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VOORWOORD 

 

Allereerst wil ik de Almachtige danken voor het aan mij gegeven 

doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en zelfdiscipline om dit proefschrift te 

kunnen voltooien. Ik wil de Almachtige ook danken voor mijn ouders Cordelia en 

Ewald en mijn oma Jet, die mij hebben gestimuleerd om mijn talenten te benutten 

en mijn kansen te kunnen zien en te grijpen. In 1973 verhuisde ik op mijn 20
ste

 

naar Nederland met een mulodiploma. Er ging een wereld voor mij open. Ik greep 

de kans om die wereld te verkennen. Na enkele rondreizen, trektochten en een 

scheiding besloot ik te gaan studeren, en kon ik als reislustige werkende 

alleenstaande ouder met trots alsnog op mijn 60
ste

 een boeiend wetenschappelijk 

onderzoek afronden.  

Voor mijn gevoel begon dit onderzoek al in de afstudeerfase van mijn 

doctoraalstudie Algemene Sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, 

toen ik kennis maakte met Harry Mungra. Ik volgde toen de specialisaties 

‘Gezondheid en Zorg. Inhoudelijk accent’ en ‘Vrouwenstudies. Leefvormen en 

Socialisatie’. In een van de lunchpauzes vroeg Harry wat ik met mijn 

wetenschappelijke kennis zou doen wanneer ik was afgestudeerd. Ik antwoordde 

dat ik een bijdrage zou willen leveren aan de Surinaamse vrouwengeschiedenis, 

met een wetenschappelijke studie waarin mijn kennis op het gebied van mijn 

beide specialisaties tot uiting moest komen. Harry zei toen tegen mij: ‘waarom 

doe je dan geen onderzoek over Sophie Redmond’. Op dat moment wist ik alleen 

dat er een straat in Paramaribo naar deze persoon was genoemd. Nadat Harry 

mij het een en ander uit de collectieve herinnering over Sophie Redmond had 

verteld, was mijn interesse voor het leven van Jeane Sophie Everdine Redmond 

gewekt. 

Enkele maanden later begon mijn stage in het Vrouwengezondheidscentrum 

Artemis in Hoorn in 1992. Tijdens deze stage viel mijn oog op een artikel van 

Liesbeth Babel in het tijdschrift Vrouw & gezondheidszorg (1992 jrg.1, nr. 4:18-19). 

Het artikel ging over het leven van de Surinaamse arts Sophie Redmond. Zoals 

hierboven vermeld, herinnerde ik me dat er in Paramaribo een straat naar Sophie 
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Redmond werd genoemd. Ik heb zelfs van 1972-1973 de opleiding leerling 

verpleegkundige gevolgd in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, waar 

pontificaal voor de ingang van het ziekenhuis een borstbeeld van Sophie Redmond 

staat. Ik ben er altijd gewoon langsgelopen! Het borstbeeld was me wel opgevallen, 

maar ik had me nooit afgevraagd van wie daar een borstbeeld stond. Totdat ik 

voornoemd artikel onder ogen kreeg.
1
 Het waren voornamelijk de volgende 

passages die mijn aandacht trokken: 

 

‘(…) In het koloniale Suriname had een vrouw het plafond van haar mogelijkheden 

snel bereikt. Voor zwarte vrouwen waren de kansen vrijwel nihil. (…). Om tot een 

inventarisatie van het gebruik van de kruiden te komen trok zij [Sophie Redmond] 

door de stad, door de districten en door het binnenland om met mensen te praten. 

Ze at en ze dronk met ze en was een van hen. Dit riep grote ergernis op bij de 

gegoede burgerij want – zo vond men – een dokteres hoorde dat niet te doen. (…). 

Haar onverzettelijkheid in de strijd tegen onrecht levert haar de bijnaam ‘datra foe 

potisma’ op: dokter voor de armen. (…) Dat zij vanwege haar werk haar 

meisjesnaam bleef gebruiken, was in die tijd gebruikelijk voor vrouwen die carrière 

maakten: echtgenoot en familie mochten als zij een fout zou begaan geen enkele 

blaam treffen. (…) In 1950, een jaar na de algemene verkiezingen, stelde Sophie 

Redmond zich kandidaat voor de Staten, onafhankelijk van de bestaande politieke 

partijen. Door deze tegendraadse houding haalde zij zich opnieuw de woede van 

velen op haar hals. Vooral de Nationale Partij Suriname nam het haar kwalijk dat zij 

zich loskoppelde van deze heersende Creoolse partij. Ze verloor en werd verguisd 

als een feministe die in de liefde gefrustreerd zou zijn. (…).’  

 

Bij het lezen van bovengenoemd artikel realiseerde ik mij dat decennia na haar 

overlijden, Sophie Redmond als rolmodel voortleeft in de herinnering van sommige 

Surinamers die haar niet of nauwelijks persoonlijk hebben gekend. Het artikel 

straalde een dusdanig enthousiasme en bewondering voor Sophie Redmond uit, dat 

ik op zoek ging naar meer informatie over deze persoon. Omdat de geschreven 

stukken over Sophie Redmond die ik onder ogen kreeg nagenoeg dezelfde 

                                                 
1
 Zie mijn gesprek met Robertine Romeny in Kompas, Mens en Maatschappij. Dagblad De Ware Tijd 

van zaterdag 7 november 1998 pagina 7. Onderzoekster Sylvia Kortram: “Had Sophie Redmond wel 

tijd om te slapen?”  
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informatie bevatten, nam ik mij voor om na mijn doctoraalstudie een 

wetenschappelijk onderzoek te doen naar het leven van deze moedige zwarte 

dokteres. 

Nog voordat ik was afgestudeerd ging ik geestdriftig diverse archieven langs. 

Mijn enthousiasme om een wetenschappelijke studie te doen over het leven van 

Sophie Redmond was niet meer te stuiten. Ik móest en zóu weten wie Sophie 

Redmond was, waarom zij voor sommigen een rolmodel is geworden, welke sociale 

en psychologische processen daarin een rol hebben gespeeld, hoe collectieve 

herinnering leidt tot symboolvorming, et cetera. Deze en vele andere vragen zijn het 

vertrekpunt geweest van waaruit ik aan deze studie ben begonnen. Hoe meer 

nieuwe gegevens over Sophie Redmond ik onder ogen kreeg, hoe enthousiaster ik 

werd. Mede dankzij mijn jongere broer Ewald Willy Kortram jr. (1959-1994), destijds 

oppas van mijn zoontje, heb ik mijn doctoraalstudie kunnen afronden en de basis 

kunnen leggen voor wat nu een dissertatie is geworden. Helaas heeft Ewald mijn 

afstuderen aan de Universiteit Utrecht niet mogen meemaken en betreur ik het dat 

hij bij deze mijlpaal in mijn leven ook niet aanwezig kon zijn. 

Na mijn afstuderen in september 1994 zette ik super gemotiveerd en 

spontaan mijn archiefonderzoek voort. Helaas was er niet zoveel over Sophie 

Redmond in de archieven te vinden. Maar ik was niet meer te stoppen. Als alles wat 

men over Sophie Redmond in de artikelen beweerde echt waar was, dan moet het 

een vrouw geweest zijn die haar tijd ver vooruit liep en voor wie niets onmogelijk 

was. Ik nam telefonisch contact op met mijn voormalige docent op de Universiteit 

Utrecht dr. Joke van der Zwaard met wie ik aardig persoonlijk contact had tijdens 

mijn studententijd. Zij legde mij uit hoe het zat met het schrijven van een 

proefschrift, met begeleiding, enzovoorts, en gaf mij enkele namen door van 

hoogleraren en doctoren die ik kon benaderen voor eventuele begeleiding. Een van 

die namen was dr. Inge Boer (1957-2004) van het Belle van Zuylen Instituut. 

In december 1994 zocht ik contact met dr. Inge Boer en het klikte meteen 

tussen ons. Vanaf het moment dat dr. Inge Boer de begeleiding op zich nam, begon 

mijn inspiratie om onderzoek te doen naar het leven van Sophie Redmond 

ideaalachtige vormen aan te nemen. In mijn enthousiasme begon ik mensen die 

persoonlijke ervaringen met Sophie Redmond hadden en mensen die haar niet of 
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nauwelijks gekend hebben te interviewen. Vooral wat betreft de tweede groep was 

ik benieuwd of er geografische verschillen waren met betrekking tot persoonlijke 

betekenissen van de collectieve herinnering over Sophie Redmond. Ik ging daarom 

op zoek naar in Suriname en in Nederland woonachtige ‘Sophie Redmond 

bewonderaars’. Al deze vrouwen wil ik hartelijk danken voor hun medewerking aan 

dit onderzoek.  

Op het Belle van Zuylen Instituut kreeg ik tijdschriften en studies onder ogen 

waarin veel te vinden was over discussies met betrekking tot herinnering en 

symboolvorming. Ik was mij inmiddels er degelijk van bewust dat veel concreets en 

authentieks over Sophie Redmond voorgoed verloren was gegaan, en dat mij niets 

anders overbleef dan verschillende onderzoeksbronnen te raadplegen. Ik liet mij bij 

het bestuderen van het materiaal over Redmonds leven leiden en begeleiden, door 

goed te luisteren naar haar tijdgenoten en alles op te schrijven wat haar tijdgenoten 

mij formeel en informeel vertelden. Hoe meer ik opschreef en noteerde, hoe meer ik 

wist waar ik naar op zoek was. Hoe vaker ik de schaarse artikelen over Sophie 

Redmond herlas, hoe duidelijker het mij werd hoe een collectieve herinnering kan 

bijdragen tot symboolvorming. Ik begon steeds beter de relevantie te begrijpen van 

feitelijke gegevens die ik telkens weer over Sophie Redmond ontdekte. 

Mijn enthousiasme kreeg een nog sterkere opleving toen ik in de loop van 

1995 op de gang van het Belle van Zuylen Instituut prof. Selma Leydesdorff 

tegenkwam, kennis met haar maakte, en ze tegen me zei dat zij mijn onderzoek 

interessant vond en ermee had ingestemd om mijn promotor te zijn. Ik dank prof. 

Selma Leydesdorff voor haar begeleiding in de eerste paar jaar. Een periode die ik 

als zeer vruchtbaar heb ervaren, vooral omdat ik over de schouders van een 

internationaal bekende ‘oral historian’ heb mogen meekijken. Prof. Leydesdorff heeft 

mij wegwijs gemaakt op het onderzoeksterrein van mondelinge geschiedenis en mij 

op het spoor gezet van internationale discussies op dit terrein. Onze samenwerking 

ging weliswaar heel moeizaam, maar was in vele opzichten absoluut zeer leerzaam. 

Dat wij het niet eens konden worden over toonzetting en teneur in mijn recht-door-

zee-schrijfwijze en over de wijze hoe het empirisch materiaal ingezet zou moeten 

worden om niet op lange tenen te trappen, heeft mij ten overvloede doen beseffen 
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hoe gevoelig het Nederlandse koloniale verleden ligt in wat zou moeten heten een 

‘objectieve wetenschapsbeoefening’. 

Dat dr. Inge Boer in mijn project bleef geloven was voor mij een extra 

stimulans om dit werk af te maken. Wij hebben samen met toewijding en 

engagement ongeveer vier jaar zonder promotor hard aan dit boek gewerkt. Het 

was aangenaam en plezierig met dr. Inge Boer te mogen werken en met haar te 

mogen brainstormen. Aangestoken door mijn enthousiasme bood zij mij alle ruimte 

om mijn rijk gedachteleven te exploreren. Haar begeleiding en haar tomeloze 

interesse in mijn onderzoeksonderwerp zijn van onschatbare waarde geweest voor 

het welslagen van deze studie. Ik heb het heel jammer gevonden dat dr. Inge Boer, 

nadat wij een voorlopige eerste versie van dit boek af hadden, de begeleiding 

wegens ernstige ziekte moest staken. Ondanks haar ziekte was geen inspanning 

haar teveel om samen met mij op zoek te gaan naar een andere promotor voor een 

voortzetting van dit onderzoek. Voordat ik voor een van mijn rondreizen door 

Australië en Nieuw Zeeland vertrok waren dr. Inge Boer en ik het met elkaar over 

eens een goede begeleider te hebben gevonden in de persoon van Surinamist prof. 

dr. Alex van Stipriaan Luïscius. Toen ik zes weken later van vakantie terugkwam 

bleek dr. Inge Boer overleden te zijn. Ik hoop dat het eindresultaat van dit 

proefschrift een momentje voor haar mag zijn. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius die 

zonder aarzelen de begeleiding vanaf 2003 op zich heeft willen nemen. Al na ons 

eerste gesprek kreeg ik van hem het dringende advies om maar eerst te gaan 

evalueren wat ik aan informatie had verzameld en een keuze te maken wat ik met 

dit onderzoek wilde bereiken. Met mijn verzamelde materiaal kon ik namelijk twee 

richtingen op: een studie over de historische figuur Sophie Redmond en haar 

maatschappelijke positie en betekenis, of een studie naar de hedendaagse 

constructie en betekenis van een historisch rolmodel. De eerste optie was een 

historisch biografische insteek waarbij historische informatie over Sophie Redmond 

en haar tijd centraal staan. De focus zou dan komen te liggen op de betekenis van 

Sophie Redmond door haar in haar tijd en omgeving te plaatsen. Vanuit die insteek 

kon ook informatie worden verwerkt van mensen om haar heen, haar leefwereld en 

het Suriname van die tijd, zodat zij meer reliëf kon krijgen. Bij deze optie kan de 
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onderzoeker vanuit Sophie Redmonds ogen naar haar wereld kijken. De tweede 

optie was een studie over Sophie Redmond als symbool en rolmodel. Omdat 

rolmodellen eendimensionaal zijn, zou met deze optie slechts één functie van de 

persoon Sophie Redmond belicht kunnen worden. De consequentie van het maken 

tot symbool van iemand is namelijk dat de complexiteit van die figuur verloren gaat.  

Ik heb het heel moeilijk gevonden om een keuze te maken, omdat ik beide 

opties even interessant vond. Ik had een enorm hoeveelheid materiaal aan feitelijke 

gegevens over Sophie Redmond verzameld, maar ook over het beeld dat vrouwen 

die Sophie Redmond niet of nauwelijks hebben gekend over haar hebben en hoe zij 

tot een constructie van dat beeld zijn gekomen. Bij het herlezen van de gegevens 

van laatstgenoemde onderzoeksgroep werd het mij duidelijk dat bepaalde 

mechanismen tot een materialiseren van de collectieve herinnering over Sophie 

Redmond hebben geleid. Ik wilde graag weten hoe en waarom deze krachten ertoe 

hebben geleid om de collectieve herinnering over Sophie Redmond te actualiseren 

en te reactiveren. Er moesten speciale redenen geweest zijn om Sophie Redmond 

tot rolmodel te verkiezen boven andere vrouwen van haar tijd. Het antwoord op 

deze ‘waaromvraag’ vond ik in Sophie Redmond. Een levensschets (Hilly Axwijk 

1992). Dit boekje verscheen in verband met de eerste uitreiking van de Sophie 

Redmond Onderscheiding als ‘verering van de Surinaamse dokter, Sophie 

Redmond’ (Axwijk 1992:1). In dit boekje waarmee Axwijk Sophie Redmond in de 

belangstelling wilde brengen, spreekt zij de wens van progressieve en actieve 

vrouwen in Nederland uit om Sophie Redmond een waardige plaats in de 

geschiedenis van Suriname te geven. Axwijk noemt de spontane en logische 

behoefte van veel vrouwen om meer over Sophie Redmond en haar tijd te weten. Zij 

wijst op de etnische en sociaaleconomische verhoudingen in het koloniale 

Suriname, meer in het bijzonder de positie van de Surinaamse vrouw en de 

emancipatiestrijd die Sophie Redmond op die fronten voerde. Mijn empirisch 

materiaal met betrekking tot de vrouwen die Sophie Redmond als rolmodel zien, 

was van zulk een gewicht dat ik aan mezelf moest toegeven dat daar inderdaad een 

aparte studie voor vereist is. Omdat het de persoon Sophie Redmond was die mij 

van begin af aan intrigeerde, heb ik uiteindelijk gekozen voor de veelzijdige Sophie 

Redmond en de vele dimensies van haar persoon.  
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De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek subsidieerde 

via de Werkgemeenschap Vrouwenstudies en Emancipatie Onderzoek de 

onderzoeksopzet en interviewonkosten in Nederland in de eerste 

onderzoeksmaanden. Bij het verzamelen van mijn empirisch materiaal heeft het 

toenmalige Belle van Zuylen onderzoeksinstituut mij onontbeerlijke logistieke 

ondersteuning en werkruimte geboden. Het Fonds Catharina van Tussenbroek wil ik 

danken voor de financiële tegemoetkoming uit het Nell Ongerboer Fonds om naar 

Suriname af te reizen voor het verzamelen van persoonlijke herinneringen aan 

Sophie Redmond. Alle orale auteurs die hun persoonlijke ervaringen met Sophie 

Redmond met mij hebben willen delen wil ik danken. Weduwnaar Louis Emile 

Monkau heb ik enkele malen mogen interviewen. Ik heb het heel fijn gevonden dat 

hij en zijn echtgenote Marie Anijs mij spontaan foto’s en egodocumenten van Sophie 

Redmond meegaven, mij gastvrij hebben rondgeleid in Huize Josephine, en mij de 

kamer hebben laten zien waar Sophie Redmond praktijk aan huis hield. Esseline 

Polanen, hartsvriendin van Sophie Redmond, ontving mij keer op keer vol 

enthousiasme. Als ik een middagje niet langs kwam belde ze op om te vragen waar 

ik bleef. Ik vond het plezierig te luisteren naar haar herinneringen aan haar beste 

vriendin. Haar vertellingen over de periode met Sophie Redmond met fotoalbums 

als leidraad, kwamen als een ware herbeleving van die periode op haar over. Uit 

haar fotoalbum mocht ik zelf foto’s van Sophie Redmond uitkiezen voor mijn eigen 

archief. Ook van Nelly Rijssel kreeg ik foto’s mee voor mijn collectie, waaronder de 

foto van haar zus Albertina. Eline Sprang zette mij op een heel interessant spoor. 

Met Orlanda Deyl had ik heftige discussies en inspirerende gesprekken over 

etnische identiteit en vrouwenemancipatie. Dank je wel Orlanda en Siegfried Deyl 

voor jullie continue aanmoedigingen en blijvende interesse in deze studie. Ook dank 

aan Trees ’t Zand, Frits Jessurun, Jack Jessurun, Hilda Krint, Hilda Klosteren, 

Edwin Rijssel, Dina Maatstaf, Wilfred Lionarons, meneer Klaverweide, Rudy 

Ormskerk, mevrouw Van Niel, Lieveld, Burgos, Samson, Wijngaarde, Nelleke Tam 

en Mildred Braam. Greta Gonter-Redmond had mij zowat geadopteerd als haar 

eigen dochter, vergat nooit mijn verjaardag, stuurde mij elk jaar een kerstkaart en 

introduceerde mij bij overige Redmond familieleden. Dank aan Bertha Dissels-

Redmond, Nora Wijnaldum, Wilfred Texeira, Alma Derveld, en meneer Rustenberg 
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die in mij een dochter zag. Al deze orale auteurs van wie velen niet meer onder ons 

zijn hebben elk op hun eigen wijze een bijdrage geleverd aan deze studie.  

Van mijn lezingen en voordrachten in Nederland, mijn gastcollege aan 

studenten van de Anton de Kom Universiteit in Suriname en aan studenten 

geschiedenis van het Instituut voor Opleiding Leraren in Suriname, heb ik veel 

opgestoken. Mede dankzij mijn broer Humphry Kortram (1946-2006) die mij op de 

juiste plekken afzette en weer ophaalde wanneer ik in Suriname was is deze 

dissertatie tot stand gekomen. Het was tijdens mijn vakantie in Japan toen ik 

vernam dat Humphry niet meer onder ons was. Helaas heeft ook Humphry deze 

mijlpaal in mijn leven niet mogen meemaken. Dank aan Karmen Read en Viviën 

Nelom voor het kritisch lezen en becommentariëren van enkele hoofdstukken, dank 

aan mr.dr. Rosita Bouterse voor haar praktische tips en dank aan Romana 

Bakboord voor het leggen van contacten met orale auteurs in Suriname. Van Sonja 

Bijenhof heb ik het redigeren van wetenschappelijke teksten geleerd. Historica 

Mildred Caprino opende voor mij verschillende ingangen in Suriname, stuurde mij 

spontaan archiefmateriaal op en zette mij vaak op het juiste archiefspoor. Met 

Mildred Caprino heb ik inspirerende discussies mogen voeren en kunnen 

brainstormen. Dank aan Grande Dame van Sranan Puwema, Celestine Raalte, voor 

de leerzame filosofische momenten. Ik vond het een eer naast Celestine Raalte op 

het podium te staan op Memorial Day, de herdenkingsdag van het 100ste 

geboortejaar van Sophie Redmond. Dank aan dr. Ewald Plet voor zijn spontane 

speurtocht in Suriname naar empirisch materiaal. Madzy Pengel stuurde mij 

archiefstukken op van Stichting kinderhuis Saron, van Yvonne Maanster kreeg ik de 

foto van het gezin Monkau-Bruma. Dank aan alle kennissen, collega’s, vrienden en 

vriendinnen voor hun aanmoedigingen en interesse in dit werk.  

 

Dit onderzoeksproject is een ware reis geweest. De reis naar het doel was even 

spannend als het bereiken van het doel. Van alle avontuurlijke rondreizen, 

trektochten en cruises die ik heb gemaakt is deze speurtocht een van de 

opwindendste geweest. De geestdrift waarmee ik aan dit proefschrift begon was bij 

de afronding even krachtig als bij de start. Op mijn zoektocht naar informatie over 

Sophie Redmond heb ik mensen ontmoet die ik anders nooit zou zijn tegengekomen 
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en heb ik ervaringen opgedaan die ik nooit had willen missen. Hoe belangrijk het 

voltooien van deze studie voor mij is geweest besefte ik vooral tijdens de meest 

angstige momenten in mijn leven: op Antarctica, op de onstuimige oceaan met zijn 

vijftien meter hoge golven. Toen het schip naar rechts helde, alle lichten uitvielen, 

de motoren afsloegen, en het ‘dood’stil werd. Het was in die enkele seconden dat ik 

mijn leven voorbij zag gaan en mijn laatste gedachten bij mijn familie, mijn kind en 

dit door de Almachtige geleid onderzoeksproject waren. Ik wil alle lieve en 

enthousiaste mensen - ook zij die in dit voorwoord niet bij naam zijn genoemd - 

hartelijk danken voor hun niet te onderschatten bijdrage tot het welslagen van deze 

studie. Aan al deze onderzoeksmedewerkers wil ik zeggen: dit is ook uw werk.  

 

 

Gran Tangi!        Hoorn, 2014 

Sylvia Marie Kortram 
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HOOFDSTUK 1 

ALGEMENE INLEIDING  

    

1.1 Ode aan Sophie Redmond (*14 januari 1907 - †18 september 1955) 

 

Kort na het overlijden van Suriname’s meest bekende en geliefde Creoolse 

vrouwelijke dokter Jeane Sophie Everdine Redmond op 18 september 1955, werd 

de volgende ode aan haar gepubliceerd:  

 

‘Haar stoet was het symbool van creolenwaardering, die niet aan de oppervlakte ligt. 

Iedere vreemdeling zou hebben geraden, dat daar een hoogstaande dochter van 

creoolse origine werd ten grave geleid. De tegenwoordigheid van de hoogsten in de 

lande verhoogde het cachet beduidend. De stoet telde naar schatting ruim tweeduizend 

zielen, de belangstellenden die langs de route waren samengestroomd, niet 

meegerekend. Met hart en ziel heeft ze opvallend edele principes steeds hooggehouden 

tijdens haar nuttig besteed leven. Wij spreken bij persoonlijk ondervinden. Ze schetste 

met kunstenaarsgeest in toneelcreaties brokken van ons volksbestaan voor de 

microfoon, als amateur toneelactrice. Creoolse dokteres in de binnenhof des hemels het 

zij ons vergund van U nog te zeggen: 

 

Krioro datra Sofie,   Creoolse dokter Sophie, 

Adjosie wie toe gie,   Ook wij zeggen u Vaarwel, 

Joe boto krois' da watra  Uw boot heeft de wateren doorkruist 

Foe siekiemang en datra  Van zieken en geneesheren 

Joe en joe konie ben gowe U hebt uw expertise en  kennis meegenomen 

Na wang tra kondre, farrawé. Naar een ander land, hier ver vandaan. 

  

Krioro datra Sofie,   Creoolse dokter Sophie, 

Joe sabie joe ben gie  U hebt ons uw kennis doorgegeven 

Joe lerie wie fo liebie,  U hebt ons geleerd hoe te leven, 

Foe tang na hai, no sriebie,           Om waakzaam te blijven, niet te verslappen, 

Foe fetie siekie, foe tang boeng, Om ziekten te bestrijden, om gezond te blijven, 

Foe saindé‚ noo joe liebie oeng? Waarom hebt u ons nu verlaten? 
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Krioro datra Sofie,    Creoolse dokter Sophie, 

Joe fesie wie no sie    Wij zullen u nooit meer zien 

Na diesie foto moro,    In deze aardse stad, 

Bika joe doro sjoro.    Want uw boot is aangemeerd. 

Ma joe exempel dattie tang!   Maar uw voorbeeld blijft! 

Wang staar na hemel gie SRANANG!’ Als een ster aan de hemel voor 

SURINAME! 

       (vertaling smk) 

 

De door F.H. gesigneerde ode waarmee deze studie begint, verscheen in Aurora. 

Het Eerste Surinaamse Maandblad voor de Vrouw (1955, jrg.6, nr.10:229)
2
. Deze 

Aurora-uitgave was een speciale editie naar aanleiding van de plotselinge dood 

van ‘dokteres’ Sophie Redmond genees-, heel- en verloskundige, op zondag 18 

september 1955
3
.  

De lofzang verwoordt een combinatie van sociaal-maatschappelijke 

thema’s. Volgens de ode behoorde Sophie Redmond tot de etnische groep van 

de Creolen en was zij een Creoolse vrouw met status, die niet alleen door het 

volk maar ook door het gouverneursechtpaar hoog gewaardeerd werd. Volgens 

de ode betrof het een persoon die waardering had voor de eigen etniciteit en 

cultuur, op kundige wijze haar beroep uitoefende en betrokken was bij haar 

medemens. Aspecten die tegenwoordig terug te vinden zijn in de collectieve 

herinnering over Sophie Redmond waarin zij voortleeft als een belangrijke 

historische figuur. 

De taal waarin het lofdicht is geschreven, het Sranan
4
, en de herhaalde 

aanhef ‘Krioro datra sofie’, verwijzen naar Sophie Redmonds etnische identificatie 

                                                 
2
 Deze ode is door Aurora overgenomen uit het Surinaams periodiek blad Onze Tijd. Volgens 

sommige van mijn informanten is de ode geschreven door de toenmalige hoofdredacteur van Onze 

Tijd, Frits Haagstam, die al overleden zou zijn. Het is niet meer na te gaan of het gedicht inderdaad 

van hem afkomstig is. Controle bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken in Paramaribo leert dat de 

naam Frits Haagstam niet in de computers voorkomt. Dat zou erop wijzen dat hij of in het binnenland 

van Suriname woont, of in het buitenland verblijft, of overleden is. Overigens kan het best mogelijk 

zijn dat een ander persoon schuil gaat achter de letters F.H. 
3
 Zie bijlage 1 voor geboorteakte en bijlage 2 voor overlijdensakte.  

4
 Sranan (Sranantongo) wordt beschouwd als de lingua franca in Suriname. Het is een taalerfenis uit de 

slavernij. 
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(Creool
5
). Iedere strofe getuigt van haar maatschappelijke betekenis als wijze, 

geëngageerde vrouwelijke arts. Dat de auteur aan het einde van de ode 

SRANANG met hoofdletters schrijft en de ode eindigt met een uitroepteken, kan 

duiden op zijn waardering voor haar inzet voor de gemeenschap en op de liefde 

van Sophie Redmond voor haar land. Voornoemde thema’s die deels raken aan 

debatten over assimilatie, intersectionaliteit en moderniserende koloniale 

samenlevingen, dienen als leidraad in dit onderzoek.
6
 

De aanwezigheid van ’de hoogsten in de lande’ verwijst naar de toenmalige 

gouverneur Klaasesz en zijn echtgenote De Bruyne die, lopend tussen het volk, 

Sophie Redmond naar haar laatste rustplaats hebben begeleid. ‘Iets wat deze 

mensen nooit doen. Maar hij heeft erachter gelopen. Zo hoog hield hij Sophie. Hij 

heeft niet zijn adjudant gestuurd, of een ander. Hij heeft er zelf achter 

gelopen…nooit gaat de gouverneur lopen’, vertelt de hartsvriendin van Sophie 

Redmond.  

Op 4 oktober 1955, nog geen maand na haar overlijden, kreeg de straat 

waar Sophie Redmond woonde haar naam (zie illustratie nr.1). De dokter Sophie 

Redmondstraat was in die periode, en is nog steeds, een brede en belangrijke 

verkeersader in de binnenstad van Paramaribo. Deze straat loopt door tot bij het 

Academisch Ziekenhuis waar pontificaal voor de hoofdingang een borstbeeld van 

Sophie Redmond staat. Hierdoor is de wens van gouverneursvrouw Klaasesz-de 

Bruyne om ‘haar naam tot in lengte van jaren te doen blijven leven in het land dat 

haar zo lief was’ (Aurora 1955 jrg. 6, nr.10:219) in vervulling gegaan. Enkele 

weken na haar overlijden verscheen een geheel aan Sophie Redmond gewijde 

uitgave van Aurora. Dit vrouwentijdschrift opende met een ingezonden artikel van 

gouverneursvrouw Klaasesz-de Bruyne. Het artikel wordt hier integraal 

opgenomen, omdat de tekst - net zoals de ode Krioro datra Sofie - helder de 

verschillende aspecten weergeeft van Sophie Redmonds persoon, haar leven en 

haar werken.  

                                                 
5
 Volgens Van Lier (1971:2) werd in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname de term Creool 

hoofdzakelijk gebruikt voor afstammelingen van tot slaafgemaakten, ter onderscheiding van de 

afstammelingen van Aziatische immigranten. Zie 4.2.3.1 voor mijn argumentatie m.b.t. het begrip 

Creool in de context van deze studie. 
6
 Voor een beschouwing over intersectionaliteit, de assimilatiepolitiek in Suriname en 

moderniseringsprocessen in koloniale samenlevingen, zie hoofdstukken 3 en 4. 
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‘De nalatenschap  

Plotseling, heel plotseling is dokter Monkou
7
-Redmond uit ons leven verdwenen. 

Ook zijzelf heeft vrij zeker haar einde niet nu reeds, niet op deze wijze verwacht. 

Niemand heeft zij kunnen aanwijzen als rechthebbende op hetgeen zij naliet. En 

wat is dat veel. Wat heeft zij een schatten voor ons volk vergaard en daar staan 

wij allen vrouwen van Suriname, nu omheen. Allen zouden wij er voor ons deel 

recht op willen doen gelden, alleen, wij moeten dan beseffen dat wij met de 

rechten ook de verplichtingen op ons hebben te nemen. En wat droeg deze 

vrouw, die zoveel waardevols schiep en behield, wat droeg zij niet vele lasten 

voor anderen, voor ouden van dagen, voor kinderen, voor zieken en treurenden. 

Het is een goede gedachte van de redactie geweest om een heel nummer van 

Aurora aan de overledene, aan haar persoon en werk, te wijden. Want nauwelijks 

realiseren wij ons wat wij in dokteres verloren. De ene kent haar alleen als 

huisarts, als vertrouwde van het gezin, die zo vaak het zenden van een rekening 

vergat en de medicijnen schijnbaar uit de plooien van haar kleed te voorschijn 

toverde; anderen kennen haar wellicht als bestuurslid van verenigingen en 

instellingen, zoals b.v. van Saron. Weer anderen zien haar als de voorvechtster 

voor het behoud van de Surinaamse folklore, van de eigen klederdrachten, waarin 

zij zich zelf ook zo gaarne vertoonde om het goede voorbeeld te geven. Velen 

zagen haar op het toneel, waar zij met haar warme hart de personen zo ten volle 

uit wist te tekenen, vaak in stukken door haar zelf geschreven en dan bij voorkeur 

in de landstaal.  

Veel is het, zo als ons uit de volgende bladzijden blijken, hetgeen zij gaf 

tijdens haar leven en ons bij haar dood naliet. Maar vele zijn de verplichtingen die 

zij ons vrouwen van Suriname oplegt. Geen testament wijst U of mij met name 

aan. Neen, alleen hebben wij iets van die verplichtingen over te nemen. Allen 

zullen nu met meer liefde onze hulpbehoevende medemens hebben te naderen, 

meer belangstelling hebben te tonen voor het eigene van ons volk, meer 

daadwerkelijk ons hebben in te zetten voor behoud en verrijking onzer cultuur. 

Dat alles zijn wij, de erfgenamen van dokter Monkou-Redmond aan haar verplicht, 

om daardoor haar naam tot in lengte van jaren te doen blijven leven in het land, 

dat haar zo lief was.’ (Aurora 1955 jrg.6, nr.10:219) 

                                                 
7
 In een mondeling gesprek met de heer Louis Emile Monkau op 29 september 1995 heeft hij mij erop 

gewezen dat zijn naam vaak fout (Monkou met ou) werd geschreven.  
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Het artikel straalt niet alleen medeleven uit, maar vooral een gevoel van 

betrokkenheid. De Hollandse gouverneursvrouw heeft het over ‘ons volk’, ‘wij 

allen vrouwen van Suriname’, ‘ons vrouwen’, ‘het eigene van ons volk’, ‘wij, de 

erfgenamen van dokter Monkou-Redmond’. Uit het artikel valt op te maken dat de 

gouverneursvrouw dicht bij het Surinaamse volk stond. Zij was een persoonlijke 

kennis van Sophie Redmond
8
, beiden waren bestuurslid van Stichting Kinderhuis 

Saron (zie 8.4). Het feit dat het gouverneursechtpaar Sophie Redmond, lopend 

tussen het volk, naar haar laatste rustplaats heeft begeleid, geeft aan dat Sophie 

Redmond indruk op de gouverneursvrouw moet hebben gemaakt. Blijkbaar is hier 

sprake geweest van een persoonlijke vriendschap waarbij politieke kleur, etniciteit 

en huidskleur geen rol van betekenis speelden. 

 

 

1.2 Enkele biografische artikelen over Sophie Redmond die verschenen zijn na 

haar overlijden 

 

Voor zover ik heb kunnen nagaan is er pas in 1964 weer een biografisch artikel 

over Sophie Redmond verschenen, geschreven door S.A.S. Mitrasing-Sitalsing 

(1964:185-189), op basis van gegevens uit voornoemde speciale editie van het 

vrouwenmaandblad Aurora. De Hindoestaanse Mitrasing-Sitalsing vertelde mij in 

een telefonisch gesprek, in maart 1996, dat zij geen persoonlijke ervaringen heeft 

met Sophie Redmond. Als kind heeft zij Sophie Redmond gekend als huisarts van 

haar moeder. Na Mitrasing-Sitalsings artikel verschenen publicaties over Sophie 

Redmond waarin auteurs vaak informatie uit elkaars artikelen overnamen, soms 

een eigen tintje aan gaven, en een enkele keer nieuwe, aanvullende, soms 

onjuiste informatie verwerkten.  

In 1972 verscheen een publicatie van de Young Women’s Christian 

Association, hierna te noemen YWCA , met daarin vier toneelstukken waaraan 

Sophie Redmond een bijdrage heeft geleverd, bijeengebracht door T. Doelwijt. 

                                                 
8
 Mondelinge mededeling op 25 september 1997 van Esseline Polanen, hartsvriendin van Sophie 

Redmond.  



15 

 

De inleiding van het toneelstuk Datra Pa (Doelwijt (1972:111) en de artikelen in 

Hangalampoe (nr. 3, 1973:14-15), Suralco Magazine (maart 1975:24-25) en W. 

Gordijn (1977:528) bevatten geen aanvullende biografische informatie. In het 

tijdschrift OSO (1984:235-241) verscheen een artikel over Sophie Redmond, 

geschreven door T. Doelwijt en M. van Geest met nieuwe biografische informatie. 

In 1984 vond de première plaats van het theaterstuk ‘Een dikke zwarte vrouw als 

ik' van T. Doelwijt, met drie eenakters van Sophie Redmond
9
, waarvan in 1987 de 

televisiebewerking van J. Venema (NOS) werd uitgezonden.  

L. Babel (1992:18-19) verwerkt in haar artikel gegevens uit T. Doelwijt en 

M. van Geest (1984) en T. Doelwijt (1985). M.J. van Lieburg (1995:1143) verwijst 

vervolgens naar Babel (1992) en noemt haar de biografe van Sophie Redmond; 

verwijst voorts naar de bundeling van Redmonds toneelstukken door T. Doelwijt 

(1972) en naar een artikel in Medisch Contact (nr. 24 /1995:763) waarin Sophie 

Redmond de Surinaamse Catharine van Tussenbroek wordt genoemd. 

H. Axwijk (1992) maakt een analyse van de maatschappelijke betekenis 

van Sophie Redmond voor Surinaamse vrouwen in Suriname en in Nederland 

aan de hand van verschenen artikelen over Sophie Redmond, informatie van een 

enkele orale auteur, en gegevens over sociaal-maatschappelijke toestanden in 

het koloniale Suriname. Zij waagt zich aan een voorzichtige vergelijking met 

Aletta Jacobs. Op verzoek van het toenmalige Internationaal Informatiecentrum 

en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) (sinds 2013: Atria, kennisinstituut 

voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) schreef ik een artikel over Sophie 

Redmond, in het kader van onderhavige studie ten behoeve van hun archief (S. 

Kortram 2000, niet gepubliceerd). Het lemma van R. Romeny (2000) is een 

aaneenschakeling en opsomming van verschenen publicaties over Sophie 

Redmond. D. Stam (2007:166-182) heeft een dubbelportret geschreven van 

Aletta Jacobs en Sophie Redmond. Op verzoek van Obsession Magazine schreef 

ik een artikel over Sophie Redmond in het kader van onderhavige studie (S. 

Kortram, 2007). 

                                                 
9
 Oso, Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis, jg.3/nr.2. themanummer 

‘De rol van de vrouw in de Surinaamse geschiedenis’, pp. 149. Nijmegen. 
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Bovenstaande opsomming is niet volledig, maar geeft wel de indruk dat er 

behoefte is aan meer informatie over leven en werk van Sophie Redmond. Axwijk 

(1992:1) benadrukt dat veel vrouwen meer over Sophie Redmond en haar tijd 

willen weten, en dat het de wens van progressieve en actieve Surinaamse 

vrouwen is om Sophie Redmond een waardige plaats in de geschiedenis van 

Suriname te geven.  

 

 

1.3 Profiel van Jeane Sophie Everdine Redmond  

 

Sophie Redmond kwam uit een twee dochters tellend Creools gezin waarvan 

moeder Adolfina Magdalena Herkul huisvrouw was en vader Philippus Josef 

Redmond onderwijzer. Het gezin Redmond-Herkul was lid van de Evangelische 

Broeder Gemeente (hierna te noemen EBG), de grootste Creoolse volkskerk in 

Suriname
10

. In 1924 behaalde Sophie Redmond haar mulodiploma
11

 en begon in 

1925 met een studie aan de geneeskundige school. Zij heeft bijna tien jaar over 

de zesjarige medische studie gedaan. Nog geen maand na haar afstuderen 

vestigde zij zich op 4 maart 1935 als genees-, heel- en verloskundige in 

Paramaribo. 

In 1941 trad Sophie Redmond op Curaçao in het huwelijk met haar 

jeugdliefde Louis Emile Monkau. Hij kwam evenals zij uit een Creools EBG gezin. 

Ook dit echtpaar Redmond-Monkau was lid van de EBG. Het echtpaar kreeg 

geen kinderen. In deze studie staat de publieke persoon Sophie Redmond 

centraal: haar sociale attitude in historisch perspectief en haar bijdrage aan het 

moderne denken in het veranderende koloniale Suriname. Omdat niet haar privé-

leven maar haar leven in de publieke sfeer centraal staat, wordt het 

huwelijksleven van Sophie Redmond summier besproken (hfd. 7). Hoofdstuk 6 is 

gewijd aan haar ouderlijk huis. 

                                                 
10

 Al in de slavernijperiode bestond het merendeel van de leden van de EBG, de grootste christelijke 

groepering, uit gemanumitteerden en hun afstammelingen (Zevenbergen 1980:27). 
11

 Onder gouverneur Hendrik Jan Smidt (1885-1888) werd in 1887 door de minister van Koloniën de 

oprichting van een Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, afgekort mulo, goedgekeurd. De eerste 

muloschool werd de Hendrikschool genoemd, vernoemd naar gouverneur Hendrik Jan Smidt vanwege 

zijn inspanningen voor de realisatie van deze school (Van Lier 1971:208; Gobardhan-Rambocus 

2000:155). 
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Naast haar beroep als arts was Sophie Redmond schrijfster, alleen of 

samen met anderen, van (soms gedeeltelijk) in het Sranan geschreven 

toneelstukken met een voorlichtend karakter. In de toneelstukken komen sociaal-

maatschappelijke, culturele, religieuze, politieke onderwerpen en gezondheids- 

en welzijnsaspecten aan de orde. Daarbij vervulde zij soms een acteursrol. De 

toneelstukken werden zowel tijdens haar leven alsook na haar overlijden 

opgevoerd 

Sophie Redmond verzorgde vanaf de jaren veertig van de twintigste eeuw 

in de avond een radioprogramma Datra mi wan’ aksi wan sani [Dokter ik wil iets 

vragen], waarbij zij zich afwisselend in het Nederlands en in het Sranan tot de 

luisteraars richtte. Deze rubriek werd live uitgezonden op de in 1935 opgerichte 

Algemene Vereniging Radio Omroep Suriname (AVROS). In een ingezonden 

artikel in de Aurora-editie van september 1955 wordt vermeld, dat zij haar 

radioprogramma praatje onder het koffie-uurtje van de ochtenduren naar de 

avonduren verplaatste om een groter luisterpubliek te bereiken.
12

 Waarover dit 

programma ging wordt niet in het artikel vermeld.
13

 Verder had zij een eigen 

medische rubriek Praatje over hygiëne in het vrouwentijdschrift Aurora. Haar 

artikelen schreef zij in het Sranan. 

 In oktober 1950 nam Sophie Redmond deel aan de tussentijdse 

Statenverkiezingen. Door de verkiezingen in te gaan als onafhankelijke 

kandidaat, haalde Sophie Redmond zich de woede op de hals van de heersende 

Creoolse partij, de Nationale Partij Suriname (hierna te noemen NPS) en werd zij 

het mikpunt van felle kritiek. 

In deze studie wordt gesproken over Sophie Redmond en niet over Sophie 

Monkau-Redmond. Onder de Surinaamse bevolking stond zij namelijk bekend als 

dokteres Redmond. Haar collega’s en medebestuursleden spraken haar meestal 

aan met dokteres Redmond. Zij ondertekende vergadernotulen met haar 

meisjesnaam. Met haar echtgenoot was zij overeengekomen dat zij de naam 

                                                 
12

 W.U.S. (1955): Dokteres. Aurora 1955, jrg. 6, nr. 10:238-239.  
13

 In de krant ‘Suriname’ van 10 januari 1946 is het AVROS programma van 11 t/m 15 januari 

opgenomen. Van 10 tot 11 uur staat ‘koffieuurtje’ op het programma. Er staat niet bij vermeld wie dit 

programma verzorgde. Geen van de orale auteurs hebben het gehad over dit ochtendprogramma. Dit 

zou er op kunnen duiden dat het programma een  heel lage luisterdichtheid had.  
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Sophie Redmond zou blijven gebruiken omdat zij in Paramaribo al bekend stond 

onder haar meisjesnaam.
14

  

 

 

1.4 Centrale vraagstelling en deelvragen 

 

In deze studie staat niet het privé-leven van Sophie Redmond centraal, maar haar 

leven in de publieke sfeer. Dat wil zeggen, haar sociale houding in historisch 

perspectief en haar bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen in het 

veranderende koloniale Suriname. Haar privé-leven wordt slechts summier 

besproken. 

Om de maatschappelijke positie en betekenis van Sophie Redmond 

duidelijk te krijgen, worden verschillende publieke dimensies van haar persoon 

geanalyseerd: de medische, maatschappelijke, culturele en politieke dimensie. Er 

wordt gebruik gemaakt van de term ‘portretconstructie’ in plaats van ‘biografie’, 

omdat deze studie geen uitputtende beschrijving is van alle facetten van haar 

leven. Over haar kinder- en tienertijd bijvoorbeeld, is te weinig materiaal 

beschikbaar. 

 Mendieta (1996:xiv - verwijzend naar Dussels filosofie-
15

) benadrukt dat het 

leven van een persoon niet afdoende kan worden begrepen, als dat leven niet 

wordt geplaatst in context met de historische periode waarin het zich heeft 

afgespeeld. De historische context van het leven van een persoon is altijd 

verstrengeld met zijn locatie in de sociale ruimte. Om Sophie Redmonds 

maatschappelijke betekenis in deze moderniserende Nederlandse kolonie te 

kunnen duiden, wordt er daarom nadrukkelijk gekeken naar categorieën als 

seksualiteit, gender, sociale klasse, economische klasse en etniciteit, in culturele 

en politieke context. Het gaat daarbij vooral om de onderlinge interactie tussen 

deze categorieën en machtsstructuren die daarbinnen worden gegenereerd. Dit 

                                                 
14

 Mondelinge mededeling van Louis Emile Monkau op 29 september 1995. 
15

 De Filosofie van de Bevrijding van de Latijns-Amerikaanse filosoof Enrique Dussel betreft alle 

vormen van onderdrukking: vrouwen- en rassenonderdrukking, uitbuiting van klassen, uitbuiting van 

armen, uitbuiting van arme landen,  uitbuiting van lokale religiën, enzovoorts (Dussel 1996:vii).  
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wordt ook wel als intersectionaliteit aangeduid (zie Crenshaw 1989 en 1994). 

Uitgaande van het voorgaande is de centrale vraagstelling van deze studie: 

 

Is Sophie Redmonds publieke leven en werk een typerende weerspiegeling 

van koloniaal Suriname of was zij een ’agent of change’ in een proces van 

koloniale modernisering?  

Met agent of change wordt een persoon bedoeld die door handelen, denken en 

persoonlijke inzet, sociale verandering(en) op gang probeert te brengen en 

daarmee wil bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen om bepaalde doelen 

te bereiken. Dit gebeurt meestal in samenwerking met andere agents of change 

en/of met een change agency. Rogers en Shoemaker (1971) gebruiken de term 

change agent. Zij bespreken change agent en change agency op het niveau van 

innovatie in een sociaal systeem. Met change agency wordt dan de instantie of 

instelling bedoeld, namens welke de change agent de boodschap overbrengt. 

Ampadu (2006) bespreekt agents of change op een ander veld van 

bewustwording. Zij wijst op de kracht van het activisme en leiderschap van zwarte 

schrijfsters, die in hun literatuur andere vrouwen handvatten geven hoe zij in hun 

gemeenschap maatschappelijke veranderingen teweeg kunnen brengen. 

Moderne ontwikkelingen vinden plaats op verschillende manieren en op 

verschillende tijdstippen binnen sociaal-maatschappelijke sferen, zowel op lokaal 

als op mondiaal niveau. In deze studie wordt onderzocht wat voor kenmerkende 

moderniseringsprocessen het veranderende Suriname in de eerste helft van de 

twintigste eeuw vertoonde en hoe leven en werk van Sophie Redmond daarin 

geplaatst kunnen worden. Het gaat voornamelijk om processen die zich 

tegelijkertijd voltrekken binnen sferen als etniciteit, cultuur, gender, 

sociaaleconomische status, koloniale politiek en religie.  

 De centrale vraag wordt in drie deelvragen in verschillende hoofdstukken 

uitgewerkt. De eerste deelvraag heeft betrekking op de persoonlijke ontwikkeling 

van Sophie Redmond in het koloniale klimaat waarin zij zich bewoog. De tweede 

deelvraag heeft betrekking op de manier waarop zij haar persoonlijke doelen 

heeft kunnen bereiken. Aan de hand van de derde deelvraag wordt onderzocht 

hoe Sophie Redmond haar kennis en inzicht heeft kunnen en/of willen inzetten 
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voor mens en samenleving. Voor deze volgorde is gekozen vanuit de 

gedachtegang dat iemand eerst klaar moet zijn met zichzelf, alvorens men zich 

kan inzetten voor een ander. Hierbij wordt de visie gehanteerd dat men vanuit 

eigen ervaringen, kennis van de samenleving, en een ontwikkeld empathisch 

vermogen, met meer kennis van zaken en inleving iets voor een ander kan 

betekenen. ‘Wat zouden we moeten als er niet die menselijke mogelijkheid, dat 

antropologische gegeven was dat je je kunt identificeren, dat je je kunt inleven, 

dat je je ervaringen kunt delen, dat je jezelf de ervaringen van anderen kunt toe-

eigenen als waren ze de jouwe?’ vraagt theoloog Van Egmond (1992:6) in zijn 

oratie. Hij stelt vervolgens dat identificatie en empathie tot de meest 

fundamentele potenties en de meest diepgaande ervaringen van het menselijk 

bestaan behoren. Het bovenstaande leidt tot de eerste deelvraag:  

 

Met welke contextuele mogelijkheden en beperkingen kreeg Sophie 

Redmond als Creoolse vrouw te maken in haar pogingen tot sociale 

mobiliteit in een moderniserende koloniale Surinaamse samenleving?  

Het gaat hier om een etnisch gesegmenteerde maatschappij en de vraag waarom 

bestaande scheidslijnen zich niet zomaar lieten overschrijden. Onderzoek naar de 

wisselwerking tussen gender, etniciteit, en sociaal- economische status in het 

moderniserende koloniale Suriname moet vervolgens inzicht verschaffen in de 

wijze waarop Sophie Redmond haar levensdoelen probeerde te verwezenlijken. 

Dit leidt tot de tweede deelvraag:  

 

Op welke wijze heeft de Creoolse Sophie Redmond omstandigheden naar 

haar hand gezet om haar doelen te bereiken in de moderniserende 

koloniale Surinaamse samenleving?  

Het gezin Redmond-Herkul behoorde tot de goedgesitueerde Creolen, met een 

uitgebreid netwerk van volksmensen tot elite. De ouders van Sophie Redmond 

waren afkomstig uit het district Para
16

, een district dat bekend staat om de 

                                                 
16

 Paranen stammen af van slaafgemaakten van de voormalige slavenplantages in het huidige district 

Para. De voormalige slaafgemaakten in dit gebied hadden vanwege hun sterk sociaal verband tijdens 

de slavernij, een eigen plaats onder de slaafgemaakte bevolking ingenomen. Hun afstammelingen 



21 

 

levende Sranan taal en cultuur. De cultuurnationalist Julius Koenders was 

huisvriend in huize Redmond–Herkul en tevens verwant aan de man die later de 

echtgenoot van Sophie Redmond zou worden
17

. Deze omstandigheden zorgden 

ervoor dat zij zich midden in een strijd voor opleving en herwaardering van 

Sranan taal en cultuur bevond. Tegen deze achtergrond heeft haar leven zich 

afgespeeld. Zij leefde in een tijd van ontwakend cultureel nationalisme. Een 

periode waarin de gekoloniseerde Surinaamse bevolking op verschillende 

manieren in verzet kwam tegen het feit dat de kolonisator de eigen normen, 

waarden, cultuur, taal en religie, verheven achtte boven die van de 

gekoloniseerde etniciteiten. Vooral door ontwikkelingen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was er in het veranderende koloniale Suriname sprake van 

manifestaties van nationalisme; van personen en organisaties die zich beijverden 

voor autonomie en zich verzetten tegen de koloniale repressie; en kwam 

antikolonialisme tot bloei. (Van Lier 1971, Van de Walle 1975, Dew 1978, Hira 

1984, Scholtens 1986, Ramsoedh 1990, Werners 1998, Marshall 2003) 

Vanuit het voorgaande is de derde deelvraag geformuleerd: 

 

Wat zijn momenten en omstandigheden in Sophie Redmonds leven die haar 

bijdrage aan vrouwenemancipatie, het opkomende nationalisme, en de 

gezondheidszorg in het moderniserende koloniale Suriname kunnen duiden?  

Wat betreft de gezondheidszorg in het koloniale Suriname valt te denken aan de 

verhouding tussen arts en patiënt, de invloed van de geneeskunde en medische 

voorlichting op de bevolking, professionalisering en verstatelijking van zorg. 

Onderzocht wordt wat Sophie Redmonds bijdrage is geweest aan de 

moderniserende gezondheidszorg. Verder wordt bestudeerd hoe haar activiteiten 

en interesses geplaatst kunnen worden in overige bewustwordingsprocessen in 

het veranderende koloniale Suriname. Bij de analyse van de verschillende 

dimensies van haar persoon zullen haar werken voor haar moeten spreken.  

 

                                                                                                                                                         
hebben na de afschaffing van de slavernij steeds een afzonderlijk karakter bewaard (Van Lier 

1971:172). 
17

 Mondelinge mededeling van Louis Emile Monkau op 29 september 1995 en van Esseline Polanen 

op 5 oktober 1995. Over Julius Koenders, zie 3.4.1 en 4.2.1. 
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1.5  Opbouw van deze studie 

 

Omdat er nauwelijks egodocumenten voorhanden zijn, is het portret van Sophie 

Redmond als het ware een legpuzzel van geschreven geschiedenis, 

archiefmateriaal, literatuur, kranten en mondelinge vertellingen. Mondelinge 

geschiedenis is gebaseerd op orale vertellingen. Daarbij komen mensen zelf aan 

het woord en beschrijven zij met hun vertelling gebeurtenissen langs een weg van 

selectie en evaluatie. Vanuit dat oogpunt heeft mondelinge geschiedenis een 

historische relatie met het verleden. Het eerstvolgende hoofdstuk begint daarom 

met een bespreking van de status en waarde van mondelinge geschiedenis. 

Omdat aan de portretconstructie elke verteller naar eigen waarheid een eigen 

bijdrage aan deze studie heeft geleverd, worden zij als orale auteurs 

geïntroduceerd. Daarna wordt de verhouding tussen orale en geschreven 

geschiedenis besproken, gevolgd door enkele voor dit onderzoek relevante 

studies over Suriname. Hoofdstuk 2 wordt afgerond met een bespreking van de 

status en waarde van krantenberichten en egodocumenten.  

Hoofdstuk 3 begint met een toelichting van de centrale begrippen die in dit 

onderzoek aan de orde komen, gevolgd door debatten over moderniteit en 

moderniseringsprocessen. Bij de bespreking van het verschijnsel moderniteit, 

wordt het assimilatiebeleid binnen het moderniseringsproces in de kolonie 

Suriname besproken. Bij die bespreking komen paradoxen van modernisering, de 

verhouding tussen kolonialisme en modernisering, en het spanningsveld tussen 

moderniteit en identificatie aan de orde. Beargumenteerd wordt waarom het 

assimilatiebeleid in deze studie wordt ingebracht als motor van het 

moderniseringsproces in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname. Binnen dat 

betoog wordt het begrip Hollandse Aanwezigheid geïntroduceerd. Tot slot wordt 

gemotiveerd, hoe de door dit hoofdstuk opgeleverde kennis kan worden ingezet 

bij het te construeren portret over Sophie Redmond.  

In hoofdstuk 4 wordt de kolonie Suriname in een koloniale machtsmatrix 

geplaatst. Daarbij worden verschillende matrixwaarden geanalyseerd. Het begrip 

Creool, de etnische groep waarmee Sophie Redmond zich identificeerde, wordt in 
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context geplaatst.  

In hoofdstuk 5 worden ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de 

gezondheidspolitiek in het Suriname van 1907-1955 vanuit verschillende 

dimensies van modernisering belicht. Daarbij worden de in hoofdstuk 3 

besproken paradoxen van modernisering geconcretiseerd. Bij het bespreken van 

de controlerende en normaliserende werking van verzorgingsinstellingen in de 

Surinaamse gezondheidszorg wordt teruggevallen op Foucault (1981) die erop 

heeft gewezen, dat het algemeen welzijn van de maatschappij en de gezondheid 

van de bevolking een van de voornaamste politieke doelen is. In dit hoofdstuk 

wordt tevens ingegaan op het belang van agents of change en change agencies 

bij hun pogingen om het gezondheidsgedrag van mensen te beïnvloeden. 

In hoofdstuk 6 wordt huize Redmond-Herkul, het ouderlijk huis van Sophie 

Redmond, besproken. Eerst komt vader Redmond, aan wie de gezinsleden hun 

status ontleenden, in beeld. In de loop van dit onderzoek wordt duidelijk welke rol 

vader Redmond heeft gespeeld bij het stijgen van zijn dochter Sophie op de 

sociaal-maatschappelijke ladder. Moeder Redmond-Herkul is altijd op de 

achtergrond gebleven. Na persoonlijke ervaringen van een ‘kweekje’
18

 in huize 

Redmond-Herkul, passeren scholing en vriendenkring van Sophie Redmond de 

revue. 

Hoofdstuk 7 is gewijd aan het leven van Sophie Redmond als werkende 

echtgenote. Eerst wordt er een profiel gegeven van echtgenoot Louis Emile 

Monkau, die enkele jaren op Curaçao woonde en werkte. Daarna volgt een 

impressie van de totstandkoming van het huwelijk op Curaçao. Na terugkeer van 

haar echtgenoot naar Suriname, zal Sophie Redmond het grootste deel van haar 

huwelijk de enige kostwinner blijken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

bespreking van het plotselinge overlijden van Sophie Redmond. 

 In de hoofdstukken 8 tot en met 11 worden de dimensies van de persoon 

Sophie Redmond geanalyseerd. Daarbij worden de theoretische beschouwingen 

                                                 
18

 ‘Kweekje’ is de in Suriname gangbare term voor kinderen die grootgebracht worden door familie, 

vrienden, soms door vreemden. Een kweekje in huis nemen staat in Suriname gelijk aan informele 

adoptie, waarbij de biologische ouders juridische zeggenschap blijven houden over hun kinderen. Over 

het algemeen houden de biologische ouders zich afzijdig van de opvoeding van het kind. De 

opvoeding laten ze geheel over aan de 'kweekouders'. In Aurora (december 1950:54) staat vermeld, dat 

vanwege het ontbreken van wettelijke voorschriften het juiste aantal kweekjes in Suriname niet kan 

worden vastgesteld. 
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van vorige hoofdstukken in context geplaatst en geconcretiseerd. Binnen de 

sociaal-medische dimensie in hoofdstuk 8, komen haar betrokkenheid bij 

verschillende gezondheids- en welzijnsinstanties en organisaties aan de orde. 

Om Redmonds sociaal-maatschappelijke dimensie te kunnen duiden, wordt in 

hoofdstuk 9 haar betrokkenheid bij op vrouwgerichte activiteiten besproken. Het 

vroegtwintigste-eeuwse Suriname was een periode waarin vrouwengroepen en 

individuele vrouwen zich op sociaal, educatief, cultureel en politiek gebied hebben 

ingezet om het bewustwordingsproces ten aanzien van burgerrechten en 

gelijkwaardigheid verder te activeren. Hoofdstuk 10 is gewijd aan de sociaal-

culturele dimensie van de persoon Sophie Redmond. In dat hoofdstuk wordt het 

culturele leven en het theaterleven in het Suriname van 1907-1955 uitgediept. Dit 

maakt het mogelijk om Redmonds culturele expressie in de context van haar tijd 

te plaatsen.  

Als sluitstuk van de beschouwing van de verschillende dimensies van 

Redmonds publieke bestaan, wordt in hoofdstuk 11 de sociaal-politieke dimensie 

van haar persoon behandeld. In dat hoofdstuk wordt de periode vanaf instelling 

van de Koloniale Staten tot en met het verloop van de tussentijdse verkiezingen 

van 1950 besproken. Er wordt onderzocht waarom Sophie Redmond zich op het 

politieke front begaf en welke vormen die strijd aannam. Tegen deze historische 

achtergrond wordt een poging gedaan haar maatschappelijke betekenis binnen 

de sociaal-politieke dimensie duidelijk te krijgen.  

In de eindconclusie wordt teruggekeerd naar de onderzoeksvragen en 

worden antwoorden daarop geformuleerd. 

 

 

 

HOOFDSTUK 2 

METTHODOLOGISCHE POSITIEBEPALING EN BRONNENKRITIEK  

 

2.1   Inleiding 

 

In de speurtocht naar de maatschappelijke betekenis van Sophie Redmond wordt 
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gebruik gemaakt van een combinatie van orale en schriftelijke bronnen en van 

kennis en expertise uit verschillende wetenschappelijke disciplines. Door over 

disciplinegrenzen heen te kijken en verbanden te leggen tussen bevindingen 

vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken, kunnen getrokken conclusies van 

contextuele betekenissen worden voorzien. Met name de Franse taal- en 

letterkundige Chanfrault-Duchet (1991:78) wijst erop, dat als de onderzoeker 

niets van de rijkdom van het analysemateriaal verloren wil laten gaan hij een 

interpretatiemodel zal moeten hanteren, waarbij rekening gehouden dient te 

worden met tekstdimensie, sociale context, symbolische representatie, en de 

relatie tussen voornoemde elementen in de vertelling.  

