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Voorwoord
Met trots en genoegen presenteert de redactie van Suryamedia dit e-book over de
Hindustaanse diaspora. De Hindustanen kennen een bewogen
immigratiegeschiedenis met meer migratiestromen. Van India naar Suriname van
1873 tot 1916, maar ook van Suriname naar Nederland sinds de 70’er jaren van de
vorige eeuw. Om te wortelen in een nieuwe samenleving moeten wij onze culturele
achtergronden en identiteit niet alleen kennen, maar ook bewust overdragen. Zeker
na twee immigratiegolven moet deze cultuuroverdracht gericht en dynamisch
plaatshebben. In de afgelopen jaren bleek steeds meer behoefte aan informatie uit
dat verleden, zowel bij nieuwe generaties Hindustaanse jongeren, als bij het brede
geïnteresseerde algemene Nederlandse publiek. Verheugd zijn wij met het feit dat er
steeds meer onderzoek plaatsheeft en publicaties uitkomen die stukje bij beetje een
beter inzicht in de diasporageschiedenis van de Hindustanen geven.
De redactie van Surya wil daar graag op een eigen wijze een bijdrage aan leveren.
Daarom is gekozen voor het optekenen van een aantal korte verhalen over ‘vroeger’.
Deze verhalen zijn van generatie op generatie doorverteld; van grootmoeder aan
kleindochter en zo verder. Deze verhalen bieden een unieke kijk in de keuken en
helpen delen van deze geschiedenis te kennen en te begrijpen. Immers: onbekend
maakt onbemind. Bijzondere dank gaat uit naar Madhavi Sheombar voor het
verzamelen en bewerken van deze verhalen. De combinatie hiervan (oral history)
met een algemene beschrijving van de Hindustaanse immigratie helpt de lezer
hopelijk een beter beeld te vormen van deze periode uit onze geschiedenis.
Geniet u van echte, oprechte verhalen van de gewone man en vrouw uit die
‘vroegere tijden’. Met gefingeerde namen en kleine aanpassingen is mogelijke
concrete herkenbaarheid voorkomen. Het gaat immers om de verhalen en niet om
de mensen.
Verder dank aan alle collega’s van de redactie voor hun bijdrage aan deze uitgave.
U kunt dit e-book kosteloos downloaden van de website www.suryamedia.nl
en reageren kan via info@suryamedia.nl. Wij stellen uw reactie zeer op prijs.
Veel leesplezier!
Namens de redactie van Surya
Nb. Op de website www.suryamedia.nl is meer informatie beschikbaar over de
Hindustaanse diaspora en cultuur.
___________________________________________________________________________________________________
2 / 45
Copyright 2013 Stichting Surya, www.suryamedia.nl

Inleiding Hindustaanse Immigratie: Van Indiase Immigrant
tot Hollandse Hindustaan
Sharmila Badloe
Vanaf het moment dat ik de 15 laatste ‘kantraki’s’(contractarbeiders) in Suriname,
onder leiding van historicus Maurits Hassankhan, mocht interviewen, ben ik
gegrepen door de Hindustaanse Diaspora. Ze waren de laatste stemmen in
Suriname over deze periode in de Hindustaanse diaspora. Als klein kind op een
zeilboot belandt, dobberend naar het verre Suriname; het lijkt wel een filmscenario.
Maar nee, het is toch echt gebeurd.
Professor Lamur plukte mij er als Hindustaanse antropologie-studente aan de
Universiteit van Amsterdam uit, om naar Suriname te sturen voor dit project in 1995.
Voorwaarde was wel dat ik Sarnami kon spreken. Wat was ik blij dat ik dat
kon (hier in Nederland geleerd…;-) Hoe belangrijk historie en je eigen taal is, besef
je meestal pas later. Zonder het Sarnami had ik de ouderen niet kunnen verstaan en
begrijpen. In deze inleiding presenteer ik u het algemene Hindustaanse Diaspora
verhaal in een notendop. Madhavi Sheombar laat de statistieken heel mooi tot leven
komen in haar verhalen. Laat u meeslepen met de belevenissen over het reilen en
zeilen van het leven op de plantages en daarna. Orale traditie in haar zuiverste vorm.
In de multiculturele samenleving die Nederland nu is, neemt ook de Hindustaanse
gemeenschap haar plaats in. Haar wortels strekken zich uit over drie continenten;
vanuit India naar Suriname, om vervolgens in Nederland te aarden. Vanuit het
voormalige Hindostan (Brits-Indië) zijn ruim dertig miljoen mensen door
contractarbeid en migratie in verschillende delen van de wereld terecht gekomen.
Vanuit India naar Suriname
Op 5 juni 1873 leverde het zeilschip de ‘Lalla Rookh’ (letterlijk: Roze wang) de eerste
Brits-Indische immigranten af in Suriname. Na een reis van drie maanden zetten 399
mensen hun eerste stappen op Surinaamse bodem. In Nederland is de eerste
zelforganisatie van Hindustanen heel toepasselijk naar dit zeilschip genoemd.
Tussen 1873 en 1916 kwamen er ongeveer 35.000 Hindustanen aan in Suriname.
Hiervan keerden ongeveer 11.000 na de contractsperiode terug naar India. Mede
door de valse beloften van de wervers (ronselaars) in India gingen de Brits-Indiërs
(Hindustanen) op zoek naar een gouden toekomst. Huis en haard werden
achtergelaten voor het beloofde paradijs Suriname.
De contractarbeiders namen de plaats in van de voormalige slaven in Suriname,
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die op 1 juli 1863 de vrijheid hadden gekregen. Het grootste gedeelte van de
immigranten kwam uit Noord-India. In die tijd bekend als United Province en
tegenwoordig Uttar Pradesh. Omdat ze als contractarbeider kwamen, wordt deze
groep ook wel kantraki’s genoemd. Voor het grootste deel waren het mensen van
het platteland, waar toen veel armoede heerste, mede door overstromingen
en lange perioden van droogte.
Werving
De werving stond onder leiding van een emigratie-agent, die zijn zetel had in
Calcutta. Hij had een aantal subagenten in dienst. Deze hadden op hun beurt weer
wervers in dienst, die het eigenlijke werk deden. Ze gingen naar steden en dorpen
om mensen warm te maken om te emigreren. Sommigen zeggen ook dat ze zijn
verleid of misleid. Ze zijn verkeerd geïnformeerd; men vertelde hen dat ze in
Suriname of in andere koloniën heel veel geld konden verdienen en dat ze na afloop
van hun contract ook eigenaar van een lapje grond zouden worden. Sommige
beweerden dat er ook beloften waren gedaan, dat ze na afloop van hun contract ook
koeien zouden krijgen. In een land met echte armoede zijn dit heel aanlokkelijke
vooruitzichten. Die hebben gemaakt dat men de stap heeft genomen om naar het
verre land Suriname te trekken. Mensen dachten ook in korte tijd rijk te worden en
met veel geld terug te keren naar hun vaderland. Vaak waren het dus de negatieve
omstandigheden in eigen land die de contractanten in spe ertoe dreven in te gaan
op de verhalen van de ronselaars. Het waren verpauperde boeren, landlozen,
landarbeiders, mensen met familieproblemen en waarschijnlijk enkele avonturiers
die in Suriname een nieuw begin zagen. Een toekomst die begon met een schone lei
in het ‘land van Shri Ram’. Zo werd Suriname namelijk gepresenteerd. Shri Ram is
een incarnatie van de Hindugodheid Vishnu, één van de Goddelijke principes van de
drie-eenheid van het Hinduïsme. Dat Suriname niet het beloofde land was, werd
pijnlijk duidelijk toen het te laat was. Tijdens de overtochten braken ziektes uit en
gezien de weinige medische voorzieningen, kregen niet alle opvarenden de haven
van Paramaribo uiteindelijk te zien. Heel wat mensen stierven aan boord tijdens de
overtocht. Deze omstandigheden zorgden voor een zeer sterke sociale cohesie.
Men noemde elkaar dan ook wel jahaji bhai (scheepsbroeder).
Op de plantages in Suriname
Er was een algemene regel dat er op de honderd mannen, veertig vrouwen moesten
zijn. Dat was een eis, omdat er anders problemen in de plantage koloniën zouden
kunnen bestaan.
Dit was moeilijk te halen, maar men heeft geprobeerd dat te realiseren. Er waren ook
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wat kinderen bij. Maar de plantage-eigenaars hadden het liefst volwassen mensen,
want kinderen betekenden een last voor hen. Verder was het overgrote deel van de
immigranten onder de dertig jaar. Een heel groot deel van die mensen was ook
vrijgezel. Vaak gebeurde het dat men op de boot een partner vond, met wie men op
de plantage ging samenwonen.
Een gewone dag op de plantage begon voor dag en dauw. ’s Ochtends werd het
eten klaargemaakt, zodat ze op tijd naar het veld konden gaan om suikerriet te
kappen of om cacao te plukken. Wie geluk had kon al vier uur ’s middags ophouden.
De heel sterke mensen konden al eerder hun taak afronden en sneller naar huis.
Maar de taken waren te zwaar en dus onmogelijk om op tijd af hebben. Veel mensen
moesten dus langer doorwerken. Het was niet zo dat mannen werkten en dat
vrouwen thuis waren. Iedereen was contractarbeider. Officieel verdienden de
mannen zestig cent per dag en de vrouwen veertig cent, of er nu werk was of niet.
De praktijk was anders. Men werkte niet met dagloon, maar met wat men in
Suriname noemt 'djapwerk', dat is taakwerk. Iedereen kreeg een bepaalde taak,
die door de planter eenzijdig werd vastgesteld. In de meeste gevallen klaagden de
arbeiders dat die taken te zwaar waren, zo zwaar dat ze een dagtaak onmogelijk in
een dag konden afwerken. Dat betekende dat ze minder dan zestig cent of minder
dan veertig cent verdienden. Er heerste dan ook grote ontevredenheid. In de
volksmond bekend als 'girmiet kaate', dit betekent dat men echt een zware periode
heeft doorgemaakt. 'Girmiet' komt van agreement in het Engels, dat contract
betekent. Het systeem van contractarbeid was eigenlijk een verkapte vorm van
slavernij. De arbeiders werden voor een periode van vijf jaar onder erbarmelijke
omstandigheden tewerk gesteld op de plantages. Er waren ontoereikende medische
voorzieningen, een karig loon, barakken om in te wonen en een tekort aan vrouwen
uit de eigen groep.

Cultuurbeleving
Ondanks de zware omstandigheden overdag kwam men ’s avonds bij elkaar om
liedjes te zingen, te kaarten of een andere vorm van ontspanning op te zoeken.
In de religie vond men ook bescherming en toevlucht. Hoewel de immigranten voor
een groot deel niet erg ontwikkeld waren, hebben ze kans gezien om hun religie,
de Islam en het Hinduïsme, te behouden. Dat is helemaal te danken aan enkelen die
iets van de religie afwisten. Zij gingen naar de kinderen thuis om les te geven of de
kinderen kwamen bij hen op les. Het Hindustaans cultuurbehoud, na zoveel
generaties, is rechtstreeks aan hen te danken.
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Einde van het contract
In 1916 kwam officieel een einde aan de contractperiode, onder meer door het verzet
hiertegen van Indiase nationalisten zoals Mahatma Gandhi. Na afloop van hun
contract hadden de arbeiders de keuze tussen het aangaan van een nieuw contract,
terugkeer naar hun vaderland of zelfstandige vestiging als kleinlandbouwer in
Suriname. Ongeveer tweederde van de Brits-Indiërs of Hindustanen kozen toen voor
Suriname, gezien de ‘voordelen’ die aan een eventueel permanent verblijf waren
verbonden: land in eigendom of in pacht en een geldbedrag van honderd gulden voor
eigen onderhoud. Van de ongeveer 34.000 Hindustaanse immigranten repatrieerden
11.559. Hiermee begon de periode van de vorming van een SurinaamsHindustaanse gemeenschap.
Helemaal onder aan de maatschappelijke ladder wisten ze zich te handhaven.
Door keihard werken, een positieve instelling en toewijding stegen ze langzaam maar
zeker op de maatschappelijke ladder. Ze ontwikkelden zich zodanig, tot een niet weg
te denken deel van de Surinaamse samenleving. Toen in 1970 de politieke en
economische situatie steeds slechter werd in Suriname, besloten veel Hindustanen
uit te wijken naar Nederland. Op zoek naar een beter bestaan, vertrokken ze voor de
tweede keer. Twee intercontinentale migraties voor deze cultuurgroep in relatief korte
tijd. Een tijd waarin ze zich van Indiase Immigrant, via Sarnami Surinamer tot aan
een Hollandse Hindustaan heeft ontwikkeld.
Indiase Nationale Immigratie Dag
Ondanks het feit dat Hindustanen in verschillende landen wonen zoals GrootBrittannië, Mauritius, Fiji, Zuid Afrika, Suriname en Nederland is er sprake van
Hindustaanse verbondenheid. Natuurlijk onder invloed van factoren zoals Bollywood,
taal, religie en een gedeelde geschiedenis; een gemeenschappelijke afkomst. India
erkent dit ook door 9 januari uit te roepen tot Nationale Immigratie Dag.

Bronnen
C.J.M. de Klerk, 1953, De Immigratie der Hindustanen in Suriname, A’dam
Immigratie documentaires Surya Radio; interviews met historicus Maurits
Hassankhan
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Foto 1: Pas gearriveerde immigranten 1910/1920.

