hij vervolgt 
zijn verhaal aldus:

“Mijn grootvader Ramotar had drie zonen: Sewpersad Willem mijn 
vader, Harrypersad en Bindram ook bekend als Biram. Biram is de vader 
geweest van Ir. Bipat. Bindram en Sewpersad gingen vaak naar Coronie. 
Zo heeft Bindram, de salesman, toen met een Coroniaanse vrouw een 
dochter verwekt. De voorloper van Wan Pipel, is jaren ‘geheim’ gehouden. 
Het meisje is onderwijzeres geworden. De jongens waren geen koekjes. 
Zo zou een keer alle geld om inkopen in Coronie te doen, ‘in zee zijn 
gevallen.’ Vader Ramotar heeft niet al de verhalen van de jongens als zoe-
te koek geslikt. VÓÓr zijn dood verkocht hij alle percelen, behalve waarop 

Nandrai Bipat (uiterst links) met familie
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de jongens woonden. Sewpersad en Harrypersad waren vrachtrijders. 
Blom, uien, aardappelen en andere producten werden van de steiger ge-
haald en getransporteerd naar de winkels van o.a. Fung Fen Chung en 
Tjon Tjauw Liem en Tjon Sieuw. De producten werden aangevoerd met 
de boten Juliana en Wilhelmina, later de boten Nestor en Stentor. Met 
de dood van Sewpersad in 1948 en Ramotar enkele jaren daarna, nam 
Harrypersad de zaak over. Bindram werd marktverkoper en hield koei-
en.”

Harrypersad legde zich toe op het transporteren van hout, leverde 
koemest en as afkomstig van de rijstkaft verbranding. Harrypersad ook 
bekend als Bahadoer, was zeer geliefd bij de mensen, vooral onder de Ja-
vanen. Hoe hij en zijn broers uiteindelijk de familienaam Bipat kregen 
— Bipat betekent rampspoed — is een raadsel. Het verhaal van Harry-
persad vertelt zijn zoon Ramautar Bipat:

Kar nabij hoek Emmastraat en Gouverneurstraat rond 1930
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“Mijn vader kweekte net als zijn vader koeien. Hij werkte daarnaast 
als vrachtrijder bij de houtzagerij Sultan aan de Maynardstraat. Hij bracht 
voornamelijk brandhout voor de mensen in Nieuw-Nickerie en de nabij-
gelegen polders. Wanneer in de regentijd de vraag naar zaagsel groot was 
— daarmee werden de erven opgehoopt — werkte hij tot laat in de mid-
dag. De mest die de koeien leverden, werd op gezette tijden verkocht aan 
mensen die deden aan tuinbouw. Bahadoer, had altijd werk. Mijn moe-
der Soemintra Bipat-Sewtahal, melkte elke morgen en middag de koeien. 
De kinderen zorgden ervoor dat de melk werd geleverd, en de koeien 
genoeg te eten kregen. Na de dood van mijn vader, ik was toen 17 jaar, 
heb ik zijn werk voortgezet. Ik ben nu 40 jaar. Tussen nu en toen ik be-
gon, heb ik in totaal 12 stieren getraind om de kar te trekken. Ik ben be-
gonnen met ƒ5,- per vracht, terwijl het nu SRD 30,- is. De grootste af-
stand die ik met de stier heb afgelegd voor de levering van een vracht 
padiekaf, is tot Binnenweg Paradise. Heen en terug zal het ongeveer 30 
kilometer zijn. Ik heb er twee uren over gedaan. Het is prettig je eigen 
baas te zijn, dan voor een tientje de hele dag voor een baas te werken. Ik 
houd van mijn beesten. Momenteel heb ik een stier en zes koeien. De 
beesten houden ook van mij. Een keer heeft een valse stier mij wel op de 
horens willen nemen. Ik was hem te snel af. Zo een beest kun je dan niet 
langer houden. Het doet je pijn, maar ik heb hem aan de slager verkocht. 
Ik hielp mijn vader Bahadoer bij het werken, hij was mijn leermeester. Ik 
heb met mijn verdiende geld, mijn eigen huis gebouwd. Mijn zoon en 
dochter zitten op de Muloschool, de R.G. Bueno Bibazschool, waar ze 
het goed doen. Mijn zoon moet een ander beroep kiezen, omdat het 
werk zoals ik en mijn vader en zijn vader dat deden, verdwijnt. Karren-
mannen die stieren als trekdier gebruikten waren o.a. Soerdjoe, Abdoel, 
Jerry Lewis en Bapna. Daarnaast had je de ezelkarren van Djodjo en Daily 
Bread. Maar nu ben ik alleen als karrenman overgebleven. Zolang ik leef 
en kan, zal ik dit werk blijven doen.”

Ramautar Bipat, zijn vrouw Reshida Bipat-Azadkhan en de kinderen 
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Varisha en Shifai zijn tevreden met wat ze hebben. Elke dag worden een 
aantal liters melk voor SRD 2,50 per liter verkocht. Reshida werkt als 
bediende aan huis bij een zakenfamilie. De kinderen zijn trots op hun 
vader, ze zeggen: “Hij werkt hard voor het geld, voor onze verzorging en 
studie.” Ramautar zegt: “Mijn koeien zijn mijn hobby, leven en werk. Als 
je een hond kweekt, houdt hij de wacht voor je en je verzorgt hem. Als je 
een koe kweekt, produceert zij voor je, levert melk en mest en je ver-
dient.”

0

Ramautar Bipat met Reshida en kinderen Varisha en Shifai
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M ij is gevraagd om een biografie te 
schrijven, dus mijn levensloop 
de revue te laten passeren. Mijn 
herinneringen aan de vele be-

zoeken die gebracht zijn aan de verschillende plantages, de verhalen van 
personen en families die zijn vastgelegd, belevenissen die soms leuk, 
lachwekkend en soms schokkend kunnen zijn, hebben een zekere histo-
rische waarde. Daar gaat het immers om. Mijn eigen leven waarde geven, 
meer dan wat de Schepper met mij bedoeld heeft, of voor ogen heeft 
gehad; ik wil mij op die tour niet begeven. Mocht het toch daarop gaan 
lijken, weet dat zulks niet mijn bedoeling is. Deze (auto)biografie is voor 
u bestemd, moge die bescheidenheid uitstralen. Het is mijn streven, dat 
deze levensbeschrijving dient als achtergrondinformatie. Dat u, geachte 
lezer, mij leert kennen. Ik begin daarom met de meest gestelde vraag: 
Wie is je vader en wie je moeder?

HET BEGIN

Ik ben geboren op 12 juli 1953 te Paramaribo in Suriname. Mijn leven is 
op een laag pitje begonnen, daar ik een zevenmaands kindje was. Dus 
niet sterk genoeg en aan wie veel zorg en aandacht moest worden ge-
schonken. Daarnaast was het niet zeker of ik zou blijven leven, daar alle 
jongetjes die vÓÓr mij geboren waren, een stuk of 3, 4, of 5, alle kort voor 

BIOGRAFIE  
van Kenneth R. Donk
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Jeugdfoto’s van Kenneth Donk (linksboven in de armen van moeder Ewaldina)
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of na de geboorte stierven. Te begrijpen dat de blijde verwachting na de 
geboorte van mij, voor mijn moeder dagen van spanning waren, blijd-
schap kon elk moment overslaan naar verdriet.

Mijn moeder, Ewaldina Gerarda Donk, geboren in Nickerie op 16 
oktober 1922, had met haar echtgenoot die vroeg was overleden, reeds 4 
dochters gehad. Zoals ik al eerder aanhaalde, de jongetjes haalden het 
niet. Ivonne, Henriëtte, Joyce en Ingrid zijn de meisjes. Ik ben geboren 
uit een relatie die mijn moeder, nadat haar echtgenoot kwam te overlij-
den, met mijn vader was begonnen. Laat mij me haasten te zeggen dat 
die relatie nimmer verbrak, maar de dood hen scheidde. De relatie be-
gon, toen mijn moeder als weduwe met 4 kinderen, er alleen voor stond. 
Mijn vader heette Willem Rudolf Semmoh. Geboren op 26 juli 1927 te 
Indonesië, Bali. Hij was de zoon van Adolf Bernard Semmoh en Antio-
nette Mathilda Linscheer.

Ik draag de naam van mijn moeder, omdat mijn vader mij niet kon 
erkennen, vanwege zijn andere vrouw, met wie hij getrouwd was. Mijn 
moeders grootvader Pieter Donk, geboren op 9 maart 1838 te Koudeker-
ke, Wijk C nr. 32 in Nederland, kwam nadat hij was ingedeeld bij het 2de 
Regt. Infanterie in 1862 als korporaal, met de boot ‘Carolina’ naar Surina-
me. Op Fort Nieuw-Amsterdam in Commewijne, werd hij op 11 septem-
ber 1862 ingedeeld bij het Bataljon Jagers. Bracht het tot sergeant titulair 
en ontving op 26 januari 1874 een zilveren medaille. Geen wonder dat ik 
zelf militair wilde worden, trouwens mijn opa van vaders kant was mili-
tair en vocht voor het Nederlands leger in Indonesië. Het zit in het bloed, 
zeggen wij.

Pieter Donk was gehuwd met Josephina Robles met wie hij vier kin-
deren kreeg waaronder de vader van mijn moeder Hendrik Jack Donk, 
geboren in Commewijne op 18 maart 1872. Hij was gehuwd met Anna 
Sophia Alijda Chris met wie hij 8 kinderen kreeg van wie vele in Nic-
kerie zijn geboren. 7 in Nickerie, 1 in Commewijne. 6 meisjes en 2 jon-
gens. De namen zijn: Alma, Hilda, Jacqueline, Henri, Marietje, Nifont, 
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Loes en Ewaldina, mijn moeder. De vader en moeder van Anna Chris 
heetten, Christiaan Theodoor Chris en Abigael Maria Agnes Heinssen. 
Zij was van Joodse afkomst. Wat maakt dat mijn moeder en haar kinde-

Kenneth Donk (links) samen met moeder Ewaldina en vader Willem en zusjes Eudia en Cynthia



321

ren, van Joodse afkomst zijn, volgens de Joodse traditie, de lijn van de 
moeder. Van onze Joodse afkomst zijn wij dus bewust. Vandaar dat wij 
vooral in onze kinderjaren vanwege mijn moeder veel contact hadden 
met de familie Heinssen in Suriname en ook met de familie Abrahams 
en Duym. Dat contact bestaat er nog steeds. Mijn neef Jules Donk, be-
heert momenteel de Joodse synagoge aan de Keizerstraat in Paramaribo. 
Hij is de zoon van mijn moeders zuster Alma Josephine Marie Donk. 

Mijn moeder trouwde met de politieagent van het Kruys, die gesta-
tioneerd was op Coronie. Helaas stierf hij jong, mijn moeder en zusters 
achterlatende. Mijn moeder woonde daarna in Nickerie aan de Lan-
dingstraat in een groot houten gebouw op de hoek van de Gouverneur-
straat waar later het Leger des Heils was gevestigd. Ze leerde mijn vader 
kennen, die als onderwijzer in Nickerie was gedetacheerd en tegenover 
haar in een kleine woning die er nog staat woonde. Hij heeft in een an-
dere periode, rond 1952 ook in Nickerie mogen werken en gaf les op de 
eerste Muloschool aan de L.H. Wixstraat. Van deze school die later de 
naam R.G. Bueno Bibazschool kreeg, werd ik in 1985 de directeur.

MIJN AFSTAMMING

Belangrijk is te weten, dat de stamboom van de familie Donk, waarvan ik 
die gegevens heb kunnen krijgen, het gevolg is van mijn artikel over de 
plantage Margarethenburg te Nickerie. Het verhaal van Reginald Johan 
den Os en Nel van Leijen, die vanuit Nederland naar Suriname kwamen, 
nadat zij het artikel hadden gelezen en met mij contact maakten. Zij 
wilden Nickerie na het artikel te hebben gelezen, bezoeken. De voorou-
ders van Reginald hadden een band met de plantage. Uit dankbaarheid 
omdat ik hen in Nickerie heb rondgeleid, hebben zij voor mij, kosteloos 
mijn stamboom in Nederland laten vastleggen. De familie Donk is terug 
te vinden tot 1747 toen Gerardus Laurentius Donk op 8 oktober van dat 
jaar werd gedoopt als zoon van Hendrik Donk, afkomstig van Doesburg 
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(Gelderland) en Gerarda van Eijmeren, afkomstig van Heussen (Gelder-
land). Gerardus L. Donk, trekt van Amsterdam naar Middelburg en ver-
volgens naar Goes. Hij is horloger en trouwt in 1805 met Magdalena de 
Jonge. Hij heeft gewoond in het pand op de hoek van de Lange Kerk-
straat en de Klokstraat. Uit het huwelijk is Cornelia Donk, op 5 juni 1805 
geboren. Haar derde zoon Pieter Donk, geboren op 9 maart 1838, kwam 
als militair naar Suriname.

HISTORISCHE LIEFDESBRIEF

Ik heb terugkomend op mijn geboorte in 1953, het volgende te vermel-
den. Mijn vader kon bij mijn geboorte niet bij mijn moeder zijn, dat 
blijkt uit een brief die hij haar schreef op 16 juli 1953. Die brief heeft mijn 
moeder tot haar dood geheim voor mij gehouden. Het was haar liefdes-
brief, weliswaar over mij. Mijn zusje Cynthia Donk, gaf me drie jaren 
terug de brief. Zij heeft nadat onze moeder overleden was, bij het oprui-
men van het huis waar onze moeder woonde aan de Paramaribostraat 26, 
1 hoog, te Amsterdam de brief gevonden. De brief lag in een doos met 
foto’s. Maar omdat zij vond dat het persoonlijke spullen van de moeder 
was, heeft ze de brief niet ingekeken. Maar toen mijn zusje een stam-
boom wilde laten maken, zocht ze naar iets over haarzelf en ze heeft 
uiteindelijk toch de brief gelezen. Ze kwam in 2017 naar Suriname in 
verband met de verjaardag van onze zus Jetty. Zo kreeg ik uiteindelijk de 
brief te zien, die nu ruim 67 jaar oud is.

Cynthia geeft aan, dat onze moeder waarschijnlijk niet moedwillig 
de brief zolang geheim heeft gehouden, maar ze was of vergeten, of zoals 
ik denk, het strikt persoonlijk was tussen haar en haar echtgenoot in de 
liefde. Overigens een prachtige brief over hun zoon die zoveel liefde naar 
elkaar toe uitstraalt. Het is goed die brief in zijn geheel te laten zien. Mijn 
moeder maakte zich echt druk om een zoon. De trotse vader stelde haar 
gerust en schreef deze brief:
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Par’bo 16-7-53

Hallo schat,
Hoe gaat ’t nu met jou; goed hé. Wanneer denk je uit het hospi-

taal te komen? Liefste, ik verlang je te zien, maar ik kan niet. En hoe 
gaat het met die boy; flinke vent, niet? Hij lijkt zeker op me. Wallie 
kijk, je hebt een boy gewild en je hebt het ook gehad; ben ik niet ge-
weldig.