Dit hoofdstuk begint met een bespreking van status en waarde van orale 

geschiedenis. Daarna komen de orale auteurs in beeld, gevolgd door de 

verhouding tussen orale en geschreven geschiedenis. Vervolgens komen voor 

deze studie relevante werken over Suriname en status en waarde van 

krantenberichten in wetenschappelijk onderzoek aan de orde. Daarbij wordt 

ingegaan op status en waarde van de kranten De West en De Surinamer in deze 

studie. Bij de bespreking van status en waarde van egodocumenten in 

wetenschappelijk onderzoek wordt ingegaan op voor deze studie van belang 

zijnde egodocumenten van Grace Ruth Schneiders-Howard. 

 

 

2.2   Status en waarde van orale geschiedenis 

 

In het koloniale Suriname is de rol van de vrouw als zelfstandige persoonlijkheid 

in historisch perspectief lange tijd onderbelicht en ondergewaardeerd geweest. 

De persoonlijkheid die zij binnen haar specifieke kring en in relatie met de 

buitenwereld vervult was slechts vaag te herkennen, het betrof hier immers een 

mannenmaatschappij
19

. Hoewel Sophie Redmond een heel bekende vrouw in de 

Surinaamse samenleving was, komt zij nauwelijks voor in de geschreven 

Surinaamse geschiedenis. Dit onderzoek steunt daarom ook op orale bronnen. 

                                                 
19

 Oso, Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis, jg.3/nr.2. themanummer 

‘De rol van de vrouw in de Surinaamse geschiedenis’, pp. 151. Nijmegen. 



26 

 

 

2.2.1 Tijd 

 

Bij de orale benadering als onderzoeksmethode worden levende, niet 

vastgelegde, individuele herinneringen als historische bron gebruikt. Hierbij dient 

het tijdsverloop in aanmerking te worden genomen tussen het te herinneren 

verschijnsel en het moment van de herinnering. Vormgeving van het verhaal van 

de orale auteur is mede afhankelijk van meerdere en/of andere maatschappelijke 

gebeurtenissen en veranderingen, herziene gezichtspunten van de orale auteur, 

vertogen die hij tot zijn beschikking heeft, en de vertoogcontext van waaruit hij 

zijn interpretatie laat gelden (Leydesdorff 1994, Portelli 1991, Thompson 1988). 

Meer specifiek betekent dit, dat Redmonds tijdgenoten bij hun vertelling steeds 

(sociaal, politiek, intellectueel) positie kiezen en op een bepaald niveau (politiek, 

alledaags, wetenschappelijk) spreken over de maatschappelijke context waarover 

zij hun verhaal doen. Het aspect ‘tijd’ dient daarom nadrukkelijk in de analyse te 

worden betrokken.  

 Binnenstappen in een vroegere periode is een herbeleving van 

gebeurtenissen die onmogelijk exact kunnen worden weergegeven. Wanneer 

mensen zich een voorbije periode voor de geest (proberen te) halen, denken zij 

niet zelden met emotionele gevoelens aan die tijd terug en proberen zij die tijd 

vaak mooier af te schilderen dan deze in werkelijkheid was (vgl. Leydesdorff 

1994:14-15). Herinnering is een actief proces van betekenisgeving, waarbij 

mensen pogingen doen om het verleden te begrijpen en hun verhaal in (een 

historische) context te plaatsen. Vertellingen van mensen veranderen naarmate 

de verteller zelf verandert. Eenzelfde persoon kan op verschillende momenten in 

het leven eenzelfde gebeurtenis vanuit telkens een ander perspectief laten horen. 

Bovendien onthouden mensen dingen die zij zich wíllen herinneren, dingen die 

hen indertijd hebben beziggehouden, en details van gebeurtenissen waarin zij 

geïnteresseerd waren. Ook onthouden verschillende personen hetzelfde voorval 

anders, omdat mensen bewust dan wel onbewust in andere contexten 

waarnemen (Leydesdorff 1994:24-25; Portelli 1991:52-53,60-61).  

Mondelinge vertellingen berusten (evenals archiefmateriaal, 
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egodocumenten en geschreven geschiedenis) op sociale percepties van feiten en 

zijn onderhevig aan de sociale druk in de context waarbinnen die feiten verkregen 

of geschreven zijn. Het is in feite de sociale betekenis die geëvalueerd zou 

moeten worden (Thompson 1988:106). Bij het deels aan de hand van 

persoonlijke herinneringen construeren van een portret over Sophie Redmond 

speelt het fenomeen tijd(sbeleving) daarom een belangrijke rol. Mensen kunnen 

niet alleen gewijzigde en/of andere opvattingen hebben over gangbare normen en 

waarden uit een vroegere periode, mensen zijn ook actieve deelnemers in het 

wijzigen van de sociale orde en in het voorzien van concepten van een andere 

betekenis.  

Op basis van voornoemd methodologisch probleem heb ik er bij het 

construeren van het portret rekening mee gehouden, dat niet alle vertellingen van 

Redmonds tijdgenoten exacte reconstructies zijn van hun persoonlijke ervaringen 

met en van maatschappelijke gebeurtenissen rondom haar persoon. De orale 

auteurs hebben bij het ophalen van persoonlijke herinneringen aan Redmond 

beelden moeten terughalen van langer dan een halve eeuw geleden. Bij het 

communicatieve spel dat plaatsvond tijdens gesprekken met de vertellers, heb ik 

er rekening mee gehouden dat de persoonlijke herinneringen aan Redmond 

enigszins vervormd kunnen zijn. Leydesdorff (1994) benadrukt het selectieve 

karakter van perceptie en stelt dat op basis van specifieke details van 

gebeurtenissen, mensen hun eigen indruk over die bepaalde gebeurtenissen 

construeren. De persoonlijke ervaringen met Redmond zijn fragmentarische en 

logischerwijs subjectieve herinneringen van feitelijke aspecten en gebeurtenissen 

uit een verleden en de locatie waar dit verleden zich heeft afgespeeld. Dit 

impliceert dat bij het doen van hun vertelling over gebeurtenissen in onderhavige 

onderzoeksperiode, de orale auteurs een confrontatie aangaan met de tijd.  

 

 

2.2.2 Validiteit en waarheid 

 

De weergave van een mondeling interview is als het ware een document waaraan 

samen, door interviewer en verteller, vorm is gegeven. In die zin is mondeling 
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interview een democratisch interactief proces dat de sociale wenselijkheid kan 

versterken. Orale auteurs hebben de neiging in hun antwoorden veronderstelde 

verwachtingen van de onderzoeker in te bouwen. De interviewrelatie 

onderzoeker-verteller is een medebepalende factor voor de wijze waarop de orale 

auteur de vertelling presenteert (Portelli 1991:54). Dit methodologische probleem 

doet de vraag rijzen, hoe valide het individuele verstrekte beeld over Sophie 

Redmond is. Validiteit verwijst naar de mate van overeenstemming tussen het 

mondelinge materiaal en weergave van hetzelfde gebeuren in andere bronnen. 

Lorenz (1994:39) heeft erop gewezen dat er een principieel onderscheid 

moet worden gemaakt tussen stand van zaken in de werkelijkheid en feitelijke 

uitspraken over die werkelijkheid. Volgens Lorenz zijn feitelijke beweringen 

bepaalde interpretaties van stand van zaken waarin bepaalde aspecten ervan 

worden belicht of geselecteerd. Een van de aandachtspunten bij de 

portretconstructie over Sophie Redmond is dan ook in hoeverre er in de 

herinneringen van Redmonds tijdgenoten een verstrengeling heeft 

plaatsgevonden van twee zaken. Het gaat hierbij om het bewust zijn van 

gangbare sociale codes in de periode die deze studie bestrijkt, en het 

retrospectieve karakter van de herinnering aan Redmond op het moment dat de 

orale auteurs hun vertelling doen. De principiële vraag bij deze verstrengeling is 

niet in hoeverre de vertellingen van Redmonds tijdgenoten op waarheid berusten, 

maar wat deze tijdgenoten over Redmond weten en hoe zij over haar denken.  

Het gaat hier om het waarheidsgehalte van herinneringen. Mensen 

verwoorden geen objectieve waarheid maar hun eigen waarheid. Mensen 

rechtvaardigen feitelijke uitspraken vaak met een beroep op de zintuiglijke 

waarneming. De onderzoeker zal daarom feiten met elkaar moeten vergelijken 

om algemene kenmerken en verbanden op te sporen (Lorenz 1994:36). Dit maakt 

herinneringen in relatie tot waarheid en het feitelijke bewijs heel complex. 

Herinneringen kunnen onbetrouwbaar zijn maar kunnen ook onafhankelijk op hun 

waarheidsgehalte worden getoetst (Van der Dussen 2001:20).  

Geen twee individuen ervaren de wereld op dezelfde manier; wat tot gevolg 

heeft dat vragen over waarheidsgehalte van herinnering verworden tot vragen 

over individuele perceptie van de werkelijkheid. Elke tijdgenoot heeft een eigen 
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interpretatie van de sociale instelling van Redmond en vertelt zijn verhaal vanuit 

een andere situatie. Elke orale auteur herinnert zich Sophie Redmond vanuit een 

specifieke relatie (vriend, vriendin, echtgenoot, familielid, buurtgenoot, patiënt, 

politiek actieve tijdgenoot, cursist, kind in/aan huis), laat een eigen versie van 

Redmonds sociale houding horen, en vertelt vanuit die situatie een eigen 

waarheid. In feite is 'waarheid' een verkeerde term, ‘informatie’ zou misschien 

geschikter zijn. Het gaat in dit onderzoek meer om een verificatie van wat 

Redmonds tijdgenoten in waarheid hebben verteld. Een waarheid zoals de orale 

auteurs dat tijdens het interview beleven. Alleen al het vergelijken van de 

vertellingen met geschreven historische documenten is een houvast dat de 

vertellingen een basis van waarheid hebben. Veel vertellingen van de orale 

auteurs komen overeen met geschreven historische bronnen en bevatten 

daarnaast nieuwe informatie.  

Ik meen dan ook te stellen dat ondanks dat het portret geconstrueerd wordt 

vanuit verschillende gezichtspunten, het uiteindelijk verkregen orale beeld over 

Redmond ondanks de objectieve incompleetheid ervan subjectief valide is. Vooral 

door de spontaniteit waarmee de orale auteurs hun verhaal deden hebben zij elk 

afzonderlijk, op eigen wijze, persoonlijke ervaringen met en sociale 

gebeurtenissen rondom Sophie Redmond op authentieke wijze belicht en 

daarmee een eigen nuancering gegeven aan de vertelling over gebeurtenissen 

rondom deze persoon.  

 

 

2.2.3 Intersubjectieve kennis 

 

Over de notie tussen betekenis en waarheid betoogt Lorenz (1994:54), dat binnen 

taalgemeenschappen taalgebruikers woorden en hun verbindingen op dezelfde 

manier gebruiken, dat wil zeggen, dezelfde regels volgen wanneer ze woorden 

met elkaar en met dingen verbinden. Alleen daardoor weten ze van elkaar wat ze 

met hun taaluitingen bedoelen. Tonkin (1992:1-17) wijst op het belang van 

taal(gebruik), de betekenis (in de beleving van de verteller), de context waarin het 

gesprek plaatsvindt en waarbinnen vragen worden beantwoord. De onderzoeker 
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dient kennis te hebben van vormen en conventies die het interview creëren, van 

symbolische betekenissen en feitelijke details die aan de vormgeving kleven, en 

van vorm en structuur die de interviewinhoud van betekenis voorzien. Als het zich 

op een bepaalde manier uitdrukken, cognitieve processen van de vertellers 

reflecteert, zullen hun intenties (bedoelingen, motieven, doelen) ook als zodanig 

geïnterpreteerd moeten worden. Dat wil zeggen dat er met een conceptuele bril 

naar het interview moet worden gekeken, wil er sprake zijn van intersubjectiviteit 

van betekenis.  

In context geplaatst: mijn Creoolse orale auteurs en ik delen eenzelfde 

koloniale achtergrond. Wij zijn geboren en getogen in een gekoloniseerd 

Suriname, zijn multicultureel gesocialiseerd, hebben Nederlandse en eigen 

etnische waarden en normen geïnternaliseerd. Dat wil zeggen dat hier sprake is 

van een bepaalde mate van culturele homogeniteit en van intersubjectieve 

kennis. Mijn orale auteurs en ik delen veel achtergrondinformatie wat betreft taal, 

cultuur en het ervaren van de koloniale geschiedenis. Door middel van deze van 

binnenuit geconstrueerde kennis, kan een verstoring in de interpretatie van de 

orale gegevens geminimaliseerd worden. Dit kan bijdragen aan het optimaliseren 

van de kwaliteit van het orale materiaal. Tonkin (1992) betoogt overigens, dat er 

in elke interviewsituatie sprake is van enige mate van culturele heterogeniteit.  

Uitgaande van het bovenstaande mag gesteld worden, dat in de 

mondelinge vertellingen van de orale auteurs cruciale contextuele benodigdheden 

zitten die verantwoord kunnen worden ingezet bij de portretconstructie over 

Sophie Redmond. Doordat mijn vertellers en ik eenzelfde koloniale geschiedenis 

delen, kon er gepraat worden op een manier hoe (verschillende generaties) ex-

gekoloniseerden met elkaar in gesprek zijn over gebeurtenissen die zich 

afspeelden in gekoloniseerd Suriname. Vanuit die beleving kon er een manier van 

praten en van taalgebruik ontstaan zoals Surinamers dat onderling gewend zijn te 

doen, en hoefde het voor Surinamers gebruikelijk overstappen van het Sranan 

naar het Nederlands en omgekeerd niet nader geëxpliciteerd te worden. 

Ngữgĩ wa Thiong’o (1994:435) wijst erop, dat een vertaling het meest 

effectief is als de oorspronkelijke tekst zo letterlijk mogelijk wordt vertaald. Alleen 

op die manier komt de taal van de etnische groep het beste tot uitdrukking. Want, 
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meent Ngữgĩ wa Thiong’o, uit een woord, een groep woorden, een zin, en zelfs 

uit een naam, kan men informatie halen over sociale normen, attitudes en 

waarden van die etnische groep. Om stijl en uitdrukkingen van de orale auteur 

zoveel mogelijk vast te houden, heb ik er daarom voor gekozen de gesproken 

Srananteksten zo letterlijk mogelijk naar het Nederlands te vertalen. Daarbij is 

gebruik gemaakt van het Prisma woordenboek Sranantongo-Nederlands van 

Blanker en Dubbeldam (2005). De spelling in het woordenboek van voornoemde 

auteurs is gebaseerd op de officiële spelling van het Sranan, die sinds 15 juli 

1986 van kracht is (Blanker en Dubbeldam 2005:16). 

Omwille van de leesbaarheid worden de gesproken Sranan citaten in de 

noten weergegeven en de Nederlandse vertaling in de tekst. Om de rijkdom van 

het materiaal zo veel mogelijk vast te houden, neem ik citaten waarbij sprake is 

van een mix van Sranan en Nederlands integraal in de tekst op. In die gevallen 

plaats ik de vertaling, in plaats van in de noten, in de tekst tussen haakjes. 

Sranan citaten uit egodocumenten van Sophie Redmond worden ook integraal in 

de tekst opgenomen; de Nederlandse vertaling wordt weergegeven in de noten. 

Dit is een bewuste keuze geweest omdat Sophie Redmond de voorkeur gaf aan 

haar mamatongo [moedertaal]. Tenslotte gaat dit onderzoek over haar.  

 

 

2.3 Sophie Redmonds tijdgenoten als orale auteurs 

  

Voor de portretconstructie over Redmond zijn 29 tijdgenoten geïnterviewd. Van 

de geïnterviewden wonen 6 vrouwen en 2 mannen in Suriname, en 14 vrouwen 

en 7 mannen in Nederland. Hun leeftijd varieert van 50 tot 94 jaar ten tijde van 

het gesprek. De methode van contact leggen is die van netwerkvorming en 

sneeuwbaleffect geweest. Daarbij zette ik mijn eigen netwerk en het netwerk van 

kennissen in, maar ook het netwerk van kennissen van orale auteurs die mij 

vervolgens doorverwezen naar oudere mensen in hun familie- en kennissenkring. 

Dat er 29 tijdgenoten geïnterviewd zijn, heeft te maken met het feit dat er geen 

nieuwe feitelijke informatie meer binnenkwam. Op latere tijdstippen heb ik 

telefonisch en mondeling contact gehad met enkele orale auteurs voor nadere 
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informatie en om het een en ander te verifiëren. Echter, veel meerwaarde heeft 

die nieuwe informatie nauwelijks opgeleverd.  

Dit onderzoek streeft niet naar kwantitatieve representatie. De 

representativiteit van dit onderzoek zit in de diepte. Gebruikmakend van het 

pleidooi van Portelli (1991) en Thompson (1988) om enkele keren terug te gaan 

naar de orale auteur, heb ik met een enkele orale auteur meerdere gesprekken 

gevoerd. Een persoonlijke ontmoeting met een beperkt aantal vertellers die hun 

herinneringen uitgebreid met mij wilden delen leek mij een meer kwalitatieve 

onderzoeksmethode, dan een contact met een groot aantal orale auteurs waarbij 

geen nieuwe informatie aan het onderzoek wordt toegevoegd. De ervaring die ik 

in dit project heb opgedaan is, dat bij een tweede of derde gesprek met dezelfde 

orale auteur meerdere en andere herinneringen naar boven kwamen. Soms 

kwamen herinneringen pas goed op gang, naar aanleiding van onderwerpen die 

in een vorig gesprek slechts kort besproken waren en/of wanneer er meerdere 

tijdgenoten bij het gesprek aanwezig waren.  

Thompson (1988:211) geeft de voorkeur aan een interview van hooguit 

anderhalf á twee uur. Langere interviews kunnen resulteren in interviewmoeheid 

bij de orale auteur. Het beste is om bij de aanwezigheid van veel informatie bij 

dezelfde orale auteur een paar keer terug te gaan naar de verteller. Thompson 

vindt het belangrijk de duur van het interview in de gaten te houden en vooral niet 

teveel van de orale auteur te eisen. Bij de gesprekken heb ik Redmonds 

tijdgenoten de ruimte gegeven hun eigen tempo te bepalen en hen zelf de 

thema’s laten kiezen die hen het meest interesseerden. Bij een enkele verteller 

heb ik gesprekken gevoerd van drie tot vier uur omdat zij niet uitgepraat raakten. 

Tussen deze lange gesprekken door werd ik in de pauzes van drinken en koek 

voorzien. De cassetterecorder liet ik gewoon aanstaan, want ook in plas- en 

drinkpauzes gingen vertellers enthousiast verder met hun verhaal.  

Deze luisterpositie bood mij de mogelijkheid concrete context gebonden 

informatie over Redmond en het vroegtwintigste-eeuwse Suriname zo zuiver 

mogelijk te documenteren. Aan de hand van open gesprekken, met als 

handleiding een standaardlijst met aandachtspunten, hebben de informanten over 

hun persoonlijke ervaringen met Sophie Redmond verteld. Bij deze vrije 



33 

 

verhaalvorm interrumpeerde ik slechts wanneer mij iets onduidelijk was of bij een 

dreigend doodlopen van de vertelling. Ik ging dan over op een volgend 

aandachtspunt of stelde concrete vragen om het geheugen tot meer 

gedetailleerde herinneringen te prikkelen. Aan het eind van het (eerste) gesprek 

of bij het volgende gesprek stelde ik vragen over onderwerpen die ik gemist had 

tijdens de (eerste) vertelling. 

 In wat Du Bois-Reymond (1983:22) de oral history kamer noemt, is sprake 

van vier referentiekaders: de orale auteur; de onderzoeker; de door herinneringen 

opgeroepen mensen uit heden en verleden; en het refereren aan de cultuur-

ideologische context waarin de orale auteur toen leefde. Dat laatste verschilt 

uiteraard van de cultuur-ideologische context van het moment waarop het 

gesprek plaatsvindt. Tijdens het oral history gesprek wordt een relatie opgebouwd 

tussen verteller en onderzoeker en kan het voorkomen dat het gesprek geleid 

wordt door conventionele regels en procedures. Met name conventionele regels 

kunnen ertoe leiden dat de verteller er bewust rekening mee houdt dat twee 

vreemden tegenover elkaar zitten. Met inachtneming van voornoemde 

sociaalpsychologische effecten, heb ik bij de gesprekken met Redmonds 

tijdgenoten er rekening mee gehouden dat de tijdgenoten zichzelf (kunnen) zien 

als representanten van die bewuste koloniale periode en onbewust de in hun 

periode gevestigde gender, etnische en klasse codes (her)interpreteren.  

Er is getracht te komen tot een zo groot mogelijke variatie van orale 

auteurs. Elk van de vertellers had een andersoortige relatie met Sophie 

Redmond: (inwonende) familie, buur, vriend(in), politiek actieve tijdgenoot, 

patiënt, cursist, medestudent, toneelspeler, journalist, kinderen die bij Redmond 

thuis (in het ouderlijk huis of in de echtelijke woning) kwamen. Het individu-

specifieke karakter van de vertellingen, de gevarieerde samenstelling van de 

vertellers, het vanuit verschillende hoeken belichten van de persoon Redmond, 

voorzien de portretconstructie uiteindelijk van een mozaïek karakter.  
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2.4 Verhouding tussen orale en geschreven geschiedenis  

 

De wetenschappelijke status van geschreven geschiedenis is niet per definitie 

hoger dan de status van orale bronnen. Zowel mondelinge als schriftelijke 

historische overdracht is per definitie selectief en dus onvermijdelijk subjectief. 

Noch geschreven geschiedenis, noch persoonlijke herinnering is vrij van 

waardebetrokkenheid. Beide vormen van historieoverdracht krijgen gestalte via 

waardepatronen implicerende interpretaties en bestaan uit feiten, teksten en 

vertogen. Dat wil zeggen dat er nooit sprake kan zijn van objectieve formele 

geschiedenis. 

Deze studie over het publieke leven van Sophie Redmond is een 

combinatie van geschreven geschiedenis en orale bronnen, van objectieve feiten 

en subjectieve interpretatie. In hoofdstuk 1 is gewezen op de ontstane leemtes in 

de portretconstructie vanwege het ontbreken van informatie over bepaalde 

periodes in Redmonds leven. Desondanks wordt een poging gedaan om op grond 

van het uiteindelijk verzamelde empirisch materiaal, uitspraken te doen over de 

verschillende dimensies van haar persoon en over haar bijdrage aan sociaal-

maatschappelijke ontwikkelingen in het moderniserende koloniale Suriname. 

Nijhof (2000:65-67) heeft erop gewezen dat bij levensverhalen niet het 

werkelijke leven, maar slechts een interpretatie van het leven kan worden 

achterhaald. Zo’n interpretatie van het leven geeft inzicht in de culturele waarden 

die het biografische subject voor zichzelf en anderen liet gelden, op de 

persoonlijke perspectieven, en de daarmee gevormde zelfbeelden van het 

biografische subject. Stanley (1992:6-10) geeft aan dat waarheid over een 

levensgeschiedenis geheel afhankelijk is van het gezichtspunt van waaruit deze 

is onderzocht. Bij de biograaf is sprake van een sociaal gesitueerde en partijdig 

gezichtspunt. Volgens Stanley heeft de moderne biograaf autoritaire macht, 

omdat deze bepaalt hoe de geschreven biografie gepresenteerd wordt en welke 

bronnen meegenomen worden in de biografie. Den Hollander (2002:210) merkt 

op, dat de moderne geschiedschrijver moet proberen om zijn feiten in een 

historische context te plaatsen. Zo’n context die meestal wordt aangeduid met 
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vage termen als tijdgeest, volksgeest, cultuur of structuur, is niet kant-en-klaar 

gegeven maar dient met behulp van de verbeelding te worden geconstrueerd in 

een geschiedverhaal dat verbanden legt tussen feiten. Als de historicus geen 

eigen visie op het verleden weet te ontwikkelen, meent Den Hollander, is hij 

eenvoudig niet in staat om duidelijk te maken hoe mensen vroeger tegen de 

wereld aankeken.  

In onderhavig onderzoek gaat het om een vrouw die langer dan een halve 

eeuw geleden is overleden maar via verschillende soorten herinnering is blijven 

voortleven. De orale auteurs worden opgevoerd als bron en spoor tegelijk, aan de 

hand waarvan het te construeren portret van Sophie Redmond deels zal 

plaatsvinden. Bij hun mondelinge interpretatie van gebeurtenissen in het verleden 

rijst de indirecte vraag, vanuit welke competentie de individuele overdracht van 

specifieke gebeurtenissen rondom Sophie Redmond plaatsvindt. De orale auteurs 

hebben geleefd in dezelfde koloniale wereld waar Sophie Redmond deel van 

uitmaakte. Ik ben daarom van mening dat alle orale auteurs, bij het construeren 

van het portret, een autoriteit mogen claimen als representanten van een 

verleden dat ook zij persoonlijk hebben beleefd.  

Lorenz (1994:16-33) benadrukt dat het woord geschiedenis tegelijkertijd 

verwijst naar een gebeuren en naar de weergave van dat gebeuren. In de theorie 

van de geschiedenis wordt niet het verleden zelf onderzocht, maar alleen de 

manieren waarop dit verleden door historici geconstrueerd wordt. De meeste 

historici verzamelen niet alleen feiten door middel van onderzoek, maar leggen in 

de geschiedschrijving ook relaties tussen de feiten. Met betrekking tot dezelfde 

gebeurtenis kunnen verschillende feiten worden geconstateerd. Lorenz (1994:41) 

stelt dat ook objectieve waarnemingen selectief zijn, en dus niet vrij zijn van 

subjectieve keuze-elementen. Hij verwijst naar Ankersmit (1984) die stelt dat alle 

geschiedschrijving verhalend van karakter is en dat het historische verhaal een 

constructie van een bepaalde samenhang biedt. Deze samenhang duidt 

Ankersmit aan met de term ‘historische interpretatie’ omdat de historicus in zijn 

interpretatie van het verleden bepaalde verbanden construeert (Lorenz 

1994:127).  

Met betrekking tot de empirische gegevens over Sophie Redmond, kan 
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uitgaande van het voorgaande gesteld worden dat zowel orale auteurs als 

verslaggevers en historici, gevoelens, behoeften, doelen en waarden met elkaar 

verenigen. Het evalueren van persoonlijke herinneringen en van geschreven 

geschiedenis impliceert vanuit die visie, waarden(h)erkenning. De historicus 

verwerkt binnen de interpretaties van het eigenhandig verzamelde historisch 

materiaal, een eigen wereld en eigen beleefde ervaringen, eigen 

waardepatronen, en interferentie van de eigen subjectiviteit. Beslissingen die 

historici nemen om verzameld onderzoeksmateriaal al dan niet als historie op te 

nemen, doen zij mede op basis van hun eigen wetenschappelijke kennis en eigen 

sociale ervaringen. De historicus betreedt het archief niet naakt, maar gekleed in 

allerlei theorieën, concepten en veronderstellingen. Die theoretische kledij bepaalt 

wat de historicus voor waar zal houden en wat hij een zinvolle geschiedkundige 

vraagstelling zal vinden (Lorenz 1994:47). Zoals Von der Dunk (zie Vermeulen 

1978:10) terecht meent, moet bij het aantreffen van een te bestuderen 

werkelijkheid de realiteit altijd eerst op grond van fragmentarische en subjectieve 

menselijke getuigenissen opnieuw worden ontworpen. Bij die reconstructie is het 

onmogelijk om de werkelijkheid te reconstrueren zonder gebruik te maken van het 

eigen wereldbeeld, hetgeen betekent dat zij in relatie tot een waardepatroon 

geconstrueerd moet worden.   

Het voorafgaande komt erop neer dat de empirische data over Sophie 

Redmond waardebetrokken is. Desondanks ben ik van mening dat de subjectieve 

betrokkenheid deze studie van een wetenschappelijke geldigheid voorziet. 

Volgens het voorafgaande zijn gebeurtenissen die als geschreven geschiedenis 

doorgaan, geen exacte weergaven. Er worden waarden aangehangen. Deze 

onvermijdelijke waardebetrekking speelt een rol bij beoordeling van de relevantie 

van onderzoeksgegevens. Wat historici uit hun overvloedig onderzoeksmateriaal 

uitsorteren als wetenschappelijk is in sterke mate onderhevig aan vertekening, 

afhankelijk van eigen hypothesen, van eigen constructieve verbeelding en van het 

eigen waardeoordeel. Dit maakt dat geschreven geschiedenis geen exacte 

beschrijving is van wat er in het verleden is gebeurd, maar een theoretische 

constructie van archiefmateriaal, persoonlijke ervaringen, collectieve vertellingen 

en andersoortig empirisch materiaal. Vanuit deze noties gemotiveerd meen ik dat 
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in onderhavige studie aan geschreven geschiedenis, mondelinge geschiedenis en 

egodocumenten, een evenwaardige wetenschappelijke status toegekend dient te 

worden bij hun gebruik als historische bron. 

 

 

2.5 Enkele voor deze studie relevante werken over Suriname  

  

Over de kolonie Suriname zijn er regelmatig historische studies verschenen. In 

deze paragraaf wordt verwezen naar enkele voor dit onderzoek relevante werken. 

De verschillende werken bespreken het koloniaal beleid in Suriname vanuit 

verschillende thema’s en invalshoeken. 

 

Assimilatiepolitiek 

R. Van Lier (1971) geeft een diepgaande analyse van de ontwikkeling van de 

Surinaamse maatschappij over de periode 1863 tot 1940. In zijn studie heeft Van 

Lier sociale verhoudingen vastgelegd die het leven in de kolonie Suriname 

hebben bepaald. Van Lier heeft een relatief grotere aandacht besteed aan de 

Creoolse, dan aan de Hindoestaanse en Javaanse bevolkingsgroep. Als reden 

hiervoor geeft hij aan dat de Creoolse bevolkingsgroep in de onderzoeksperiode 

dominante invloed op het lot van het land heeft uitgeoefend. Aan dit 

standaardwerk van Van Lier, waar auteurs bij de bestudering van Suriname haast 

niet omheen kunnen, wordt in veel publicaties over Suriname veelvuldig 

gerefereerd. Ook in onderhavige studie is dat het geval. 

Bij zijn beschrijving van de koloniale politiek en het koloniale beleid onder 

gouverneur Kielstra (1933-1944) gaat H. Ramsoedh (1990) nader in op de 

assimilatiepolitiek. Hij (zie ook Ramsoedh 1994) stelt, dat de Surinaamse 

samenleving in de meest letterlijke zin geconstrueerd is door het Nederlandse 

kolonialisme, met christendom als belangrijkste exponent van civilisatie. Dreigde 

door de assimilatiepolitiek waardevolle cultuurelementen van verschillende 

etnische groepen in Suriname verloren te gaan, verscheidene talen, 

genderstructuren en geloven, zijn in het veranderende Suriname blijven bestaan. 

A. de Savornin Lohman (1909) heeft in haar roman Herinneringen heel duidelijk 
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de ‘verbeelde Surinaamse gemeenschap’ die de assimilatiepolitiek beoogde 

geïllustreerd. Omdat in onderhavig onderzoek de assimilatiepolitiek wordt 

geanalyseerd, zal ook veelvuldig worden gerefereerd aan het werk van 

Ramsoedh. 

Volgens J. Jones (1981) hebben de slaafgemaakten en hun nazaten hun 

Afrikaanse erfgoed bewaard en functioneel gemaakt voor het bestaan in de harde 

koloniale Surinaamse maatschappij van slavernij, leegte, uitzichtloos, ziekte en 

boze geesten. Het zendingswerk van de EBG dat onder de Marrons in 1765 was 

begonnen (J. van Raalte 1986) en de activiteiten van de missionarissen van de 

Orde der Redemptoristen dat onder de indianen omstreeks 1868 begon (W. 

Desserjer 1986), hebben de sociale structuur van de binnenlandse bewoners 

weliswaar beïnvloed maar daarin nauwelijks verandering gebracht. Volgens J. 

Speckman (1965) pasten ook de Brits-Indische contractimmigranten qua taal en 

cultuur in het geheel niet in het cultureel referentiesysteem van de 

assimilatiepolitiek.  

E. Dew (1978) beschrijft de verhouding etniciteit en politiek in wat hij noemt 

een ‘plurale Surinaamse maatschappij’. Hij beschrijft onder andere uitvoerig over 

de achtergronden van de kabinetscrisis in 1950 en het verloop van de 

verkiezingen waaraan Sophie Redmond heeft deelgenomen. Onder redactie van 

L. Lichtveld (1957) wordt belicht hoe vanuit de Stichting Cultureel Centrum 

Suriname (CCS) de culturele ontwikkeling van Suriname in vastere banen moest 

worden geleid. 

Bovengenoemde studies laten zien hoeveel inspanning de kolonisator 

heeft verricht om een ‘verbeelde gemeenschap’ te creëren in het koloniale 

Suriname. Deze studies over Suriname als ‘Nederlandse volksplanting’ komen 

goed van pas bij het analyseren van de leefwereld van de persoon Sophie 

Redmond. Enerzijds is zij gevormd en gesocialiseerd in een koloniale periode 

waar de invloeden van de slaventijd dagelijks aan den lijve werden ondervonden. 

Anderzijds leefde zij in een periode van bloeiend etnisch en historisch bewustzijn, 

gender- en klassenbewustzijn, actieve vrouwenorganisaties, staatkundige 

veranderingen, opkomende sociale bewegingen en antikoloniale strijd. 
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Taal- , onderwijs- en literatuurgeschiedenis  

L. Gobardhan-Rambocus (2000) onderzoekt de koloniale taal- en 

onderwijsgeschiedenis van Suriname in de periode 1651 tot 1975. A. van 

Stipriaan (1998) bespreekt de rol van formele educatie als een vorm van mediator 

in het proces van staatsvorming en (her)vorming van de Surinaamse samenleving 

in de periode 1850-1950. Uit zijn analyse blijkt dat enerzijds het [koloniaal] 

onderwijs werd ingezet als een zeer efficiënt werktuig waarmee de staat de 

samenleving ging vormen en controleren. Anderzijds is [koloniaal] onderwijs een 

mechanisme geweest van sociale differentiatie, van opwaartse mobiliteit en het 

bereiken van status. 

Creole Drum van J. Voorhoeve en L. Lichtveld (1975) is een bloemlezing 

van literatuur in het Sranan. Deze taal ontwikkelde zich in de slavernij van 

contacttaal tussen meesters en slaafgemaakten, en tussen de slaafgemaakten 

onderling, tot moedertaal van de slaafgemaakten. Na de emancipatie in 1863 

ontwikkelde het Sranan zich verder tot lingua franca tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen in Suriname. Rond 1946 begon deze door de kolonisator 

verachte taal zich te ontwikkelen, van een lage status tot een gerespecteerde taal 

waarin dichters en schrijvers zich uiten.  

C. Bonne (1926) uit kritiek op het dualistische karakter van de 

geneeskundige opleiding in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname. Aan de ene 

kant was de opleiding gericht op de belangen van Suriname, waarbij kennis van 

specifiek in Suriname voorkomende ziekten op de voorgrond moest staan. Aan 

de andere kant was de opleiding gericht op de belangen van de Surinaamse 

geneesheer, met het oog op verdere opleiding in Nederland. Opleiding in kennis 

van tropische ziekten was volgens Bonne een van de zwakste plekken van het 

onderwijs op de geneeskundige school. 

In zijn standaardwerk over de geschiedenis van de Surinaamse literatuur, 

geeft M. Van Kempen (2003) een totaaloverzicht van schrijven en vertellen over 

de periode 1596 tot 2000. Van Kempen beschrijft de periode van 1923 tot 1957 

als een tijd van steeds verdergaande profilering van verschillende culturele 

segmenten van de Surinaamse samenleving. Het toneelleven bloeit in de jaren 
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vijftig van de twintigste eeuw. Het Creoolse volkstoneel komt op, en voorzichtig 

ook het Hindoestaanse theater. In de herwaardering van het Sranan is een 

belangrijke rol weggelegd voor Koenders en zijn maandblad ‘Foetoeboi’ en voor 

het theater van Sophie Redmond.  

Deze studies over de taal-, onderwijs- en literatuurgeschiedenis gaan in 

feite over koloniale socialisatieprocessen, identificaties, internaliseren en 

weerstand tegen de gevoerde koloniale taalpolitiek. Deze studies laten zien hoe 

via het koloniaal onderwijs, Nederlandse morele waarden, houdingen en 

gedragingen werden geïmplementeerd in de kolonie. Sophie Redmond heeft 

geleefd in een periode waarin (sub)groepen zich actief bezighielden met het 

rehabiliteren van het Sranan en waardering van hun etnische eigenheden. Deze 

studies over taal, onderwijs en literatuur in het koloniale Suriname, zijn daarom 

goed bruikbaar bij het analyseren van de publieke dimensies van de persoon 

Sophie Redmond. 

 

Dekolonisatie 

In hun beschrijving van het Nederlandse dekolonisatiebeleid met betrekking tot de 

West in de periode 1940-2000, onderscheiden G. Oostindie en I. Klinkers (2001) 

drie fasen. De eerste fase duurt van 1940 (het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog) tot 1954 (de afkondiging van het Statuut voor het Koninkrijk der 

Nederlanden). De tweede fase beslaat de periode 1954 tot 1975 (het jaar dat 

Suriname onafhankelijk werd). De derde en laatste fase van het 

dekolonisatieproces start in 1975 en beslaat het laatste kwart van de twintigste 

eeuw.  

Internationale ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog waren mede 

oorzaak van een opkomend nationalisme in Suriname. Er was sprake van 

manifestaties van personen en organisaties die zich beijverden voor autonomie 

en zich verzetten tegen de koloniale repressie. In die periode kwam het 

antikolonialisme tot bloei. Grace Ruth Schneiders-Howard, een tijdgenoot van 

Sophie Redmond, heeft een verzameling egodocumenten nagelaten waarin zij 

duidelijk en helder mededelingen doet over sociale, maatschappelijke en politieke 
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gebeurtenissen in Suriname en hoe zij persoonlijk daartegenover stond.
20

 

Met zijn beschrijving van de geschiedenis van het verzet in Suriname in de 

periode van 1630 tot 1940, wil S. Hira (1984) een alternatief vormen voor de op 

eurocentrische wijze geschreven Surinaamse geschiedenis. Hira’s studie is een 

analyse van de strijd tegen uitbuiting en onderdrukking in de periode van Priary 

tot en met De Kom. De geschiedschrijving van A. de Kom (1972) is een felle 

aanklacht tegen het koloniaal systeem van uitbuiting, en een weergave van zijn 

bezoek aan Suriname begin 1933. B. Scholtens (1986) bespreekt de opkomende 

arbeidersbeweging in Suriname in de periode 1931 tot 1933. Hij richt zich vooral 

op de belangrijke arbeidersleiders Louis Doedel (1905-1980), Heinrich Liesdek 

(1903-1967), Theo de Sanders (1893-1976) en Anton de Kom (1898-1945). Deze 

arbeidersleiders hebben een leidinggevende rol gespeeld in de werklozenonrust 

in de jaren 1930-1933.  

E. Marshall (2003) bespreekt opkomst en bloei van het politiek en cultureel 

nationalisme in Suriname in het licht van de drang van het Surinaamse volk naar 

bevrijding en zelfrealisatie. Volgens Marshall kreeg het cultureel nationalisme 

politiek vorm in een streven naar dekolonisatie zowel op staatkundig als op 

cultureel gebied. Daarnaast streefde dit Surinaams nationalisme naar 

natievorming in de multi-etnische samenleving. 

Deze studies geven een beeld van bestuurlijke en politieke ontwikkelingen, 

antikoloniale gevoelens en verzet, in de samenleving waar Sophie Redmond deel 

van uitmaakte. Deze waardevolle informatie is onmisbaar bij de analyse van de 

leefwereld en de publieke dimensies van de persoon Sophie Redmond. De 

studies geven een realistisch beeld van machts- en krachtsverhoudingen tussen 

groepen, instellingen en personen, in de periode die deze studie bestrijkt.  

 

Gezondheidszorg 

G. Hallewas (1981) heeft een uitvoerige studie gedaan over de historische 

ontwikkeling van de gezondheidszorg in Suriname vanaf de negentiende eeuw tot 

1979. Binnen de gezondheidszorg kwam steeds meer hygiëne en 

                                                 
20

 Nationaal Archief. Nummer toegang: 2.10.18, Gouverneur van Suriname, Geheim Archief 1887-

1951, specificatie: Schneiders-Howard; Nationaal Archief. Nummer toegang: 2.21.142, Collectie 090 

Rollin Couquerque 1830-1953, inventarisnrs. 19-22, specificatie: Schneiders-Howard 1914-1934. 
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gezondheidsvoorlichting centraal te staan. Dat is ook het beroepsveld waar 

Sophie Redmonds interesse naar uitging. Ph. Redmond (1945), de vader van 

Sophie Redmond, heeft ontstaan en werking van het ziekenfondswezen in 

Suriname onderzocht en beschreven. 

In verschillende rapporten wordt verslag gedaan van de voedingstoestand 

van bevolkingsgroepen. Het Ambacht in Suriname bijvoorbeeld, een rapport van 

een commissie benoemd bij gouvernementsresolutie van 13 januari 1910 no. 13, 

vermeldt over minvermogende en onvermogende jonge vrouwen die, vanwege 

onvoldoende gezonde voeding als gevolg van treurige financiële toestanden, een 

geringe fysieke weerstandsvermogen hadden. Gouvernementsarts A.E. Wolff 

(1945) beschrijft de volksvoeding, bekeken vanuit een medisch hygiënisch 

oogpunt. Hij constateerde dat de volksvoeding in Suriname onvolwaardig was. Uit 

zijn herhaalde onderzoeken naar de voedingstoestand van duizenden kinderen 

op volksscholen in Paramaribo bleek dat een belangrijk percentage van de 

kinderen ondervoed waren. P.H.J. Lampe (1926) heeft onderzoek gedaan naar 

de sociaal-hygiënische toestand en de geneeskundige verzorging. Uit het 

onderzoek blijkt, dat er door de gezondheidstoestanden in de vroeg twintigste 

eeuw sprake was van toenemende geslachtsziekten, van volksziekten, en van 

een aanzienlijke sterfte onder de Nederlands-Indische immigranten.  

In bovengenoemde studies worden ontwikkelingen in de Surinaamse 

gezondheidszorg uitgebreid besproken. Deze studies zijn alleen al om die reden 

onmisbaar voor dit onderzoek. 

 

Vrouwenemancipatie 

Aurora, het eerste Surinaamse vrouwenmaandblad, was een van de kanalen 

waar vrouwen en mannen dominante visies en praktijken met betrekking tot man-

vrouw verhoudingen ter discussie konden stellen. Sinds de oprichting van Aurora 

heeft Sophie Redmond een bijdrage geleverd aan de emancipatoire boodschap 

die dit vrouwenblad uitdroeg.  

In zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Surinaamse 

huwelijkswetgeving in historisch en maatschappelijk perspectief, gaat J. 

Zevenbergen (1980) uitvoerig in op het Surinaamse huwelijk. De houding van 
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maatschappij en overheid tegenover het concubinaat heeft Zevenbergen uitvoerig 

uitgewerkt.  

 

Het hierboven opgesomde is geen uitputtende lijst van voor dit onderzoek 

relevante werken en studies. Het zijn wel werken die thema’s behandelen die in 

dit onderzoek aan de orde komen. De periode 1907-1955 was een periode, 

waarin verschillende ontwikkelingen zichtbaar werden. Een roep om dekolonisatie 

kwam op gang. Verschillende etnische groepen kwamen in actie om hun culturele 

eigenheden te verdedigen. Zowel mannen als vrouwen en vrouwengroepen 

verenigden zich om vrouwenemancipatie te stimuleren. Gezondheidsvoorlichting 

was een speerpunt in gezondheidszorgbeleid. Bovengenoemde studies geven 

een beeld van de koloniale wereld waarin Sophie Redmond leefde en zijn daarom 

voor dit onderzoek van waardevolle betekenis. 

 

 

2.6 Status en waarde van krantenberichten 

 

In het voorafgaande is naar voren gekomen dat zowel mondelinge als schriftelijke 

historische overdracht per definitie selectief is, en dus onvermijdelijk subjectief. 

Gebeurtenissen worden vaak verklaard, door deze in een bredere historische 

context te plaatsen. Daarbij spelen geografische, sociale en politieke factoren 

mee. Dit geldt ook voor informatie in de media.  

 

 

2.6.1 Media in de plaats van face-to-face contacten 

 

Voordat de moderne media zijn intrede in de geschiedenis van de mensheid 

deed, vond sociale interactie plaats in de vorm van face-to-face contacten. 

Tradities werden hoofdzakelijk oraal doorgegeven en de overlevering was 

afhankelijk van een continu proces van vernieuwing, door middel van vertellingen 

en aanverwante activiteiten. Binnen dat vernieuwingsproces was er sprake van 

actieve handelingen waarbij individuen de doorgekregen informatie zo zuiver 
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mogelijk probeerden door te geven (Thompson 1995:81). Thompson (1995:53) 

ziet de opkomst van de commerciële media - naast politiek en religie - als een 

nieuwe vorm van symbolische macht, die over het algemeen en in eerste 

instantie buiten de directe controle van Kerk en Staat stond. Volgens Thompson 

gingen Kerk en Staat dit communicatiemiddel in hun voordeel en soms als 

onderdrukkingsmechanisme gebruiken. 

De verspreiding van mediaproducten heeft de rol van orale tradities niet 

geëlimineerd, stelt Thompson (1995:34), maar heeft die tradities juist aangevuld 

en tot op zekere hoogte weer in oude staat teruggebracht. Ondanks de opkomst 

van communicatiemedia zijn tradities alomtegenwoordige kenmerken in het 

alledaagse sociaal leven van de moderne mens gebleven. Volgens Thompson 

heeft de ontwikkeling van communicatiemedia een mediated historicity gecreëerd. 

Daarmee bedoelt hij dat onze waarneming van het verleden en ons besef hoe het 

verleden ons raakt, beroert of beïnvloedt, in toenemende mate afhankelijk is 

geworden van een voortdurende verdere ontwikkeling van intermediaire 

symbolische vormen.  

En als de media onze waarneming van het verleden heeft veranderd, 

meent Thompson (1995:34) vervolgens, dan heeft de media tevens een mediated 

worldliness gecreëerd. Daarmee bedoelt hij dat onze waarneming van de wereld 

die buiten de sferen van onze persoonlijke ervaring ligt en onze waarneming van 

onze plaats in deze wereld, in toenemende mate wordt gevormd door 

intermediaire symbolische vormen. De verspreiding van mediaproducten stelt ons 

in staat gebeurtenissen te ervaren, anderen te observeren, en kennis te nemen 

van een wereld die buiten de sferen van onze dagelijkse ontmoetingen ligt.  

 

 

2.6.2 Impact van media op het moderne leven 

 

Thompson (1995) beschrijft het belang van communicatiemedia en de impact die 

deze heeft op het moderne sociale leven. Hij beschrijft de rol van deze moderne 

communicatievorm als een nieuwe en omvangrijke methode van actie en 

interactie met verrijkende gevolgen voor privé-leven en openbaar leven. Deze 
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moderne communicatievorm kan inbreuk maken op verschillende aspecten van 

ons privé-leven, de privacy schenden, inzage geven in verschillende aspecten 

van het publieke domein en zelfs (politieke, economische, sociale) 

machtsveranderingen veroorzaken. Deze nieuwe vorm van communicatie en 

informatie is in staat een voor de moderne mens onbekende wereld te openen.  

De media kunnen overdrijven, sterk reageren op situaties, bepaalde 

gebeurtenissen negeren, ongeloofwaardig en misleidend overkomen, misleidend 

zijn, en elkaar soms zelfs tegenspreken. ‘No, it ain’t necessarily so, those things 

that you’re liable to read, even in the reliable press’, stellen Murray et al. 

(2001:xv) in hun onderzoek naar het intersectionele tussen wetenschaps-, media- 

en overheidsberichten. Nieuwsberichten kunnen tot stand komen via 

gecompliceerde mediacultuur en constructieprocessen en kunnen als een 

katalysator werken. Daardoor zijn mensen telkens weer kwetsbaar en gevoelig 

voor de dosis misverstanden die gevat zijn in dagelijkse krantenkoppen. Met als 

gevolg, dat mensen het risico lopen onze moderne wereld en onze rol daarin 

aanhoudend verkeerd te diagnosticeren, menen Murray et al. Wat betreft 

verrijkende gevolgen, dosis misverstanden in krantenkoppen, sterke reacties op 

situaties en het elkaar tegenspreken van kantenberichten, zie hoofdstuk 11 waar 

de politieke dimensie van de persoon Sophie Redmond wordt besproken. 

 Massacommunicatie brengt een gestructureerde breuk op gang tussen de 

context waarin productie van het materiaal plaatsvindt en de context waarin deze 

wordt ontvangen en wordt begrepen. De ontvanger kan het nieuws naar eigen 

gewenste perceptie tot zich nemen. De ontvanger heeft relatief weinig tot 

helemaal geen keuze met betrekking tot het inhoudelijke van het te produceren 

en/of geproduceerde materiaal. De perceptie van de ontvanger van het materiaal 

varieert naar gelang zijn sociale achtergrond en omstandigheden, waardoor 

eenzelfde bericht op verschillende manieren en in verschillende contexten kan 

worden begrepen (Thompson 1995:29-30). Dit kenmerk van massacommunicatie 

komt duidelijk tot uiting in hoofdstuk 11, waar de Statenverkiezingen van 1950 

uitvoerig worden besproken. Het werd een politieke strijd waar straat en media 

als strijdtoneel werden ingezet. 

Thompson (1988:102-103) is voorstander van een voorzichtig gebruik van 
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krantenberichten in wetenschappelijk onderzoek. Het is haast niet te doen om 

mogelijke bronnen van vervorming, verdraaiing en vertekening in oude kranten op 

te sporen. Herkomst en bronnen van informatie uit oude krantenberichten zijn 

moeilijk te achterhalen. Al zouden wij politieke of sociale voorkeuren van de 

uitgever weten, stelt Thompson, wij kunnen de gedachten van de schrijvers van 

de krantenberichten niet te weten komen. Krantenberichten staan er om bekend, 

dat de persoon achter het bericht zich schuldig maakt aan selectie, enorme 

filtering en eigen vormgeving van de oorspronkelijke informatie. Eenzelfde 

gebeurtenis kan door verschillende journalisten op verschillende manieren 

worden gebracht. Krantenberichten kunnen daardoor misleidend en onjuist zijn. 

Tevens kan er sprake zijn van intimidatie bij de bron. Vanwege deze 

onnauwkeurigheid in krantenberichten is uiterste voorzichtigheid geboden bij het 

gebruik van kranten in wetenschappelijk onderzoek.  

Ook Anderson (1991:33-35) stelt zich terughoudend op bij het gebruik van 

krantenberichten in wetenschappelijk onderzoek. Aan de lezers wordt hetzelfde 

nieuws niet alleen op een bepaalde manier gebracht. Het lezen van een krant, 

stelt Anderson, is als het lezen van een roman, waarbij de auteur elke gedachte 

van een coherent plot heeft verlaten. Anderson ziet de krant als enkel en alleen 

een extreme boekvorm met een massaproductie van kortstondige, voorbijgaande 

populariteit en als eendaagse bestsellers. In vele opzichten, stellen Murray et al. 

(2001:186), zijn de media via hun berichtgevingen dragers van moderne cultuur, 

en cultuurgerichte vooronderstellingen zijn heel belangrijk bij resultaten van 

politieke en wetenschappelijke argumenten. 

 

 

2.6.3 De kranten De West en De Surinamer als geschiedbron 

 

Bovenstaande kritische geluiden op krantenberichten maken het gebruik van 

deze specifieke onderzoeksbron in onderhavige studie heel bijzonder. Om een 

beeld te krijgen van de maatschappij waarin Sophie Redmond moest 

functioneren, wordt aan de hand van twee kranten, een bepaalde dag in de 

periode 1907-1955 onder de loep genomen. De kranten laten iets zien van de 



47 

 

wereld waarin Sophie Redmond leefde. In huize Redmond werd de krant gelezen. 

Uit vertellingen van orale auteurs blijkt dat vader Redmond een verwoede 

krantenverzamelaar was en dat hij in zijn werkkamer een privé krantenarchief 

had. De kranten werden nauwkeurig door vader Redmond op editie- en 

jaartalvolgorde ingebonden. Ervan uitgaande dat Sophie Redmond deze kranten 

ook las, geven deze dagbladen tevens de mogelijkheid enigszins door haar ogen 

naar die samenleving te kijken en ten dele dezelfde informatie te gebruiken die 

ook zij ter beschikking had. Bij de krantenbespreking gaat het om onderwerpen 

waar van uitgegaan kan worden dat die Sophie Redmonds interesse zouden 

kunnen hebben gewekt. Te denken valt aan rubrieken over gezondheid(szorg), 

sociaal-maatschappelijke verhoudingen, etnische verhoudingen, sociale 

mobiliteit, vrouwenemancipatie, bestuur en organisatie, cultuur en politiek. 

Mijn keuze is gevallen op de kranten De West en De Surinamer die zijn 

verschenen op Redmonds geboortedag en op haar verjaardagen, de 14
e
 januari. 

De laatste vermelding van krantenberichten zullen naar aanleiding zijn van haar 

plotselinge overlijden op 18 september 1955. De 14
e
 januari is gekozen omdat, 

zoals Van der Dussen (2001:19) het zo helder verwoordt, ons geboortejaar een 

gegeven is dat wij steeds met ons dragen en in menig opzicht ons leven mede 

bepaalt. De West en De Surinamer, omdat deze kranten verschillende stemmen 

in de samenleving verwoorden, ook ten aanzien van Sophie Redmond zelf. Dat 

blijkt vooral bij de tussentijdse Statenverkiezingen in 1950, toen De Surinamer 

partij koos voor de onafhankelijke kandidaat Sophie Redmond en De West voor 

de Nationale Partij Suriname.  

Voor de overzichtelijkheid wordt bij de krantenbespreking een 

onderverdeling gemaakt in drie perioden. De eerste periode loopt van Redmonds 

geboortejaar (1907) tot en met haar afstudeerjaar als geneesheer (1935); de 

tweede periode van 1936 tot en met 1949, het jaar van de eerste algemene 

verkiezingen; en de derde periode van 1950, het jaar dat zij zou deelnemen aan 

de tussentijdse verkiezingen tot en met het jaar van haar overlijden (1955). De 

krantenbespreking wordt geïntegreerd in de hoofdstukken. 

Om op de hoogte te blijven van wat er zich in de samenleving afspeelt 

adviseren Murray et al. (2001:32-34) verschillende kranten te lezen. In deze 
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studie is bewust gekozen voor de kranten die bij de Statenverkiezingen van 1950 

tegengestelde informatie over Sophie Redmond publiceerden. De West had zich 

opgesteld als tegenstander van de onafhankelijke kandidaat Redmond, terwijl De 

Surinamer juist propaganda maakte voor deze onafhankelijke kandidaat. Bezien 

vanuit de visies van Anderson, Murray et al., en Thompson, kunnen deze twee 

kranten worden beschouwd als periodieke bestsellers die referentiepunten 

kunnen verschaffen met betrekking tot de etnische gesegmenteerde samenleving 

en sociale verhoudingen in betreffende periode.  

 

 

2.7 Status en waarde van egodocumenten  

 

Het begrip egodocument is een overkoepelende term voor (overgeleverde) 

autobiografische teksten, waarin mensen zelf - dat wil zeggen subjectief - verslag 

hebben gedaan van hun doen en laten, gedachten en gevoelens. Te denken valt 

aan brieven, autobiografieën, reisverhalen en memoires. Egodocumenten gaan 

over individuele beleving. Daarbinnen vindt een vermenging plaats van waarheid 

en fantasie en is er sprake van een ‘ik’- respectievelijk ‘wij’-perspectief. De 

pleitbezorger van het persoonlijke element in de geschiedenis, Jacob Presser, die 

de term egodocumenten in de jaren vijftig van de twintigste eeuw introduceerde, 

definieert dit begrip als volgt: ‘egodocumenten zijn getuigenissen van mensen 

betreffende zichzelf, die in de vorm van memoires, autobiografieën, dagboeken, 

particuliere correspondenties en reisverhalen tot ons gekomen zijn’ (Brands et al. 

1969:275). Volgens Pressers definitie zijn egodocumenten, geschriften waarin 

een ego zich opzettelijk onthult of verbergt. Het zijn historische bronnen, waarbij 

de gebruiker van die bronnen zich gesteld ziet tegenover een ‘ik’ als schrijvend en 

beschrijvend subject die voortdurend in de tekst aanwezig is (Brands et al. 

1969:277; zie ook Brands et al. 1970). 
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2.7.1 Egodocumenten als geschiedbron 

 

Brands et al. (1970:145) werpen de vraag op, of de eenheid van subject en object 

in het algemeen wel aanvaardbaar is als criterium voor wat een egodocument is. 

Zij stellen in het verlengde daarvan de dubieusheid van egodocumenten als 

historische bron aan de orde. Volgens Von der Dunk (1970:156-157) kan men 

beter stellen, dat bij egodocumenten gedacht kan worden aan documenten 

waarin de auteur iets kwijt moet dat hem persoonlijk bezighoudt, raakt en 

opwindt. Mensen verwerken in hun egodocumenten eigen morele inzichten die 

gebaseerd zijn op hun eigen levenservaringen en drukken uit wat zij ervaren als 

levenslessen. In dat licht bezien, kunnen egodocumenten de levensgeschiedenis 

van de schrijver openbaren en daardoor een verrijking bieden van het beeld en 

het begrip dat historici van een verleden hebben. Baseert mondelinge 

geschiedenis zich op mondelinge interviews, het grote gemis in egodocumenten 

is dat de ingrediënten van een interview ontbreken. Egodocumenten 

onderscheiden zich naar hun inhoud van mondelinge geschiedenis door hun 

uitgesproken persoonlijk karakter. Echter, 'de onontkoombaar subjectieve 

benadering van het object verleent als het ware aan het beeld een dimensie 

meer. (...) In het weergeven van historische processen kunnen wél aangebrachte 

concreta de abstracta op zinvolle wijze illustreren. (...)’  (Brands et al. 1969:277-

278) 

 In tegenstelling tot egodocumenten, is het interview in de meeste gevallen 

geen ongedwongen monoloog van de verteller waar deze vrijuit kan praten en 

kan zeggen wat hij wil of moet vertellen. Bij het interview bemoeilijkt de - in de 

meeste gevallen - onbekende onderzoeker elke ongedwongen spontaniteit en 

vertrouwelijkheid (Von der Dunk 1970:161), waardoor bij interviews de 

methodologische kwestie van interactie zich voordoet. Aan de andere kant is een 

eigenschap die egodocumenten delen met mondelinge geschiedenis, dat mensen 

zelf aan het woord komen. Beide vormen van geschiedschrijving beschrijven 

gebeurtenissen langs een weg van selectie en evaluatie. Beide vormen hebben 

een historische relatie met het verleden. Vanuit deze optiek bezien sluiten 
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egodocumenten aan op mondelinge geschiedenis. Met dien verstande, dat 

egodocumenten spontaner tot stand komen dan mondelinge interviews, omdat bij 

het schrijven van egodocumenten geen selectie plaatsvindt zoals bij de 

verhouding onderzoeker-interviewer. 

Met het sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw veel gevarieerder 

geworden historiografische landschap van de geschiedschrijving, zoals de 

opkomst van mondelinge geschiedenis, mentaliteitsgeschiedenis, 

vrouwengeschiedenis en gendergeschiedenis, is ook de belangstelling voor 

egodocumenten toegenomen. Het belang van egodocumenten voor historische 

kennis, het wezen en de zin van egodocumenten als geschiedbeoefening, blijkt 

uit de toenemende belangstelling voor dit genre document als geschiedbron. 

Johannes en Dekker (1999:24-25) merken op, dat in het licht van recente 

theorievorming historici veel minder dan vroeger zoeken naar algemeen geldende 

waarheden, maar eerder geïnteresseerd zijn geraakt in de individuele beleving 

van het verleden. Een benadering die het verhaal en de constructie centraal stelt 

maakt de scheidslijnen tussen de particuliere visie van auteurs van 

egodocumenten enerzijds, en officiële getuigenissen en documenten anderzijds, 

minder scherp. Er is minder aandacht voor de vraag wat de historische waarheid 

is, maar meer voor de vraag hoe beelden van het verleden tot stand komen en 

hoe de retorica van het geschiedverhaal werkt. In die visie zijn, volgens Johannes 

en Dekker (1999:25), egodocumenten steeds meer volwaardige bronnen 

geworden naast alle andere.  

 

 

2.7.2 Grace Ruth Schneiders-Howard (1869-1968)
21

 

 

Van Sophie Redmond zijn er slechts een handjevol egodocumenten boven water 

gekomen. Van een tijdgenoot van Redmond echter, Grace Ruth Schneiders-

Howard, is in het Nationaal Archief in Den Haag - Nederland een verzameling 

correspondentie te vinden met hooggeplaatste politici in Nederland en Suriname. 

                                                 
21

  Deze biografische informatie over Grace Ruth Schneiders Howard is te vinden in: Hangalampoe 

(1973, nr. pp:15-16), Hoefte, R. (2008:17-33), Nationaal Archief (zie voorgaande noot), Scholtens, B. 