Hoe kan het leven zo dubbel zijn?
Met een vermoeide blik in zijn ogen, met zijn zakdoek het zweet van zijn kale hoofd
en nek afvegend, loopt hij langs de douane. Hij komt terug van een lange reis en is
veel te weten gekomen. Hij is er best verdrietig van, maar ook weer voldaan.
Hoe kan het leven zo dubbel zijn?
Als kleine jongen vertelde zijn vader hem vaak over zijn verhaal. Hij, Jeevan, is dan
ongeveer acht jaar oud, wanneer hij het voor het eerst hoort, maar pas decennia
later zal de essentie van het verhaal tot hem doordringen. Hij is het negende kind
van zijn ouders en daarmee een onopvallende, zou je denken. Maar nee, zijn ouders
kunnen alle kinderen het gevoel geven dat ze uniek, apart, bijzonder en belangrijk
zijn. Hoe komt het dat ze dat kunnen? Ze hebben het toch te druk met het overleven,
het doorkomen van de dag op een goede manier en het grootbrengen van de
kinderen?
Ja, het is niet makkelijk om in het Suriname van 1940 een gezin van elf te runnen. Ze
wonen op het platteland, net buiten Paramaribo. De vader van Jeevan is ambtenaar,
maar voordat hij naar zijn betaalde baan gaat, brengt hij melk rond in de buurt. Zijn
vrouw heeft elke ochtend de taak om de koeien te verzorgen, inclusief te melken,
voordat de kinderen wakker worden en naar school moeten. Als de kids van school
komen, staat er altijd iets lekkers voor ze klaar. Vaak is dat een stuk sada roti (droog
brood) met suiker gesmolten in ghee (geklaarde boter)! Hmmmm, de gedachte aan deze
lekkernij doet hem watertanden.
En als vader van het werk kwam, genoten ze van een bord met rijst, daal (linzensoep),
groente en soms vis of kip! Dat laatste was een traktatie! Na een siësta van ongeveer
negentig minuten gingen ze allen naar het land.
___________________________________________________________________________________________________
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Daar werden landbouwgewassen verbouwd, geoogst, verwerkt tot bundels of
gesorteerd in kratten, die dan de volgende nacht naar de markt gebracht werden.
Dus eigenlijk begon de vader van Jeevan met werken nog voordat de koeien
gemolken waren. Ja, het was een zware tijd en toch was er tijd voor een verhaal.
Achter op het land van zijn ouders was het graf van zijn grootvader. Die was uit India
gekomen, met een grote boot, vertelde de vader van Jeevan toen Jeevan acht jaar
oud was. In de woonkamer van de kleine houten woning op stenen pilaartjes zaten
dan vader en moeder naast elkaar, de kleintjes hingen bij hun op schoot en de
ouderen zaten tegenover ze. Adja (opa van vaderszijde) was met de boot uit India
gekomen. Uit Bihar, vertelde hij. Dat was een dorp ergens ver van Paramaribo
vandaan. Hoe ver was India? Nou, wel maanden varen met de boot!
Dan moest je nog wat dagen lopen of met de ezelskar en kwam je aan in een dorpje
waar zijn vader woonde. Adja was een jongeman van een vooraanstaande familie.
Ze hadden daar land en beesten en woonden in een redelijk grote woning. Adja
droeg grote oorbellen en een pagrie (tulband). Hij had een snor, zo een vette die de
ruimte tussen je neus en bovenlip totaal bedekte. De uiteinden van de snor waren
dun en naar boven gedraaid. Hij had donkere ogen en een strenge frons tussen de
ogen die wel tot aan zijn haarlijn liep. Hij was getrouwd met een lieve vrouw, die hij
overdag nooit zag. Dan liep ze zwaar gesluierd voor zijn ouders te zorgen. Hij was
net getrouwd en ze was meteen zwanger. En toen hun zoon werd geboren leek het
wel of het hele gezin een niveautje omhoog promoveerde, zo blij waren ze met de
komst van de vader van Jeevan.
Ze hadden het goed, hij was een jonge vader en eigenlijk weet Adja niet meer waar
hij die ene dag zo boos om is geworden. Hij weet nog dat hij ruzie met zijn vader
kreeg en dat zijn vader hem nooit meer wilde zien. Hij was boos en zijn trots speelde
op! Hij zou wel weg gaan en nooit meer naar ze om kijken. Toen hij dit aan zijn
lieftallige echtgenote vertelde, zei ze met haar immer zachte stem dat hij dat niet kon
maken! Wie zou er dan voor die mensen zorgen en waar zouden ze heen gaan?
Neen, ze wilde er niets van horen. Nou ja, de gesluierde lieveling was het niet met
hem eens? Hoe durfde ze! Adja was zo boos, dat hij diezelfde avond nog besloot van
huis weg te lopen… maar niet zonder zijn enige zoon, die nu 3 jaar oud was, mee te
nemen! Hij pakte het kind op, parkeerde die op zijn arm en liep weg.
Dat was de laatste keer dat de vader van Jeevan zijn moeder gezien moet hebben.
Hij kan zich nu niets meer van haar herinneren, geen gezicht, geen stem, geen ene
herinnering aan haar. Als hij dit vertelt, worden zijn ogen vochtig en krijgt zijn stem
een rare diepte. Maar hij vertelt door. Zijn vader liep en liep en liep.
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Het kind drukte hij stevig tegen zich aan en beschermde hij door zijn armen stevig
om hem heen te slaan. Het kind heeft zich nooit onveilig gevoeld. Ze komen op den
duur een groep mannen tegen die raar gekleed zijn. Geen pagrie, geen oorbellen,
maar strakke kakikleurige broeken en hemden. Ze hadden een korte stok in de hand.
Sommigen hadden geen snor. Dat deed je toch niet, je snor afscheren, tenzij je pa
was overleden?
Die mannen namen Adja en zijn zoon mee. Ze werden naar een gebouw gebracht
waar ze eten en een slaapplaats kregen. Op matjes op de grond, samen met nog
vele anderen. Een dag later liep Adja met zijn zoon op de arm een grote boot op.
Die boot begon te varen en maanden later kwamen ze aan: plantage Calcutta in
Suriname.
Jeevan weet hoe het verhaal verder gaat. Op Calcutta brengt zijn vader tien jaar door
om als jongen van dertien naar de stad te komen. Zijn vader had besloten om niet
terug te gaan naar India. Die belofte had hij immers in die boze bui aan zijn vader
gedaan. Als je niet terug ging, kreeg je een stuk land en wat geld. Zij waren terecht
gekomen op het platteland even buiten, wat later de hoofdstad gaat worden. Zijn
vader wordt landbouwer en doet soms puja (religieuze dienst) voor de mensen uit de
buurt. Hij krijgt aanzien, hij wordt een belangrijke man daar. Als zijn vader achttien
jaar oud is, trouwt hij met de moeder van Jeevan. Zij is dan veertien. Zijn vader heeft
het huwelijk via haar vader gearrangeerd. De twee jonge mensen kennen elkaar
totaal niet. Ze krijgen samen wel twaalf kinderen en een veelvoud aan kleinkinderen.
Jeevan gaat naar de kweekschool. In die tijd had je weinig keuze in Suriname.
Hij trouwt daarna met een vrouw die hij ook van daar kent en zij krijgen een gezin.
Het is pas veel later, als de kinderen van Jeevan volwassen zijn, dat hij besluit om
eens uit te gaan zoeken hoe het zit met de familie in India. Tegen deze tijd is Adja al
lang overleden, dus kan Jeevan hem niet naar meer informatie vragen. Met een maat
van de opleiding gaat hij op zoek naar informatie. Het duurt jaren voordat hij iets te
weten komt. De familie van zijn vader is er nog, in Bihar!
Jeevan besluit zijn ouders te vertellen dat hij de familie daar wil opzoeken. Zijn vader
wil mee, hoewel hij al oud en best ziek is. Hij is niet vatbaar voor alle rationele
redenen: het is een zware reis via Holland. Dan naar Engeland, dan pas naar India.
In die tijd maakte je tussen Suriname en Holland ook nog een tussenstop op Santa
Maria. Nee, het was te zwaar, maar zijn vader is net zo koppig als Jeevan is.
Hij gaat mee, punt uit.
Vader en zoon beginnen aan de reis naar het verleden. Ze weten niet wat ze moeten
verwachten en gelukkig hoeven ze nu niet maanden te varen, dagen met een
ezelskar of te voet.
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Ze komen per auto aan in Bihar, maar het is wel de ezelskar die ze naar het dorp
brengt. De mensen daar kijken erg raar op. Voor Jeevan lijkt het wel of de tijd vijftig
jaar gestopt is. Uit een transistor-radio, zo groot als de motor van een auto klinken
ratelende geluiden. Velen zitten om de radio heen. Een man, wat lijkt die op Jeevan,
komt naar ze toe. Hij is wel tachtig jaar oud, denkt Jeevan.
Als Jeevan uitlegt wie ze zijn, begint de man te huilen. Die man blijkt een broer van
Adja te zijn. Hij vertelt Jeevan dat ze eigenlijk dachten dat zijn vader en Adja
overleden waren. Ze hadden nooit meer iets van ze vernomen. Het hele dorp was
daarvan overtuigd, behalve die ene oude vrouw – hij wees naar een magere oude
mevrouw, gehuld in een sari die ze over haar hoofd had getrokken, terwijl ze op een
houten bed zat. Zij was de vrouw van Adja!
Ze leefde nog!
De vader van Jeevan begon hardop te huilen, terwijl hij naar de vrouw liep.
Hij gooide zich aan haar voeten en legde zijn hoofd in haar schoot. De vrouw zegt
niets, maar legt haar hand wel op zijn hoofd. Ze kijkt echter niet naar hem, ze kijkt
recht voor zich uit. De oom van Jeevan praat tegen de vrouw: hij vertelt dat het haar
zoon is die is teruggekomen. De mondhoeken van de stokoude vrouw krullen
omhoog! Zie je wel, zegt ze. Zij was namelijk de enige die was blijven zeggen dat
haar zoon nog leefde en dat zij deze wereld zou verlaten als ze hem had ontmoet.
Nog diezelfde week overlijdt ze, deze keer met een lach op haar gezicht. De oom van
Jeevan wil dat zijn vader haar laatste rituelen uitvoert. Jeevan heeft zijn vader nog
nooit zo veel zien huilen. Hij voelt zichzelf wel 20 jaar ouder worden, in die twee
weken dat ze daar zijn. Tegelijk voelt hij een gevoel van rust over zich heen. De
puzzel was af, de cirkel rond.
Terug naar Suriname, via Engeland, Holland en Santa Maria, maar dit keer met een
verhaal die hij zijn gezin, broers, zussen, niet wil onthouden. Het valt echter zwaar,
want zijn vader blijft huilen als hij het verhaal vertelt. Hij is er best verdrietig van,
maar ook voldaan. Hoe kan het nou, dat het leven zo dubbel is?
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Foto 2: Een Hindustaanse contractarbeidster.

Onder de manjaboom (mangoboom)
Daar zitten we dan op een warme woensdagmiddag. Het is ongeveer half vier ‘s
middags lokale tijd en bijna heel Suriname is op weg naar huis van het werk of al
in een diepe siësta verzonken. De grote mensen (lees volwassenen) van ons gezin
doen het laatste, de kinderen zitten met Nani (oma van moederszijde) onder de
manjaboom (mangoboom) op een tjatai (mat) of in een hangmat, net als ik.
Ze is mijn Nani, ik ken niet anders, ik weet niet beter. Ze heeft er een bijzonder
verhaal over en ze mag het telkens weer van mij vertellen. Dus vraag ik er weer om,
misschien wel voor de tachtigste keer! Ze zit onder de manjaboom in een houten
‘hobbelstoel’ die krakend over het schelpzand beweegt. Er waait een lekker zacht
verkoelend briesje en zij draait zachtjes haar gezicht naar me toe. Haar gezicht,
hoeveel rimpels zullen die wel tellen? En wat is het verhaal achter die wimpers?
En hoe komt het toch dat haar ogen altijd, maar dan ook echt altijd, zo zacht en
vriendelijk naar me kijken? Haar uitstraling is er een van rust en zo van: het komt
goed, alles komt goed. We spreken Sarnami en haar stem is … zacht, hees en
rustgevend.
“Ik was een kruipeling (zo noemde ze zichzelf, ze bedoelde een baby die kon
kruipen) toen ik met mijn ouders aan boord van het grote schip; de jahaaj, kwam.
We waren alleen, mijn ouders en ik. En ik kon net kruipen. Dus zo bewoog ik me over
het grote schip. Dat ik nooit ervan af ben gevallen, snap ik ook niet. En hij, hij kon al
rechtop staan en maakte stapjes. Hij was ook alleen met zijn ouders. Zijn moeder
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was lief voor mij en die van mij voor haar. Onze vaders deelden tabak met elkaar en
spraken honderduit. Vanaf toen ken ik jouw Per-Nana (overgrootvader).”
Ze doet haar ogen dicht en vertelt over de overtocht. Dat verhaal kende ze van haar
moeder en de moeder van mijn Per-Nana. De beide families werden namelijk
gestationeerd op een plantage aan de Cottica-rivier. De kinderen groeiden samen op
en even, heel even leek het erop dat er gezinsuitbreiding bij Nani’s ouders zou
komen. Maar het mocht niet zo zijn, volgens haar moeder heeft de zwangerschap het
zware leven op die plantage niet mogen overleven.
Nani vertelt dat ook zij zo met haar moeder kon babbelen en kletsen en dat haar
vader daar met een scheve glimlach op de mond, een zelfgedraaide sigaret hangend
uit zijn linkermondhoek, leunend tegen een paal, naar stond te luisteren. Ze vertelde
verhalen die zij weer van haar moeder had gehoord, over hoe het leven in India was
en hoe zij aan de vader van Nani was uitgehuwelijkt toen ze amper 9 jaar oud was.
Ze bleef tot haar twaalfde bij haar ouders en ging toen ook echt bij hem wonen.
Enkele jaren later werd Nani geboren en nu waagden ze de oversteek naar het grote
mooie land vol beloftes. Ze vertelt ook over de liedjes die ze aan boord van de jahaaj
zongen. Nani, lieve nani zingt die liedjes nu met die mooie stem. Echter, ze kan niet
zingen… dus barst ze na elk coupletje in een zachte lach uit.
De familie van Per-Nana woonde enkele barakken verder. Nani en Per-Nana spelen
soms samen, maar veel tijd om te spelen is er niet. Als je namelijk werd betrapt, dan
kreeg je zo een klusje van de baas. Een klusje zegt ze, voor ons was dat een
bijzonder zware vorm van kinderarbeid! Gingen jullie dan naar school? Dat antwoord
kende ik al, maar haar uitleg was zo leuk, dat ik er ook dit keer naar vroeg. Neen,
school was niet aan hen besteed. Er was geen school. De kinderen van de baas
kregen les van een meneer in chique kleren die uit de stad kwam. Soms – als ze
weer eens zo een klusje bij hun thuis deed – ving ze stiekem deze lesmomenten op
en ’s avonds vertelde ze dat aan haar ouders. Die konden erom lachen, maar wezen
haar erop dat ze niet betrapt mocht worden. Want dan zwaaide er wat voor het hele
gezin! Als Nani een jaar of acht is, verhuist het gezin, samen met dat gezin van PerNana naar een plantage aan de Saramacca rivier. Daar vinden ze snel hun draai.
Ze zijn keiharde landbouwers. De vrouwen zorgen voor het gezin en hebben een
eigen kostgrondje, kippen, koeien voor de melk. Er wordt nu niet meer gewerkt voor
de baas. Het zijn nu zelfstandige ondernemers! Samen met andere landbouwers uit
de buurt worden de verbouwde producten twee keer per week per boot van
Saramacca naar Paramaribo – Poelepantje gebracht en daar op de markt verkocht.
Het moet ongeveer een jaar later zijn geweest, de tijdlijn van Nani – zal ik achteraf
merken – is niet honderd procent betrouwbaar want ze haalt sommige dingen door
elkaar. Ze hoort haar moeder met de moeder van Per-Nana praten. Ze hebben het
___________________________________________________________________________________________________
12 / 45
Copyright 2013 Stichting Surya, www.suryamedia.nl