En nu wat anders. Ik feliciteer je met de goede afloop. Je verkeer-
de werkelijk in een moeilijke situatie. Het spijt me daarom ook van 
harte, dat ik jou niet kon bezoeken zoals ik graag zou willen.

Maar enfin, God weet waarvoor alles goed is. Je moet niet zo 
bijgelovig zijn. Ik weet zeker, dat, indien die “vent” gestorven was je 
dit de boze machten zou beschuldigen. Je ziet wel dat het louter een 
ongeluk is geweest. Waren bovennatuurlijke machten in actie geweest, 
waarin ik niet geloof, je boyke zou dan niet eens het levenslicht aan-
schouwd hebben. 

Ik zie reeds hoe je thuis, trots op die jongen, je je zal aanstellen…
Hadden we een meisje gehad, je zou er ook blij van zijn, vooral met 
die wetenschap, dat het één van Wallie is. Doch een boy…, lieve he-
mel een boy…, dat vind ik van mijn kant een prestatie, omdat ik ’t 
geluk heb gehad, met de hulp van God, je met een jongen gelukkig te 
maken.

Ik eindig met je in gedachten innig te omhelzen warme zoenen 
te drukken, ook die boy,
Daaaaaaaaaaaaaaag

(Handtekening)

Kijk niet naar mijn schrijven. Het is in den haast geschreven.
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Kenneth Donk (rechts) samen met zusjes Cynthia (links) en Eudia (midden)
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Aldus het schrijven, waarvan ik nooit geweten had dat die bestond. 
Moeders diepste geheim, die zelfs haar enige en geliefde zoon niet kende. 
Was ik reeds gestorven, ik zou het dus nooit geweten hebben.

ZWAK DOCH STERK BIJ GOD

Maar die boy stierf niet vroegtijdig. God had een plan met hem. Mijn 
vader heeft nooit zijn geloof in God laten blijken. Maar zijn brief, heeft 
gesproken.

Ik groeide op, maar was zoals het mij verteld is, niet al te sterk. Maar 
op 3-jarige leeftijd sloeg het noodlot bijna fataal toe. Ik kreeg een abces 
in mijn longen en daaruit een acute longontsteking. Naar zeggen van 
mijn moeder die mij dit vertelde, moest ik bij de buurvrouw gevallen 
zijn en men heeft verzuimd haar dat te vertellen. Ik kreeg van de slag op 
mijn rug een abces en toen de longontsteking. Ik was er zo erg aan toe, 
dat ik elk moment kon sterven. In die gevallen kreeg de familie “doorlo-
pend bewijs.” Ik lag op de kinderafdeling van het ’s Lands Hospitaal aan 
de Gravenstraat. Ik kan mij vaag herinneren dat ik daar lag en mijn zus-
ters mij bezochten. Een keer wilde ik een snoep van een van hen hebben, 
waarvoor ik echt heb gehuild. Beter gezegd, ik heb een enorme herrie 
gemaakt. Het hospitaal vroeg mijn moeder toestemming, zij vertelde me 
dat toen ik rond acht jaar oud was, of ze vocht uit mijn ruggengraat 
mochten prikken. Dit was nodig om een betere diagnose te kunnen vast-
stellen over wat me precies scheelde. Maar dat kon toen een heel gevaar-
lijke ingreep zijn, dat tot verlamming kon leiden. Het risico werd geno-
men. Ik weet uit latere vertellingen dat men, vooral vrouwen, standvastig 
en aanhoudend voor mij hebben gebeden. Tante Udi Carpentier, zoals ik 
haar later leerde kennen was een van de strijders tot het behoud van mijn 
leven. Mijn moeder heeft me dat alles verteld.

Terugkomend op de periode in het ziekenhuis heeft zich een bijzon-
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der voorval voorgedaan. Ik kreeg bezoek van mijn zusters en waarschijn-
lijk ook mijn moeder. Ik heb ze toen zij bij mijn bedje stonden terstond 
dit gezegd: “Zij hebben mij dood gemaakt, maar ik ben weer levend gewor-
den.” Deze uitspraak die ik naar hun zeggen heb gedaan, houd me tot de 
dag van vandaag bezig. Ik was toen nauwelijks 3 jaren oud en ik deed die 
uitspraak. Doet me nu denken wat er staat in Lucas 15:32: “Want uw broe-
der hier was dood en is levend geworden.” Of Openbaring 2:8, waar over 
Jezus wordt gesproken, waar staat: “Dit zegt de eerste en de laatste, die 
dood geweest is en levend geworden.” 

Ik overwon tenslotte, ik genas en mocht naar huis. Ook hieraan 
kleeft een verhaal, die mijn moeder ons vertelde. Ik had dus doorlopend 
bewijs, dus ook deze haar zoon kon elk moment sterven. Op een dag, 
halverwege de dag, zat mijn moeder thuis en zag de oppasser van het 
hospitaal op straat, klaar om op het erf te komen. Mijn moeder dacht dat 
hij kwam om te vertellen, want zo gebeurde het vroeger, dat ik gestorven 
was. Mijn moeder begon bij het zien van de oppasser te gillen. Hij echter 
kwam snel naar haar toe om haar gerust te stellen, dat zij niet hoefde te 
huilen, maar dat hij de goede boodschap bracht, dat ik naar huis mocht. 
God is Groot. Amen. Ik ben na dit gebeuren met de wil van God, nooit 
meer ernstig ziek geweest.

DIEPTEPUNT OF GODSWIL?

In mijn kleuterjaren heb ik de St. Agnesschool aan de Verlengde Keizer-
straat bezocht. Daarna kort de Stefanusschool aan de Weidestraat, enkele 
jaren de Beatrixschool aan de Heerenstraat en tenslotte de Mr. Dr. J.C. de 
Mirandalyceum aan de Passiebloemstraat te Zorg en Hoop.

Ik vertrok in 1974 naar Nederland om op de militaire academie op-
geleid te worden tot luitenant. Ik werd in Nederland toen ik er eenmaal 
was, niet opgeroepen om mij op de academie aan te melden. Die afspraak 
was in Suriname gemaakt met de legerleiding. Toen ik mijn ouders vroeg 
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wat er aan de hand was, ik was al goed gekeurd en met medeweten van 
de Tris in Suriname afgereisd, kregen zij te horen dat ik uiteindelijk niet 
was gekozen. Zes andere jongens wel, waaronder Surinder Rambocus 
die in de jaren tachtig bij de coup tegen het militairgezag in Suriname 
het leven verloor. Hij en Lamure Latour zaten in mijn lichting, beide 
werden officieren, zaten ook op het Mirandalyceum. Latour werd later 
onder de regering Bouterse minister van Defensie. Mijn diepste wens 
officier te worden kwam niet uit. Eén van de dieptepunten in mijn leven. 
Ik heb er vele gedachten over, maar God weet beter.

Ik bleef enkele maanden in Nederland en werkte voor een bedrijf in 
assurantiën, Louis Gräffner en Gräffner op de Dam. Het was fijn daar te 
werken. Piet Steur was mijn directe afdelingschef. Ik kreeg op een dag de 
opdracht eenieder die achter was met betaling van zijn premie aan te 
manen. Ik maakte zo een honderd brieven die dag klaar. Piet onderteken-
de die en ze werden verstuurd. Kort daarna reageerde een vaste klant 
boos en verontwaardigd op de aanmaning. Hij was niet alleen een vaste 
klant van het bedrijf, maar ook miljonair. De aanmaning bedroeg Nƒ0,72. 
Steur kreeg op zijn donder van de baas, ik niet. Hij moest beter op mijn 
werk hebben gelet. Ik was er pas en kende niet alle personen die met het 
bedrijf zaken deden. Het was daar prettig werken. Ik besloot echter naar 
Suriname terug te keren. Bij het afscheid nemen van het bedrijf kreeg ik 
een herdenking mee. Het boek: Amsterdam door Ton Koot. Een van de 
toen meest bekende schrijvers over de monumenten en behoud van de 
schoonheid van Amsterdam. Het boek heeft nog steeds een plaats in 
mijn boekenplank. Getekend door o.a. Chinkoe, Helma Bentkens, Hans 
Barends, Pieter Hoors, Kruift, Augusta, Jausy, Piet Steur en nog iemand 
wiens handtekening ik niet kan ontcijferen. Allen medewerkers op de 
afdeling waar ik zat.
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EEN NIEUW BEGIN

Ik schreef me terug in Suriname in op de lerarenopleiding van het I.O.L. 
(het Instituut voor de Opleiding van Leraren), waar ik in 1975 mijn LO 
Akte Aardrijkskunde behaalde. Twee maanden later in januari 1976 
kwam ik in Nickerie te werken op Mulo III, nu de Sitalsinghschool. In 
Nickerie studeerde ik verder en behaalde verschillende aktes en werd 
volledig bevoegd leraar op de Muloschool. Op de Schneiders Howard-
school waar ik later kwam te werken, verzorgde ik naast aardrijkskunde 
ook het vak Nederlands. In 1983 werd ik directeur op de Walther Hewitt-
school en in 1985 directeur op de Bueno Bibazschool, waar zoals ik al zei, 
mijn vader had gediend. In de jaren die volgden was ik parttime docent 
op de middelbare school en de kweekschool. Ik ben de langst dienende 
directeur tot heden geweest van de Bueno Bibazschool, 25 jaar. Toen ik 
afzwaaide in 2011 had ik ruim 37 jaar achter mij. Schrikt u niet, met maar 
twee ziektedagen. Dit vanwege de ziekte van mijn schoonmoeder die ik 

Kenneth Donk (2de van links, staand) samen met collega's van de Sitalsinghschool. Directeur Jan 
Abbink uiterst rechts, staand.
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moest begeleiden naar de stad. Ik ben nooit te laat op school geweest en 
heb in feite nooit verzuimd. Die zwakke boy, bleek uiteindelijk toch 
enorm sterk te zijn. Nadat ik in 1983 directeur werd van de Walther He-
wittschool voor L.B.G.O., Lager Beroeps Gericht Onderwijs, schreef 
mijn vader, die inmiddels met mijn moeder in Nederland woonde, mij 
de volgende brief:

Amsterdam, 2 nov. ’84

Hallo Kenneth, “mi boi,”
Hier ben ik weer met enkele regels. Hoe gaat het met jou en de 

jouwen? Bij ons gaat het met Godswil best. Trots ben ik op je, dat jij 
op mijn voetsporen gedrukt hebt. Al lang heb ik je moeder gekend, 
“Als je slaagt de weg open zou zijn om Directeur te worden.” Het eni-
ge verschil is dat ik het niet zo snel had verwacht. Die cassette hebben 
wij in de beste orde ontvangen en vele malen afgedraaid. Toen je 
moeder de eerste keer je stem hoorde met al die stichtelijke liederen, 
kon ze niet nalaten haar tranen de vrije loop te geven. Zelfs op haar 
verjaardag heeft ze voor de gasten die cassette gespeeld. Ze had geen 
feest, niemand was genodigd, maar het werd een drukte van jewelste.

In juli was ik ook jarig. Toen werd ik een grote jongen: 60-plus-
ser. Ik wil wel als vader een belangrijk advies geven. Nu geef leiding 
op school. Houd de teugels strak. Blijf objectief. Kies nooit partij, blijf 
altijd boven partijen. Wees streng, doch eerlijk. Mocht het eens zo zijn 
dat je iemand moet aanbrengen, doe het niet achteraf, maar stel be-
trokkene hiervan op de hoogte. Dan zal je zien dat men eerbied voor 
je heeft.
Het zij zo. Je vader en je mams. 

De brief van mijn vader heb ik ter harte genomen. Ik blijf beschei-
den. In 1985 werd ik directeur op de R.G. Bueno Bibazschool waar hij 
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ook gediend heeft. Zoals ik eerder heb vermeld, 25 jaar de langst dienen-
de directeur op die school, een record, dat niet meer verbroken zal wor-
den. Ik word nog steeds gekend als een zeer succesvolle directeur.

VELE LIEFDEVOLLE MOEDERS, CACAO EN KOFFIE

Ik heb een bewogen sociaal leven tot nu toe gehad. Ik heb in familiever-
band, maar ook van vele anderen buiten de familie, bewogenheid en 
liefde mogen ervaren. Dit door alle rassen en geloofsovertuigingen heen. 
Vooral oudere mensen, waarvan vele vrouwen, die ik moeders noem, 
hebben een bijzondere rol daarbij vervuld. Het e.e.a. zult u terugvinden 
in enkele van mijn artikelen die een biografisch karakter dragen, zoals: 
Denk onafgebroken aan mij.

Aan de Van Landsbergestraat, is het fundament van mijn vorming 
gelegd. De straat is vernoemd naar gouverneur Reinhart Frans van Lands-
berge die diende van 1859–1867. Hij was zeer geschikt als gouverneur, daar 
in zijn tijd, de slavernij in Suriname is afgeschaft. Er zou een totale veran-
dering in Suriname plaatsvinden. Een tijd van economische, geestelijke 
en politieke veranderingen. Er waren voor- en tegenstanders van de af-
schaffing van de slavernij. Rijke kooplieden zagen hun winsten in vlam-
men opgaan, terwijl anderen vochten voor hun belangrijkste goed van 
het leven: de vrijheid. In deze moeilijke periode werd Reinhart Frans van 
Landsberge gouverneur. Naar zeggen van de schrijver W. van Dijk, werd 
hij door het volk van Suriname, “Vader Van Landsberge genoemd.” Ruim 
33000 slaven kregen op 1 juli 1863 de vrijheid. Door deze gouverneur 
werd in 1865 de Surinaamsche Bank ingesteld. Ook een ander belangrijk 
voorstel naar de Nederlandse regering door hem gedaan, kreeg zijn be-
slag: de instelling van de Koloniale Staten. De eerste stap in de richting 
van zelfbestuur. Mag ik dan niet trots op zijn, dat ik aan de Van Landsber-
gestraat mijn jeugdjaren heb doorgebracht, daar geboren ben? In hoever-
re kan de geest in een naam, op iemand inwerken? Vakbondsleider, poli-
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ticus, strijder, mediaman, schrijver, geestelijke leider e.d. worden deel van 
mezelf. Alles bijeen om de maatschappij positief te kunnen beïnvloeden.

Ik had aan de Van Landsbergestraat alleen, behalve mijn eigen moe-
der die mij verzorgde, nog zeker drie ‘moeders.’ Naast waar de hindoe-
priester alleen in een hut woonde, hij droeg als hij op straat ging zijn 
spierwitte dhoti en had een tulband op zijn hoofd, woonde zijn zoon 
Chander in een ander huis met zijn vrouw. Bij haar at ik als ik tegen zes 
uur in de middag gebaad was en mijn pyjama aan had, dhal met rijst en 
gebakken tajerblad uit een blikken bord. Ik at met de hand in de kleer-
makerszit. Een aluminium kan met water uit de kraan hoorde erbij. Als 
je niet al het water had opgedronken, kon je met de rest, boven je bord, 
je handen wassen.