(1986:42, 152-153), Walle J, van de (1975:44-47). 
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In haar egodocumenten doet Grace Ruth Schneiders-Howard duidelijk en helder 

mededelingen over sociale, maatschappelijke en politieke gebeurtenissen in 

Suriname. In haar persoonlijke brieven schrijft zij onder andere over de 

gespannen situatie in politiek roerige tijden; haar worstelingen bij het uitvoeren 

van haar werkzaamheden onder een mannelijke chef; en tegenslagen waarmee 

zij te kampen had als vrouw in een mannelijke politieke arena.  

De in Paramaribo geboren Grace Ruth Schneiders-Howard was enig kind 

van de Engelse aristocraat Alfred Earnest Howard en de uit Surinaamse elite 

afkomstige Joodse Helena Sophia van Emden. Haar naar Suriname 

geëmigreerde vader bezat enkele plantages in het district Coronie. Nadat zij de 

lagere school in Suriname had doorlopen ging zij naar Nederland voor verdere 

scholing op het Haagse Gymnasium. Hoefte (2008:18) plaatst vraagtekens bij de 

hier laatst vermelde door Grace Schneiders-Howard zelf verschafte informatie 

aan derden. Volgens Hoefte liet het oudste gymnasium in Den Haag pas in 1897 

vrouwelijke scholieren toe. 

Grace Ruth Schneiders-Howard blijft een poos zonder beroep in Nederland 

wonen. Daar raakte zij bevriend met SDAP’ers en ontwikkelde zij zich tot 

socialist. Tegen de zin van haar ouders trouwt zij in 1893 beneden haar stand 

met de Duitse stalhouder Wilhelm Schneiders met wie zij een tijdje in Aken 

woonde. In 1902 vertrok het echtpaar naar Suriname en vestigde zich eerst in 

Coronie en in 1906 in Paramaribo. Als eerste vrouw in Suriname droeg Grace 

Ruth Schneiders-Howard de sociaaldemocratische idealen uit en raakte 

betrokken bij de Surinaamsche Brits-Indiërs Bond. In verband met deze laatste 

activiteiten belandde zij in 1912 voor twee maanden in de gevangenis. In 

datzelfde jaar scheidde zij van haar man die in 1920 stierf. Het gezin had vier 

kinderen.  

In 1913 werd Grace Ruth Schneiders-Howard aangesteld als ambtenaar 

Hygiënische Dienst in Paramaribo. In 1930 werd zij door gouverneur Rutgers 

(1928-1933) oneervol ontslagen wegens laster, nadat hij enkele van haar brieven 

onder ogen kreeg. Met haar ontslag ging meteen haar pensioen in. Grace Ruth 

Schneiders-Howard vertrok naar Nederland om haar oneervol ontslag op hoog 

politiek niveau uit te vechten en deze om te zetten in eervol ontslag. Zij keerde in 
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1932 naar Suriname terug, met het doel haar deskundigheid op het gebied van 

de gezondheidszorg niet zonder meer onbenut te laten. Zij deed pogingen haar 

maatschappelijke positie langs politieke weg te herwinnen en zoveel mogelijk de 

koloniale politiek te beïnvloeden. In 1933 werd zij door eigen lobbywerk 

gerehabiliteerd en weer aangesteld door gouverneur Rutgers. Onder leiding van 

een inmiddels nieuw aangestelde hoofdinspecteur bij de Hygiënische Dienst, Dr. 

Cool, mocht Grace Ruth Schneiders-Howard in de districten de erven 

inspecteren, voor minder salaris dan zij voorheen ontving.  

Van 1938-1942 is Schneiders-Howard lid geweest van de Koloniale Staten 

van Suriname; in een periode toen er nog geen sprake was algemeen kiesrecht. 

Uit haar correspondentie met Rollin Couquerque blijkt, dat zij haar verkiezing als 

lid van de Koloniale Staten dankt aan eigen lobbywerk bij hooggeplaatste 

politieke figuren in Nederland en Suriname.  

 

 

2.7.3  Status en waarde van de egodocumenten van Grace Ruth Schneiders-

Howard 

 

De egodocumenten van Grace Ruth Schneiders-Howard zijn een bruikbare bron 

voor dit onderzoeksproject, omdat haar beschrijvingen over sociale, 

maatschappelijke en politieke gebeurtenissen een belangwekkend beeld geven 

over het veranderende koloniale klimaat in het twintigste-eeuwse Suriname. 

Doordat zij met veel details, uitvoerig gebeurtenissen en handelingen van 

individuen beschrijft, ontstaat een authentiek beeld van politiek, sociaal en 

maatschappelijk leven in het moderniserende vroegtwintigste-eeuwse Suriname. 

De egodocumenten van Schneiders-Howard representeren haar handelingen, 

haar ideologie, haar netwerken, en onthullen nauwkeurige details over sociale, 

maatschappelijke en politieke situaties, in de periode die deze studie bestrijkt. 

Na haar terugkeer in Suriname correspondeerde zij jarenlang met Rollin 

Couquerque (zie noot 20), hoofd van de West-Indische Afdeling van het 

Ministerie van Koloniën in Den Haag. Volgens Van Blankensteijn (1923:35) 

bestond er weinig kans dat een minister van koloniën naar Suriname afreisde. 
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Zijn voornaamste raadgever was de chef van de West-Indische afdeling. Aan 

Schneiders-Howards correspondentie met Rollin Couquerque mag dan ook veel 

waarde worden gehecht, in het bijzonder omdat het in haar brieven om gevoelige 

binnenlandse aangelegenheden over de kolonie Suriname gaat. Gezien deze 

decennia lange correspondentie mag verondersteld worden dat Schneiders-

Howard voor Den Haag een betrouwbare ooggetuige was.  

De in deze studie ingezette brievencollectie van Schneiders-Howard 

verschaft directe informatie over de persoon Grace Ruth Schneiders-Howard en 

lijdt niet onder een filtering van het tijdsverloop of van een verdringend geheugen. 

De egodocumenten zijn authentiek. Hier is sprake van directe neerslag. Dit wil 

overigens niet zeggen dat haar egodocumenten betrouwbaarder zijn dan 

vertellingen van orale auteurs. De problemen van betrouwbaarheid liggen anders. 

Volgens Von der Dunk (1970:160-161) is de mogelijkheid tot toetsing van de 

betrouwbaarheid bij interviews groter en zijn van begin af aan meer 

controlemogelijkheden ingebouwd.  

Dat egodocumenten door onderzoekers uit verschillende wetenschappen 

ontdekt, geaccepteerd en nader gedefinieerd worden, maakt in deze studie de 

egodocumenten van Schneiders-Howard  tot een waardevolle aanvullende bron. 

Hierbij dient wel vermeld te worden dat de egodocumenten van Grace Ruth 

Schneiders-Howard als deel van de context worden ingezet. De persoon Grace 

Ruth Schneiders-Howard wordt in deze studie niet in verhouding tot de persoon 

Sophie Redmond uitgeschreven en wordt ook niet gecontrasteerd met Sophie 

Redmond. De egodocumenten van Schneiders-Howard worden ingezet, omdat 

die een historische kijk in de veranderende Surinaamse samenleving bieden en 

tegelijkertijd in de eigen persoonlijke waarden, normen en prioriteiten van deze 

politieke figuur en tijdgenoot van Sophie Redmond. In dit onderzoeksproject is het 

niet duidelijk geworden of Sophie Redmond en Schneiders-Howard elkaar ooit 

hebben ontmoet. Het is echter zeer waarschijnlijk, omdat beide personen in de 

gezondheidszorg werkzaam waren. Paramaribo was immers een overzichtelijke 

samenleving. 
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2.8 Conclusies 

 

Op grond van wat er in dit hoofdstuk is besproken valt te concluderen dat elke 

terugblik een terugblik vanuit het heden is. Herinneringen en geschiedschrijving 

ontstaan nooit in een vacuüm. Er spelen altijd psychologische, sociale, 

maatschappelijke en politieke belangen mee. Met als gevolg, dat zowel 

mondelinge als schriftelijke overdracht van gebeurtenissen, niet zelden gepaard 

gaan met percepties en emoties van degene(n) die het bericht overbreng(en)t. 

Dat maakt dat mondelinge vertellingen, geschreven geschiedenis, 

krantenberichten en egodocumenten, deels betrouwbaar en onvolledig zijn. De 

individuele invalshoek kan verschillen naargelang de sociale en/of politieke 

positie die de (orale) auteur, de historicus of de verslaggever bekleedt. Aan deze 

studie wordt daarom aan geschreven geschiedenis, mondelinge geschiedenis en 

egodocumenten een evenwaardige wetenschappelijke status toegekend bij hun 

gebruik als historische bron. Daardoor kan een gebalanceerd portret van de 

persoon Sophie Redmond ontstaan.  

De positie die ik vanaf het begin heb aangenomen is de persoon Sophie 

Redmond onbevangen, open, en vanuit een interdisciplinaire wijze te portretteren. 

Ik had geen vooropgezette ideeën die ik zonodig wil of moet bewijzen. Door het 

portret vanuit het voordeel van de afstand te construeren, kan aan de 

veranderende koloniale Surinaamse samenleving met vernieuwende inzichten 

vorm worden gegeven vanuit de geschiedenis van een van haar deelnemers. 

Tegelijkertijd kan deze deelnemer meer reliëf krijgen door haar in haar tijd en 

omgeving te plaatsen. In deze studie wordt een poging gedaan om door 

Redmonds ogen naar de samenleving te kijken. Kijken door de ogen van een 

ander houdt in dat men zich tot op zekere hoogte kan inleven in de 

belevingswereld van die ander, en de wereld kan zien zoals die ander de wereld 

ziet. 

Het methodologisch probleem dat bij het doen van vertellingen orale 

auteurs een confrontatie aangaan met de tijd, wordt ondervangen door er 

rekening mee te houden dat Redmonds tijdgenoten bij hun vertelling, sociale, 



55 

 

politieke en intellectuele positie zouden kunnen kiezen bij het doen van hun 

verhaal. Ook wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat orale auteurs op 

een bepaald niveau - hetzij politiek, alledaags, of wetenschappelijk - zouden 

kunnen spreken over de maatschappelijke context waarover zij hun verhaal doen. 

Het methodologische probleem dat orale auteurs de neiging hebben in hun 

antwoorden veronderstelde verwachtingen van de onderzoeker in te bouwen, 

wordt ondervangen door het mondelinge materiaal te vergelijken met weergave 

van hetzelfde gebeuren in andere bronnen.  

Dat de orale auteurs overwegend van Creoolse afkomst zijn, heeft te 

maken met de etnische afkomst van de hoofdpersoon in deze studie. Dit roept 

vervolgens de vraag op, welke vorm mijn betrokkenheid als Creoolse Surinaamse 

vrouwelijke onderzoeker heeft aangenomen bij mijn onderzoeksonderwerp. Bij de 

beantwoording van deze vraag wil ik verwijzen naar wat er in dit hoofdstuk is 

besproken, dat de historicus het archief niet naakt betreedt maar gekleed in 

allerlei theorieën, concepten, veronderstellingen, eigen waardepatronen, en 

interferentie van de eigen subjectiviteit. Aangezien mijn orale auteurs en ik 

eenzelfde koloniale achtergrond delen, is in deze studie sprake van een bepaalde 

mate van culturele homogeniteit en van intersubjectieve kennis. Omdat de 

vertellingen door deze intersubjectieve kennis vorm krijgen binnen een gedeelde 

historische en sociaal-culturele context, kan een kennisproductie plaatsvinden die 

mij als Creoolse vrouwelijke onderzoeker mogelijkheden biedt om interpretatie 

van binnenuit om te bouwen naar representatie van onmiddellijke bedoelingen. 

Door middel van deze van binnenuit geconstrueerde kennis kan een verstoring in 

de interpretatie van orale gegevens geminimaliseerd worden. Dit alles kan 

bijgedragen aan een optimaliseren van de kwaliteit van het orale materiaal. 
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HOOFDSTUK 3 

CENTRALE BEGRIPPEN EN HUN INTERACTIE 

 

3.1 Inleiding 

 

Om Sophie Redmond en haar maatschappelijke context te begrijpen wordt in 

deze studie een aantal begrippen gehanteerd. In hoofdstuk 1 is het begrip ‘agent 

of change’ al aan de orde geweest. In dit hoofdstuk volgen de overige 

kernbegrippen, worden opvattingen over moderniteit en moderniseringsprocessen 

op een rijtje gezet, wordt stilgestaan bij wat deze beschouwing uiteindelijk heeft 

opgeleverd, en hoe deze kennis wordt ingezet bij het te construeren portret over 

Sophie Redmond. Mijn positionering in het debat is, dat de kolonisator voor de 

gekoloniseerde Surinaamse bevolking een koloniale machtsmatrix heeft 

gehanteerd die alle dimensies van sociale existentie raakt. Het assimilatiebeleid 

van de koloniale overheid wordt daarom ingeleid als motor van het 

moderniseringsproces in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname. Daarbij worden 

vooral de cultuurelementen taal, religie en etniciteit als stuwende krachten van 

het assimilatiebeleid in de kolonie Suriname gezien.  

De assimilatiepolitiek werd in Suriname meteen na de afschaffing van de 

slavernij (1863) ingezet en duurde tot de jaren dertig van de twintigste eeuw. De 

assimilatiepolitiek hield in: vernederlandsen van de Surinaamse bevolking door 

middel van westers onderwijs; verchristelijken van de Surinaamse bevolking; alles 

wat er tijdens de slavernij nog aan Afrikaanse religieuze gebruiken was blijven 

voortbestaan geheel te doen verdwijnen; en een rechtsbedeling tot in zaken van 

huwelijks- en erfrecht toe (Van Lier 1971:142; Ramsoedh 1990:1).  

 

 

3.2 Centrale begrippen 

 

Om Sophie Redmonds maatschappelijke betekenis in laat-koloniaal Suriname te 

kunnen duiden, wordt in deze studie gekeken naar sociaal geconstrueerde 
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categorieën in culturele en politieke context. Het gaat daarbij om begrippen die 

een centrale rol spelen in de uitwerking van de onderzoeksvragen, in het 

bijzonder hun onderlinge interactie en de machtsstructuren die daarbinnen 

worden gegenereerd. Achtereenvolgens worden de begrippen sekse en gender, 

etniciteit en klasse, moderniteit en modernisering, koloniale machtsmatrix en 

intersectionaliteit besproken. Vanwege het intersectioneel karakter van deze 

begrippen gaan zij bij de bespreking onvermijdelijk in elkaar over. 

 

 

3.2.1 Sekse en gender 

 

Om de maatschappelijke positie van de verschillende seksen in een samenleving 

te verhelderen wordt onderscheid gemaakt tussen sekse en gender. Dit 

onderscheid maakt het mogelijk om aan te geven dat verschillen tussen mannen 

en vrouwen niet biologisch gefundeerd maar maatschappelijke geconstrueerd 

zijn. Met name Scotts (1986:1053-1075) ideeën over gender boden in de laat 

twintigste-eeuw handvatten om duidelijkheid te krijgen over de mate van effecten 

van gender in sociale en institutionele relaties. Daarbij hanteert zij de term gender 

als analytische categorie als onderscheid tussen het fysieke en het sociale. Scott 

stelt dat machtsrelaties primair betekenis krijgen via gender, en dat aan sekse 

gerelateerde verschillen steeds worden aangehaald als bevestiging van sociale 

relaties en verschijnselen die niets met seksualiteit te maken hebben. Volgens 

Scott benadrukt het onderscheid tussen sekse en gender het feit dat sekserollen 

uitvindingen van de mens zijn en verwijst het begrip gender naar de kennis die 

onze waarneming van de natuur in regels vat.  

 Dat verschillen tussen mannen en vrouwen niet biologisch gefundeerd 

maar maatschappelijke geconstrueerd zijn, heeft Sophie Redmond vooral ervaren 

toen bekend werd dat zij hoofdkostwinner was (zie hfd. 7) en bij haar deelname 

aan de verkiezingen in 1950 (zie hfd. 11).  
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3.2.2 Etniciteit en klasse 

 

Hall (1991:176-177) definieert etniciteit als vormen van gehechtheid die aan het 

individu het besef geven van een plaats en een positie in de wereld in relatie tot 

een bepaalde gemeenschap, plaats, taal, geschiedenis, ervaring en cultuur. Hall 

ziet etniciteit als een cultuurpolitiek die verschillen benadrukt en zich baseert op 

de culturele constructie van nieuwe etnische identiteiten. Volgens Hall is de term 

etniciteit eerder een verzamelnaam voor de plaats van geschiedenis, taal en 

cultuur van het individu in de constructie van subjectiviteit en identiteit. Volgens 

Hall herinnert etniciteit ons eraan dat iedereen ergens vandaan komt en dat een 

ieder behoefte heeft aan identificatie en het gevoel ergens bij te horen. Dit geldt 

ook voor Sophie Redmond die trots was op haar culturele achtergrond.  

Anthias en Yuval-Davis (1992:1-10, 17-19, 61-95) stellen dat verschillen en 

ongelijkheden, handelingen van uitsluiting en ordening van situaties met zich 

meebrengen in het voordeel van de dominante etnische en gender groep. 

Veronderstelde natuurlijke verschillen in capaciteiten en noodzakelijkheden op 

basis van gender of van etniciteit, treden vervolgens economische relaties binnen 

als legitieme ongelijkheden in klassenposities. Klasse voorziet in materiële 

condities voor etnische en gender groepen die een ongelijkwaardige toegang 

hebben tot economische en politieke hulpbronnen. Hier speelt de Staat een 

belangrijke rol, stellen Anthias en Yuval-Davis. Want de Staat structureert deze 

uitsluitingen door systemen van representatie, zoals etniciteit-, gender- en 

klassenverschillen, te belichamen in officiële documenten en handelingen van 

Staat en Wetgeving. De sociaal geconstrueerde verschillen worden vervolgens 

binnen verschillende hulpbronnen gerepresenteerd in een relatie van ongelijke 

participatie op de lijnen etniciteit, gender en klasse. 

Het klassenbegrip is in deze studie niet gemakkelijk hanteerbaar. Het is in 

de loop van dit onderzoek niet duidelijk geworden wat in het vroegtwintigste-

eeuwse Suriname de primaire factoren waren om iemand in een bepaalde klasse 

in te delen. Volgens Van Lier (1971:196) waren er velerlei criteria die in de 

kolonie Suriname toegepast werden om vast te stellen tot welke klasse een 
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individu behoorde. Groepen die een verschillende levensbeschouwing hadden en 

groepen die Sranan of Nederlands als dagelijks taalgebruik hanteerden, konden 

in dezelfde materiële situatie verkeren wat betreft inkomen, werk en wonen.  

 

 

3.2.3 Moderniteit en modernisering 

 

Het begrip moderniteit heeft betrekking op historische ontwikkelingen die op lange 

termijn spelen, waarbij zich een transformatie en geleidelijke opheffing van de 

traditionele maatschappelijke orde voltrekt. Moderniteit brengt nieuwe attitudes en 

gedragingen met zich mee die kunnen leiden tot kettingreacties van zowel 

bevrijding als beperkingen. Met modernisering wordt dan bedoeld, processen van 

maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen die een overgang tot stand 

hebben gebracht van de traditionele maatschappij naar de moderne samenleving, 

oftewel de moderniteit. Moderniseringsprocessen kunnen invloed hebben op 

maatschappelijke factoren (zoals familiestructuur), politieke factoren (zoals 

democratisering), economische factoren (zoals educatie en sociale mobiliteit) en 

culturele factoren (zoals veranderingen op religieus gebied en familiebanden).  

Van der Loo en Van Reijen (1990:11) omschrijven modernisering als een 

complex van onderling samenhangende, culturele, psychische en fysische 

veranderingen dat zich de afgelopen eeuwen heeft uitgekristalliseerd en de 

wereld waarin wij momenteel leven heeft gevormd en nog steeds in een bepaalde 

richting stuwt. Modernisering, stellen Van der Loo en Van Reijen (1990:12), duidt 

op een hele kluwen van onderling met elkaar verweven transformatieprocessen. 

Te denken valt aan de groei van industriële complexen waarin op massale wijze 

de productie van goederen plaatsvindt; toenemende urbanisatie; terreinverlies 

van magie en religie; verdergaande rationalisering van ons denken en handelen; 

groeiende democratisering en afnemende sociale verschillen; en voortschrijdende 

individualisering. 
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3.2.4 Koloniale machtsmatrix 

 

Volgens Mignolo et al. (2007) zijn moderniteit en kolonialiteit twee kanten van 

dezelfde medaille. Kolonialiteit, als de donkere kant van moderniteit, verwijst in 

deze visie naar structurele koloniale overheersing door het Westen op cruciale 

aspecten van het sociale bestaan, ook na staatkundige onafhankelijkheid van hun 

koloniale gebieden. Moderniteit functioneert via opgelegde bevrijding, verlossing 

en zaligmaking, door onder andere christendom, civilisatie en modernisering. 

Deze koloniale macht beschouwen Mignolo et al. als een machtsmatrix van de 

moderne/koloniale wereld die alle dimensies van het sociale bestaan raakt; als 

een schema van boven- en onderschikking van sociaal-maatschappelijke 

waarden, waarbij de waarden van de kolonisator hoger gerangschikt zijn dan de 

waarden van de gekoloniseerden. Met verwijzing naar onder andere Crenshaw 

(1989) definieert Grosfoguel (2007:217) de kolonialiteit van macht als een 

intersectionaliteit van veelvoudig en heterogeen allesomvattende hiërarchieën 

van overheersing en uitbuiting op verschillende maatschappelijke gebieden. 

De koloniale machtsmatrix is een conceptueel schema dat kan helpen om 

machtsprocessen en ongelijkheden die leiden tot de reproductie van door de 

kolonisator sociaal geconstrueerde hiërarchieën in koloniën en voormalige 

koloniën, bloot te leggen en inzichtelijk te maken. De koloniale machtsmatrix 

werd/wordt in moderniserende koloniën op verschillende niveaus toegepast als 

kolonialiteit van macht. Bij kolonisatie van de verbeelding is er sprake van een 

constante sociale en culturele controle. Deze wordt verstrekt door kolonisatie van 

de kennisleer. Kennis is altijd gesitueerd. Mensen praten vanuit een bepaalde 

locatie binnen machtsstructuren. Uiteindelijk mondt deze kolonialiteit van macht in 

mentale kolonisatie: het verstrikt raken in afhankelijkheid en in vastgelegde 

maatschappelijke hiërarchische verschillen en rollen binnen sociale 

machtsstructuren. Het karakter van de assimilatiepolitiek, waarbij 



61 

 

gekoloniseerden werden omgevormd tot ‘namaak Nederlanders’
22

 is hier een 

voorbeeld van. 

  

 

3.2.5 Intersectionaliteit 

 

Het door Crenshaw (1989) geïntroduceerde begrip intersectionaliteit duidt op de 

constante, gelijktijdige wisselwerking van assen van sociale constructie. Bij 

intersectionaliteit gaat het om de wijze waarop discriminerende systemen 

ongelijkheid voortbrengen en status en plaats van groepen in de samenleving 

bepalen. Met sociale constructie wordt dan bedoeld, door samenlevingen in het 

leven geroepen verschijnselen en categorieën, die in de geest van mensen en in 

hun denken gaat leven. Vervolgens gaan mensen die maatschappelijk 

geconstrueerde categorieën en verschijnselen ordenen en benoemen. 

Sociale constructies zijn maatschappelijke ordeningsprincipes, waarbij 

betekenissen worden gegeven aan sociale verschillen tussen mensen. 

Maatschappelijke verschillen hangen met elkaar samen en kunnen voor 

structureel voor- of nadeel in de maatschappij zorgen. Sociale constructies staan 

- in combinatie met elkaar – centraal bij processen van in- en uitsluiting. Een 

persoon kan bijvoorbeeld tegelijkertijd behoren tot een bepaalde sekse, een 

bepaalde etnische groep en een bepaalde sociale klasse. In combinatie met 

elkaar kunnen sociale constructies leiden tot verschillen in het zich toe-eigenen 

van politieke en sociale hulpbronnen. In combinatie met elkaar spelen sociale 

constructies een belangrijke rol bij het verkrijgen van toegang tot bepaalde 

middelen van bestaan, bepaalde functies, een bepaald inkomen, de mate van 

welvaart, plaatsbepaling en positie in de sociale orde.  

 

De hierboven besproken begrippen hebben een fundamenteel gehalte bij het 

structureren van het gemeenschapsleven en raken de kern van maatschappelijke 

                                                 
22

 Gouverneur Kielstra (1933-1944) was van mening dat de gekleurde bevolking in Suriname een 

minderwaardigheidscomplex had, hetgeen hij verklaarde door het feit dat zich onder de tot 

slaafgemaakten  na hun vrijlating in 1863 geen eigen cultuur had ontwikkeld. Door de 

assimilatiepolitiek had men getracht van hen namaak Europeanen te maken (Ramsoedh 1990:161-

162).   
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ordening. Vrouwen maken net zoals mannen, gekoloniseerden maken net zoals 

vertegenwoordigers/afstammelingen van de kolonisator, deel uit van etnische 

collectiviteiten. Vrouwen zouden dan ook net als mannen, gekoloniseerden 

zouden dan ook net als vertegenwoordigers/afstammelingen van de kolonisator, 

in dezelfde sociale en culturele activiteiten moeten kunnen participeren. Alle 

seksen, etniciteiten en bevolkingsgroepen maken deel uit van het economische 

en het politieke leven. Een ieder bezet een eigen handelingsruimte in nationale 

en historische processen. In de context van onderhavige studie kan toepassing 

van de intersectionele gedachte dan ook goed tot zijn recht komen. Want ook in 

het moderniserende vroegtwintigste-eeuwse Suriname is sprake geweest van 

een veelvormigheid van geïmmigreerde culturen en etniciteiten die hebben 

gestreden voor een volwaardige plaats in die veranderende koloniale 

samenleving. Deze kijkpositie schept ruimte voor het doortrekken van het 

intersectionele denken naar de context van dit onderzoek.  

 

 

3.3 Opvattingen over moderniteit en moderniseringsprocessen 

 

‘A lake looks different when you are sailing on it than when you are looking at it 

from the top of the mountains surrounding it. Different perspectives on modernity 

are not only a question of the eyes, then, but also of consciousness and of 

physical location and power differential – those who look from the peak of the 

mountain see the horizon and the lake, while those inhabiting the lake see the 

water, the fish and the waves surrounded by mountains but not the horizon.’ 

(Mignolo 2007:466) 

 

Bovenstaand citaat geeft precies aan wat hierna aan de orde komt. Namelijk, het 

vanuit verschillende perspectieven kijken naar moderniteit en 

moderniseringsprocessen. Debatten over het begrip moderniteit zoals die de 

afgelopen decennia zijn gevoerd, zijn nauw verbonden met discussies over 

intersectionaliteit en kolonialisme. Hierin zijn duidelijk minstens drie scholen te 

herkennen. De - wat ik wil noemen – ‘eurocentrische school’, ‘mondiale interactie 

school’ en ‘modernity/coloniality school’.  
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3.3.1 De eurocentrische school 

 

Met eurocentrisch bedoel ik de groep onderzoekers die de mening verkondigen 

dat het begrip moderniteit betrekking heeft op een bepaalde historische 

ontwikkelingsgang van de westerse maatschappij. Volgens deze school betreft 

het ontwikkelingen die op lange termijn spelen, waardoor zich eerst in West-

Europa en later in de rest van de wereld transformatie en geleidelijke opheffing 

van de traditionele maatschappelijke orde heeft voltrokken. Moderniteit zou een 

ontwikkeling zijn die vanaf de late Middeleeuwen langzaam op gang kwam en in 

de loop van de negentiende eeuw in versneld tempo doorzette. Een begin dat vrij 

nauwkeurig zou kunnen worden aangegeven. Het zou gaan om het zogeheten 

‘Griekse wonder’ dat zich rond 500 v. Chr. in het Griekse taal- en cultuurgebied 

heeft voorgedaan, en het is vooral vanaf rond 1500 dat binnen Europa een 

moderniseringsproces op gang komt. Het betreft hier een overgang van 

traditioneel mythisch denken naar een onafhankelijke rationaliteit. 

Modernisering verwijst volgens de eurocentrische school naar een proces 

met als beginpunt steeds een situatie die als traditioneel wordt omschreven. In 

voor-moderne culturen leidt, volgens deze school, een gering vermogen tot 

domesticatie tot een weinig gedistantieerde houding van mensen tegenover 

elkaar en tegenover de natuur. Traditionele culturen of maatschappijen zijn 

relatief statisch van aard, wat te begrijpen is vanuit de natuurlijke en kosmische of 

goddelijke orde waarin zij zijn ingebed. Natuur, samenleving en het heilige 

vormen in voor-moderne culturen een eenheid, en de mens is zowel in de 

natuurlijke als in de sacrale orde opgenomen.  

Volgens de eurocentrische visie is voor de moderne mens de natuur niet 

langer heilig, maar ontdaan van haar sacrale en bezielde betekenis. De moderne 

mens bekijkt de natuur primair vanuit het oogpunt van het nut dat zij kan 

opbrengen. Volgens de eurocentrische school begint het proces van 

modernisering met een bewust afstand nemen van aspecten die kenmerkend zijn 

voor traditionele culturen en maatschappijvormen. Het gaat om een proces op 

mondiaal niveau waaraan geen cultuur of samenleving zich kan onttrekken. (o.a. 
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Habermas 1987, Giddens 1990, Van der Loo en Van Reijen 1990, Van Vucht 

Tijssen en Van Reijen 1991, Therborn 1995) 

 

 

3.3.2 De mondiale interactie school 

 

De eurocentrische visie wordt door verschillende onderzoekers bekritiseerd en in 

een bredere mondiale context geplaatst. Deze - wat ik wil noemen - mondiale 

interactie school - zet zich af tegen enge moderniseringstheorieën die stellen dat 

modernisering een eenzijdig proces is van Westerse naar Niet-westerse landen. 

Volgens de mondiale interactie school gaat het bij modernisering om een 

wereldwijd en universeel fenomeen dat niet alleen in Europa merkbaar was, en 

hebben aan het moderniseringsproces externe en mondiale condities 

bijgedragen. (o.a. Rowe en Schelling 1991, Robertson 1995, Siebers 1996, 

Mitchel 2000, Hall 2000)  

Hall (2000:184-227) zet zich met name af tegen de stelling van de 

eurocentrische visie dat Europa zichzelf op eigen kracht benodigde condities, 

materieel en dynamiek heeft verschaft die geleid zouden hebben tot voortdurende 

economische groei, het ontstaan van machtige natiestaten, en overige 

kenmerken van moderniteit. Hij verwijst naar externe en mondiale condities die 

hebben bijgedragen aan en vaak genegeerde sleutelepisodes zijn in het 

moderniseringsproces. Hij noemt ontdekking van nieuwe werelden, ontmoetingen 

met nieuwe culturen en beschavingen, veroveringen, kolonisatie, en benadrukt 

dat ‘Het Westen’ geen geografische maar een historische constructie is, een idee, 

een concept. Het concept ‘Het Westen’ heeft volgens Hall (2000:186) een 

vierdelige functie die hij omschrijft als een ideologie. De eurocentrische visie 

classificeert samenlevingen in verschillende categorieën (Westers, Niet-Westers); 

functioneert als een systeem van representatie (Het Westen = stedelijk = 

ontwikkeld. Het Niet-Westen = niet-industrieel = landelijk = agrarisch = 

onderontwikkeld); verschaft een vergelijkingsstandaard (overeenkomsten en 

verschillen tussen samenlevingen); en verschaft evaluatiecriteria (Het Westen = 

ontwikkeld = goed = aantrekkelijk. Het Niet-Westen = onderontwikkeld = slecht = 
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niet aantrekkelijk). Voorts wijst Hall erop dat sociale en culturele processen niet 

alleen uitingen zijn van politieke en economische krachten, maar dat sociale, 

culturele, politieke en economische processen tevens centraal staan binnen de 

conditie van moderniteit. 

Volgens Mitchel (2000:xi-xiii) is moderniteit niet onafscheidelijk verenigd 

met groei en expansie van het Westen. Het gaat hier om een wereldwijd en 

universeel fenomeen dat niet alleen in Europa merkbaar was. Binnen de 

imperialistische dimensie van modernisering is er sprake geweest van een zekere 

impact en heel veel inbreng van regio’s buiten Europa. Moderniserende krachten 

eigenen zich constant ‘niet-moderne’ elementen toe, om die vervolgens als 

‘moderne’ categorieën op te voeren (Mitchell 2000:xviii-xix). Als de oorsprong van 

het begrip moderniteit ligt in een wereldwijd netwerk van handel en productie, 

meent Mitchell (2000:2), dan is moderniteit niet een creatie van het Westen, maar 

het gevolg van een interactie tussen de gebieden die benoemd worden als ‘Het 

Westen’ en ‘Het Niet-westen’.  

Hall (2000:10;189) geeft aan dat het lastig is exact te bepalen wanneer 

moderne samenlevingen zijn ontstaan. Ten eerste, zijn formatieprocessen door 

verscheidene eeuwen heen in een langzame en ongelijke manier in werking 

geweest, zodat het moeilijk is een zuiver startpunt aan te geven. Een andere 

reden is, dat er geen geschikte of passende scheiding of grens is aan te geven 

tussen een historisch verschijnsel en wat er daar voor was. Lange historische 

processen hebben geen exact begin of einde en zijn moeilijk nauwkeurig te 

dateren. Historische patronen zijn het resultaat van de wisselwerking tussen 

verschillende causale processen. 

 

 

3.3.3. De modernity/coloniality school 

 

Onderzoekers die participeren in het modernity/coloniality/decoloniality-denken 

analyseren moderniteit en kolonialiteit vanuit een visie, waarbij in het bijzonder de 

‘donkere kant van moderniteit’ wordt benadrukt. Deze voornamelijk Latijns/Zuid-

Amerikaanse kritische denkers stellen dat histories met elkaar verbonden zijn 
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door imperialistische en koloniale machten, krachten en verschillen. Een van de 

basisassumpties van de modernity/coloniality school is dat moderniteit niet 

gedacht kan worden zonder kolonialiteit, omdat kolonialiteit constitutief is aan 

moderniteit. Zij verwijten de eurocentrische denkers ervan dat binnen hun 

gepresenteerde moderniteitretoriek van verlossing, kolonialiteit verborgen zit van 

waaruit de logica volgt van onderdrukking en uitbuiting.  

De modernity/coloniality school definieert kolonialiteit als een door het 

Westen structureel koloniale overheersing op cruciale aspecten, ook na 

staatkundige onafhankelijkheid van hun koloniale gebieden. Maldonado-Torres 

(2007:242-244) wijst erop, dat kolonialiteit niet enkel de nasleep is van een 

koloniale relatie, maar dat kolonialiteit opduikt in een specifieke socio-historische 

achtergrond, dat wil zeggen, al tijdens het kolonialisme. Kolonialiteit verwijst naar 

langdurige patronen van macht die optreden binnen het kolonialisme; en cultuur, 

arbeid, intersubjectieve relaties en kennisproductie bepalen, definiëren en 

begenzen, ook na de periode van koloniaal bestuur. Kolonialiteit wordt levendig 

gehouden in boeken, culturele patronen, in het gezond verstand en het zelfbeeld 

van mensen en hun ambitie. Moderniteit, kapitalisme en kolonialiteit zijn volgens 

de modernity/coloniality school aspecten van hetzelfde pakket dat in het bijzonder 

bestaat uit controle over economie en autoriteit, controle over gender en 

seksualiteit, en controle over kennis en subjectiviteit.
23

  

De modernity/coloniality school laat de moderniteit beginnen bij de 

Verovering van Amerika en de beheersing van de Atlantische Oceaan na 1492 

(Escobar 2007:184). Volgens Mignolo (2007:480-482) werd er niet alleen in 

goederen gehandeld, maar kwam er een ware mensenhandel (slavernij) op gang. 

Er was sprake van uitbuiting, vernietigen van beschavingen, het zich toe-eigenen 

van land, en het implementeren van Westers christendom in veroverde gebieden. 

Grosfoguel (2007:216-217) wijst erop dat de ‘Nieuwe Wereld’ in de laat vijftiende 

eeuw geconfronteerd werd met een machtsstructuur waarbij sprake was van een 

Europese, kapitalistische, militaire, christelijke, patriarchale, witte, heteroseksuele 

orde, en dat er geleidelijk aan op sociale en maatschappelijke terreinen 

                                                 
23

 Voor een uitgebreide uitwerking van het modernity/coloniality/decoloniality-denken, zie Cultural 

Studies, 21(2-3), 2007. 
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hiërarchische structuren werden geconstrueerd zoals klasse, arbeidsverdeling, 

koloniaal bestuur, ras/etniciteit, gender, seksualiteit, religie, epistemologie en 

linguïstiek. Maldonado-Torres (2007:244) benadrukt, dat in de ‘Nieuwe Wereld’ 

nieuwe identiteiten werden gecreëerd in de context van Europese kolonisatie. 

Een karakteristiek kenmerk van dit type sociale classificatie is, volgens 

Maldonado-Torres, de verticale relatie tussen etniciteiten en kleurverschillen; een 

visie die door de koloniale machthebbers systematisch werd gereproduceerd. 

 

 

3.3.4 Positionering in het debat: een koloniale machtsmatrix gehanteerd voor de  

gekoloniseerde Surinaamse bevolking 

 

In deze studie zet ook ik mij af tegen de eurocentrische visie. Ik zoek aansluiting 

bij de visies van Hall en de modernity/coloniality school. Mijn argument is dat ook 

in de door Nederland gekoloniseerde gebieden nieuwe identiteiten werden 

gecreëerd in het kader van de Nederlandse kolonisatie. Ook in de Nederlandse 

koloniën werden hiërarchische structuren geconstrueerd op maatschappelijke 

terreinen zoals klasse, arbeidsverdeling, ras/etniciteit, gender, taal, etniciteit, 

kleurverschillen en religie. Mijn argument berust op de veronderstelling, dat ook 

de door Nederland gekoloniseerde gebieden werden geconfronteerd met een 

machtsstructuur waarbij sprake was van een Nederlandse, christelijke, 

patriarchale en witte orde. Tevens blijkt uit de Nederlandse koloniale 

geschiedenis dat ook Nederland als koloniserende macht niet op zichzelf en niet 

op eigen kracht benodigde condities, materieel en dynamiek heeft verschaft die 

geleid hebben tot haar economische groei.  

In mijn argument staat centraal dat ook Nederland in haar koloniën een 

koloniale machtsmatrix heeft geïmplementeerd, welke alle dimensies van het 

sociale bestaan raakt. Ik verwijs naar Freire (1976) die betoogt dat koloniale 

mogendheden in de culturele context van etnische groepen in gekoloniseerde 

samenlevingen hebben geïnfiltreerd, zonder de mogelijkheden van de 

gekoloniseerde etniciteiten en culturen te respecteren. In mijn argument staat dan 

ook tevens centraal, dat in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname de erfenis van 



68 

 

de historische gebondenheid met Nederland op verschillende maatschappelijke 

gebieden in brede zin fundamenteel aanwezig was [en nog steeds is]. Hierbij 

dient wel opgemerkt te worden dat de eurocentrische visie weliswaar symbool 

staat voor processen die oude verbanden en geloven laten verdwijnen, het feit 

dat het vroegtwintigste-eeuwse Suriname moderniseringskenmerken vertoonde 

betekent niet dat alle tradities verdwenen [zijn]. In de moderniserende 

Surinaamse samenleving waren/zijn/blijven gebruiken en tradities een bron van 

identificatie voor leden van sommige etnische (sub)groepen. Gebruiken en 

tradities bleven/blijven verschillen in identificatie van etnische (sub)groepen 

bepalen, omdat dit een manier is waarop groepsleden hun etnische lidmaatschap 

ervaren (vgl. Speckman 1965, Jones 1981, Lenders 1996).  

 

 

3.4 Assimilatie en modernisering in het vroegtwintigste-eeuwse koloniale  

Suriname 

 

‘To assimilate means that you do not belong yet to what you are  

assimilating.’ (Mignolo 2007:461) 

 

Het begrip kolonialisme omvat een wereldomvattend gebeuren dat in hevige mate 

wereldwijd historische breuken heeft veroorzaakt tussen verschillende volkeren 

onderling. Volgens Ashcroft et al. (1989:1) is aan het leven van meer dan 

driekwart van de wereldbevolking vormgegeven door ervaringen met 

kolonialisme. Stoler en Cooper (1997:36) stellen dat het bij de historie van 

koloniën niet enkel gaat om oppositie tegen monolithische macht. De historie van 

koloniën is evengoed een geschiedenis waarin meerdere facetten betrokken zijn 

waarbij pogingen worden gedaan culturen te besturen en/of uit te sluiten.  

Om het bovenstaande in de context van deze studie te begrijpen, wil ik 

verwijzen naar Van Lier (1971:15-27) en Ramsoedh (1990:91) die erop wijzen, 

dat de kolonie Suriname door de kolonisator werd gezien als een Nederlandse 

volksplanting waar het Nederlandse karakter bewaard moest worden. Het 

koloniaal bestuur huldigde de opvatting dat de tot slaaf gemaakte populatie in de 
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slaventijd geen eigen cultuur en geen rechten had. Het koloniaal bestuur 

constateerde vervolgens, dat men na de emancipatieperiode te maken kreeg met 

grote bevolkingsgroepen die sterk van elkaar verschilden in cultuur, religie, taal, 

en opvatting over maatschappelijke ordening, hetgeen een assimilatiepolitiek 

noodzakelijk maakte. Ook wil ik verwijzen naar de cultuurnationalist Julius 

Koenders die felle en polemische artikelen schreef onder naam Kris Kras in het 

blad ‘De Schakel tussen school en huis’, waarbij hij zich keerde tegen de 

koloniale assimilatiepolitiek die de gekoloniseerde ertoe bracht zijn eigen taal, 

cultuur en verleden te verloochenen (Marshall (2003:33).  

 

 

3.4.1 Controle over taal: een belangrijke karakteristiek van de assimilatiepolitiek  

 

Binnen het koloniale educatiesysteem werd een standaardversie van de taal van 

de kolonisator ingevoerd, als norm in gekoloniseerde landen. Alle andere 

varianten werden als onzuiver gemarginaliseerd. Controle over taal was/is een 

van de belangrijkste karakteristieken van koloniale onderdrukking (Ashcroft et al. 

1989:7).  Enkele voorbeelden: de nationale literatuur van veel andere Afrikaanse 

landen wordt in het Engels geschreven. In veel Afrikaanse landen is Engels, 

Frans en Arabisch de nationale taal. In het Zuid-Amerikaanse land Brazilië is 

Portugees de nationale taal (Achebe 1994:428-434). 

Ngữgĩ wa Thiong’o (1994:435-455) wijst op het duale karakter van taal, als 

communicatiemiddel en als drager van cultuur. Ngữgĩ wa Thiong’o noemt de 

volgende voorbeelden: de Zweden en Denen gebruiken Engels slechts als 

communicatiemiddel met niet-Scandinaviërs; Engels is niet de drager van hun 

cultuur. Voor Britten en Engelsen is het Engels communicatiemiddel tevens 

drager van hun cultuur en geschiedenis. Het Swahili wordt in Oost en Centraal 

Afrika als communicatiemiddel tussen verschillende nationaliteiten gebruikt, maar 

is niet bij al deze nationaliteiten drager van hun cultuur en geschiedenis. In delen 

van Kenia en Tanzania in het bijzonder Zanzibar, is Swahili communicatiemiddel 

en cultuurdrager bij hen die Swahili als moedertaal hebben. 
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In dit kader is het belangrijk erop te wijzen dat in 1876 de algemene leer- 

en schoolplicht in Suriname werd ingevoerd, met kosteloos 

gouvernementsonderwijs in het Nederlands, naar Nederlands model. De koloniale 

overheid stelde het Nederlands verplicht als officiële en enige onderwijstaal, en er 

kwam een verbod van overheidswege om het Sranan op scholen en op 

schoolpleinen te gebruiken. Met name Herman Daniël Benjamins, 

onderwijsinspecteur van 1878-1910, heeft een ware kruistocht gevoerd tegen het 

gebruik van het Sranan op school. Op scholen in Paramaribo werden leerlingen 

gestraft als zij in de klas of op het schoolplein Sranan spraken. Het gebruik van 

Sranan werd gezien als een gemis aan beschaving (De Kom 1972, Voorhoeve en 

Lichtveld eds. 1975, Ramsoedh 1990, Zevenbergen 1980, Van Lier 1971). In de 

loop van de twintigste-eeuw was hier niet veel verandering in gekomen. In het 

moderniserende Suriname betekende de term ‘vernegeren’ nog steeds voor velen 

tot de laagste trap van onbeschaafdheid terugkeren (vgl. Van Lier 1971:202).  

Illustratief hierin, is een ingezonden artikel in Aurora (november 1951:8-10) 

van een lichtgekleurde Surinaamse onderwijzer die zich stoort aan anglicismen 

die ons Nederlands binnensluipen: 

 

'Het is meer van wege een gevoel van opwinding, dat ik mij zelf vermeet dit 

onderwerp (...) aan te snijden. (…) Opwinding, omdat ik dag in dag uit moet 

constateren, dat wij zelf, Nederlands sprekenden, langzaam maar zeker een graf 

delven voor ons Algemeen Beschaafd Nederlands (...). Zo langzamerhand 

dringen wij ons zuiver Nederlands op de achtergrond, misschien te goedertrouw, 

en verliezen daarbij uit ‘t oog welke verstrekkende, kwade gevolgen wij ons zelf 

onze omgeving of zelfs heel Suriname op de hals halen. (…) Maar ons 

Nederlands taalgevoel wordt daardoor zeer geknot en tweedens wij helpen ons 

Nederlands denken, voelen en spreken daardoor totaal naar de kelder, wat 

misschien pas na generaties zal opvallen. Onnodige Anglicismen in Uw 

Nederlands, verminken Uw Nederlands en dat is voor het aankweken van een 

zuiver Nederlands taalgevoel in Suriname niet bevorderlijk. (..).’  

 

Deze lichtgekleurde Surinaamse onderwijzer stoort zich aan het binnensluipen 

van Engelse termen in ‘zijn’ en ‘ons’ Nederlands. Hij wenst ‘zijn’ en ‘onze’ 



71 

 

Nederlandse taal zuiver te houden. Hij windt zich op over het inspelen van 

Engelse termen op het gevoelsleven van de [gekoloniseerde] Nederlandse 

Surinamer, waardoor deze beperkt wordt in ‘zijn’ en ‘ons’ Nederlandse taalgevoel. 

Hij wijst op de maatschappelijke ondergang van het Algemeen Beschaafd 

Nederlands, wat niet bevorderlijk zou zijn voor het Nederlandse taalgevoel in [het 

gekoloniseerde] Suriname. Dit zou doorslaggevend zijn voor het verdere leven 

[van de gekoloniseerde Suriname], meent de onderwijzer. Hierbij dient vermeld te 

worden dat Nederlands nog steeds de nationale taal is in de republiek Suriname.  

Dat in het koloniale Suriname in het taalonderwijs de Nederlandse cultuur 

sterk vertegenwoordigd was, is menigeen een doorn in het oog geweest. Het was 

vooral de cultuurnationalist Julius Koenders (1886-1957) die zich duidelijk afzette 

tegen deze koloniale taalpolitiek. Dat binnen taalinstructie, verworven 

communicatievermogen wordt beïnvloed door culturele, sociale en individuele 

factoren, werd door Julius Koenders aan de orde gesteld in zijn van 1946-1955 

uitsluitend in het Sranan geschreven maandblad Foetoe-boi (loopjongen, bode). 

Koenders was van mening dat het Nederlands onderwijs op geen enkele wijze 

aansloot bij de leef- en ervaringswereld van de kinderen en hun thuissituatie. 

Marshall (2003:33, 39-41) beschouwt Koenders als de goeroe van de naoorlogse 

nationalisten, waaronder Henry Frans de Ziel (1916-1975)
24

, die het cultureel 

nationalisme vorm en inhoud hebben gegeven. Vermeldenswaard is ook de 

vereniging ‘Wi Egi Sani’ (Ons erfgoed) die in een sterke eenzijdige bevordering 

van de Nederlandse cultuur een rem zag op het streven naar een eigen culturele 

identiteit. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is er een literatuur, vooral 

poëzie, in het Sranan ontstaan (Van Lier 1971:304).  

In dit kader is het van belang er op te wijzen dat de Sranantongo 

grammatica waarin Koenders en Sophie Redmond schreven niet dezelfde is als 

de Sranantongo grammatica in hedendaagse Sranantongo woordenboeken. Voor 

zover ik heb kunnen nagaan waren er in de periode die deze studie bestrijkt geen 

                                                 
24

 De Ziel schreef onder het pseudoniem Trefossa. Met zijn gedichten in het Sranan gaf  Trefossa 

uiting en vorm aan het nationalisme en aan de vrijheidsdrang van de onderdrukte Surinamers. In 

Suriname heeft hij gewerkt als leerling-verpleger, leraar en directeur van de CCS-bibliotheek. 

Tussentijds verbleef hij voor studie in Nederland, maar steeds keerde hij terug naar Suriname. 

Trefossa heeft het eerste couplet van het Surinaams volkslied herschreven en is de dichter van  het 

tweede couplet van het Surinaams volkslied. Srefidensi’, de term die nu gebruikt wordt om Suriname’s 

onafhankelijke status mee aan te duiden, is door hem geïntroduceerd. (Marshall 2003:39-42) 
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grammaticale regels voor Sranantongo bekend. Sranantongo heeft zich 

aangepast aan de tijd waarin het werd gesproken: het werd in de negentiende
 

eeuw door zendelingen als onderwijstaal op slavenscholen gebruikt; in 1862 

verscheen de afkondiging van de afschaffing van de slavernij in het Sranan; in 

1869 verscheen het eerste weekblad in het Sranan getiteld Sranan Korantie 

(Krant in Sranantongo); veel christelijke geschriften zijn gedurende de 

negentiende
 
eeuw in het Sranan gedrukt; in de twintigste en eenentwintigste 

eeuw publiceren veel Sranan auteurs, ondanks de officiële spelling van 

Sranantongo die sinds 15 juli 1986 van kracht is, hun eigen versie van het 

Sranan. Blanker en Dubbeldam (2006:16) vermelden dat in 1960 het eerste 

wettelijke voorschrift voor de schrijfwijze van het Sranan kwam, waarbij werd 

uitgegaan van de Nederlandse schrijftraditie. In 1986 werd een meer op de taal 

toegesneden manier van schrijven gepubliceerd. Een van de eerste uitgaven in 

deze spelling is ‘Woordenlijst Sranan-Nederlands Nederlands-Sranan (Wordlist 

English-Sranan)’ uitgegeven in 1995, door de Stichting Volkslectuur Suriname en 

VACO.  

Zoals eerder vermeld, werd bij de invoering van de leerplicht in 1876 het 

Nederlands als voertaal door de kolonisator verplicht gesteld op de scholen. Het 

Sranan werd geringschattend taki-taki (brabbeltaal) genoemd en als 

minderwaardige uitdrukkingsvorm gezien. Echter, de pogingen van de kolonisator 

om het Sranan uit het sociale leven te bannen hebben niet het beoogde effect 

gehad. Subgroepen bleven de taal spreken en schrijven, en werden zich steeds 

bewuster van hun culturele eigenheden. Het prestige van de taal groeide, er 

verschenen meer geschriften in het Sranan, en die taal werd steeds vaker in het 

openbaar gebruikt. Ook Sophie Redmond heeft een belangrijke rol gespeeld in 

het publiekelijk blijven gebruiken van het Sranan. In latere hoofdstukken zal 

blijken dat Sophie Redmond er de voorkeur aan gaf zich in het Sranan uit te 

drukken in haar opvoedkundige en voorlichtingsactiviteiten.  
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3.4.2 Christelijke religie: een speerpunt van de assimilatiepolitiek  

 

Dat christelijke religie een speerpunt binnen de assimilatiepolitiek was, wordt 

helder verwoord door Ramsoedh (1994:125). Hij stelt dat de Surinaamse 

samenleving in de meest letterlijke zin geconstrueerd is door het Nederlandse 

kolonialisme, met christendom als belangrijkste exponent van ware civilisatie. 

Ramsoedh (1990:93-94) vermeldt dat, door middel van Nederlands onderwijs en 

kerstening van voormalig slaafgemaakten tot het christendom, het koloniaal 

bestuur alles wat er nog aan Afrikaanse gebruiken was overgebleven geheel 

trachtte te doen verdwijnen. In 1879 werden bij de herziene strafverordening 

gevangenisstraffen van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van 

vijfentwintig tot duizend gulden vastgesteld, voor het ‘plegen van afgoderij of het 

in het openbaar houden van onzedelijke vertooningen op plaatsen voor anderen 

toegankelijk of zichtbaar’. Deze bepaling werd in 1911 uitgebreid met een 

strafbepaling tegen Afrodivinatorische praktijken (waarzeggerij). Op de 

wintidansi
25

 gold een verbod op grond van 'heidendombestrijding'. Het koloniaal 

bestuur sprak niet van religie maar van afgoderij, zonder daar een definitie aan 

toe te voegen. Deze wet is tot 1971 van kracht gebleven. De uitoefening van de 

christelijke eredienst werd door de landswetten uitdrukkelijk beschermd (Van 

Raalte 1973:72).  

Hoe inconsistent de assimilatiepolitiek op dit gebied was, blijkt uit het feit 

dat de koloniale overheid nooit pogingen heeft gedaan om het verbod op 

'afgoderij' op Aziatische godsdiensten van toepassing te verklaren. Het koloniaal 

bestuur zag de Aziatische immigranten als tijdelijke bewoners van de kolonie die 

na afloop van hun contractperiode naar hun geboorteland konden terugkeren en 

diende in het bijzonder de Hindoestaanse immigranten de vrije uitoefening van 

hun godsdienst te waarborgen. De meerderheid van de Hindoestanen was 

aanhanger van het hindoeïsme, een minderheid van hen was - met de Javanen - 

moslim. Om het christendom en de Nederlandse taal toch ingang te doen vinden 

onder Javanen en Hindoestanen, werden door de Rooms-Katholieke zending en 

                                                 
25

 Dans bij een wintibijeenkomst. Winti is een van de vele religiën in Suriname. 
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de Hernhutterzending districtsscholen opgericht en internaten en kindertehuizen 

geopend. Gemengde internaten werden afgewezen door de Rooms-Katholieke 

zending, de Hernhutterzending en het Immigratie-Departement. Dat er op de 

plantages en in de stad aparte christelijke gemeenten gevormd werden voor 

Creolen, Hindoestanen, Chinezen en Javanen, ontstond niet slechts vanuit 

taalkundige en culturele motieven. De zendelingen vreesden dat het contact 

tussen Creoolse christenen en Aziatische immigranten op beide groepen een 

ongunstige invloed zou uitoefenen, en dat de groepen niet bestand zouden zijn 

tegen de religieuze en zedelijke invloeden van elkaars overtuigingen (vgl. 

Ramsoedh 1990:95-96). 

 

 

3.4.3 Verbeelde gemeenschap: doelstelling van de assimilatiepolitiek 

 

Eerder werd vermeld dat de kolonie Suriname door de kolonisator werd gezien 

als een Nederlandse volksplanting waar het Nederlandse karakter bewaard 

moest worden. Dat de kolonisator nadrukkelijk de cultuurelementen 

(Nederlandse) taal en (christelijke) religie in het moderniseringsproces inzette, 

had ten doel de multiculturele Surinaamse gemeenschap om te vormen tot een 

gemeenschap met één (Nederlandse) nationale en culturele identificatie. Vanuit 

deze visie bekeken was het doel van dit streven, in Suriname een imaginaire 

samenleving te creëren ter legitimering van een nationale eenheid binnen een 

koloniaalpolitieke hegemonie. Hiermee bedoel ik het geforceerd construeren van 

een nationaal gevoel bij de gekoloniseerde multiculturele Surinaamse bevolking 

van ‘bij Nederland horen’. Een nationaal gevoel dat bij de verschillende etnische 

groepen in Suriname met hun vele verschillende geloven en culturen, binnen een 

‘verbeelde gemeenschap’ (vgl. Anderson 1991) een internalisering van de 

normen en waardestructuur van de kolonisator teweeg moest brengen; een 

verbeelde gemeenschap waarbinnen symbolische grenzen werden 

geconstrueerd en grenzen van in en uitsluiting door het koloniale beleid werden 

bepaald. Anderson definieert de verbeelde gemeenschap als een gemeenschap 

waarin de meeste leden elkaar nooit zullen ontmoeten, maar dat er desondanks 
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in de geest van elk lid het beeld van hun gemeenschappelijkheid bestaat. Daarbij 

wordt een nationalistisch gevoel geforceerd binnen ‘uitgevonden naties’.  

Bij de functionele implementatie van de Nederlandse taal en de christelijke 

religie werd in het koloniale Suriname benadrukt hoe belangrijk het was zich in 

goed Nederlands uit te drukken en zich christelijk te gedragen. In het bijzonder de 

koloniale taalpolitiek fungeerde als spreekbuis voor de kolonisator. De imaginaire 

Surinaamse gemeenschap werd niet enkel gevormd doordat veel mensen 

dezelfde taal spraken, sommige groepen gingen zich ook identificeren met 

Nederland en de Nederlanders. Bij gekoloniseerden ontstond door middel van de 

verbeelding verbondenheid met het moederland en een sterk gevoel van eenheid. 

Het in 3.4.1 beschreven verzet tegen de koloniale taalpolitiek en het citaat van de 

lichtgekleurde onderwijzer zijn duidelijke voorbeelden dat deze verbeelding reëel 

was. De Nederlandse taal en het christendom kregen bij sommige groepen een 

belangrijke rol in hun zelfidentificatie (vgl. De Savornin Lohman 1909, Eekhout 

1926, Van Lier 1971, Ramsoedh 1990, Voorhoeve, J. en Lichtveld, U.M. eds. 

1975).  

Dreigde door de assimilatiepolitiek waardevolle cultuurelementen van 

verschillende etnische groepen in Suriname verloren te gaan, verscheidene talen, 

genderstructuren en geloven in het veranderende Suriname zijn blijven bestaan. 

Het koloniaal bestuur negeerde het feit dat niet elke etnische groep qua taal en 

cultuur in het cultureel referentiesysteem van de assimilatiepolitiek paste. Pas 

tijdens het bewind van gouverneur Kielstra (1933-1944) werd het politieke 

systeem van omsmelting van de Surinaamse bevolking tot een ongedeelde taal- 

en cultuurgemeenschap losgelaten. Enerzijds omdat Kielstra meende dat 

culturele waarden van bevolkingsgroepen geëerbiedigd dienen te worden, 

anderzijds uit economische en politieke overwegingen (Ramsoedh 1990:102). 

Kielstra, die een Oost-Indische carrière achter de rug had, had een 

‘verindisching’
26

 van Suriname voor ogen. De verworven kennis en ervaring in 

Nederlands Oost-Indië hadden zijn visie op koloniale verhoudingen bepaald en 

                                                 
26

 Onder ‘verindisching’ van het koloniaal bestuursbeleid moet worden verstaan, een beleid dat in 

toenemende mate elementen uit de Nederlandse koloniale politiek in Nederlands-Indië op Suriname 

toepaste en wel met name op de Hindoestanen en de Javanen. Deze beide bevolkingsgroepen werden 

door het koloniaal bestuur als ruggengraat van de Surinaamse economie beschouwd (Ramsoedh 

1990:91). 
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werkten door in zijn beleid en ideeën toen hij gouverneur van Suriname werd 

(Ramsoedh 1990:43).  

 

 

3.5 Paradoxen van modernisering 

 

Binnen het moderniseringsproces is een samenhangend stelsel van concepten te 

herkennen, waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt welke ontwikkelingen en 

schijnbare tegenstrijdigheden mensen in veranderende maatschappijen 

doormaken. Therborn (1995) bespreekt de paradoxen differentiatie, 

rationalisering en individualisering in relatie tot collectieve identiteit. Van der Loo 

en Van Reijen (1990) noemen de paradoxen differentiatie, rationalisering, 

individualisering en domesticering in relatie tot samenlevingen en hun 

subsystemen. Siebers (1996) bespreekt de paradoxen differentiatie, rationalisatie, 

secularisatie en handel in relatie tot creolisering en modernisering van de 

Q’eqchiés in Guatemala. In deze studie concentreer ik mij op paradoxen van 

modernisering voor zover die relevant zijn binnen het te construeren portret over 

Sophie Redmond. Het gaat met name om schijnbare tegenstrijdigheden op de 

niveaus sociaal-economisch (klasse, arbeid), sociaal-maatschappelijk (gender, 

etniciteit, religie, taal), en technologisch (op het gebied van gezondheidszorg). 

Dat brengt mij op de paradoxen differentiatie, rationalisering en individualisering. 

Deze zullen in de empirische hoofdstukken worden geconcretiseerd en in context 

worden geplaatst.  