over een huwelijk! Huwelijken zijn leuk! Er wordt dagenlang gefeest, ze dansen en
eten lekkere dingen. Een huwelijk was een echt feest, vond Nani. Toen ze echter
opving dat het over haar huwelijk ging, spitste ze haar oren extra! O ja, zij wilde ook
trouwen, bij voorkeur met een man die net zo lief was als haar vader, maar geen
tabak gebruikte. Ze zou lief voor hem zijn, ze zou een gezellig gezin met kinderen
krijgen en ze zouden veel lachen. Abrupt wordt ze echter uit haar droom gehaald als
ze hoort wie de kandidaat is: Per-Nana!
Neeeeeeeeeeeeee! Ze rent naar de twee vrouwen en zegt: ‘Nee, dat kan niet. Dat
mag niet. Hij is mijn broer, mijn jehaaji-bhai! (scheepsbroer) Daar kan ik niet mee
trouwen!’ Daarmee was het afgelopen met het ge-arrangeer tussen de moeders.
Want hoe goed ze ook hun best deden om Nani te overtuigen dat Per-Nana niemand
van haar was, die vlieger ging niet op! Hij was haar broer en dat was dat. Punt uit,
einde discussie, pech voor jullie.
Een jehaaji-bhai is iemand die geen bloedverwant is, maar wel minstens net zo
belangrijk is geworden door het leven dat men samen heeft gedeeld. Een jehaajibhai doet niet onder voor een ‘eigen’ bhai (broer). Een jehaaji-bhai beschermt zijn zus
namelijk net zoals haar echte broer zou doen en hij weet dat zijn zusje hem ook zo
ziet. Hij weet dat zij speciaal en bijzonder is, net zoals zij dat van hem weet. Een
band met je jehaaji-bhai is een unieke, een bijzondere. Niet de familie, niet het bloed,
maar het leven heeft deze band gecreëerd. En ieder jaar met Raksha bandhan
(feestdag ter ere van de band tussen broer en zus), komt Nani altijd bij Per-Nana op bezoek
en heeft hij nog altijd iets lekkers voor haar.
Als Nani dit vertelt, schateren we samen van het lachen. Later zal ik ontdekken dat
deze tijd samen van onschatbare waarde is. Als ik als tienermeisje op het Indiase
Cultureel Centrum in Paramaribo de toenmalige zanglerares een liedje hoor zingen;
hét liedje van de boot, ben ik terug onder die manjaboom…..
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Foto 3: Brits‐Indische immigranten aan boord.

Inderdei
Mijn naam is Inderdei, ik ben als kind uit Bihar (India) naar dit land gekomen. Ik was
klein, volgens mijn moeder was ik drie jaar oud. Mijn vader was overleden en mijn
moeder wilde niet meer bij de ouders van mijn vader met mij wonen. Die maakten
dagelijks nare opmerkingen over mijn moeder: dat zij haar man had opgegeten,
de dood had ingejaagd. Ze waren van mening dat als mijn moeder een zoon had
gebaard, mijn vader vast nog wel leefde. Hij zou nu voor twee vrouwen, twee
ballasten moeten zorgen, daarom deed hij wat hij deed. Wat deed mijn vader dan?
Hij was landbouwer, mijn vader was een korte, magere, donkere man die elke dag op
het land werkte. Hij verbouwde vooral rijst en mijn moeder zorgde voor de koe.
Er was een koe, voor de melk en haar mest werd als cement voor de keukenvloer
gebruikt. Mijn moeder zorgde daarvoor. Mijn grootouders waren streng voor haar.
Ze deed ook niets goed, ze kreeg alleen lelijke woorden te horen. Maar, zei mijn
moeder altijd, ze sloegen me niet. De schoondochter van de buren werd in de fik
gestoken, in hun eigen keuken! Wat had ik het goed, zei mijn moeder.
Mijn vader kreeg cholera toen ik ongeveer twee jaar oud was en nog geen drie
weken na het vaststellen van de diagnose, overleed hij. Ik zie het nog voor me: een
kleine, tengere, uitgemergelde man in een veel te grote dhoti (kledingsstuk). Die dhoti
moet ooit wit geweest zijn, nu was het lichtgrijs. Zijn wangen waren ingevallen en zijn
ogen leken wel leeg. Hij ging in stilte, hij maakte geen lawaai. De schoondochter van
de buren was krijsend overleden, mijn vader was niemand tot last.
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Na zijn dood werden mijn grootouders alleen maar bozer op mijn moeder. Ze werd
uitgescholden en soms kreeg ze iets naar haar toegegooid. Meestal was het een
lege kan of een leeg bord. Tja, borden uit die tijd konden niet stuk vallen, zoals het
porseleinen servies dat mijn meester had. Mijn moeder huilde elke nacht. Ik weet nog
dat ik naast haar lag en deed alsof ik al sliep. Mijn dag bestond toen uit stil en
onzichtbaar zijn, zodat mijn grootouders niet nog bozer op haar werden, want ik had
een zoon moeten zijn, dan had mijn vader nog geleefd, zeggen ze.
Maar ik ben Inderdei.
Op een dag komt er een blanke man in ons dorp. Hij trekt veel publiek, mijn moeder
staat stiekem van achter een boom te luisteren. Hij vertelt over een nieuw land, een
land waar de grond zo vruchtbaar van was, dat je het niet hoefde te bewerken! De
gewassen groeiden er zo makkelijk, je hoefde ze alleen maar te plukken. Je zou
geen honger lijden, je zou ze zelfs mogen verkopen en het geld mocht je houden.
Je zou een eigen huis krijgen om in te wonen! Je zou een goed leven hebben, dacht
mijn moeder, want in zo een leuk land kon er geen cholera heersen. Die vervelende
ziekte bestond niet in zo een paradijs.
Toen mijn moeder later op die dag terug kwam in de keuken en bij de koe, ontdekte
ze een lelijke brandplek op mijn linkerbovenarm. Het was een wond van ongeveer
zes bij twee centimeter, het was diep, maar gelukkig bloedde het niet meer. Mijn
moeder vraagt mij wat er is gebeurd, maar ik maak geen geluid. Dan loopt ze naar
mijn grootouders. Mijn grootmoeder zegt met hele harde stem dat ik in de keuken in
mijn broek had geplast, dus had zij een stuk hout uit het vuur gehaald en op mijn
bovenarm gelegd. Mijn moeder, mijn lieve stille moeder, heeft mijn grootmoeder bij
haar haren gegrepen en van het bed af gesleept. Ze heeft haar in het gezicht
geslagen, gespuugd op haar, maar geen woord gezegd. Mijn oma heeft gegild, ze
riep God om hulp, want waarom moest ze nu dit ook nog meemaken.
Deze heks had haar zoon opgegeten, en zou haar nu ook verorberen. Maar mijn
moeder is vegetariër, hoe kan ze een mens eten?
Mijn stille lieve moeder pakt me op en loopt weg. Mijn opa schreeuwt, dwars door het
harde gehuil van mijn moeder, dat hij haar aan de bordeelhouder zou verkopen, want
ze verdiende niet beter. Mijn moeder zegt niets, ik kijk stilletjes over haar schouder
naar mijn grootvader. Ik maak geen geluid, ik laat ook geen traan, ik voel niks,
behalve het heel snel kloppen van mijn moeders hart.
We lopen naar een soort van klein hok en mijn moeder laat onze namen noteren.
We mogen doorlopen, naar een groot ding waar nog veel mensen zijn.
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Ze zijn best rustig, ze gillen niet, ze schelden niet en ze doen niet lelijk tegen ons.
Mijn moeder gaat op de grond zitten en in haar schoot val ik in slaap. Wanneer ik
wakker word, zie ik dat mijn moeder tegen de paal achter haar leunt, haar hoofd is
naar haar rechterschouder gezakt en haar ogen zijn dicht. Mijn moeder slaapt, maar
ze huilt vandaag niet!
We krijgen eten, gek eten, ik ken dat eten niet. En mij moeder is vegetariër, maar ze
eet het vreemde eten wel. Ze legt me uit dat het gedroogde vis is. Vis? Ja, zegt ze,
die leven in water. Eigenlijk mag ze het niet eten, haar vader zou dit niet leuk vinden,
maar er was niets anders. Nu mijn moeder vis eet, eet ze misschien nog een keer
mijn grootmoeder op, bedacht ik me. We leren andere mensen en kinderen kennen!
Mijn arm doet niet meer zo pijn en ik speel met ze. We zingen liedjes die ik niet ken,
maar snel leer. We kammen elkaars haren en vlechten ze. Mijn vlechtjes zijn kort en
dik, die van mijn vriendinnetje Samdei zijn lang en smal.
Samdei is met haar vader en moeder aan boord van dit gekke huis.
Nee, zegt Samdei, dit is geen huis, dit is een schip. Het vaart over water en als het
schud, dan komt het omdat het water schud. We gaan naar een nieuw land, een land
waar we een goed leven zullen hebben. Een land, zo mooi en zo vruchtbaar!
Zo mooi en zo vruchtbaar? Mijn moeder zakt tot halverwege haar dijen in de blubber
als we bij dat mooie land aankomen! Dan moet ze mij nog optillen, want ik huil.
Ja, ik huil, maar zonder geluid. Ik ben bang. Als mijn moeder tot zo ver in de modder
zakt, dan zal ik er helemaal in verdwijnen! Mijn moeder is echter zo moedig dat ze mij
op haar schouders neerzet en zo naar de kant draagt.
We krijgen een eigen huis, nou ja, het is een deel van een lang, laag gebouw met
vele deuren. Elke deur geeft toegang tot een ruimte waarin een bed staat en wat
kleding. Aan de andere kant van die ruimte bevindt zich een andere deur. Als je die
open doet, dan kijk je op een soort van open ruimte met in de verte de wc’s van hout
en nog verder een hokje waar je je kunt wassen. Er staat een grote tobbe op het
terrein en we krijgen te horen dat de vrouwen onderling regelen wie er water uit de
rivier naar de tobbe brengt. Dat water wordt dan gebruikt om van te koken. Mijn
moeder moet ook water halen. Dat doet ze nadat ze van haar werk terug is.
Mijn moeder krijgt werk bij de grote witte meneer op zijn paard. Hij is al groot, maar
op het paard lijkt hij wel drie keer zo groot. Mijn moeder let op zijn kinderen en ze
helpt zijn vrouw met van alles. Die vrouw kan echt niks, behalve schreeuwen.
Ze schreeuwt net als mijn grootmoeder. Ik vraag me af wanneer mijn moeder haar
aan haar haren gaat trekken. Samdei en haar moeder werken ook bij die mevrouw.
Zij wassen de kleren en strijken ze, maar mijn moeder werkt in huis.
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Ze moet soms ook ’s avonds naar het huis. Dan gaat ze naar het kleinere huis op het
erf. Daar is die grote meneer ook. Mijn moeder komt dan laat terug, ik doe dan alsof
ik al slaap. Ik maak geen geluid als mijn moeder zachtjes, soms huilend in bed kruipt.
Ik maak geen geluid.
Mijn leven op die plantage is niet slecht. Ik word niet geslagen en mag soms zelfs
spelen met Samdei. Zij is negen jaar oud, dan wordt ze naar een andere plantage
gestuurd. Dat is gek, want haar ouders blijven hier. Moet Samdei alleen daarheen?
Ja, zegt mijn moeder, Samdei gaat daar met haar man wonen. Haar man is leuk, hij
kijkt lief om zich heen als hij haar komt halen. Hij heeft een gek ding op zijn hoofd en
Samdei heeft allerlei grote-mensen-sieraden aan. Wij krijgen lekkere hapjes, ik ben
blij, want ik krijg lekker eten, maar waarom huilt Samdei? Samdei huilt zonder geluid,
net als ik soms doe. Want soms moet ik naar achteren. Dan komt die grote witte
meneer praten met mijn moeder. Ik mag er niet bij zijn en ik mag ook niemand
vertellen dat hij er is.
Wanneer ik negen ben, trouw ik niet. Er is niemand die met me zal trouwen, vertelt
de buurman me. Hij is een beetje gek vandaag, hij stinkt naar de drank die ze vaak
gebruiken. De mannen doen dat soms als ze bij elkaar onder die grote boom gaan
zitten. De buurman zegt hardop dat het kind van de dorpshoer nooit zal trouwen,
dat zal nooit gebeuren. Wat is een dorpshoer, vraag ik me af. De andere man lacht
hardop en zegt dat de buurman jaloers is, omdat hij niet bij mijn moeder op bezoek
mag. De witte man is de enige die dat mag. En dat ik, Inderdei, de dochter van de
hoer ben.
Ik ben twaalf, dan wordt mijn moeder ziek. Cholera! Hier, in het paradijs? Nee, dat
was toch onmogelijk? Mijn moeder blijft op het bed liggen en ik neem haar werk over
in het huis van de witte mevrouw. Die kan nog steeds niks, ze kan zelfs haar eigen
kleren niet aan doen! De meisjes zijn naar de stad, ze gaan naar school en wonen
bij hun tante. De witte mevrouw schreeuwt nog steeds, jammer dat mijn moeder haar
niet heeft opgegeten! Die witte mevrouw is erg dik geworden, soms moet ik haar uit
een stoel trekken omdat ze zelf niet meer kan opstaan. Waarom blijft ze dan zoveel
eten? Na zo een dag werken kom ik doodmoe thuis. Het is druk in en om het huis.
Mijn moeder ligt op het bed, met haar gezicht bedekt. De witte meneer heeft de
opzichter gestuurd. Mijn moeder wordt meegenomen, de mannen uit ons dorp gaan
mee. Ze wordt begraven, zegt de moeder van Samdei. Mijn moeder is in het paradijs
aan cholera overleden, mijn vader is in dat arme land aan cholera overleden, zou ik
nu ook aan cholera dood gaan? Ik krijg geen antwoord, maar word naar het kleine
huis van de grote witte man geroepen. De opzichter brengt me.
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Ik moet eerst gewassen worden en mijn haren worden mooi gekamd. Ik voel me niet
prettig, begrijp me goed, ik vind het leuk om die nette kleren aan te moeten, en om
de armband van mijn moeder aan te mogen, maar mijn hart klopt heel snel. In het
huisje zijn er wel drie olielampen aan. Bij ons thuis is dat maximaal één; we hebben
er maar een. We… nee, ik, want mijn moeder is niet meer. Als de witte meneer me
over mijn wang aait, zegt hij dat ik op mijn moeder lijk. Als hij klaar is met me, dan
streelt hij mijn haar en zegt dat ik mijn moeder ben: die maakte ook geen geluid.
Ik kom thuis en de tranen lopen over mijn wangen, maar geen geluid. Niemand
mocht dit weten, besefte ik. Maar ik had toch ook niemand meer? De moeder van
Samdei kwam niet meer naar me toe en de buurman maakte ook geen lelijke
opmerkingen meer. De ogen van de opzichter hadden hem het zwijgen opgelegd.
Ik was alleen, ik was stil, ik was Inderdei.
Ik word ziek, ik hoop dat ik cholera heb, want ik moet telkens overgeven en ik voel
me moe en zwak. De witte mevrouw doet lelijk tegen me, volgens haar ben ik niet
ziek, maar is dit een straf van haar God. Waarom straft haar God mij? Ik had toch
niets verkeerd gedaan? Ik had niet geschreeuwd, ik had niet gegild, ik had de
meester zijn gang laten gaan, en ik werd gestraft? Ik begreep er niets van.
Ik bleek geen cholera te hebben, want van cholera word je mager en ik werd dikker.
Samdei kwam op bezoek bij haar ouders op de dag dat ik het water in de tobbe
moest vullen. Ze zocht me stiekem bij de rivier op en droeg zelfs een kruik voor me.
Samdei vertelde me dat ik zwanger was, dat ik een kindje zou krijgen! Wat, ik,
Inderdei, een kindje? Ik begreep er niets van, helemaal niets. Samdei vertelde me
wat er zou gebeuren en ik werd bang. Waarom gebeurde dit? Ik had toch niet om dit
kindje gevraagd? Ik had toch niets verkeerds gedaan, ik … ik, Inderdei, was nu niet
alleen stil, maar ook nog doodsbang.
Ik krijg inderdaad een kindje. De opzichter heeft de vroedvrouw naar mijn huisje laten
komen en ik ben alleen met haar, wanneer mijn dochter wordt geboren. Ze is mooi!
Ze heeft een blanke huid met een hoofd vol zwart haar. Zij zal ook van die korte,
dikke vlechten krijgen, besef ik. Maar de vroedvrouw neemt haar mee! Dat had de
dikke vrouw van de witte meneer geregeld, zei ze. Mijn kindje mocht niet bij mij
blijven, die ging naar een tehuis waar ze groot zou worden. Zonder mij, want ik was
een hoer. Mijn kind zou bij de nonnen in de stad wonen. Nou, dan was mijn kind toch
veilig bij de God van de mevrouw, dacht ik. Laat die mij maar straffen, als hij mijn
kind maar een goed leven geeft. Niet lang na de bevalling, ik denk wel drie dagen
later, begin ik weer met werken. En ja hoor, ik moet weer naar het kleine huisje en
ja hoor, ik krijg weer cholera!
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O nee, geen cholera voor mij, ik ben weer zwanger. Alweer een straf van de God van
de witte mevrouw, dacht ik. Wanneer wordt zij nou eens opgegeten? Maar ja, wie
kan zo een dik mens op krijgen? Dit keer kwam Samdei niet. Haar ouders waren
ergens anders gaan wonen. Ik had helemaal niemand om me heen, behalve
Charandass. Charandass was van de Cottica naar deze plantage gekomen. Hij was
alleen, zijn vrouw was op het schip uit India overleden. Charandass stond bij de
rivier, toen ik het water ging halen. Mijn buik was best groot en wat was het warm.
Ik had dikke voeten, maar die kon ik onder mijn bolle buik niet zien. Charandass zei
niets tegen me, maar nam de kruik van mijn hoofd en vulde het met water. Hij liep
voor me uit naar de huizen. Het was pas later die avond, toen ik terug was van het
kleine huisje, dat hij in het donker bij me kwam.
Dat mocht niet, dat begreep ik, want nu wist ik dat de witte meneer niet wilde dat er
mannen met me spraken, laat staan in mijn huis kwamen. Charandass stond in het
donker en hij was zelf zwart, dus dacht ik dat hij niet gezien werd. Hij sprak zachtjes
toen hij me vroeg hoe ik me voelde. Dit is de eerste keer dat iemand mij, Inderdei,
dit vraagt en het voelde goed.
Mijn tweede kind is ook een dochter. Deze leek meer op mij, ze was lichtbruin en had
mijn krullerig haar. Ik kon niet goed naar haar kijken, want ik was zo moe van de
bevalling en ik had zo veel pijn. Ik moet eigenlijk meteen na de bevalling in slaap zijn
gevallen, in een hele diepe slaap. Ik werd later wakker, toen had de vroedvrouw haar
al meegenomen. Ook zij ging naar de nonnen, naar de God van de witte mevrouw.
Ik, Inderdei, heb nu twee dochters bij de God van de mevrouw wonen.
Charandass komt nu elke avond naar mijn huis. Hij wacht eigenlijk op me, dan lopen
we samen van het kleine huis naar mijn huis. Nou ja, samen? Hij loopt wel twee
meters achter me en alleen als het stikdonker is, vraagt hij hoe het met me gaat.
Charandass is zo lief, Charandass gilt niet, hij schreeuwt niet, bij hem hoef ik niet stil
te zijn, maar niemand mag iets van dit alles weten.
Maar in het Paradijs duurt geluk niet lang, lijkt het. Charandass wordt door de witte
meneer naar een andere plantage gestuurd. De arme ziel mocht me nog komen
groeten, samen met de opzichter. Hij had bloed aan zijn hoofd, zijn handen waren
achter zijn rug gebonden en hij keek met één oog naar me. Zijn andere oog was dik
van de zwelling. Dit gebeurde er dus met mensen die me vroegen hoe het met me
ging, dacht ik nog. Dit gebeurt met mensen die lief voor me zijn.
Ik zei niks tegen Charandass en ik zei ook niks toen de witte man overleed. Hij kreeg
geen cholera, maar gele koorts. In India hadden we alleen één ziekte, dacht ik nog,
in het paradijs zijn het er twee! Hij werd niet mager, maar hij zwol op!
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Het was eng om hem te zien, het leek wel of zijn huid dik en papperig werd en er
water uit kwam. Hij ging dood, zijn vrouw ging terug naar Nederland, zeiden ze.
Op de plantage kwam een nieuw gezin wonen, met twee kleine dochters. Ik mocht
voor ze zorgen. De nieuwe mensen hadden hun kok en de hulp van de man
meegenomen. Het was een echtpaar zonder kinderen. Zij waren ook uit India, en ze
kwamen in het dorp bij mij wonen. Ik werd echter opnieuw dik. Dit keer beviel ik,
zonder de vroedvrouw, maar geholpen door de nieuwe bewoners van het dorp.
Ik kreeg een zoon! Een klein, bruin jongetje, met mooie maar o zo nieuwsgierige
oogjes! Hij huilde niet bij zijn geboorte, hij was stil. Wat werd ik bang, maar gelukkig
begon hij zachtjes te hoesten. Ik gaf hem een mooie naam, die had ik zelf bepaald.
Ik ben Inderdei en ik ben 25 jaar oud. Mijn zoon is nu acht jaar oud en ik heb cholera.
U bent de administrateur van de plantage en ik moet u vertellen over mijn kind.
Ik heb u mijn verhaal verteld, mijn kind kent u. Wie zijn vader is?
Nee, dat is niet belangrijk. Ik ga sterven en daarmee gaat mijn eigen achternaam
ook dood. Maar mijn kind krijgt nieuwe ouders: de nieuwe bewoners van het dorp
gaan hem adopteren. Mijn kind krijgt ook hun naam, een nieuwe naam met nieuwe
kansen op een goed leven. U bent hier om dat voor mij, Inderdei, te regelen.
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Foto 4: Zeilschepen aan de westzijde van Paramaribo.