De mulat, mevrouw Spreeuw, woonde aan de overkant van ons huis. 
Ik noemde haar Paw Pew, wat staat voor mevrouw Spreeuw. Bij haar at ik 

De Van Landsbergestraat anno 1960, gezien vanuit de brug voor het ouderlijk huis
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eens per week, bruine bonen met rijst. Zij stond erop dat ik er regelmatig 
kwam. Een keurige familie, met vader Spreeuw en zonen Harold en Nal-
do en meisje Krethia. Ook toen zij naar de Dr. Sophie Redmondstraat 
verhuisde, moest ik langslopen. In de voorzaal had je zeer mooie hobbel-
stoelen en aan de wand hingen grote foto’s van de boten Oranje-Nassau 
en Willemstad, die de dienst tussen Suriname en Nederland onderhiel-
den. Ik zou graag zo’n reis met de boot hebben willen meemaken. Echt 
jammer dat ik toen nog te jong was. Het vliegtuig heeft dat alles ook te-
ruggedrongen. Nu komen er alleen vrachtschepen naar Suriname.

Rechts achter ons woonde de Creoolse vrouw Nijman met haar 
zoon Frank, met wie ik tot de dag van vandaag contact heb. Meneer Nij-
man had een stuk grond op Laarwijk, waar hij vooral bananen plantte. Je 
zag hem 2 of 3 keer per jaar kort bij de familie. Hij bleef in een aparte 
kamer, als hij er was. Bij cacaovrouw, zoals ik haar noemde, omdat zij 
cacaobonen verwerkte tot cacao, at ik vooral geroosterde bananen, wat 
wij in Suriname ‘bana’ noemen, dus geen bacoven, die worden juist in 
Nederland, banaan genoemd. Geroosterde banaan, met zout en boter. 
Geroosterd naast de koolpot met gloeiende houtskolen. Natuurlijk als 
drank de echte Surinaamse cacaodrank, zonder melk, wel met bruine 
rietsuiker. Dit vond plaats in de late middag. Ik sprong daarna over de 
achter schutting naar huis, net voor Het Klokje van Zeven. Dat was een 
radio-vertelprogramma via Radio Apintie, waarnaar ik graag luisterde. Er 
was toen nog geen TV. Wat ook nog zeer populair was, was het program-
ma tegen twaalf uur in de middag van Harry Jong Loy. Ook via Radio 
Apintie. Hij vertelde spannende verhalen over ‘ware’ gebeurtenissen op 
de vroegere plantages, over spoken, liba’s, boze geesten e.d. En soms luis-
terde ik op een afstand mee naar luister programma’s voor de volwasse-
nen. Eigenlijk soapseries via de radio, zoals: “Famirie Misma” en “Kinde-
ren van de vrijgezel.” Maar ook griezelverhalen waarin Dracula de 
hoofdrol had.

Cacaovrouw had naast haar koolpot, ook een petroleum stoof. Frank 
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kocht graag kerosine bij de Chinees op de hoek van de Celina- en Hoge-
straat, bij winkel Jee-Kit. Hier dronk de Trismilitair Flip, die vaak bij ons 
thuis kwam, soms wel elf liter Parbo Bier achtereen. De winkel heeft nu 
plaats gemaakt voor een pension. Frank was enkele jaren ouder dan ik. 
Bijna elke dag liet hij mij met Kenneth Steinbach, die ook bij hem thuis-
kwam, vechten. Kenneth woonde twee huizen verder in dezelfde straat 
waar ik woonde. Naast een meneer Nijman, de oom van Frank, oom 
Krishang die elke dag passeerde met een grote sigaar in zijn mond. Ik 
weet niet hoe anderen over hem dachten, hij was groot gebouwd en ik 
had een vrees voor hem. Hij was vreemd, mysterieus. Dus worstelde ik 
bijna elke dag in het zand tegen Kenneth. Niet goed wat Frank deed, 
maar gelukkig ook, want ik zou mijn worsteltechnieken later nodig heb-
ben. Wel kan ik mij geen dag herinneren, dat Kenneth, ik dus, van hem 
verloor.

Dan was er de vrouw van Oom, zo werd hij genoemd door ons. Zijn 
vrouw maakte vooral sopropo voor mij. Zij woonde op Ma-Retraite ach-
terop het speelveld ‘Brothers’ met Oom. Sopropo werd voor mij gebracht 
als ik niet naar haar toe kon gaan. Zij is vroeg gestorven, naast haar baby 
ingeslapen. Ik heb me al heel jong toen afgevraagd, hoe dat kindje zich 
gevoeld zou hebben die avond. Ik vond het heel erg dat verhaal te horen. 
Zij moet de moeder zijn geweest van Lucia, een halfzus van mijn zusters. 
Mijn moeder was dus getrouwd met Van het Kruys, maar ze wist niet dat 
hij een voorkind had. Op een dag kwam een klein meisje bij mijn moe-
der thuis en zei dat zij haar vader wilde zien. Mijn moeder schrok er even 
van, maar vroeg haar wie haar moeder was en waar ze zich bevond. Het 
meisje zei: op de hoek in de winkel. Mijn moeder zei toen, dat ze haar 
moeder moest halen, wat ook gebeurde. De moeder van Lucia werd 
vriendin van mijn moeder. Lucia kwam bij mijn moeder inwonen en 
groeide op tot een liefdevolle vrouw. Zij trouwde met Hardy Jessurun en 
vertrok begin jaren zestig naar Nederland.

Dan had je tante Tillemien. Haar man was de chauffeur van de gou-
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verneur. Zij woonde aan de Kwattaweg, zo’n 300 meter voorbij de Eerste 
Rijweg vanuit Paramaribo, tegenover het kraampje met de tekst: “Alles  
voor een korte tijd,” die tot de dag van vandaag er nog staat. Ik vind het 
een prestatie, dat het kraampje na ruim 60 jaren er nog is. Een verhaal op 
zichzelf. Een avond mocht ik op zolder bij tante Tillemien slapen. Toen 
al was de Kwattaweg een drukke straat. De hele avond reden er auto’s 
voorbij. Een slapeloze ervaring op zichzelf. 

Dan de familie Beverly, met mevrouw Alma. Ik was toen 11 jaar toen 
ik hen leerde kennen. Wij waren toen verhuisd naar Tourtonne, en woon-
den aan de Koprofowroestaat 5. Daar at ik elke dag na school, vooral 

Het kraampje “Alles voor een korte tijd” anno 2020



335

okersoep en ’s avonds brood met gebakken vis, meestal gezouten haai. 
En natuurlijk ontbrak de zwarte thee, zonder melk, niet. Haar man, die 
ik buurman noemde, werkte bij Openbare Werken, als chauffeur van een 
sproeiwagen, waarmee de stoffige wegen werden natgehouden in de dro-
ge tijd. Met buurman ging ik jagen in de ‘bossen’ van de plantage Tour-
tonne. Duizenden zeer groot geworden koffiemamma bomen, die scha-
duw boden aan duizenden koffie en cacaobomen stonden er. Er heerste 
een geheimzinnige sfeer, rust gemengd met stilte dat werd onderbroken 
door het roepen van verschillende vogels, totaal afgescheiden van de 
drukte en lawaai van mensen en transportmiddelen. Kon ik dat weer 
meemaken. Niet overal drong de zon even goed door. Mens en natuur 
werden één. De tot slaaf gemaakte en later de immigranten hebben hier, 
bloed, zweet en tranen gestort. Je moest daar niet alleen zijn, je voelde de 
geheimzinnige geesten. Ons was gegund het jagen op leguanen en bos-
duiven, of op de groene boomibissen, Kraw Kraw genoemd. De legua-
nen zag je niet direct. Je moest er oog voor hebben, door bijvoorbeeld de 
nagels van de poten tegen een stam of tak nog net te zien. Dan blafte het 
kaliber 16 jachtgeweer, merk Winchester vuur en hagel. Ik was pikker, hij 
schoot, ik haalde. Een keer, dat is waar de Ringweg nu gebouwd is, schoot 
hij een papegaai neer. Ik rende door het bos naar de plek, maar met een 
nog grotere snelheid rende ik zonder papegaai terug en schoot hem 
voorbij. Kort daarna moest hij bijna 20 wilde honingbijen tussen mijn 
haar weghalen. Die papegaai hebben we niet thuis kunnen brengen. Aan 
slangen dacht ik niet. Berucht was wel de liktéré, geelzwart van kleur, 
“die erg agressief kon zijn,” vertelde buurman mij. Of de roep van de kaai-
man naar haar jongen toe. Een doffe “Oe, Oe, Oe.” Dan moest je wel uit-
kijken niet aangevallen te worden. Het gebied achter Tourtonne, althans 
een deel, werd Saigon genoemd, naar Saigon waar eind jaren zestig de 
Vietnamoorlog woedde. Kwajongens en wilde occupanten hielden zich 
daar op.

Een deel van de plantage Ma-Retraite, grenzende aan de verlengde 
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Tourtonnelaan, vanaf het achterste gedeelte naar het oosten toe tot de 
Wilhelminastraat was beplant met citrus, sinaasappelbomen en grape-
fruit. Je mocht niet gezien worden, maar daar kon je na school in de 
middag lekker fruit eten. Ik deed dat af en toe, alleen. Per keer at ik wel 
20 tot 30 sinaasappels. De verlengde Tourtonnelaan eindigde bij het ka-
naal waar nu een politiepost staat. Aan de linkerzijde van de David Si-
monstraat tot aan de Surinamerivier was niet verkaveld, bestond uit kof-
fie en cacaoaanplanten. Een fietspad en met aan beide zijden koffi emamma 
bomen, begon bij wat nu de hoek David Simonstraat en Wilhelmi-
nastraat is, bij de brug. Het eindigde waar je nu de rotonde nabij slagerij 
Rosignol hebt. Dat pad was zeer bekoorlijk om doorheen te fietsen. Links 
een sloot waar om de dertig of veertig meters, je via een bruggetje de ca-
cao of koffieaanplanten in kon. Nu is alles verkaveld en het pad is een 
drukke autoweg geworden. Bij de verkaveling heb ik nog enkele foto’s 

Ma-Retraite rond 1906, weg naar Paramaribo (H. Dooyer, Rijksmuseum)
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met mijn kleine camera zwart-wit foto’s kunnen schieten. Helaas, nu wo-
nen er duizenden mensen in het gebied met vele straten, welk gebied 
bekend staat als Paramaribo Noord. Vogels, leguanen, koffie- en cacaobo-
men zijn verdwenen. De natuur heeft plaats gemaakt voor beton, asfalt 
en ijzer.

DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE NATUUR

De natuur heeft me altijd aangetrokken. Het woongebied rond de Van 
Landsbergestraat kende in mijn jeugd nog vele plekken met ongerepte 
natuur. Tegen zes uur ’s middags hoorde je dagelijks de siksiejoeroes, die 
hun gekrijs lieten horen alvorens de avond een aanvang nam. Achter de 
erven van de families Boomdijk, Dorn, De Koning, en Spreeuw had je 
zo’n bosrijk gebied. De familie Chander, Veldboom e.a. woonden naast 
ons. Je kon gemakkelijk van het ene erf naar het andere gaan, omdat de 
erven vaak niet beschut waren. Alle erven hadden vruchtbomen: manja, 
knippa, pommerak, zusterdruiven, babydruiven, appels, guave, pompel-
moes enz. Dat alles heeft mij de goedheid van de natuur laten inzien. 
Maar wij kenden ook de koraalslangen en rupsen die je lichaam met hun 
tentakels, de groene met borstelachtige korte stekels, de witte rupsen met 
lange naaldachtige, in vuur en vlam konden zetten.

Tegen de tijd dat ik naar Tourtonne verhuisde, werd ik op zestienja-
rige leeftijd, lid van de Wildliferangersclub, bij Stinasu Paramaribo. De 
heer Baal was directeur van Stinasu en Van der Put uit Nederland een 
medewerker, bekommerde zich met hart en ziel over alles wat met de 
natuur te maken had. Als Wildliferanger, lid van de Wildliferangersclub, 
opgezet door de Stinasu, Stichting Natuurbehoud Suriname, werd ik 
gids op vooral de Brownsberg. Via deze club, heb ik meerdere natuurre-
servaten in Suriname kunnen bezoeken. Met de boomkenner van Suri-
name bij uitstek Van Troon, heb ik met onderzoeker Teunissen van de 
L.B.B., ’s Lands Bos Beheer, enkele tochten kunnen maken om vegetatie-



338

typen van Suriname in kaart te brengen. Een zware tocht in een zwamp-
gebied, tot je middel in water lopen, zal ik nooit vergeten. Toen ik leraar 
werd in Nickerie richtte ik de Wildlife Rangersclub Nickerie op. Ik heb 
als voorzitter van de club, ook reisjes met de jeugd van Nickerie kunnen 
maken naar de Brownsberg en de Raleighvallen. Als directeur van de 
Bueno Bibazschool heb ik tot driemaal toe, leerlingen en leerkrachten 
gebracht naar Frans-Guyana. De Fransen bezochten daarna Nickerie. Ik 
bracht ze toen naar Guyana. Deze tochten zijn beschreven in de artike-
len, die daarover een beeld geven.

Het treft mij daarom zeer, dat het Brownsberg natuurreservaat, voor 
een groot deel door goudzoekers is vernietigd. Trouwens er is niets 
nieuws onder de zon. Als ranger heb ik nabij de Irenevallen op de berg, 
reeds oude machinerieën gezien, die dateerden van het begin van de vo-
rige eeuw toen men al naar goud zocht en de spoorlijn van Paramaribo 
naar Dam was aangelegd in 1905, door gouverneur Lely. Eind jaren ’80 
heb ik na een bezoek van de Brownsberg, vanuit Brownsweg naar Onver-
wacht met die boemeltrein gereisd.

HET SOCIALE EN CULTURELE LEVEN

In Nickerie heb ik mij met vele zaken beziggehouden. Ik heb de Volks-
universiteit Nickerie opgericht. De bedoeling was voornamelijk de ken-
nis van het gewone volk te upgraden. Filosofie, algemene kennis en wijs-
heid, waren de voornaamste vakken. In blokcursussen werden de vakken 
verzorgd. We hebben enkele certificaten mogen uitgeven. Helaas dacht 
men, dat het om een normale universiteit ging. Toen het anders bleek, 
had men geen interesse meer. Mijn voornaamste docent was de bekende 
Dr. Sankar. Met deze Volksuniversiteit, beoogde ik het volk, diepzinnige, 
geestelijke kennis en wijsheid, bij te kunnen brengen. Helaas, daarvoor 
bestond er weinig animo.