 

 

3.5.1 Differentiatie 

 

Modernisering komt vanuit de optiek van differentiatie naar voren als een 

ontwikkeling waarin de samenleving op verschillende terreinen organisatorisch 

complex wordt. Enerzijds raken economische, sociale, politieke en religieuze 

relaties in elkaar verstrengeld en is er sprake van schaalvergroting; anderzijds 

vindt een splitsing en verzelfstandiging plaats van voorheen ongedeelde 
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eenheden en is er sprake van gespecialiseerde kleinere eenheden. De 

differentiatie die bijvoorbeeld door arbeidsverdeling en door identiteitsbeleving tot 

stand komt, brengt een rangorde van posities en identiteitsformaties met zich 

mee. Sociale ongelijkheid neemt de vorm aan van een opeenstapeling van lagen 

en collectieve identiteiten; tegelijkertijd is het moderne streven gericht op sociale 

gelijkheid. (Van der Loo en Van Reijen 1990:85-116; Therborn 1995:229-233; 

Siebers 1996:13-16)  

Binnen de moderniseringsgedachte staat bij differentiatie op het gebied 

van de gezondheidszorg het genezen en niet zozeer het verzorgen voorop. Dat 

gebeurt over het algemeen aan de hand van zorgvuldig geformuleerde, 

methodische plannen. Ter genezing van patiënten wordt gebruik gemaakt van 

technische uitvindingen en moderne technieken. Bij de diagnose van 

ziekteverschijnselen gelden vooral biologische, biomedische of somatische 

interpretaties van ziekte en (on)gezondheid: men heeft pas ‘echt’ wat, wanneer dit 

langs empirisch-wetenschappelijke weg kan worden aangetoond.
27

 Men wordt als 

patiënt van afdeling naar afdeling en van specialist naar specialist verwezen (vgl. 

De Swaan 1989:151-219). In hoofdstuk 5 wordt de differentiatieparadox 

geconcretiseerd binnen de gezondheidszorg in het moderniserende koloniale 

Suriname van 1907-1955.  

 

 

3.5.2 Rationalisering 

 

Rationalisering kent het niveau van de wereldbeschouwing, het collectieve en het 

individuele handelen. Op alle drie niveaus gaat het om de toenemende ordening 

                                                 
27

 De medische bemoeienis en de invloed die de geneeskunde en medici op de samenleving uitoefenen 

wordt medicalisering genoemd. Er bestaan verschillende visies en theorieën over dit fenomeen. 

Medicalisering wordt beschouwd als een proces dat zich afspeelt tussen arts en patiënt (Zola), tussen 

geneeskunde en bevolking (Illich), tussen professie en populatie (Freidson), tussen deskundige en leek 

(De Swaan), tussen bourgeoisie en lagere klasse (Elias), tussen zieke, ziekte, medische wetenschap en 

politiek (Foucault). Een discussie over deze verschillende visies is buiten dit onderzoek gehouden 

omdat het daarbij gaat om een andere vraagstelling, een ander onderzoeksveld en een ander 

perspectief. Een bespreking van verschillende visies en interpretaties van het concept medicalisering is 

o.a. te vinden in: Pieter Verstraete (2004). Macht en onmacht in het orthopedagogisch werkveld. 

Foucault en de zorg voor personen met een mentale handicap in de 19
de

 eeuw. Leuven/Voorburg: 

Acco. 
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en systematisering van de natuurlijke en de sociale werkelijkheid, met de 

bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken. Het handelen van 

mensen richt zich op het behalen van concrete doelen. Mensen gaan zelf 

uitmaken wat zij belangrijk en waardevol vinden. 

Elke samenleving wordt gekenmerkt door een bepaalde 

wereldbeschouwing waarin theorieën en ideeën van een groep worden 

aangetroffen en waarin wordt aangegeven hoe de leden van deze groep denken 

over de werkelijkheid. Mensen willen steeds meer controle uitoefenen over de 

hen omringende wereld en over zichzelf. Een wereldbeschouwing geeft zin aan 

het leven en maakt de ons omringende natuurlijke en sociale orde tot op zekere 

hoogte inzichtelijk. Tegelijkertijd is er sprake van een tegengestelde beweging. 

Voorheen gescheiden culturele stelsels maken zich in de loop van de 

modernisering los van hun oorspronkelijke context en vermengen zich tot een 

algemener en abstract cultureel stelsel (Van der Loo en Van Reijen 1990, zie ook 

Siebers 1996).  

Therborn (1995:232-239) stelt, dat waarmee en met wie mensen zich 

identificeren een belangrijke bron is van hun normen en waarden. Vanuit dat 

identiteitsgevoel evalueren mensen over het algemeen hun standaarden, 

leefstijlen en ethiek. Therborn geeft vervolgens het onderscheid aan tussen 

identiteit en collectieve identiteit. Hij stelt, dat identiteit de ruimte van rationaliteit 

bepaalt en dat een collectieve identiteit de reikwijdte van rationaliteit beïnvloedt. 

Bij een rationele zelfinteresse vragen mensen zich af wie ze zijn. Als voorbeeld 

van een collectieve identiteit bespreekt Therborn de Europese identiteit en de 

identiteit van Europeanen. Hij benadrukt dat het bij genoemde identiteiten gaat 

om historische sociale constructies, en stelt dat Europese identiteiten niet identiek 

zijn aan identiteiten van Europeanen. Als collectieve Europese rituelen noemt 

Therborn onder andere: herdenkingen vanuit de christelijke gedachte (Kerst, 

Pasen), herdenking van de wereldoorlogen en de 1 mei viering. Daarnaast 

hebben verschillende Europese landen hun eigen nationale herdenkingen en 

feestdagen, en hun eigen territoriale, regionale en linguïstische identiteiten.  

Mignolo (2007:466-468) wijst op de retoriek van het eurocentrisch rationele 

concept emancipatie: vrijheid van subjectiviteit (individualiteit, het recht om kritiek 



79 

 

te hebben, het recht om actie te ondernemen, autonomie) en kritische 

zelfreflexiviteit. Hij stelt daarbij de vraag of deze filosofische vrijheid ook bedoeld 

was voor onderdrukte mensen die in slavernij en lijfeigenschap leefden. De 

natuur, meent Mignolo, was juist een van de sferen van het sociale leven waarin 

Afrikanen, hun nakomelingen, en oorspronkelijke bewoners, hun vrijheid van 

subjectiviteit en kritische zelfreflexiviteit konden handhaven in de Nieuwe Wereld.  

Aansluitend op de gedachtegang van Mignolo, wil ik terugkomen op het 

assimilatiebeleid waar er sprake van was dat verschillende etniciteiten, culturen, 

identiteitsconstructies en socialisatie, op een ander niveau stonden dan welke het 

assimilatiebeleid nastreefde. Om rationeel te kunnen functioneren in de 

veranderende koloniale Surinaamse maatschappij gingen (sub)groepen op zoek 

naar efficiënte en bruikbare instrumenten om vorm te geven aan hun beleving van 

sociale identificatie (hoe men in de sociale omgeving stond ten opzichte van 

andere subgroepen; hoe men binnen etnische en culturele gewaarwordingen 

zichzelf ging ontdekken) en aan hun beleving van persoonlijke identificatie (hoe 

men zichzelf zag qua lid van een bepaalde subgroep). Ook in de sfeer van 

gezondheidszorg gingen mensen op zoek naar, voor hun gevoel, efficiënte en 

bruikbare instrumenten om vorm te geven aan hun gezondheidsbeleving. 

Binnen deze rationaliteitgedachte kan in de sfeer van gezondheidszorg 

gedacht worden aan ziekte en genezing, die steeds meer in het teken kwamen te 

staan van het op objectieve en wetenschappelijke wijze ordenen, systematiseren 

en het beheersbaar maken van de werkelijke lichamelijke en geestelijke toestand 

van mensen. De culturele macht van de geneeskunde komt  in deze erop neer, 

dat de geneesheer/arts de schild is tussen leven en dood en hieraan zijn gezag 

ontleend. Artsen schrijven patiënten recepten voor en geven hen medicijnen om 

beter te worden en om hun gezondheidstoestand voorspelbaar en beheersbaar te 

maken. De paradox van rationalisering in de context van gezondheidsbeleving in 

onderhavige studie is herkenbaar in de overlappende gezondheidssectoren, 

waarbij elke sector op eigen wijze ziekte behandelt en de patiënt gezond 

verklaart. In het leken (niet-professionele domein) van de Surinaamse 

samenleving bleef het gebruik van traditionele geneeskrachtige kruiden en 

huismiddelen onderdeel uitmaken van het moderne denken over genezing en 
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welzijn. Mede vanwege het feit dat niet iedereen het zich financieel kon 

permitteren lid te zijn van een ziekenfonds en/of een doktersconsult te betalen, 

bleef de geneeskrachtige werking van kruiden en huismiddelen een voorname 

plaats innemen in veel gezinnen in Paramaribo en in het binnenland. Daarnaast 

was er sprake van het blijven consulteren van natuurgenezers en personen die 

zich bezighouden met alternatieve geneeswijzen. Bij grote delen van de bevolking 

bleven traditionele manieren van genezing en gezondheid(sbeleving) 

gehandhaafd.
28

 

Helman (1990:55-65) noemt drie overlappende gezondheidssectoren in 

complexe samenlevingen. Elke sector verklaart en behandelt slechte gezondheid 

op eigen wijze, bepaalt wie genezer en wie patiënt is, en hoe genezer en patiënt 

in hun therapeutische ontmoeting zullen interacteren. De popular sector is het 

leken, niet-professionele, niet-specialistische domein van de samenleving waar 

slechte gezondheid het eerst herkend en gedefinieerd wordt en waar 

gezondheidszorgactiviteiten beginnen. In de folk sector bevinden zich bepaalde 

individuen die gespecialiseerd zijn in genezingsvormen die hetzij gewijd hetzij 

seculair zijn of een mix van beiden. De professional sector omvat het 

georganiseerde, legale gesanctioneerde, genezingsberoep. Volgens Van Lier 

(1971:217) was in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname onder het volk een groot 

aantal lukuman aan het werk, zowel mannen als vrouwen. Deze zieners en 

zieneressen werden bij ziekte en ongeval geraadpleegd, maar ook wanneer men 

voor ernstige beslissingen stond of in onzekerheid verkeerde.  

In hoofdstuk 5 wordt de rationaliseringsparadox geconcretiseerd binnen de 

gezondheidszorg in het moderniserende koloniale Suriname van 1907-1955. Ook 

in de empirische hoofdstukken waar de dimensies van de persoon Sophie 

                                                 
28

 OSO, tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis, 1999, nr. 2, jrg. 

18 is in het geheel gewijd aan geestelijke specialisten onder verschillende etnische groepen in 

Suriname. De auteurs in voornoemd themanummer gebruiken de term ‘geestelijk specialist’ als 

overkoepelend begrip voor personen die zich bezighouden met het leggen en/of onderhouden van 

contacten met de geestenwereld waarbij genezingsaspecten een grote rol spelen. Het begrip ‘geestelijk 

specialist’ noemt de religieuze, spirituele en de genezingskwaliteiten van de bedoelde personen in één 

adem, waarmee ook de verwevenheid van deze domeinen wordt aangegeven. De auteurs bekijken het 

onderwerp merendeels vanuit culturele, sociologische en/of historische invalshoek en gebruiken 

daarbij verschillende terminologieën. Zowel de begrippen eco-kosmologie, natuurgodsdienst als 

volksreligie worden gebruikt, afhankelijk van de zienswijze van de betreffende auteur. 
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Redmond worden geanalyseerd, wordt de rationaliseringsparadox 

geconcretiseerd en in context geplaatst.  

 

 

3.5.3 Individualisering 

 

Bij individualisering gaat het om identiteitsbeleving en de wijze waarop mensen 

gevoelens en emoties uiten. Mensen geven steeds meer de voorkeur aan 

zelfontplooiing, zelfstandigheid en privacy. Mensen bezitten een sterke drang tot 

zelfrespect en zelfbepaling, waarin zij zoveel mogelijk vrijgelaten willen worden. In 

de voor-moderne tijd werd individualisme anders beleefd, ervaren en 

geconceptualiseerd. In de moderne tijd is sprake van een andere vorm van 

individualisme. Centraal in deze nieuwe en zelfverzekerde vorm van 

individualisme staat een nieuw begrip van de individuele subjectiviteit en 

individuele identiteit (Hall 2000:602). 

Giddens (1995:1-14) beschrijft het verband tussen moderniteit en 

persoonlijke identiteit. Moderniteit, meent Giddens, veroorzaakt grote 

veranderingen in het wezenlijke van het dagelijks sociaal leven en beïnvloedt de 

meeste aspecten van onze persoonlijke ervaringen. Moderniteit verbreekt de 

beschermende structuur van kleine gemeenschappen en van traditie, en vervangt 

deze met veel grotere onpersoonlijke organisaties. De reflexiviteit van moderniteit 

strekt zich uit tot de kern van het zelf. Het ‘zelf’ wordt een ‘reflexief project’, 

waarbij het veranderende zelf geëxploreerd en geconstrueerd wordt binnen het 

proces van individuele en sociale verandering. Binnen moderniteit als 

posttraditionele orde wordt de vraag ‘hoe zal ik leven’ beantwoord in dagelijkse 

beslissingen over hoe zich te gedragen, hoe zich te kleden en wat te eten. De 

identiteit van het zelf veronderstelt een reflexief bewustzijn dat routinematig 

gecreëerd en volgehouden moet worden in de reflexieve activiteiten van het 

individu. Wat moet ik doen, hoe moet ik handelen, wie moet ik zijn, ziet Giddens 

als brandende en existentiële vragen voor een ieder die leeft in moderne 

omstandigheden.  
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De paradox van individualisering zit volgens Van der Loo en Van Reijen 

(1990:197-199) hierin, dat mensen denken steeds vrijer en onafhankelijker te zijn 

en steeds makkelijker te kunnen kiezen maar dat zij in werkelijkheid juist 

voortdurend bezig zijn zich te conformeren. Steeds meer mensen voelen zich 

overgeleverd aan allerlei abstracte en anonieme verbanden van staat en markt. In 

moderne samenlevingen zijn individuen overgeleverd aan zorg en diensten van 

bureaucratische structuren. Gevoelens van bevrijding staan tegenover gevoelens 

van onmacht; vrijheid en dwang liggen in elkaars verlengden. Dit brengt mij op de 

machtsanalyse van Foucault en Parsons.  

 

 

3.5.4 Machtspolitiek 

 

Foucault (1981:183-200) stelt dat moderne regulerende beheersmechanismen 

niet repressief, maar productief zijn. Moderne machtstechnieken zijn er niet 

zozeer op gericht om mensen uit te sluiten en in hun handelingsvrijheid te 

beperken, maar proberen juist iedereen in de samenleving te integreren en te 

laten participeren. Voor een effectieve werking van de ter beschikking zijnde 

technologie dient sprake te zijn van een bepaalde mate van sociale controle op 

en disciplinering van mensen, die omwille van een goede gezondheid zich 

moeten overgeven aan politieke praktijken en economische onderzoeken. Echter, 

door mensen ertoe te brengen of te dwingen zich aan gezondheidsnormen en 

maatschappelijke regels te houden, zal hun gedrag in overeenstemming moeten 

worden gebracht met de in de samenleving geldende regels en voorschriften. De 

vorm die deze sociale controle in de loop van de modernisering heeft 

aangenomen, omschrijft Foucault (1981:241-260) als een biopolitiek ten aanzien 

van de bevolking. Dat het biologische zijn weerslag kreeg in het politieke, maakte 

volgens Foucault de moderne samenleving tot een normaliserende maatschappij 

met een machtspolitiek gericht op het produceren van volgzame en 

gedisciplineerde individuen. De moderne mens zit volgens Foucault gevangen in 

een structuur van machtsrelaties, waarbij het leven in het teken staat van de 
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dwang zich voortdurend aan te passen aan de omringende maatschappelijke 

structuren. 

Parsons’ (1951) medische machtsanalyse sluit hierbij aan. Volgens 

Parsons hebben medici de macht om mensen ziek te verklaren en vervolgens de 

zieke te ontheffen van een deel van zijn alledaagse verplichtingen en/of van zijn 

sociale rol. Dit houdt ook in dat zodra medici de zieke weer beter hebben 

verklaard, deze zijn ziekterol behoort op te geven en zijn alledaagse 

verplichtingen weer dient te hervatten. De Swaan (1989:155) definieert deze 

maatschappelijke geconstrueerde oplossing als ‘het medisch regiem’: de totaliteit 

van voorschriften die artsen over hun medemensen uitvaardigen, de heerschappij 

van dokters over de oriëntatiemiddelen, de belevingswijzen en omgangsvormen 

van mensen in kwesties van behoud en herstel van functies.  

De theorieën van Foucault en Parsons hebben geldingskracht voor dit 

onderzoek omdat deze machtstheorieën inzicht kunnen verschaffen in de 

moderne ontwikkelingen op het gebied van de gezondheid(szorg) in het 

moderniserende koloniale Suriname van 1907-1955. Met verwijzing naar deze 

machtsanalyse wordt de normaliserende en disciplinerende werking van 

gezondheidsbeleid en gezondheidsvoorlichting in het veranderende koloniale 

Suriname in betreffende hoofdstukken besproken. In het bijzonder omdat ook 

Sophie Redmond een bijdrage heeft willen leveren aan gezondheidsbevordering. 

De kern van mijn betoog ligt hierin, dat in deze moderne ontwikkelingen de 

geneeskunde macht heeft op de hele ruimte van het bestaan en de geneesheer 

meester was (en nog steeds is) over leven en dood van de patiënt.  

 

 

3.6 Spanningsveld tussen moderniteit en identificatie  

 

De moderne wereld kenmerkt zich door een reeks spanningen en conflicten 

tussen desintegratie en integratie, fragmentatie en samensmelting, 

individualisatie en globalisatie, heterogeniteit en homogeniteit, diversiteit en 

uniformiteit, het algemene en het bijzondere. Een belangrijke bron van deze 

spanningen is het feit dat elk individu, groep, of sociale institutie, in toenemende 
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mate geconfronteerd wordt met het claimen van een geheel eigen identiteit 

(Siebers 1996:17).  

 

 

3.6.1 Identiteit en identificatie 

 

Erikson (1959) is de eerste onderzoeker geweest, die het begrip identiteit in 

verband bracht met het individuele zelf. Het volgens Erikson veelomvattende 

begrip identiteit heeft betrekking op een proces dat zich niet alleen in de kern van 

het individu maar ook in het diepste wezen van de collectieve cultuur afspeelt. 

Veel onderzoekers hebben de terminologie van Erikson overgenomen en er een 

eigen definitie aan gegeven.  

Giddens (1995) stelt dat er bij moderniteit tegelijkertijd sprake is van 

culturele fragmentatie en integratie, en dat moderniteit reflexieve competenties 

biedt die leiden tot zelfidentiteit. Moderniteit heeft radicale veranderingen 

teweeggebracht in het wezenlijke van het dagelijkse sociale leven en heeft de 

meeste aspecten van onze persoonlijke ervaringen beïnvloed. Moderniteit moet 

volgens Giddens (1995:1) begrepen worden op institutioneel niveau; echter, de 

door moderne instituties geïntroduceerde veranderingen doorkruisen op een 

directe manier het individuele leven en dus ook het zelf. Giddens (1995:12) stelt 

dat persoonlijke problemen, beproevingen, crises en relaties, ons iets kunnen 

vertellen over het sociale landschap van moderniteit. Sociale omstandigheden en 

persoonlijk leven zijn niet van elkaar gescheiden en zijn geen bijkomstigheid ten 

opzichte van elkaar. Door te worstelen met intieme problemen, helpen individuen 

op een actieve manier het universum van sociale activiteit om zich heen te 

reconstrueren. De zoektocht naar zelfidentiteit is een modern probleem, 

benadrukt Giddens (1995:74-75). Hij verwijst daarbij naar Durkheim die stelt dat 

het individu in zekere zin niet bestond in traditionele culturen omdat individualiteit 

niet op prijs werd gesteld. Met de opkomst van moderne samenlevingen en meer 

in het bijzonder met de differentiatie van de arbeidsverdeling, werd het individu 

een punt van aandacht. We zijn niet wat we zijn maar wat we van onszelf maken. 
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Wat het individu wordt is afhankelijk van de reconstructieve inspanningen waar 

deze zich voor inzet.  

In het kader van onderhavige studie kan de identiteitsvorming van de 

gekoloniseerde niet los gezien worden van het kolonisatieproces waaraan deze 

blootgesteld is geweest. Vanuit deze visie bezien, kan in de context van 

onderhavig onderzoek gesproken worden van een identificatie die door een 

eeuwenlange koloniale hiërarchische verhouding tot mensen van kleur - inclusief 

wit - vorm heeft gekregen. In het verlengde hiervan kan worden gesteld dat de 

Nederlandse koloniale geschiedenis zowel de identificatie van nazaten van de 

(ex-)gekoloniseerden als die van nazaten van de (ex-)kolonisator mede heeft 

bepaald. Culturele identiteit is dat wat wij geworden zijn, nadat moderniteit 

tussenbeide is gekomen, stelt Hall in verschillende werken (1990, 1994, 2000). 

Hij ziet identiteit als een constante ontwikkeling en als een constitutioneel 

onderdeel van representatie in de moderne samenleving. Identiteiten zijn 

benamingen voor de verschillende manieren waarop mensen zijn gepositioneerd 

en zichzelf positioneren binnen de hun omringende culturele systemen en binnen 

vertellingen over het/hun verleden.  

  Hall (2000:184-227) beargumenteert, dat het binnendringen van West-

Europa in gekoloniseerde gebieden gepaard is gegaan met de constructie van 

een nieuwe culturele identiteit. Deze bewust door Europa geschapen nieuwe 

identiteit had tot doel Europa te presenteren als een andere, unieke en 

zegevierende civilisatie, die zich tegelijkertijd duidelijk moest onderscheiden van 

andere culturen, andere mensen en andere civilisaties. Een identificatie die 

volgens Saïd (1985) in Europa is geconstrueerd vanuit een vermeende 

superioriteit van het Westen. In Saïds Oriëntalisme, dat zich hoofdzakelijk op het 

Midden- Oosten concentreert, heeft het Westen zich de macht toebedeeld om 

Niet-westerse volkeren zichzelf te doen zien en te doen ervaren als ‘de ander’. In 

dit westelijke beeld wordt het ‘andere’ (Midden-Oosten) tot een object 

gereduceerd dat het vermogen tot zelfreflectie mist en daardoor door het Westen 

beter wordt begrepen dan het zichzelf kan begrijpen. Deze vorm van identificatie 

is ook te herkennen in Stoler (1997) die beweert, dat Nederland in haar Oost-
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Indische kolonie op beangstigde wijze haar eigen identiteit veilig probeerde te 

stellen door een nieuwe Europese identiteit te ontwikkelen. 

 

 
Foto 1: Sophie Redmond in tennistenue, auto, moderne kleding en historische klederdracht.  
Uit: privé-archief smk.  

 

De foto’s laten zien dat het moderne koloniale individu Sophie Redmond bij 

vormgeving van haar identificatie onder meer gebruik maakte van verschillende 

levensstijlen. In het vroegtwintigste-eeuwse Suriname was tennissport niet 

weggelegd voor on- en minvermogenden. De auto waaruit zij stapt is van haar 

hartsvriendin Esseline Polanen. Sophie Redmond heeft nooit een auto 

aangeschaft omdat zij geen interesse had in het behalen van een rijbewijs. Zij 

was een ‘fietsende dokter’ die altijd een beroep kon doen op haar beste vriendin 

om haar ergens naar toe te rijden.  

 

‘Sophie Redmond kwam hier, en dan ging ze in mijn auto zitten. Dan zegt ze aan 

die meisjes: “zeg aan juf dat er iets in d’r auto zit”. Dat vond ik altijd grappig. En 

dan kwam ik, en dan zat zij d’r in. En dan zei ze “meisje breng me naar een paar 

patiënten hoor, want ik ga niet zo ver kunnen fietsen”. Ik zei, “in orde”, en bracht 

ik haar. Ik vond het vanzelfsprekend. Net zo vanzelfsprekend als ik het vond dat 

ze alle kennissen die niet konden betalen, dat ze allemaal gratis behandelde. Net 

zo vanzelfsprekend vond ik het, dat ik haar geregeld reed om haar patiënten te 

bezoeken.’ (Esseline Polanen) 

 

Sophie Redmond organiseerde kotoshows op Bevrijdingsdagen (1 juli) en ging op 

die gelegenheden graag gekleed in historische klederdracht, de koto. Op 

andersoortige gelegenheden droeg zij moderne kleding. Het moderne koloniale 

individu Sophie Redmond bracht zo op haar eigen manier tot uitdrukking wie zij 

wilde zijn en waartoe zij wilde behoren. De moderne samenleving maakt het op 
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zekere hoogte mogelijk met dit soorten symbolen te spelen stelt Goffman (1969), 

die in dit verband spreekt van ‘impression management’, wat wil zeggen dat 

mensen met allerlei indrukken een bepaald imago op anderen willen overdragen.  

Tegenwoordig wordt voor het concept identiteit een variëteit aan definities 

gehanteerd en is dit gespleten, verbrokkeld en meervoudig gefragmentariseerd 

begrip steeds meer onder druk komen te staan. Hall (2000, 1992) werpt dan ook 

de vraag op, of het wel zin heeft om over identiteit te spreken als dat concept ten 

onrechte de suggestie van een hechte verankering blijft oproepen. Hij wijst erop 

dat het idee van een zuivere, complete, voltooide, afgesloten, en coherente 

identiteit, op fantasie berust. Volgens Hall is identiteit constant in beweging. 

Vanuit de gedachte dat de mens niet tot een identiteit kan komen zonder 

identificaties met anderen, zal in onderhavige studie het begrip identiteit worden 

begrepen als identificatie, in de betekenis van ‘zichzelf identificeren met’. 

 

 

3.6.2 Positionering in het debat: de Hollandse Aanwezigheid 

 

Voor een zeer bekende en bijzondere analyse over moderne koloniale 

identificatie verwijs ik naar Franz Fanons Black Skin, White mask (1952). In dat 

analytisch werk bespreekt Fanon een dubbel verhuld imago, waarbij sprake is 

van een veronderstelling van de gekoloniseerde zich in beide posities van 

‘meester’ en van ‘tot slaaf gemaakte’ tegelijk te bevinden. Vooral deze 

ambivalente aangenomen identificatie veroorzaakt bij gekoloniseerden het gevoel 

van ‘anders zijn’. Zie ook Hall (1991:187-193), die positioneringen en 

herpositioneringen van Caribische culturele identiteiten overdenkt in relatie tot 

tenminste drie 'aanwezigheden': de Afrikaanse Aanwezigheid, de Europese 

Aanwezigheid en de Amerikaanse Aanwezigheid (d.w.z. die van de Nieuwe 

Wereld).  

De eerste identiteitsvergelijking, de Afrikaanse Aanwezigheid, is de plek 

van de onderdrukten, schijnbaar tot zwijgen gebracht en uit het geheugen 

gebannen. Afrika bleef de onuitgesproken, onuitspreekbare aanwezigheid in de 

Caribische cultuur. De Europese Aanwezigheid die eindeloos namens de 
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gekoloniseerden sprak, het dominante in de Caribische cultuur. De derde 

identiteitsvergelijking, die van de Nieuwe Wereld, is die van grond, plaats en 

territorium: het land waar vreemdelingen uit alle werelddelen elkaar ontmoetten; 

de plaats van de verplaatsingen; de plekken van creolisering; assimilatie en 

versmelting; het belangrijkste toneel van de beslissende/fatale ontmoeting tussen 

Afrika en het Westen. Hall (1996:246-247) stelt dat de lange termijn historische 

en culturele effecten van transculturatie, onomkeerbare sporen heeft 

achtergelaten in gekoloniseerde samenlevingen en in de culturen van 

gekoloniseerden.  

De door de koloniale politiek gevormde identificaties bij de verschillende 

etnische groepen in het moderniserende Suriname, wil ik geïnspireerd door Halls 

Aanwezigheden introduceren als de Hollandse Aanwezigheid. Hiermee bedoel ik 

de uitwerking van het verhollandsen in haar verscheidene facetten en vormen 

(dagelijks leven, taal, relatievormen, religie etc.) op de gevormde koloniale 

identificatie van (ex-)gekoloniseerde Surinamers. Meer specifiek: de dubbele 

ervaring in het gevoelsleven van de (ex-)gekoloniseerde Surinaamse bevolking. 

En daarin zit naar mijn mening, in de context van deze studie, het spanningsveld 

tussen moderniteit en identificatie. Het 'erbij horen' impliceert dan de via de 

koloniale politiek geforceerde verhollandsing. Het 'anders zijn' impliceert het 

bewust zijn van de eigen culturele achtergronden, afkomst, religie, en het eigen 

oorspronkelijke verleden dat de (ex-) gekoloniseerde bevolking als herinnering 

met zich meedraagt.  

Het voorgaande brengt mij op de roman ‘Herinneringen’ (1909) van Anna 

de Savornin Lohman
29

, die hier opgevoerd wordt ter illustratie van de imaginaire 

samenleving die het assimilatiebeleid beoogde. Anna de Savornin Lohman, 

dochter van gouverneur De Savornin Lohman (1889-1891), heeft haar aankomst 

in Suriname, haar ervaringen en ontmoetingen tijdens haar verblijf in Suriname 

van 1889-1891 vastgelegd. In ‘Herinneringen’ schrijft zij heel oprecht over de in 

haar ogen komische taferelen bij aankomst van haar familie en over haar verblijf 

                                                 
29

 Jonkvrouw Anna de Savornin Lohman stond in het vroegtwintigste-eeuwse Nederland bekend als 

felle literair en maatschappelijk polemist. Door haar onbesuisdheid werd zij als medestrijdster door 

vrouwenorganisaties in Nederland niet van harte geaccepteerd. Boswijk, A. en D. Couvée (1979:145). 

Vrouwen Vooruit! De Weg naar Gelijke Rechten. Amsterdam: Feministische uitgeverij Sara. 
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in Paramaribo. Zij schrijft over Surinamers met ouderwetse hoge hoeden uit het 

Europa van het jaar nul, over hun benauwende uniformen onder een verhittend 

en een verblindend tropisch zonlicht, en over hun verplichte buigingen, die op 

haar lachspieren werkten. Zij schrijft over kennis die zij opdeed met betrekking tot 

de buitenvrouwmentaliteit van mensen uit haar eigen milieu met kleurlingen en 

Surinamers die willen doorgaan voor zuiver blanken. Anna de Savornin Lohman 

schrijft dat zij zich op de lippen beet om niet te lachen tijdens het bijwonen van 

schoolfeesten buiten de stad in aanwezigheid van de gouverneur, waar een 

donkerbruine of zwarte onderwijzer met zijn leerlingen op blote voeten het 

volkslied zongen: 

 

'Wien Neerlandsch bloed door de aderen vloeit, Van vreemde smetten vrij.- En ik 

beet mij op de lippen om niet te lachen, - als het gezelschap er naar was om mee 

te doen, lachte ik ook wel eens openlijk, - bij den aanblik van die luidkeels 

zingende "Nederlanders" met niet één droppel wezenlijk Neerlandsch bloed in de 

aderen, zuivere negers of vermenging van Indianen en Joden en wat niet al, die 

daar, in onnoozel niet weten van hun zichzelf bespotten, opdreunden: Van 

vreemde smetten vrij!' (Anna de Savornin Lohman 1909:142-143) 

 

Anna de Savornin Lohman (geboren 14 januari 1868) was 21 jaar toen zij naar 

Suriname ging (Aurora januari 1953:50). Door haar persoonlijke beleving zo 

eerlijk mogelijk te beschrijven, schetst deze gouverneursdochter hoe mensen 

producten kunnen worden van hun tijd en omgeving. Haar onwetendheid over 

haar eigen koloniale geschiedenis maakte dat zij de monarchale opstelling van 

‘trouwe’ Nederlandse onderdanen in de kolonie Suriname als vermakelijk heeft 

ervaren. In ‘Herinneringen’ beschrijft Anna de Savornin Lohman in feite hoe 

gekoloniseerden als koloniale producten aangeleerde gedragingen manifesteren, 

en hoe deze gedragingen als lachwekkend kunnen overkomen. Dit alles 

onderstreept naar mijn mening, dat moderniteit in het eurocentrische denken 

vooruitgang met zich meebracht; voor gekoloniseerde volkeren bracht moderniteit 

niet alleen vooruitgang maar vooral exploitatie, onderdrukking en vernedering met 

zich mee. 
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3.7 Conclusies 

 

Bij de debatten over moderniteit en moderniseringsprocessen zijn verschillende 

scholen te herkennen. Er is een eurocentrische visie die er vanuit gaat, dat 

uiteindelijk de hele wereld eenzelfde ontwikkelingsgang moet of zal doormaken 

naar een geürbaniseerde (post-) industriële samenleving. Het idee daarbij is dat 

dit een natuurlijke ontwikkelingsgang is, waarin het Westen voorop loopt en de 

rest van de wereld meetrekt. Daar tegenover staan degenen die stellen, dat 

modernisering geen eenzijdig proces is van Westerse naar Niet-Westerse landen; 

en dat moderniteit niet gedacht kan worden zonder kolonialiteit, omdat 

kolonialiteit een essentieel onderdeel is van moderniteit.  

Waar de verschillende scholen op één lijn zitten is dat er bij modernisering 

sprake is van een steeds ingewikkelder en uitgebreider netwerk van menselijke 

activiteit, waarbij steeds meer mensen afhankelijk van elkaar worden voor de 

vervulling van hun behoeften. Enerzijds worden mensen in staat gesteld te 

werken aan individuele en collectieve empowerment. Anderzijds worden mensen 

gedwongen zich te conformeren aan wetten, regels en machtsstructuren. Uit de 

debatten komt naar voren dat in alle samenlevingen manieren van denken, 

handelen en voelen, in het teken staan van moderniteit; dat moderniteit via 

verschillende perspectieven en op allerlei manieren kan worden waargenomen; 

en dat verschillende gebieden op verschillende wijze betrokken kunnen worden in 

moderniseringsprocessen.  

Bij moderniseringsprocessen is er sprake van verwevenheid en 

wisselwerking van hiërarchische structuren van uitbuiting en overheersing op 

verschillende maatschappelijke terreinen. Deze - wat de modernity/coloniality 

school definieert als - koloniale machtsmatrix, omvat onder meer, controle over 

koloniale gebieden, gender en religie, waarden en normen, seksualiteit en gezin, 

en over subjectiviteit en kennis. Binnen de koloniale machtsmatrix is de 

regulerende werking van intersectionaliteit merkbaar op verschillende niveaus. 

Mede door de wisselwerking van de verschillende matrixwaarden kreeg 

beeldvorming in het koloniale Suriname een zichtbare uitwerking in stigmatisering 
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en stereotypering, ook bij etnische subgroepen onderling. De assimilatiepolitiek 

leidde ertoe dat ook tussen bevolkingsgroepen onderling het ‘anders zijn’ via een 

‘wij-zij’-schema in stand werd gehouden.  

Hoe en waarom modernisering en intersectionaliteit gelijktijdig werkzaam 

zijn (geweest) in koloniale samenlevingen en in hoeverre gesproken kan worden 

van intersectionaliteit binnen de koloniale machtsmatrix, is in context geplaatst 

door de assimilatiepolitiek in de discussie te betrekken. Via het assimilatiebeleid 

is koloniale macht uitgeoefend door de dominante etniciteit en werden aan de 

dominante (Hollandse) groep gekoppelde cultuurelementen verheven tot 

positieve norm. De kennis die dit verkennende hoofdstuk voor onderhavige studie 

dan ook heeft opgeleverd, zit vooral in het intersectionele karakter van het 

assimilatiebeleid. Dit koloniaal beleid is een veelvoud geweest van eurocentrische 

classificaties met betrekking tot gender, economie, religie, taal en etniciteit. 

Daarbinnen stond de hiërarchie kolonisator/gekoloniseerde centraal. Deze 

waardevolle inzichten over hoe en waarom intersectionaliteit een rol speelde in 

politieke, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in het vroegtwintigste-

eeuwse Suriname worden ingezet bij het te construeren portret over Sophie 

Redmond.  

Met dit onderzoek zoek ik aansluiting bij de gedachtegang van Hall en van 

de modernity/coloniality school die ervan uitgaan dat sociale, culturele, politieke 

en economische processen centraal staan binnen de conditie van moderniteit. 

Want ook in de veranderende vroegtwintigste-eeuwse kolonie Suriname blijken 

binnengedrongen ontwikkelingsprocessen getransformeerd te zijn in lokale 

betekenissen, vormen, contexten en omstandigheden, en blijkt er sprake te zijn 

van een interactie tussen moderniteit en traditie. De assimilatiepolitiek werd in het 

debat als handvat genomen om te laten zien, welke pogingen de Nederlandse 

kolonisator ondernam om in de moderniserende kolonie Suriname een imaginaire 

gemeenschap te doen ontstaan. Bij de uitvoering van de assimilatiepolitiek hield 

het koloniaal bestuur niet consequent rekening met het feit dat de verschillende 

etniciteiten en culturen in Suriname een verschillend etnisch bewustzijn en een 

verschillend cultuurbewustzijn bezaten, uiteenlopende gendersystemen 

vertoonden, en verscheidene religieuze uitingen hadden. Mijn positionering in dit 
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debat is dan ook, dat de kolonisator een koloniale machtsmatrix heeft gehanteerd 

voor de gekoloniseerde Surinaamse bevolking. De door de koloniale politiek 

gevormde identiteiten bij verschillende etnische (sub)groepen in het 

veranderende Suriname heb ik, geïnspireerd door Halls Aanwezigheden, 

geïntroduceerd als de Hollandse Aanwezigheid.  

In dit hoofdstuk is niet alleen gebleken dat verschillende wegen naar 

modernisering leiden en dat op verschillende manieren naar modernisering wordt 

gekeken. In de verschillende debatten komt vooral naar voren dat modernisering 

een politiek en moreel gewicht heeft. Modernisering is naar voren gekomen als 

een fenomeen waar sprake is van verwevenheid en wisselwerking van 

hiërarchische structuren op verschillende maatschappelijke terreinen. Om die 

reden wordt het karakter Redmond in de empirische hoofdstukken nader 

uitgewerkt binnen de gedachte van intersectionaliteit in een moderniserende 

koloniale Surinaamse atmosfeer. Mijns inziens kan vanuit die hoek benaderd, de 

portretconstructie met diepgang worden uitgewerkt.  

 
 
 

HOOFDSTUK 4 

DE KOLONIE SURINAME IN EEN KOLONIALE MACHTSMATRIX 

GEPLAATST 

 

4.1 Inleiding 

 

De afbakeningsperiode in deze studie is 1907-1955, zijnde de levensjaren van 

Sophie Redmond. Zij is geboren in een periode waarin er een actieve 

assimilatiepolitiek werd gevoerd en stierf in een periode waarin de 

assimilatiepolitiek (in theoretische zin) werd afgebouwd. Een assimilatiebeleid 

waarin etnische scheidslijnen en westerse gedachtegangen over genderrollen, 

klasse, taal en religie, als cultuurpolitiekinstrument werden ingezet. Een 

cultuurpolitieke machtsstructuur, waarbij sprake was van wisselwerking van 

allesomvattende hiërarchieën van overheersing op maatschappelijk, sociaal en 

politiek gebied. In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van moderne/koloniale 
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verhoudingen in de Nederlandse volksplanting Suriname en wordt onderzocht in 

hoeverre inderdaad kan worden gesproken van het hanteren van een koloniale 

machtsmatrix voor de kolonie. Bij de bespreking van de matrixwaarden wordt het 

begrip Creool - de etnische groep waar Sophie Redmond zich mee identificeerde 

- in context geplaatst. 

 

 

4.2 Suriname als Nederlandse volksplanting 

 

Doordat het koloniale bestuur de Aziatische contractarbeiders in Suriname zag 

als een tijdelijke groep die uitsluitend bestemd was voor arbeid op de plantages, 

werd de assimilatiepolitiek aanvankelijk alleen toegepast op de Creolen. Toen 

bleek dat de Aziatische immigranten een blijvend bestanddeel van de 

Surinaamse bevolking gingen vormen, werd de assimilatiepolitiek ook op hen 

toegepast en ging de belangstelling van de Rooms-Katholieke missie en de 

Hernhutterzending zich ook op hen richten (Ramsoedh 1990:95).  

 

 

4.2.1 Matrixwaarde koloniaal onderwijs 

 

Als een van de matrixwaarden binnen het assimilatiebeleid kan worden genoemd, 

het koloniaal onderwijs. Deze matrixwaarde werd ingezet om de gekoloniseerde 

Surinaamse bevolking te vernederlandsen. Niet alleen scholen namen strenge 

maatregelen wanneer kinderen Sranantongo op het schoolplein spraken. Ook in 

de privé-sfeer werd bij bepaalde subgroepen een beleid van repressieve controle 

gevoerd. Kinderen werden gestraft als zij Sranantongo tegen elkaar of tegen hun 

ouders spraken. Tegelijkertijd ontstonden sociale groeperingen die zich 

bezighielden met het rehabiliteren van het Sranan. Het meest in het oog 

springend waren de activiteiten van Koenders, toneelgezelschappen die hun 

stukken in het Sranan opvoerden, en toneelstukken waar Sophie Redmond een 

bijdrage aan heeft geleverd. Dat men zich demonstratief en expliciet in het 

Sranan uitte, kan geïnterpreteerd worden als een vorm van verzet tegen de norm 
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van het verplichte Nederlandse taalgebruik en het afdwingen van respect voor het 

Sranan.  

De leerplichtverordening werd in eerste instantie om verschillende redenen 

niet streng toegepast op de Aziatische immigranten. De onderwijspolitiek sloot 

niet aan bij hun maatschappelijk milieu en op veel plantages en districten was 

geen school aanwezig. Het schoolbezoek werd voorts belemmerd door een 

bepaling in de immigranten-wetgeving waarin was opgenomen dat 

immigrantenkinderen in de leeftijd tussen tien en vijftien jaar contractueel tot 

arbeid verplicht waren als halve kracht, terwijl de leerplicht gold voor kinderen van 

zeven tot twaalf jaar. Om het schoolbezoek onder deze kinderen te stimuleren 

voerde gouverneur De Savornin Lohman in 1890 op enkele plantages 

zogenaamde ‘Koeliescholen’ in, waarop Brits-Indische kinderen in de eigen taal 

onderwijs werd gegeven door onderwijzers uit hun eigen bevolkingsgroep. 

Tussen 1899 en 1906 werd de één na de andere ‘Koelieschool’ opgeheven, 

omdat  dit type onderwijs door het koloniaal bestuur in strijd werd geacht met de 

assimilatiepolitiek. Vanaf 1907 werd in de districten waar veel Brits-Indiërs 

woonden onderwijs gegeven in hun eigen taal. Na een overgangsperiode werd de 

eigen taal vervangen door het Nederlands om zodoende eenheid te brengen in 

de heterogene bevolking van Suriname. (Ramsoedh 1990:98-100) 

Gouverneur Kielstra wilde voorkomen dat men met de verkregen kennis 

buiten de landbouw een bestaan vond en stelde in 1937 een commissie in om het 

onderwijs in de districten te herzien. Vooroplopend op de bevindingen van de 

commissie richtte hij bij wijze van proef in 1939 Dessascholen op in twee 

Javaanse dorpsgemeenschappen. Het onderwijs werd in het Javaans gegeven 

en werd beperkt tot lezen, schrijven en elementair rekenen. In het rapport dat de 

commissie in 1940 uitbracht werd gepleit voor een voortzetting van de 

assimilatiepolitiek. De commissie gaf aan geen voorstander te zijn van apart 

Hindoestaans of Javaans onderwijs, men was voorstander van de Nederlandse 

taal als voertaal. (Ramsoedh 1990:118) 

In het binnenland kregen de Marrons op zendings- en missiescholen 

onderwijs in het Sranan. Dat onderwijs was grotendeels in handen van de EBG 

die al tijdens de slavernij het Sranan gebruikte in kerkdiensten. Na de afschaffing 
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van de slavernij werd het Sranan in onderwijs en evangelieverkondiging 

voortgezet door de EBG tot 1891. Overschakeling op onderwijs in het Nederlands 

vond plaats nadat het koloniaal bestuur dreigde met een overheidssubsidiestop. 

(Ramsoedh 1990:93) 

Van Stipriaan (1998:57-86) heeft onderzocht in hoeverre formeel onderwijs 

als dé mediator kan worden gezien in het proces van koloniale staatsvorming en 

(her)vorming van de koloniale Surinaamse samenleving. Uit zijn analyse blijkt, dat 

enerzijds het [koloniaal] onderwijs werd ingezet als een zeer efficiënt werktuig 

waarmee de staat de samenleving ging vormen en controleren; met uitzondering 

van het onbereikbare binnenland. Anderzijds is [koloniaal] onderwijs een 

mechanisme geweest van sociale differentiatie, van opwaartse mobiliteit en het 

bereiken van status. Van Stipriaan vermeldt dat het koloniaal onderwijs, als 

politiek van culturele assimilatie, steeds meer kritiek ondervond van 

donkergekleurde Creolen. In de jaren dertig van de twintigste eeuw was er zelfs 

sprake van een culturele en in zekere mate politieke emancipatie. Als voorbeeld 

van die ontwikkeling voert Van Stipriaan Julius Koenders op, die zich profileerde 

als de meest onbetwistbare opponent van het Nederlands onderwijs in de kolonie 

Suriname. 

De cultuurnationalist Julius Koenders (1886-1957) die van 1903-1936 

werkzaam was in het onderwijs, heeft een geestelijke strijd gevoerd tegen het 

koloniale normen- en waardesysteem in het algemeen, en tegen het koloniale 

onderwijsstelsel in het bijzonder (Voorhoeve en Lichtveld 1975, Marshall 2003). 

Koenders wees erop dat Surinamers werden omgevormd tot mensen met halve 

talen; dat Surinamers onderwezen werden in een taal die hen vreemd was; een 

vreemde taal waarin zij moesten leren lezen, schrijven, denken en converseren. 

Surinamers werden op die manier, zo meende Koenders, omgevormd tot mensen 

die het Nederlands wel spraken maar de woorden niet begrepen; en tegelijkertijd 

hun eigen taal, het Sranan, wel begrepen maar die taal niet mochten spreken. 

Koenders riep de Creoolse bevolkingsgroep op zich bewust te worden van hun 

identiteit, cultuur en taal, en zich te bevrijden van de West-Europese ‘kwelling’. 

Van Lier (1971:211) vermeldt dat ter versterking van het bewustzijn, Koenders in 
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1940 het spellingboek Foe Memre wie Afo [In Memoriam der Vaderen] uitgaf en 

met ingang van 1945 het periodiek Foetoe Booi [Bode].  

Uitgaande van de vermelding in hoofdstuk 1, dat Koenders een huisvriend 

was van de familie Redmond-Herkul en verwant was aan Sophie Redmonds 

echtgenoot, mag verondersteld worden dat ook hij heeft bijgedragen aan het 

cultuur-nationalistische gehalte dat wij in volgende hoofdstukken bij Sophie 

Redmond zullen aantreffen. Met verwijzing naar Van Egmond (1992:27-28) wil ik 

stellen, dat ook bij Sophie Redmond het socialisatieproces een zaak is geweest 

van identificaties en internalisaties. Door identificaties worden niet alleen morele 

waarden overgedragen, maar ook kennis, cognitieve inhouden, houdingen en 

gedragingen. Daarbij gaat een kind door een hele serie van identificaties, waarbij 

het niet alleen om de ouders gaat maar ook om significante anderen. Uiteindelijk 

is er sprake van een complete cultuuroverdracht. In hoofdstuk 1 is aangegeven 

dat Sophie Redmond in een omgeving opgroeide waar sprake was van opleving 

en herwaardering van Sranan taal en cultuur. Wellicht heeft die leefomgeving 

haar houding, handelen, normen en waarden beïnvloed.  

 

 

4.2.2 Matrixwaarde religie 

 

Dat religie inconsistent als waarde binnen de koloniale machtsmatrix werd 

ingezet, blijkt uit onderzoek van onder andere Ramsoedh (1990) en Van Raalte 

(1973). Deze studies vermelden dat de koloniale overheid nooit pogingen heeft 

gedaan om het verbod op 'afgoderij' met betrekking tot Aziatische godsdiensten 

van toepassing te verklaren. Terwijl het nazaten van de slaafgemaakten wel 

verboden werd hun 'afgodische' Winti religie te beoefenen (zie ook 3.4.2).  

Jones (1981) heeft vanuit een theologische discipline de ontmoeting van 

de Surinaamse winti religie en het in Suriname geïntroduceerde christendom 

geanalyseerd. Het is volgens Jones nooit gekomen tot een echte confrontatie 

tussen de religieuze werelden van christendom en winti, omdat de winti religie 

niet op haar juiste waarde werd geschat door de brengers van de christelijke 

boodschap. Jones betoogt, dat mede doordat de cultuurreligieuze erfenis van de 
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West-Afrikanen voor hen een krachtbron is geweest tijdens de slavernij, hun 

nazaten juist door de etnocentrische en agressieve assimilatiepolitiek de 

religieuze waarden in de eigen cultuur konden ontdekken. In dit verband wil ik 

verwijzen naar de modernity/coloniality school die erop wijst dat moderniteit 

functioneerde via opgelegde bevrijding, verlossing en zaligmaking door onder 

andere het christendom (zie hfd. 3).  

Wat de matrixwaarde religie betreft: de koloniale overheid werd gesteund 

door de Rooms Katholieken (hierna te noemen RK) en de EBG, die de christelijke 

normen en waarden in belangrijke mate uitdroegen in hun zendingswerk. Jones 

(1981) benadrukt dat veel gekoloniseerden op wie de christelijke boodschap was 

gericht, zich bewust waren van de waarde van hun eigen culturele eigendommen. 

Ondanks de opgelegde discriminerende sancties ten aanzien van het beoefenen 

van de niet-christelijke religie bij voornamelijk de Creoolse bevolking, bleef de 

religieuze beleving bij Creolen een dualistisch karakter vertonen. Kerstening wilde 

niet zeggen dat alle Afrikaanse religieuze elementen werden verdreven. 

Gekerstenden stelden individuele afbakeningen vast, en gaven eigen invullingen 

en eigen interpretaties aan de concepten 'geloven' en 'beleven'. Het christendom 

bleef vaak bestaan, naast de wintireligie (zie ook Van Lier 1971, Wooding 1972).  

 

 

4.2.3 Matrixwaarde etniciteit 

 

Een volgende matrixwaarde is etniciteit. Het begrip etniciteit kent verschillende 

dimensies en wordt beschouwd als een sociale constructie met sociaal-culturele, 

persoonlijke, symbolische en politieke betekenissen. Etnische (sub)groepen zijn 

voortdurend in (dominante, nevengeschikte, ondergeschikte) interactie met 

elkaar. Op sociaal-cultureel niveau is er sprake van elkaar constant toewijzen van 

bepaalde gedragingen, vaardigheden en kwaliteiten, ongelijke waardering van 

elkanders culturele achtergronden, en van ongelijke machtsverhoudingen. Op 

persoonlijk niveau kan eenzelfde persoon door verschillende gemeenschappen in 

verscheidene delen van de wereld anders gedefinieerd worden op basis van 

kleur, afkomst of sociale klasse (Hall 1991, Anthias en Yuval-Davis 1992, Baud et 
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al. 1994, Benmayor, R & A. Skotnes eds. 1994, Govers en Vermeulen eds. 1997). 

Maldonado-Torres (2007:244) benadrukt dat binnen het moderniseringsproces in 

de Nieuwe Wereld, nieuwe identiteiten werden gecreëerd in de context van 

Europese kolonisatie. De verticale relatie tussen etniciteiten en kleurverschillen is 

het kenmerkende van dit type sociale classificatie. Deze visie werd door koloniale 

machthebbers systematisch gereproduceerd.  

Ook in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname was sprake van etnische 

hiërarchie en kleurspanningen. Opwaartse sociale mobiliteit ging vaak gepaard 

met verticale etnische differentiatie en kleurdifferentiatie (zie ook Lowenthal 1972 

i.v.m. etnische en kleurhiërarchie in Zuid-Amerikaanse regio).  

 

‘In Suriname is er nog een bijzondere factor, in de meeste Europese landen 

ontbrekend, welke het prestige van een individu medebepaalt: de kleur. De 

leidende groep, welke het grootste prestige in de samenleving bezat, bestond 

vanouds uit Europeanen. De kleur van deze leidende groep werd het 

statuscriterium; hoe dichter men in kleur bij deze groep stond, hoe meer prestige 

men bezat.’ (Van Lier 1971:196)  

 

Etniciteit verwijst naar het gevoel bij een specifieke groep te horen en naar 

relaties tussen verschillende groepen. Dit maakt dat ook witheid tot de etniciteiten 

gerekend dient te worden. Volgens Van Lier (1971:199-200) vond er nauwelijks 

opname van kleurlingen plaats in de dominante [witte] Hollandse 

bevolkingsgroep. Binnen de Hollandse bevolkingsgroep bestond een krachtige 

tendens tot segregatie en een streven naar exclusiviteit in sociale activiteiten, 

vrijetijdsbesteding en opvoeding. De houding van de Hollandse bovenlaag in 

Suriname vormde onder invloed van rasopvattingen, standsbesef en politiek 

antagonisme, intieme kringen in de samenleving waarvan Surinamers werden 

uitgesloten. Deze opstelling van de dominante Hollanders in het vroegtwintigste-

eeuwse Suriname rechtvaardigt het - in deze studie - benoemen van witheid als 

een etniciteit.  

In zijn analyse van witheid als etnische categorie stelt Dyer (1997:3) dat 

witheid als dominante norm, onzichtbaar en alomtegenwoordig is. In westerse 

representaties zien witte mensen zichzelf als mensen van verschillende genders, 
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klassen, seksen, en als hét menselijke ras. Williams en Chrisman (1994:17) 

wijzen erop, dat etniciteit heel lang uitsluitend geassocieerd werd met gekleurde 

mensen in de diaspora en met (ex)gekoloniseerden. Williams en Chrisman vinden 

dat er serieuze kritische en theoretische aandacht besteed moet worden aan de 

kracht, het bruikbaar maken, en de ervaring/beleving van witheid, als een vorm 

van hedendaagse etniciteit. Volgens Frankenberg (1993:6) verwijst witheid naar 

een reeks historisch, sociaal, politiek en cultureel geproduceerde locaties. Door 

witheid te benoemen kan deze worden verdrongen uit haar onbenoemde status. 

Een van de effecten van de privileges en dominantie van witheid, meent 

Frankenberg, is de schijnbare normativiteit, de structurele onzichtbaarheid.  

 

 

4.2.3.1   Het begrip Creool in de context van deze studie 

 

In deze studie wordt het begrip Creool gebruikt in de context waar zij haar 

betekenis aan ontleent. In 3.5.2 is aan de orde gekomen dat waarmee en met wie 

mensen zich identificeren een belangrijke bron is van hun normen en waarden. In 

3.6.1 is beargumenteerd dat de mens niet tot een identiteit kan komen zonder 

identificaties met anderen, en wordt aangegeven dat in deze studie het begrip 

identiteit begrepen wordt als identificatie, in de betekenis van ‘zichzelf 

identificeren met’.  

Volgens Van Lier (1971:2) werd in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname 

de term Creool hoofdzakelijk gebruikt voor afstammelingen van tot 

slaafgemaakten, ter onderscheiding van afstammelingen van Aziatische 

immigranten. Tot de Creoolse groep konden ook in Suriname geboren niet-

gekleurde mensen behoren, indien zij zichzelf hiertoe rekenden en door overige 

Creolen als zodanig werden geaccepteerd. Ik meen daarom te stellen dat de term 

Creool in de ode waarmee deze studie begint, niet bij toeval door F.H. is gebruikt. 

De tekst van de ode verwijst impliciet dan wel expliciet naar een specifieke 

context. Zie bij voorbeeld onderstaande tabel waarmee Van Lier (1971) de 

verhouding tussen de bevolkingsgroepen in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname 

illustreert. Ook hier heeft hij het over Creolen. 
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Tabel 1:  Verhouding tussen de bevolkingsgroepen 1910-1940 

Jaar 

 

1910 

1915 

1922 

1925 

1930 

1935 

1940 

 

Creolen 

 

52 369 

53 027 

55 138 

58 531 

59 673 

65 186 

70 209 

% 

 

60 

59 

49 

48 

44 

44 

44 

Hindostanen 

 

19 683 

21 686 

30 530 

32 533 

35 923 

40 777 

46 984 

% 

 

21 

24 

26 

27 

26 

27 

29 

Javanen 

 

  7 894 

  8 589 

11 480 

22 201 

30 336 

33 386 

34 365 

% 

 

  9 

  9 

10 

18  

22 

22 

21 

Totaal 

 

  86 233 

  88 750 

110 933 

119 926 

133 651 

146 843 

159 396 

Bron: Van Lier 1971:190 

 

De wijze waarop ‘Creool’ in de ode is ingezet geeft ruime mogelijkheden om in de 

tijd te schrijven. Dit biedt vervolgens meer mogelijkheden om verschillende 

bewustwordingsprocessen op het gebied van etniciteit als groepsbinding en/of 

identiteitsverschaffer in het multi-etnische koloniale Suriname te verhelderen. In 

de koloniale Surinaamse samenleving bestond er bij lange na geen solidariteit en 

eenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Surinaamse etnische 

groepen hadden [hebben] niet alleen een eigen voorgeschiedenis, hun eigen 

sociale bewegingen en politieke partijen, maar hadden [hebben] ook een 

uiteenlopende beeldvorming over elkaar. Met name vanwege de kwetsbare 

etnische relaties in betreffende onderzoeksperiode, moeten gebeurtenissen die in 

de loop van dit onderzoek de revue passeren in hun verhouding worden gezien. 

En juist omdat ik in deze studie de sfeer wil terugbrengen van het twintigste-

eeuwse koloniale Suriname waarin Redmond leefde, heb ik er bewust voor 

gekozen om de termen Afro-Surinamer en Zwart achterwege te laten. Op deze 

manier kan de multi-etnische koloniale leefwereld waarin Sophie Redmond zich 

bewoog op een vernieuwende manier worden uitgediept.  

Werners (1998:36-38) vermeldt dat bij de oprichting van de eerste op 

etnische grondslag gebaseerde politieke partijen in de jaren veertig van de 

twintigste eeuw, Surinamers van Afrikaanse afkomst het lieten afweten toen hen 

de gelegenheid werd geboden lid te worden van de in 1948 opgerichte Neger 

Politieke Partij (NPP). De NPP had als doelstelling de belangen te behartigen van 
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Surinamers van Afrikaanse afkomst, zoals de VHP (Verenigde Hindostaanse 

Partij) en de KTPI (Kaum Tani Persatuan Indonesia) dit deden voor 

respectievelijk de Hindoestanen en de Javanen. Werners vermeldt dat de NPP 

slechts een kort leven heeft gehad. Hij wijst erop dat lichtergekleurde Surinamers 

van Afrikaanse afkomst die er in maatschappelijk opzicht beter aan toe waren dan 

donkerder gekleurde Surinamers, zich liever conformeerden aan Nederlanders 

van wie zij een verbetering van hun maatschappelijke positie verwachtten. 

Volgens Werners sprak men liever van Creolen, als men het over ‘negers’ had. 

Tegenwoordig wordt de laatstgenoemde aanduiding voor een persoon met een 

donkere huidskleur als beledigend ervaren en gebruikt men liever het woord 

Zwart of  Afro-Surinaams. 

Wat de politieke term Zwart betreft, deze had in de periode die deze studie 

bestrijkt, geen collectieve ingang gevonden ter aanduiding van 

gemeenschappelijke ervaringen met racisme.  In navolging van Lao-Montes 

(2007) van de modernity/coloniality school: 

 

‘I conceptualize blackness as more than simply color, as a contested terrain of 

memory, identity, culture and politics, as an historical arena in which different 

political projects, historical narratives, cultural logics, and self-designations are 

enunciated and debated.’ (Lao-Montes 2007:313) 

 

Het in de context van deze studie gebruiken van de laattwintigste-eeuwse 

concepten Afro-Surinaams en de politieke term Zwart zou geen recht doen aan 

de periode 1907-1955. Deze termen passen niet in deze onderzoeksetting en 

hebben geen inhoud in de context van dit onderzoek. Van Stipriaan (2004:269-

304) komt in zijn analyse over betekenis van en vormgeving aan de 

emancipatieviering en zwartbewustzijn in Suriname tot de conclusie, dat het 

gebruik van de term Afro-Surinamer pas ten tijde van de onafhankelijkheid van 

Suriname (1975) en daarna algemeen ingang begon te vinden in de Surinaamse 

samenleving. 

Ik meen te stellen, dat het in deze setting inzetten van de termen Afro-

Surinaams en Zwart - die zich overigens in een Afro-Amerikaanse invloedsfeer 

bevinden - de indruk zou wekken dat er in de periode die deze studie bestrijkt, er 
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onder de Surinaamse bevolking massaal een zoektocht gaande was naar 

respectievelijk een eenduidige Afrikaanse identiteit en gemeenschappelijke 

ervaringen met racisme. Dat zou neerkomen op vervuiling van de context waarin 

dit onderzoek plaatsvindt.  

Een duidelijke positionering met betrekking tot het gebruik van de term 

Creool in deze studie is niet alleen van belang voor een helder tijdsbeeld. Het kan 

ook als basis dienen voor het beter plaatsen van de op etnische relaties 

gebaseerde sociale stratificaties in de periode die deze studie bestrijkt. Het 

hanteren van het begrip Creool kan vooral inzicht bieden in de atmosfeer waarin 

Sophie Redmond zich bewoog en in haar sociale attitude, wat vervolgens weer 

als handvat kan dienen voor het uitwerken van de onderzoeksvragen. 