Bharat se aye - Ze kwamen uit India
Bharat se ayebuzurgonmere
Karne ko naukriyeha
Bhaiaurbehna ko chhoor kar
Aye Suriname me.

Mijn (voor)ouders zijn uit India gekomen
Om hier te werken
Broers en zussen achterlatend
Kwamen ze in Suriname aan.

Hoe oud zal ik geweest zijn, een jaar of vijftien, wanneer in het kader van de
Hindustaanse immigratie, een programma op de Surinaamse tv wordt uitgezonden.
Een zangeres, begeleid door haar man, zingt een bijzonder liedje.
De tekst is me altijd bijgebleven. Nou ja, altijd.. nu ben ik even wat regels kwijt.
Maar die avond zal ik niet makkelijk vergeten.
Dit programma geeft namelijk veel stof tot gesprek. De ouderen van de familie
beginnen na afloop te vertellen over hun ouders die per boot in het warme en
overwegend groene Suriname aankwamen. Het verhaal van mijn grootvader is dat
zijn moeder als klein kind in Suriname aan kwam. Ze groeide op, op een plantage
aan de Commewijne-rivier en daar is hij ook geboren.
Gek, maar als kind vraag je je niet af waar de vader van jouw grootvader in dit geheel
is gebleven. Dat doe je pas later, als je wat meer besef hebt. Op het moment dat je
dit verhaal voor het eerst hoort, ben je een uk van vijf en raak je gefascineerd van al
die modder die aan de blote voeten van je overgrootmoeder gezeten moet hebben
toen ze voet aan wal zette! “Tot aan haar enkels zonk ze in de modder, die zilveren
‘kara’ verdween er ook onder.” Die zilveren kara krijg ik ook te zien.
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Het is een zware enkelband, ongeveer een halve centimeter breed. Het lijkt op een
armband, maar dan met een opening erin. Door die opening perste ik toen mijn enkel
erin. Dat deed zeer, want aan weerszijde van die opening waren puntige versieringen
geplaatst die prima in je teer huidje scheurden! Maar als die kara er éénmaal was,
dan had je een bijzonder sieraad aan je voeten. Zonde, zo een kara onder de
modder!

Jungle katein, plantationbanaye
Mehnetkiye raat aurdin
Khoenpasiene se dharti ko sichein
Mehnetkiye raat aurdin.

Ontbossen, het maken van plantages
Dag en nacht hebben ze hard gewerkt
Met bloed en zweet de grond
vruchtbaar gemaakt
Dag en nacht hebben ze hard
gewerkt.

Ja, ook overgrootmoeder moest hard werken. Als klein meisje was ze belast met het
letten op de kinderen van de grote meneer. Dat was de plantage-eigenaar. Ze was
het speelmaatje voor zijn dochters die ongeveer van haar leeftijd waren en ze was
ook de oppas voor de pasgeboren baby. Hoe oud was zes dan? Ongeveer zes, zegt
mijn grootvader. Zes en dan al op een pasgeboren baby passen? Liet ze die dan
nooit vallen? Mijn grootvaders reactie bestond uit een zware lach, waarbij zijn brede
snor omhoog krulde! In mijn memorie is dit een van de leukste herinneringen aan
hem. Nee, de baby liet ze nooit vallen.
Ze zong liedjes voor de baby. Hindustaanse liedjes? Ja, ook Hindustaanse liedjes.
En als de andere kinderen les kregen van een leraar die speciaal voor hun op de
plantage was, dan pikte zijn moeder wat woordjes mee. Het waren Engelse
woordjes! Dat is gek, vond ik, Engelse woordjes, terwijl we hier Nederlands praten.
O nee, herinnerde hij mij eraan, in die tijd was Suriname van de Engelsen, weet je
nog van geschiedenis? Geschiedenis, dat vak waarbij ik moest leren over allerlei
dode mensen, zo saai!
Een andere mooie herinnering van mij is die aan mijn Adjie (oma van vaderszijde), die
op deze momenten met iets lekkers voor ons aan kwam. De situatie is als volgt:
Adja (opa van vaderszijde) zit op zijn ‘hobbelstoel’ met mij op schoot. Nou ja, op schoot,
ik zit op de linkerarmleuning van de stoel en mijn beentjes bungelen over die aan de
rechterkant. Mijn Adja zit in de stoel en mijn armpjes zijn om zijn schouders heen
geslagen. Ik realiseer me later dat ik het enige kleinkind ben tegen wie hij zulke
verhalen vertelt. De andere kleinkinderen worden gefascineerd door verhalen over
tijgers, slangen, Birbal en zijn pot. Maar mij vindt hij het nieuwsgierigst, zegt mijn
moeder. “Omdat jij wegdroomt bij zijn verhalen en veel vragen stelt, vertelt hij die
aan jou.”
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Op dat moment vond ik mezelf een raar kind, eentje die altijd maar vragen stelde en
het probeerde te begrijpen. Als de anderen al wegrenden om te spelen, stond ik met
een fronsje op mijn hoofd en mijn handen in elkaar te recapituleren. Nu ben ik
dankbaar voor deze ‘bijzondere’ liefdevolle tijd met mijn Adja.
Mijn Adjie bezat het talent om in een mum van tijd, zonder enig ingrediënt bij de hand
te hebben, iets lekkers voor ons te maken! Mijn favoriet was haar gulabjamun. En ja
hoor, heel vaak kwam ze, als Adja zijn spraakwater op had, met heerlijke kleverige
gulabjamun. Omdat het nog warm was, was de suikerlaag niet uitgehard en waren ze
dus klef. Dacht ik altijd dat mijn Adjie dit voor mij maakt, bleek dus later dat dit het
enige gerecht was, waarbij mijn Adja de hand van zijn moeder proefde. Met het
ouder worden van de kinderen van de plantage-eigenaar, begon mijn
overgrootmoeder zwaardere taken te krijgen. Ze moest nu klusjes in en om het huis
te doen en leerde ook koken van de kokkin. De kokkin was een oude Creoolse, een
voormalige slavin. Die leerde mijn overgrootmoeder de fijne kneepjes van de
Surinaamse keuken. Omgekeerd mocht zij dan af en toe iets Hindustaans maken.
Restjes mocht ze meenemen naar huis. Dus kreeg mijn Adja vaak een handjevol
kleine gulabjamuns als zijn moeder weer thuis was.