Ik werd medeoprichter en redactielid van het weekblad De Stem van 



339

Nickerie, was medeoprichter van “India Musica Academy for Divine 
Arts” voornamelijk gericht voor het bespelen van de tabla en de dhol. De 
Indiase Ambassade was bereid muziekleraren voor een bepaalde tijd, 
elke maand naar Nickerie te sturen om lessen te verzorgen. Ikzelf ging 
elke maand 1 keer naar de stad om op de ambassade tablalessen van een 
Indiase guru, te volgen. Voor de dhol en de tabla kreeg ik in Nickerie ook 
lessen van Roy Raghu. Ik had interesse voor de Hindoestaanse cultuur. 
Zodoende heb ik Hindi leren lezen en schrijven. Het is niet daarbij ge-
bleven, maar ik heb o.a. de Bhagwat Gita, de Srimad Bhagwatam (Canto 
1, 2, en 3) en andere werken bestudeerd. Met de Hare Krishna beweging 
had ik minimale contacten. Ik heb hun tempels zowel in Nederland als 
Suriname bezocht. Ik ben wel geen praktiserend Hindoe geworden maar 
heb wel mijn kennis over het Hindoeïsme en de Islam verbreed. Ik heb 
me als Moslim toegelegd in leren van het Arabisch. Hierdoor viel het mij 
niet moeilijk, om zowel uit de Bhagwat Gita, als uit de Koran, te recite-

Het optreden van de studenten die de tabla cursus met goed gevolg hebben afgerond (Kenneth 
Donk uiterst links)
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ren. Dat deed ik zolang ik het nodig achtte, zoals op politieke vergaderin-
gen. Jaren terug heb ik deze stelling geuit: “Ik ben geboren als een christen, 
geleefd als een moslim en zal sterven als een hindoe.” De uitleg van deze uit-
spraak is niet voor eenieder bestemd. Net als Jezus doe ik het graag in 
een besloten kring. Jezus sprak tot de menigte in gelijkenissen, maar zijn 
discipelen nam Hij apart en onderwees hen. Ik hang geen enkele religie 
aan. Maar ik ben een discipel van Jezus. De Bijbel zegt: “Geloof zonder 
werken is dood geloof.” Ik ben van mening, dat religiën de basis zijn van 
dood geloof. Men zegt te behoren tot een bepaalde religie of stroming, 
maar leeft niet volgens de leerstellingen en doctrines van het geloof. 
Daarom gaat de wereld zeker ten onder gaan. Een discipel van Jezus zei 
tot Hem: “Here, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 
Maar Jezus zei tot hem: ‘Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.’” 
Deze uitspraak heb ik nooit door geestelijken aan leken zien uitleggen. 
Het klinkt hard in de oren, maar voor de wijzen, is het een licht voor hun 
voeten.

 Ik heb elf jaren voor Rasonic TV en Radio, het nieuws gepresenteerd. 
Zo was ik een dag bezig het nieuws te presenteren. Op die bewuste dag 
was ik presentator, maar verscheen tevens in drie andere hoedanigheden 
in het nieuws. Zoals wij het zeggen, verscheen ik in drie items. Als poli-
ticus, als vakbondsleider en als historicus. Ik presenteerde gewoon heel 
ernstig het nieuws. Geen glimlach, geen grimas, geen abnormale toon, 
neen, heel normaal als elke dag. Men zou nu zeggen, dat het niet profes-
sioneel is. Maar het is gebeurd. Weinig mensen kunnen mij dat nadoen.

Ben tekstschrijver geweest van meerdere kleine documentaires voor 
de televisie, zoals: 120 jaar Nieuw-Nickerie, de beslissingen en hun gevol-
gen; Het historisch bezoek van de R.G. Bueno Bibazschool aan Comme-
wijne; 140 jaar Nieuw-Nickerie deel 1 en deel 2.

Werd lid van de raad van commissarissen bij het Streek Ziekenhuis 
Nickerie, nu het Drs. Mungra Medisch Centrum. Ik heb onlangs ook 
enkele jaren in de raad van commissarissen van de N.V. Havenbeheer 
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gezeten. Hierdoor heb ik vele landen in het Caribisch gebied mogen 
bezoeken vanwege de vele conferenties waarin ik heb geparticipeerd. 
Was medeoprichter van de moslimgemeente Shariat Islam. Met deze ver-
eniging kon ik mij inzetten voor de renovatie van de moskee, die door de 
plantage-eigenaar Sankar was gebouwd op de plantage Waterloo. De 
moskee was totaal in verval geraakt, nadat allen na de sluiting van de fa-
briek in 1972, de plantage hadden verlaten.

VAKBONDSLEIDER EN STRIJD, DE VELE NAMEN

Maar ik ben me ook gaan bemoeien met de vakbeweging. Dat deed ik 
voor de lotsverbetering van de werkende klasse in Suriname. Ik heb meer 
dan 25 jaar de vakbond voor onderwijzers en leraren geleid in Nickerie, 
te zijn een afdeling van Paramaribo van de Surinaamse Openbare On-
derwijzersbond de S.O.B. Eerst twee jaren als de secretaris van de bond 
en de rest van de 28 jaren als de afdelingsvoorzitter tevens lid van het 
hoofdbestuur in Paramaribo. Vele malen werd strijd geleverd met de 
bond tegen de werkgever en/of de regering voor lotsverbetering van de 
werkende klasse. 

Ik was tegelijkertijd de voorzitter van de afdeling van de Centrale 
van Landsdienaren Organisatie, genaamd CLO-regio West. De bekende 
vakbondsleider Hendrik Sylvester was de voorzitter van beide bonden in 
Paramaribo. Hij opereerde landelijk. Wat CLO betreft, mocht CLO-Re-
gio West de districten Nickerie, Coronie en Saramacca overzien. Over 
Nickerie had ik een kwart eeuw alle gezag. 

Via de vakbeweging belandde ik in de politiek en werd medeoprich-
ter van de Surinaamse Partij van de Arbeid, van welke partij ik de afde-
lingsvoorzitter werd. Via deze partij werd ik Districts-Raadslid in Nic-
kerie. Ik heb al de jaren voor een groot deel het werk voor de vakbeweging, 
onbetaald gedaan. Naast gezag, had ik ook macht, die ik echter ten dien-
ste van de mens gebruik(te).
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De voorzitter van de SOB Hendrik Sylvester gaf mij de naam: Prins, 
Koning, Keizer. Dit nadat ik hem in een interne strijd in Nickerie had 
verslagen. Als politicus had hij mij een handeling die ik in het belang 
van de vakbondsleden wilde doen, verboden. Hij kwam met een SOB-de-
legatie naar Nickerie om me af te zetten wat hem niet lukte, omdat 99% 
van de SOB’ers mij alle ondersteuning gaven. Tevens kon hij niet verga-
deren, dat vertelde hij me later, omdat de sleutel van de voordeur van de 
Parochiezaal waar hij zou vergaderen, spoorloos was verdwenen. Hij 
dacht dat ik dat in handen had, maar dat was niet zo. God was met me. 
Wij maakten het na enkele weken weer goed met elkaar. Ik werd daarom 
ook naast te zijn afdelingsvoorzitter, nog hoofdbestuurslid van de bond. 
Ik heb de SOB gediend van 1983 tot en met 2011. De opvolger van Sylves-
ter, Monsanto, noemde mij: Barron van Nickerie. Maar het bleef niet bij 
deze namen, die men mij spontaan gaf. 

Toen ik mij vooral ook bezig ging houden met het schrijven van de 
historische artikelen voor dagblad de Ware Tijd, kreeg ik van het redactie-
lid Peneux de namen: Meester, Grootmeester en Opperhoofd. Later 
Groot Opperhoofd. De naam Generaal gaf iemand me zonder dat ik 
daarom vroeg. In de politiek noemde Rachied Doekhie van de Nationale 
Democratische Partij, de NDP, waarvan ik lid werd, mij Duizendpoot. 
Mijn namen werden aldus Duizendpoot, Baron, Prins, Koning, Keizer, 
Meester, Grootmeester, Opperhoofd, Grootopperhoofd, Generaal. Lijkt 
wel een sprookje, maar dit is de waarheid. Soms kijken mensen mij on-
geloofwaardig aan, als ik ze dit vertel.

Zowel in de vakbeweging en in de politiek, heb ik om niet, vele 
mensen kunnen helpen. Hun problemen kunnen oplossen, werkzoeken-
den aan werk geholpen, woonpercelen voor hen kunnen bewerkstelli-
gen, werkomstandigheden verbeterd, de lonen te helpen aanpassen, on-
terechte mutaties ongedaan gemaakt. Bijvoorbeeld toen minister 
Boksteen, het hoofd van Openbare Werken sectie Nickerie, Baidjoe, wil-
de vervangen. Toen heeft CLO-Regio West onder mijn leiding dit tegen-
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gehouden, door het kantoor o.l.v. de Bond bij OW in Nickerie, met als 
voorzitter Bisnoepersad Dalloesingh te bezetten, zodat Frijmersum die 
Baidjoe zou vervangen, geen voet aan wal kon zetten. U moet bedenken, 
dat dit plaatsvond toen de legerleider D.D. Bouterse het in het land voor 
het zeggen had.

Dan de strijd voor drinkwater voor het woongebied Karananjar. Dit 
gebied had drie jaren lang onder een Front regering water uit de kraan 
moeten ontberen. CLO-Regio West nam de strijd over. De Fredericiweg 
was totaal gebarricadeerd door de omwonenden. President Shankar had 
vanuit Paramaribo de opdracht gegeven aan de Districts-Commissaris 
Bhoendie, om met een politiemacht de straat te ontruimen. Een gesprek 
tussen mij en D.C. Bhoendie mocht niet baten. Toen ik mij op de plek 
van gebarricadeerde weg begaf, zei de groot gebouwde Inspecteur van 
politie, van Leuvenum tegen mij: “Meneer Donk, ik ben een wolf, ik geef 

Districts-Commissaris Bhoendie (2de van links) ontvangt de voorzitter van CLO-Regio West Ken-
neth Donk (rechts)
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u tien minuten de tijd om alles te verwijderen.” Ik begaf me naar de men-
sen die op de weg een potje kookten, vrouwen van Hindoestaanse en Ja-
vaanse afkomst en enkele mannen. Ik vertelde de vrouwen wat de Inspec-
teur mij gevraagd had en vroeg hen wat zij ervan dachten. Hun antwoord 
was: “Als de boomstam van de weg verwijderd wordt, gaan wij vrouwen 
languit over de weg liggen.” Zulk een hoge vorm van strijdbaarheid had 
ik nooit van deze eenvoudige plattelandsvrouwen verwacht. Maar hun 
antwoord was voor mij genoeg om alle consequenties te aanvaarden. Ik 
keerde me om en zag drie parlementariërs van Nickerie aankomen. Drie 
jaren regeren en zij hadden niets voor de mensen kunnen doen met be-
trekking tot hun waterprobleem. Ik ging terstond naar hen, Mahawatk-
han, Iswardat en Batjoe, toe en zei het volgende aan hen: “Praten jullie 
tot de Inspecteur van Leuvenum, want als dit uit de hand loopt, leg ik het 
hele land lam.” Ik blufte niet. Mij was gezag en macht gegeven om onbe-
vreesd tegen onrecht te strijden. Ik reed vervolgens naar het Commissa-
riaat om nogmaals met de Districts-Commissaris te praten. Die was in 
gesprek met het hoofd van de waterleiding, de heer Pawiro. Ik sloot me 
bij hen aan. Pawiro beloofde toen, dat de mensen binnen een week over 
water uit de kraan konden beschikken. Met die boodschap naar de men-
sen toe, heb ik de barricade kunnen laten verwijderen. En zoals beloofd 
was, hadden de mensen na drie jaren lijden, nu na de actie, binnen een 
week water uit de kraan.

En dan de strijd in de Van Pettenpolder. Een delegatie van mensen 
kwam bij mij op het kantoor van CLO-Regio West. Districts-Commissa-
ris Bhoendie, had ze aangezegd om de woonpercelen die zij zich on-
rechtmatig hadden toegeëigend, te ontruimen. Zij vroegen aan mij, of ik 
ze kon helpen. Mijn antwoord was: “Organiseer jezelf, geef me alle on-
dersteuning, dan mag je op me rekenen.” Er heerste grote woningnood 
en de behoefte voor woonpercelen was groot. Ik kon niet anders dan te 
ondersteunen. Gesprekken met D.C. Bhoendie leverden aanvankelijk 
niets op. De mensen zouden met de sterke arm worden ontruimd. Toen 
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kwam de minister voor grondzaken, minister Varseveld naar Nickerie. Ik 
werd ontboden. Toen ik binnenstapte, kwam net een bekende parlemen-
tariër uit de kamer waar de minister met zijn jurist Beckless zat. De naam 
van de parlementariër zal ik uit egards niet prijsgeven. Luister wat de 
minister aan mij zei, toen ik binnen was: “Meneer Donk, ik heb over jou 
met de persoon die zonet vóór jou bij me was een gesprek gehad. Jullie 
passeerden elkaar bij de deuropening. Hij zei me tijdens ons gesprek, om 
jou niets, geen percelen ten behoeve van de mensen te geven. Omdat je 
te veel macht zou krijgen. Maar ik zeg u nu. Ik heb hier een totaal lijst 
van alle mensen die een perceel in de Van Pettenpolder hebben aange-
vraagd. U heeft zelf een lijst met namen van al uw mensen. Hier is mijn 
lijst met namen. Als u, uw mensen ziet op mijn lijst, kruis ze dan aan.” Ik 
kruiste 65 namen aan op de lijst van de minister. Kort daarna kregen 65 
mensen in de Van Pettenpolder hun toewijzingsbeschikking. De strijd 

Kenneth Donk (3de van rechts) tijdens de massa protestmars van ambtenaren in Nickerie



346

Eerste heilige communie van Kenneth Donk op 8-jarige leeftijd



347

was gewonnen, niemand werd ontruimd.
Of het geval, waarbij wij het SZF-kantoor in Nickerie bezet hielden, 

omdat de regering het niet nauw nam met de gezondheidszorg en de 
mensen niet over medicamenten konden beschikken. De bezetting duur-
de enkele uren. Een menigte arbeiders had zich voor het politiebureau 
verzameld, omdat wij zouden worden aangehouden. Maar een oplossing 
werd gevonden.

Tot slot de grote mars van ontevreden ambtenaren die met betrek-
king tot vele zaken, zeer boos waren. Nickerie had nog nooit zoiets mee-
gemaakt. Vanuit de Julianastraat nabij het OW-kantoor, liepen de leer-
krachten en ambtenaren naar de schouwburg van het C.C.N. waar een 
grote vergadering werd belegd. Exponenten van de CLO uit Paramaribo 
en Nickerie hadden de leiding van de vergadering. Nickerie had een 
krachtige stem laten horen.