 

 

4.2.4 Matrixwaarden arbeidsverdeling en klasse 

 

(Toegang krijgen tot) onderwijs betekent het creëren van sociale differentiatie 

binnen de samenleving en het bereiken van sociaaleconomische status. De 

modernity/coloniality school ziet arbeidsverdeling als een van de waarden binnen 

de koloniale machtsmatrix. Deze waarde raakt aan het klasse element. In het 

vroegtwintigste-eeuwse Suriname konden mensen die tot dezelfde sociale laag 

behoorden, zich tegelijkertijd in verschillende sociaaleconomische posities 

bevinden, verschillende maatschappelijke achtergronden hebben, en 

verschillende beroepen qua status uitoefenen (Van Lier 1971:196). De vraag of 

armen en/of minderbedeelden tot een klasse of tot een subcultuur behoren of 

gewoon een sociale constructie zijn, is in de context van deze studie dan ook niet 

eenvoudig te beantwoorden. 

Het klassenbegrip wordt in deze studie gehanteerd als een vorm van 

structurele sociale ongelijkheid, in die zin dat sociale ongelijkheden ook kunnen 

ontstaan zonder dat er klassen bestaan. In de kolonie Suriname was sprake van 

een op huidskleur, taalgebruik en beroepsstatus gebaseerde maatschappelijke 

hiërarchie. Het was meer regel dan uitzondering dat meer draagkrachtigen het 

schoolgeld voor kinderen van huispersoneel, vrienden of naaste familieleden 
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betaalden, en op die manier geliefden en/of gewaardeerde armlastigen, educatief 

en sociaal omhoog trokken. Hierbij wordt verwezen naar Van Stipriaan (1998:57-

86) die wijst op het verschijnsel ‘sponsored mobility’ waarmee wordt bedoeld, het 

bewerkstelligen van sociale mobiliteit door middel van onderwijs met behulp van 

anderen.  

Vanuit bovenstaande optiek is het klassenbegrip in het koloniale Suriname 

niet gemakkelijk hanteerbaar. Zoals in 3.2.2 vermeld, konden groepen die een 

verschillende levensbeschouwing hadden en groepen die Sranan of Nederlands 

als dagelijks taalgebruik hanteerden, in dezelfde materiële situatie verkeren wat 

betreft inkomen, werk en wonen. Of deze groepen tot eenzelfde klasse 

behoorden of niet, is in een vroegtwintigste-eeuwse Surinaamse context niet 

eenvoudig te beoordelen. Veel personen gingen over, van een lagere naar een 

hogere klasse binnen bepaalde criteria. Gelijke inkomensposities, gelijke functies 

en gelijke opleidingsniveaus werden maatschappelijk verschillend beoordeeld, 

naar gelang de daarvoor geldende criteria met betrekking tot kleurverschillen en 

taalgebruik. Volgens Van Lier (1971:196) waren er velerlei criteria die in de 

kolonie Suriname toegepast werden om vast te stellen tot welke klasse een 

individu behoorde. Hij noemt: beroep in combinatie met vermogen of inkomsten; 

status die door sociaal prestige als lid van een groep werd bepaald; en een 

prestige dat vervolgens voor een belangrijk deel afhankelijk was van de klasse 

waartoe het individu behoorde en de huidskleur van het individu. De leidende 

groep, welke het grootste prestige in de koloniale samenleving bezat, bestond 

vanouds uit Europeanen. De huidskleur van deze leidende groep was een 

statuscriterium.  

 

 

4.2.5 Matrixwaarden gender en seksualiteit 

 

De matrixwaarden gender en seksualiteit zijn sociale constructies die nauw aan 

elkaar zijn gerelateerd. De binnen het assimilatiebeleid heersende opvatting dat 

de verschillende seksen voor verschillende levenstaken waren geschapen heeft 

eraan bijgedragen dat de echtgenote in een economisch achterstallige en zwakke 
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juridische positie ten opzichte van de echtgenoot kwam te verkeren. Het gevolg 

van deze op sekse gebaseerde sociale stratificatie was dat 

gedragsverwachtingen en genderrollen werden gelegaliseerd. Bij de bespreking 

van de matrixwaarden gender en seksualiteit wil ik het concubinaat aan de orde 

stellen, vanwege het machtsaspect dat in eerste instantie gekoppeld was aan dit 

verschijnsel dat in de slavenperiode haar intrede deed, en vanwege het feit dat de 

positie van de ongehuwde moeder in Aurora (augustus 1950: 245-252; 299-302) 

wordt besproken als ‘een van de zieke plekken van de samenleving die ter 

behandeling genomen moet worden’.  

Is gender een abstract systeem van regels die aangeven hoe de 

verschillende seksen zich moeten gedragen, het concubinaat werd door de 

kolonisator tijdens de slavernij in Suriname bewust gecreëerd als sociaal systeem 

van gestructureerde controle over vrouwelijke seksualiteit. In de slavenperiode 

was het de slaafgemaakten verboden om officieel in het huwelijk te treden omdat 

zij als vermogensobject werden gezien. In de tijd van de slavernij, toen 

gekerstenden van het wettelijke huwelijk waren uitgesloten, voelden de EBG 

zendelingen zich in hun geweten verplicht het daaruit voortvloeiende concubinaat 

te bestrijden en hun dopelingen met het huwelijk ‘naar Gods wil’ bekend te 

maken. De EBG stelde toen het ‘Verbond’ in: een wettelijk ongehuwde leefvorm 

die ingezegend werd. Toen na afschaffing van de slavernij het burgerlijk huwelijk 

mogelijk werd voor alle ingezetenen, werd het Verbond opgeheven. Echter, in de 

praktijk bleek het ‘burgerlijk huwelijk’ moeilijk ingang te vinden bij het grootste 

deel van (de nakomelingen) van de vrijgelatenen. (Zevenbergen 1980:25-38; Van 

Raalte 1986:48-49).  

De invoering van het Burgerlijk wetboek in 1869 betekende dat de in 

Nederland gebruikelijke wetten aangaande het huwelijk zonder enig voorbehoud 

op de vrijgelatenen toepasselijk werd verklaard. De Creolen bleven echter het 

concubinaat boven het wettig huwelijk verkiezen. Tot 1927 waren de 

Hindoestanen Britse onderdanen en dus vreemdelingen. In dat jaar werd de wet 

omtrent het Nederlands onderdaanschap in Nederlands-Indië ook voor Suriname 

van toepassing verklaard. Vanuit hun positie als Britse onderdaan genoot deze 

etnische groep bescherming van de Britse autoriteiten die als belangenbehartiger 
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voor hen optrad wat betreft hun gewoonterechtelijke kinderhuwelijken. Op het 

gebied van huwelijkswetgeving kwam het koloniaal bestuur de Aziatische 

immigranten al in 1907 met speciale regelingen tegemoet. Dit, vanwege het 

economische belang van de Aziatische immigrantenbevolking voor de kolonie en 

om hun rechtsbewustzijn niet aan te tasten. Het vestigingsklimaat voor de 

immigranten op deze wijze zo aantrekkelijk mogelijk maken kwam erop neer dat 

over het algemeen genomen islamitisch en hindoes gesloten huwelijken geen 

juridische geldigheid bezaten en zij in feite officieel ook in concubinaat leefden. 

De Commissie van Rapporteurs hadden bezwaren tegen dit beleid, door erop te 

wijzen dat voor de Creolen geen uitzonderingsmaatregel van toepassing was. 

Ondanks die bezwaren hield gouverneur Kielstra vast aan zijn opvatting dat de 

Creoolse stedelijke samenleving - met name de kleurlingenelite - zich geen 

voorstelling kon vormen van enig cultuurbezit bij groepen van andere aard of 

herkomst, dan aan het Europa ontleende dat zij zelf hadden (Ramsoedh 

1990:123, 128-129).  

Om een indruk te geven hoe tegen het concubinaat in onderhavige 

onderzoeksperiode in Suriname werd aangekeken, wordt verwezen naar 9.3.1, 

waar een polemiek wordt gevoerd tussen twee Hollandse vrouwen en een 

Surinaamse man die het opneemt voor de ongehuwde Surinaamse vrouw. De 

seksistische wijze waarop de tussentijdse verkiezingen in 1950 is gevoerd (zie 

hoofdstuk 11) is illustratief voor de gangbare gedachtegangen over gender en 

seksualiteit in onderhavige onderzoeksperiode.  

 

 

4.2.6 Matrixwaarde autoriteit 

 

In onderhavige onderzoeksperiode bevond de kolonie zich in een constante 

ontwikkeling van verzet tegen de Nederlandse koloniale overheersing op 

verschillende maatschappelijke gebieden. De  kolonie Suriname was voortdurend 

in ontwikkeling. Op verschillende maatschappelijke terreinen en onder 

verschillende bevolkingsgroepen was er sprake van onrust, antikoloniale 
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gevoelens en verzet. Hieronder worden enkele belangrijke maatschappelijke 

ontwikkelingen genoemd, in tijdlijn.  

 

 

4.2.6.1   Antikolonialistische gevoelens en verzet 

 

Scholtens (1986:41-42) vermeldt dat door historici in het verleden weinig 

aandacht is besteed aan uitingen van opstandigheid en politiek verzet onder de 

Surinaamse bevolking. Maar daarmee is niet gezegd, vervolgt Scholtens, dat er 

nooit verzet is geweest of dat het Surinaamse volk zo apathisch was dat ze het 

weinig verheffende koloniale beleid van Nederland gelaten over zich heen heeft 

laten gaan. De Brits-Indische en Nederlands-Indische immigranten bijvoorbeeld, 

werden op de plantages met veel desillusies geconfronteerd: lage lonen voor 

zware arbeid, weinig bewegingsvrijheid, grote taalbarrières en weinig begrip bij de 

overheid voor hun problemen. Scholtens vermeldt, dat vanaf aankomst van de 

immigranten er op verschillende plantages regelmatig sprake was van opstanden. 

De immigranten uitten hun protest in de vorm van plichtsverzuim, collectieve 

weigering, individuele aanvallen op de directeur of opzichter, en meer 

omvangrijke opstanden zoals in 1902 op plantage Alliance en Mariënburg. 

Volgens Hoefte (2007:154) vormden het contract, de arbeidswetten, de 

gezagsverhoudingen en hiërarchie op de plantages, en de pacificerende rol van 

de koloniale overheid, een systeem dat in het leven was geroepen om de 

Aziatische contractanten onder controle te houden. Hoefte vervolgt, dat 

begrijpelijkerwijs er onder de Aziatische immigranten verzet bestond tegen (de 

uitwassen van) dit systeem, wat zich op gezette tijden en op uiteenlopende wijzen 

uitte. In tijdlijn worden de volgende belangrijke ontwikkelingen genoemd: 

 In 1910 werd een complot tot omverwerping van de koloniale regering 

ontdekt. Aan het hoofd van het complot stond de in Hongarije geboren Frans 

Pavel Vaclac Killinger, die inspecteur van politie in Suriname was. Scholtens 

(1986:43-44), Hira (1984:243-261) en Van Lier (1971:269-272) beschrijven de 

voorbereidingen van de coup en het verloop van het proces dat volgde na de 

ontdekking van het complot. Bij Hindoestanen en Javanen hing politieke interesse 
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samen met nationalistische gevoelens, gekoppeld aan religie en het behartigen 

van belangen van de eigen etnische groep. Hoefte (1987:25-34) vermeldt dat 

mensen die bijeenkomsten van de in 1911 opgerichte koelievereniging Vrijheid en 

Recht wilden bijwonen, vaak door de politie werden verhinderd. Het doel van 

deze vereniging was 'bescherming, verbroedering en inburgering van de Brits-

Indiërs zonder onderscheid'. Antikoloniale gevoelens waren ook zichtbaar bij de in 

1918 opgerichte Javaanse vereniging Tjintoko Moeljo, die zich concentreerde op 

loonkwesties, mishandeling en andere sociale problemen op de plantages.  

Van 1 december 1918 tot 4 oktober 1919 verscheen het weekblad De 

Nimrodbeweging
30

, gewijd aan 'de geestelijke en stoffelijke belangen der 

volbloednegers in de kolonie Suriname'. Dit blad, waarvan alleen ‘volbloednegers’ 

abonnee konden worden, werd uitgegeven door Rudolf Rijts die tussen 1918 en 

1927 een 'terug naar Afrika' bewustwordingsbeweging propageerde (Verhees 

2000
31

, Van Lier 1971). Deze strijd tegen de Hollandse Aanwezigheid had als 

doelstelling, het versterken van het positieve zelfbeeld van de nakomelingen van 

de tot slaaf gemaakte Afrikanen in de kolonie Suriname. Vanuit dat oogpunt kan 

het verzetsargument van deze beweging geplaatst worden in - zoals ook Van Lier 

(1971:210-211) stelt - het kader van een ontwakend Afrikaans bewustzijn en 

raciale bewustwording bij delen van de Creoolse bevolkingsgroep. Van Lier 

noemt ook nog de oprichting van het ‘Comité tot viering van 1 juli als Algemeene 

Dankdag ter versterking van het rasgevoel’; een afdeling van de League of 

Coloured People in Suriname die bijdroeg aan versterking van het rasbewustzijn; 

het door Koenders in 1940 uitgegeven spellingboek Foe Memre wie Afo (In 

Memoriam der Vaderen); en het door Koenders vanaf 1945 uitgegeven periodiek 

Foetoe Booi (Bode) dat belangstelling voor Sranantongo en eigen volkszeden 

trachtte te wekken.  

In 1921 kreeg Suriname te maken met een drie maanden durende 

vrachtvaarderstaking van Marrons. Deze staking was een combinatie van 

                                                 
30

 Nimrod, kleinzoon van Cham en achterkleinzoon van Noach, was volgens het bijbelhoofdstuk 

genesis 10, vers 8, de eerste machthebber op de aarde. 
31

 Volgens Verhees (2000: 310) is hier sprake van twee broers, Rudolf en Johannes Rijts. Zij stonden 

aan het hoofd van de Surinaamse afdeling van de Universal Negro Improvement Association (UNIA), 

opgericht door Marcus Mosiah Garvey in Jamaica in 1914. Deze Surinaamse afdeling werd in 1924 

opgericht door Rudolf Rijts. 
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verschillende factoren: de economische crisis, het politieke klimaat, daling van 

vrachttarieven, stijgende winkelprijzen en dalende inkomsten (Hira 1984:261-

271). In 1929 brak op plantage Slootwijk een werkstaking uit onder Javaanse 

contractarbeiders. Zij wensten onder andere betere medische voorzieningen, het 

nakomen van de arbeidsovereenkomst en loonsverhoging (Ramsoedh 1990:24). 

Het voortduren van de economische crisis en het hongeroproer in 1931 leidden 

tot opkomst van arbeidersbewegingen en arbeidsverzet. Kritiek op en acties 

tegen het sociaal-economisch koloniaal beleid vanuit de arbeidersbeweging, in 

min of meer georganiseerd verband, werd door het koloniaal bestuur op voorhand 

in politieke termen vertaald.  

Als reactie op de weinig actieve houding van het Bestuur op de gevolgen 

van de economische crisis, besloot een aantal van de geremigreerde Surinamers 

uit Curaçao onder leiding van L. Doedel een vergadering te houden op 8 juni 

1931. Zij wilden bespreken welke maatregelen getroffen zouden kunnen worden 

ter verbetering van de sociaaleconomische situatie. Op deze vergadering werd 

een comité van actie gekozen: het Surinaamsch Werkloozen Comité. Daarin 

speelde Doedel een leidende rol. Het Comité besloot tot het aanbieden van een 

petitie op 17 juni aan het gouvernement, waarin werd aangedrongen op het 

treffen van maatregelen om de crisis te beteugelen. Het werd een spontane 

massademonstratie van werklozen, onder leiding van Louis Doedel, dat 

vreedzaam plaatsvond. Terwijl het twee dagen durende hongeroproer in oktober 

van datzelfde jaar minder vreedzaam verliep. (Ramsoedh 1990:30-31; Scholtens 

1986:54-67; Hira 1984:285-291) 

In februari 1932 kreeg de Surinaamsche Algemeene Werkersorganisatie 

(SAWO) rechtspersoonlijkheid als een sociaal-culturele vereniging. In feite was 

de SAWO deels een vakorganisatie en deels een politieke partij die de strijd 

tegen het kolonialisme wilde leiden. De SAWO groeide onder voorzitterschap van 

Theo de Sanders. Vergaderingen van de SAWO werden druk bezocht door 

vrouwen, waarvan velen zich aansloten bij de SAWO. Het grote aantal vrouwen 

dat buitenshuis werkte als schoonmaakster, wasvrouw en dienstmeisje, leidde 

ertoe dat de SAWO direct te maken kreeg met de kwestie van de organisatie van 

vrouwen. De steeds drukker bezochte SAWO vergaderingen, de dynamische 
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ontwikkeling, groei en ontplooiing van de SAWO, leidden ertoe dat het koloniale 

bestuur schriftelijke verzoeken verstuurde om theaters en vergadergebouwen niet 

meer voor vergaderingen van de SAWO beschikbaar te stellen. In juli 1932 werd 

de rechtspersoonlijkheid van de SAWO vervallen verklaard. Het argument was 

dat de SAWO antikolonialistische propaganda voerde. (Hira 1984:291-296; 

Scholtens 1986:68-74)  

Door ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog op het gebied van 

internationale erkenning van zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren, kwam in 

Suriname het antikolonialisme tot verdere bloei. In 1933 werd ADEK
32

 

gearresteerd wegens 'pogingen de staat in gevaar te brengen'. In 1933 kreeg de 

Perkoempoelan Islam Indonesia (Indonesische Islamitische Vereniging) officiële 

erkenning van gouvernementszijde. Deze organisatie stelde zich ten doel, langs 

wettige weg de Indonesische moslims in Suriname tot eenheid te brengen en hun 

belangen te behartigen, in sociale en in godsdienstige zin (Hoefte 1987:30-31).  

Breunissen (2001) schrijft over de Javaan Salikin Hardjo (1910-1993), de 

zoon van Javaanse contractarbeiders. In de jaren dertig van de twintigste eeuw 

publiceerde hij onder het pseudoniem 'Bok Sark' artikelen in de krant De Banier 

van Waarheid en Recht  en deed zich in zijn artikelen voor als een Javaanse 

correspondente. Deze linkse monarchistische oppositiekrant was verboden 

lectuur op plantage Mariënburg. Bok Sark deed zich in zijn artikelen voor als een 

communistische vrouw.
33

 Hij berichtte in De Banier van Waarheid en Recht over 

geheime samenkomsten van Javanen en Brits-Indiërs, over de onrust die 

veroorzaakt werd door de aankomst van ADEK en over ‘haar’ persoonlijke 

ontmoeting met ADEK in Paramaribo, zonder ‘haar’ identiteit prijs te geven. Zelfs 

haar analfabete echtgenoot zou haar alter ego niet kennen. Uit angst voor 

beschuldiging van spionage durfde Bok Sark op gegeven moment geen stukken 

                                                 
32

 In 1933 vonden massa-acties rond de Creoolse ADEK (afkorting voor Anton de Kom) plaats. 

ADEK wist met onderwerpen over koloniale uitbuiting en koloniale onderdrukking, op zijn belegde 

bijeenkomsten duizenden Surinamers, voornamelijk Javanen, op de been te brengen. Deze in 

Nederland woonachtige kantooremployee die actief was in de linkse beweging, ging in januari 1933 

naar Suriname. In mei 1933 werd hij, na enkele dagen gevangenschap, door de autoriteiten op de boot 

naar Nederland gezet. In ‘Wij Slaven van Suriname’, waarvan de eerste druk in 1934 verscheen, 

beschrijft A. de Kom uitvoerig de gebeurtenissen rondom zijn persoon.  
33

Ook Hoefte (proefschrift 1987:28) en Schneiders-Howard (in haar correspondentie met Rollin 

Couquerque) zijn misleid. Beiden vermelden dat Bok Sark een communistische vrouw was. In de 

handelseditie van haar proefschrift heeft Hoefte (1998:246) de gemaakte vergissing gecorrigeerd. 
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meer in te zenden. En later weigerde De Banier van waarheid en Recht haar 

ingezonden stukken te drukken, uit angst voor de autoriteiten. In het kader van 

nationalistische strijd in Indonesië, las Bok Sark verboden Indonesische kranten 

voor aan analfabete landgenoten op Mariënburg, en wees hen erop Indonesiërs 

te blijven en geen christelijke namen of christelijke huwelijken te wensen. 

Op 27 januari 1948 ging in Den Haag de eerste Rondetafelconferentie van 

start. Deze conferentie moest in vrij overleg de grondslagen vestigen voor de 

formulering van een nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

Enerzijds hoopte Nederland met deze conferentie tegemoet te komen aan de 

Surinaamse en Antilliaanse wensen. Anderzijds wilde Nederland haar 

kolonialistische imago in de internationale politiek verbeteren. Na een mislukte 

eerste Rondetafelconferentie werd deze op 18 maart 1948 verdaagd met 

conclusies en een verdere agenda. Op 3 april 1952 ging de tweede 

Rondetafelconferentie - ook weer in Den Haag - van start. Op 29 mei 1952 werd 

ook deze Rondetafelconferentie vanwege meningsverschillen en wederzijds 

wantrouwen over elkanders bedoelingen tijdelijk onderbroken. Op 20 mei 1954 

werd de geschorste Rondetafelconferentie hervat, op 25 mei werd het ontwerp-

Statuut aanvaard, op 3 juni 1954 werd deze (derde) Rondetafelconferentie 

afgesloten. Op 29 december 1954 werd het Statuut afgekondigd. Vanaf dat 

moment bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit drie formeel gelijkwaardige 

partners die ‘de eigen belangen zelfstandig behartigen en op voet van 

gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke belangen verzorgen en wederkerig 

bijstand verlenen’. (Oostindie en Klinkers 2001:40-56) 

 

 

4.2.6.2   Antikoloniaal nationalisme 

 

Bij het antikoloniaal nationalisme in de Derde Wereld kan worden gedacht aan 

activiteiten gericht op economische groei, emancipatie van de bevolking en 

sociale vernieuwingen. Met emancipatorische expressie van het nationalisme 

wordt dan bedoeld, de behoefte aan collectieve bevrijding uit repressieve 

structuren en aan zelfbeschikking van het volk (Marshall 2003:7-8). Volgens 
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Marshall (2003:18) was er in het ontwakend politiek bewustzijn in het koloniale 

Suriname sprake van drie stromingen: het radicaal politiek nationalisme van 

Anton de Kom, het cultureel nationalisme van Julius Koenders, en het gematigd 

politiek-bestuurlijk nationalisme van de Unie Suriname en de Hindostaans-

Javaanse Centrale Raad. Volgens Marshall dienen deze stromingen te worden 

beschouwd als fundamenten van de latere uitbouw van het nationalisme, dat 

streefde naar culturele en politieke zelfstandigheid van het gekoloniseerde 

Suriname. 

Veel informatie over de steeds anti-Nederlands wordende Surinaamse 

bevolking en het opkomende communisme in Suriname, zijn te vinden in de 

egodocumenten van Schneiders-Howard die de Tweede Kamer in Nederland op 

de hoogte hield van in haar ogen communistische activiteiten. Samen met haar 

brief van 2 maart 1930
34

 stuurt Schneiders-Howard aan Rollin Couquerque een 

paar couranten ‘opdat u de geest die er nu is kunt begrijpen. Het is nu geen 

rustige tijd (...)’. In haar brief van 20 april 1930
35

 schrijft ze dat er in Suriname 

zwaar van Russische zijde wordt gepropagandeerd en dat het blad De Tribune in 

Suriname wordt verspreid. Zij schrijft dat de Brits-Indische jeugd en de Brits-Indiër 

worden opgeruid. Dat de president van Bharat Oeday onder invloed is van drie 

onderwijzers die dagelijks bij hem zitten, en dat boekjes als de Indonesia 

Marduka Orgaan van de Perkoempoelan Indonesia aan de Javanen te lezen 

wordt gegeven, 'maar die wijn is te sterk voor onze Javanen'. 

In zijn lezing over het bestuursbeleid en toestanden in Suriname vermeldt 

Putscher (1933) dat in de jaren dertig van de twintigste eeuw Suriname in het 

teken stond van werkeloosheid, ontevredenheid, invloed van het Russisch 

communisme, ordeverstoring, bloedvergieten en levensvernietiging. Hij 

bekritiseert de periode van gouverneur Rutgers (1928-1933) als een periode van 

algemene verslagenheid, ontmoediging, verlies van vertrouwen, verbitterde en 

vijandige geest tegen het koloniale bestuur en tegen gezagdragende en 

heersende groepen. Ook de trek naar de olieraffinaderijen op Curaçao 

veroorzaakte volgens Putscher het nodige leed. Vrouwen en kinderen werden 
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 Nationaal Archief. Collectie Rollin Couquerque. Inv.nr.21. (Rollin Couquerque was chef van de 

West Indische Afdeling in Den Haag).  
35

 Nationaal Archief. Collectie Rollin Couquerque. Inv.nr.21.  
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noodgedwongen door vader en echtgenoot onder armoedige omstandigheden in 

Suriname achtergelaten, zonder zekerheid op enige financiële ondersteuning. 

Beschuldigt het lid van de Koloniale Staten, Grace Schneiders-Howard, ADEK in 

haar spreekbeurt in de vergadering van de Koloniale Staten op 27 juli 1939 en in 

haar correspondentie met Rollin Couquerque van opruiing, Putscher bekritiseert 

het koloniaal bestuur al in 1933 dat zij de schuld van ADEK niet hebben kunnen 

bewijzen.  

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog verhevigde zich de 

antikolonialistische stemming in Suriname, gevoed vanuit de Verenigde Staten. 

De Surinaamse pers citeerde en becommentarieerde antikoloniale opvattingen 

die in de Amerikaanse pers werden gepubliceerd. Van mei 1940 tot september 

1946 werd in verband met de Tweede Wereldoorlog de staat van beleg 

afgekondigd, en vonden interneringen plaats van personen die wegens 

vermeende of werkelijke politieke opvattingen gevaarlijk werden geacht voor de 

veiligheid van Suriname.
36

 In haar spreekbeurt in de vergadering van de Koloniale 

Staten op 27 juli 1939 wijst Schneiders-Howard op het belang van handhaving 

van orde en rust in de kolonie. In genoemde vergadering werd de 

landsverordening tot wijziging en aanvulling van het Surinaamse Wetboek van 

Strafrecht met betrekking tot de openbare orde en het openbaar gezag behandeld 

en goedgekeurd. Bij haar motivering om voor de verordening te stemmen, 

memoreert Schneiders-Howard enige feiten uit het verleden. Zij wijst erop dat het 

Wetboek van Strafrecht erin moet kunnen voorzien gevaarlijke elementen, voor 

de rust en de orde en de veiligheid van allen, het zwijgen op te leggen en tegen te 

gaan. Dat de ‘gevaarlijke elementen’ de menigte misleiden en voor de gek 

houden, zoals Anthonie De Kom en zijn handlangers het deden. Schneiders-

Howard herinnert aan die dagen van onrust toen ‘elementen’ als Doedel en De 

Sanders (zie 4.2.6.1) reeds alles van te voren, voordat De Kom  kwam, 

prepareerden om de boel in de war te schoppen. Grace Schneiders-Howard 
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 Zie ook themanummer ‘Suriname en de Tweede Wereldoorlog’. Tijdschrift OSO jaargang 14, 

nummer 2 oktober 1995. Bunnik: Stichting IBS. 
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spreekt haar vertrouwen uit dat een ieder ongetwijfeld zal meewerken het Bestuur 

te helpen tegen zulke ‘raddraaiers’ te kunnen optreden.
37

  

 

 

4.2.6.3  Oprichting politieke partijen 

 

De in 1943 opgerichte cultureel-politieke organisatie Unie Suriname werd 

bestuurd door vooral lichtgekleurde Surinamers uit de maatschappelijke 

bovenlaag en middenklasse. De Unie Suriname wordt beschouwd als de 

wegbereider van een actief politiek leven onder de Creolen. Deze organisatie 

streefde naar autonomie voor Suriname. In artikel 2 van haar statuten stond 

vermeld, dat zij zich ten doel stelde om onder alle lagen van de Surinaamse 

bevolking het saamhorigheidsgevoel en de liefde voor een rechtvaardige en 

doelmatige gemeenschap te bevorderen. (Werners 1998:22-24) 

Volgens (Werners 1998:27) is het bedrijven van politiek in Suriname op 

etnische grondslag als eerste beoefend door de in 1946 opgerichte Hindostaans-

Javaanse Centrale Raad, zeker ook omdat deze raad eerlijk genoeg was om zijn 

doeleinden reeds in zijn naam duidelijk tot uitdrukking te brengen. Ook in zijn 

optreden was de Raad overduidelijk etnisch gericht. De Hindostaans-Javaanse 

Centrale Raad waarin alleen moslims en hindoes zitting hadden, richtten zich 

uitsluitend op behartiging van belangen van de in Suriname aanwezige 

immigranten en hun nakomelingen uit het voormalige Brits-Indië en uit Indonesië.  

In mei 1946 werd de eerste politieke partij in Suriname, de Moeslim Partij, 

opgericht door notarisklerk Asgar Karamat Ali. Daarna rezen op etnisch en religie 

gebaseerde politieke partijen als paddenstoelen uit de grond. De Progressieve 

Surinaamse Volkspartij (PSV) met een RK en Creoolse signatuur, onder leiding 

van een RK priester Leonardus Josephus Weidmann, werd in augustus 1946 

opgericht. In september 1946 werd op initiatief van de uit Nederland afkomstige 

jurist Buiskool de Nationale Partij Suriname (NPS) opgericht. In 1947 werd de 

Indonesische Partij Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI) opgericht, door hadji 
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 Handelingen van de Staten van Suriname 1866-1968. Nationaal Archief. Den Haag. Nummer 

toegang 2.10.44. 



114 

 

Iding Soemita. In 1948 werd de Neger Politieke Partij (NPP) opgericht, onder 

leiding van de handelsvertegenwoordiger Dirk Leetz. Deze partij had als 

doelstelling onder meer het Sranan in ere te herstellen en het rehabiliteren van 

volkscreolen. De NPP werd gezien als tegenpool van de NPS die de elite Creolen 

vertegenwoordigde. (Werners 1998:19-40; Ormskirk 1966:18-19)  

In januari 1949 verenigden enkele Hindoestaanse partijen zich in de 

Verenigde Hindostaanse Partij (VHP), onder voorzitterschap van de advocaat 

Jagernath Lachmon. Deze partij veranderde vaak van naam, maar niet van 

initialen. (Werners 1998:35,39,44; Ormskirk 1966:19-21)  

 

 

4.3 Conclusies 

 

De moderniserende Nederlandse kolonie Suriname wordt gekarakteriseerd door 

haar bijzonderheden en door haar eigenaardigheden. Suriname werd door de 

kolonisator gezien als een Nederlandse volksplanting waar het Nederlandse 

karakter bewaard moest blijven, wat volgens het koloniaal bestuur de invoering 

van een assimilatiepolitiek noodzakelijk maakte. Die koloniale machtsverhouding 

is aanleiding geweest om te onderzoeken in hoeverre er in het koloniaal 

bestuurde Suriname sprake was van het hanteren van een koloniale 

machtsmatrix.  

In het veranderende vroegtwintigste-eeuwse Suriname was er sprake van 

een intersectionaliteit van allesomvattende hiërarchieën van overheersing op 

verschillende sociale en maatschappelijke gebieden. In de Nederlandse kolonie 

Suriname werden door de kolonisator hiërarchische structuren geconstrueerd 

zoals taal, religie, etniciteit, arbeidsverdeling en klasse, gender en seksualiteit. 

Personen en groepen gingen zich verzetten tegen deze Nederlandse 

overheersing. Antikolonialistische gevoelens werden onder meer gevoed door 

internationale erkenning van zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Het voortduren 

van de economische crisis en het hongeroproer in 1931 leidden tot opkomst van 

arbeidersbewegingen en arbeidersverzet. Kritiek op en acties tegen het sociaal-

economisch koloniaal beleid vanuit de arbeidersbeweging, werd door het 
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koloniaal bestuur op voorhand in politieke termen vertaald. Door Suriname in 

1954 intern zelfbestuur toe te kennen, werd uiteindelijk een proces van 

dekolonisatie ingezet. 

Uit dit hoofdstuk is voorts gebleken dat personen en groepen streefden 

naar erkenning voor hun etnische eigenheden. Een mens kan niet tot een 

identiteit komen zonder identificaties met anderen. In die context is het begrip 

Creool als etnische identiteit van belang in deze studie, en heb ik er bewust voor 

gekozen deze term te gebruiken in plaats van de term Afro-Surinaams of de 

politieke term zwart. Met name de politieke term zwart ontkent etnische 

verschillen en wederzijds etnocentrisme tussen Surinaamse bevolkingsgroepen 

onderling. Door afstand te nemen van de term zwart als overkoepelend etnisch 

kader en van de term Afro-Surinaams, kan er binnen de portretconstructie ruimte 

worden geschapen om onderlinge verschillen tussen Surinaamse etnische 

(sub)groepen zichtbaar te maken.  

 
 
 

HOOFDSTUK 5 

ENKELE ONTWIKKELINGEN IN DE SURINAAMSE GEZONDHEIDSZORG, 

1907-1955 

 

5.1 Inleiding 

 

In verband met onderwerp en afbakening van deze studie worden in dit hoofdstuk 

enkele ontwikkelingen in de Surinaamse gezondheidszorg in de periode 1907-

1955 besproken. Daarbij worden moderniseringsbegrippen die in hoofdstuk 3 aan 

de orde zijn gekomen geconcretiseerd. In hoeverre was er in voornoemde 

periode sprake van een moderniserende gezondheidszorg? Is er een bepaalde 

richting te herkennen met betrekking tot moderniseringsprocessen in de 

gezondheidszorg? De kennis die deze vragen oplevert kan bijdragen aan het 

uitwerken van de deelvraag: wat zijn momenten en omstandigheden in Sophie 

Redmonds leven die haar bijdrage aan de gezondheidszorg in het 

moderniserende koloniale Suriname kunnen duiden?  
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Eerst wordt de gezondheidspolitiek in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname 

besproken. Daarbij komen overheidsprestaties, gezondheidsplannen van de 

overheid en de gezondheidstoestand van de bevolking aan de orde. Daarna 

wordt onderzocht, in hoeverre er sprake was van paradoxen van modernisering 

op het gebied van gezondheid(szorg). Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven, gaat het 

om de paradoxen differentiatie, rationalisering en individualisering. Bij die 

bespreking wordt stilgestaan bij strategieën die agents of change en change 

agencies kunnen toepassen, om op effectieve wijze maatschappelijke 

veranderingen en gedragsverandering op gang te brengen. 

 

 

5.2   Gezondheidspolitiek in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname 

 

Voor een goed begrip van het moderne denken in de gezondheidswereld, het 

arbeidsveld waar Sophie Redmonds interesse naar uitging, is een overzicht van 

de Surinaamse gezondheidszorg, van gezondheidstoestand en 

gezondheidsproblemen van de koloniale Surinaamse bevolking een vereiste. 

Bevordering van de gezondheid eist dat het publiek een bepaalde leefwijze 

aanneemt, bepaalde gewoonten verandert en zekere dingen doet of nalaat. Waar 

het publiek niet uit zichzelf hiertoe komt is een beïnvloeding gewenst, die onder 

andere in de vorm van voorlichting, onderricht, opvoeding of propaganda kan 

plaatsvinden (Damoiseaux 1993:3). De koloniale overheid ondernam serieuze 

pogingen om burgers toegang te bieden tot de meest basale medische zorg. 

Formele en informele gezondheidsorganisaties en gezondheidsinstellingen 

droegen bij aan bestrijding van gezondheidsproblemen en aan verbetering van de 

gezondheidstoestand van de Surinaamse bevolking. Deze instanties en 

organisaties zijn voorbeelden van change agencies, zoals bedoeld door Rogers 

en Shoemaker (1971; zie 1.4). 
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5.2.1 Opkomende moderne geneeskunde 

 

In het door Nederland gekoloniseerde Suriname was sprake van geïntroduceerde 

westerse denkbeelden. Hierbij wordt gewezen op Foucaults (1981) onderzoek 

naar de gezondheidspolitiek in het achttiende-eeuwse Europa; volgens Foucault 

het tijdperk van de opkomende moderne geneeskunde. In kwantitatief opzicht 

nam het aantal medici enorm toe, ziekeninrichtingen werden gebouwd, 

consultatiebureaus werden geopend, en in alle lagen van de bevolking werd 

frequenter beroep gedaan op medische voorzieningen. In kwalitatief opzicht nam 

het vertrouwen in kennis en doeltreffendheid van de arts toe en werd steeds 

minder waarde gehecht aan traditionele behandelingen. De arts onderscheidde 

zich steeds duidelijker van andere hulpverleners, en de plaats die hij in de 

maatschappij innam werd breder en hoger gewaardeerd (Foucault 1981:184). De 

professionalisering van de arts voltrok zich, volgens Foucault, tegen de 

achtergrond van een gezondheidspolitiek waarbij het er niet alleen om gaat om 

ziektes te bestrijden, maar ook om ziektes zoveel mogelijk te voorkomen.  

Ook in het koloniale Suriname werd een gecoördineerde strijd gevoerd tegen 

het voorkomen van ziekten en epidemieën. Hallewas (1981:55) vermeldt, dat al in 

het slaventijdperk de overheid direct bij de zorg voor zieken was betrokken. In de 

achttiende eeuw nam de overheid een duidelijke reglementerende bevoegdheid 

van de medische beroepen, en kwamen er de eerste voorschriften tot het weren 

van ziekten. De gezondheidszorg werd door zowel academisch geschoolden als 

praktisch geschoolde chirurgijns, vroedmeesters en vroedvrouwen bedreven. 

Deze twee laatstgenoemden konden plaatselijk worden opgeleid. Hoewel de 

overheid ordenend optrad, was er sprake van een particuliere gezondheidszorg in 

de slavenmaatschappij. Daarnaast waren slavenhouders verantwoordelijk voor de 

medische verantwoording van slaafgemaakten (Hallewas 1981:55-62). 

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in Suriname op het 

gebied van de gezondheidszorg in de periode 1907-1955 uitgewerkt, en wordt 

nagegaan hoe belangrijk een goede gezondheidspolitiek was voor het koloniaal 

bestuur. 
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5.2.2 Volksvoeding  

 

In Het Ambacht in Suriname van 1912(:93)’
38

 staat vermeld dat veel 

minvermogende vrouwen vanwege onvoldoende gezonde voeding als gevolg van 

treurige financiële toestanden, een gering fysiek weerstandsvermogen hadden. 

Gouvernementsarts Wolff (1945)
39

 constateerde dat de volksvoeding in Suriname 

onvolwaardig was. Uit zijn herhaalde onderzoeken naar de voedingstoestand van 

duizenden kinderen op volksscholen in Paramaribo bleek dat in 1931  20% van 

de jongens en 12% van de meisjes in een ongunstige voedingstoestand 

verkeerde. In 1933 waren 20,1% van de jongens en 15% van de meisjes 

ondervoed. Hallewas (1981:52) constateert dat in de periode 1938 tot 1948 1 á 

2% van de totale sterfte (30 á 40) per jaar, ten gevolge was van 

vitaminedeficiënties bij het jonge kind. Ondervoeding bij kinderen op volksscholen 

was zo verontrustend, dat het ‘Surinaams Steuncomité’ in de begin jaren dertig 

van de twintigste eeuw ertoe overging om de meest ondervoede kinderen in 

Paramaribo, gemiddeld 900 per dag, enkele dagen in de week van een warme 

maaltijd te voorzien. Ook de EBG kwam in actie en drong aan op uitbreiding van 

de staatszorg. Vanwege inkrimping van overheidssubsidie was de EBG [de 

grootste volkskerk] haast niet meer in staat haar behoeftige leden te verzorgen 

(Ramsoedh 1990:24-28).  

In De Surinamer van 16 mei 1953 staat vermeld dat de bevolking op de 

‘afdeling Volksgezondheid’ van een gehouden tentoonstelling geïnformeerd werd 

over prestaties, vorderingen en plannen voor de toekomst op het gebied van 

gezondheidszorg. Op een grote kaart werd de organisatie van de Dienst der 

Volksgezondheid aan het publiek getoond. Op de tentoonstelling werd het publiek 

duidelijk gemaakt dat de gezondheidszorg in Suriname op grond van de 

statistieken, in vergelijking met andere tropische en ook Europese landen, er niet 

                                                 
38

 Het Ambacht in Suriname. Rapport van de commissie benoemd bij gouvernements resolutie van 13 

januari 1910 no. 13. Dit rapport werd in october 1912 uitgegeven voor rekening van het gouvernement 

van Suriname. Stoomdrukkerij Van Ommeren. 
39

 Dr. A.E. Wolff. ‘Economische ontwikkeling van Suriname. De Volksvoeding, bekeken uit een 

medisch hygiënisch oogpunt’. In: Rapport van de Commissie voor bestudeering van Na-oorlogse 

Problemen in Suriname, ingesteld bij besluit van den gouverneur van 24 februari 1943 no. 549: pg. 

147- 150.  
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ongunstig voor stond. In 1900 bedroeg het geboorteoverschot 386, zijnde een 

bevolkingstoename van 4 op 1000 inwoners per jaar. In 1951 bedroeg het 

geboorteoverschot 5735, zijnde een toename van 28 op 1000 inwoners per jaar. 

In 1900 overleefden ongeveer 140 van de 1000 baby’s het eerste levensjaar niet. 

In 1951 stierven er 45 per 1000 geborenen voor het bereiken van de eenjarige 

leeftijd. Voornoemde editie van De Surinamer vermeldt dat door de 

consultatiebureaus voor zwangere vrouwen en zuigelingen, en door de andere 

afdelingen van de openbare gezondheidsdienst, voortreffelijke werk wordt 

verricht.  

 

 

5.2.3  Drinkwatervoorziening en het woningvraagstuk 

 

In het begin van de twintigste eeuw gebeurde drainage in Paramaribo door 

middel van goten aan weerszijden van de onverharde straten en door grachten. 

Na 1945 verdwenen de straatgoten voor een groot deel, werden de grachten 

gedeeltelijk vervangen door onderaardse riolen en werden veel straten 

geasfalteerd. Tot de vroege jaren dertig van de twintigste eeuw was er geen 

centraal geleide drinkwatervoorziening. Putten dienden als reservoir voor drink- 

en waswater, wat de kans op ziekten vergrootte. In 1933 kwam de waterleiding 

tot stand. In 1938 werd een Algemeen Maatregel van Bestuur afgekondigd, dat 

per 1 april 1940 alle woningen en erven in Paramaribo aangesloten moesten zijn 

op het waterleidingnet. (Oostburg 1976:13; Willemsen 1980:206; Ramsoedh 

1990:62-63)  

Nauw met de drinkwatervoorziening is het woningvraagstuk verbonden. De 

woonomstandigheden van de stedelijke arbeiders was allertreurigst, vermeldt 

Willemsen. Men was genoodzaakt te wonen in gore en verveloze zogenaamde 

‘prasi osos’: lange rijen bedompte ruimtes onder één dak die moesten dienen als 

eenkamerwoningen, met weinig huisraad, waar men veelal op de grond sliep. Er 

was in het geheel geen sprake van hygiëne en ventilatie in deze 

eenkamervertrekken. Uit hygiënisch oogpunt waren de prasi osos, als gevolg van 

gebrekkige lozing en onvoldoende watervoorziening, broeinesten van ziekte. Er 
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was geen woningwet en geen wooninspectie. Zelfs aan nieuw te bouwen 

woningen werden geen minimale eisen gesteld. (Willemsen 1980:205-206)  

Een bekende ambtenaar die zich intensief heeft ingezet voor een goede 

waterleiding en een goed afwateringssysteem in Paramaribo en districten, was 

Grace Schneiders-Howard
40

. Vanuit haar positie als hoofd van de Hygiënische 

Dienst, heeft zij zich ingezet voor een effectieve bestrijding van anchylostomiasis 

(mijnwormziekte). In dat kader begaf zij zich samen met haar staf vaak 

persoonlijk op de erven in Paramaribo en in de districten, om te controleren of de 

bevolking hun erven en latrines naar behoren reinigde en schoonhield.  

Wat de mijnwormziekte betreft, dient te worden vermeld dat in 1915 een 

regeling tot stand kwam tussen een Amerikaanse Stichting, de Rockefeller 

Foundation, en het Surinaamse gouvernement. De Rockefeller Foundation nam 

op zich, te leiden en te betalen: toezicht, onderzoek, behandeling en hygiënische 

propaganda ter bestrijding van de mijnwormziekte in Suriname. Het Surinaamse 

gouvernement nam voor haar rekening: sanitaire maatregelen, het toezicht 

daarop en het invoeren daarvan bij verordening. In 1923 werd de 

anchylostoomverordening afgekondigd. Iedereen werd verplicht voor een goede 

ontlasting afvoer te zorgen. In datzelfde jaar beëindigde de Rockefeller 

Foundation haar werkzaamheden in Suriname, omdat het gouvernement niet 

optrad tegen de onhygiënische toestanden in de stad en op bepaalde plekken in 

het district ontlasting uit woningen via greppels in de rivier werd geloosd. (Van 

Blankensteijn 1923:294-295; Hoefte 2008:20-23; Oostburg 1976:13) 

In haar brieven aan Rollin Couquerque schreef Grace Schneiders-Howard 

regelmatig over de slechte lozing van onder andere de Tourtonnelaan in 

Paramaribo. In verschillende brieven aan Rollin Couquerque vraagt zij hulp voor 

een watersupply, totstandkoming van een muskietenverordening, en voor 

terugkeer en voortzetting van het werk van de Rockefeller Foundation. Ook als lid 

van de Koloniale Staten van Suriname hield zij regelmatig een pleidooi voor 

verbetering van de waterlozing. Vooral de staat waarin de Steenbakkersgracht 

                                                 
40

 Voor biografische gegevens over Grace Ruth Schneiders-Howard (1869 -1968), zie 2.72 en 2.7.3 
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verkeerde – deze straat zou vanaf oktober 1955 dokter Sophie Redmondstraat 

heten – was een doorn in haar oog.
41

 

 

 

5.2.4 Belangrijkste doodsoorzaken 

 

De gemiddelde leeftijd van de stadsbevolking bedroeg in 1925  32 jaar en 2 

maanden. Ter vergelijking: in Nederland bedroeg de gemiddelde leeftijd meer dan 

40 jaar. Van Lier (1971:221-222) noemt als belangrijkste factor, het voorkomen 

van bepaalde volksziekten die niet regelrecht de dood van de lijders daaraan 

veroorzaakten, maar die de volksgezondheid zeer sterk ondermijnden. 1% van de 

gehele bevolking en 2½ á 3% van de stadsbevolking was besmet met lepra. 

Filaria en anchylostomiasis kwamen vaak voor. In 1910 bleek 50% van de 

mannen en 60% van de vrouwen uit de lagere bevolking en 23% van de 

welgestelde kleurlingen besmet te zijn met filaria. In 1925 was hierin weinig 

verbetering getreden. Hoewel in 1947 het aantal met filaria besmette personen 

afnam, bleek deze volksziekte in de jaren veertig nog steeds een van de grootste 

plagen van de lagere bevolking te zijn. 

Uit onderzoek van de hygiënist Lampe (1926:257-259)
42

 blijkt, dat er in de 

periode 1913 - 1925 sprake was van verschillende toenemende ziekten. 16% van 

Hospitaalpatiënten werden voor toenemende syfilis en andere venerische 

infecties verpleegd. 10% van de Hospitaalpatiënten werd verpleegd voor malaria. 

In 1925 was de sterfte aan malaria en nephritis ongeveer 18% van alle 

doodsoorzaken. In 1925 stierf bijna 12% van de Hospitaalpatiënten aan 

tuberculose (in 1924 was dat ruim 9%). 80% van de bevolking was besmet met 

anchylostomiasis. Lampe (1926:261-263) constateert een aanzienlijke sterfte 

onder de Nederlands-Indische immigranten (13.74 per 1000 in 1924 en 1925); de 

gemiddelde leeftijd van Nederlands-Indische vrouwen en kinderen in de districten 
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 Nationaal Archief, collectie Rollin Couquerque. Nr. toegang 2.21.142, specificatie: Schneiders-

Howard; Nationaal Archief, Handelingen van de Staten van Suriname, 1886-1968. Nummer toegang 

2.10.44. 
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 Dr. P.H.J. Lampe. ‘Enkele opmerkingen over den sociaal-hygiënischen toestand en de 

geneeskundige verzorging van Suriname’. In: H.D. Benjamins et al. De West-Indische Gids. Achtste 

jaargang. Mei-Juni 1926: pg. 249-276. 
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bedroeg in 1924 respectievelijk 16.09 en 12.92 jaar. Hij achtte een nader 

onderzoek van de factoren die de slechte levenskansen bij Nederlands-Indische 

immigranten beïnvloeden (vrouwentekort, slechte gezinsvorming en 

gezinsinstandhouding, geslachtsziekten) zeer urgent. Met betrekking tot de Brits-

Indische immigranten waren, volgens Lampe, de cijfers veel gunstiger. Bij deze 

groep was over het algemeen de gezondheidstoestand veel beter dan onder de 

Nederlands-Indische immigranten. 

Met ingang van 1904 werden leerlingen en onderwijzend personeel verplicht 

zich te laten inenten tegen pokken. In de gele koorts epidemie van 1908-1909 

ging het om 32 gevallen, waarvan 8 overleden. De aanleg van de spoorlijn 

Paramaribo-Dam (1903-1912) gaf een sterke stijging te zien in het voorkomen 

van malaria. Verergering van de endemische toestand wat betreft malaria, deden 

zich in Nickerie onder andere voor in de perioden 1911-1912, 1918-1919 en 

1926-1929. Ook militairen van de post aan de Lawa (1910-1928) hadden van de 

malaria te lijden; een situatie die tot zelfmoorden leidde. De aanleg van de 

Luitenant Weyneweg (1924-1936), de weg langs de Surinamerivier (1929-1932), 

en de weg naar Coronie (1936-1939), gingen gepaard met verhoogde morbiditeit 

en mortaliteit ten gevolge van malaria. In 1928 werden de districtsgeneesheren 

verplicht een microscoop aan te schaffen en werd hen opgedragen 

massaonderzoek te verrichten naar malaria. In 1949 werd begonnen met 

residubesproeiing van woningen. In 1950 werd een actie door de Dienst ter 

bestrijding van Volks- en Besmettelijke Ziekten (DBZ) gestart, waarbij klamboes 

goedkoop werden verkocht. In 1952 werd de malariabestrijding een aparte 

afdeling van voornoemde Dienst. (Hallewas 1981:36-38) 

In 1949 startte een campagne tegen filaria en was er sprake van een 

georganiseerde bestrijding. In tegenstelling tot de rest van Suriname kwam filaria 

frequent voor in Paramaribo.  In 1920 stierven in Paramaribo 100 personen aan 

tuberculose, dat was 8,5% van de totale sterfte. In 1929 werd een 

avondpolikliniek voor huid- en geslachtsziekten ingesteld. In het eerste jaar 

werden 217 patiënten behandeld. Vier jaar later werd een consultatief ingestelde 

polikliniek geopend. Een actieve bestrijding van geslachtsziekten begon in de 
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Oorlog, toen prostituees werden opgepakt en in het ziekenhuis te Katwijk werden 

geïsoleerd en behandeld. (Hallewas 1981:38-46) 

 

Tabel 2: De belangrijkste doodsoorzaken in 1953, 1942, 1931 

 

Doodsoorzaken 

                1953 

absoluut %totale sterfte rangorde 

                 1942  

absoluut  %totale sterfte  rangorde 

                 1931 

absoluut %totale sterfte rangorde 

Hartziekten   220          10,2                   1   161          7,5                     2   103          5,2                    4 

Maligniteiten   106            4,9                   4     70          3,3                     9     54          2,7                    9 

Perinataal; vroege jeugd   164            7,6                   2      80          3,7                     7   101          5,1                    5 

Cerebrovasculair     61            2,8                   9     52          2,4     36          1,8 

Pneumonie en influenza   104            4,8                   5   124          5,8                     3   107          5,4                    3 

Ongevallen     67            3,1                   8     51          3,4                     8     64          3,3                    8 

Ouderdom   136            6,3                   3   162          7,5                     1   159          8,1                    1 

Enteritis     53            2,5                 10     56          2,6                   10     37          1,9 

Diabetes mellitus     

Bronchitis en astma     70            3,2                  7   

Malnutritie    

Nefritis     81            3,8                  6   101           4,7                   4   127           6,5                  2 

Tuberculose     39            1,8     90           4,2                   5     93           4,7                  6 

Malaria       6            0,3     83           3,9                   6     76           3,9                  7 

Syfilis     22            1,0     54           2,5     46           2,4                10 

Overigen 1030          47,7 1064         49,5   963         49,0 

Subtotaal 2159         100% 2148       100% 1966        100% 

Ongecertifceerd    

Totaal 2159 2148 1966 

Uit: Hallewas 1981:32 

 

Op 18 november 1927 werd de Dienst ter bestrijding van Volks- en besmettelijke 

ziekten (DBZ) ingesteld. Hoofd van deze dienst werd P.H. Lampe en bleef dit nog 

toen hij op 1 mei 1929 werd aangesteld tot geneeskundig-inspecteur. Na het 

vertrek van Lampe op 31 mei 1933 werd er geen opvolger als hoofd van DBZ 

benoemd en ging deze preventieve dienst achteruit. Totdat op 1 juli 1944 A.E. 

Wolff als hoofd van deze dienst werd aangesteld. Onder Wolff werden 

verschillende activiteiten ontplooid, zoals het stichten van consultatiebureaus 

(1947), keuring van foodhandlers (1947), tandheelkundige dienst voor 

schoolkinderen (1948) en filariabestrijding (1949). Op 6 augustus 1954 werd de 

naam DBZ veranderd in Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de 

titulatuur van hoofd van de dienst gewijzigd in directeur. (Oostburg 1976:13-14) 

 

Foucault (1981:187) stelt dat het ontstaan van een gezondheidspolitiek in het 

achttiende-eeuwse Europa, in verband moet worden gebracht met een algemener 

proces dat het welzijn van de maatschappij tot een van de voornaamste doelen 
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van de politieke macht heeft gemaakt. Hij stelt, dat algemeen welzijn verwijst naar 

een complex materieel veld waar verschillende factoren meespelen. Daarbij valt 

te denken aan natuurlijke hulpbronnen, arbeidsproducten en hun omloop, 

omvang van de handel, aanleg van steden en wegen, levensomstandigheden, het 

aantal inwoners, hun levensduur, hun lichaamskracht en hun 

arbeidsgeschiktheid. 

Foucault (1981:189-198) noemt een aantal aandachtspunten met betrekking 

tot de gezondheidspolitiek in het achttiende-eeuwse Europa. Ten eerste, de 

bevoorrechte plaats van de kindertijd (het beheren van de leefomstandigheden 

van het kind in brede zin totdat de staat van volwassenheid is bereikt) en 

medicalisering van het gezin (rondom het kind wordt een systeem van medische 

zorg georganiseerd). Ten tweede, het belang van hygiëne (voorkomen en 

uitbannen van epidemie uitbarstingen) en het functioneren van de geneeskunde 

als maatschappelijke beheersinstantie (controlemaatregelen en autoritaire 

ingrepen die sterfte- en ziektecijfers beslissend beïnvloeden). Als derde 

aandachtspunt noemt Foucault, gevaren en nut van het hospitaal. Bij gevaren valt 

te denken aan factoren die het hospitaal gevaarlijk kunnen maken voor degenen 

die er verblijven (slechte luchtcirculatie, verschonen van bedden, wassen van 

linnengoed). Bij nut valt te denken aan weldoordachte therapeutische strategieën, 

systematische observatie, rapportage en registratie. 

In hoeverre ook in het moderniserende koloniale Suriname voornoemde 

aspecten bijzondere aandacht hebben gekregen in gezondheidszorgbeleid en in 

welke mate een vervlechting is ontstaan van politiek en geneeskunde, is in het 

voorafgaande vooral merkbaar gebleken op het gebied van ziektebestrijding en 

hygiëne. In het bijzonder het onderdeel hygiëne is een gezondheidsaspect 

waarop Sophie Redmond zich richtte in haar voorlichtingsactiviteiten.  

 

 

5.3  Differentiatie binnen de Surinaamse gezondheidszorg  

 

Zoals in hoofdstuk 3 vermeld, is bij differentiatie op het gebied van de 

gezondheidszorg sprake van zorgvuldig geformuleerde methodische plannen, 



125 

 

technische uitvindingen, moderne technieken, en worden patiënten verwezen van 

afdeling naar afdeling, van specialist naar specialist. Onder differentiatie vallen 

ook organisatiestructuur, functiedifferentiatie, taakdifferentiatie, en het opzetten 

van doelgroepgerichte opleidingen binnen de gezondheidszorg.  

 

 

5.3.1 Organisatiestructuur, functiedifferentiatie, taakdifferentiatie 

 

De maatschappelijke coördinatie in Suriname op het gebied van gezondheidszorg 

op plantages en gronden vond vanaf 1879 plaats op het niveau van de Staat. 

Daarmee nam ook de noodzaak tot het verkrijgen van informatie toe. Met de 

verordening van 21 januari 1879, waarbij de geneeskundige behandeling en 

verpleging op plantages en gronden nader wordt geregeld, werd een geheel 

nieuwe periode in de gezondheidszorg ingeluid. Deze verordening kwam onder 

druk van Engeland tot stand. Toen er een grote sterfte werd geconstateerd onder 

Brits-Indische immigranten in Suriname (in 1873  17% en in 1874 19%), verbood 

Engeland verdere emigratie naar Suriname totdat er een betere gezondheidszorg 

kwam. In 1896 kwam een nieuwe wet die het geneeskundig toezicht in de kolonie 

Suriname regelde. (Hallewas 1981:85-86) 

Differentiatie impliceert dat eenheden in verschillende delen worden 

gesplitst, waarbij de afzonderlijke delen eigen functies krijgen en werkterreinen 

worden afgebakend. Dit is onder meer te herkennen in de implementatie van 

voornoemde verordening en wet. Er werden twee nieuwe functies (geneeskundig-

inspecteur, districtsgeneesheer) en een geneeskundige commissie gecreëerd. De 

geneeskundig-inspecteur en de commissieleden waren bevoegd proces-verbaal 

te maken bij overtreding van bepalingen. De geneeskundig-inspecteur kreeg 

controlebevoegdheid op de plantages en gronden. Hij moest in het belang van de 

gezondheid, de agent-generaal, districtscommissarissen en districtsgeneesheren 

voorlichten, en mededelingen en voorstellen doen aan de gouverneur. De agent-

generaal was een hoge ambtenaar die belast was met het toezicht op het naleven 

van de verordeningen betreffende de immigranten. De districtscommissaris was 

het administratief hoofd van het district. (Hallewas 1981:85-86)  
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Het land werd in geneeskundige districten ingedeeld. De 

districtsgeneesheer was volledig in overheidsdienst en had zijn standplaats in het 

district. Aan geneeskundigen op de plantages en gronden werd de verplichting 

opgelegd, alle immigrantengezinnen en de overige arbeidersbevolking die daar 

van gouvernementswege recht op hadden gratis te behandelen. Aan personen 

die niet tot die doelgroep behoorden werd geneeskundige hulp en medicijnen 

verstrekt tegen volgens een bij koloniale verordening vastgesteld tarief. De 

geneesheer was gehouden de zieken in de plantageziekenhuizen twee keer per 

week te bezoeken of vaker als nodig was; en plantages waar geen immigranten 

woonden tenminste eens per veertien dagen. De geneeskundig inspecteur 

bepaalde het aantal oppassers en de plantages zorgden voor voldoende 

voedingsmiddelen, fournituren, medicijnen en registers volgens voorgeschreven 

model. (Hallewas 1981:130)  

In 1948 kwam er een nieuwe staatsregeling tot stand en werd de Dienst der 

Volksgezondheid ondergebracht bij het Ministerie van Sociale Zaken en 

Immigratie. Tot 1948 ressorteerde de Dienst der Volksgezondheid onder de 

geneeskundig-inspecteur die verantwoording verschuldigd was aan de 

gouverneur. Vanaf 1949 was er sprake van een Ministerie van Onderwijs en 

Volksgezondheid, al dan niet samen met een Ministerie van Sociale Zaken. De 

minister werd in 1948 boven de geneeskundig-inspecteur geplaatst, die in 1955 

de titel van directeur van Volksgezondheid kreeg. De titel van geneeskundig-

inspecteur keerde in 1956 terug ten behoeve van een andere functie. (Hallewas 

1981:171-172) 

In 1950 werd het Departement van Volksgezondheid in de volgende vijf 

afdelingen (Diensten) georganiseerd: De Algemene Dienst. De Dienst ter 

Bestrijding van Volks- en Besmettelijke Ziekten (Sanitair-hygiënische Dienst). De 

geneeskundige controle. De Voorziening door het ‘s Lands Magazijn van 

Geneesmiddelen en door de ‘s Lands Apotheken. Alle verdere zaken betreffende 

de volksgezondheid zoals die omschreven zijn in verordeningen, besluiten en 

andere bepalingen. (Hallewas 1981:172-173) 
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5.3.2 Keerzijde van differentiatie binnen de Surinaamse gezondheidszorg  

 

Keerzijde van differentiatie binnen de gezondheidszorg is het tekortschieten van 

moderne bureaucratische organen, waardoor burgers min of meer gedwongen 

worden voor elkaar op te komen. De organisatiestructuur in moderniserende 

gezondheidsvelden leiden vaak tot de paradox, dat burgers voor elkaar opkomen 

door vrijwilligerswerk te verrichten en door organisaties, verenigingen en 

stichtingen op te richten en te bemensen. Voor wat Suriname betreft, valt te 

denken aan het verschijnsel kruisvereniging als representant van patiënten en als 

actief verenigingsleven in de zorgsector; en aan overige particuliere activiteiten 

en instellingen die een bijdrage leverden aan de gezondheidszorg, de 

welzijnssector en de sociale sector. Willemsen (1980:202) noemt als formele en 

informele sociale voorzieningen de stuiversverenigingen, het kasmonisysteem, en 

de armenzorg van particuliere, kerkelijke en overheidszijde. De 

stuiversverenigingen fungeerden als een soort verzekering bij ziekte en 

overlijden. De particuliere sociale zorg, tijdens de slavernij bedreven door de 

plantersklasse en met de ondergang van de plantages overgenomen door de 

middenklasse, bestond in belangrijke mate uit aalmoezen, stille steun en 

periodieke uitdelingen. De fondsen hiertoe werden verkregen door intekenlijsten, 

armenbussen, loterijen en dergelijke. 