Mandirbanaye, masjiedbanaye, Tempels gebouwd, moskeeën gebouwd
GietaKoraanbasaye
Gieta (een heilig boek van het Hindoeïsme) en
Koran (heilig boek van de Islam) behouden
Hindi basaye, Urdu basaye
Het Hindi behouden, Urdu behouden
Sanskritiujagirkiye.
De cultuur verlicht.

Aan dit couplet moet ik denken wanneer ik me realiseer hoe het leven in mijn jeugd in
de boitie (platteland) van Suriname was. We hadden het goed, we hadden het gezellig
en we waren onderdeel van een groter geheel. De hele boitie had namelijk de traditie
om eens per jaar samen puja (religieuze dienst) te doen. Daar mijn Adja als oudste
van het ‘dorp’ werd gezien, werden er vaak vergaderingen bij ons thuis gehouden.
Er was zelfs een hele schuur vol grote pannen, potten en dat soort spullen. Die
waren gezamenlijk gekocht en werden bij dat soort activiteiten gebruikt. De
panchayatpuja (dorpsgebedsdienst) was een jaarlijks hoogtepunt. Als kind heb je niet
veel meer te doen dan aanwezig zijn, je te gedragen, ervoor zorgen dat je mooie
kleren niet vies worden en uit volle borst meezingen. Om na afloop te genieten van
een heel groot blad van de paloeloeplant vol persad (offerspijs)!
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Foto 5: Groepsfoto met de meisjes van een
internaat v/d rooms‐katholieke missie 1934.

Meisjes bij de soeurs
Nee, dit was toch geen leven, dacht Ramdew, terwijl hij een tros groene bananen
van de boom kapte. Het sap dat vrij kwam stroomde over zijn houwer (machete) en
kleefde aan zijn handen, maar hij liet zich daar niet door afleiden. Met een ferme
beweging zwiepte hij de zware tros over zijn schouder en sjouwde die naar de
steiger. Dit was de laatste voor vandaag. Het zat erop.
Morgenochtend zou hij mee varen met de boot van de buren naar de stad, alwaar
hij zijn trossen met groene bakbananen kon verkopen op de markt. Hij hoopte dat
het een goede prijs op zou brengen, want Ramdew had sinds twee maanden een
extra mondje erbij om te voeden. Hij was namelijk vader geworden van zijn tweede
dochter, Lilian, zijn zevende kind. Ramdew was trots op zijn kroost, maar hij hoopte
dat er niet op al te korte termijn weer gezinsuitbreiding zou komen. Zijn oudste zoon
had namelijk de leeftijd bereikt om te gaan werken, die zou dan wat bijdragen aan de
huishoudpot, maar dan waren er nog vijf o nee, zes, sinds de komst van Lilian.
Ramdew wilde haar Sardjoedei noemen, maar de vroedvrouw mocht de eerste naam
geven. Dat was toen de traditie in Suriname. De vroedvrouw kwam zo gauw je haar
nodig had, ongeacht het tijdstip van de dag. Bij haar broers was dat veelal overdag,
maar Lilian kwam met veel gedoe. Haar moeder kreeg pijn in de vooravond en pas
bij het ochtendgloren zag het kind het daglicht. Zijn vrouw was bijna doodgegaan bij
de baring, maar het kind was beeldschoon en toen ze haar dochter zag, was Dhania
erg blij. Ze was blij met een tweede dochter.
Al die tijd was de vroedvrouw, ze werd Zusterwa genoemd, ter plaatse. Ze was een
lange, stevige mulattin. Ze sprak Hindustaans alsof het haar taal was. Ze aaide alle
kinderen, ze was niet vies voor hun snotneuzen en ze gaf ook de heren een hand.
Iedereen behandelde haar met respect, want zo gauw je haar nodig had, kwam
Zusterwa.
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Bij de geboorte van Lilian was ze er vanaf ongeveer zeven uur ‘s avonds, gewapend
met een kokolampoe (olielamp), lappen katoen, en een tas met mysterieuze
instrumenten. Het eerste wat ze deed was alle visite in de keuken parkeren, zodat
Dhandei in de enige kamer op het matje kon liggen. Bij de eerste kreun van Dhandei
waren er vier buurvrouwen toegesneld. Ramdew vroeg zich af hoe dat nou kon! Hij
had nog niemand geroepen, nou ja, hij had zijn zoon toegeroepen dat hij snel de
vroedvrouw moest halen, terwijl hij met twee zware emmers water het erf op kwam
lopen. Waarschijnlijk hadden die roddelaarsters dat gehoord en kwamen ze
aangerend als vliegen op een hoop stront!
Duidelijk, Ramdew was geen fan van de dames. Hij vond ze vervelend. Met die
schelle stemmen schreeuwden ze tegen hun kinderen, maar nooit tegen die van
hem. Ramdew had dat duidelijk tegen zijn vrouw gezegd: Prima, het zijn jouw
sahelies (vriendinnen), ze mogen dus hier op bezoek komen, maar o wee één van hen
ooit iets vervelends tegen zijn kinderen zei, dan gooide hij haar meteen van zijn erf
af. En Dhandei wist dat Ramdew dat zou doen, gegarandeerd en zonder oponthoud!
Zijn kinderen waren hem namelijk heilig. Ze moesten allen naar school, ook hun
ene dochter. Dat was uniek, want in hun dorp Kandaal was het gebruikelijk dat de
jongens naar school gingen. Ze kregen dan een paar dalaila’s (slippers), een mooi
overhemd en een korte broek. Ze liepen de lange weg naar de school van de soeurs
(nonnen in het frans) op blote voeten, maar voordat ze de klas betraden, deden ze de
slippers aan. Dan gingen ze langer mee! De meiden bleven thuis om aan hun
moeders rok te hangen, vond Ramdew. Dus toen zijn oudste dochter vijf jaar oud
was, ging hij een dagje naar de soeurs en vroeg of zij met haar broers naar school
mocht. De soeurs waren verrast! Ze hadden al veel pogingen ondernomen om de
Hindustanen zo ver te krijgen hun dochters ook naar school te laten gaan, maar
zonder resultaat. En nu kwam er een vader zelf met dit verzoek. De soeurs waren in
de hemel, figuurlijk dan. Natuurlijk mocht Soebhadra naar school, maar het zou leuk
zijn als er een vriendinnetje mee kwam, dan had ze gezelschap en konden ze samen
aan de slag. Kon Ramdew dat regelen?
Nee, Ramdew wilde dat niet. Hij lag niet zo goed bij het dorpshoofd. Die vond hem
maar een lastige man, die tegendraads was en hem alleen koppijn bezorgde.
Ramdew wist dat als hij nu naar het hoofd van het dorp zou gaan, deze zijn macht
zou uitoefenen en Ramdew een slecht gevoel zou bezorgen. Hij zou het anders
doen. Hij ging die avond naar het huisje van Soegriem, ook een landbouwer van een
paar huisjes verder. Soegriem had twee dochters en hij trok zich ook niets aan van
het dorpshoofd. Soegriem speelde vaak de domme, maar Ramdew wist wel beter.
Hij kon erg met en om hem lachen en hij wist dat hij een trouwe kameraad in
Soegriem had gevonden. Soegriem deed eigenlijk alles, maar dan ook echt alles,
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om het dorpshoofd een hak te zetten. Het was dan ook Soegriem die de volgende
ochtend met zijn beide dochters naar de soeurs toe ging. Zijn vrouw mocht mee,
maar ze mocht geen geluid maken, want stel je voor dat ze in het bijzijn van die
soeurs keihard zou beginnen te huilen. Dat kon ze namelijk als de beste! Zijn vrouw
kon huilend zingen! Die maakte dan ook van allerlei situaties een liedje en jankte,
sorry, huilde die dan met veel drama uit. Nee, hij wilde geen expositie van haar
talenten daar. Dat had hij haar duidelijk gemaakt en wonder boven wonder
accepteerde ze zijn voorwaarden. Soegriem was namelijk mentaal voorbereid op
nu-al-een-blerpartij. Dat bleef hem bespaard, maar wat zou er in de plaats komen,
vroeg hij zich af.
Bij de soeurs aangekomen vertelde Soegriem dus dat zijn twee dochters ook naar
school mochten. Hij vroeg of ze bij de jongens in de klas zouden zitten. De klas was
een houten loods, op palen. De kinderen zaten er op de grond op kleedjes en
hadden lei en griffels. De soeurs hadden bedacht dat de meisjes niet in de klas, maar
ernaast op een eigen kleedje mochten plaatsnemen. Aha, dacht Soegriem, de
meisjes gaan niet naar school, maar naar een kleedje NAAST de school!
Het dorpshoofd zou gek worden! Soegriem wreef over zijn snor en onderdrukte een
gemeen lachje. Zo kwamen dan de eerste drie meisjes naar de soeurs op school.
Hun moeders brachten ze er met gemengde gevoelens heen.
Dhandei was nieuwsgierig naar het onderwijs, maar de vrouw van Soegriem maakte
zich vooral zorgen om wie er nu met haar popjes zou trouwen als ze geschoold
waren. Wat had het nou voor waarde, wat zou de toekomst hen brengen. Daar moest
Dhandei nu elke dag naar luisteren. Bovendien hadden de andere vrouwen uit het
dorp zich achter Soegriems vrouw geschaard. Ze konden echter nooit bij Dhandei
over de vloer komen, want Ramdew was duidelijk geweest en Soegriem had hen ook
al de toegang tot het huis ontzegd. Dhandei wist eigenlijk ook niet of dit wel zo een
goede zet voor de toekomst van de meisjes was, maar ze kon nu niet veel meer dan
haar meisje mooi maken en samen met de jongens naar de soeurs brengen.
Ze haalde ze met veel enthousiasme op, want de meisjes leerden liedjes en die
leerden ze op hun beurt aan hun moeder. Ze konden zelfs tellen in het Nederlands
en Dhandei was nu al bij de tien.
Toen Ramdew op een warme middag naar huis kwam, zijn handen kleverig van het
sap van de bananenplant, stond Dhandei in de deuropening. Ze liep op hem af, haar
rechterhand vooruit gestoken terwijl haar linkerhand haar rechterelleboog
ondersteunde. Ramdew wist niet wat hij moest, dus pakte hij die uitgestoken hand
met een diepe frons op zijn voorhoofd.
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Dhandei zei, naar zijn voeten kijkend “Goede middag meneer, welkom thuis.”
Ramdew liet van schrik zijn houwer vallen om zijn vrouw vervolgens te overladen
met complimenten.
Vanaf toen was er een spel ontstaan in dit gezin: elke avond, als alle kinderen waren
gebaad, bepoederd en in de pyjama’s gehesen, gingen ze rond hun ouders zitten.
De kinderen vertelden over school en leerden de ouders Nederlandse woordjes,
zinnen en tellen. Niet lang daarna werd het eerste Nederlandse lied in huize
Ramdew gezongen: In de maneschijn, in de maneschijn...
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Foto 6: Portret van twee
Hindustaanse vrouwen circa 1910.