Ik ben meerdere malen vel tegen onrecht opgekomen, en zowel in 
de vakbeweging en de politiek heftige redevoeringen gehouden. Zo ook 
op deze dag.

TOT GOD GEROEPEN, DIENSTBAAR TE ZIJN

Het geestelijk leven, het goddelijke bewustzijn, is mij met de paplepel 
ingegoten. De basis wordt aan het begin gelegd, wanneer je moeder be-
sluit je als kind, kort na de geboorte te dopen. In mijn doopbewijs staat 
vermeld dat ik op 23 augustus 1953 ben gedoopt in de St. Alfonskerk. Bij 
de doop waren aanwezig mijn moeder Ewaldina Gerarda Donk. De 
doopborger was Lucia van het Kruys (het meisje die haar vader wilde 
ontmoeten). Zij was dus zoals wij het zeggen, mijn peetje. Vanaf mijn 
zesde jaar kan ik me herinneren, ging ik zelfstandig lopend naar de kerk. 
Van de Van Landsbergestraat waar ik woonde, naar de R.K. Kerk aan de 
verlengde Keizerstraat. Zaterdagmiddag ging ik biechten. Je weet, onge-
hoorzaam geweest, suiker gestolen e.d. Om de kerk snel te bereiken, nam 
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ik de korte weg, borropassie. Deze begon waar de Oranjelaan en de Ver-
lengde Weidestraat samenkomen. Dan krijg je een weggetje naar binnen, 
die eindigde aan de Verlengde Keizerstraat. Dat weggetje ging langs ach-
tererven en langs schuttingen. Een keer, ik was toen iets ouder dan zeven 
jaar, mocht ik mijn zusje, Cynthia, meenemen naar de zondagmorgen 
dienst. Toen wij terugliepen op dat weggetje, zag zij een rijksdaalder, een 
biljet van Sƒ2,50, liggen. Ik pakte het biljet op, dat waarde had in die tijd. 
Nauwelijks had ik dat biljet opgeraapt, of een grotere knaap greep me 
van achteren vast, kittelde mij in mij zij, waardoor ik moest lachen. Het 
biljet viel uit mijn hand. Hij nam het snel op en rende weg ermee. Jam-
mer, hoeveel zouden wij kunnen smullen. Een frisdrank koste toen 
Sƒ0,10 cent. Een pitjil bij de Javaanse verkoopster Sƒ0,05 cent. Hoeveel 
liktongos, pakjes assogries, plengplengs, tello’s, roti’s, watrakangs, wavels 
en ijsjes zouden wij niet gekocht kunnen hebben?

Mijn vader heeft nooit zijn geloofsovertuiging laten blijken. Hij had 
wel gevoel voor de rozenkruisers orde, maar daarbij bleef het. Wel vertel-
de hij ons eens, ik was rond de acht jaar, iets over het kunnen uittreden 
van de geest uit het lichaam, om zich elders in de wereld te kunnen be-
geven. Is het bijbels? Lees daarvoor het antwoord Handelingen hoofd-
stuk 8 verzen 39 en 40.

Rond 1968 kwam er een Yogi naar Suriname. Mijn vader en mijn 
moeder brachten Cynthia en ik naar de Yogi die boven in een kamer van 
de Shri Vishnuschool zijn praktijk deed. Hij was en bekende Yogi uit 
India. Kon het Mahesyogi zijn geweest? Je bracht vruchten voor hem. Hij 
heeft toen voor mij, en ook Cynthia gebeden voor wijsheid en kennis, 
zoals mijn ouders dat wilden. In ons oor fluisterde hij een woord, dat 
niemand mocht kennen. En elke dag moesten wij dit woord of mantra 
vele malen herhalen. Ik deed dat dus ook, in kleermaker zit. Ik deed dat 
enkele weken of maanden, maar ben toen ergens ermee gestopt. Mijn 
zusje kent haar mantra tot de dag van vandaag. Ik heb alleen een vermoe-
den wat mijn mantra geweest was. Is duidelijk Transcendente Meditatie 
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geweest.
Intussen klom ik elke dag na school over de achterschutting en 

kwam zo bij mijn vriend Frank en cacaovrouw. Zij waren strenge Jeho-
vah’s Getuigen. Met hen heb ik enkele malen de ‘zaal’ bezocht. Ook thuis 
bij hen, werden er kringsamenkomsten gehouden en lazen wij uit Ont-
waakt, de Wachttoren en de Bijbel. Ontegenzeggelijk is hier een basis 
gelegd voor mijn christelijke kennis. Maar een Jehovah’s Getuige zoals 
zij het zijn, ben ik uiteindelijk niet geworden. Voor Jehovah ben ik ech-
ter geen onbekende.

Behalve de lekkere cacao en geroosterde banaan met zout en boter 
(Wijsmanboter uit het groene blik), in een stuk papier kon je voor vijf 
centen een beetje kopen bij de Chinees om broden thuis in te smeren, 
gaf deze eenvoudige vrouw ons echte levenslessen. Hoe wij ons als mens 
moesten gedragen. Nederig, gehoorzaam, niet opvliegend e.d.

Een verhaal van haar ben ik nooit vergeten. Ze had het over een jon-
ge man, Philips genaamd, die eenieder op de centrale markt in Paramari-
bo lastigviel. “Hij was een groot gebouwde neger,” vertelde zij ons. Maar 
vandaag is hij neergestoken door een tengere man die hij steeds lastig-
viel. Neergestoken met een ‘Herder’ mes. Was een bekend merk in Suri-
name in die tijd. Zij waarschuwde mij en haar zoon, niemand te terrori-
seren. Die les heb ik goed onthouden.

In deze zelfde tijd, kwam de Nederlandse evangelist Hoekendijk 
naar Suriname. Hij bezocht Suriname en bracht zoals het bekend werd, 
de klappenhandjes kerk, de Pinkstergemeente, met wonderen en teke-
nen. Suriname was in rep en roer. Theater Thalia kon de mensen van alle 
leeftijden en rassen met allerhande klachten, wekenlang niet bevatten. 
Het R.K.-Bisdom en de Evangelische Broeder Gemeente, de EBG, heb-
ben de toenmalige machthebbers zover gekregen deze evangelist zonder 
pardon met drogredenen, het land uit te zetten. Schandelijk vind ik dat. 
Hoekendijk had niets misdaan, ze zagen in hem een gevaar. Maar het 
zaad was reeds gezaaid; Suriname kent nu honderden zo niet duizenden 
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Pinkstergemeentes.
Met mijn moeder volgde ik een dienst, op een van de grote erven aan 

de Wagenwegstraat, niet ver van Thalia. Ik ging echter nog naar de dien-
sten in de R.K. kerk. Toen ik acht jaar was geworden, deed ik mijn eerste 
heilige communie. Voor mij echt een grote dag. Ik hield van Jezus. Maar 
nadat ik de St. Stefanusschool aan de Weidestraat halverwege de derde 
klas verliet, bezocht ik de R.K. kerk niet meer.

Ik las wel boeken in mijn tienerjaren zoals: Waren de goden kosmo-
nauten, De meesters uit het verre oosten, Psychoanalyse van Sigmund Freud 
e.d. Ik was duidelijk zoekende naar de waarheid. Op de leeftijd tussen de 
15 en 23 jaar, begon ik steeds meer de Bijbel te lezen. Voor mezelf analy-
seerde ik het leven en de uitspraken van Jezus. In deze periode maakte ik 
iets vreemds mee. Dit vertel ik niet uit sensatie of met de bedoeling iets 
te zijn.

Ik blijf korte tijd bij mijn zwager Frits Wood, die woonde aan de 
Vestastraat te Ma-Retraite III in noord. Op een dag moest ik, ik was toen 
16 jaar, laskabels bij Fernandes ijzerwaren aan de Klipstenenstraat kopen. 
Bij de kassa aangekomen, was ik de derde of vierde persoon. Achter de 
kassa zat een jonge dame rond de 25 jaar, ze was van Creoolse afkomst. 
Het moment dat ik voor haar bij de kassa stond stelde ze mij, dus ter-
stond, deze vraag: “Bent u Jezus?” Ik was een jongen die niet veel sprak. 
Vooral als ik je niet kende. Bij de Parochiezaal van de R.K. aan de Wul-
fingstraat, waar Pater Bas Mulder de leiding had, en waar jongeren elke 
dag bijeenkwamen om te biljarten en te sjoelbakken, werd ik “de stille” 
genoemd. Het enige wat ik haar zei is, ‘neen.’ Ik betaalde, nam me spullen 
en vertrok. Tot de dag van vandaag vraag ik mezelf af, waarom ze me die 
vraag duidelijk en concreet heeft gesteld.

Een ander moment is deze. Mijn oom Henri Donk, wij noemden 
hem oom Harry, kreeg bijbelstudie thuis van een broeder, hij was een 
groot gebouwde statige Jehovah’s Getuige van Creoolse afkomst, ge-
naamd Evert Hasselbainck. Een dag was ik toevallig op bezoek en ik 
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kwam in contact met die man. Althans in de voorkamer passeerden wij 
elkaar. Ik kan mij geen echt gesprek met hem herinneren. Toen ik hem 
langsliep zei hij het volgende tot mij: “Jij zal een van de 144 duizend geko-
zenen zijn, die met Jezus zal regeren in het nieuwe samenstel van dingen.” Ik 
heb zijn woorden tot me genomen en vertrok.

Ik was rond de 15 jaar toen ik een week verbleef op de plantage Rust 
en Werk aan de rechteroever van de Commewijnerivier, dicht bij de 
monding. Ik verbleef daar, bij de oom van Cecile Floris. Zijn oom had 
daar een winkeltje en leefde met een Javaanse vrouw. Cecile en ik, gingen 
samen met een jonge Javaanse visser, voor de oom die ook visser was, bij 
de monding van de Commewijnerivier vissen. Je kunt zeggen bij de sa-
menvloeiing van de Suriname- en de Commewijnerivier. Daar had je een 
grote krakka (hoog boven het water een netwerk van palen, ladders en 
loopplanken), van waaruit wij de netten ver van de oevers loslieten in de 
rivier. Tegen 5 uur in de middag werd het ineens, te vroeg donker. Grote, 
zware donkere wolken, kwamen vanuit het land, onze richten op, aange-
dreven door sterke rukwinden. De Javaanse jongen zei, dat wij de netten 
niet meer konden ophalen, maar dat we de krakka moesten verlaten en 
de boot die water innam vanwege de grote golven, moesten loskoppelen. 
Dat deden we ook. Maar toen we dat gedaan hadden, kon hij de motor, 
een 10 pk denk ik, niet aan de praat krijgen. Het water en de winden dre-
ven ons gevaarlijk in de richting van de zee. Al huilend, trok de Javaanse 
jongen aan het touw om de motor te starten, niets hielp. Grote golven, 
sloegen grote hoeveelheden water de boot in. Ik zat op de punt van de 
boot, terwijl Cecile met man en macht water uit de boot schepte. Zijn 
plek was midden in de boot. Zijn gezicht zat vol angst. Ik was rustig en 
bad tot God dit gebed: “Vader, mijn leven is niet belangrijk, maar spaar de 
boot, spaar mij voor mijn moeders rust. Laat zij haar enige zoon niet verliezen. 
Doe haar dat niet aan.” Kort daarna ronkte de motor. Wij voerden richting 
het vissersdorp Pomona, dicht aan zee, waar we veilig aankwamen. In dit 
vissersdorp was er niemand thuis, allen waren naar Nieuw-Amsterdam 
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gevaren voor een filmvertoning. Tegen 1 uur middernacht keerden we 
terug naar de krakka. We moesten de netten ophalen, omdat zij verstrikt 
konden raken bij het wisselen van het tij. We gingen huiswaarts en kwa-
men omstreeks 2 uur in de ochtend aan te Rust en Werk. Daar werden 
wij opgewacht door miljoenen muskieten. Van de oom waar wij verble-
ven vernamen wij de volgende dag, dat er vier vissersboten waren gezon-
ken door het slechte weer. Ze waren ervaren vissers. Niemand was ver-
dronken. Ik heb mijn moeder dit verhaal nooit verteld.

PLANTAGE ZOELEN, SABBAR EN MARIËNBURG

Het district Commewijne, met de vele plantages en hun geschiedenis, 
ligt me nauw aan het hart. Mijn oudste zus, Ivonne, we noemen haar 
Wonney, heeft met haar echtgenoot Fritz Wood, enkele jaren op de plan-
tage Zoelen gewoond. Hij was daar als technicus te Mariënburg bij de 
suikerfabriek tewerkgesteld. Hij behoorde tot de staf van het bedrijf. Zo 
kon ik meerdere weekenden op Zoelen doorbrengen waar zij verbleven. 
Zoelen bereikte ik, door met de veerboot te Paramaribo, de oversteek te 
doen naar Commewijne, om van daaruit met de kleine Mercedesbenz 
bussen naar Zoelen af te reizen. Je ging dan langs al de plantages, kwam 
vele sluizen tegen en zag nog oude aanplanten van koffie- en cacaobo-
men. De oude plantagehuizen van Jachtlust stonden er nog. Maar ik heb 
ook vaker vanuit Tourtonne naar Leonsberg gefietst. Daarna met de klei-
ne boot of de kleine rivierboot de oversteek naar Nieuw-Amsterdam ge-
maakt. Ik fietste door Voorburg verder tot Zoelen.

Elke morgen vroeg, kwamen de rietkappers van Zoelen bijeen nabij 
de spoor, die vlak achter ons huis liep. Ook vlak bij ons huis, stond de 
grote koperen gong, waarop elke morgen rond 7 uur werd geslagen om 
de tijd aan te geven. Kort daarna kwam de stoomtrein aan, dan namen de 
arbeiders plaats op de open wagons. Ze vertrokken richting de rietvel-
den. Ik heb ook enkele malen de rietvelden bezocht. Ik zag dan hoe riet 
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werd gekapt en hoe die op de wa-
gons werd geladen. De velden ro-
ken naar as en gebrande riet. Er 
hing een speciale geur overal. Er 
werd hard gewerkt. In zon en re-
gen. Maar de hitte was onder de 
felle tropische zon verschrikkelijk. 
Ik mocht soms, met de kleine gele 
motortrollie de velden bezoeken. 
Een keer ging dat van Zoelen aan 
de Commewijnerivier tot aan Bel-
waarde aan de Surinamerivier. 
Dwars door de rietvelden en het 
bos achter de plantage Voorburg 
om zo Belwaarde te bereiken, 
waar suiker werd opgeslagen in de 
loodsen, om te worden geëxpor-
teerd. De fabriek te Mariënburg heb ik ook mogen bezoeken. Ik heb dus 
gezien hoe riet werd vermalen. De stoomtreinen, maar ook dieselmachi-
nes, brachten wagons vol met riet binnen. Ik voel me gelukkig, dit te 
mogen meemaken.