Het informele spaarsysteem kasmoni, dat als middel werd [en nog steeds 

wordt] ingezet om maatschappelijk vooruit te komen, of een bepaalde 

maatschappelijke positie te handhaven, kan vanuit dit perspectief worden gezien 

als een aspect van de welzijn- en zorgsector. De sociaaleconomische functie die 

dit informele spaarsysteem vervult, draagt mijns inziens bij tot het welbevinden en 

welzijn van de spelers. Deelnemers aan dit spaar- en kredietsysteem ervaren 

kasmoni als een tegemoetkoming aan hun financiële behoeften en het bereiken 

van maatschappelijke doelen. Bijnaar (2001) vermeldt dat voornamelijk Creolen 

uit de midden- en volksklasse dit informele spaarsysteem gebruiken om hun 

levensstandaard in moeilijke omstandigheden te verbeteren. Bijnaar vermoedt dat 

dit financieel arrangement tijdens de slavernij is ontstaan, een periode toen de 



128 

 

slaafgemaakten geen toegang hadden tot het formele bancaire spaar- en 

kredietverkeer. Dit spaarsysteem, waarbij deelnemers tegelijk sparen en krediet 

opnemen, geeft deelnemers de mogelijkheid onverwachte tegenslag financieel op 

te vangen. Bij dit spaar- en kredietsysteem verkrijgen groepsleden om toerbeurt 

de totale opbrengst van de periodieke geldelijke inbreng. Dit roulatiesysteem 

herhaalt zich iedere maand, tot de uitkeringsbeurt onder de hele groep heeft 

gerouleerd.  

In Aurora (november 1952:19-20) is het bericht opgenomen dat op 21 

januari 1915 een vertegenwoordiging van de voornaamste religieuze gezindten in 

vergadering ‘trachten te komen tot een vereniging, die enige leniging moet 

brengen in de lichamelijke nood, waarin een groot deel van Paramaribo’s 

bevolking verkeert. (…). Uit deze vruchtbare samenwerking is op die dag de 

vereniging “Het Groene Kruis” ontstaan. Een vereniging welke zich tot doel 

gesteld had, de beoefening der wijkverpleging, huisverzorging en bestrijding van 

volksziekten’. Nadat de Dienst ter Bestrijding van Volks en Besmettelijke Ziekten 

in 1942 door geneeskundig-inspecteur Wolff op ruimere basis werd ingesteld, 

legde Het Groene Kruis haar taak ‘het bestrijden van volksziekten’ neer, en liet 

dat over aan voornoemde Dienst. 

In de jubileumcourant van zaterdag 29 april 1939
43

 is een artikel gewijd aan 

een hartenwens uit de beginjaren van de wijkverplegingvereniging Het Groene 

Kruis. Er wordt een beeld geschetst van groei, doel en streven in de afgelopen 25 

jaar. Een hartenwens in de beginjaren was reorganisatie van het 

ziekenfondswezen in Suriname. In de beginjaren had een uitgebreid onderzoek 

plaatsgevonden naar de toestanden in het ziekenfondswezen. Dit, ter beoordeling 

van de mogelijkheid om de sociale zorg op de zakelijke grondslagen van een 

verzekering te plaatsen, zoals men deze in Nederland en andere landen al 

geruime tijd kende. Dit onderzoek kon niet worden afgerond omdat de besturen 

van de ziekenfondsen, uit concurrentievrees, geen medewerking wilden verlenen. 

In voornoemd artikel wordt de hoop uitgesproken om het doen van zo’n 

onderzoek opnieuw in overweging te nemen en met succes tot uitvoering te 

brengen. (Ph. Redmond 1945:63-64)  

                                                 
43

 “25 jaar Het Groene Kruis” Jubileum Courant door allen voor allen. Zaterdag 29 april 1939. 



129 

 

Onder druk van de oorlogsomstandigheden werd op 20 juni 1940 het 

Surinaamse Rode Kruis in Paramaribo opgericht. Het werd een onderdeel van het 

Nederlandse en het Internationale Rode Kruis. Er kwamen onderafdelingen in 

verschillende districten die na de oorlog snel weer verdwenen. In 1949 werd een 

longarts in dienst genomen. Het Rode Kruis had transportcolonnes en een 

bloedtransfusiedienst, en speelde een belangrijke rol bij de opleiding van 

E.H.B.O.’ers. (Hallewas 1981:167; Oostburg 1976:14) 

Op 1 augustus 1950 werd opgericht, de ‘Vereniging voor Volksgezondheid 

in Suriname, Het Wit-Gele Kruis’, met als doel de volksgezondheid te bevorderen. 

Dit doel trachtte Het Wit-Gele Kruis onder andere te bereiken door wijkverpleging 

en het uitlenen van verplegingsmateriaal, kraamverpleging, het geven van 

voorlichting door cursussen over hygiëne, babyverzorging, moederschapzorg, en 

eenvoudige ziekenverpleging in huis. Ook het stichten van consultatiebureaus, 

gecombineerd met huisbezoek voor aanstaande moeders, zuigelingen en 

kleuters, behoorde tot de doelstellingen van Het Wit-Gele Kruis. De contributie 

bedroeg 50 cent per maand. Bij het uitleenbureau, dat een avondopenstelling 

kende, konden leden voor 25 cent per maand gratis het nodige halen voor de 

verpleging. Voor kostbare instrumenten, bijvoorbeeld een babyweegschaal die 

men voor een maand kon lenen, werd een extra vergoeding gevraagd. (Aurora 

december 1952:27-31; Oostburg 1976:14)  

In 1953 werd op initiatief van tekenleraar, politicus en Statenlid Wim Bos 

Verschuur, de Esther Stichting opgericht. De Esther Stichting trad op als 

pleitbezorger van geïsoleerde en ontslagen leprapatiënten en behartigde hun 

sociale belangen. Deze stichting werd vernoemd naar Esther Pass, echtgenote 

van Leo Richaards, een ex-Hansenpatiënt. De term ‘Hansen’ werd in Suriname in 

medische kringen gebruikt als benaming voor lepra, de ziekte van Hansen (naar 

Armauer Hansen die in 1873 in Noorwegen de leprabacil ontdekte). Bos 

Verschuur die geconfronteerd raakte met het verhaal van Richaards die geen 

werk kon vinden vanwege zijn handicap, startte in 1951 inzamelingsacties en 

zette met het opgehaalde geld het Estherfonds op. De Estherstichting werd 

opgericht in 1951. In 1952 kon worden begonnen met het bouwen van de eerste 

zes woningen aan de Emile Boutersestraat 1-23 te Paramaribo. In december 



130 

 

1953 werden deze woningen opgeleverd. Hierin konden een twintigtal cliënten 

worden ondergebracht. (Themen-Sliggers 2003:108-109; Suralco magazine 

2004:6; www.stichting-esther.com) 

 

Bij de publieke functie die de particuliere organisaties en kruisverenigingen 

vervulden draaide het erom, de leemte op te vullen die in de loop van het 

differentiatieproces ontstond. Zo kon er in een bepaalde mate aan burgers die 

door de bureaucratie in de problemen kwamen, sociale zorg en maatschappelijke 

steun worden geboden bij ziekte en overlijden. In dit kader mag het 

ziekenfondswezen in Suriname worden gezien als belangenorganisatie en 

collectief arrangement in het gezondheidsveld. Via het ziekenfonds konden 

mensen zich tegen betaling van een periodieke premie voor de meest basale 

medische zorg verzekeren, zoals voor geneeskundige, verloskundige, 

tandheelkundige en farmaceutische zorg. De beroepskeuze van de hoofdpersoon 

in deze studie, en het feit dat zij ruim twintig jaar bestuurslid was van een zieken- 

en begrafenisfonds, rechtvaardigt een bespreking van het ziekenfondswezen in 

Suriname.  

 

 

5.3.3 Ziekenfondswezen als belangenorganisatie en collectief arrangement 

 

In de periode juli 1925 tot maart 1942 heeft de vader van Sophie Redmond een 

leidende rol vervuld in het ziekenfondswezen in Suriname. Van zijn hand is in 

1945 een kritische studie verschenen over ontstaan en werking van het 

ziekenfondswezen in Suriname. Zijn studie over het ziekenfondswezen is een 

pleidooi voor een grote overheidsbemoeienis op dit terrein van sociaal-

maatschappelijk werk, vooral omdat het voortbestaan van menig fonds werd 

bedreigd; en vanuit de overtuiging dat een betere gezondheidstoestand zal leiden 

tot vermindering van overheidsuitgaven ten behoeve van on- en 

minvermogenden. 

  In 1925 kwam Ph. J. Redmond met het ziekenfondswezen in aanraking. 

Van de ‘Maatschappij tot Onderlinge Hulp’ is hij tien jaar commissaris en zeven 
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jaar voorzitter geweest. Van het Jubileumfonds van de EBG, een zieken- en 

begrafenisfonds, is hij ongeveer een jaar voorzitter geweest (Ph. J. Redmond 

1945:7; Zie ook 8.3). In zijn boek zet hij met argumenten uiteen waarom hij vindt 

dat het niet goed gesteld is met het ziekenfondswezen in Suriname en doet hij 

suggesties voor verbeteringen.  

Het ziekenfondswezen in Suriname dateert uit het jaar 1827. Op 28 

november 1827 werd de Surinaamsche Maatschappij van Weldadigheid 

opgericht. Deze Maatschappij werd gesteund door een groot aantal ingezetenen 

en kreeg van de gouverneur vrijstelling van het zegelrecht en vergunning om de 

nodige geneesmiddelen tegen inkoopprijzen in de apotheek van ’s Lands 

Hospitaal te laten bereiden. Deze Maatschappij verschafte ook kleding en 

schoeisel aan kinderen uit on- en minvermogende gezinnen, en had tot 1872 een 

eigen spaarbank voor den nijveren en vlijtigen arbeidsman. Vanwege de 

meerledige doelstelling was de Surinaamsche Maatschappij van Weldadigheid 

niet een specifiek ziekenfonds. Hetzelfde geldt voor de Surinaamsche 

Maatschappij tot Onderlinge Welvaart, waarvan de Statuten in 1848 werden 

goedgekeurd. (Ph. J. Redmond 1945:9) 

 Het eerste echte ziekenfonds in Suriname, de Surinaamsche Algemeene 

Ziekenbus, werd in 1852 in Paramaribo opgericht. In 1856 volgden de 

Maatschappij tot Onderling Voordeel en de Maatschappij tot Onderlinge Hulp. 

Daarna verrezen soortgelijke instellingen als paddenstoelen uit de grond, om na 

een kortere of langere bestaansperiode weer te verdwijnen. Al deze 

ziekenfondsen, die ten tijde van de slavernij werden opgericht, hadden in hun 

beginfase hun arbeidsveld onder de vrije bevolking. De Surinaamsche 

Algemeene Ziekenbus met haar relatief hoge contributie, had na de afschaffing 

van de slavernij [1 juli 1863] haar werkterrein onder de beter gesitueerden. De 

Maatschappij tot Onderlinge Hulp richtte zich op de ambachtslieden en de 

arbeidsklasse. Ziekenfondsen kregen geen financiële tegemoetkoming van de 

overheid. Zij konden wel in aanmerking komen voor vrijstelling van het zegelrecht, 

vergunning om de nodige geneesmiddelen tegen inkoopprijzen in de apotheek 

van ’s Lands Hospitaal te laten bereiden, en een geschikte bewaarplaats voor de 

fondsen van de maatschappij. (Ph. J. Redmond 1945:9-10, 13-14)  
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Van de ziekenfondsen die in 1863-1900 werden opgericht, hielden zich in 

1945 slechts drie aan de doelstellingen zoals omschreven in hun statuten. Dat 

waren De Nuttige Voorzorg, de Herrnhutter Voorzorg (opgericht in 1885 door en 

voor leden van de Moravische Broeders) en het Nieuw Roomsch-Katholiek 

Ziekenfonds. Na 1900 kwam er een grote bloei in het ziekenfondswezen. Tussen 

1930 en 1940 kwam elk jaar een ziekenfonds erbij.
44

 Omdat het ziekenfonds- en 

het begrafenisfondswezen heel nauw met elkaar waren verbonden, hadden 

vrijwel alle ziekenfondsen aandeel in het begrafeniswezen. Aan alle 

ziekenfondsen, behalve één, was een lijkpenningenfonds verbonden. Dat wil 

zeggen, dat deze instellingen hulp verleenden aan de nabestaanden door 

tegemoetkoming in de begrafeniskosten. Het enige ziekenfonds dat geen 

lijkpenningen uitkeerde, was het op 1 juli 1913 opgerichte Jubileumfonds van de 

EBG. (Ph. J. Redmond 1945:10-11, 19)  

 In november 1918 verzocht gouverneur Staal aan besturen van de 

ziekenfondsen om contact met elkaar te zoeken en een studie te maken over te 

nemen bezuinigingen op het gebied van het ziekenfondswezen. Aanleiding 

daartoe was de jaarlijks onrustbarende stijgende overheidsuitgaven ten behoeve 

van de Armenpraktijk. Steeds meer mensen konden de ziekenfondscontributies 

niet opbrengen, zodat aanhoudend aan heel veel burgers verklaringen van 

onvermogen moesten worden uitgereikt. Om uiteenlopende sociaaleconomische 

redenen waren geen van de ziekenfondsen bereid te bezuinigen. Allen hadden ze 

wel het dienen van de gemeenschap en het volksbelang als hoofddoel. 

Gouverneur Staal heeft daarna niets meer ondernomen inzake deze kwestie. (Ph. 

J. Redmond 1945:15-19)  

 Volgens Ph. J. Redmond (1945:24) staat vast, dat zonder de arbeid van de 

ziekenfondsen de koloniale verslagen inzake de Armenpraktijk een somberder 

beeld te zien zouden geven. Zonder het werk van de ziekenfondsen zou een 

belangrijk zwaardere druk op ’s Lands kas zijn gelegd. Het verdient daarom 

aanbeveling, meent Redmond, dat van overheidszijde aandacht aan deze arbeid 

wordt geschonken en een serieuze studie wordt gemaakt van het 

                                                 
44

 Zie ook de verschillende jaargangen van de Surinaamsche Almanak en De Vraagbaak waar een 

twintigtal ziekenfondsen vermeld staan. 
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ziekenfondswezen. Redmond verwijst naar het Koloniaal Verslag over het jaar 

1932, waarin vermeld staat dat de ziekenfondsen in Paramaribo over het 

algemeen een kwijnend bestaan lijden. De drie grotere ziekenfondsen in 

Paramaribo, het Jubileumfonds van de EBG - waar Sophie Redmond bestuurslid 

en fondsgeneesheer van was in de periode 1935-1955, zie hoofdstuk 8 -, de 

Maatschappij tot Onderlinge Hulp - waar Ph. J. Redmond tien jaar commissaris 

en zeven jaar voorzitter van is geweest - en het Nieuw Roomsch-Katholiek 

Ziekenfonds, telden op 31 december 1931 respectievelijk 2750, 2715 en 360 

leden. De op grote schaal kosteloos verleende geneeskundige hulp in de 

districten stond de bloei van ziekenfondsen in de districten in de weg. Bovendien 

lag het niet in de aard van de doorsnee districtbewoner zich tegen ziektekosten te 

verzekeren. Hierbij wordt verwezen naar 3.5.2 waar de rationaliteitsgedachte in 

de sfeer van gezondheidszorg wordt besproken.  

Volgens de statuten van nagenoeg alle ziekenfondsen bestonden de 

inkomsten uit entreegelden en verplichte maandelijkse of  wekelijkse contributie. 

De uitgaven werden gesplitst in gewone en buitengewone kosten. Tot de gewone 

uitgaven werden gerekend: honorarium van de fondsgeneesheren, vergoeding 

aan de fondsapothekers, administratiekosten, salarissen van bestuursleden. Tot 

de buitengewone uitgaven behoorden: verpleeg- en operatiekosten voor leden 

opgenomen in ’s Lands Hospitaal en het Rooms Katholiek Ziekenhuis en de 

kosten voor nabehandeling; tandartskosten voor trekken van tanden en kiezen; 

tegemoetkoming voor specialistische behandeling; uitgaven voor versterkende 

middelen; brillen en breukbanden; bij enkele fondsen vergoeding van 

vroedvrouwen; tegemoetkoming in begrafeniskosten. De entreegelden maakten 

een zeer klein deel uit van de totale inkomsten, zodat de uitgaven uit de 

contributie moest worden bestreden. (Ph. J. Redmond 1945:33) 

In 1945 was de contributie van het Jubileumfonds van de EBG de hoogste, 

vergeleken bij de overige ziekenfondsen. Als redenen hiervoor vermeldt Ph.J. 

Redmond: 

 

‘Bij de oprichting van het J.F [Jubileumfonds] in 1913 werd de contributie voor 

leden beneden 17 jaren bepaald op 10 cents per week voor het Z.F [ziekenfonds] 

en voor de leden daarboven op 15 cents. In 1935 werden de reglementaire 
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bepalingen herzien, maar de contributieregeling van het Z.F. bleef gehandhaafd. 

Er kwam intusschen een groote ommekeer in het economisch leven, waardoor de 

uitgaven op elk gebied gingen stijgen. Ook medicijnen werden duurder, terwijl aan 

de andere kant de doktoren ook voor Fondspatiënten niet wilden achterblijven met 

het voorschrijven van geneesmiddelen, die niet zoo heel lang geleden nog 

onbekend waren, maar nu algemeen om hun goede uitwerking geroemd worden. 

Het Fondsbestuur kwam zoo voor hoogere uitgaven te staan, die het moeilijk kon 

dragen. Op een daarvoor speciaal uitgeschreven Algemeene Vergadering werd 

deze aangelegenheid onder de aandacht der leden gebracht. Het voorstel werd 

daarbij gedaan tot een kleine verhooging van de contributie over te gaan. En toen 

kwam uit de boezem van de vergadering het voorstel de contributie van 10 cents 

per week te verhoogen met 3 cents en die van 15 cents met 5 cents. Deze 

contributieverhoging met 30-33% stelde het bestuur in staat beter voor de 

gezondheid van de leden te zorgen.’ (Ph.J. Redmond 1945:38) 

 

Ph.J. Redmond (1945:38-39) wijst erop dat geen enkel ziekenfonds kan bestaan 

zonder een dokter. Door de concurrentie tussen ziekenfondsen en door het 

toenemende aantal geneesheren verschoof, volgens Redmond, de betekenis en 

plaats van de dokter van hoofdpersoon in het ziekenfonds naar dienaar van het 

fondsbestuur en van de fondsleden. Volgens Ph.J. Redmond (1945:42) moet het 

werk van de fondsgeneesheer, te beoordelen naar het honorarium dat hij uit het 

fondskas geniet, als filantropisch worden gezien. Vandaar dat de Fondspraktijk 

door sommigen als Armenpraktijk wordt beschouwd. Redmond vindt 

tegemoetkoming de meest passende benaming voor het loon dat 

fondsgeneesheren per fondspatiënt ontvingen. De vergoeding bedroeg 50 cent 

tot één gulden per maand voor elke fondspatiënt die de fondsgeneesheer in de 

betreffende maand had behandeld. Afhankelijk van het ziekenfonds waar de 

fondsgeneesheer was aangesloten ontving deze, óf een zeker percentage van de 

in de afgelopen maand betaalde contributies, óf een vast maandelijks bedrag, óf 

een vast bedrag per hoofd per maand. Waren aan het fonds twee of meer 

geneesheren verbonden, dan werden voornoemde maandelijkse bedragen onder 

de functionarissen verdeeld, in verhouding van de aantallen behandelde 

patiënten. Hierop aansluitend wil ik vooruitlopend op hoofdstuk 8 opmerken, het 
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begrijpelijk te vinden dat Sophie Redmond zich krachtig verzette tegen de 

benoeming van dokter Gravenberch als tweede vrouwelijke fondsgeneesheer. 

Begrijpelijk, omdat zij deze benoeming waarschijnlijk ook in haar portemonnee 

zou voelen. Temeer omdat Sophie Redmond ook niet-fondsleden uit medelijden 

behandelde, en voor deze groep patiënten dus geen tegemoetkoming ontving 

voor consulten en behandelingen.  

Uit bovenstaande beknopte historische beschrijving van het 

ziekenfondswezen in Suriname komt vooral naar voren, dat ziekenfondsleden 

slechts een beperkt bedrag aan premies konden opbrengen. Daardoor konden de 

ziekenfondsen voor hun leden slechts beperkte middelen beschikbaar stellen, ook 

omdat de omvang van hun verstrekkingenpakket miniem was. Volgens Ph.J. 

Redmond (1945:46) werkten sommige fondsapothekers haast voor niemendal, 

omdat zij de nodige geneesmiddelen geheel voor eigen rekening in voorraad 

moesten houden en naar voorschrift van de fondsgeneesheer klaarmaakten en 

leverden.  

 

Het karakter van differentiatie binnen de Surinaamse gezondheidszorg is te 

herkennen aan de ingezette koers qua strategie en organisatiestructuur. Daartoe 

ontstonden (kern)functies, waardoor taakspecificaties konden worden gecreëerd 

en instellingsdoelen konden worden vastgesteld. Binnen de moderniserende 

gezondheidszorg in Suriname was er sprake van arbeidsverdeling en 

specialisatie. Afzonderlijke functionarissen hielden toezicht op naleving van op 

schrift gestelde regels, en hadden als taak toepassing en naleving van 

gezondheidszorg(beleid). Ondergeschikten moesten verantwoording afleggen 

aan een bovengeschikte, binnen een hiërarchie waarin werd bepaald wie 

waarvoor verantwoordelijk was. Binnen het gezondheidszorgbeleid was 

arbeidsverdeling en rangorde van positie duidelijk aanwezig. De geneeskundig-

inspecteur was de meest bovengeschikte in het gezondheidsveld. Hij had als 

opdracht, toezicht op naleving van wet en regelgeving, kwaliteit en 

toegankelijkheid van gezondheidszorg. Door de ontstane bureaucratie werd de 

keerzijde van de differentiatie zichtbaar, in de vorm van opkomende organisaties 
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zoals vrijwilligerswerk, kruisverenigingen en particuliere instellingen in de 

gezondheidheids- en welzijnssector en in de sociale sector. 

 

 

5.4 Rationalisering binnen de Surinaamse gezondheidszorg  

 

Bij de bespreking van de differentiatie binnen de Surinaamse gezondheidszorg is 

indeling in verschillende eenheden met elk een eigen functie aan de orde 

gekomen. Bij een rationele aanpak is het van belang, dat de verschillende 

eenheden zich op effectieve en efficiënte wijze gaan toeleggen op het nastreven 

van eigen doelen. Als voorbeeld van een rationele aanpak van taakdifferentiatie 

wordt nu dieper ingegaan op verschillende opleidingen in de gezondheidszorg. 

 

 

5.4.1 Rationele aanpak van taakdifferentiatie met betrekking tot verschillende 

opleidingen 

 

Binnen het rationaliseringsproces valt ook het opleiden van specialisten. Het 

verzorgen van opleidingen in de zorg blijkt een van de speerpunten binnen het 

gezondheidsbeleid van de overheid te zijn geweest. Al in 1781 was er sprake van 

een reglement van overheidswege met betrekking tot uitoefenen van beroepen in 

de gezondheidszorg. In 1824 kwam er een nieuwe aanvullende instructie met 

Reglementen voor de medicinae doctores, chirurgijns, vroedmeesters, 

vroedvrouwen en apothekers . In 1832 kwam er op voornoemde instructie weer 

een aanvulling. In 1838 werd een gezondheidswet ingevoerd. In 1896 kwam er 

een Verordening regelende de voorwaarden tot het verkrijgen der bevoegdheid 

van genees-,  heel-, en verloskundige, tandheelkundige, apotheker, leerling-

apotheker en vroedvrouw in de kolonie Suriname. (Hallewas 1981:56-58, 96) 

In 1882 werd met een opleiding tot geneesheer gestart. In  1911 werd het 

diploma pleegzuster van het Militair Hospitaal voor het eerst uitgereikt aan zeven 

geslaagden; tot 1910 werd opgeleid tot Hospitaalsoldaat. De cursus voor 

verpleegster werd apart van die voor verpleger gegeven. In 1915 werd de 



137 

 

opleiding van verpleger gestopt, toen alle in opleiding zijnde broeders in dienst 

gingen van de Rockefeller Foundation. In 1916 werden alle (zevenendertig) 

leerling-verpleegsters uit het Militair Hospitaal ontslagen nadat ze eisen hadden 

gesteld over de salarissen (dit naar aanleiding van de veel hogere lonen die de 

Rockefeller Foundation uitbetaalde). In 1917 werden de cursussen voor 

verplegers en verpleegsters hervat. In 1919 studeerde de eerste tandarts af. Van 

1924 tot en met 1952 werd het diploma voor verplegers en verpleegsters namens 

de Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging uitgereikt. In 1931 studeerde de 

eerste apotheker af. Vanaf 1931 werden in het Militair Hospitaal 

boslandonderwijzers van de EBG opgeleid in ziekenverpleging en 

wondbehandeling. (Oostburg 1976:21-24; Hallewas 1981:96-98) 

Bovenstaande uiteenzetting van rationalisering van de gezondheidszorg 

rechtvaardigt een bespreking van het opleidingsinstituut waar de hoofdpersoon in 

deze studie haar artsenopleiding heeft gevolgd. In de volgende paragraaf wordt 

daarom uitgebreid ingegaan op (het ontstaan van) de geneeskundige school.
45

 

 

 

5.4.2. Van ‘Inrigting met vijfjarige cursus tot opleiding van jongelieden tot 

districtsgeneesheer’ naar ‘Inrichting tot opleiding van jongelieden tot genees- 

heel- en verloskundige en tot apotheker’  

 

In 1882 werd de mogelijkheid geboden om hoger onderwijs te volgen in de 

farmacie en in de geneeskunde. Dit had te maken met de aanwezigheid van de 

Hindoestanen, die vanaf 1873 als Britse immigranten naar Suriname waren 

vertrokken. De Britse regering, die in 1870 een traktaat met Nederland had 

gesloten, had hierop aangedrongen. In het traktaat werd werving en verscheping 

van arbeiders uit Brits-Indië naar Suriname toegestaan. Toen de 

gezondheidstoestand van de Brits-Indiërs hoe langer hoe slechter werd en velen 

stierven, weigerde de Britse regering om verder mee te werken aan hun 

                                                 
45

 De geneeskundige school werd in 1969 als Medische Faculteit ondergebracht bij de Universiteit van 

Suriname. Vanaf dat moment krijgen medische studenten hun praktische opleiding in het Academisch 

Ziekenhuis dat gebouwd werd na de tijdelijke sluiting van 's Lands Hospitaal in 1960. Het Academisch 

Ziekenhuis werd in 1966 geopend onder de naam Centraal Ziekenhuis en werd in 1969 een 

Academisch Ziekenhuis. (Oostburg 1995:13; www.azp.sr) 
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immigratie, mits er medische voorzieningen werden getroffen als garantstelling 

voor een betere gezondheidsvoorziening. In 1873 was het sterftecijfer onder 

Brits-Indiërs 17% en in 1874 19%. Met de Britse regering werd een overeenkomst 

gesloten waarin een redelijke medische verzorging van contractarbeiders werd 

geëist. De contractarbeiders woonden grotendeels op het platteland. Naar 

aanleiding hiervan werd op 1 april 1882 de ‘Inrigting met vijfjarige cursus tot 

opleiding van jongelieden tot districtsgeneesheer’ opgericht. (Oostburg 1976:19, 

Hallewas 1981:96)  

Deze vanuit praktische motieven opgerichte geneeskundige school, begon 

met zestien studenten. Met de leiding werd geneeskundig-inspecteur Dr. A. 

Salomons belast, die tevens officier van gezondheid, chef van de Militaire 

Geneeskundige Dienst en chef van het Militair Hospitaal was. De klinische 

opleiding van de studenten vond plaats in het Militair Hospitaal. Hier was geen 

sprake van een academisch ziekenhuis waar medische onderzoeken van 

zwaarwichtige aard werden gedaan. Het aantal van zesentwintig studenten dat op 

31 december 1885 stond ingeschreven, was aanleiding om na 1885 geen 

studenten meer toe te laten tot de opleiding tot geneesheer. Hun aantal werd ruim 

voldoende geacht om in de behoefte te voorzien. Nadat in 1891 de laatste 

studenten waren afgestudeerd, werd de ‘Inrigting met vijfjarige cursus tot 

opleiding van jongelieden tot districtsgeneesheer’ gesloten. In april 1899 werd 

heropend: ‘de Inrichting tot opleiding van jongelieden tot genees-, heel- en 

verloskundige en tot apotheker’. Op 1 mei 1899 begonnen de colleges
46

. 

(Oostburg 1976:19-21; Hallewas 1981:86, 96-98; Suralco Magazine 2004:12) 

De opleidingsduur voor genees-, heel- en verloskundige was zes jaar en voor 

apotheker vier jaar. Men kon aanvankelijk gratis studeren of driehonderd gulden 

per jaar betalen. Het onderscheid was erop gebaseerd dat personen die gratis 

studeerden, de verplichting op zich namen om het land een aantal jaren in de 

districten te dienen. Degenen die collegegeld betaalden waren van die 

verplichting vrijgesteld. Nog eenmaal was het voortbestaan van de 
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 Bij landsbesluit van 26 september 1969  G.B. No. 103  werd deze hoge school omgezet in een 

faculteit der Medische Wetenschappen (Oostburg 1995:13). In 1973 werd bij landsverordening van 29 

juni  G.B. No. 98 het verschil in benaming tussen geneesheer en arts opgeheven en mochten 

afgestudeerden zich ook arts noemen (Oostburg 1976:21). 
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geneeskundige school in gevaar, toen de geneeskundig-inspecteur in 1911 het 

voorstel deed om met het oog op het overcompleet zijn van medici de school te 

sluiten. De minister van koloniën in Den Haag, De Waalmalefijt, verwierp dit 

voorstel in een schrijven van 22 april 1911, naar aanleiding van een advies 

uitgebracht door de waarnemend gouvernementssecretaris Rollin Couquerque 

vervat in een brief van 31 maart 1911.Tussen 1900 en 1955 leverde de opleiding 

gemiddeld vier geneesheren per jaar af, met uitzondering van de jaren 1902 en 

1945. In die jaren is niemand afgestudeerd. Vooral na de Tweede Wereldoorlog 

vertrokken veel studenten naar Nederland of naar Indonesië, om daar de studie 

af te maken en/of daar in dienst te treden. Selly Fernandes is op 15 oktober 1918 

als eerste vrouw aan de geneeskundige school afgestudeerd. Sophie Redmond 

werd in 1925 ingeschreven op de geneeskundige school en studeerde af op 25 

februari 1935. In totaal werden van 1919 tot en met 1947 achtendertig tandartsen 

afgeleverd, onder wie twee vrouwelijke. (Oostburg 1976:19-21; Hallewas 

1981:96-98; Oostburg in De Ware Tijd van 13 maart 1999)
47

 

Op de geneeskundige school zijn er ook toehoorders ingeschreven 

geweest, die een deel van de medische studie volgden daar dit nodig was voor 

andere beroepsopleidingen. In november 1949 legde zelfs een afgestudeerde 

landmeter het eerste Natuurkundig examen met goed gevolg af. Hij had dit nodig 

in verband met een studieopdracht voor bosbouwkundig ingenieur. Voor toelating 

tot de geneeskundige school was tot 1951 een mulo-B diploma vereist. In 1951 

werd bevordering tot de tweede klas van de Algemene Middelbare School (AMS) 

en in 1952 bevordering tot de derde klas voor toelating geëist. Vanaf 1953 is het 

diploma van de AMS of een andere instelling van Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs vereist voor toelating. Tegen de afgestudeerde 
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 In het kader van de internationale dag van vrouw op 8 maart 1999 en vanwege misverstanden dat 

Sophie Redmond de eerste vrouwelijke arts in Suriname zou zijn, heeft Oostburg een artikel naar de 

krant De Ware Tijd gezonden, met het verzoek dit artikel op te nemen in voornoemd dagblad (een 

kopie van het origineel schrijven in privé-archief smk. Met dank aan Dr. Ewald Plet). De Ware Tijd 

heeft het artikel gepubliceerd in haar editie van 13 maart 1999. In het ingezonden stuk geeft Oostburg 

een overzicht van de 14 vrouwelijke afgestudeerden aan de geneeskundige school van 1918 tot en met 

1971. De afgestudeerden zijn: Selly H. Fernandes op 15 oktober 1918, Mathilde L. Nassy op 14 

oktober 1919, Cecilia Cabell op 28 augustus 1920, Edna W.I. Gravenberch op 13 juni 1934, Jeane S.E. 

Redmond op 25 februari 1935, Eveline M. de Vries op 12 november 1940, Eline Karg op 8 december 

1942, Jetty G. de Miranda op 8 september 1954, Sue T. Wong op 9 januari 1956, J. Tjong A Jong op 

29 december 1962, Rita S. Barrow op 15 januari 1964, E. de Vries Robles-Laub op 20 januari 1965, 

Rinia M. Kranenburg op 3 februari 1964, Helen Moll-Zaal op 6 januari 1971.  
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geneesheer in Suriname, die een beter aangepaste opleiding had genoten dan de 

in Nederland afgestudeerde arts, werd discriminerend opgetreden. Voor een 

benoeming bijvoorbeeld tot de functie directeur van Volksgezondheid, waren in 

Suriname afgestudeerde geneesheren uitgesloten. Ook was er verschil in 

salariëring. (Oostburg 1976:20-22; Hallewas 1981:190)  

De geneeskundige school werd aanvankelijk opgericht met het doel te 

voorzien in de behoefte aan geneeskundige hulp voor de Brits-Indische 

immigranten en de studenten op te leiden tot toekomstige geneesheren in de 

districten van Suriname. Echter, in het leerplan van de geneeskundige school en 

in de praktische opleiding stonden tropische hygiëne en kennis van tropische 

ziekten ver op de achtergrond. De districtsgeneesheer behandelde de zieken in 

zijn district en daarmee uit, bekritiseert Bonne (1926:433). In het algemeen 

kwamen de leraren op de geneeskundige school uit Nederland, waardoor zij 

vanzelf het geneeskundig onderwijs in Nederlandse richting stuurden. Dit had als 

resultaat dat de geneeskundige school in hoofdzaak een opleiding werd die 

aansloot op het medisch onderwijs in Nederland. Met als gevolg dat 

afgestudeerden, als zij niet over voldoende middelen beschikten om direct naar 

Nederland te gaan, min of meer noodgedwongen de positie van 

districtsgeneesheer aanvaardden om zich de nodige fondsen daartoe te 

verschaffen. Het salaris van de districtsgeneesheer was zo karig, vermeldt 

Bonne, dat de eerste belangstelling uitging naar uitbreiding van de artsenpraktijk 

onder particulieren (1926:433-435). 

Volgens Bonne (1926:433-434) ging de belangstelling van de student in de 

eerste plaats uit naar een verzekerde loopbaan na beëindigde studie aan een 

universiteit in Nederland, en niet naar een weinig aanlokkelijke positie als 

districtsgeneesheer in Suriname. De districtsgeneesheren hadden geen 

voldoening in hun werk. Dit was volgens Bonne psychologisch begrijpelijk, omdat 

het salaris van de districtsgeneesheer karig was en een groot deel van de tijd 

ging zitten in reizen in barkassen op de rivieren. Ook waren de hulpmiddelen 

primitief, waardoor resultaten moeilijk konden worden bereikt. 

De opbouw van het medisch curriculum op de geneeskundige school in 

Suriname was als volgt. De titel genees-, heel- en verloskundige werd verkregen 
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door het afleggen van een voorbereidend examen, twee natuurkundige examens 

en een genees- heel- en verloskundig examen. Het voorbereidend examen 

omvatte voldoende kennis van de Nederlandse taal, van de beginselen van de 

rekenkunde, van de beginselen van de stelkunst  met inbegrip van de 

vierkantsvergelijking, en van de beginselen van de vlakke meetkunst. Het eerste 

natuurkundige examen betrof natuurkunde, scheikunde en plantkunde. Het 

tweede natuurkundige examen betrof ontleedkunde, fysiologie en weefselleer, 

algemene ziektekunde en kennis der geneesmiddelen als waren. De onderdelen 

geneeskunde, heelkunde en verloskunde waren theoretisch en praktisch. Het 

geneeskundig examen betrof ziektekundige ontleedkunde, bijzondere pathologie 

en therapie, geneesmiddelenleer, gerechtelijke geneeskunde, artsenijmengkunde 

en beginselen der gezondheidsleer. Het heelkundig examen betrof  algemene 

chirurgie, bijzondere chirurgie, oogheelkunde en operatieve chirurgie. Het 

verloskundig examen betrof verloskunde en leer der vrouwenziekten. De 

heelkundige was ook tot uitoefening van de tandheelkunde bevoegd. (Hallewas 

1981:96-97; Verschillende edities van De Almanak) 

 

De karakterisering van rationalisering binnen de Surinaamse gezondheidszorg 

brengt mij op Foucault (1986) die wijst op de geneeskunde als een 

normaliserende instantie bij uitstek, waarbij gezond-zijn normaal is en ziek-zijn 

abnormaal. Aangezien de maatschappij zoveel mogelijk normale mensen in hun 

gelederen wil, zal ziek-zijn van tijdelijke aard moeten zijn. Medici spelen hierin de 

hoofdrol, omdat zij de normen betreffende ‘ziek’ (abnormaal) en ‘gezond’ 

(normaal) vaststellen.
48

 Foucault (1986:59-60) betoogt, dat de geneeskunde 
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 Wat betreft de begrippenparen ‘ziek/gezond’, ‘normaal/abnormaal’ wil ik wijzen op Talcot Parsons 

(1951. The Social System. New York: The Free Press), de eerste die melding maakte van een 

medicaliseringsproces. Parsons had een organistische visie op de maatschappij en beschouwde deze 

als een systeem dat door homeostatische mechanismen in evenwicht werd gehouden. Dit 

maatschappelijke evenwicht ondergaat volgens Parsons twee soorten belangrijke dreigingen die 

vervolgens weer afgewend worden door het in werking treden van evenwichtsbehoudende principes. 

De eerste dreiging, de opkomst van nieuwe leden, wordt afgewend door socialisatie. De tweede 

dreiging , de aanwezigheid van deviante leden, wordt afgewend door sociale controle. Medicalisering 

die volgens Parsons onder het tweede beschermingsmechanisme hoort, wordt door hem gezien als het 

proces waarbij religieuze en juridische definities van deviant gedrag plaatsmaken voor medische 

definities. Medicalisering (het medisch definiëren van afwijkend gedrag) beschouwt Parsons als een 

vorm van humanisering van het afwijkend gedrag, waarbij de deviantie niet langer bestraft maar 

behandeld en opnieuw klaargestoomd wordt voor integratie, met het oog op het behouden van de 
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naast kennis van therapeutische technieken ook kennis van de gezonde mens 

moet omvatten; dat wil zeggen, zowel een ervaring van de niet-zieke mens als 

een definitie van de modelmens. In het beheer van het menselijk bestaan, meent 

Foucault, maakt de geneeskunde aanspraak op een normatieve rol die haar 

wettigt niet alleen adviezen over een onbezonnen levenswijze te verstrekken, 

maar haar ook machtigt de normen te dicteren voor de lichamelijke en morele 

betrekkingen tussen het individu en de maatschappij waarin dit leeft. Foucault 

wijst op de medische bipolariteit van het normale en het pathologische. De mens 

en zijn gedragingen, zijn individuele en maatschappelijke verwezenlijkingen, zijn 

geconstitueerd in een veld dat door de tegenstellingen tussen het normale en het 

pathologische is verdeeld.  

De empirische gegevens in dit hoofdstuk laten zien dat ook in het 

veranderende Suriname op het gebied van de gezondheidszorg sprake was van 

het systematiseren en beheersbaar maken van lichamelijke en geestelijke 

toestand van mensen. Ook in de moderniserende gezondheidszorg van de 

koloniale Suriname was sprake van de geneesheer als schild tussen leven en 

dood. Artsen schreven patiënten recepten voor, gaven hen medicijnen om beter 

te worden en maakten patiëntendossiers aan. Op die manier kon ook in de 

kolonie Suriname de gezondheidstoestand van individuele burgers voorspelbaar 

en beheersbaar worden gemaakt en gecontroleerd worden. 

Het gedrag van mensen en een diversiteit van gedragsfactoren zijn debet aan 

het ontstaan van diverse ziekten en aandoeningen. Met medische voorzieningen, 

medische behandeling, medische technieken en medische opleidingen zag de 

overheid erop toe dat er zo tijdig mogelijk maatregelen konden worden genomen 

ter voorkoming en uitbreiding van epidemieën. Het gezondheidsbeleid was er 

steeds meer op gericht, de volksgezondheid van de bevolking te verbeteren door 

het nemen van verschillende maatregelen. Infrastructurele maatregelen 

(organisatie van de gezondheidszorg) en sociale en politieke maatregelen 

(reorganisatie van het leefmilieu door middel van het bestrijden van besmettelijke 

                                                                                                                                                         
homeostase van het maatschappelijk systeem. Deze verandering wordt bewerkstelligd doordat de zieke 

niet verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn ziek zijn en zodoende ook niet langer veroordeeld moet 

worden. Voor Parsons is medicalisering een essentiële vorm van sociale controle. ( P. Verstraete 

2004:16. Macht en onmacht in het orthopedagogisch werkveld. Foucault en de zorg voor personen 

met een mentale handicap in de 19
de

 eeuw. Leuven/Voorburg: Acco. 
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ziekten via voorlichting) hadden hygiëne in de openbare sfeer en in de privé-sfeer 

als speerpunt.  

 

 

5.5 Individualisering binnen de Surinaamse gezondheidszorg  

 

Voor een effectieve werking van ter beschikking zijnde technologische apparatuur 

en gezondheidsvoorlichting, moet er sprake zijn van een bepaalde mate van 

sociale controle op de bevolking, die omwille van hun gezondheid zich moeten 

overgeven aan deskundigen. Echter, mensen zijn zelfbewust handelende 

individuen. Door mensen ertoe te brengen of hen ertoe te dwingen zich aan 

gezondheidsnormen en regels te houden, moet hun gedrag in overeenstemming 

worden gebracht met geldende overheidsregels en voorschriften. Dit, om ziekten 

te voorkomen en te bestrijden. Het proces van individualisering hangt dan ook 

nauw samen met het proces van rationalisering. 

De koloniale overheid moest met haar gezondheidsvoorlichtings- 

campagnes vaak optornen tegen hardnekkige leefwijzen en gewoonten die 

gefundeerd waren in diep gewortelde traditionele gedrags-, cultuur- en 

opvoedingssystemen. Het gaat bij individualisering immers vooral om culturele 

factoren als opvattingen, waarden en gevoelens. Mensen bepalen zelf wat zij 

willen doen als het om hun eigen lijf en leven gaat. De gezondheidsbeleving en 

de leefwereld van mensen binnendringen, komt in feite neer op een verstoring 

van hun zingevingdomeinen. Mensen hebben een eigen begrip van gezondheid 

en geven soms bewust voorkeur aan eigen traditionele opvattingen met 

betrekking tot gezondheid en gezondheidsbeleving.  

 

 

5.5.1 Agents of change en change agencies 

 

De intensiteit van voorlichting of propaganda is een van de factoren bij het 

bevorderen van gezonde leefwijzen bij mensen, maar zeker niet de enige en 

waarschijnlijk zelfs niet eens de belangrijkste factor. Het werkelijke gedrag van 
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mensen wordt door een variatie van factoren bepaald. In het bijzonder door 

factoren die voor een groot deel op het onder- en onbewuste vlak liggen, 

hoofdzakelijk irrationeel van aard zijn, en bovendien van grote kracht. Elke 

propaganda moet daartegen optornen. Speciaal in de sfeer van ziekte en 

gezondheid moet men rekening houden met een heel complex van irrationele 

momenten en motieven, diepgewortelde gewoonten en ondoorgrondelijke 

vooroordelen, die op gezondheidsgebied opvattingen en gedragingen van het 

publiek bepalen. (Damoiseaux 1993:3-4)  

In dit kader is eerder verwezen naar de drie overlappende 

gezondheidssectoren van Helman (1990; zie 3.5.2), die onder de popular sector 

onder andere noemt: zelfbehandeling of zelfgenezing; adviezen of behandeling 

gegeven door een familielid, vriend, buur of collega; genezing; en wederzijdse 

zorgactiviteiten in een kerk, cultus of zelfhulpgroep. Damoiseaux (1993:5) 

benadrukt dat, om (gezondheids)gedrag van mensen te beïnvloeden, het 

noodzakelijk is te weten wat er schuilgaat achter bepaalde gedragingen die de 

gezondheid begunstigen of bedreigen. Alle beïnvloedingspogingen in 

gezondheidseducatieve interventies zijn immers gericht op het motiveren van 

mensen, met het doel gezondheidsbedreigende factoren te minimaliseren en 

begunstigende factoren te integreren in het dagelijks handelen (zie ook Rogers 

en Shoemaker 1971). 

Rogers en Shoemaker (1971:25-27,102-114) die de term change agent 

hanteren (zie ook 1.4), wijzen op het proces van besluitvorming waarmee change 

agents en change agencies rekening moeten houden als zij subgroepen willen 

overtuigen van het belang van gedragsverandering. Rogers en Shoemaker 

onderscheiden de volgende vier functies. De kennisfunctie: mensen moeten op 

de hoogte zijn van het bestaan en de bedoeling van de boodschap. De 

overtuigingsfunctie: mensen maken zelf uit welke houding ze aannemen ten 

opzichte van de boodschap. De beslissingsfunctie: mensen maken een 

daadwerkelijke keuze tussen de verschillende mogelijkheden die in aanmerking 

komen. De bevestigingsfunctie: nadat men besloten heeft zijn gedrag te 

veranderen, zoekt men dikwijls naar bevestigende informatie met betrekking tot 
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de gedragsverandering. Dit houdt in, dat men van gedachte kan veranderen als 

men in een later stadium merkt dat er aantrekkelijke afgewezen alternatieven zijn.  

Rogers en Shoemaker (1971:228-230) betogen dat een change agent als 

een communicatielink, als een brug, functioneert tussen de change agency en de 

subgroep voor wie de voorlichting is bedoeld. Rogers en Shoemaker 

onderscheiden zeven rollen in dat proces. Van een change agent wordt vereist bij 

de subgroep een bewustwordingsproces op gang te kunnen brengen dat leidt tot 

de behoefte aan gedragsverandering. Zodra de behoefte tot gedragsverandering 

is ontstaan moet de change agent contact met de subgroep blijven houden, 

geloofwaardig zijn, vertrouwen wekken, en empathie tonen voor hun noden en 

problemen. De change agent moet de probleemsituatie van de subgroep kunnen 

analyseren en het probleem vanuit het perspectief van de subgroep bekijken. De 

change agent moet vooral degenen die aangeven hun gedrag te willen 

veranderen, blijven stimuleren en motiveren. De change agent moet ernaar 

streven het gedrag van de subgroep te beïnvloeden in overeenstemming met de 

voorlichting, gebaseerd op de behoeften van de subgroep. De change agent moet 

gedragsverandering effectief kunnen stabiliseren, door het bekrachtigen van 

adviezen en voorlichting bij hen die gedragsverandering vertonen. Het einddoel 

van elke change agent is, dat degenen die gedragsverandering vertonen een 

eigen verantwoording ontwikkelen voor het blijven vertonen van hun nieuwe 

gedrag. 

Volgens Rogers en Shoemaker (1971: 233-248) zijn de volgende factoren 

van belang als een change agent succesvol wil zijn in zijn pogingen 

gedragsverandering op gang te brengen. De mate waarin hij zich inspant voor en 

de energie die hij besteedt aan de doelgroep. Hij moet een doelgroep 

georiënteerde voorlichter zijn. Hij moet oog hebben voor en zijn activiteiten 

aanpassen aan noden en behoeften van de doelgroep. De change agent moet 

empathie kunnen opbrengen voor zijn doelgroep; hij moet als het ware de wereld 

door het oog van de doelgroep kunnen zien. De change agent moet zoveel 

mogelijk op hetzelfde maatschappelijk niveau staan als de doelgroep en kunnen 

communiceren met de doelgroep. Te denken valt aan sociale status, sociale 

participatie, etnische achtergrond, algemene ontwikkeling, scholing en 
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wereldbeeld. Ook het inzetten van opinieleiders, en de geloofwaardigheid en 

deskundigheid van de change agent in de ogen van de doelgroep zijn 

succesfactoren. Als laatste succesfactor noemen Rogers en Shoemaker, de 

inspanning van de change agent om de doelgroep zover te krijgen, dat deze hun 

eigen deskundigen worden en zelfevaluaties kunnen maken van hun eigen 

gedragsverandering. 

Dit zijn wel heel erg veel functies, rollen en factoren. In volgende 

hoofdstukken zal blijken in hoeverre en op welke maatschappelijke gebieden 

Sophie Redmond als agent of change aan bovengenoemde eisen heeft kunnen 

voldoen. In haar hygiënische rubriek in Aurora roept zij de lezers op een gezonde 

leefwijze in acht te nemen (zie 8.6). Via haar artsenpraktijk, toneel en media was 

zij voortdurend bezig met gezondheidsvoorlichting. Vooral in haar toneelstukken 

gaf zij duidelijk de context aan waarin een bepaalde boodschap moest worden 

begrepen (zie hfd. 10). In haar toneelstukken, via haar hygiënerubriek in Aurora 

en in haar radioprogramma, reikte zij de doelgroep realistische 

gedragsalternatieven aan en appelleerde zij aan het eigen 

verantwoordelijkheidsgevoel.  

Omdat Sophie Redmond op de voorlichtingsinformatiemarkt een gunstige 

positie had weten te bemachtigen, kon zij een effectieve bijdrage leveren aan 

gezondheidsvoorlichting. Haar wijze van voorlichting ging vooral op toneelgebied 

gepaard met humor. Damoiseaux (1993:279) vermeldt dat adequaat gebruik van 

humor effectief is ten aanzien van de attentie- en retentiewaarde van de 

voorlichtingsboodschap. Door gebruik van humor wordt de boodschap eerder 

opgenomen en beter onthouden. Humor kan de ontvankelijkheid voor informatie 

vergroten, door mensen aan te spreken op een luchtige en aangename manier. 

Dit geldt zeker wanneer aanvankelijk weinig interesse bestaat voor de 

boodschap.  
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5.5.2 Armenzorg  

 

Ook de Armenzorg als algemene collectiviteit krijgt een plaats in het 

individualiseringsproces. De Armenzorg had als uitgangspunt een ieder die 

daarvoor in aanmerking kwam op gelijke wijze en zonder aanzien des persoons 

hulp te bieden.  

De kerkelijke armenzorg ondervond begin jaren dertig de gevolgen van de 

slechte sociaaleconomische situatie. Terwijl de kerkelijke bijdragen sterk 

verminderden, namen de aanvragen om steun in allerlei vorm aanhoudend toe. 

De overheid ging ertoe over on- en minvermogenden relatief goedkope zorg te 

bieden omdat deze groepen geen andere mogelijkheden hadden om van de 

bestaande gezondheidszorg gebruik te maken. De armenzorg van overheidszijde 

verleende ondersteuning aan diegenen die nergens anders konden worden 

geholpen. Hierdoor nam voor bepaalde groepen de zekerheid toe, dat zij tot een 

bepaalde mate gebruik konden maken van gezondheidszorg. (Willemsen 

1980:202-204; Ramsoedh 1990:27-28; Hallewas 1981:126-129)  

Van de vrije geneeskundige behandeling maakte de stedelijke massa 

behoeftigen lange tijd zeldzaam gebruik. Hun klachten gingen vaak over het 

niveau van de behandeling, het ongeregelde bezoek, en de vernederende 

bejegening wanneer op de diensten een beroep werd gedaan. Enerzijds 

verhoogde dit moderne collectieve zorgsysteem de zelfstandigheid en de 

individuele bestaanszekerheid van individuen. Anderzijds leidde de armenzorg tot 

gevoelens van het overgeleverd zijn aan anonieme verbanden en aan 

bureaucratie. Willemsen (1980:204) vermeldt dat in de praktijk het verkrijgen van 

een bewijs voor kosteloze medische hulp er een van willekeur was. Bij het 

uitblijven van objectieve criteria voor het verkrijgen van een bewijs van 

onvermogenden waren burgers in hoge mate afhankelijk van de objectieve 

beoordeling van de politiecommissaris en van politieambtenaren die hiermee 

waren belast. Deze wijze van hulpverlening bereikte niet altijd de meest 

behoeftigen en kon bij wie werd geholpen een gevoel van afhankelijkheid doen 

ontstaan. Patronage verhoudingen waren hier algemeen.  
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Tabel 3: Jaarlijkse armenconsulten en geneeskundige hulp aan on- en minvermogenden 
  1929-1932 
___________________________________________________________________  
   Armenconsulten  Geneeskundige hulp aan 
      on- en minvermogenden 
1929                 51.588    2691 
1930                 53.908    3603 
1931                 57.305    5149 
1932                 69.902    7570 
__________________________________________________________________ 

Zie: Ramsoedh 1990:27 

 

Karakterisering van individualisering binnen de Surinaamse gezondheidszorg 

levert op dat door voorlichting, overreding en georganiseerde propaganda, zowel 

particuliere organisaties als de overheid het gedrag van burgers probeerden te 

beïnvloeden. Individuele gezondheidsaangelegenheden werden als het ware als 

overheidskwestie behandeld. In het licht van individualisering kan hier in feite 

worden gesproken van een inbreuk op de scheiding tussen de openbare sfeer en 

de privé-sfeer. Zoals hierboven aangegeven, hadden burgers die gebruik wilden 

maken van vrije geneeskundige hulp geen andere keuze dan zich over te geven 

aan de gangbare manier van willekeur en patronage.  

Met verwijzing naar Foucault mag gesteld worden, dat ook in de 

moderniserende kolonie Suriname het doel van de gezondheidspolitiek er op was 

gericht de bevolking in de samenleving te laten integreren en te laten 

participeren. Ook in het moderniserende Suriname was voor een effectieve 

werking van de ter beschikking zijnde technologie, sprake van een bepaalde mate 

van sociale controle op en disciplinering van de bevolking. Het 

gezondheidszorgbeleid van de koloniale overheid was enerzijds gericht op het 

opvoeden van burgers, die zich als bewuste individuen rekenschap dienden te 

geven van keuzes die ze maken wat betreft hun gezondheid. Anderzijds was er 

sprake van volgzame en gedisciplineerde individuen die dachten steeds vrijer en 

onafhankelijker te zijn, maar die in werkelijkheid voortdurend bezig waren zich te 

conformeren aan het gezondheidsbeleid. 
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5.6 Conclusies 

 

In dit hoofdstuk zijn paradoxen van modernisering concreet zichtbaar gemaakt, 

door ontwikkelingen in het gezondheidsveld in het Suriname van 1907-1955 te 

schetsen. Gebleken is dat de gezondheidszorg in genoemde periode enorme 

ontwikkelingen heeft doorgemaakt en uitgroeide tot een belangrijk aandachtspunt 

van de koloniale politiek. In zekere zin kan hier gesproken worden van 

geneeskunde als normaliserende instantie met een politieke status. De 

modernisering van de gezondheidszorg was er vooral op gericht het 

gezondheidsgedrag van de burgers te beheersen. De overheid profileerde zich 

als een change agency die het gezondheidsgedrag van de bevolking via 

verschillende vormen van voorlichting probeerde te sturen.  

Het gezondheidsbeleid was ook gericht op technische en professionele 

verzorging en aanpassingen. De overheid ging zich toeleggen op 

gespecialiseerde en onderling verbonden activiteiten, met elk hun eigen functies 

en functionarissen. Doordat de overheid regulerend ging optreden en de burgers 

op hun eigen verantwoordelijkheden ging wijzen, nam de invloed van de 

gezondheidszorg op de samenleving geleidelijk toe. Er was steeds meer sprake 

van een toenemende afhankelijkheid van de gezondheidszorg enerzijds en 

beheersing van de overheid op gezondheid(sgedrag) van de burger anderzijds. 

Zo ontstond er steeds meer een situatie van afhankelijkheid van technologie, van 

elkaars gezondheidsgedrag, en van ingrijpen van de overheid op de levenswijze 

van de bevolking.  

De frequentie van riskante infectieziekten nam af, er kwamen nieuwe 

technieken beschikbaar om ziekten op te sporen en te behandelen, het 

maatschappelijk effect van medisch handelen werd geleidelijk aan zichtbaar: de 

gezondheidstoestand van de bevolking verbeterde.  Ondanks de vele 

voorlichtingscampagnes en gezondheidsbevorderende en hygiënische 

maatregelen, bleef de dichotomie ziek-gezond bij bepaalde subgroepen 

doordrongen van traditionele en culturele elementen, waardoor het onderscheid 

tussen ziek en gezond een subjectief en relatief karakter bleef behouden. 
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Door Foucaults visie over de controlerende en normaliserende werking van 

de gezondheidspolitiek erbij te betrekken, is in dit hoofdstuk de medische macht 

in het gezondheidszorgbeleid in de moderniserende kolonie Suriname gebleken. 

In hoofdstuk 8 wordt uitgewerkt, op welke wijze Sophie Redmond een bijdrage 

heeft geleverd aan dit gezondheidszorgbeleid en wat haar maatschappelijke 

betekenis is geweest binnen de sociaal-medische dimensie.  

 
 

 

HOOFDSTUK 6 

HUIZE REDMOND-HERKUL 

 

6.1 Inleiding 

 

Jeane Sophie Everdine Redmond (roepnaam Sophie) werd geboren op 14 januari 

1907, in een Creools christelijk gezin. Het gezin was lid van de EBG. Vader 

Philippus Josef Redmond (roepnaam Philip) en moeder Adolfina Magdalena 

Herkul (roepnaam Doffy) woonden toen in Paramaribo aan de Saramaccastraat in 

het huis bekend als letter b nummer 42.
49

 Op 10 februari 1908 werd Wilhelmina 

Josephina Charlotte geboren
50

 (roepnaam Joosje). Verder waren er 'kweekjes' in 

huize Redmond.
51

  

Om een beeld te krijgen over vorming en socialisatie van Sophie Redmond, 

wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van het leven in het ouderlijk 

huis. Eerst komen vader Redmond, moeder Redmond-Herkul en een kweekje in 

huize Redmond-Herkul in beeld. Daarna volgt een bespreking van (scholing van) 

de kinderen Redmond en enkele beste vrienden van Sophie Redmond. In dit 

hoofdstuk wordt de wereld van Sophie Redmond bekeken via de kranten De 

Surinamer en De West op haar geboortedag, vanaf 1907 tot en met haar 

afstudeerjaar 1935. 

 

 

                                                 
49

 Zie bijlage 1: geboorte akte. 
50

 Nieuwe Surinaamsche Courant van 23 februari 1908. 
51

  Zie noot in hoofdstuk 1 voor  uitleg van het begrip kweekje. 
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6.2 Philippus Josef Redmond (1886 -1956) 

 

Philippus Josef Redmond werd op 31 maart 1886 geboren te Onoribo, in het 

ongeveer 25 kilometer buiten Paramaribo gelegen gebied Para. Hij is kweekje 

geweest van een onderwijzersgezin in Paramaribo. Philip wilde onderwijzer 

worden en werd dat ook, door achtereenvolgens verschillende 

onderwijzersrangen te behalen.
52

 Destijds gold een onderwijzersrangenstelsel, 

opklimmend van 4
e 

rang (hulpakte), 3
e 

rang (onderwijzersakte), 2
e 

rang 

(onderwijzersakte) naar 1
e
 rang (hoofdakte). De 4

e
 en 3

e
 rang gaven de normale 

onderwijsakten, de 2
e
 en 1

e
 rang gaven de bevoegdheid tot hogere 

onderwijsfuncties. Voor Paramaribo diende een schoolhoofd ten minste de 2
e
 

rang en voor de districten de 3
e
 rang te bezitten (Gobardhan-Rambocus 

2000:159-160). Philip Redmond was twintig jaar oud toen zijn dochter Sophie werd 

geboren.  