Overzee en toch zo dichtbij
Met een zucht legt hij de brief naast zich neer en strijkt hij door zijn haar.
Ram, 75 jaar oud, zit in zijn woonkamer in Paramaribo, maar in gedachten bevindt hij
zich op Mauritius. Daar woont Arjun. De brief die Ram net heeft gelezen, is van Arjun
afkomstig. Ram denkt met een goed gevoel terug aan hoe deze toch wel erg
bijzondere vriendschap begon. In de jaren negentig, toen vele Surinaamse
Hindustanen op vakantie naar Mauritius gingen, besloten Ram en zijn vrouw
datzelfde te doen. Ze woonden toen in Nederland en het reizen vanuit dit land was
erg makkelijk. Ze boekten een reisje van veertien dagen bij een bekend reisbureau
en sloten zich aan bij een groep reisgenoten. Het was een geweldig leuke vakantie,
want het land is geweldig. Net Suriname, maar dan met strand. Vooral het eten
daar… Ram krijgt er nu nog water van in zijn mond. Die heerlijke phulauri’s, die
zalige bara’s, die pakora’s en o, die dalpuri! Eigenlijk de simpele daalbhari roti van
Suriname. De mensen leken op zijn familieleden, dacht Ram, toen hij op het strand
slenterde. Hij herkende in elke persoon die hij tegen kwam wel een bekende. Die
man lijkt op Soerin, die vrouw kon een zus van me zijn. Bovendien kwam je met je
Sarnami een heel eind, iedereen sprak het, zo leek het! Zo veel overeenkomsten en
zo een prettig gevoel… dit was een bijzondere plek, concludeerde Ram, terwijl hij
aan het rietje in de kokosnoot zoog.
Die vakantie was zo bijzonder dat Ram en zijn vrouw twee jaar later terug gaan naar
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Mauritius, dit keer op eigen gelegenheid. Ze hadden namelijk ontdekt dat het
makkelijk te doen was.
Dit keer gingen ze lekker met z’n tweetjes, zonder de kinderen. En, hadden ze elkaar
beloofd, elke avond die zonsondergang op Mon Choisy Beach! Ze hadden een
appartement geboekt op loopafstand van dit strand, want de zonsondergang op
Mauritius was bijzonder: zo mooi hadden ze het nergens gezien, als de zon eenmaal
onder was zag je de scholen vliegende vissen en werd het zo snel donker.
Pikdonker! Dan moest je niet nog een hele marathon naar je slaapplek hoeven lopen.
Het moet de derde avond in Mauritius zijn geweest, de zon was net ondergegaan en
Ram’s vrouw vouwde het laken waarop ze hadden gezeten op. Ze zouden nu
teruglopen naar het appartement en daar zouden ze een lekkere rijst met masalagarnalen eten. Ze verheugde zich op de lekkere maaltijd en ontdekte eigenlijk dat de
masala van Mauritius wel erg veel leek op de masala die in Suriname wordt gebruikt.
Ram’s vrouw had van elke reis masala meegenomen en het vergelijken ervan was
haar studie geworden! Ram vond dat prima, want die lekkere proefgerechten waren
een traktatie voor hem. Dus begonnen man en vrouw aan de wandeling naar hun
garnalen toe.
Onderweg zagen ze langs de weg grote beelden, die waren ook typisch voor
Mauritius. Het leek wel of er in elke straat een tempeltje zo niet een beeld langs de
weg was. De beelden waren gekleed. Ram en zijn vrouw zagen een groep mensen
staan bij deze beelden. Ze waren de kleden (het leken wel sari’s die gedrapeerd
werden) aan het verwisselen. Ze bleven staan aan de overkant van de weg om
ernaar te kijken, wanneer een van de mannen aan de andere kant van de weg roept:
“E bhai, aaohiya. Tu palwaar bate!” (hey broer, kom eens hier, je bent familie!)
Arjun, dat was Arjun dus, nodigde hen gelijk uit mee te komen naar huis, want daar
zou zo meteen een puja (religieuze dienst) beginnen. Arjun zou het erg fijn vinden als
Ram en zijn vrouw hem daarbij vergezelden. “Oeps, daar gaan mijn garnalen”, dacht
zijn vrouw, maar ze was tegelijk bijzonder nieuwsgierig naar wat zo een Mauritiaanse
puja inhield. Wat haar verder zo biologeerde was het feit dat Arjun wel heel erg op
haar vader leek. Hij kon zo een jongere, veel jongere broer van hem zijn.
Dat postuur, die blik, dat haar, die loop, alles was zo herkenbaar. Maar voor zover ze
wist hadden ze geen familie hier wonen. Alle broers van haar vader woonden in
Suriname en die kenden ze heel goed. Dus dat kon niet. Arjun nam zijn nieuwe
vrienden, zijn palwaar (familie), mee naar zijn huis. Daar was er een puja ter ere van
de vrouwelijke Hindugodheid Durga. Ram en zijn vrouw vielen van de ene verbazing
in de andere; deze puja was bijna geheel identiek aan hoe het in Suriname
gebeurde! Die liederen die ze zongen waren liederen die de grootvader van Ram ook
zong! De rituelen waren zo herkenbaar, Ram en zijn vrouw wisten precies wanneer
ze zouden moeten opstaan, hoe de Aarti zou verlopen en zelfs de mohanbhog was
bekend!
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Die lapsi-roti smaakte bijna hetzelfde, met die kleine toevoeging van cardamom. De
smaken lagen in elk geval dichter bij die van Suriname dan bijvoorbeeld de prasad
(offerspijzen) van India. Ram wist het nu zeker: Mauritius was Suriname met strand!
In de dagen die erna volgen bespreken ze veel met Arjun en zijn vrouw. Ze zijn elke
dag bij elkaar en creëren veel mooie herinneringen waar ze nog lang aan zullen
terug denken. Ze komen tot de ontdekking dat ze hun kinderen hetzelfde qua cultuur
en religie willen meegeven, alleen hamerde Arjun erg op het stukje taalbehoud. Ram
vond dat niet zo nodig, maar Arjun vond het behoud van het Hindi wel belangrijk.
Zijn kinderen hadden namelijk al heel vroeg het Devanagari (het Hindischrift) geleerd
door te corresponderen in die taal. Arjun vertelde dat dit stukje in Mauritius erg werd
gekoesterd. Iets om het verder over te hebben, dacht Ram.
Eenmaal terug in Nederland ging Ram’s vrouw naar haar vader en vertelde hem wat
ze had meegemaakt. Haar vader was erg onder de indruk en bleef maar vragen
stellen. Wie was Arjun dan? Waar kwam zijn familie vandaan? Zij waren toch ook uit
India naar … de rest van de wereld vertrokken? De ontwikkeling was toch bijna
identiek geweest?
Weer twee jaar later komt Arjun met zijn vrouw naar Nederland. Ze logeren
uiteraard bij Ram Bhai (broer) en Bhauwdjie (schoonzus). Ze ontmoeten ook de vader
van Bhauwdjie, die inderdaad een jongere versie van zichzelf in Arjun herkent. Bizar,
bijna eng. Maar Arjun vindt niks eng: Arjun vertelt dat jaren geleden uit India drie
schepen met migranten vertrokken. Uit hetzelfde dorp, uit dezelfde streek trokken
de inwoners weg. Twee schepen zijn naar Suriname gegaan en één naar Mauritius.
Ram haalt diep adem. Na zijn pensionering ging hij met zijn vrouw terug naar zijn
geliefde Suriname, maar hij had net zo graag op Mauritius gewoond. Ook daar
voelde hij zich thuis. De brieven van Arjun waren vol kracht en energie en liefde.
Ram had een boezemvriend in Mauritius, of was het ergens familie die per abuis op
de andere boot was gestapt? Hoe dan ook, ergens aan de andere kant van de zee,
maar tegelijk in zijn hart, zat zijn Arjun Bhai. Zo ver en toch zo dichtbij.
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Foto 7: Een groep Hindustaanse immigranten 1880/1900.

De klei van Kandaal
Terwijl Charandass terugloopt van het land naar zijn huisje, bedenkt hij zich hardop
dat dit toch geen leven is. Elke dag zwoegen in die hitte, verbranden in die zon en
dan enkele centen krijgen voor de oogst. Charandass is niet blij met zijn leven.
Hij woont op Kandaal, Leiding 5A, met zijn vrouw en zeven kinderen.
Het leven is zwaar. Hij is landbouwer. Hij verbouwt voornamelijk groene bakbananen
en cassave. Dat eerste levert nog wat op, maar cassave is zo gevoelig voor de
weersomstandigheden. Een zware regenval kan de hele oogst doen bederven.
Daarentegen kan een geslaagde oogst veel cassave en dus veel geld opleveren.
Eén keer per week gaat Charandass met de boot van zijn buren mee naar ‘de stad’.
Daar legt de boot aan bij de brug van Poele Pantje, alwaar de markt is. Hij verkoopt
zijn spullen snel, want hij heeft goede waar. Het beetje geld dat hij krijgt, is
voldoende om zijn gezin te voorzien van voedsel en kleding. Hij zou ze zo veel meer
willen geven. Zijn oudste zoon gaat binnenkort van school af. De Mulo-school is in de
stad, veel te ver om er dagelijks heen te gaan en logeren bij familie in de stad is geen
optie voor deze arme jongen, want die hebben ze simpelweg niet. Zijn tweede zoon
wil hij eigenlijk ook laten studeren en die twee anderen hebben zeker talent.
Ze kunnen goed leren, zeiden de nonnen van de jongensschool.
Charandass loopt het kleine houten huisje in. Zijn kinderen spelen in de tuin en zijn
vrouw is in de houten keuken achter het huis. Ze is klein van stuk en haar gezicht is
getekend door het harde leven. Ze heeft harde lijnen bij haar mond gekregen, ze
lacht bijna nooit meer. Ze heeft kleine rimpels bij haar ogen, maar soms ziet hij een
glimp van de oude Kousilia in haar ogen.
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Dan lichten ze op en kijkt ze naar hem op een bepaalde manier. Die blik maakte dat
ze een tweede dochter kregen, terwijl ze amper voor de andere zes kinderen konden
zorgen. Hij moet lachen om de gedachte, want hoe arm ze ook waren, het had wel
wat om in de vooravond in de kleine kamer op de grond met zijn kinderen en vrouw
te zitten, rond die ene olielamp die ze rijk waren en te dromen. De kinderen moesten
dan allen hun ogen dicht doen, dan nam Charandass ze mee op reis. Hij bracht ze in
zijn verhalen naar verre oorden, waar ze de heerlijkste spijzen aten en de lekkerste
drankjes nuttigden. Hij had veel humor. Hij liet ze graag lachen, want dat was toch
het mooiste geluid dat hij kon horen, de lach van zijn kinderen. Zijn oudste zoon had
een harde, luide lach, zijn tweede zoon was meer een binnenvetter ook qua plezier,
de andere kinderen grinnikten, zijn dochter giechelde en zijn kleine meid lag te kirren
op een matje tussen hen allen, alsof ze alles mee kreeg.
Als Charandass op een bewuste dag bij de Poele Pantjemarkt aankomt, ziet hij daar
de bekende man uit het district Saramacca. Ze kennen elkaar niet, maar groeten
elkaar zoals altijd beleefd. De man is lang, donker met vriendelijke ogen. Ze raken
aan de praat, als Charandass hem vertelt dat hij zo graag zijn kinderen zou willen
laten studeren. De lange man oppert een stukje grond dichter bij de stad te kopen,
zodat het reizen naar school een betere optie werd. Hij schetste het uit en
Charandass zag het zitten. Dicht bij de Poele Pantje markt was de bekende meneer
Sharma. Hij was rechtstreeks uit India gekomen, zei men. Hij had een groot bedrijf.
Hij leende ook geld aan de mensen op de markt in ruil voor een betalingsregeling en
een duimafdruk. Maar Charandass had een ander plan. Hij had gehoord dat, als je je
geld bij meneer Sharma bewaarde, hij je daar een vergoeding voor gaf. Charandass
had het besloten: hij zou, met zijn gezin, naar de stad verhuizen, zijn stukje grond op
Kandaal verkopen, met een deel van het geld een woonplek in de stad regelen en de
rest bij meneer Sharma in bewaring geven.
Thuis reageerde Kousilia nogal flauw. Ze stelde veel vragen, ze wilde een heleboel
dingen weten waar Charandass nog geen antwoord op had. Wat als…, wat als…
eeuwig die wat als van Kousil. Hij werd er gek van, maar eerlijk gezegd zette ze hem
zo aan het denken. Kousil was namelijk geen dromer. Ze ging nooit mee op zijn verre
reizen naar vreemde oorden met lekker eten en heerlijke dranken. Ze vroeg hem
vaak om de kinderen dit soort gekheid te onthouden, want als ze hun ogen open
deden, bevonden ze zich nog steeds in de klei van Kandaal. Maar Charandass was
de man en zijn wil was wet. Hij had besloten dus zo gebeurde het.
Charandass regelde via meneer Sharma de koop van een perceeltje met een kleine
woning van hout in de stad, dicht bij de Poele Pantje markt. Hij zou nu niet meer zelf
de producten verbouwen, hij zou ze bij de brug kopen en op de markt verkopen.
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Hij had ook besloten vis aan zijn assortiment toe te voegen. Kousil vond alles goed,
als er maar goede huisvesting was voor haar en de kinderen. Er was echter meer
dan dat: de oudste zoon, intussen achttien, kreeg een baan bij de grote
schoenenzaak als verkoper. Hij ging dagelijks per fiets naar de binnenstad, best wel
een eindje van de Poele Pantjebrug af. De tweede zoon kon niet naar school, want
het gezin besloot de jongere drie jongens naar school te sturen. De tweede zoon
ging in de leer bij de kleermaker om de hoek. Hij zou het vak daar leren en verdiende
gelijk een klein centje. Zijn dochter was nu al dertien. Voor haar moest er nu een
jongeman gezocht worden met wie ze haar leven kon delen. Kousil had het al een
jaar hierover. Meneer Sharma, intussen adviseur van dit gezin, zocht naar een
partner voor de dochter. Die werd gevonden in een jongen die leek op een
Hindustaan, maar een vreemde naam had. Hij werd Sjorie genoemd. Charandass
dacht toen nog: Sjorie, zo noem je je hond niet eens!
Maar Sjorie was een beschaafde, bescheiden en gezellige jongen. Hij had geen
ouders meer en werkte voor meneer Sharma. Hij hield de tuin schoon, bracht de
kinderen van de weledele heer Sharma naar school en haalde ze weer op. Als
mevrouw Sharma wat nodig had, haalde Sjorie dat. Hij woonde op het erf van de
Sharma’s op de bovenverdieping van het houten huis achter het grote huis.
Zo woonden mensen toen in de stad: aan de straatzijde bevond zich een mooie
woning, waarin de rijke mensen woonden. Daarachter bevond zich een diepe tuin
met vele kleine huisjes, sommigen met een bovenverdieping. De huizen waren van
hout gemaakt. Er was een centrale kookplaats en plaats om de borden te wassen.
Helemaal achterop het erf, tegen de schutting van de achterburen aan, waren de
latrines. Sjorie, de rustige grapjas, zag vaak één van de bewoners van het erf, bijna
allen werkzaam bij de rijke heer Sharma, met een groene fles gevuld met water naar
achteren lopen. Zo gauw deze persoon zich in de latrine begaf en de deur dicht trok,
verschanste Sjorie zich achter de latrine, om vervolgens spookgeluiden te maken.
Hoe vaak kwam het niet voor dat de personen in de latrine spontaan bhajans
(religieuze liederen) begonnen te zingen of nog erger, keihard gilden!
Sjorie had de mooie dochter van Charandass al gespot, maar hij zou niet durven
haar te schaken. Stel je voor dat Kousil daar lucht van kreeg, die had hem met haar
ijzige ogen meteen de hel in vervloekt, dacht Sjorie. Dus toen meneer Sharma en
Charandass hem benaderden met het aanzoek, vroeg hij meteen wat Kousil van dit
idee vond. En hoewel beide heren hem verzekerden dat ze het een goed idee vond,
maakte Sjorie de volgende middag de wandeling naar het huis van Kousil en haar
gezin. Hij had zijn mooiste pak aan, zijn haren waren gekamd, de scheiding in het
haar was met een waterpas getrokken en zijn kuif leunde in een krul tegen zijn
voorhoofd.
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Sjorie had een katoenen zakdoek in zijn borstzak. Hij wilde echt zeker weten dat
Kousil het eens was met deze verbintenis, want hij was echt bang voor haar. Hij was
er namelijk van overtuigd dat Kousil mensen kon vervloeken, zonder ook maar een
woord te zeggen of sterker nog, de lippen te bewegen. Nee, Sjorie moest het zeker
weten en die twee heren geloofde hij niet.
Het mooie meisje zat onder een boom met de baby in haar armen. Ze was lang voor
haar leeftijd, bruin en had de mooiste krullende haren die hij had gezien. Ze had
geen ijzige, maar warmbruine ogen. Ze lachte naar hem, toen hij naar haar zwaaide.
Met een hoofdbeweging gaf ze aan dat haar moeder in het huis was. Sjorie klopte op
de deur en stapte de woning binnen. Gelijk zag hij Kousil in haar lange rok en sluier.
Ze zei niets, maar keek naar zijn voeten en Sjorie deed gelijk een stap terug: hij had
zijn schoenen nog aan! Nadat hij deze had verwijderd, liep hij opnieuw de woning in.
Kousil wees naar een houten bank die tegen de muur was.
Sjorie ging zitten en Kousil bleef staan. Ze zei niets, ze keek alleen. “Is ze me op dit
moment aan het vervloeken, verander ik zo in een kikker?” dacht Sjorie, terwijl hij
een zenuwachtig lachje onderdrukte. Kousil bleef echter stoïcijns voor zich uit en
naar hem kijken. Sjorie pakte de zakdoek uit zijn borstzak, toen Kousil begon te
praten: “Mijn dochters zijn weliswaar geboren in de klei van Kandaal, maar ze mogen
nooit meer zo een armzalig en zwaar leven lijden. Ze zullen niet naar school kunnen,
maar ze zullen eervolle burgers worden. Denk je dat je ervoor kunt zorgen, dat mijn
dochter nooit in de klei hoeft te lopen, ook niet in de klei daar bij de Poele
Pantjebrug?” Sjorie, getroffen door de woorden van deze vrouw, stond op en gaf
haar de zakdoek. Kousil nam het aan, er zat iets in gewikkeld. Ze vouwde de
zakdoek open, om er twee armbanden in te treffen. “Ze waren van mijn moeder en
zijn mijn enige bezitting. Ik kan uw dochter een goed leven beloven, ik zal lief voor en
zuinig op haar zijn. Ik zal haar elke dag laten lachen, ik zal voor haar zingen, ik zal
haar groene fles vullen voor als ze naar de latrine moet. Ik zal uw dochter een goed
leven geven.”
Zo kwam het dat twee weken later er een klein huwelijk plaats vond bij de familie van
Charandass. Het ging goed met iedereen. De jongens deden het goed op school, de
oudste zoon verdiende een goed salaris, de tweede jongen had kleermakerstalent en
het kleine kindje kroop intussen. Zijn dochter ging bij haar man, op loopafstand van
haar ouders en de Poele Pantjebrug wonen. Ze was al gauw zwanger, lang leve dit
leven in de stad. Maar dan, het is dinsdagavond, Kousil heeft de baby net een bad
gegeven en is haar aan het afdrogen, als ze naar buiten loopt om de spelende
kinderen in bad te sommeren.
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De baby kruipt snel naar de olielamp toe en trekt het omver. In een mum van tijd
veranderen de omgeving van de baby en zijzelf in een vlammenzee. Kousil weet niet
of ze eerst het gekrijs van de baby hoorde, of de geur van brandend vlees rook. Ze
rende naar binnen pakte het kind met vuur en al op en rende ermee naar achteren
om het in een emmer met water te dompelen. Als ze het kind eruit haalt,
lijkt het erop dat de baby is gevild. Haar gezicht, armen, romp en benen, alles is
veranderd in een rauwe roze massa. Het kind gilt niet meer, ze is buiten bewustzijn.
Het vuur in huis is door de oudere zonen gedoofd. Zij rennen met een laken naar hun
moeder en wikkelen haar met de baby erin. De oudste had intussen de fiets gepakt
en was de dokter op de hoek gaan halen. De buren kwamen aangerend, de tweede
zoon werd naar de markt gestuurd om Charandass te halen en de andere zonen
stonden als versteend erbij.
Ongeveer 45 jaar later, wanneer één van de jongere zonen merkt dat zijn dochter
verliefd is op de zoon van de weledele heer Sharma, voelt hij zich verplicht zijn lieve
dochter dit verhaal compleet te vertellen. Dat zijn zusje ernstig is verbrand, weet
iedereen, dat is zichtbaar. Dat het door een olielamp kwam, dat is de officiële lezing,
maar Soeroedj weet dat nu de tijd rijp is om zijn dochter te vertellen dat toen de
dokter de baby had gezien, hij haar met spoed naar het ziekenhuis in de stad bracht.
Kousil en Charandass gingen mee. De baby werd opgenomen, Kousil mocht in het
ziekenhuis slapen en Charandass kwam naar huis. De dokter wilde geld voor de
behandeling van de baby, dus wilde Charandass dat spaarpotje dat hij bij meneer
Sharma in bewaring had gegeven, terug. En laat nu de weledele heer Sharma
beweren dat hij nooit geld van Charandass had gekregen. De papieren met de
duimafdruk? O nee, hoor, Charandass vergiste zich. Hij had papieren van de
aankoop van het huis gekregen, maar bewijs dat hij geld in bewaring had gegeven
was er niet.
Soeroedj vertelt aan zijn dochter, dat hij zijn vader die dag voor het eerst in zijn leven
zag huilen. Hij verlangde letterlijk terug naar de klei van Kandaal, want hoe zwaar het
leven daar ook was, de mensen waren daar niet zo gemeen als deze rijke dief. Als
meneer Sharma van dit geklaag hoort, gooit hij Sjorie en zijn hoogzwangere vrouw
het huis uit. Met een buideltje kleren als enig bezig, trekken zij in bij Charandass.
Het inkomen van de oudste twee zonen wordt gebruikt om de medische kosten van
de baby te dekken. Ze zal genezen, maar de littekens zullen blijven, letterlijk.
Dat is niet erg, zegt Charandass altijd, dat is de herinnering voor mij aan wat ik haar
heb aangedaan door de klei van Kandaal te verruilen voor dit leven.
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Foto 8: Een Brits‐Indische immigrante.