Maar wat ik zeker nooit kan vergeten, is hoe Sabbar, die vanaf zijn 
geboorte blind is geweest, hij is blindgeboren, zonder begeleiding door 
de plantage liep. Via de steegjes tussen de campongs en de hoofdweg, 
liep hij alleen heen en terug. Zijn werk was o.a., bij de stafleden thuis, 
elke morgen de waterpompen te bedienen. Je zag hem in de verte aanko-
men en wanneer hij het huis bereikt had, kwam hij gewoon de inrit op-
lopen. Kwam bij de waterpomp die aan het huis bevestigd was aan, 
pompte het water in de tank van het huis vol. Dat wist hij, wanneer de 
overloop van de waterbak in het huis volliep en via een buis, het water 
naar buiten stroomde. Hij dat hoorde als het water op de grond viel. Dan 

De eerste ontmoeting met Sabbar na jaren
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stopte hij met pompen, vervolgde zijn weg feilloos terug naar de hoofd-
weg, om verderop andere huishoudens te bedienen. Hij wist waar de 
spoor liep, kende al de bruggen en bruggetjes. Ging naar de winkel en 
het kantoor om zijn loon te ontvangen. Hij bezocht zelfs de bioscoop. 
Hij zag niets, maar volgde de muziek en de stemmen. Dit alles heb ik in 
de beginjaren ’70 meegemaakt. Rond 1984, ik werkte al in Nickerie, heb 
ik Zoelen een bezoek gebracht. Sabbar leefde nog. Ik bezocht hem thuis 
in de kampong. Ik vroeg hem of hij wist wie tot hem sprak. Zijn ant-
woord was: “Kenneth van meneer en mevrouw Wood toch.” Zelfs na zo-
veel jaren, had hij mijn stem onthouden. Sabbar kon goed de gamelan, 
de Javaanse trom met koperen cimbalen, bespelen. Rond het jaar 2000 
bezocht ik wederom Zoelen. Ik zocht naar Sabbar, maar die was reeds 
overleden. Hij was diabeet, rond de veertig. Ik voelde me niet prettig 
hem niet meer te kunnen ontmoeten. Ik bracht de dag door bij de jeugd-
vrienden, die woonden achter het theater. Hun vader bediende de pro-
jector in het theater. Hij vertelde me die dag een spannend verhaal, over 
de geesten in het bos nabij Belwaarde. Hij hield van jagen en had een 
avond iets in dat bos mogen meemaken. 

NICKERIE, GANGADAI EN MIJN BESTEMMING

Ik ging zoals ik eerder heb vermeld naar Nederland, keerde terug naar 
Suriname, studeerde af als leraar en vestigde me in Nickerie. Kleine kin-
deren worden groot, is ons vaak gezegd. Is ook een veel gehoorde uit-
spraak. Op 16 januari 1976 nam ik de bus aan de Heiligenweg richting 
Nickerie. Via het onderwijs zouden mijn overige spullen, binnendoor 
met een lichter, naar Nickerie worden getransporteerd. De spullen wa-
ren: Een bed en matras, twee lakens en twee kussens en kussenslopen, 2 
borden, 2 lepels, 2 vorken en 1 mes, 1 eieren pan en een pot om rijst te 
koken. Met nauwelijks een paar tientjes op zak, kwam ik aan in Nickerie 
en werd door de Inspecteur van Onderwijs in Nickerie, ondergebracht in 
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het logeergebouw op de hoek van de Voorstraat, nu de G.G. Maynard-
straat en de Bataviastraat, nu de Abelstraat. De beheerder heette Ameera-
li. Ik kreeg ’s morgens en ’s middags een broodmaaltijd. Na school een 
warme maaltijd. Dat was gewoon geweldig. Toch besloot ik er drie dagen 
maar te blijven. Met twee andere leerkrachten werd ik in een huis onder-
gebracht. Ik werd tewerkgesteld op Mulo III, nu bekend als de Sitalsing-
hschool.

Er hing een rustige, doch voor mij een geheimzinnige sfeer boven 
Nieuw-Nickerie. Mij werd verteld in Paramaribo, dat ik voorbereid moest 
zijn een alcoholist te worden. In Nickerie werd er veel alcohol geschon-
ken. Ik moest geen kwie-kwie in massala eten als dat mij wordt aangebo-
den door een vrouw. Ik zou dan nooit meer van haar verlost worden en 
Paramaribo zou me nooit meer zien.

Mij was door het Onderwijs toegezegd, dat ik een voorschot op mijn 

Kenneth uiterst gelukkig met Gangadai zijn vrouw op hun huwelijksdag
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salaris in Nickerie zou ontvangen, om in mijn levensonderhoud te voor-
zien. Na anderhalve maand, was mijn geld op. Ik at alleen brood met 
sardines. Elke dag na school liep ik naar de Inspectie, maar mijn salaris 
kwam maar niet. Het was mevrouw Gokoel die daar dienstdeed, die mij 
Sƒ25,- leende om nog wat op tafel te kunnen zetten. Na drie maanden 
kwam eindelijk mijn volle eerste salaris. Voor mij alleen. Mijn moeder 
was in 1975, naar Nederland vertrokken en had zich herenigd met mijn 
vader. 

In Nickerie, betekende geld op zak en vrijgezel zijn: of alcohol, of 
vrouwen. Het was eind maart, toen ik mijn salaris ontving. Ik kwam na 
school thuis aan. Las na het eten op het balkon aan de Julianastraat de 
Bijbel en bad: “Vader geef mij een vrouw voordat ik domme dingen doe.” Het 
was 2 uur in de middag. Ik ging daarna rusten. Tegen 5 uur in de middag 
ging ik naar de winkel op de hoek van de Achterstraat en de Wixstraat. 
Toen ik bij de inrit van de winkel Buie kwam, stond daar een schone, 
jonge, Hindoestaanse vrouw in een lichtbruine blouse met motieven en 
een donkerbruine rok. Aan haar voeten droeg zij een zwarte blokhak. Ze 
had golvend zwart haar, passend bij haar slanke postuur. Ik passeerde 
haar, terwijl ze daar stond, maar iets in mij zei tot mij: “Zij is het.”

Ik heb toen deze jonge dame vaker ontmoet. Kort nadat ik haar voor 
het eerst gezien had, schreef ik me in voor het volgen van rijlessen bij 
Rijschool Lakhai aan de Achterstraat, nu de A.K. Doergasawstraat. Wie 
zag ik daarbinnen komen na een of twee weken. De jonge dame. De ont-
moetingen op straat werden frequenter, waarschijnlijk omdat zij bij de 
Firma Kersten iets verderop werkte. Maar de eerste woorden, die ik tot 
haar sprak waren op rijles, omdat ik als gevorderde haar mocht bijstaan. 
De rest is historie. Op 28 december 1976 traden wij in het huwelijk. Uit 
dat huwelijk kwamen twee kinderen voort. Karel en Peter Donk. Karel 
geboren in 1978 en Peter in 1981. Zonen, waarop ik en hun moeder trots 
mogen zijn.

In de loop van de jaren vertelde mijn vrouw me iets, wat alleen zij en 
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haar vriendin wisten. Jopi haar vriendin werkte ook bij Kersten Nickerie. 
Ik kende mijn vrouw nog niet, had haar ook nooit eerder gezien. Zij 
kende me ook nog niet. Een middag kwam ik van de winkel en liep langs 
Kersten aan de Wixstraat. Zij was aan een raampje en kon van boven de 
straat overzien. Ik kwam net langs. Zij zag me en zei dit: “Jopi, Jopi, kom 
gauw kijken, een Jehovah’s Getuige gaat langs. Kijk hoe hij loopt alsof hij de 
schelpen van de straat telt.” Jopi woont nu op Aruba. Na vele jaren bracht 
ze een bezoek aan Nickerie. Ze kwam bij ons op bezoek en zei tot mijn 
vrouw: “Joyce, weet je nog wat je toen aan me zei toen hij langskwam en 
je me naar het raam riep: ‘Jopi, jopi kom gauw kijken, een Jehovah’s Ge-
tuige gaat langs. Kijk hoe hij loopt alsof hij de schelpen van de straat 
telt.’” Na jaren, ruim 35 jaar, was ook Jopi het gebeurde niet vergeten. Ik 
ben nu reeds 44 jaar met Gangadai Bipat getrouwd.

Het lezen van de Bijbel, heeft mijn leven zeker enorm beïnvloed. 
Niet alleen het woord, maar mijn ervaringen met het geloof in het woord 
en het bidden, spreken tot God en de gevolgen die daaruit voortvloeien. 
Ik las na school de Bijbel, analyseerde de uitspraken van Jezus, om die toe 
te passen in mijn leven. Hier een ervaring met Hem, die ik als voorbeeld 
neem.

Ik was al enkele maanden werkzaam op de Sitalsinghschool in Nic-
kerie. Op een dag kwam ik enkele minuten voor de school aanving op 
school aan. Ik liep net langs het kantoor, toen Jan Abbink de directeur 
mij naar binnen riep. Er zou een gebraden kip verloot worden op school. 
Hij reikte mij een krijtdoos aan, waarin 300 loten zaten. Ik moest zodra 
de lessen zouden aanvangen, in de klas waar ik les zou geven, de trekking 
houden. Ik kwam kort daarna in de klas. Voordat ik met de les begon, 
legde ik de kinderen uit, dat ik de trekking voor het winnen van de ge-
braden kip in de klas mocht doen. Wat ik u nu vertel wisten de kinderen 
niet. In mezelf bad ik snel: “Vader, dat ik deze trekking mag doen in alle 
eerlijkheid.” In een fractie van een seconde hief ik mijn hoofd op en som-
meerde een meisje van Chinese afkomst, zij zat helemaal achterin de klas, 
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had een zwarte jurk aan, naar voren te komen. Let wel, dit gebeurde 
spontaan. Dus niet met een bewuste keus met vooroordeel. Het meisje 
Fung, kwam naar voren, ik hield haar de doos voor en zij trok een lot. Zij 
opende dat gevouwen lot en zei toen: “Meneer, ik heb de kip gewonnen.” 
Had ik niet gebeden en op God vertrouwt, dan zou ik net als wat velen 
mij zeggen als ik hen dit verhaal vertel, dat het toeval is. Maar rekenkun-
dig (kansrekening) is de kans ook zeer klein om dit gebeuren te evena-
ren. Ik herhaal, in de doos zaten er 300 loten. Ik koos een meisje na een 
gebed, het winnende lot uit de doos te trekken. Zij trekt het winnende 
lot, met het nummer, dat met haar lotnummer, correspondeert. God is 
groot.

GEESTELIJKE GROEI, DISCIPELSCHAP

In 1978 verhuisden mijn vrouw en ik vanuit de Julianastraat naar de Bol-

Klassevoogd meester Donk met zijn leerlingen. Het Chinees meisje Fung is de 2de van links, 
staand.
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letriestraat. Achterop op een ander perceel grenzende aan de onze, staat 
er een moskee. Vijf keer per dag wordt de oproep tot het gebed, de azaan 
gedaan. Ik had reeds eerder over de Islam gehoord. Bodo, het suikerfeest 
(Id-ul-Fitr), kende ik van de lekkere etenswaren van de Javanen en de 
Hindoestanen die de Islam beleden. Over het vasten hoorde ik van mijn 
vrienden op de middelbare school in de vastenmaand Ramadan.

Maar ik kwam pas echt in contact met de Islam, toen ik een zoon 
van een kleermaker die ik les op school gaf, vroeg, of zijn vader mij het 
kleermakersvak wilde leren. Het antwoord was positief. Dus ging ik in de 
middaguren het vak leren. Maar de kleermaker was Imaam van de mos-
kee aan de Waterloostraat van de gemeente Sadar Tartiboel Islam. Dus 
spraken wij vaker over elkaars geloof. Hij leende mij op mijn verzoek een 
Koran. Daaruit bleek de vele overeenkomsten met het Christendom te 
bestaan. Enkele maanden later, liet ik me bekeren tot de Islam. In de acht 
jaren dat ik praktiserend moslim was, leerde ik veel over de Islam. Ara-
bisch lezen vanuit de Koran lukte mij al na drie maanden, voornamelijk 
door zelfstudie. Ik was zelf instaat een dienst te leiden als het moest. Sa-
men met deze Imaam Nasrullah, richtte ik de gemeente Shariat Islam op. 
Wij restaureerden de moskee van de plantage Waterloo, die door de na-
tuur was overwoekerd nadat de fabriek was gesloten en de plantage was 
verlaten. Mijn moslimnaam was Haroen Al Rashid Al Barr, wat betekent: 
Aäron, hij die recht leidt, de geduldige en lijdzame. Het zijn vruchtbare 
leerrijke jaren geweest.

Echter besloot ik, in 1993, op een dag na twee dagen een dienst van 
Jan Zijlstra uit Nederland in Nickerie te hebben gevolgd, op de derde 
dag, Jezus, diepgaand in mijn leven toe te laten. Ik koos voor mezelf de 
naam Daniël. Ik sloot me aan bij de volle evangeliegemeente van pastor 
Filemon van Openpoort. Uiteindelijk kwam ik in contact met Amzad 
Mohammed, uit Trinidad, die in Nickerie een gemeente was begonnen. 
Twee van zijn kinderen kwamen bij mij op school, de R.G. Bueno Bibaz-
school waar ik toen al directeur was. Ik ontmoette Amzad in 2005. In 
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2008 vertrok hij naar Trinidad. In 2009 werd ik officieel als pastor door 
Open Bible Standard Church van Trindad en Tobago aangesteld voor de 
Nickerie City Church, gehuisvest in de schouwburg van Nickerie. Wij 
hebben die gerenoveerd, nadat dit gebouw 17 jaren was verlaten en waar-
van men zei, dat het op instorten stond. Hoewel Amzad Mohammed de 
visie had om de schouwburg te benutten, was ik naast hem de motor 
achter het geheel. Het machtig gebouw had net als de moskee geen dak 
meer en er stond anderhalve meter water in de zaal. In bepaalde vertrek-
ken groeiden bomen, en alles was vernietigd.

Maar ik had voordat Amzad in Nickerie aankwam, de verlaten 
schouwburg betreden. Reeds in juni 2005, ging ik met Philip Dikland het 
gebouw binnen. Wij zagen de ravage. Ik vroeg Philip, die architect is, wat 
het zou kosten, om dit gebouw te renoveren. Hij zei: minimaal US$ 
400.000. Ik schreef toen het artikel over de geschiedenis van het Cultu-
reel Centrum Nickerie, CCN. In dat artikel zei ik profetisch dat de 
schouwburg gerenoveerd dient te worden. Ik wist niet dat enkele maan-
den daarna, eind 2006, ik betrokken zou zijn, om de schouwburg weer 
levensvatbaar voor de Nickeriaanse gemeenschap te maken. Toeval, sa-
menloop van omstandigheden, of de Voorzienigheid? Trouwens bij de 
opening van het gebouw in 1976 was ik ook betrokken bij het een en 
ander.