Paranen stammen af van slaafgemaakten van de voormalige 

slavenplantages in het district Para, zoals Onoribo, De Vrijheid, Overtoom, 

Osembo, Topibo en Republiek. Para is een van de gebieden waar de 

vrijgekomenen, eigenaars van de plantages werden. Zij vestigden zich op de 

plantages, die later dorpen zijn geworden. Het land werd door hen niet verdeeld, 

zij hielden het in communaal bezit. Iedere eigenaar kreeg zoveel grond 

toegewezen als hij nodig meende te hebben. De kleine landbouw in Para is nooit 

uit het stadium gekomen waarin deze tijdens de slaventijd verkeerde. De gronden 

werden hier voornamelijk als kostgronden aangelegd om in eigen onderhoud te 

kunnen voorzien (Van Lier 1971:172). 

 

‘Als bekende figuur in de samenleving schreef die vader artikelen in de krant over 

het gebied waar hij vandaan kwam. Daar hadden de Redmonds bezittingen, 

percelen. Para is altijd een enorm moeilijk gebied geweest, omdat het niet verdeeld 

is in eigendomsstukken. De hele plantage behoorde toe aan een aantal mensen. 

Dat gebied hebben ze later proberen te verdelen, maar dat heeft altijd problemen 

gegeven later. Redmond was een van de medeaandeelhouders. En omdat hij 

                                                 
52

 De West 22 augustus 1956. 
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geleerd had, kwam hij op voor die mensen van de Para. Maar zoals het altijd gaat 

in dat soort situaties, je hebt altijd tegenstanders. Die willen het op een andere 

manier doen. Grondbezit waar de hele groep een stukje meer wilde hebben. Toen 

ze het wilden gaan verdelen gaf dat problemen.’ (orale auteur: journalist) 

 

Philip Redmond was in 1910 onderwijzer in Nieuw Nickerie, in het district 

Nickerie.
53

 Daarvoor was hij onderwijzer op de katholieke Sint Jozefschool in 

Paramaribo
54

, wat heel opvallend is vanwege de verzuiling in die periode.
55

 Philip 

Redmond is schoolhoofd geweest in Paradise
56

 (district Nickerie) en schoolhoofd  

in Totness
57

 (district Coronie
58

). In De Vraagbaak van 1918(:134) wordt vermeld 

dat Philip Redmond onderwijzer was van de Oranjeschool in Paramaribo. 

Uitgaande van het voorafgaande, mag verondersteld worden dat Sophie 

Redmond van haar derde tot en met haar elfde jaar in de districten Nickerie en 

Coronie heeft gewoond, en dat de kinderen Redmond in Paradise en in Totness 

op de lagere school hebben gezeten. 

De EBG werd en wordt nog steeds in Suriname aangeduid als de kerk van 

de Hernhutters. Het waren de Duitse Hernhutters die het in 1735 aandurfden om 

het christelijke geloof onder de slaafgemaakten in Suriname te verspreiden. Later 

stichtten de Hernhutters ook scholen, waar zij de slaafgemaakten leerden lezen 

en schrijven in de taal waarin zij communiceerden: het Sranan (Van Lier 

1971:128-130,142). Na invoering van de leerplicht in Suriname in 1876, startten 

de Hernhutters onderwijzersopleidingen. In het kader van de leerplicht moest de 

overheid erop toezien dat iedere leerplichtige, in de gehele kolonie, toegang 

kreeg tot onderwijs. Volgens de onderwijsverordening moesten ook scholen in de 

                                                 
53

 Surinaamsche Almanak voor het jaar 1911:97. 
54

 Surinaamsche Almanak voor het jaar 1911:98. 
55

 Een verklaring voor zijn keuze om als belijdende Hernhutter onderwijzer te worden op een Rooms 

Katholieke school, zou kunnen liggen in zijn weerstand naar een district uitgezonden te worden. De 

districten Nickerie en Coronie stonden bekend om hun primitieve leefomstandigheden en gevaarlijke 

waterroutes. Ook zijn streven om zich verder in het onderwijs te bekwamen kan een reden zijn 

geweest waarom vader Redmond niet naar het district uitgezonden wilde worden. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat vader Redmond, dankzij zijn uitgebreid netwerk en ondanks de verzuiling, als 

EBG’er een baan kon vinden op een katholieke school.  
56

 De Vraagbaak  1913:110. 
57

 De Vraagbaak 1915:134; 1916:134; 1917:146. 
58

 Het district Coronie, dat slechts van zeezijde uit was te bereken, was een van de meest afgelegen 

districten van Suriname, doordat het niet door landwegen of rivieren met de overige gedeelten van het 

land was verbonden (Van Lier 1971:171). 
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districten bevoegde onderwijzers hebben. Reeds voor de verordening verzorgden 

onderwijzers die in dienst van de EBG waren onderwijs in de districten 

(Gobardhan-Rambocus 2000:174-176). De onderwijzers in dienst van de EBG 

kenden in het vakjargon van die tijd, districtsjaren en stadsjaren. Dit betekende in 

de praktijk, dat zij gedurende enkele jaren in de buitendistricten van Suriname 

moesten werken (Werners 1998:15).  

Het leven in de districten buiten Paramaribo was vrij primitief, vergeleken 

met Paramaribo dat op verschillende gebieden veel meer te bieden had (Werners 

1998:15). Een familielid van de Redmonds vertelt dat in Nickerie schoolgaande 

kinderen hun schoenen uittrokken als zij op weg naar school waren. De straten 

waren ware modderpoelen. Op school aangekomen, wasten de schoolkinderen 

hun voeten en trokken daarna hun schoenen weer aan. Vader Redmond blijkt 

zich zo aan die primitieve situatie in het district geërgerd te hebben, dat hij het op 

een gegeven moment niet langer kon verdragen en met zijn gezin terugkeerde 

naar Paramaribo.  

 

‘Als je naar school moet gaan, dan moet je je schoen uittrekken. En als je naar 

school bent gegaan, dan ga je je voeten weer wassen. En toen zei m’n oom, “nee 

dit neem ik niet langer.” Toen was hij kwaad geworden. Hij zegt, “ik blijf niet meer. 

Ik ga weg”.’ (orale auteur: familielid) 

 

Voor onderwijzers was het niet aantrekkelijk om in de districten te werken, onder 

meer omdat in de districten geen mogelijkheden waren om verder te studeren (zie 

ook Bonne 1926 in 5.4.2). Philip Redmond kreeg in zijn detacheringperiode in 

Nickerie studieboeken en schriftelijke lessen toegestuurd van een in Paramaribo 

wonende kennis, zodat hij zich verder kon bekwamen in het onderwijs.  

 

‘Maar al die tijd dat ie daar was, studeerde hij verder. Een vriend die stuurde 

boeken en die lessen voor hem. Dus als ie in de stad kwam, toen zei hij aan die 

man, ik maak examen. Toen lachten ze…zeg, die Redmond, hij zit in Nickerie al 

die jaren dan gaat ie examen doen. Toen is ie dan examen gaan maken. En hij 

slaagde als eerste. Toen is ie hoofdonderwijzer geworden.’ (orale auteur: 

familielid) 



154 

 

 

Het gezin Redmond-Herkul heeft na terugkeer naar Paramaribo als woonplaats 

gehad, Steenbakkersgracht huisnummer 163.
59

 Op 29 oktober 1919 behaalde 

Philip Redmond de 2
de

 onderwijzersrang.
60

 Polanen (1982:47) vermeldt hierover: 

 

‘Sippie Redmond
61

, de vader van wijlen dr. Sophie Redmond, was bezig aan zijn 

examenwerk. Plotseling stond hij op en wilde het examen beëindigen. Mijn vader 

wist dat hij een goede candidaat was en riep hem met zijn zware, bulderende 

stem tot de orde: “jij gaat dóór!” en weigerde om zijn papieren te accepteren. Van 

schrik werkte Sippie door en slaagde. Na de goede afloop schonk hij mijn vader 

het grote woordenboek van Van Dale met de opdracht: “In dankbare herinnering 

aan 29 september 1919”. Op advies van mijn vader is hij later hoofd van de 

Westerschool geworden toen mijn vader naar de Hendrikschool ging.’  

 

Polanen (1982:38-44) schrijft over de vreugde in samenleving en pers toen zijn 

vader, Johannes Hendrik Nelson Polanen (1992-1939), als eerste 

‘negeronderwijzer’ in 1912, de 1
ste

 rang in het onderwijs in Suriname behaalde. 

Op advies van de inspecteur van onderwijs werd zijn vader aangewezen om de 

Westerschool die terugliep in leerlingenbestand weer tot bloei te brengen. In De 

Almanak van 1920(:124) en 1925(:352) wordt vermeld, dat Ph. Redmond 

onderwijzer en J.H.N. Polanen schoolhoofd was op de Westerschool. Op 23 mei 

1922 slaagde Philip Redmond voor de 1
ste

 onderwijzersrang
62

. 

Philip Redmond is schoolhoofd geweest van de Koningin Wilhelmina- 

school.
63

 De eerste steenlegging van de deze school was op 31 augustus 1893.
64

 

Philip Redmond zat in het comité, ter viering en herdenking van het veertigjarige 

bestaan van de Wilhelminaschool op 1 augustus 1934.
65

 Aan het einde van het 

                                                 
59

 De Almanak 1925:XLIII. 
60

 Aurora, Het eerste Surinaamse maandblad voor de vrouw, september 1955:233. 
61

 De roepnaam Sippie voor vader Redmond, is door geen enkele orale auteur genoemd.  
62

 De Surinamer van 25 mei 1922. 
63

 De Almanak van 1928:346. 
64

 De Surinaamsche Almanak 1911:30. 
65

 De West van 4 april 1934. 
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schooljaar in 1939, beëindigde Philip Redmond op 53 jarige leeftijd zijn 

onderwijzersloopbaan als schoolhoofd van de Wilhelminaschool.
66

  

Philip Redmond gaf in de avonduren les aan aankomende onderwijzers op 

de Neutrale Normaalschool. Gobardhan-Rambocus (2000:125) vermeldt dat deze 

eerste Surinaamse kweekschool werd opgericht op 7 september 1877. Op de 

Normaalschool werd deeltijdonderwijs gegeven. In eerste instantie leidde deze 

deeltijdse onderwijzersopleiding op voor de 4
e
 en 3

e
 rang. De opleiding duurde 

vier jaar. De eerste twee jaren leidde op voor de 4
e
 rang en de vervolgstudie van 

twee jaar voor de 3
e
 rang. Vanaf 1916 leidde deze onderwijzersopleiding ook op 

voor een tweejarige opleiding voor de 2
e
 rang. In datzelfde jaar kwam de 

gelijkstelling tot stand van de Surinaamse 3
e
 en hogere rangen met de in 

Nederland uitgegeven onderwijzersakten (Gobardhan-Rambocus 2000:159-160).  

Philip Redmond was lid van de kerkenraad van de Wanica[EBG]kerk
67

  en 

voorzitter van Het Herrnhutter Comité te Paramaribo.
68

 Genoemd comité was met 

erkenning van het Provinciaal bestuur van de EBG in Nederland, als hoogste 

gezag in kerkelijke aangelegenheden samen met andere lichamen van gelijke 

strekking, werkzaam aan de bevordering van de geestelijke en sociale belangen 

van de EBG in Suriname.
69

 Philip Redmond bezat complete boekwerken over de 

EBG, in verschillende talen gepubliceerd.
70

  

Onder tijdgenoten stond Philip Redmond bekend als kenner van het 

Burgerlijk Wetboek, verwoed verzamelaar van kranten, periodieken, en alles wat 

met politiek, gezondheid en samenleving te maken had. Uit vertellingen van 

tijdgenoten blijkt, dat Philip Redmond een brede juridische kennis had en 

vraagbaak was in zijn woonbuurt. In zijn kantoor, op de bovenverdieping van zijn 

woning, stapelde hij zijn verzamelde kranten en periodieken geordend op jaartal. 

De stapels die tot zowat aan het plafond toe reikten, kregen een bandje 

eromheen, met vermelding van jaar van uitgave. Met zijn vrienden debatteerde 

Philip Redmond graag over politieke en maatschappelijke gebeurtenissen in het 

                                                 
66

 Ingelijste dankbetuiging Wilhelminaschool in bezit van familielid; Surinaams Nieuwsblad Suriname 

van 2 november 1939. 
67

 EBG fondsnotulen; meerdere orale auteurs. 
68

 Het Utrechts Archief, inv. nr. 460; De Almanak voor Suriname 1925:386. 
69

 Almanak voor Suriname 1925:385. 
70

 De West van 22 augustus 1956. 
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land. Als de discussie dreigde vast te lopen, haalde Philip Redmond kranten en/of 

periodieken te voorschijn die als bewijsstukken moesten dienen voor al hetgeen 

in het debat werd beweerd. Een van die huisvrienden was Julius Koenders die 

ook in het onderwijs zat (zie 3.4.1 en 4.2.1) en een goede bekende was van (de 

familie van) de man die later met Sophie Redmond zou trouwen. Volgens orale 

auteurs werd het gezin Redmond-Herkul gerekend tot goed gesitueerde Creolen 

met een gemengde vriendenkring van volksklasse tot elite. 

Als Paraan en aandeelhouder in Onoribo, een van de voormalige 

houtplantages in het district Para, hield Philip Redmond regelmatig vergaderingen 

met de overige medeaandeelhouders. Op een gegeven moment ontstonden 

meningsverschillen onder de medeaandeelhouders over de wijze hoe Philip 

Redmond de belangen behartigde, en kwamen twee partijen tegenover elkaar te 

staan. 

 

‘De Redmonds hadden ook eigendomsrechten. Bruma
71

 was een jonge advocaat. 

Toen was hij pas afgestudeerd, vanuit Nederland naar Suriname gekomen. Hij en 

die andere advocaat
72

 hebben toen tegenover de Maatschappij, de grondeigenaren 

vertegenwoordigd bij de verkoop van de grond. Die Amerikanen die het bauxiet 

bewerkten, betaalden hun werknemers heel slecht. Vader Redmond die voor de 

werknemers opkwam, belegde vergaderingen om de mensen in te lichten dat al 

het bauxiet voor weinig geld geëxploiteerd werd en dat de mensen om 

salarisverhoging moesten vragen. Hij ondervond veel tegenstand van zijn eigen 

mensen. Op gegeven moment ontstonden er twee partijen.’ (orale auteur: 

journalist)
 
 

 

In het Surinaams Nieuwsblad van 27 en 30 november 1939 plaatste Philip 

Redmond een bericht, waarin hij aangeeft dat hij met ingang van 1 december 

1939 aftreedt als gemachtigde en zaakwaarnemer van de eigenaren en 

eigenaressen van de houtgronden Onoribo en De Vrijheid. In de bekendmaking 

verzoekt vader Redmond alle aan hem voor deze gronden verleende volmacht 

                                                 
71

 Eduard Johan Bruma (1925-2000) was familie van Sophie Redmonds echtgenoot. Hij vestigde zich 

in 1955 als advocaat in Paramaribo, nadat hij in Nederland als jurist was afgestudeerd.  
72

 Volgens Marshall (2003:115) hadden de grondeigenaren de advocaten mr. E. Bruma en mr. A.Blom 

ingeschakeld om hun belangen te behartigen. 
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als vervallen te beschouwen, en zich slechts tot hem te wenden om inlichtingen 

over zijn eigen ondernemingen op genoemde gronden.
73

 

Philip Redmond heeft de bauxietkwestie in Onoribo en De Vrijheid onder 

de aandacht van het publiek gebracht. Ik heb ervoor gekozen zijn visie over deze 

bauxietkwestie in een aparte paragraaf te bespreken. Ten eerste waren de 

families Redmond en Herkul mede-eigenaren van plantage De Vrijheid en 

Onoribo. Die gebieden waren rijk aan bauxiet; een grondstof die een van de 

belangrijkste uitvoerproducten van Suriname en een dominante sector in de 

Surinaamse economie zou worden. Ten tweede wordt bij de verkiezingsstrijd in 

1950 waaraan Sophie Redmond heeft deelgenomen (hfd. 11) in de media aan 

deze kwestie gerefereerd. Ten derde zouden onenigheden tijdens een 

aandeelhoudersvergadering in Onoribo in september 1955 Sophie Redmond 

fataal worden (zie 7.7).  

 

 

6.2.1 Achtergronden van de rechtszaak tussen de eigenaren van het bauxietdorp 

De Vrijheid en de Surinaamse Bauxiet Maatschappij 

 

Op 20 januari 1950 vond in het Eerste Kantongerecht te Paramaribo een 

terechtzitting plaats betreffende de Surinaamse Bauxiet Maatschappij (SBM)
74

 

versus de eigenaren van het bauxietdorp De Vrijheid. Om het volk informatie te 

verschaffen over de achtergrond van het proces, besloot Philip Redmond een 

vierdelig krantenartikel daaraan te wijden. Hieronder volgt een samenvatting van 

de artikelen. 

In 1915 verzochten Gibbons en Harvey, twee Amerikaanse speculanten, 

aan de eigenaren van Onoribo en De Vrijheid hun land te prospecteren en 

eventueel te kopen als in de bodem bauxieterts in voldoende hoeveelheid en van 
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 Marshall (2003:115-117) bespreekt de kwestie over de onteigening van de gronden Topibo en De 

Vrijheid. 
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 De in 1916 in Suriname gevestigde SBM is betrokken geweest bij het ontwikkelen, mijnen en 

exporteren van bauxietvoorraden van Suriname. In 1958 werd door de SBM en de Surinaamse 

regering de Brokopondo Overeenkomst getekend. Daarbij werd in samenwerking met de Surinaamse 

Overheid, het waterkrachtpotentieel van de Surinamerivier ontwikkeld, waardoor een volledig 

geïntegreerde aluminiumindustrie in Suriname tot stand kwam. Vanaf dat jaar draagt het bedrijf de 

naam: Surinam Aluminium Company (SURALCO).  (Inside cover Suralco Magazine). 
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goede kwaliteit zou worden gevonden. In Onoribo was een ‘stonbergi’ 

(bauxietberg) met drie vertakkingen bekend. De stonbergi van De Vrijheid, aan de 

overkant van de rivier, was nog groter en veel hoger. De bauxietbergen werden 

door de Amerikanen opgenomen, in kaart gebracht, en bepaalde kosten werden 

door hen betaald. Met de Amerikanen werd een overeenkomst gesloten, waarbij 

zij het recht zouden verkrijgen het bauxiet uit de grond te halen. Met Harvey 

kwam men voor de bauxietberg van Onoribo ƒ 6000 overeen en met Gibbons 

voor de bauxietberg van De Vrijheid ƒ 8500. Op Onoribo zou de zetel van het 

bedrijf zijn, de fabriek worden gebouwd en werkgelegenheid worden geschapen 

voor de bewoners. Nadat op alle punten overeenstemming was bereikt, gaven de 

eigenaren aan de Amerikanen toestemming om de zaak door een notaris in orde 

te laten maken. Alle op de overeenkomst vallende kosten zouden door de 

Amerikanen worden betaald. Eerst zou de zaak van Onoribo worden afgehandeld 

en zou de akte als kopie dienen voor de overeenkomst betreffende De Vrijheid. 

Het enige verschil in beide akten zou gelegen zijn in de overeengekomen 

geldsommen. Notaris A.J. Da Costa kreeg van de Amerikanen opdracht om het 

nodige ten aanzien van Onoribo voor het verlijden van de akte te doen. (De West 

van 26 juni 1950)  

Op 27 november 1915 gingen 15 eigenaren naar het notariskantoor van Da 

Costa in Paramaribo, om hun handtekeningen of kruismerken te zetten op de 

papieren betreffende de vestiging op hun eigendom van het recht tot het 

ontginnen, bewerken en verwerken van bauxiet. Er was een Sranan tolk 

aanwezig. Toen bleek dat de aan hen overgelegde overeenkomst niet klopte, 

weigerden de eigenaren de overeenkomst te tekenen. Na overleg tussen de 

notaris en de aanwezige Amerikaan stelde Da Costa de Paranen gerust, met de 

mededeling dat hij de werkelijk gemaakte afspraak op het papier zou vermelden 

en dat zij gerust konden tekenen. Daarop tekenden allen het papier in de stellige 

overtuiging dat het werkelijk in orde was. De overige eigenaren gingen op 29 

november 1915 in goed vertrouwen naar de stad, om te doen wat hun 

voorgangers twee dagen tevoren hadden gedaan. Op 21 december 1915 werd 

het zakelijk recht tot het ontginnen, bewerken, verwerken en vervoeren van alle 

bauxietertsen op de grond van De Vrijheid getekend en gevestigd. Echter geheel 
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in strijd met wat de partijen waren overeengekomen, zoals later zou blijken. Na 

heel veel moeite lukte het de eigenaren van het twee derde onverdeeld aandeel 

van Onoribo van Da Costa een ongetekend en ongezegeld afschrift te krijgen van 

de akte betreffende Onoribo. Uit het stuk bleek dat Da Costa geen wijziging had 

gebracht in de op 27 november 1915 voorgelezen akte, maar dat geheel Onoribo 

was verbonden in plaats van de bauxietberg. (De West van 27 juni 1950)  

 Achteraf bleek dat de eigenaren op 27 en 29 november 1915 niets anders 

hadden getekend dan een machtiging ten name van hun mede-eigenaar Labad, 

die daardoor in de gelegenheid was gesteld met de notaris samen te werken dat 

de door zijn mede-eigenaars van het twee derde onverdeeld aandeel verworpen 

akte gehandhaafd bleef. Men wendde zich eerst tot Labad, daarna tot Da Costa 

om een verklaring. Da Costa verklaarde dat er niets meer aan de zaak kon 

worden veranderd, en dat Labad die voor hen was opgetreden precies geweten 

had wat voor allen het beste was. Dit was voor de bedrogen eigenaren van 

Onoribo aanleiding om zich tot de overheid te wenden en vernietiging van de 

betwiste akte te verzoeken. In plaats van de hulp van een advocaat in te roepen, 

benaderden zij het Parket door tussenkomst van de Controleur der Belastingen. 

De procureur-generaal (P.G.) beloofde in de zaak een onderzoek te zullen 

instellen, en deelde de op het Parket verschenen deputatie mee 

districtscommissaris (D.C.) Da Silva naar Onoribo te zullen sturen voor het 

afnemen van een verhoor op het Politiestation. Na de verklaringen aangehoord te 

hebben, sprak Da Silva zijn afkeuring uit over de handelingen van de notaris. Hij 

deelde de belanghebbenden mee dat hij rapport aan de P.G. zou uitbrengen en 

dat zij van de P.G. of van hem later zouden horen wat voor hen zou worden 

gedaan, en op welke wijze aan hun bezwaren zou worden tegemoet gekomen. 

Echter, elk bericht van officiële zijde, deze kwestie betreffende, bleef uit. Wél 

verlieten Da Costa en Da Silva Suriname voorgoed. (De West van 28 juni 1950) 

In 1948 begon de SBM met voorbereidende maatregelen tot de ontginning 

van de bauxietterreinen. Op 16 november 1948 bereikte de heimachine station 

Onoribo, om de volgende dag door te varen naar het punt waar een brug zou 

worden gebouwd. Op 8 december 1948 had vader Redmond op verzoek van D.C. 

Michels met hem een onderhoud over deze bruggenbouw. De SBM had 
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weliswaar vergunning van de overheid gekregen om tot de bouw over te gaan, 

maar of zij met de eigenaren van de gronden hadden overlegd wist D.C. Michels 

niet. Het was daarom dat hij Redmond daarover inlichtingen meende te moeten 

vragen. Volgens Redmond was niets van de SBM over deze aangelegenheid 

vernomen, en had de SBM het recht niet zonder toestemming van de eigenaren 

bedoelde brug te bouwen omdat de gesloten bauxietovereenkomst haar dat recht 

niet geeft. Ook miste het gouvernement de bevoegdheid om buiten de eigenaren 

om, aan de SBM vergunning te geven tot de bouw van een brug op het eigendom 

van de eigenaren. De oevers van de rivier waren immers ook particulier 

eigendom. Het districtsarchief bleek over afschriften van de bauxietakten van De 

Vrijheid en Onoribo te beschikken. Deze akten lagen in boekjesvorm voor D.C. 

Michels. Philip Redmond maakte aan de D.C. duidelijk dat het verschil was, dat in 

de akte van Onoribo sprake is van ontginnen, bewerken en verwerken van alle 

bauxietertsen; terwijl in de akte van De Vrijheid staat: ontginnen, bewerken, 

verwerken en vervoeren van alle bauxietertsen. Na een bezoek te hebben 

gebracht aan het hypotheekkantoor constateerde Redmond dat niet één maar 

twee bauxietaktes van Onoribo op het hypotheekkantoor bekend zijn, beide 

verleden door Da Costa. (De West van 29 juni 1950) 

 

Met zijn krantenartikelen wilde Philip Redmond de lezers bewust maken van 

bauxietrijke gronden, die op een listige manier waren geroofd van ongeletterde 

particuliere eigenaren die niet het flauwste idee hadden van de waarde van hun 

bezit. Philip Redmond heeft met zijn artikelen het inzicht van de lezers willen 

vergroten, door hun ogen te openen voor de manier hoe natuurlijke hulpbronnen 

op listige wijze in handen kunnen komen van buitenlandse speculanten. Jaren 

later zou Philip Redmonds inzet voor medeaandeelhouders een dramatisch 

verloop hebben op de aandeelhoudersvergadering van 18 september 1955 te 

Onoribo, waar Sophie Redmond het leven zou laten. Philip Redmond stierf in het 

Hospitaal op zeventigjarige leeftijd op 21 augustus 1956 en werd begraven naast 

zijn eerder overleden echtgenote Adolfina Magdalena Herkul (de West van 22 

augustus 1956). 

Het voorgaande overziend, kan gesteld worden dat Philip Redmond 
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maatschappelijk heel actief was. Zijn interesse en engagement gingen uit naar 

verschillende sociaal-maatschappelijke terreinen. In volgende hoofdstukken zal 

blijken dat ook zijn dochter Sophie zich als een veelzijdige persoonlijkheid zou 

profileren. In 5.3.3 is de bijdrage van Philip Redmond in het ziekenfondswezen aan 

de orde geweest. In hoofdstuk 8 komt hij weer in beeld bij de sollicitatiepogingen 

van zijn afgestudeerde dochter Sophie en bij haar meningsverschillen met het 

Fondsbestuur. 

 

 

6.3  Adolfina Magdalena Herkul (1886-1938) 

 

Adolfina Magdalena Herkul, in 1886
75

 geboren op plantage Overtoom in het 

district Para, was twintig jaar toen Sophie Redmond ter wereld kwam. Helena,
76

 

een van de kweekjes in huize Redmond, herinnert zich nog hoe de ouders van 

Sophie Redmond elkaar vonden: 

 

‘Tante Doffy, was Herkul. Van plantage Overtoom. Als mijn oom studeerde…mijn 

oom is voorop aan het studeren…dan gaat ze daar…die man kletsen. Da’ man 

span en [toen heeft die man haar zwanger gemaakt]: Sophie!’  

 

Philippus Josef Redmond en Adolfina Magdalena Herkul zijn op 24 september 

1906 te Paramaribo getrouwd.
77

 Dat wil zeggen dat moeder Redmond al enkele 

maanden zwanger was toen zij met vader Redmond trouwde. 

Doffy Redmond is tijdens haar huwelijksleven publiekelijk op de 

achtergrond gebleven. Uit vertellingen van orale auteurs blijkt dat in het 

vroegtwintigste-eeuwse Suriname, getrouwde vrouwen vaak een binnenshuis 

bestaan hadden. Van hun echtgenoot moesten zij het huishoudelijke werk doen en 

de zorg van de kinderen op zich nemen. De echtgenoot deed er van alles aan om 

de enige kostwinner in huis en tevens het hoofd van het gezin te zijn en te blijven. 

De vrouw moest haar plaats kennen en als huisvrouw op de achtergrond blijven. In 
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 De Surinamer van 27 april 1938. 
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 Deze naam is een pseudoniem. 
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 De Nieuwe Surinaamsche Courant van 27 september 1906. 



162 

 

hoofdstuk 7 waar het echtelijk leven van Sophie Redmond aan de orde komt, wordt 

nader ingegaan op gangbare gedachtegangen over man-vrouw relaties en de 

plaats van de vrouw in de Surinaamse samenleving. 

 

‘Ze waren op de tweede plaats maar in een evenwichtig stelsel. Er waren 

afspraken. Ongeschreven afspraken. Dat die vrouw haar plaats kende. Dat ze 

geëerd werd. Men probeert de Surinaamse vrouw altijd te zien alsof ze in die tijd 

als tweederangs figuur werden beschouwd en behandeld. Maar vergeet niet, de 

Surinaamse man! Zeg niets van z’n moeder! Hij gaat je vermoorden. Men brengt 

het altijd zo negatief.’ (mannelijke orale auteur) 

 

Het door orale auteurs geschetste beeld van moeder Redmond, is dat van een 

huismus. Zij had haar vaste vriendenkring waar zij op visite ging. Meestal zat zij in 

haar hobbelstoel, op het terras in de achtertuin. Een enkele keer ging zij naar de 

markt. Moeder Redmond wordt ook geschetst als een trouwe kerkganger, af en 

toe op de zaterdagavond, zondags was haar vaste kerkdag. Ze ging ook naar 

bazaars die georganiseerd werden door de EBG kerk waartoe het gezin behoorde. 

Vooral op 1 juli, Bevrijdingsdag, hielp Doffy Redmond soms mee achter een stand. 

Helena, die jarenlang als kweekje in huize Redmond-Herkul heeft gewoond en 

gewerkt, vertelt:  

 

‘Tante Doffy deed geen werk. Ze deed niets in huis. Wat deed ze. Zitten de hele 

dag in een stoel. Dan moest ik…als ik niet uitkeek had ik zo een dikke hand. Zalig 

ma Anna
78

…die daarnaast woonde, is me komen zeggen een keer… Ze heeft me 

geroepen zeg, “hee Helena”. Ik zeg, “ja ma Anna.” A taki [toen zei ze], “dat ding wat 

je daar doet is zeer slecht. yu anu o bigi. A frow abi bigifutu. A frow abi filaria. [Je 

gaat dikke handen krijgen. Die vrouw heeft dikke benen. Die vrouw heeft filaria].
79

 

Je moet het met een veer doen. Wan [een] kippenveer. Die kippen hebben zoveel 

veren. Y’e go, y’e suku een groffe [zoek een groffe veer uit].”  Wel! toen ze [tante 

Doffy] dat zag! “San! a law y’e law? A san e tigri mi. Pur’a rotzooi. Suma gi y’a koni 

dati.” Mi taki, “ma tante, luku, mi anu e sweri. Mi no kan tan e lobi a dresi nanga mi 
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 Het woord Zalig wordt gebruikt als het gesprek over iemand gaat die is overleden. 
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 Voor de van overheidswege georganiseerde bestrijding van o.a. deze volksziekte zie 5.2.4 
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anu. Ma tante luku mi anu dya.”
80

 Ze was grof tegen mij. Maar als Sophie thuis 

kwam dan was ze koel. Want Sophie regeerde met haar:
81

 “denk er aan. Is m’n 

vader z'n nichtje hoor! En jullie zijn haar zelf gaan vragen” [om haar als kweekje 

hier in huis te nemen].’  

 

Bovenstaand citaat illustreert de ongelijke behandeling van gezinsleden in huize 

Redmond-Herkul. Het kweekje moest haar plaats kennen, niet zo wijs doen, en 

moeder Redmond duldde geen tegenspraak van het kweekje. Degene die voor 

haar opkwam was de dochter des huizes, haar nicht Sophie Redmond. Dit citaat 

illustreert de structuur van machtsverhoudingen in afhankelijkheidsrelaties in 

gezinnen met kweekjes in het koloniale Suriname. Het kweekje had geen 

inspraak, zij moest op commando handelen. De dochter des huizes mocht wel 

haar stem laten horen. 

Doffy Herkul overleed na een lang ziekbed op 25 april 1938 op 

eenenvijftigjarige leeftijd. Vader Redmond hertrouwde op 23 augustus 1939
82

 met 

zijn buitenechtelijke relatie Anna Lemmers. ‘Die vader heeft een vrouw genomen. 

Heette Anna. Ze [vader Redmond] had die vrouw reeds lang. Want ik was klein 

meisje en ik zag…in de Zwartenhovenbrugstraat over Hogestraat woonde die 

vrouw…in een erf naast [....]. Daar kwam die vader bij die vrouw. En na het 

overlijden van die moeder, is die vrouw getrouwd met hem. Ik ben die 

[achter]naam van die vrouw vergeten. Maar ik weet dat ze Anna heette’, herinnert 

een vrouwelijke orale auteur zich.  

Een vrouwelijke kennis van de familie herinnert zich: ‘Ma di a pa e go 

hertrow...dan Sophie taigi en taki: “gi mi ma yu lei negenennegentig dagen. Maar 

honderd dagen is het uitgekomen”. Want altijd ging meneer...ben eehhh... 

eehh...go drai lontu…begrijp je.’
83

 Op mijn vraag aan de verteller wat zij bedoelt 

met de uitdrukking dat vader Redmond negenennegentig dagen heeft gejokt, 
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 ‘Wel! Toen ze dat zag! “Wat! Ben je gek geworden? Het kietelt. Weg met die rotzooi. Wie heeft je 

dit geleerd?” Toen zei ik, “maar tante, kijk, ik heb last van gezwollen handen. Ik kan uw benen niet 

met mijn blote handen blijven insmeren. Maar tante, Kijk eens naar mijn handen”.’ 
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 ‘Met haar regeren’ is een Surinaams-Nederlandse uitdrukking voor ‘iemand op haar plaats zetten’ 

door het bijvoorbeeld op te nemen voor een ander. 
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negenennegentig dagen gejokt. Maar op de honderdste dag is het uitgekomen.” Want altijd ging 

meneer...ging hij ehhh...eeehh...ging hij hier en daar [bij buitenvrouwen]…snap je wat ik bedoel.’ 
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antwoordt zij: ‘Altijd a ma ben krutu in’oso nanga a pa toch. Y’e begrijp toch. Wan 

mansma. Hij gaat naar les, maar ala yuru a no les a ben go, begrijp je ’t niet?
 84

  

Maar jij bent kind, je bent binnen, je hoort het, begrijp je.’  

 

Bovenstaande citaten illustreren hoe symbolische representatie samen kan gaan 

met intersubjectieve kennis, en hoe belangrijk het is dat de onderzoeker kennis 

dient te hebben van ongeschreven sociale regels. Het citaat van de laatste orale 

auteur is er een voorbeeld van, dat als orale auteurs en onderzoeker eenzelfde 

koloniale achtergrond delen er binnen een bestaand schema kan worden gepraat. 

In tegenstelling tot de vorige orale auteur, probeert de laatste orale auteur via 

beeldspraak te vertellen over de buitenechtelijke relaties van vader Redmond. Dit 

is een voorbeeld van hoe onderzoeker en (ex-) gekoloniseerden met elkaar in 

gesprek kunnen zijn over situaties die zich afspeelden in een gedeeld koloniaal 

verleden. Vanuit een gedeelde beleving kan een manier van praten ontstaan van 

taalgebruik en uitdrukkingen, zoals Surinamers dat onderling gewend zijn. Ook 

hoeft het voor Surinamers gebruikelijk overstappen van het Sranan op het 

Nederlands en omgekeerd niet nader geëxpliciteerd te worden. Zie ook 2.2.3 

waar er op wordt gewezen dat binnen taalgemeenschappen, taalgebruikers 

woorden en hun verbindingen op een zodanige manier gebruiken, dat ze van 

elkaar weten wat ze met hun taaluitingen bedoelen. 

 

 

6.4   Een dag uit het leven van Helena, een kweekje in huize Redmond-Herkul 

 

Het ouderlijk huis van Sophie Redmond was gelegen aan de Steenbakkersgracht, 

dichtbij de Van Idsingastraat. Op het achtererf stonden verschillende 

vruchtbomen. Orale auteurs herinneren zich een manja[mango]-, appel-, en 

korsow-alanya [mandarijn]boom en suikerriet. Het gezin had een hond die veelal 

voorin rondhing. Het was een huis met een achter veranda en een boven en 

beneden balkon aan de straatkant. Vaak kwamen kinderen langs, buurtjongens 
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 ‘Altijd mopperde die moeder in huis met die vader toch. Je begrijpt het toch? Een man! Hij gaat 

naar les, maar niet altijd als hij van huis ging, ging hij ook daadwerkelijk naar les, begrijp je het 

niet?’ [de verteller durft niet openlijk de woorden ‘buitenechtelijke verhouding’ in de mond te nemen]. 
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deden werk rondom het huis, er was altijd wat te eten en te drinken, en de 

kinderen kregen altijd wat lekkers en vruchten mee naar huis.  

De meeste kweekjes in huize Redmond-Herkul waren vrouwelijke 

familieleden. Het aantal kweekjes varieerde. Aan hen waren verschillende 

huishoudelijke taken toegewezen. Ook Helena, kind van een van Philip 

Redmonds broers, werd als dienstmeisje ingezet. Zij deed huishoudelijk werk, 

marktinkopen, en bediende de gasten. Helena verzocht onderzoeker [smk] 

uitdrukkelijk om haar belevenissen in huize Redmond in deze studie op te nemen. 

Zoals in een eerdere noot vermeld is deze naam een pseudoniem. Ik heb er 

uiteindelijk voor gekozen om een angstige dag uit Helena’s leven weer te geven, 

omdat in deze vertelling aspecten over de opvoeding van de kinderen Redmond 

zitten en hoe het kweekje het een en ander heeft ervaren. Ook deze orale auteur 

vertelde haar herinneringen afwisselend in het Sranan en Nederlands. 

 Helena had een eigen kamer op de bovenverdieping. Als de Redmonds ‘s 

avonds bezoek hadden trok Doffy Redmond aan het touwtje van de lichtschakelaar 

onderaan de trap. Als het licht aanging dan begreep Helena dat ze gasten moest 

gaan bedienen. Het licht scheen precies in haar gezicht. Vooral in de avonduren 

als ze lekker in bed lag moest zij vaak opstaan. Ook al waren Sophie en Joosje 

thuis, Helena moest opstaan om gasten te bedienen. Als Helena naar de markt 

ging mocht zij van haar tante Doffy geen hoed, maar een hoofddoek dragen. Dan 

moest zij om vijf uur ’s morgens opstaan. Rond die tijd waren veel kooplieden met 

hun marktkarren en marktwaren op weg naar de markt. 

 Op een van deze vroege ochtenden op weg naar de markt zag Helena 

opeens, als uit het niets verschenen, een heel lange man tegen een brugleuning 

staan. Het was stil op straat. Er was geen marktkar te bekennen, er waren nergens 

kooplieden te zien. Telkens als Helena naar die lange man keek, leek het alsof hij 

zijn ogen op iets anders richtte. Een raar gevoel bekroop haar. Helena riep Gods 

naam. Met veel angst en beven is zij langs die lange man gelopen terwijl zij de 

woorden ‘Vrede….Vrede’ uitsprak.
85

 Helena ging vervolgens aan de andere kant 

van de brug lopen. Plotseling zag zij diezelfde lange man bij een amandelboom 
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 Helena sprak de woorden ‘Vrede’ uit, omdat zij het gevoel had dat het hier om een niet-levend 

wezen ging. 
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van het bejaardentehuis, even verderop, staan. Vanonder haar ooghoeken keek ze 

naar hem, nam een loop, en begon te schreeuwen. Bejaarden van het tehuis 

kwamen op straat kijken wat er aan de hand was.  

 

‘Ik heb gerend tot naar die politiestation. Ik ben in dat huis gevallen…zo..Wap! 

[uitroep]. En toen schrokken die mannen. Heeheehee! Wat is er! Waar ga je! Ik was 

ongeveer achttien jaar. Daar ben ik naar binnen gerend.’ 

 

Helena viel languit op de grond in het politiebureau. Zij werd door agenten 

geruststellend toegesproken; zij gaven haar een tablet en een glas water. Zij 

wezen haar een bank aan waar zij rustig op kon gaan zitten en zeiden tegen haar 

dat zij op die bank mocht slapen als zij dat wilde. In het gesprek met de agenten 

bleek dat het rond twee uur in de ochtend was. De politieagenten zeiden tegen 

Helena dat zij haar zouden wekken zodra de visverkoop zou beginnen. Helena 

vertelde wie zij was en hoe zij heette. Op de vraag of Sophie Redmond familie van 

haar is, antwoordde zij dat Sophie Redmond haar nicht is. De politieagenten 

begrepen maar niet dat Helena zo vroeg ’s morgens naar de markt was gestuurd 

om vis te gaan kopen. Helena legde de politieagenten uit dat haar tante zeker niet 

op de klok had gekeken, anders had ze haar niet zo vroeg wakker gemaakt. Nadat 

Helena de tablet met water had ingenomen viel zij in slaap. Zij werd door 

politieagenten wakker gemaakt toen de visverkoop begon. 

 Op haar oude dag doen haar belevenissen in huize Redmond-Herkul Helena 

nog pijn, en zit het haar nog steeds dwars dat zij verplicht werd een hoofddoek in 

plaats van haar favoriete en destijds populaire en modieuze Panamahoed te 

dragen als zij naar de markt ging. Zij vertelt hoe de vissen tekeer gingen in het 

bekken op haar hoofd en hoe het spattende viswater op haar lijf terecht kwam. 

Thuis aangekomen stonk zij alleen maar naar vis. Zij moest eerst de dode vissen 

schoonmaken, dan pas mocht zij in bad. De levende vissen werden in een vat met 

water gezet voor later gebruik. De schoongemaakte vissen werden dezelfde dag 

nog gebakken. De levende vissen werden de daaropvolgende dagen beetje bij 

beetje schoongemaakt, gebakken en opgegeten, totdat alle vis op was.  

 Helena vertelt dat aan haar niet de scholing is gegeven die haar was 

beloofd, terwijl Sophie en Joosje wel de beste scholing hebben gehad. Helena 
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vertelt dat toen ze nog thuis woonde, elke zaterdagmorgen als de trein in Para 

stopte, tante Doffy kwam aanlopen met die ene vraag aan haar ouders om Helena 

bij hen in huis te nemen. Helena’s vader wilde daar niets van weten en zei even 

vaak dat hij nog zoveel armoe mocht lijden, maar dat hij aan niemand zijn kinderen 

als kweekje zou meegeven. Omdat haar oom Philip en tante Doffy  zo vaak hierom 

vroegen zei Helena’s moeder uiteindelijk tegen haar vader: ‘je broer heeft gezegd 

dat alles wat zijn kinderen weten ook Helena gaat weten. Laat haar gaan. Dan ben 

ik tenminste ook vrij van dat gekletst iedere zaterdagmorgen. En zo heeft mijn 

vader mij laten gaan en werkte ik daar in huis.’   

 Het was een verademing voor Helena dat zij in het kader van dit onderzoek 

haar vertelling heeft kunnen doen. Centraal in haar belevenissen in huize 

Redmond-Herkul staan haar onprettige ervaringen als kweekje, de teleurstelling 

dat zij niet verder heeft mogen leren, en dat zij naar haar gevoel onder valse 

voorwendselen naar huize Redmond-Herkul is verhuisd. 

 

Foto 2: Ouderlijk huis aan de Steenbakkersgracht , Paramaribo (1955). Deze foto had 

Sophie Redmond naar haar geliefde Emile Monkau gestuurd, die op Curaçao woonde en 

werkte. Met deze foto laat Sophie Redmond aan haar geliefde zien, in welk gedeelte van 

haar ouderlijk huis haar artsenpraktijk-aan-huis zich bevond (zie x). De tekst onderaan 

bovenstaande foto is Sophie Redmonds handschrift en staat aan de achterkant van de 

originele foto. De tekst luidt: Genomen v/uit de kant v/d Idsingstr. Je ziet de poort; volgens 

beschrijving zie je dus de deur en venster v/mijn polikliniek. Uit: privé-archief smk. 
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Helena’s leven in huize Redmond is een voorbeeld van wat in Het ambacht 

(1912:39) staat vermeld, dat het in huis nemen van kweekjes soms gepaard ging 

met pure exploitatie en harde bejegening van het kind. Opmerkelijk is dat Philip 

Redmond in zijn lezing op een vergadering van het Surinaamsche-Onderwijzers-

Genootschap pleitte voor een betere behandeling van en scholing voor kweekjes. 

Het Surinaamsche-Onderwijzers-Genootschap was unaniem van mening dat het 

kweekjessysteem niet bevorderlijk was voor de opvoeding van kweekjes en in 

heel veel gevallen een goede voortgang van hun schoolonderwijs bemoeilijkte. 

Het Surinaamsche-Onderwijzers-Genootschap was van oordeel dat veel 

kweekouders de kweekjes uitbuitten in het voordeel van hun eigen gezin. Het 

Genootschap meende dat bij het behartigen van de belangen van die weerloze 

kinderen ook hun onderwijsbelang werd gediend en verzocht daarom aan de 

gouverneur en de Koloniale Staten om een wettelijke regeling te treffen in het 

belang van de kweekjes, in de vorm van een goede kweekjesverordening. Het 

Surinaamsche-Onderwijzers-Genootschap betreurt het, dat de door gouverneur 

Baron van Asbeck aan de Koloniale Staten in 1916 voorgestelde 

kweekjesverordening nog niet tot stand was gekomen. (Koloniaal nieuws en 

advertentieblad Suriname van 27 mei 1921) 

 

 

6.5 Scholing van de kinderen Redmond 

 

In 6.2 is aan de orde geweest dat de kinderen Redmond een gedeelte van hun 

kinderjaren in Nickerie en Coronie hebben gewoond en daar op de lagere school 

hebben gezeten. In de rubriek ‘Scheepstijdingen’ in de krant ‘Suriname. Koloniaal 

Nieuws en advertentieblad’ van 25 januari 1918 staan als binnengekomen 

passagiers van Coronie op 20 januari 1918, ook de Redmonds vermeld. Philip 

Redmond schrijft in Aurora (september 1955:234) dat hij zich herinnert dat zijn 

dochters in hun Coronie-jaren ‘respectievelijk koopvrouw en zangeres wilden 

worden, echter niet meer wie van haar aan de Zang en wie aan de Winkel dacht.’ 

Terug in de stad ging Sophie’s droomwens uit naar landbouwer en Joosje’s 
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droomwens naar huisvrouw, vertelt een orale auteur. Toen de meisjes wat groter 

waren ging Sophie’s voorkeur uit naar het artsenberoep en wilde Joosje een baan 

als kantoorjuffrouw. Uiteindelijk werd Sophie geneesheer en Joosje griffier. 

 

 

6.5.1 Jeane Sophie Everdine Redmond (1907-1955)  

 

Sophie Redmond was drie jaar toen zij met haar ouders naar het district Nickerie 

vertrok, en elf jaar toen het gezin Redmond-Herkul naar Paramaribo terugkeerde. 

Terug in Paramaribo, werden de kinderen Redmond op de Van 

Sypesteyn[lagere]school ingeschreven. In 1923 stroomde Sophie Redmond in, in 

de zevende klas van de Hendrik[mulo]school. De Hendrikschool bestond uit acht 

klassen, waarvan de eerste vijf overeen kwamen met de vijf laatste klassen van 

een lagere school. In de drie hoogste klassen bereikte het onderwijs het peil van 

middelbaar onderwijs, en kwamen vrijwel overeen met de eerste drie klassen van 

een hogere burgerschool (H.B.S.) in Nederland (Van Lier 1971:208; Gobardhan-

Rambocus 2000:155-156). 

Een mannelijke klasgenoot herinnert zich nog het jaar van instroming: 

 

‘Ik heb met haar in de klas gezeten. Op de Hendrikschool. Zevende klas. In die 

tijd had ik vioolles van een zekere Bueno de Mesquita. Toen ik vertelde van een 

nieuwe leerling in de klas, dat ik hoorde dat die ook muziek maakte, en dat er bij 

hun thuis muziek werd gemaakt, zei hij, “dat is een leerling van mij”.’  

 

Een vrouwelijke orale auteur herinnert zich een gesprek dat zij opving, toen 

de leraar Hendrik Polanen
86

 aan zijn dochter en haar vriendin vroeg wat ze wilden 

worden: 

 

‘Op een dag...ik weet niet of ze vakantie hadden gehad...want Esseline's vader 

was onderwijzer op de Westerschool. Vroeger was het Dahlbergschool. Maar 
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 Polanen (1982) vermeldt dat zijn vader, Johannes Hendrik Nelson Polanen (1882-1939), de eerste 

’neger’ was die de Hendrikschool bezocht en zijn mulo diploma op die school behaalde (zie ook  De 

West van 22 oktober 1912).  
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later was het Westerschool. En op die school was Esseline’s vader onderwijzer. 

Meester Hendrik Polanen. Op die school was hij onderwijzer. Maar ik weet niet of 

ze vakantie hadden gehad ofzo, maar toen zijn ze daar op school gekomen. Want 

Esseline kwam bij haar vader met Joosje. Want Sophie had een zus, genaamd 

Joosje. Ze waren met z'n tweeën. Dus toen ze daar aankwamen, toen zei 

meester tegen hen, “dames wachten jullie even”. Toen hebben ze gewacht. Toen 

meester klaar was...want ik was brutaal...toen hij klaar was, heb ik mij achter de 

trap verstopt. Toen luisterde ik ze af. Toen zei meester, “zo dames jullie zijn hier 

gekomen”. Esseline antwoordde “ja”. Ze zei...maar ik denk dat ze geslaagd waren 

hoor…toen vroeg meester “en wat gaan jullie worden”. Toen sprong Es op. Es zei 

“ik ga apothekeres worden en Sophie wordt dokter”. Toen vroeg meester: “en jij 

Joosje, wat ga jij worden”. Ze zei “secretaresse”. En zo is het geweest. Zo is het 

geweest.’ 
87

 

 

In De West van 26 september 1924 staan de namen van de geslaagden
88

 van de 

Hendrikschool vermeld. Onder de geslaagden bevinden zich Sophie Redmond en 

haar schoolvriend met wie zij jaren later zou trouwen. Na het behalen van haar 

mulodiploma in 1924 gaf Sophie Redmond haar ouders te kennen dat zij dokter 

wilde worden en geen onderwijzeres zoals haar vader wenste. Onderwijzeres 

was in die tijd vooral voor vrouwen uit haar etnische groep het hoogst haalbare. 

Vader Redmond beschrijft in Aurora (september 1955:233-235) hoe hij deze 

dochter, die zich geprofileerd had als iemand met een eigen mening, tevergeefs 

op andere gedachten probeerde te brengen. Op jongere leeftijd was er ook al een 

discussie ontstaan. Toen ging het over het volgen van muzieklessen. Ook toen 

liet Sophie Redmond een eigen mening horen door te kennen te geven dat zij 
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 Het oorspronkelijke citaat: ‘Na wan dei den..mi no sabi efu na vakantie den ben kisi...want Esseline 

pa ben leri na Westerschool. Vroeger was het Dahlbergschool. Maar later was het Westerschool. En 

na dape Esseline pa ben leri. Meneer Hendrik Polanen. Dape a ben leri. Ma mi no sabi efu na 

vakantie den ben kisi, efu na san den ben kisi, maar dan zijn ze daar op school gekomen. Want 

Esseline kon na en pa nanga Joosje. Want Sophie ben abi wan sisa nen Joosje. Den tu ben de. Dan di 

den kon, dan meneer taki nanga den taki, “dames wachten jullie even”. Dan den wakti. Dan die 

meneer klaar...want mi ben vrijpostig...dan di den klari dan mi go kibri na in’a trapu. Dan mi luister. 

Dan meneer taki:”zo dames zijn jullie gekomen”. Esseline piki taki: “ya”. A taki...ma mi denki na 

slaag den ben slaag yere. Dan meneer aksi taki: ”en wat gaan jullie worden”. Nomo Es dyompo. Es 

taki: “ik ga apothekeres worden. Dan wordt Sophie dokter”. Toen meneer aksi: “en jij Joosje, wat ga 

jij worden”. A taki: “secretaresse”. En zo is het geweest. Zo is het geweest’. 
88

 In betreffende periode waren kranten niet nauwkeurig in het vermelden van  voorletters van 

personen en de spelling van  (achter)namen. 
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liever viool wilde spelen, en geen piano zoals haar ouders wensten.  

 

‘Op 29 October 1919 behaalde ik de tweede onderwijzersrang. Dit bracht met zich 

mee een behoorlijke salarisverhoging en verbetering dus van mijn financiële 

positie. Nu kon ik in vervulling doen gaan mijn wens aan mijn beide dochters 

Sophie en Joosje muziekonderwijs te laten geven. Moeder de vrouw en ik werden 

het eens, dat ik in het bezit van een piano zou trachten te komen en dan onze 

beide meisjes stellen onder leiding van de grote Meester Helstone
89

. Nadat alles 

behoorlijk was voorbereid en ik mij met medewerking van de Heer Helstone 

verzekerd had van de piano van de Heer W. de Hart, deed ik de meisjes 

mededeling van hetgeen te gebeuren stond. Met grote blijdschap nam Joosje, de 

jongste, kennis van m’n mededeling. Geheel anders was het bij Sophie. “Ik wil 

geen piano leren spelen”. Met deze woorden beantwoordde ze mijn mededeling. 

Op mijn vraag, wat zij dan wél zou willen spelen, kwam het verrassende 

antwoord: “Ik wil viool leren spelen”. Al mijn praten hielp niets. Mijn goede 

bedoelingen hadden a.h.w. het eerste conflict tussen mij en mijn 13-jarige dochter 

veroorzaakt. Want ze bleef bij haar mening: “Geen piano, maar viool!”.’ (Aurora 

september 1955:233) 

 

 

6.5.1.1   Sophie Redmond wil dokter worden 

 

Philip Redmond vermeldt dat zijn dochter ook bij de discussie over haar 

toekomstig beroep bij haar standpunt bleef. In dit conflict waar de meningen van 

vader en dochter lijnrecht tegenover elkaar stonden, gaf Sophie op gegeven 

moment te kennen dat zij liever dienstmeisje werd als haar vader een dokter 

studie niet voor haar wilde of kon betalen. 

 

‘(…) En op haast onverschillige toon zei zij: “Ik wil Dokter worden, Pa”. Op dit 

antwoord rekende ik niet. Het betekende voor mij een grote verrassing. We zaten 

enige minuten sprakeloos tegenover elkander. Ten laatste verbrak ik het 
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 De Surinamer Nicodemus Johannes Helstone (1853-1927) promoveerde in 1894 cum laude aan het 

conservatorium van Leipzig. Hij ontplooide zich als pianist, organist, dirigent en componist (Van 

Kempen 2003:410). Helstone is ondervoorzitter geweest van het Herrnhutter Comité waar vader 

Redmond voorzitter van was (inventaris nr. 460, Het Utrechts Archief). 
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stilzwijgen en vestigde haar aandacht op vele dingen en omstandigheden, ook het 

feit dat ze van het vrouwelijk geslacht was, daarbij NEGERIN, en dat ze vrijwel 

geen kans had ooit het radicaal van DOKTER te behalen, gezien het gesternte, 

waaronder we leefden. Mijn geheel pleidooi was er op gericht haar ertoe te 

brengen de school als haar werkplaats te kiezen, dus ONDERWIJZERES te 

worden. Maar…….met dit voorstel kon ze zich niet verenigen. Hoogst onvoldaan, 

maakte ik aan deze eerste bespreking een einde. Enige dagen later volgde een 

tweede onderhoud over de keuze van een beroep, wederom zonder resultaat. En 

kort na de aanvang van de derde conferentie zei ze: “Pa, laat ons hierover niet 

verder praten. Ik heb er geen zin in, om onderwijzeres te worden. Ik wil gaarne 

dokter worden. Maar als U geen geld hebt, om de dokterstudie voor me te 

betalen, of als U die studie voor mij niet wilt betalen, dan wil ik ervan afzien. Maar 

dan verzoek ik U om toestemming, om dadelijk als dienstmeisje in dienst te gaan. 

Ik kan onmiddellijk uit werken gaan!” ….. (…)’ (Aurora september 1955:234-235) 

 

In hoofdstuk 2 zijn status en waarde van egodocumenten in deze studie aan de 

orde gekomen. In het bijzonder uit de egodocumenten van Grace Ruth 

Schneiders-Howard, ontstaat een beeld van de tijd en de sfeer waarin de 

waarschuwing van vader Redmond begrepen moet worden. Die koloniale wereld 

vol structuren van gender en etnische plafonds wordt helder geïllustreerd door 

een brief van Schneiders-Howard, gericht aan de heer Pleyte, toenmalige 

minister van koloniën in Nederland, gedateerd 21-XI-‘14.
90

 Schneiders-Howard 

zet in deze brief de noodzakelijkheid uiteen van Europees gediplomeerde zusters 

voor Suriname. De inhoud van de brief geeft op heldere wijze de minachting weer 

voor Surinaamse meisjes die volgens Schneiders-Howard nog niet geschikt 

zouden zijn om in zulke grote getallen in het Hospitaal te werken. Schneiders-

Howard pleit voor een betere opvoeding voor die negermeiden. Ze schrijft: 

 

‘De vrouw is nog niet ontwaakt in Suriname. En we zijn hier nog lang niet zoo ver 

dat den noodigen jonge meisjes met eene betere opleiding zuster willen worden. 

De gedipl. zusters die er zijn worden door hun "meiden" genoemd....En ze willen 

niet onder die ‘’negermeiden’’, zoals ze zeggen komen te staan. Die meisjes zijn 

                                                 
90

 Nationaal Archief. Collectie Rollin Couquerque. Nr. toegang 2.21.142. bestanddeel 19. Specificatie 

schneiders-howard. 
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over 't algemeen heel babbelzuchtig en op straat weet men precies wat iedereen 

scheelt die in 't Hospitaal behandeld wordt. Dat mag niet. We moeten meisjes met 

een betere opvoeding in 't Hospitaal krijgen die onder de leiding van mevr. B. en 

den anderen nederl. gedipl. zusters dan heele goede, lieve zusters zullen worden. 

Die meisjes maken teveel gekheid met de doctoren en met de oppassers. Veel 

patiënten nemen daar aanstoot aan want ze zijn te luidruchtig en dat hindert de 

zieken. De Nederl. zusters spreken wel met de heeren doctoren -voeden hun 

geest - leeren van hun -maar dat alles gaat heel kalm - geen zieke heeft er last 

van. Nu zijn de Sur. meisjes wel vreeselijk jaloers op de nederl. betere 

gesalarieerde gedipl. zusters en daarom zuigen ze direkt fenijn uit een onschuldig 

gesprek van zoo'n zuster omdat zij laag zijn en laag denken.’
 
 

 

In Schneiders-Howards egodocumenten zijn veel brieven van deze strekking te 

vinden. Haar brieven geven heel goed de atmosfeer weer van de wereld waarin 

Sophie Redmond is opgegroeid: een postslavernij samenleving waar witte 

mensen zich superieur achtten boven mensen met een andere kleur. Hier gaat 

het niet over de hedendaagse politieke term zwart, maar om de donkere 

huidskleur. Ondanks het feit dat de maatschappelijke positie van de 

kleurlingengroep veel beter werd en verschillende kleurlingen het tot aanzien 

brachten, bleven in de periode 1863-1940 negatieve opvattingen over de kleurling 

hardnekkig voortbestaan (Van Lier 1971:200). Zoals orale auteur Esseline 

Polanen het treffend zegt: 

 

‘Iemand zei tegen mij, je bent Creoolse en zo beschaafd. Ik zei tegen die 

persoon: ”mevrouw, omdat ik Creoolse ben, daarom ben ik zo beschaafd”. Dit 

zegt al genoeg hoe ze over ons dachten.’  

 

Racisme beheerste het maatschappelijke en het intellectuele leven in betreffende 

periode. De schrik van vader Redmond is dan ook heel goed voor te stellen, toen 

zijn dochter tegen hem zei dat ze dokter wilde worden. Sophie Redmond liep 

kans als student geweigerd te worden op de geneeskundige school. Niet omdat 

zij vrouw was, maar omdat zij een kroesharige donkerkleurige Creoolse was. 

Want voordat Redmond zich als student aanmeldde op de geneeskundige school 
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waren er al enkele ‘niet-negerinnen’ afgestudeerd: Selly Fernandes op 15 oktober 

1918, Mathilde Nassy op 14 oktober 1919 en Cecilia Cabell op 28 augustus 1920. 

De reactie van vader Redmond geeft helder weer hoe beperkt de mogelijkheden 

tot sociale mobiliteit voor donkerkleurige kroesharige Creoolse vrouwen waren in 

het vroegtwintigste-eeuwse Suriname. Onderstaande citaten laten zien hoezeer 

gender in samenhang met etniciteit een uitsluitende werking had in die periode. 

 

‘Waar bijvoorbeeld de mulatten kansen kregen bij een sollicitatie of bij een studie, 

het werd hen makkelijk gemaakt. Maar het was zo, de neger zelf verkeerde in 

een achteruitgeschoven positie. Vroeger was het zo, vooral bij de neger zelf, het 

was niet makkelijk. De vrouwen kregen niet de kansen die de jongens kregen. De 

meisjes kregen niet de kansen die de jongens kregen. Dus op gegeven ogenblik, 

als je een gezin had, en er waren jongens in het gezin, werd het veelal zo gesteld 

dat de jongens de kansen kregen. Bijvoorbeeld dat ze verder konden studeren. 