Die Duitse officier
De zengende middaghitte van district Saramacca op een doordeweekse middag
rond drie uur uur, een semi-vermoeide landbouwer die van het land naar zijn huis
loopt, vergezeld door zijn kinderen die rond hem huppelen. Het zweet druipt zowat
van zijn rug af. Op zijn hoofd heeft hij een lap katoen tot tulband gedrapeerd, daar
hangt een sliert van langs zijn rechteroor. Met die sliert veegt de landbouwer
regelmatig het hete vocht van zijn voorhoofd. Het is ergens in 1940, in Europa heerst
er onrust. Op Saramacca echter het tegenovergestelde.
Saramacca is een oase der rust. Het leven gaat gemoedelijk door alsof er niets
aan de hand is. De kindjes gaan gewoon naar school en spelen blij buiten op het erf.
Sommigen helpen hun moeder met huishoudelijke klusjes, anderen letten op de
kleintjes en de ietwat oudere jongens gaan het land op, om hun vader te steunen bij
de landbouw. Er wordt voornamelijk rijst verbouwd, maar de oogst van bananen,
cassave en groente mag niet verwaarloosd worden. Ook dat ziet er goed uit.
Daar staat deze landbouwer om bekend.
Deze landbouwer is de op dat moment veertig jaar oude Dihal Krishna, gehuwd met
Kamlie en vader van zijn vele kinderen. Op het moment dat dit gebeuren plaats vindt,
zijn het er ongeveer zeven in de leeftijd van 1 tot achttien jaar. De oudere meiden
zijn al gehuwd en dus het huis uit. Dihal vond het voor hun beter om ze in de stad te
laten trouwen, hij dacht dat ze daar een leuker leven zouden hebben dan op
Saramacca. Op Saramacca was het leven goed, maar het eindigde wel op Post
Groningen, waar de landbouwproducten werden verhandeld. Verder dan dat punt
kwam men in deze wereld niet. Dihal wilde dat zijn jongens een goede opleiding
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genoten. Hij had begrepen dat ze op de streekschool de gehele basisschool zouden
kunnen afmaken, maar daarna zouden ze toch naar de stad moeten. Dihal was van
mening dat ze dat dan maar moesten doen. Hoe hij dat zou regelen, waar dat van
betaald zou moeten worden, daar had hij op dit moment geen antwoord voor.
Terwijl hij terug loopt van het land naar huis, een deel van zijn kids om hem heen
drentelend, bedenkt hij dat hij voortaan Nederlands thuis wil spreken. Hijzelf kan
aardig uit zijn woorden komen, maar Kamlie blijft bij het Sarnami. Dihal denkt dat
Kamlie ook de taal moet leren, alleen dan zullen de kinderen foutloos Nederlands
leren en dus een betere kans maken op een goede plek in de maatschappij.
Nee, zijn kinderen hoefden van hem geen landbouwer te worden, maar hij eiste wel
van ze dat ze hun best deden op school en dat ze goede resultaten boekten.
Hij wilde zo graag meemaken dat zijn oudste zoon gekleed in mooie witte kleren
samen met de officieren aan tafel zou zitten en deel zou nemen aan het gesprek.
Wat zou hij trots zijn als hij dit mocht aanschouwen. Op ongeveer datzelfde moment
komt zijn oudste zoon Harrielal – men noemt hem Sjors – op hem afgestormd.
“Pa..pa, dekh Strateur awe hai.” (Pa..pa, de strateur komt eraan), gilt hij,
Strateur, ook zo een naam. Nee, de man was werkzaam als een soort van
boekhouder op Post Groningen. Als je daar aanmeerde met je bootje, meldde je je
bij hem aan. Hij liet dan je bootje uitladen en schreef op wat je bij je had. Hij deed de
administratie, hij was administrateur en kreeg zo de naam: Strateur! Logisch, niet?
Strateur op het land van mij, dacht Dihal? Wat komt hij hier doen? Totaal
onbevangen, maar zo nieuwsgierig als een krokodil naar een verdwaald kuiken, liep
hij op Strateur af. Bhai Strateur, kaise? (broer strateur, hoe gaat het)? Hij gaf hem een
hand en veegde opnieuw zijn voorhoofd af. Strateur knikte en zei: “Dihal, ik moet je
dringend spreken. Gisteren heb je twintig zakken rijst afgeladen op Post Groningen.
Er is een Duitse officier gekomen en die wil je daarover spreken”. Een Duitse officier
die mij wil spreken? Waarom? Mijn rijst is altijd van goede kwaliteit en ik mix geen
gebroken korrels door de hele. Dat staaltje boeverij van mijn buurman Khelawan is
mij vreemd, ik doe daar niet aan. Dus dat kan het niet zijn. Wat wil die Duitse officier
van mij dan?
Strateur kon daar geen antwoord op geven, maar hij vroeg dringend, bijna dreigend,
of Dihal met hem mee kon komen naar de boot die was aangemeerd aan de
linkeroever van de Saramacca-rivier. Aan boord bevond zich de Duitse officier.
Nu was Dihal helemaal strak van de zenuwen. Dus die Duitse man wilde hem niet
alleen spreken, maar die was ook nog naar zijn land afgereisd! Dihal sommeerde zijn
kinderen naar huis te gaan en Kamlie te zeggen wat er was. Er was visite: witte
visite! Een Duitse officier was gekomen. Dihal zou hem naar huis meenemen, dus
moest Kamlie iets lekkers maken.
___________________________________________________________________________________________________
37 / 45
Copyright 2013 Stichting Surya, www.suryamedia.nl

Laat ze maar een kip slachten, nee een doks, of nee, doe maar allebei. Dihal wilde
een goede indruk maken op deze vreemdeling die helemaal naar zijn land was
gekomen! Hij wilde in elk geval zijn Hindustaanse gastvrijheid tentoonstellen. Thuis
ontving Kamlie het bericht echter niet zo enthousiast. Wat dacht die Dihal wel, dat zij
niets te doen had? Zeven kinderen voeden, opvoeden en dan ook nog het
huishouden en nu ook nog een kip en een doks slachten? Mooi niet, dacht ze. Als
die officier wilde eten, dan kon hij een bord rijst met masala-vis krijgen! Vanochtend
had ze die vissen gevangen in de rivier. Er was genoeg voor iedereen. Die officier
zou het daarmee moeten doen en ach, Dihal kon toch nooit lang boos op haar
blijven. Kamlie had echter nog een overweging: van de vrouwen uit de buurt had ze
gehoord dat er ruzie was in Europa. De witten waren niet lief voor elkaar, ze leefden
in onmin.
Hoe kon een witte dan lief zijn tegen haar zwarte Dihal?
Kamlie vertrouwde het voor geen meter. Ze wist ook dat haar wantrouwen haaks
stond op de goedgelovigheid van haar man. Hij zou die officier zeker naar huis
brengen en zij, Kamlie zou hem niet alleen te eten geven. Ze prepareerde ook een
speciale beker voor deze man. Kamlie pakte de mooiste geëmailleerde drinkbeker
met roze bloemen erop. De donkergroene rand zou ze inwrijven met een stukje
Madame Jeanette peper. Die officier zou ze een lesje leren, kom maar op!
Intussen was Dihal met Strateur aangekomen bij de boot van de Duitsers. Het was
geen groot schip, maar een klein bootje met overdekking tegen de zon. De officier
was een lange slanke man met een grijs hoedje op. Hij droeg een uniform in dezelfde
kleur en had zware leren laarzen aan zijn voeten. Hij had een grote snor en keek vrij
nors. Dihal werd nieuwsgieriger naar de komst van deze man, maar er kwam snel
duidelijkheid. De officier was in Paramaribo en had zakken rijst gekocht van een
koopman. Hij was tevreden over de kwaliteit van de rijst. De officier vertelde dat er
in Europa oorlog was en hij zo veel mogelijk rijst wilde opkomen en opslaan voor het
geval er voedseltekort ontstond. Dihal moest in gedachten lachen: voedseltekort,
man, hier groeit de rijst zo veel je wilt, de vruchten aan de bomen raken nooit op,
de groente wordt alsmaar groener en de vissen in de rivier blijf je maar vangen.
Nee, geen voedseltekort op Saramacca! Maar hij hield wijselijk zijn mond.
De officier had dus in de stad rijst gekocht, die geproduceerd was door Dihal. De
koopman daar had hem naar Post Groningen gestuurd, want daar leverde Dihal zijn
producten. Die twintig zakken van Post Groningen had de officier al gekocht, maar hij
wilde meer. Dihal dacht na: twintig zakken gewoon gekocht? Dat zou hem twintig
keer vijftig cent opleveren! Zo, dat was mooi meegenomen. En nu wilde hij meer!
Dihal vroeg de man mee te komen naar zijn huis, daar had hij nog wat in de opslag
liggen. Aangekomen in de opslag zag de officier zeker vijftig zakken rijst liggen.
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Hij liep wat rond, voelde links en rechts aan wat zakken en porde af en toe ergens in.
Toen liep hij terug naar Dihal: hij wilde alle zakken opkopen! Dihal mocht zijn prijs
noemen. Dihal kreeg echter het idee dat er nog meer zweetparels van hij hoofd
afrolden en hij veegde zijn voorhoofd opnieuw. Nee, hij moest goed doen, want deze
man had al zo veel van hem gekocht. “Wat wilt u ervoor geven?”, hoorde hij zichzelf
zeggen. Hij hoopte dat de officier vijftig cent zou willen betalen, maar dat betwijfelde
hij, daar het om een grotere partij ging. De officier nam zijn petje af, zelfs zijn haar
was wit!
Hij krabbelde over zijn kruin en zei toen met harde stem: “Dihal, je krijgt van mij
twee guldens per zak”. Dit was het begin van het winkeltje van Dihal, Kamlie en de
kinderen. Met de opbrengst van deze rijstdeal, begon Dihal een klein winkeltje bij de
aanlegplaats van boten. Hij verkocht simpele levensmiddelen en blikjeswaren die hij
uit de stad haalde. De winkel draaide echter beter dan verwacht en gauw kon het
eerste kind naar de stad om verder te leren. De officier is vaker naar Saramacca
gekomen. Hij werd altijd hartelijk ontvangen door Dihal en zijn gezin. De vis smaakte
de eerste keer wel erg pittig, hij voelde dagen later nog die zeer pikante smaak. Maar
daarna had hij het idee dat het eten wat milder gekruid was. De laatste keer kwam de
officier niet, maar stuurde hij bericht voor Dihal: of hij direct naar de stad wilde
komen, hij had hem dringend nodig. Dihal stapte gelijk in zijn boot en voer naar
Paramaribo. Op de afgesproken plek stond die Duitse officier. Hij leek vermoeid,
maar zijn stem was kraakhelder toen hij sprak: ”Dihal, mijn schip is aan het zinken.
De bemanning heeft luikjes open gemaakt en het schip maakt water. Je mag van
boord halen wat jij nodig acht, je mag meenemen wat je maar wilt.”
Laat dit schip nou de Goslar wezen.
De Goslar
Het is 5 september 1939, vijf dagen na het uitbreken van de vijandelijkheden tussen Engeland en
Duitsland. Een donker schip komt de Surinamerivier op en vraagt asiel. Het is het Duitse 6000-tons in
1929 gebouwde ' turbine-stoomschip ' Goslar, toebehorend aan de Norddeutsche Lloyd dat, naar later
bleek, voorgoed ligplaats koos op de reede van Paramaribo. De kapitein Berkhoff achtte voortzetting
van de reis naar Europa niet raadzaam en bleef waar hij was, ondanks het feit dat zijn Chinese
bemanning om die reden aan het muiten sloeg en werd afgevoerd waarbij zijn machinist Scharfenberg
zich toen al had willen aansluiten. De eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog gingen voorbij en
de overgebleven Duitse bemanning, 15 man sterk, zocht aansluiting bij de Duitse gemeenschap en
sloot vriendschap in de stad, zoals ook met de toenmalige Commissaris van Politie Van Beek. Men
zocht elkaar over en weer op, op de wal en op het schip, en wachtte de gebeurtenissen af.
Een gerommel in de ruimen van het bijna lege schip duidde op activiteiten aan boord, doch men
schonk er weinig aandacht aan. Dan wordt het 10 mei 1940. Duitsland valt onverhoeds Nederland
binnen en het is ook in Suriname oorlog. Het is de gepensioneerde Lt.Kol. C. Haakmat - in die dagen
beroepssoldaat bij het KNIL en ingedeeld bij de gevangeniswacht te Fort Zeelandia altijd bijgebleven
hoe hij, na op 9 mei tot laat in de avond een verjaarsfeest bij de Duitse predikant Ds Schmidt, met wie
hij in de padvinderij actief was, te hebben bijgewoond, dezelfde Ds Schmidt in de nanacht als
gevangene moest bewaken. Vrienden en medewerkers waren plotseling vijanden geworden.
Bron:http://www.suriname.nu/301ges/goslar01.html
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Foto 9: Hindustanen in traditionele feestkleding.