Ik organiseerde met medeweten van het Commissariaat van Nic-
kerie in 2006 een kleurkaartenactie. Een kaart moest 100 gulden opbren-
gen. Via de scholen haalde ik 20.000 gulden op. Dit vanwege mijn goede 
contacten met het onderwijsveld. Met nog wat erbij, werd de schouw-
burg, door de Nickerie City Church, die nauwelijks 40 leden telde, ope-
rationeel gemaakt. In 2016 kreeg ik US$ 15000 van het ministerie van 
Onderwijs. Daarmee hebben wij voor 30 jaar het dak nu wel lekvrij ge-
maakt. Vanwege mijn functie als beleidsadviseur, kon ik de minister Ash-
win Adhin zover krijgen, iets voor de schouwburg te doen. De schouw-
burg had na de her-ingebruikname in 2006 duizenden bezoekers 
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ge  trok ken met allerhande activiteiten, die daar werden gehouden. Cultu-
rele shows, lezingen, trainingen, tentoonstellingen e.d. De Nickerie City 
Church, heeft drie jaren achtereen een project uitgevoerd om schoolkin-
deren te voeden. Het eerste jaar waren het 1000, het tweede jaar 2000 en 
het derde jaar 3000 schoolkinderen.

APOSTELSCHAP EN ROEPING

In 2016 werd ik ingewijd tot Apostel voor niet alleen de Nickerie City 
Church, maar voor de wereld, om Gods Koninkrijk te vestigen. In dat 
jaar kreeg ik bezoek van de bijbelschool studenten uit Trinidad, die hun 
studie met succes hadden afgerond. Het was niet de eerste keer dat ik 
groepen uit Trinidad opving in Nickerie. Nickerie City Church heeft vele 
malen anderen en ook de bijbelschool studenten opgevangen, geaccom-
modeerd, rondgeleid in Nickerie en Paramaribo, en geestelijk projecten 
uitgevoerd. Als pastor had ik mijn handen vol, maar het lukte, omdat ik 
volle medewerking kreeg van de gemeente.

Bij deze groep was het ‘toevallig’ zo, dat de gemeente Bribi, geleid 
door Apostel Irma Gimmith, in Paramaribo een vierdaagse profetische 
conferentie hield. Er waren profeten o.l.v. profeet Hardy uit Texas, die op 
de conferentie de topsprekers zouden zijn. Met toestemming van Apos-
tel Gimmith, zouden wij 2 dagen deelnemen aan de conferentie.

Op de eerste dag, kregen de aanwezigen van Profeet Hardy, de op-
dracht krachtig te bidden voor een persoonlijke doorbraak in eigen gees-
telijke ontwikkeling. Het gebed zou tenminste 15 minuten moeten du-
ren. Zoals het bij de Volle Evangelie Gemeentes doorgaans gebeurde, 
werd er luidop gebeden. De opdracht was dat je je niet moest laten aflei-
den door niets en niemand. Dus ik begon evenals de andere aanwezigen 
te bidden. Ik deed dat in mezelf. Na enkele minuten wist ik, dat ik niet 
bad zoals het moest zijn. Dus vroeg ik aan de Heilige Geest, mij in dit 
gebed bij te staan. Het antwoord van de Geest aan mij was: Het verhaal 
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van de Kananese vrouw (Mattheüs 15:21–29), waarbij de vrouw volharde 
geholpen te worden. Eerst de discipelen van Jezus, maar ook Jezus zelf 
had haar afgewezen. Hij zei: “Het is niet goed het brood der kinderen te ne-
men en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: Zeker, Here, ook de 
honden eten immers van de kruimels, die van de tafels van hun meester vallen. 
Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u ge-
schiedde gelijk gij wenst!”

Tijdens het bidden werden personen door de Profeet Hardy bediend. 
Ik behoorde niet tot de groep. Later tijdens de ochtendsessie mochten zij 
die erin geïnteresseerd waren hun handopsteken, om de profetische gave 
te ontvangen. Samen met mij staken ongeveer vijftig personen hun hand 
op. Hardy deed verder niets met deze informatie.

Na de eerste sessie te hebben afgerond gingen wij naar onze verblijf-
plaats, YWCA aan de Heerenstraat. Dezelfde dag, maar dan in de middag 
startte de tweede sessie. We waren maar net begonnen, of de Profeet deed 

De inzegening van pastor Donk tot Apostel door Apostel Fitzroy Wilson en zijn team
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een oproep naar eenieder die in de ochtendsessie zijn hand had opgesto-
ken, om de profetische gave te ontvangen. Hij zou voor die personen 
bidden. De groep moest zijn plaats verlaten en naar voren komen. Hij 
bad daarna persoonlijk voor eenieder afzonderlijk. Ik wachtte dus mijn 
beurt af. Maar ineens kwam er een wending in zijn doen. Hij stopte, keek 
naar de groep, en haalde mij naar voren. Wat er toen gebeurde had ik 
nooit verwacht. Hij gaf de totale conferentiegangers aan, dat ik, zoals de 
Geest hem dat aangaf, ingewijd moest worden tot Apostel. Ik niet meer 
dezelfde zou zijn, niets en niemand dat tegen zou kunnen houden, hij 
daarvoor voor mij moest bidden. Maar hij zou dat niet alleen doen. Hij 
en twee van de andere profeten die met hem uit Texas waren afgereisd, 
zouden tijdens dat gebed mijn voeten oliën, en terwijl zij dat al biddend 
deden, moest Apostel Gimmith, mijn hoofd oliën. Het werd gedaan zo-
als gezegd. Zo werd de basis gelegd voor mijn apostelschap.

Dit gebeuren heeft veel ruis doen ontstaan in Nickerie en zelfs in 
Paramaribo. Over afgunst, na-ijver, jaloezie e.d. wil ik het hier niet heb-
ben. God beslist in alles. Als Hij deuren voor u opent, kan niemand die 
sluiten. En als Hij deuren voor u sluit, kan niemand die openen. 

Maar dit was niet het einde. Ik moest gaan studeren en begeleid wor-
den, zodat ik uiteindelijk ingezegend kon worden tot Apostel. Uit corres-
pondentie met Hardy die inmiddels weer thuis in Texas was, kon ik via 
zijn organisatie op afstand, via het Internet, de Apostelopleiding volgen. 
Het zou tenminste een jaar duren. Daarna moest ik naar Texas afreizen, 
om ingewijd te worden. Dat laatste zou voor mij moeilijk gaan, gezien de 
kosten, die daaraan verbonden zijn. Maar ik had hoop. Drie maanden 
later kreeg ik een mail van Apostel Gimmith, dat zij voornemens was vijf 
pastors tot Apostel te ordenen. Iemand van Frans-Guyana, iemand van 
Nederland, twee pastors van Paramaribo en ik uit Nickerie. Ik stemde in. 
Zij zou dat doen o.l.v. de overkoepelende Apostolische organisatie geleid 
door Apostel Fitzroy Wilson van het Caribisch gebied met als zetel Bar-
bados. In een plechtige dienst werd ik tenslotte tot Apostel ingewijd. 
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Open Bible Standard Churches of Trinidad and Tobago, had ik eerder 
toestemming gevraagd te mogen worden ingewijd. Zij schreven Apostel 
Gimmith, deze bijzondere brief:

November 20th 2015

Apostle I. Gimmith
Paramaribo 
Suriname

Dear Apostle Gimmith
Grace, mercy and peace to you!

I count it a privilege to you to recommend to you Pastor Kenneth 
Donk for ordination as an Apostle.

Pastor Donk, whom I have known for approximately seven years, 
is a well-respected member of the community, and a gentle and com-
mited man with a heart for God’s work. He has a desire for growth 
and development and has exposed himself to our leadership training. 
He is a foundation member of the local Open Bible church and has 
used his organization skills to add value to this organization. He is a 
pleasant personality and a great team spirit.

Pastor Donk is a solid member of the Open Bible family and I 
unhesitatingly recommend him as he walks in obedience to his Apost-
leship.

Thank you and God’s richest blessings on you.

In Christ
Rev. Cecil U. Quamina
Missions Director
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Enkele maanden later ontving ik het bericht, dat de gemeente Bribi, een 
apostolische school zou opstarten. Het zou 2 jaren duren. Na het eerste 
jaar zou er een examen moeten worden afgelegd. Alleen zij die door dat 
examen heen kwamen met goed resultaat, mochten zich voor het tweede 
jaar inschrijven. Het tweede jaar zou ook met een examen worden afge-
rond. De opleiding zou niet gratis zijn en zou in het Engels geschieden. 
Apostel Fitzroy Wilson zou de lessen verzorgen en de examens zouden 
schriftelijk worden afgenomen. Een groot aantal mensen schreef zich in. 
Rond de tachtig dacht ik. Ik was de enige Apostel die zich had ingeschre-
ven. Tijdens een van de studies, onderbrak Fitzroy zijn betoog. Dit deed 
hij, om de studenten erop te wijzen hoe nederig ik was, aangevende, dat 
ik al ingewijd was tot apostel, ik er toch niet voor terugdeinsde de lessen 
met anderen, die de titel niet droegen te volgen. Daarna bad hij voor mij 
voor zegeningen, kennis en wijsheid. Nogmaals, ik vermeld deze gebeur-
tenissen niet uit grootheidswaanzin, maar om aan te geven hoe zaken in 
mijn leven verliepen. 

Ik behaalde voor beide leerjaren, in 2016 en 2017, het diploma. Wat 
God doet is wel gedaan. Zijn wil is Wijs en Heilig. “Zelfs de honden eten 
van het brood van de meester, dat van de tafel valt.”

STRIJD EN UITDAGINGEN

Mijn leven heeft vele uitdagingen gekend. Leraar, ombudsman, salesman, 
vader en echtgenoot, schrijver, vakbondsleider, politicus, beleidsadviseur, 
raadgever, geestelijke leider enz. Op mijn weg waren er vele uitdagingen. 
Soms waren de uitdagingen letterlijk en moest ik mezelf als ik wilde of 
niet bewijzen.

Ik weet niet hoe het nu is. Er wordt nog steeds op school gevochten. 
In mijn tijd kreeg je gewoon een briefje, dat je na school een pakslaag 
zou krijgen. Op de Beatrixschool waar ik toen zat, de vijfde of de zesde 
klas, was dat aan mij doorgegeven. Ik had niemand lastiggevallen. Deed 
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dat ook nooit. Voor gedrag kreeg ik meestal een acht op mijn rapporten. 
Ik wist in feite niet, waarom en door wie ik was uitgedaagd. Wat ik wel 
wist, is dat grote groepen kinderen wisten, dat er gevochten zou worden. 
De laatste lessen kon ik nauwelijks volgen, ik wist niet wat te doen. De 
onderwijzer of het schoolhoofd zeggen zat er niet in, dat zou mij tot een 
bangerik of lafaard maken. Dus toen de bel sloeg, haastte ik mij om weg 
te komen. Nee hoor, vlak voor het YWCA-gebouw aan de Heerenstraat, 
dicht bij het powerhuisje van de EBS, nabij de grote mahonieboom die 
er nog steeds staat, werd ik door een grote groep kinderen opgewacht. Ik 
stond ineens voor mijn tegenstander, een Creoolse jongen. Hij zei toen: 
“nak mi no, da joe sa sjie,” wat betekent: sla mij dan zal je wat beleven. In 
een honderdste seconde daarna, had mijn rechtervuist hem met kracht 
in zijn rechteroog geboord en lag hij in een houdgreep onder mij, op de 
grond. Het was afgelopen. Toen wij opstonden, had hij een schaafwond 
aan zijn linker bovenarm, en was zijn oog dicht en blauw. De schaaf-
wond kreeg hij, omdat het trottoir uit asfalt bestond. Nu is het betegeld. 
Telkens als ik daar passeer, stop ik even en denk terug aan dit gevecht. 
Eigenlijk een zinloos gevecht, maar ik had geen keus.

Een ander gevecht vond eerder plaats, dit keer in de pauze op het 
schoolerf. Ook dit keer kreeg ik een brief. VÓÓr de pauze geschiedde dat. 
Ik zat toen in de vierde klas. In de brief stond duidelijk dat ik het tegen 
‘Piertje’ moest opnemen. Piertje was ondeugend en hij werd gevreesd. Ik 
had van hem gehoord. Weg rennen en schuilen, kon ik niet. Piertje stond 
in de pauze ineens voor me. Wat ik me nog kan herinneren, is dat ik ook 
Piertje met een rechtse op het oog afmaakte. Ik heb hem nooit meer ge-
zien. Ik was de held. En waarschijnlijk werd ik nu beschouwd als een 
persoon, die je niet moest lastigvallen. Daarvan heb ik nooit gebruik ge-
maakt. Tot de dag van vandaag begrijp ik niet waarom ik werd uitgeko-
zen om tegen een andere te vechten. Wie de gevechten organiseerde is 
een raadsel gebleven.

Een ander gevecht leverde ik, toen ik na school telkens werd ge-
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plaagd door twee broers. Ik moest rond de twaalf jaar zijn. Dit gebeurde 
vaker en ik wist geen raad daarmee. Het plagen was hinderlijk, het ging 
om een bijnaam. Op een dag greep ik beide broers nabij hun kraag tege-
lijk vast. Een met mijn linkerhand en de andere met mijn rechterhand. 
Ik stond dus tussen beide. Ik ben nooit een geweldenaar geweest, maar 
zeer kwaad, sprak ik ze toen aan: “Als jullie zo door gaan, maak ik jullie 
af.” Ik liet ze toen los en ik vervolgde mijn weg. Dit vond plaats op de 
hoek van de Tourtonnelaan en de Gravenstraat.

Mijn laatste gevecht was toen ik ongeveer 15 jaar was. Ik had voor de 
winkel op de hoek van de Orionstraat en de Verlengde Tourtonnelaan, 
bij winkel Kakki, mijn fiets geplaatst. Toen ik wilde wegrijden, bleek dat 
iemand mijn fietsband had laten leeglopen door het ventiel, los te draai-
en. Bleek een kwajongen te zijn, wiens familie toen erg berucht was. Hij 
was iets langer dan mij en stond ineens voor mij. Het recept is bekend, 
alleen met een kleine variatie. Ik bukte, nam een steen op de grond en 
raakte hem daarmee aan zijn rechterscheenbeen. Op het moment dat hij 
van pijn naar voren bukte, sprong ik op hem af, wij zeggen, “mi zweef tik 
eng,” en hij was nagelvast in een wurg houdgreep. Hij bewoog, maar kon 
nergens naar toe. Ik ging mee. Niemand kon hem van de houdgreep ver-
lossen. De man van Kakki, barbier, werd erbij gehaald. Niets hielp. Toen 
haalde men mijn moeder, ik woonde twee huizen verder in de Ori-
onstraat, die kwam en verzocht mij de jongen los te laten. Na wat aarze-
len, deed ik dat. Hij snakte naar adem toen hij vrijkwam. Ik pakte mijn 
fiets en ging huiswaarts. Ik heb hem nooit meer gezien.