Wat als
Ja, wat als… hoe eerlijk is het om een zin met deze twee woorden te beginnen?
Je blijft namelijk speculeren en zult nooit weten hoe het zou zijn gelopen. Je gaat
romantiseren, piekeren misschien, dus eigenlijk moet je nooit een zin starten met
deze twee woorden.
We zijn op een familiefeestje, wanneer ik in gesprek raak met één van mijn liefste
tantes. Ze is mijn phoewa (vader’s zus) en ze heeft mij nog nooit in de steek gelaten.
Ze is niet elke dag het centrum van mijn bestaan, ze is meer een eeuwig aanwezig
lichtpuntje: ongeacht de omstandigheden, ze blijft schijnen. Ze is op dit moment bijna
zeventig jaar oud, ze praat hard, lacht net zo en schroomt niet haar ongezouten
mening te geven. Ze is altijd netjes gekleed, daar heeft ze haar vak van gemaakt.
Als jij iets aan hebt, wat haar niet bevalt, zal ze dat ook – zonder dat de omgeving
dat door heeft – tegen je zeggen, begeleidt van een advies ter verbetering. Ze zal
altijd naar je luisteren en blijft bemoedigend knikken, totdat je iets zegt wat haar niet
zint. Dat volgt er een vraag van haar, die je meteen stil maakt. Ze dwingt je tot
nadenken, met enkele woorden kan zij dat bereiken. Ze is sterk, want toen de hele
familie één van de schoondochters liet vallen omdat die van hun zoon en neef ging
scheiden, bleef zij er contact mee houden. Ze hield de warme band in stand en liet
anderen die haar tot een keuze dwongen, gaan. Ze gaf ook geen weerwoord als
deze mensen haar hierover de les lazen. Ze liet ze kletsen en deed wat ze zelf goed
vond.
Ze was haar tijd ver vooruit, deze lieve phoewa van mij. Het is op dit ene
familiefeestje, dat ik naast haar ga zitten. Eerst om haar te groeten en uit
beleefdheid te vragen hoe het met haar gaat.
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Daarna omdat we in een geanimeerd gesprek verstrengeld raakten. In dat gesprek
merk ik dat zij veel weet van vroeger en dat ze er zo leuk over kan vertellen en ja,
laat mij nou het nieuwsgierigste nichtje van de familie wezen.
Ze was ongeveer elf jaar oud, toen zag ze het al helemaal voor zich: ze zou na de
basisschool naar die ene school aan de Zinniastraat gaan. Daar zou ze twee jaar het
ULO volgen om vervolgens te starten op de verpleegstersopleiding. Optie twee was
om naar de kweekschool te gaan, maar zij voelde er veel meer voor om zieke
mensen bij te staan en hun een handje richting beterschap te helpen. Toen ze in de
zesde klas, hier groep acht, zat, bleken haar ouders echter andere plannen voor haar
te hebben.
Haar vader was het middelste kind van zijn ouders. Zijn oudere broers en zussen
werden altijd geconsulteerd. De zussen hadden eigenlijk geen stem in dit geheel,
hun echtgenoot wel. Dus eigenlijk waren het de broer en zwagers van haar vader
die het hadden besloten: ze zou na de basisschool moeten stoppen met school, het
huishouden onder de knie krijgen en trouwen. Ze beleeft het opnieuw als ze het mij
vertelt. Het waren haar moeder en vader die haar bij zich riepen. Ze weet zelfs nog
dat ze een gele jurk aan had. Een lange jurk, waarvan de rok tot over haar kuiten
hing. De bovenkant van de jurk was met kant bewerkt. De mouwen waren kort, het
waren pofmouwtjes. Haar ouders zaten naast elkaar op een houten bank en zij zat
voor hen op de grond. Ze vond dat prettig, want dan kon ze haar ouders tegelijk over
de knie aaien. Dat was voor haar het intiemste contact dat ze met haar ouders had.
Haar ouders wisten van haar dromen om verpleegster te worden en hadden dit dus
in de familie besproken en men had besloten dat dit niet kon.
Ze viel stil, ze begreep het niet. Ze had het toch goed uitgestippeld? Ze had alles
zelf uitgezocht, zonder de familie daarbij te betrekken en nu mocht het niet? Waarom
niet? Omdat wij het geld er niet voor hebben. Je bent de oudste van onze kinderen
en je weet dat de anderen – er waren namelijk nog zeven kinderen na haar – ook
een scholing dienen te genieten. De jongens kregen voorrang en zij als meisje zou
toch moeten trouwen. Dus hadden haar ooms besloten dat zij moest stoppen met
school.
Ze was perplex, maar ze protesteerde niet. Ze was niet eens boos, want zo zag het
leven er toen uit. Je ooms, niet eens je ouders, besloten wat er met je zou gebeuren.
Ze was gelaten, ook toen ze die laatste schooldag afsloot met een lange wandeling
in slentertempo richting huis. Dat was het, geen school meer voor haar.
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Niet lang daarna is bekend met wie ze gaat trouwen. Hij is leuk en hij is
buschauffeur, dus hij kan wel wat. Meer dan die stomme landbouwers uit dit dorp.
Die jongens van hier die deden maar één ding: op het land werken, daarna met z’n
allen hangen onder de manjaboom (mangoboom), opmerkingen maken over de meisjes
die bij de put water haalden. Nooit hielpen ze een handje, de meisjes trokken zelf de
met water gevulde emmer naar boven. Het was zwaar, maar ze hadden de jongens
daar niet bij nodig. Verder dan dat kwamen ze niet. Zelfs een keer per jaar, als de
hele buurt een puja (religieuze dienst) had, dan deden die jonge mannen niet veel.
Zij kwamen pas bij het eten tevoorschijn. De dienst werd voorbereid door de oudere
mannen uit het dorp, de vrouwen zorgden voor het eten. De jongere mannen waren
wel betrokken bij het maken van de tent waaronder men kon zitten. Dat herinnerde
ze zich goed. Dan werden er boomtakken gehakt en als palen in de grond geslagen.
Daarop bouwde men een dak van palmtakken, zodat de mensen in de schaduw
zaten.
Behalve bij die ene bepaalde puja, die vond in huis plaats, want dat vond in de
regentijd plaats. Ze weet nog, dat als de pandit op de schelp blies, de sankh, dat je
dat geluid dorpen verder hoorde. Dat vertelde haar tante haar een keer. Ze hoorden
kilometers verder dat er hier puja was. Als echo op de sankh (schelphoorn) klonk het
loeien van de koeien uit de weilanden. Nee, ze was blij dat ze met een jongen zou
trouwen die meer kan dan land- en tenten bouwen. Ze had hem niet gezien toen ze
met de thee naar buiten moest om hem en zijn oom te begroeten. Zij had een zware
sluier om gekregen en kon er amper doorheen kijken. Maar ze was niet stom. Zij had
namelijk de stoelen neergezet en dat een avond van tevoren zodanig gedaan, dat zij
hem kon bespieden! Ja, ze had hem voor de kier van die ene wand neergezet en na
de thee had ze hem door de naad bekeken. Hij had een vette kuif, het leek er niet op
dat hij loenste, hij lachte niet, hij was niet bepaald lang. Hij was goed gekeurd, maar
niet dat zij dat kenbaar mocht maken. Het waren opnieuw haar ooms die dat deden.
Zo gebeurde het: ze trouwde met hem en was nog geen vijftien toen ze haar eerste
kind kreeg. Het was een schat van een jongen en daar zij een actieve rol had in de
opvoeding van haar zeven broertjes en zusjes, was de verzorging van de baby geen
probleem. Dertien maanden na de geboorte van de jongen, kreeg ze opnieuw een
zoon. Dit keer had ze het moeilijker, want de oudste zoon was getroffen door polio
en hield daar kromme benen aan over. Dat deed haar pijn. Ze vroeg de arts telkens
wat ze voor hem kon doen. Kon ze spalken maken, had hij speciale schoenen nodig?
Ook wendde ze zich tot haar wijze ooms, die suggereerden een speciale puja voor
het kind, maar ook toen had niets gemaakt dat haar oudste kon lopen. Het is pas
later, als hij ongeveer zeven jaar oud is, dat hij naar het ziekenhuis van de kerk mag.
Daar waren er doktoren die ijzeren dingen maakten waarmee hij leerde lopen.
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Haar ooms vonden dat maar niets, de kerk zou haar toe-eigenen en haar zoon zou
katholiek worden! Dit keer konden haar ooms de boom in, ze had dit echter niet
tegen hun gezegd. Het was haar man die in opstand kwam.
Het is ook die man die haar, ongeveer vijftien jaar later bemoedigd om te leren kleren
te maken. Ze mocht naar naailes, kreeg van hem een trapmachine van het merk
Singer! Ze maakte nu zelf de kleren voor haar gezin, haar broers en zussen, haar
moeder en soms ook voor mensen uit de buurt. Daar kreeg ze geld voor.
Haar man stimuleerde haar tot meer. Ze mocht later ook op cursus bloemschikken
en daar verdiende ze ook een aardig centje mee.
Ze is, terugkijkend op dit alles, bijzonder content. Ze is blij met het leven dat ze
met haar man en kinderen heeft. Ze is blij met de keuzes die haar ooms voor haar
hebben gemaakt en ook met de beugels van de katholieke doktoren.
Ze wil dat haar kleindochters wel leren en studeren. Ze is ervan overtuigd dat
onderwijs de sleutel is voor een betere toekomst.
Ze heeft ook geleerd om nooit een zin te beginnen met de woorden “wat als”,
want dan ging je dromen en romantiseren en soms zelfs piekeren.
Je zou echter nooit weten hoe het zou zijn, het antwoord op “wat als” kreeg je
toch niet. Ze is blij met haar hier en nu.
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Nawoord
We hopen dat u heeft genoten van dit e-book over de Hindustaanse Diaspora
en dat de verhalen u een beeld hebben gegeven van vroegere tijden.
U kunt dit e-book kosteloos downloaden, alleen voor privé, niet-commercieel
gebruik, van de website www.suryamedia.nl.
Reageren kan via info@suryamedia.nl. Wij stellen uw reactie zeer op prijs.
Op www.suryamedia.nl vindt u meer informatie over de
Hindustaanse diaspora en cultuur.
De stichting Surya is opgericht op 28 september 1995 te Amsterdam met als
voornaamste doel de beleving van de Hindustaanse kunst en cultuur te bevorderen.
Verder wil de stichting het emancipatie-en integratie proces bij de Hindustanen in
Nederland bevorderen. De stichting trachtte haar doelstellingen onder meer te
realiseren door gedurende vijftien jaar informatieve en voorlichtende radio
programma's te produceren en uit te zenden via Salto Omroep Amsterdam
(1995 - 2010). Informatie, opinie, en reportages over onder meer de Hindustaanse
gemeenschap, haar cultuur en diverse activiteiten worden nu voornamelijk gebracht
via de eigen website van stichting Surya in combinatie met diverse social media
platformen.
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Gebruikte foto’s
Afkomstig uit de collectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam.
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