In dit leven moet je vaker zonder dat je het wil strijd leveren. Vaak 
uit zelfbehoud, of uit respect voor jezelf. Anders is er een kans dat je een 
pispaal wordt van de gemeenschap.

Ook voor je verdere ontwikkeling kan men het je heel moeilijk ma-
ken. Zo was ik al leerkracht op de Muloschool in Nickerie en verzorgde 
ik de vakken Aardrijkskunde en Nederlands waarvoor ik een LO-Akte 
had. Maar ik werd ondergewaardeerd, omdat ik niet in het bezit was van 
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de Hoofdakte. Wettelijk was dat vereist, wilde je volledig bevoegd zijn op 
de Mulo. Ik schreef me toen in op de Avond Hoofdakte opleiding in 
Nickerie. Ik had een jaar achter de rug, had al de tentamens binnen dat 
jaar gehaald, toen men me opriep en mij vertelde, dat ik onrechtmatig 
was ingeschreven op de opleiding. De toegang word je pas verleend, als 
je een Onderwijzersakte hebt. Ik was na mijn Atheneum-A-diploma be-
haald te hebben in Paramaribo, het onderwijs binnen gestapt, na te zijn 
geslaagd voor de LO-akte Aardrijkskunde. De LO-akte Nederlands be-
haalde ik in Nickerie. Dus zou ik van de Hoofdakte opleiding worden 
afgeschreven, als ik niet binnen 1 jaar mijn Onderwijzersakte behaalde. 
Er was maar 1 oplossing. Aan zelfstudie doen, en mij inschrijven als extra-
neus op een kweekschool in Paramaribo. Ik reisde af naar Paramaribo, 
waar de heer Plet directeur was van het API, het Algemeen Pedagogisch 
Instituut. Hij gaf mij toestemming om mij als extraneus in te schrijven. 
Aan het eind van het schooljaar zou ik het examen moeten komen afleg-
gen in Paramaribo. Ik kreeg vrijstelling voor de vakken Aardrijkskunde 
en Nederlands. In de vakken lesgeven, op de lagere school, gymnastiekles-
sen verzorgen aan kinderen, en de rest van de vakken, moest ik hospite-
ren op een lagere school in Nickerie. Op een L.B.G.O-school in Nickerie 
volgde ik kooklessen voor het vak koken. Ik zou evenals handenarbeid, 
daarin examen moeten doen in Paramaribo.

U moet zich de terugval en vernedering voorstellen. Ik was al 8 jaren 
leerkracht op de Mulo, maar moest leren lesgeven op een lagere school, 
bij het Lager Onderwijs. Op de L.B.G.O., de Walther Hewittschool, een 
meisjesschool, je had wel een brugklas met enkele jongens, moest ik sa-
men met meisjes tussen de 11 en 14 jaar, met een schort aan, leren koken. 
Dat deed ik elke woensdag, in mijn vrije uren, want ik gaf les op de 
Schneiders-Howardschool voor Mulo. Mevrouw Braam, de directeur had 
mijn rooster aangepast. Op de St. Claraschool voor lager onderwijs, hos-
piteerde ik; leerde lesgeven aan een vierde klas. Zo kon ik dus onder 
voorbehoud op de Hoofdakte opleiding blijven.
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Ik leerde koken o.l.v. mevrouw Jawalapersad, die zorgde voor de ver-
schillende recepten. Een stencil vol. Ik stoorde me aan niets, maar deed 
wat ik moest doen. Ik voelde wel aan dat er over mij gesproken werd, 
maar ik accepteerde dat. Er was een strijd gaande en ik moest die winnen.  
Ik kon redelijk koken, van mijn moeder had ik dat geleerd. Het maken 
van cake o.a. Maar hier leerde ik ook andere zaken bereiden. Uiteindelijk 
kwam het examen rond de maand juli. Ik reisde af naar Paramaribo, waar 
ik op twee scholen werd geëxamineerd. Een R.K.-meisjesschool aan de 
Wulfingstraat en op het API, waar ik Gymnastiekles gaf en mijn kook 
examen en handenarbeid examen aflegde. Kort gezegd, ik riep de Al-
machtige in mij te helpen. Bij koken en handenarbeid, moest ik voor de 
opdracht een lot trekken. Handenarbeid werd een papier maché driedi-
mensionale kaart van Suriname maken. Voor koken werd het een mar-
mercake en pindasoep met tomtom bereiden en opdienen. Gods handen 
waren op mij. Ik had tot Hem gesproken, alvorens de loten te trekken. Ik 
kreeg voor de kaart een acht en voor koken een negen. Toen ik klaar was 
met koken, opruimen en opdienen, zag ik hoe de jongedames zwoegden 
om nog binnen de vastgestelde tijd hun gerechten klaar te stomen. Had 
ik een andere opdracht getrokken, van iets waarvan ik de bereiding niet 
wist, zou het met mij anders zijn afgelopen. En als Aardrijkskunde leer-
kracht, was het een gemakkelijke en heerlijke opgave om de kaart met 
bergen en al, te vervaardigen.

Ik kreeg dat jaar, mijn Onderwijzersakte in handen, het jaar daarop 
mijn Hoofdakte en het jaar daarop werd ik directeur van de 
L.B.G.O.-school de Walther Hewittschool, daar de directeur met ontslag 
ging. Ik solliciteerde en werd aangenomen. Ik gaf toen leiding aan me-
vrouw Jawalapersad, controleerde haar keuken en zag toe op haar 
kooklessen aan de meisjes. De andere leerkrachten die me vreemd von-
den en waarschijnlijk over mij spraken, zij waren nu verantwoording aan 
mij verschuldigd over hun lessen en doen en laten op school. Maar, ik 
mag zeggen, het was een zeer prettige tijd om met hun te werken. In twee 
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jaren tijd heb ik de school totaal veranderd. Veel van de kinderen werden 
onnodig lang op de school gehouden. De brugklassen begonnen in mijn 
periode daar op school kleiner te worden. Vele kinderen konden naar de 
Mulo gaan, door ze een betere toekomst voor te houden en hen te moti-
veren. Daarnaast bemoedigde ik hen na de brugklas, naar de andere 
L.B.G.O.-school, de Ramjaneeschool te gaan, waar ze de mogelijkheid 
hadden, indien ze hun best deden, naar de schakelklas van de Handel-
school in Paramaribo te kunnen gaan. Dan konden zij het diploma van 
de Handelsschool behalen na 5 jaren. Ik bleef twee jaren op de Walther 
Hewittschool. De Bueno Bibazschool voor Mulo, kwam vrij en ik werd 
daar de directeur. Het is leuk te vermelden dat ik daar een leerkracht 
economie inzette, nadat zij de weg had afgelegd via de Ramjanee en de 
Handelschool. Ze haar diploma behaalde en bij ons als leerkracht werd 
aangesteld.

Directeur Kenneth Donk met zijn personeel van de Walther Hewittschool (LBGO)
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Vanwege mijn ervaring als directeur en het lesgeven in Aardrijks-
kunde en Nederlands, werd mij gevraagd, weliswaar als onbevoegde leer-
kracht, vanwege het tekort aan leerkrachten, op de middelbare school 
(het Lyceum) en de kweekschool in beide vakken lessen te verzorgen.

Geef daarom nooit op, maar streef je doelen na, ook al moet je soms 
stappen terugdoen. God is groot.

HART EN NIER VAKBONDSLEIDER

Over de vakbeweging, zal ik niet veel vertellen. Daarvoor zou ik eerst al-
les op een rij moeten zetten. Als voorzitter van CLO-Regio West, nu een 
‘slapende’ afdeling van de Centrale van Landsdienaren Organisatie, heb 
ik een stempel gedrukt op de vakbeweging in Nickerie. Herhaling is bij-
na onmogelijk, daar de vakbeweging in het algemeen in Suriname, van-
wege innerlijke verdeeldheid, corruptie, na-ijver en afgunst, tot niets is 
verworden. De geest die zou moeten zijn in de vakbondsleider, heeft 

Directeur Donk spreekt de aanwezigen toe op de dag van de jarige Bueno Bibazschool
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plaats gemaakt voor de zucht naar geld en hebzucht. In mijn spreekbeur-
ten in de vakbeweging heb ik meerdere keren gezegd, dat vakbondslei-
ders zichzelf moeten zien als ‘profeten.’ In een schrijven genaamd “De 
vakbeweging filosofisch bezien,” heb ik de val van de vakbeweging voor-
speld. Ook heb ik aangegeven dat enkele toppers binnen de vakbewe-
ging, schandelijk ten onder zouden gaan. Wie de geschiedenis van Suri-
name kent, weet waarover ik spreek.

Net als in de politiek, moet ook in de vakbeweging de vakbondslei-
der onberispelijk zijn. In de politiek en in de vakbeweging heb ik gezien 
hoe onbetrouwbaar de doorsnee mens is, steeds hun eigenbelang zoe-
kende. De leiders in het algemeen in deze tijd, zijn immoreel en onop-
recht. De uitzonderingen zijn er weinig. Het volk zelf, is corrupter dan de 
leiders, ondankbaar, het gebrek aan kennis (geestelijke) is groot, zij is 
onwetend. Waarom dacht u, dat meer dan 2000 jaar geleden, het volk 
niet voor de vrijlating van Jezus koos, maar voor Barabbas? De toekomst 
ziet er zeer somber uit.

VOOR DE POLITIEK TE VROEG GEBOREN

Het is een droom van mij geweest, het volk van Nickerie, via de politiek 
in de Nationale Assemblee te vertegenwoordigen. Helaas door een sterk 
etnisch denken en de daarmee gerelateerd etnische politiek, heb ik niet 
kunnen doorbreken. Men stemt op personen die op hen lijken. Ik ben 
niet zwart, ook niet wit, geen Javaan, ook geen Hindoestaan. Ik ben ge-
mengd, ik ben op de eerste plaats mens zeg ik. Dat kunnen ze niet begrij-
pen. Ik behoor tot de generaties van de toekomst. Waar er geen rassen 
zullen zijn, maar mensen. Zo ben ik in de vakbeweging wel geëerd, maar 
in de politiek miskend. Maar door mijn bemoeienis met de politiek, ben 
ik beleidsadviseur geweest op het Ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen. Ik ben adviseur geweest van minister Ramon Sapoen, Ashwin 
Adhin en Robert Peneux. Met minister Adhin bouwde ik een speciale 
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band op. Bij mijn tweede bezoek aan hem in 2013, ik kende hem nauwe-
lijks, brandde iets in mijn hart om hem te zeggen. Ik zei hem, dat hij 
president van het land zou worden. Anderhalf jaar later kwam het uit, 
toen hij door President Bouterse werd aangesteld als Vice-President van 
Suriname. Voorzienigheid? Ik zie hem nog steeds de president van het 
land worden. Weliswaar, niet zonder strijd.

HET ZIJ ZO

Nu, als Apostel en geestelijke leider, leer ik eenieder die dat wil horen, 
dat het leven beperkt is, terwijl het oneindige, het eeuwige wacht. De 
Almachtige is in feite het enige doel waarvoor wij leven, maar wij jagen 
de wind na. 

Door Vrienden van Nickerie, ben ik bekroond met een award, van-
wege het werk dat ik in Nickerie heb verzet, o.a. door het schrijven van 
historische artikelen. Door de politiek ben ik in de Orde van de Palm 
geridderd geworden door de President van Suriname. Van Open Bible 
Churches van Trinidad and Tobago heb ik twee awards ontvangen. Door 
The School of Christ International heb ik de Certificate of Graduation 
ontvangen in Trinidad and Tobago. Oorkondes en certificaten van ver-
schillende organisaties zijn talrijk. Van mijn hand zijn in 2019 twee boe-
ken verschenen, een voor de jeugd en het andere voor volwassenen. Bei-
de met als titel: De geheimenis achter het Surinaams volkslied. De zinssneden 
van het volkslied worden aan de hand van de Bijbel nader bekeken, om 
zodoende de hand van God met dit staatslied van Suriname en de diep-
zinnigheid van het lied, bloot te leggen. Met de twee of drie boeken, die 
hopelijk worden gepubliceerd, wil ik de toekomstige generaties inspire-
ren, bemoedigen en verrijken. 

Ik besluit daarom wederom te zeggen, dat mijn verhaal nimmer het 
doel heeft, mezelf de hemel in te prijzen. Ik dank God voor mijn vrouw, 
Gangadai, wat vrucht van de Ganges betekent. Voor mijn zonen Karel en 
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Kenneth Donk kort na te zijn gedecoreerd als “Ridder in de Ere Orde van de Palm“ door presi-
dent D.D. Bouterse van Suriname op 24 november 2011
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Peter, wiens namen ik bewust voor hen heb gekozen. Ik laat het aan hen 
over, de diepgang van hun namen te ontdekken, hun namen waar te ma-
ken, door met hun levenswandel een meerwaarde te scheppen, tot het 
verheffen van de gemeenschap. Ik dank Schepper voor zijn genade en 
goedheid, maar ook dat ik door Hem geroepen ben. Het ligt aan mij om 
door Hem en zijn genade, uitverkoren te worden. Mijn vader leerde mij: 
Het zij zo; wat amen betekent.

0



M

Als u dit boek met plezier hebt gelezen, overweeg dan om 
de auteur te steunen met een kleine donatie om toekomstige 
publicaties te helpen bekostigen, waaronder het derde boek 
in deze serie. Donaties kunnen worden gedaan via bankover-

schrijving, cryptocurrencies (voorkeur) of in contanten.

Informeer naar de details op:
] http://www.kennethdonk.com/contact/



H et boek Geselecteerde Artikelen   — Surinaamse Historie, Plaat-
sen en Levensverhalen, geschreven door Kenneth Roy Donk, 

omvat vele verhalen over personen, die een belangrijke rol hebben 
gespeeld in de ontwikkeling van Suriname in het algemeen en in die 
van Nickerie in het bijzonder. Er zijn verhalen waarvan sommige hun 
wortel hebben in de plantagegeschiedenis, terwijl andere de immi-
gratie geschiedenis op het persoonlijk vlak doen herleven. Weer an-
dere belichten de gezondheidszorg, de landbouw, het onderwijs, van-
uit een historisch perspectief. Dan ook de familieverhalen die tot diep 
in de ziel kunnen doordringen, emoties kunnen opwekken, wanneer 
die gelezen worden. Met dit werk zijn levensverhalen vastgelegd, die 
anders verloren zouden gaan.

Kenneth R. Donk heeft naast dit werk ook doen verschijnen: Geselec-
teerde Artikelen — Surinaamse Historie, Plantages en Architectuur. 
Van hem is eerder verschenen in 2019, het boek: De Geheimenis ach-
ter het Surinaams Volkslied.

G
eselecteerde Artikelen —

 Plaatsen &
 Levensverhalen

Kenneth R. D
onk

Bezoek Kenneth R. Donk op:
 www.kennethdonk.com
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