Wat de meisjes betrof, alles werd onderwijzeres of om op een kantoor te komen. 

En ook dat werd bemoeilijkt. Ze kregen niet zoveel kansen om op de kantoren te 

komen. De meeste gingen naar het onderwijs toe. Maar zij [Sophie Redmond] 

had al toen ze van school ging, toen zei ze wel dat ze dokter wou worden. En 

zoals de toestand was...die vader had nooit eraan gedacht dat een dochter die 

richting uit zou gaan. Je weet dat er moeilijkheden gaan komen. Want niemand 

gaat je vlot helpen. Vooral een dame gaat er hard tegenaan moeten boksen.’ 

(weduwnaar van Sophie Redmond) 

 

‘Het was sterk in Suriname. Men praat over discriminatie. 't Was sterk hoor. Je 

zou bijvoorbeeld examen moeten afleggen met een mulattin. Je kan beter hebben 

gewerkt, maar die mulattin krijgt die baan en jij niet.’ (mannelijke orale auteur) 

 

Het bovenstaande reflecteert koloniale vooronderstellingen over donkerkleurige 

Creolen en [de destijds gebruikelijke term] negers, en hoe vooroordelen kunnen 

binnensluipen in denkpatronen. Het bovenstaande geeft een indruk van de 

etnische structuur in de toenmalige kleur hiërarchische koloniale Surinaamse 

samenleving. Kleuronderscheid werd niet alleen gemaakt tussen verschillende 

etnische groepen, maar ook binnen etnische groepen. Van Lier (1971:207) 

vermeldt dat men wel eens in hetzelfde gezin discriminatie aantrof. Het kwam 
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voor dat ouders het lichtergekleurde kind op een hoger voetstuk plaatsten dan de 

broer of zus die, zoals dat zo vaak in gekleurde families het geval is, donkerder 

was. 

  

‘Ik zag het zelf met mijn moeder. Want ik had heel veel medelijden dat mijn 

moeder niet verder is gaan leren. Ze heeft zich beziggehouden met die witte 

nichten van d'r, die d'r als niets zagen. En dat ze niet zelf heeft geleerd. En hoe 

alle mensen d'r wilden onderdrukken. Dus ik kon er niet tegen. En ik heb een hele 

kast, een mahoniekast, gespleten tegen die deur. Want ik had een hobbelstoel d'r 

tegenaan geslagen. En ik had tegen die tante gezegd, mijn moeder is onder jou 

jouw moeder en jouw broers maar ik niet. En uit boosheid heb ik die kastdeur 

gespleten in tweeën. En ze heeft me gerammeld [een pak slaag gegeven]. En ik 

heb uitgescholden. Ik heb alles kort en klein geslagen. Alleen omdat ik wilde 

opkomen voor mijn moeder.’ (vrouwelijke orale auteur) 

 

Terugkomend op de discussie tussen vader Redmond en zijn dochter Sophie: 

hier is duidelijk sprake van een dochter die een zwakke plek van haar vader wilde 

raken en zo haar zin wilde doordrijven. Huize Redmond-Herkul behoorde tot de 

goed gesitueerde Creolen in de Surinaamse samenleving. Het kind Sophie was 

er van overtuigd dat haar vader, uit trots, niet zou toelaten dat een van zijn 

dochters dienstmeisje zou worden. Het kind Sophie realiseerde zich maar al te 

goed dat haar ambitieuze vader het beste voor had met zijn kinderen en niets 

anders wilde dan dat zij, Sophie, zich verder zou ontwikkelen en carrière zou 

maken.  

In ieder geval: ondanks de toen heersende gender- en etnischgerichte 

beperkingen ten opzichte van scholing van ‘neger’vrouwen, hebben moeder en 

vader Redmond hun dochter bijgestaan in haar streven om dokter te worden. Zij 

kregen het voor elkaar dat Sophie Redmond in 1925 ingeschreven werd op de 

geneeskundige school. Aanvragen om als leerling toegelaten te worden tot de 

geneeskundige school moesten schriftelijk worden ingediend bij de 

geneeskundig-inspecteur
91

. Sophie Redmond liep kans geweigerd te worden 

                                                 
91

 verschillende jaargangen van De Almanak voor Suriname; De West van 12 september 1934. De 

ambtsperiode van de eerste geneeskundig-inspecteur, Dr. A . Salomons, duurde van 1879-1908. Toen 
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vanwege haar etnische achtergrond. 

 

‘Sophie Redmond is toen ze van school kwam…is ze gaan studeren voor dokter. 

Dat was iets geweldigs. Een negerin die dokter wilde worden. Want d’r vader 

vroeg wat wil je worden als je van school bent. Toen zei ze dokter. En d’r vader 

dacht dat ze gek was, dat ze een negerin was en ze wil dokter worden. Maar ze 

bleef volhouden dat ze dokter wilde worden. Het was een brutale hoor. Het was 

iets om haar op die geneeskundige school te krijgen. (…) Ik weet nog, toen was 

er een officier destijds. En hij zegt, waarom ...waarom moet ze dokter worden. 

Maar ik heb haar altijd gezegd: hij moest nu komen om te zien dat je dokter wordt. 

Nou! Sophie werd dokter! In de buurt bij ons. Om haar ingeschreven te krijgen 

had haar vader kapittel gemaakt [herrie geschopt].’ (Esseline Polanen) 

 

        
 

     
Krantenknipsel 1: Krantenknipsels over behaalde examens op de Geneeskundige School. 

 

Tussen november 1927 en eind februari 1935 slaagde Sophie Redmond voor het 

eerste natuurkundig gedeelte
92

, het examen practisch geneeskunde
93

, het 

examen theoretisch heelkunde
94

, het examen practisch heelkunde
95

, het examen 

theoretisch verloskunde
96

 en het examen practisch verloskunde
97

.  

 

                                                                                                                                                         
Salomons in 1908 vertrok, werd de taak van geneeskundig-inspecteur tot 1921 waargenomen door de 

Chef van de Militaire Dienst. Van 1921 tot 1927 waren het gescheiden functies. In 1927 werden deze 

functies onder één hoofd verenigd (Hallewas 1981:86-87). 
92

 De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6 november 1927 
93

  De Surinamer van 24 juli 1932 
94

 De West van 23 februari 1934 en De Surinamer van 24 februari 1934 
95

 De West van 21 maart 1934 
96

 De West van 13 februari 1935 
97

 De West 27 februari 1935 
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‘Dus ze studeerde, studeerde, studeerde en studeerde maar. Pan! [Uitdrukking] 

Op een dag naar ik heb gehoord is Sophie niet geslaagd. Ze zei: “ik doe het niet 

meer”. De vader zei: “dat kan niet. Al moet ik met één broek rondlopen je probeert 

het weer”. Want ze wilde het opgeven. Die vader zei je moet doorzetten, de 

moeder zei je moet doorzetten. Ze heeft toen doorgezet. Want in Suriname 

gehoorzaamden wij onze ouders. We hadden eerbied voor onze ouders. Dus haar 

vader zei, je zet door. Al blijf ik met die ene broek rondlopen, maar jij zet door. En 

toen heeft ze doorgezet en is ze geslaagd.’
98

 (vrouwelijke orale auteur: kennis en 

patiënt).  

 

 

6.5.1.2 Sophie Redmond is dokter geworden 

 

 

Krantenknipsel 2: Sophie Redmond gevestigd als genees-, heel- en verloskundige 

 

Op 25 februari 1935 rondde Sophie Redmond de zesjarige opleiding genees-, 

heel- en verloskundige af. Zij had er bijna tien jaar over gedaan. In De West van 1 

maart en van 4 maart 1935 en in Het Surinaams nieuwsblad Suriname van 5 

maart 1935 is een bericht geplaatst over de vestiging van mejuffrouw J.S.E. 

Redmond met ingang van 4 maart als genees- heel- en verloskundige aan de 

Domineestraat 40, allernaast Boekhandel C.K.C. Spreekuren van half acht tot 

negen uur ’s morgens en van vier tot vijf uur ’s middags.  

                                                 
98

 Het oorspronkelijke citaat: ‘Dus a studeer e go a studeer e kon, a studeer e go a studeer e kon. 

Pan...wan dei naar ik gehoord heb Sophie no slaag. A taki: “ ik doe het niet meer”. A  pa taki: “het 

kan niet. Al moet ik één broek dragen maar je probeert het weer”. Want a no ben wani. A  pa taki 

maar je gaat door, a ma taki je gaat door. Zo is ze dan doorgegaan. Want in Suriname un ben 

gehoorzaam un ouders. We hadden eerbied voor onze ouders. Dus en pa taki je gaat door, al blijf ik 

met die ene broek maar jij gaat door. En die a go doro a slaag.’ 
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‘Je moest moed hebben om ook nog op die school te gaan als zwarte vrouw. 

Want toentertijd had men het idee, zwarte vrouw, je hoefde niet te leren. En dat 

moest ze ook telkens aanhoren van die medestudenten. Maar ze heeft het 

misschien daarom juist volgehouden. Die andere studenten die spotten met haar. 

Misschien heeft dat d'r ook kracht gegeven om toch door te gaan. Omdat ze zwart 

was. Te min. Het waren meer van die mulatten jongens en ja, zij een negerin 

meisje. Maar ze heeft volgehouden. En ze is toch dokter geworden.’ (vrouwelijke 

orale auteur) 

 

Dat de donkere huidskleur met name voor vrouwen een beletsel was om vooruit 

te komen in de koloniale Surinaamse maatschappij, wordt helder verwoord door 

een orale auteur:  

 

‘Sophie heeft ook particulier les genomen. Iedereen was bang om ons op te 

leiden. Want ze waren bang voor hun broodje natuurlijk. Ik kon ook nooit iemand 

vinden om me op te leiden. We hebben naast onze opleiding op de 

geneeskundige school particuliere lessen gekregen. Lessen voor de opleiding 

zelf. Die mensen wilden het niet hebben...wat kletsen die zwarte negerinnen...ze 

willen alles worden. Begrijp je niet. Ze vonden het vrijpostigheid van ons.’ 

(Esseline Polanen) 

 

Uit de gegevens dat Sophie Redmond zich binnen een week na het behalen van 

haar diploma als arts vestigde, mag geconcludeerd worden dat zij inrichting en 

opening van haar praktijk ruim van te voren had gepland. Het Surinaams 

nieuwsblad Suriname van 29 juni 1939 vermeldt dat de polikliniek van Dr. J.S.E. 

Redmond
99

 met ingang van 1 juli 1939 gevestigd is aan de benedenwoning 

Zwartenhovenbrugstraat 80, het vroegere huis van Dr. L.F. Voet.
100

 Volgens orale 

vertellers verhuisde een poosje daarna haar jongere zus Joosje met haar man 

naar de bovenverdieping van dit pand.  

                                                 
99

 Orale auteurs hebben aan onderzoeker uitgelegd dat in betreffende periode de titel DR voor de naam 

van geneesheren, de gebruikelijke afkorting was voor ‘dokter’. 
100

 In een gesprek met Esseline Polanen deelde zij mede dat Sophie Redmond de praktijkinrichting van 

dokter Voet had overgenomen. Uit het notulenboek nr. 3 van het Jubileumfonds blijkt dat dokter Voet 

ook Fondsgeneesheer is geweest. 
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‘In die wachtkamer was een tafel zo, aan de muur [maakt gebaar], zo tegen de 

muur, met tijdschriften. Een krantenbak denk ik was er. Er was een bank en so 

wan siksi sturu [een zes stuks stoelen]. Doktoren vroeger hadden niets 

bijzonders. Ze [haar praktijk] was tegenover baas Rijssel. Die vader van die 

Rijssels [Zie foto nr. 4]. De eerste blakaman meubelzaak [de eerste zwarte 

meubelzaak]. Als je nagaat hoe deze teen van me zo is geworden. Deze nagel 

[wijst op een teen]…bij dokter Sophie Redmond hebben ze het eruit gehaald. 

Ik had m’n teen gestoten en toen was hier eromheen een wondje dat niet 

overging. Hebben ze ‘t daar weggehaald. Toen hadden ze geen verdoving. Siksi 

man hori mi [met z’n zessen hebben ze me vastgehouden]. Ik vergeet het nooit. Ik 

was…hoe oud was ik…jong meisje …nog jonge vrouw…een tiener. Gewoon 

hebben ze het eruit gehaald met scharen en verschillende dingens. San! Mi bri 

siksi man hori mi yèrè. Mi n’e frigiti. Vroeger verdoving no ben kon voor. Na hori 

den hori mi. Baas Rijssel boi kon hori mi. [Wat! Volgens mij hebben ze me met z’n 

zessen vastgehouden hoor. Dat vergeet ik niet. Vroeger verdoofden ze niet. Ze 

hebben me vastgehouden. Die werknemers van baas Rijssel hebben me 

vastgehouden].’ (vrouwelijke orale auteur) 

 

‘Ze had een kies voor me getrokken. Zonder verdoving. Die dag heb ik het 

uitgegild. Ik heb een stoel gebrrrroken. Ik drrrrukte en ik knnnneep in die 

stoel…wwwrrrr. Dolly Sprang
101

 hield me vast. Ik heb het uitgegild! Zo heeft ze 

[Sophie Redmond] die tand voor me getrokken. Die kies deed me de hele avond 

pijn. Dus ik zei tegen mezelf, weet je wat, ik ga dapper zijn. Ik zei: “Dolly help me. 

Hou die stoel vast want ik ga ’m stuk maken”. Ik heb hard geknepen in die stoel. 

Ik gilde ngngngn. Toen ging die kies eruit…brrrap. Maar ik heb die stoel stuukkkk 

gemaakt. Ik zei: “eh eeh Dolly hou hou hou me vast”. Ik kreunde hhhhhm. Toen 

zei Dolly: “die kies is er al uit. Kijk het ligt hier in dat bord”.’
102

  (vrouwelijke orale 

auteur) 

 

                                                 
101

 Dolly Sprang heeft als vroedvrouw gewerkt in de kliniek van Sophie Redmond.  
102

 Het oorspronkelijke citaat: ‘Ze had een kies voor me uitgetrokken. Zonder verdoving. Mi b’bar’a 

dei, mi brrroko wan sturu. Mi kwwwinsi a sturu so wwwrrrr. Dolly Sprang hor’ mi. Fa m’e b’bari so! 

A hari na tifi puru gi'm so. Die kies deed me de hele avond pijn. Dan mi taki, yu sab’san, m’o hor' a 

dek’ati. Mi tak’:“Dolly yepi mi. Hor'a sturu want m'o brok' en”. Dan mi mas’a sturu so. Mi bari 

ngngngn. Da’ tifi kmopo…brrrap. Ma mi brrok'a sturu. Mi brrokk’a sturu so brrrr. Mi tak’: ”eh eeh 

Dolly hou hou hou me vast”. Mi tak’ hhhhhm. Dolly tak’: “het is al weg. Kijk het hier in dat bord”. 
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Foto 3: Artsenpraktijk aan de Zwartenhovenbrugstraat nr. 80, Paramaribo. Uit: Aurora 

september 1955:231 

 

De vermelding in Suralco Magazine (1975:24-25) dat Sophie Redmond voor het 

artsenberoep heeft gekozen, deels vanwege haar vader die een slechte 

gezondheid bezat, is geloofwaardig. Naarmate Sophie ouder wordt en in de gaten 

begint te krijgen dat niet alleen haar jongere zus, maar ook haar ouders niet 

kerngezond zijn, is het aannemelijk dat haar interesse uitging naar een beroep in 

de gezondheidszorg. Maar ook het feit dat haar vader actief was in het 

ziekenfondswezen kunnen haar interesse voor dit beroep hebben gewekt.  

Sophie Redmond was huisarts van haar ouders die beiden suikerziekte 

hadden. Toen zij haar moeder eens onderzocht ontdekte zij dat haar moeder naast 

suikerziekte, ook een nieraandoening had. Sophie Redmond was ook arts van 

familieleden, kennissen en buurtgenoten, zij had een drukke artsenpraktijk. In 

Aurora (september 1955:235) vermeldt vader Redmond dat hij blij is dat Sophie 

dokter is geworden ‘a.h.w. om mij, haar vader, die zo afwijzend stond tegenover 

haar dokterstudie, speciaal te kunnen bijstaan in mijn grote lichamelijke nood. 

God gaf haar tegenover mij ook in dit geval een eigen mening. Hij gaf haar de 

Wilskracht en de in zovele gevallen aan de dag gelegde Energie’.  

Meteen na haar afstuderen richtte zij naast haar dokterspraktijk aan de 

domineestraat, ook een benedenkamer in haar ouderlijk huis in als artsenpraktijk. 

Aan haar geliefde Emile Monkau op Curaçao stuurt zij een foto, en maakt met een 
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x-teken duidelijk in welke kamer van het ouderlijk huis haar praktijk zich bevindt (zie 

foto nr. 2). Een orale auteur die als kind haar kies
103

 moest trekken, herinnert zich 

het volgende: 

 

‘Ze moest m'n eerste kies trekken. En ik kwam daar met m'n moeder op een 

middag. Ik klaagde over een tand. Ik klaagde over kiespijn. En ik kwam daar. En 

om me op m'n gemak te stellen, liet ze me op een grote stoel zitten. Maar toen ik 

zag dat ze met die tang op me afkwam, ben ik de straat opgevlogen hoor. Ik ben 

weggerend. Zonder verdoving?! Ze stuurde d'r assistente Hilda achter me aan. 

Hilda heeft me gepakt met d'r grote handen. Hebben ze me gebracht en op die 

stoel gestampt. En ik begon te gillen en die dokter te schoppen. En toen pakte ze 

me, ze schudde me door mekaar eh... en ik...ik werd direct stil. Zonder 

verdoving?! Om mijn kies te trekken. Ik ben toch niet een koe! Dus ik heb gegild. 

Ik gilde het gewoon uit. Toen ze me gestampt heeft op die stoel om te zitten, toen 

dacht ik...wie is zij. En toen had ik respect gelijk voor haar. En bewondering 

tegelijkertijd. Dus ik dacht, wie is deze vrouw dat ze me zo kan drukken. Want ik 

was een heel opstandig kind. Niemand kon me klein krijgen. En dat deze vrouw... 

Ik vond het een afgang voor mezelf. Dat deze vrouw me zo moest stampen op die 

stoel.’ 

 

In een van mijn gesprekken met Esseline Polanen
104

 vertelde zij dat Sophie 

Redmond sommige medische handelingen zonder verdoving verrichtte omdat 

injectievloeistof heel duur was. En doordat zij veel patiënten gratis behandelde 

kon zij het zich niet veroorloven om bij het trekken van tanden en kiezen 

injectievloeistof te gebruiken. 
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 De heelkundige was ook tot uitoefening van de tandheelkunde bevoegd. Zie 5.4.2 
104

 gesprek d.d. 25-9-1997 
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6.5.1.3  De wereld van Sophie Redmond, bekeken via de kranten De Surinamer 

en De West op haar geboortedag, vanaf 1907 tot en met haar afstudeerjaar 1935 

 

In 2.6.3 is gemotiveerd dat en waarom de kranten De Surinamer
105

 en De West
106

 

die op Sophie Redmonds verjaardag zijn verschenen besproken zullen worden. 

Aangegeven werd dat voor de overzichtelijkheid een onderverdeling in drie 

perioden wordt gemaakt, en dat de krantenbespreking in verschillende 

hoofdstukken zal worden geïntegreerd. In de krantenbespreking zullen niet alle 

krantenberichten aan de orde komen, vanuit de gedachte dat mensen selectief 

lezen. Mensen lezen krantenartikelen uit interesse voor bepaalde onderwerpen, 

uit belangstelling voor actuele gebeurtenissen, en om zichzelf te ontplooien. 

Omdat de ervaring leert dat vanwege andere bezigheden mensen de krant soms 

gewoon laten liggen, en omdat in de periode 1907-1935 De West en De 

Surinamer niet dagelijks verschenen, zullen bij de krantenbesprekingen sommige 

verjaardagen worden overgeslagen. De krantenbesprekingen zijn een mengvorm 

van chronologie en thema en verhouden zich op een of andere wijze tot het 

veelzijdige in het karakter Redmond. 

De kranten bevatten naast actueel buitenlands nieuws en binnenlandse 

politieke berichten, opvallend veel advertenties en reclames voor uit overwegend 

Europa en Amerika afkomstige levensmiddelen, geneesmiddelen, westerse 

kleding, schoeisel en andere producten. Opvallend zijn ook openbare verkopen 

van percelen met gebouwen, en boekbesprekingen. Op maandag 14 januari 

1907, en dinsdag 14 januari 1908 zijn voornoemde kranten niet verschenen.  

De rubriek Surinamensia deel XII, in De Surinamer van donderdag 14 

januari 1909, gaat o.m. over het tot stand brengen van een goede organisatie van 

het verenigingsleven en de voorwaarden waaraan de leden moeten voldoen. De 

rubriek Gezondheidstoestand gaat over de toestand van enkele gele 
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 De Surinamer, nieuws en advertentieblad verscheen vanaf 1894. In de periode 1907-1935 

verscheen De Surinamer twee keer per week, vanaf eind 1940er jaren (exact jaartal niet bekend) drie 

keer per week, vanaf oktober 1953 dagelijks  (www.kb.nl). 
106

 De eerste editie van De West verscheen in oktober 1909. Van 1909 tot 1932 verscheen deze krant 

twee keer per week, vanaf december 1932 drie keer per week, vanaf  april 1950 tot heden dagelijks 

(www.kb.nl).  
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koortspatiënten buiten Paramaribo. In De Surinamer van zondag 14 januari 1912 

wordt naar aanleiding van de tweede, niet zo succesvolle ouderavond op de 

Hendrik[mulo]school
107

, een pleidooi gehouden voor het geven van meer 

bekendheid aan de functie van ouderavonden. Gewezen wordt op de goed 

bezochte ouderavonden in Nederland en hoe vruchtbaar deze kunnen zijn voor 

ouders, leerlingen en leraren. Er wordt ingegaan op het ontstaan van de 

ouderavond in Nederland, wat zoal ter sprake komt in de gesprekken, hoe 

ouderavonden kunnen bijdragen aan een vruchtbare opvoeding van de jeugd en 

het herstellen van het contact tussen gezin en school. Veel ruimte wordt 

ingenomen door Tweede Kamerberichten in Nederland waar de definitieve 

vaststelling van de koloniale huishoudelijke begroting van Suriname voor het 

dienstjaar 1912 heeft plaatsgevonden.  

In De West van dinsdag 14 januari 1913 wordt de (on)bereikbaarheid van 

Coronie besproken en wordt er een beeld geschetst van retourtochten van en 

naar deze plaats. Door de hoge grondzeeën op de uitgestrekte modderbank voor 

Coronie gebeurden er vaak ongelukken [verondersteld mag worden dat ook het 

gezin Redmond-Herkul dit gevaar bij hun retourtochten trotseerden]. In de jaren 

van de Eerste Wereldoorlog zitten de kranten vol oorlogsbeschouwingen. Het 

grootste deel van de edities gaat over overwinningen, nederlagen en toestanden 

in de verschillende oorlogvoerende landen. Als kind zal Sophie Redmond daar 

niet zo veel van gemerkt hebben, maar verondersteld mag worden dat in huize 

Redmond het oorlog- en wereldnieuws op de voet werd gevolgd. Gezien hun 

leven in de districten lijkt mij de rubriek over gebruikmaking van dienstvaartuigen 

een thema voor huize Redmond. In een artikel in De West van vrijdag 14 januari 

1916 wordt de wens uitgesproken dat van gouvernemenstwege moet worden 

getracht het eentonige leven van Europese ambtenaren en hun gezinnen in 

Suriname wat aangenamer te maken door hen met een dienstvaartuig mee te 

nemen voor een uitstapje. In De Surinamer van zondag 14 januari 1917 is een 

artikel opgenomen over wat de vooruitgang van de vruchtbare en aan 

grondstoffen rijke Britse kolonie Guyana tegenhoudt. De schrijver van het artikel 

noemt als oorzaken: het ontbreken van spoorwegen, het arbeidersvraagstuk, de 
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  Op deze school heeft Sophie Redmond haar mulodiploma behaald. 
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abnormale condities van de plantages, en de lage lonen met name in de 

suikerindustrie. De schrijver geeft aan dat deze beschouwing ook voor de kolonie 

Suriname actueel is.  

Gezien vader Redmonds interesse voor de politiek mag aangenomen 

worden dat ook zijn tienerdochter Sophie oog begint te krijgen voor dit thema. Op 

Sophie Redmonds twaalfde verjaardag staat de krant in het teken van de 

aanstaande Koloniale Statenverkiezingen, naoorlogse nieuwsberichten, de 

Spaanse griep in Nederland, Engeland en Suriname. In De West van dinsdag 19 

januari 1919 is een artikel opgenomen over E.T.L. Waller (administrateur van De 

West en planter) die zich verkiesbaar heeft gesteld voor de koloniale Staten. 

Tegen Waller die voorstander is van de grote landbouw is een heuse campagne 

ontstaan om zijn verkiezing in de Koloniale Staten te beletten. Die 

tegencampagne spreekt van een ramp voor de kolonie als Waller mocht worden 

gekozen tot Statenlid. Volgens het krantenbericht zijn de stellingen tegen Waller 

eenvoudige smoesjes omdat Waller bekend staat als zeer onafhankelijk in 

denken en spreken en sommige personen die zich leiders noemen heeft 

bestempeld als volksmisleiders. In het kader van de aanstaande verkiezingen is 

in deze editie ook een artikel geplaatst over kunstmatige scheidingslijnen. De 

inzender van het artikel wijst op de mentaliteit in Suriname, dat kinderen die 

geboren worden uit gemengde huwelijken waarvan een ouder blank is zich eerder 

tot het ene dan tot het andere ras rekenen. De inzender is van mening dat de 

bevolking van Suriname te heterogeen is voor dit soort ras kwesties.  

Naarmate Sophie ouder wordt en in de gaten begint te krijgen dat haar 

ouders niet kerngezond zijn, is het aannemelijk dat haar interesse met name 

uitgaat naar het thema gezondheid. Op de voorpagina van De West  van vrijdag 

14 januari 1921 wordt aan de lezer uitgebreid uitleg gegeven hoe het aanleggen 

van een waterleiding in zijn werk gaat, en over het belang van goed en schoon 

drinkwater. Teneinde een goede gezondheidstoestand onder haar employees te 

bevorderen heeft de SBM
108

 die op Moengo [een stad buiten Paramaribo] bauxiet 

exploiteert besloten een waterleiding aan te leggen. De zuiveringsinrichting op 

Moengo en het aangelegde buizennet wordt tot in de puntjes beschreven. Het 
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 In 6.2.1 is de S.B.M. in een andere context besproken. 
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krantenbericht spreekt de hoop uit dat het anchylostomiasisvraagstuk hiermee 

opgelost zal zijn en de muskietenbestrijding hierdoor een stevige ruggensteun 

krijgt.
109

  

In De Surinamer van zondag 14 januari 1923 wordt anderhalve pagina in 

beslag genomen door een terugblik op het jaar 1922 en passeren belangrijke 

gebeurtenissen in het afgelopen jaar per maand de revue. In deze editie staan 

gegevens uit het jaarrapport van de Rockefeller Foundation
110

. Ook reclames 

voor medicijnen voor verschillende kwalen zullen Sophie Redmonds aandacht 

trekken, en vanwege haar gevoel voor humor misschien ook de receptengrap in 

de rubriek ‘even lachen’: Jantje vraagt aan zijn vader in welke taal de dokter 

schrijft. De vader antwoordt: “dat is latijn, mijn jongen, ene taal, die niet meer 

wordt gesproken en daarom  een doode taal heet. Waarop Jantje antwoord: “Een 

doode taal? Sterven daarom zoovele menschen als ze die recepten gebruikt 

hebben?” 

Op haar vijfentwintigste zit Sophie op de geneeskundige school. Zij heeft 

nog drie jaren te gaan voordat zij kan afstuderen. Op de voorpagina van De 

Surinamer van donderdag 14 januari 1932 wordt een uiteenzetting gegeven over 

het kiesrecht dat Suriname sinds 1968 kent. Volgens het krantenartikel 

veroorzaakt de verplichte jaarlijkse belastingafdracht verwarring, omdat het begrip 

‘betalen’ een gewichtige rol speelt en vaak eindigt met ontzegging van het 

kiesrecht aan belastingbetalers die vrijwel machteloos staan tegenover de 

betrokken ambtenaar.
111

  

Aangezien malaria een van de veel voorkomende ziekten in Suriname was, 

zal ook de rubriek Wetenschap in deze editie haar aandacht hebben getrokken. In 

de rubriek staat vermeld dat de Engelse medische deskundige kolonel James op 

de drempel staat van een belangrijke ontdekking die vermoedelijk een belangrijke 

stap zal zijn op de weg ter voorkoming van malaria. James en enkele collega’s 

nemen in het malaria laboratorium in Surrey proeven met een nieuw 

geneesmiddel. In dezelfde rubriek staat het bericht dat het de Zweedse chemicus 
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  Zie 5.2.3 m,.b.t. het anchylostomiasisvraagstuk.  
110

 Over Rockefeller Foundation zie 5.2.3. 
111

  Zie hfd. 11 voor een korte historie van het kiesreglement.   
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dr. Rygh is gelukt het vitamine C en het professor Windaus in Gotttingen is gelukt 

het vitamine D in zuivere toestand af te scheiden.  

Gezien het feit dat haar geliefde op Curaçao verbleef, zullen ook de 

krantenberichten in deze editie over werkgelegenheid op Curaçao haar 

geïnteresseerd hebben. Als kind was Sophie Redmond er aan gewend dat het 

gezin Redmond-Herkul werksters in huis had. Ook deze gewoonten legden de 

basis voor haar verdere leven. Het is niet onwaarschijnlijk dat Sophie Redmond 

bewust of onbewust interesse kreeg voor reclames over de luxe kanten van het 

leven. Als ‘fietsende dokter’
112

 en als iemand die graag hoeden droeg, zullen ook 

reclames voor Engelse en Batavus Rijwielen en de nieuwste dames- en 

meisjeshoeden haar aandacht hebben getrokken.  

De West van maandag 14 januari 1935 verscheen op Sophie Redmonds 

achtentwintigste verjaardag. In deze maand doet ze afrondende examens op de 

geneeskundige school, treft ze voorbereidingen voor het openen van haar kliniek, 

en zal ze waarschijnlijk niet zoveel tijd hebben om de krant te lezen. Een 

Aandachtstrekker in deze edities is het bericht op de voorpagina, dat in het 

belang van hervatting van de bacovencultuur in Suriname, er vergevorderde 

plannen zijn om enkele afgevaardigden voor enkele maanden naar Nederland te 

sturen. Het grootste struikelblok in de bacovencultuur zijn de verschepingskosten. 

Er wordt een beroep gedaan op de hele Surinaamse gemeenschap deze zaak 

moreel en financieel te steunen. De hoop wordt uitgesproken dat de 

bereidwilligheid waarmee alle bevolkingsgroepen deze zaak steunen als een 

gunstig voorteken mag worden beschouwd en voor Nederland het beste bewijs 

zal zijn dat de hele bevolking belangstelling en vertrouwen heeft in deze zaak.  

Wij zullen nooit te weten komen op welk niveau Sophie Redmond op 

verschillende leeftijden, welke krantenberichten gelezen heeft en hoe zij het een 

en ander begrepen en/of geïnterpreteerd heeft. Sophie Redmond heeft ons 

slechts een schets van zichzelf nagelaten.  
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  Zie 3.6.1 
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6.5.2  Wilhelmina Josephina Charlotte Redmond (1908-1946)
113

 

 

 

Foto 4: Huwelijksfoto (1935) van Joosje Redmond en Adolf Sprang (zittend). Staand van 
links naar rechts: ouders van de bruidegom, vader en moeder Redmond, meubelmaker 
Rijssel (vader van Albertina Rijssel), Sophie Redmond. Uit: privé-archief smk 

 

Wilhelmina Josephina Charlotte (roepnaam Joosje) heeft net als haar zus Sophie 

op de Van Sypesteynschool en op de Hendrikschool gezeten. In 1925 behaalde 

zij haar mulodiploma aan de Hendrikschool.
114

 Daarna heeft zij handelsonderwijs 

gevolgd. Aan haar werd in 1929 het getuigschrift schoonschrijven uitgereikt.
115

 Na 

haar benoeming tot Surnumerair (jeugdig ambtenaar), gaat zij werken bij de griffie 

van het kantongerecht te Paramaribo.
116

 

Tijdens haar verloving met Adolf Gabriel Sprang verhuisde het echtpaar 

naar Salem in het district Coronie, waar Adolf als EBG onderwijzer was 

gedetacheerd.
117

 Volgens de huwelijksaankondiging in De West van 21 december 

1934 heeft de huwelijksvoltrekking plaatsgevonden op 9 januari 1935 om 17.00 

                                                 
113

 Het jaartal van overlijden van Wilhelmina Josephina Charlotte Redmond heb ik gereconstrueerd uit 

vertellingen van familieleden, omdat ik haar overlijdensbericht niet ben tegengekomen in kranten.  

Joosje werd geboren op 10 februari 1908 (Nieuwe Surinaamsche Courant van 23 februari 1908) en 

trouwde op 26 jarige leeftijd (De West van 21 december 1934). Volgens haar schoonzus was Joosje 

tien jaar getrouwd toen zij haar kind kreeg. Zij werd dus op 36jarige leeftijd moeder. Volgens 

verschillende orale auteurs is Joosje kort na de oorlogsjaren aan suikerziekte overleden. Haar kind 

Margo was nog een peuter. Volgens een familielid was Joosje 38 jaar toen ze stierf en was haar kind 

twee jaar. Dit maakt aannemelijk dat Joosje in 1946 is gestorven.  
114

 De West van 25 september 1925. 
115

 Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname van 12 april 1929. 
116

 Koloniaal Nieuws- en Advertentieblad Suriname van 1 december 1929. 
117

 Zie ook huwelijksbericht in De West van 21 december 1934. 
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uur in de Wanicakerk in Paramaribo en was er gelegenheid tot feliciteren van 

18.00 tot 20.00 uur in het ouderlijk huis aan de Steenbakkersgracht. Kort na de 

huwelijksvoltrekking vertrok het echtpaar weer naar Salem. Volgens voornoemd 

krantenbericht was Adolf Gabriel Sprang hoofd van de EBG School te Salem 

Coronie. Hij werd jaren later directeur van het Kinderhuis Saron in Paramaribo 

waar Sophie Redmond in de periode 1948 tot 1955 bestuurslid van was (zie 8.4).  

Joosje en Adolf kregen een dochter Margo. Na het overlijden van Joosje, 

als gevolg van suikerziekte, werd Margo door haar vader en (later mede door 

haar) stiefmoeder grootgebracht. Joosje had net als haar zus Sophie muzikaal 

talent. Zij heeft in haar kinderjaren pianoles gehad van de in Paramaribo bekende 

muziekleraar Helstone (verschillende vertellers; Aurora september 1955:233). Het 

lied Bethania zong zij vaak in de EBG-kerk in de lijdensweek (verschillende 

vertellers). 

 

 ‘Die zus [Joosje] heeft veel gedaan met piano en zingen. Ze kon goed zingen. Ze 

zong in de kerk. Het lied Bethania is een lied dat ze altijd zingen tegen lijdenstijd. 

Een solist die zingt het altijd bij het sterfuur van herdenking van de dood van 

Jezus Christus. Dan zingt de solist Bethania. Dat lied zong die zus vaak in 

Stadszending’. (orale auteur) 

 

 

6.6 Vriendenkring van Sophie Redmond 

 

Stanley (1992:8-9) wijst erop dat mensen sociale producten zijn, en dat daarom 

ook het sociaal netwerk van degene wiens leven gereconstrueerd wordt nader 

onderzocht moet worden. Tot de vaste vriendenkring van de kinderen Redmond 

behoorde de Creoolse bovenklasse. Deze vriendenkring bestond overwegend uit 

kinderen van de vriendenkring van vader Redmond. Er zullen drie beste vrienden 

van Sophie Redmond worden besproken, omdat ik van deze personen de meeste 

informatie heb kunnen verzamelen.  
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6.6.1 Esseline Juliette Polanen (1908-2004) 

 

 

Foto 5: Esseline Juliette Polanen in het SOS kinderdorp. Jaartal onbekend. Uit: privé-archief smk 

 

Esseline Juliette Polanen kwam uit een Creools EBG gezin van acht kinderen. 

Haar vader J.H.N. Polanen (zie ook 6.2) is een van de commissarissen geweest 

van Het Herrnhutter Comité Suriname, waar vader Redmond voorzitter van 

was.
118

  In eerste instantie was Esseline een vriendin van Joosje. Zij waren van 

dezelfde leeftijd en zaten in dezelfde klas op de Hendrikschool. Op een gegeven 

moment begon Esseline op te trekken met Sophie, en werden deze twee de 

beste vriendinnen. Zij gingen bijvoorbeeld samen naar stijldansen en maakten 

thuis bij Esseline Polanen samen muziek. Sophie Redmond en de broer van 

Esseline Polanen speelden dan viool en Esseline piano.
119

  

 Behalve muziek hadden deze twee vriendinnen ook andere gezamenlijke 

interesses. In een bericht in het Surinaams Nieuwsblad Suriname van 13 

november 1939 bijvoorbeeld, worden uitslagen vermeld van de 

wedstrijdinzendingen voor de tentoonstelling ‘De Surinaamse voeding’. Onder de 

eervolle vermeldingen staat onder andere de broodvruchtschotel van de dames 

Polanen en Redmond. In de loop van dit onderzoek wordt nader ingegaan op de 

vriendschap en samenwerking tussen deze vriendinnen. 
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 Het Utrechts Archief, inv.nr. 460. 
119

 Mondelinge mededeling van Esseline Polanen op 1 oktober 1997. 
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Na de Hendrikschool doorlopen te hebben studeerde Esseline Polanen 

farmacie aan de geneeskundige school. Daar behaalde zij in 1935 het diploma 

voor apotheker, en werd zij in datzelfde jaar apothekeres van het Jubileumfonds 

(zie 8.3). Esseline Polanen opende een apotheek in het benedenhuis van haar 

ouderlijke woning, in de Burenstraat te Paramaribo. In 1944 vertrok zij naar de 

Verenigde Staten, waar zij het diploma voor opticien behaalde. In die tijd was er 

in Suriname nog geen opticien en nog geen mogelijkheid om lenzen te slijpen. 

Alle brilrecepten moesten in het buitenland worden klaargemaakt. Nadat zij in 

Suriname was teruggekeerd, opende zij een optiekzaak.
120

  

Esseline Polanen was bestuurslid van het Kindertehuis Saron (zie 8.4), 

bestuurslid van het Cultureel Centrum Suriname (De Vries 1957:13) en lid van de 

Soroptimisten
121

. In een gesprek met Esseline Polanen vertelde zij dat elk lid van 

de Soroptomistclub geacht werd een project op zich te nemen. Als lid van de 

Soroptimisten nam zij het initiatief om SOS kindertehuizen in Suriname op te 

zetten. Op 22 februari 1972 werd de Stichting SOS kinderdorpen Suriname op 

haar initiatief opgericht. De basisfilosofie van Stichting SOS kinderdorpen 

Suriname was, dat kinderen zich slechts optimaal kunnen ontwikkelen als zij 

kunnen opgroeien in situaties die zoveel mogelijk de gezinssituatie benaderen, en 

opgevoed worden door moeders uit het eigen land en in hun eigen cultuur. Op 22 

februari 1977 werd het SOS kinderdorp, bestaande uit 5 gezinshuizen, geopend. 

Desgevraagd deelde Esseline Polanen mij mede dat Sophie Redmond nooit lid is 

geweest van de Soroptimistclub.
122

 Esseline Polanen is nooit gehuwd geweest en 

had geen kinderen. 
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 zie ook: Polanen, J.V.D. (1982) Herinneringen aan Mijn Vader Johannes Hendrik Nelson Polanen. 

De eerste negerhoofdonderwijzer in Suriname (1882-1939). Paramaribo: Druk Aktua print-Offset 
121

 Soroptimist International (SI) is een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO), opgericht in 1921 

in Californië. SI is verdeeld over een zeer groot aantal clubs in verschillende landen en voor het 

grootste deel ondergebracht bij een aantal federaties. Elke federatie bestaat uit nationale Unies (zoals 

de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao), en is opgebouwd uit lokale 

Soroptimistclubs. Soroptimisten zijn vakvrouwen die zich actief  inzetten voor vrouwen en kinderen. 

Het bijzondere aan deze wereldwijde organisatie is dat elke club maar 1 lid uit een bepaalde 

beroepsgroep mag tellen en dat er met een breed perspectief naar bepaalde problemen wordt gekeken. 

Er wordt vaak samengewerkt aan educatieve, sociale en culturele projecten. (www.soroptimist.nl). 
122

 Hier dient vermeld te worden dat volgens www.stichtingprasoro.sr.org de Stichting SOS-

Kinderdorpen Suriname van 1994 tot 1 juli 2006 deel uitmaakte van de internationale SOS organisatie 

Kinderdorff International (KDI). Volgens voornoemde website zette de Stichting SOS-Kinderdorpen 

Suriname per 1 juli 2006 haar werkzaamheden ten behoeve van  het Surinaamse kind in nood voort, 

onder de naam: Stichting Prasoro voor het kind in nood. 

http://www.stichtingprasoro.sr.org/
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6.6.2 Albertina Cornelia Rijssel (1899-1954) 

 

 

Foto 6: Albertina Cornelia Rijssel. Jaartal onbekend. Uit: privé-archief smk 

 

De EBG onderwijzeres Albertina Cornelia Rijssel kwam uit een zes dochters 

tellend Creools EBG gezin. Haar vader had een goedlopende meubelzaak en een 

doodskistenbedrijf in Paramaribo ‘We [de kinderen Rijssel, Redmond, Lashley
123

, 

Polanen] waren allemaal zulke goede vriendinnen. We waren…we zijn echt wat je 

noemt, christen. We zijn opgebracht in de leer en vermaning des Heren. Dus we 

waren niet van zomaar. We waren godsdienstig. Zo kennen we mekaar. Bij de 

kerk. En we waren actief in de kerk’, vertelt jongere zus Nelly Rijssel.  

Als medewerker van het vrouwentijdschrift Aurora schreef Albertina Rijssel 

in verschillende Aurora-edities opvoedkundige en cultuurgerichte artikelen in het 

Sranan en in het Nederlands. In haar vaste rubriek 'Wan Opo Briefie'
124

 (een open 

brief) schreef zij opbouwende artikelen in het Sranan, onder het pseudoniem O.P. 

Bouw. Albertina Rijssel behandelde een variatie van onderwerpen in haar rubriek. 

Zij schreef onder andere over het gedrag van het kind; de verhouding tussen 

vader en moeder, tussen ouders en kinderen, de invloeden die deze 

verhoudingen hebben op het kind; en hoe een mens wordt wat hij is.  

                                                 
123

 Over Lashley, ook vooraanstaande Creolen in betreffende periode en lid van de EBG, heb ik niet 

voldoende informatie kunnen verzamelen om daar een paragraaf aan te wijden.  
124

 Aurora gebruikte verschillende schrijfwijzen voor de titel van de rubriek: WAN OPO BRIEVIE, 

WAN OPO BRIFI, WAN OPO BRIEFIE. 
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 Albertina Rijssel schreef toneelstukken voor het Jubileumfonds 

(Fondsnotulenboek), voor de vereniging 'Met ons Tienen' [vertelt Nelly Rijssel], en 

soms samen met Sophie Redmond (zie hfd. 10). Albertina Rijssel is nooit gehuwd 

geweest en had geen kinderen. 

 

 

6.6.3 Jack Jessurun (1908-?) 

 

Jack Jessurun heeft samen met Sophie Redmond op de Hendrikschool gezeten. 

Hun ouders waren kennissen van elkaar. Jacks vader was wiskundeleraar op de 

Hendrikschool en is lid geweest van de Koloniale Staten in Suriname. Jacks 

moeder was onderwijzeres op de Wilhelminaschool. Sophie Redmond en Jack 

Jessurun hebben in hun kinderjaren vioolles gehad van vioolleraar Bueno de 

Mesquita. Deze vioolleraar werd in de Surinaamse gemeenschap, ter onderscheid 

van een andere (Piepie) Bueno de Mesquita die ook muziekles gaf, Banban 

Mesquita genoemd. Sophie en Jack hebben niet samen vioolles van Banban 

Mesquita gehad. Toen Jack met zijn vioolleraar over zijn nieuwe muzikale 

klasgenoot Sophie Redmond sprak, kwam hij erachter dat Sophie Redmond ook 

een leerling van Banban Mesquita was.  

 In Aurora (september 1955:233) vermeldt vader Redmond, dat Banban 

Bueno de Mesquita in eerste instantie het niet raadzaam achtte Sophie Redmond 

naar vioolles te sturen, maar dat hij toch kennis met haar wilde maken. Deze 

kennismaking verliep tot tevredenheid van beide partijen. Sophie kreeg de viool 

van haar vader en gaf zich met hart en ziel aan de studie. Banban Mesquita deelde 

vader Redmond later mee dat Sophie zijn eerste leerling was die op zo’n leeftijd 

begonnen, het zo ver had gebracht. Na het overlijden van Banban Mesquita wilde 

zij haar vioolstudie niet voortzetten onder een andere vioolleraar en kwam aan die 

studie een einde.  

Jack Jessurun vertelt dat viool in die tijd een jongensinstrument was. Zowat 

de hele bovenklasse jongens die muziek maakte ging bij Banban Mesquita op les. 

Samen met Sophie heeft hij viool gespeeld in een ad hoc samengesteld 

kinderorkest, bestaande uit een veertigtal schoolkinderen. Het motto luidde: door 
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kinderen, voor kinderen. De opbrengst van het concert was voor de kindervoeding. 

In 1923 vertrok Jack Jessurun met zijn ouders en overige gezinsleden naar 

Nederland. In 1933 keerde hij naar Suriname terug om zich als advocaat te 

vestigen. Het contact met Sophie Redmond werd toen weer hersteld. Hij heeft haar 

nog vioolles gegeven.  

 

’Ik weet niet hoeveel jaar ze [Sophie Redmond] zonder begeleiding is geweest. Ik 

ben teruggekeerd eind negentiendrieëndertig. In de loop van vierendertig heb ik 

haar gestimuleerd, want ik geloof niet dat ze daar erg veel aan deed, om nog 's een 

keer met me te komen samenspelen. En toen hebben we besloten dat ze bij mij op 

les zou komen. Toen is ze nog weer bij mij op vioolles gekomen. Kijk, die Banban 

Mesquita is betrekkelijk…niet vroeg…maar voor ons…in ons leven…vroeg 

overleden. Dan valt je leraar weg, en dan kom je er niet toe om zo snel weer een 

andere te nemen. En in Nederland heb ik vioolles gehad van professioneel 

gevormde mensen.’  

 

Door haar drukke werkzaamheden ging Sophie Redmond onregelmatig naar 

vioolles bij Jack Jessurun. De vioollessen gingen volgens een bepaald 

muziekschema en duurden nog geen uur. Jack had met haar afgesproken dat, om 

een regelmatig iets van te maken, Sophie Redmond eens in de twee weken bij 

hem langs zou komen. Maar zo vaak kwam zij niet. 

 

‘Ik vind niet dat het heeft aangeslagen. Je hebt je studieboek en je studiemateriaal. 

Zelf heb ik van de oude Mesquita vioolschool van Berio gedaan. Dat was een Belg. 

En dat was de Frans-Belgische scholing. Jaren ben ik hier [in Nederland] op les 

gegaan. Bij meneer Vel, en die had les gehad van Louis Spoor. Van die heb ik 

meer Duitse scholing meegekregen. En ja, dat was de basis waarmee ik met haar 

[Sophie Redmond] verder ben proberen te gaan. Vroeger werd er een uur les 

gegeven. Ik herinner me, die Banban Mesquita zat dan op een stoel les te geven, 

en die zei dan, fout! Ik had het anders geleerd in Holland. De man die staat naast 

je, die loopt om je heen, die kijkt wat je met je stok doet, die kijkt wat je met je 

linkerhand doet, die geeft voortdurend aanwijzingen. Dat heb ik toen ook bij haar 

gedaan. Ik hield haar toen de stok voor. Ze had een beetje dikkige hand, maar kon 

toch goed en best viool spelen.’ 
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De belevenissen van Jack illustreren wat in hoofdstuk 2 is besproken met 

betrekking tot het binnenstappen in een vorige periode. Mensen onthouden vooral 

details van dingen die hen indertijd bezig hebben gehouden en waarin zij 

geïnteresseerd waren. Bij het ophalen van zijn herinneringen vertelde Jack 

levendig over zijn eigen vioollessen en over zijn vioollessen aan Sophie Redmond. 

In de hoek van zijn woonkamer had hij een vioolspeelruimte gecreëerd die hij vol 

trots liet zien. Jack vertelt dat hij en Sophie een zeer persoonlijke band hadden. Het 

kwam voor, dat hij haar soms een hele poos niet had gezien en dat ze dan plots 

met een probleem bij hem kwam. Jack vertelt dat Sophie het heel moeilijk had dat 

haar geliefde Monkau op Curaçao bleef en niet naar Suriname wilde terugkomen, 

of dat hij als niet gestudeerde Surinamer met een gestudeerde vrouw kon wonen, 

die gevoeligheden. Op een gegeven ogenblik heeft Sophie Redmond de knoop 

doorgehakt en is zij naar Curaçao vertrokken om daar met haar jeugdliefde te 

trouwen.  

  

 

6.7 Conclusies 

 

Door aandacht te schenken aan het ouderlijk huis en de vriendenkring van 

Sophie Redmond, kon een beeld worden gevormd van haar socialisatie, haar 

opvoeding en de omgeving waar zij is opgegroeid. Daardoor kon enige toegang 

worden verkregen tot vorming van haar karakter en hoe zij met mensen omging. 

Dit hoofdstuk laat zien dat in huize Redmond-Herkul sprake was van differentiatie 

(geordende taakverdeling binnens- en buitenshuis, rangorde van posities), van 

individualiteit (individuele ontplooiing, streven naar zelfstandigheid) en van 

klassenverschillen (kweekjes en werkers versus gezinsleden). 

Voor de vrouw des huizes, heeft moderniteit niet geleid tot financiële 

zelfstandigheid en sociale mobiliteit. Hier is sprake van een typisch westers 

gezinsmodel waar het loon van de echtgenoot als gezinsloon werd gezien. In 

huize Redmond-Herkul was moeder Redmond ondergeschikt aan vader 

Redmond, kweekjes en jongens die werkzaamheden in en rondom het huis 
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verrichten waren vervolgens ondergeschikt aan moeder Redmond en aan de 

kinderen Redmond. Niet alle vrouwen waren op dezelfde wijze of in dezelfde 

mate onderworpen aan het andere geslacht. Genderverschillen en differentiatie 

binnen dit gezin blijken duidelijk uit de rechten, plichten en arbeidsverdeling. 

Herkenbaar in huize Redmond-Herkul, is een cognitief programma dat op 

grond van concepten over wat mannelijk en vrouwelijk is, rechten en plichten van 

de verschillende seksen legitimeert. Desondanks kregen de meisjes Redmond de 

mogelijkheid zich goed voor te bereiden om met beide benen in de maatschappij 

te staan. Vanuit die paradoxale en gunstige positie, begon Sophie Redmond zich 

al in haar ouderlijk huis te profileren als een agent of change. Hiermee is 

deelvraag 2 deels beantwoord, want al op jonge leeftijd begon zij haar grenzen te 

verkennen, gaf zij blijk van een eigen sterke wil, en probeerde zij omstandigheden 

naar haar hand te zetten en haar zin door te drijven. Zoals het conflict met haar 

vader over haar droomwens voor dokter te willen studeren, en haar 

standvastigheid dat zij geen piano maar een jongensinstrument wilde leren 

spelen. In beide gevallen kreeg zij haar zin en gingen haar wensen in vervulling. 

De eigen behoeften van het individuele gezinslid Sophie Redmond mocht in beide 

gevallen op erkenning rekenen. Ook het feit dat zij het durfde opnemen voor het 

kweekje Helena, geeft blijk van haar moed en durf.   

De kinderen Redmond hebben een groot gedeelte van hun kinderjaren in 

het district op de lagere school gezeten waar hun vader gedetacheerd was als 

EBG onderwijzer. Tot hun vaste vriendenkring behoorde de Creoolse 

bovenklasse, overwegend bestaande uit kinderen van de vriendenkring van hun 

vader. Studeren was een belangrijk opvoedkundig aspect in huize Redmond-

Herkul. Niet alleen vader Redmond had zijn eigen studiewensen, maar ook met 

zijn kinderen had hij het beste voor. Wat dit aspect betreft is de eerste deelvraag 

van dit onderzoek, deels beantwoord: met welke contextuele mogelijkheden en 

beperkingen kreeg Sophie Redmond als Creoolse vrouw te maken in haar 

pogingen tot sociale mobiliteit in een moderniserende koloniale Surinaamse 

samenleving? Studeren vraagt een bepaalde mate van zelfdiscipline, maar men 

zou eerst de gelegenheid moeten krijgen om toegelaten te worden tot een studie. 

Dat Sophie Redmond er bijna tien jaar over heeft gedaan om dokter te worden 
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zegt al iets over haar zelfdiscipline. De manier hoe haar toelating tot hoger 

onderwijs is gegaan, zegt veel over de contextuele beperkingen die golden voor 

donkerkleurige Creoolse vrouwen om door te stromen naar hoger onderwijs. 

Doordat haar vader een bekende persoon in de samenleving was, met een groot 

netwerk, kon zij uiteindelijk toch ingeschreven worden op de geneeskundige 

school. 

De krant als modern communicatiemiddel maakte onderdeel uit van het 

dagelijkse leven in dit gezin. Een ieder is selectief in het lezen van 

krantenberichten, dat geldt ook voor Sophie Redmond. Gezien haar brede 

belangstelling valt te denken aan haar interesse voor artikelen over thema’s waar 

zij op volwassen leeftijd mee te maken zou krijgen. De bauxietkwestie in de 

Paragebieden Onoribo en De Vrijheid heeft Philip Redmond zodanig bezig 

gehouden dat hij daar een vierdelig krantenartikel aan heeft gewijd, hij heeft een 

boek geschreven over het ziekenfondswezen, stond de woonbuurt bij als 

raadgever, en heeft in verschillende besturen gezeten. In volgende hoofdstukken 

zal blijken hoe Sophie Redmond deze omstandigheden naar haar hand heeft 

gezet om enkele van haar doelen te bereiken.  

Met betrekking tot de Hollandse Aanwezigheid is gebleken dat het hier een 

streng christelijk gezin betreft met een onderwijzer als kostwinner. De 

gezinsleden hebben onderwijs gevolgd binnen een koloniaal educatiesysteem 

met het Nederlands als standaardversie. Echter, het Sranan, de door de 

kolonisator verachte taal, heeft standgehouden in huize Redmond-Herkul. 

Geconcludeerd kan worden, dat vanwege de sociaal-maatschappelijke en 

politieke wereld waarin donkere Creolen in betreffende periode leefden, Sophie 

Redmond als tiener voor een enorme uitdaging heeft gestaan qua beroepskeuze 

en taalgebruik. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat ook haar partnerkeuze 

haar niet gemakkelijk werd gemaakt. Niet alleen haar vader was niet blij met deze 

schoonzoon, maar ook de samenleving heeft zich verbaasd over haar keuze voor 

deze levenspartner. 
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HOOFDSTUK 7 

HUIZE REDMOND-MONKAU 

 

7.1 Inleiding 

 

Te beginnen bij dit hoofdstuk, wordt Sophie Redmond gevolgd vanaf het moment 

dat zij een heel belangrijke keuze in haar leven maakt en op het punt staat het 

ouderlijk huis te verlaten. Zij heeft een bewuste keuze gemaakt om dokter te 

worden en geen huisvrouw zoals haar zus, of huismus zoals haar moeder. 

Ondanks het feit dat haar vader het niet eens was met haar partnerkeuze, besloot 

Sophie Redmond toch voor die bewuste levenspartner te kiezen.  

 Dit hoofdstuk begint daarom met het laatste: een indruk van de persoon 

Louis Emile Monkau, de man met wie Sophie Redmond zou trouwen en de 

totstandkoming van het huwelijk. Daarna wordt haar positie als hoofdkostwinner 

besproken en haar bijdrage aan de opvoeding van het Surinaamse kind. 

Vervolgens wordt de wereld van Sophie Redmond bekeken via het nieuws in de 

kranten De Surinamer en De West op haar geboortedag, vanaf 1936 tot en met 

1949 het jaar van de eerste algemene verkiezingen. Ook haar plotselinge 

overlijden komt aan de orde. De volgende hoofdstukken in deze studie zijn 

gereserveerd voor de maatschappelijke betekenis binnen de verschillende 

dimensies van de persoon Sophie Redmond.  

 

 

7.2 Louis Emile Monkau (1906-2007) 

 

Louis Emile Monkau (roepnaam Emile) werd op 21 januari 1906 geboren in een 

Creools gezin. Zijn ouders Elisa Emelie Josephina Bruma en John Julius Monkau 

waren EBG’ers. Ook Emile’s vader was onderwijzer.
125

 Het gezin telde vier 

kinderen, twee jongens en twee meisjes: Charlotte (roepnaam Amalia), Alice, 
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  J.J. Monkau is een van de commissarissen geweest van Het Herrnhutter Comité waar vader 

Redmond voorzitter was. Het Utrechts Archief. Inv.nr.460 bijlage no.2  
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John en Louis. Emile Monkau is opgegroeid en grootgebracht binnen een Creools 

nationalistische setting.  

Zoals eerder vermeld was de cultuurnationalist Koenders die een 

huisvriend was van de familie Redmond-Herkul, ook goed bevriend met de familie 

Monkau-Bruma.
126

  Charlotte Monkau was de moeder van de voormalige 

president van Suriname Jules Wijdenbosch. John Monkau was geneesheer van 

het Jubileumfonds, hij en Sophie Redmond waren elkaars vervanger bij 

afwezigheid.  

 

 

Foto 7: Gezin Monkau-Bruma. Emile Monkau, 2de rechts staand (achter). Jaartal onbekend. 
Uit privé-archief smk.  

 

Na de lagere school bezocht Emile Monkau de Hendrikschool waar hij in 1924 

zijn diploma behaalde.
127

 Na de Hendrikschool heeft Emile Monkau op de 

Zeevaartschool in Paramaribo gezeten omdat hij graag stuurman wilde worden. 

De Zeevaartschool heeft hij afgebroken om in 1927 bij de Shell Curaçaose 

Petroleum Industrie Maatschappij (CPIM) in dienst te treden als destillateur.
128

  

Hier dient vermeld te worden dat vanwege de heersende werkloosheid in 

Suriname een trek op gang was gekomen naar Curaçao. Migratie van Surinamers 

naar Curaçao viel samen met de grote vraag naar werknemers in de CPIM in die 
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 Mondelinge mededeling van Emile Monkau op 29 september 1995 en van Esseline Polanen op 5 

oktober 1995 
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 De West van 26 september 1924. 
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 Mondelinge mededeling van Emile Monkau op 7 oktober 1997. 
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periode. Werving onder Surinamers in Suriname vond op particuliere basis plaats. 

Verschillende studies vermelden dat vanwege de heersende werkloosheid in 

Suriname, de wervingsactie qua betekenis voor de oliesector als succesvol mag 

worden genoemd. Het aantal Surinamers op Curaçao was in 1930  1.434, dat 

was ca. 3 % van de Curaçaose bevolking. Hoewel het koloniaal bestuur in 

Suriname geen feitelijke bemoeienis had met de wervingsactiviteiten, zag 

gouverneur Kielstra voor Suriname daarin wel een mogelijke oplossing van wat hij 

het 'sociale probleem' noemde (Van Lier 1971:186; Lutchman 1986:31-42; 

Ramsoedh 1990:60). 

 

Tabel 4: Migratie Suriname-Curaçao 1925-1930. Aantal personen, vrouwen en kinderen inbegrepen  

 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Vertrek 

Terugkeer 

154 

34 

184 

76 

325 

78 

429 

109 

583 

138 

327 

133 

Uit: Van Lier 1971:186 

 

Naast zwemmen en tennissen was voetballen een favoriete sport van Emile 

Monkau. Als midvoor van de voetbalclub Transvaal heeft hij een belangrijk 

aandeel gehad in het veroveren van het kampioenschap in 1925. Vanwege een 

meningsverschil over de wijze van aanvulling van het spelersbestand van 

Transvaal verliet Emile Monkau deze club en trad toe tot de voetbalvereniging 

Voorwaarts waar zijn broer John Monkau kort na de oprichting deel uitmaakte van 

het basiselftal. Emile Monkau kwam direct na zijn toetreding in de aanvalslinie 

van Voorwaarts terecht. Alleen in het competitiejaar 1926-1927 speelde hij voor 

Voorwaarts.
129

  

Op Curaçao werd Emile Monkau lid van de door Surinamers opgerichte 

vereniging Transvaal die in de hoogste klasse van de Curaçaose Voetbal Bond 

(CVB) opereerde. Hij werd dus weer lid van een voetbalclub Transvaal. Hij kwam 

in het elftal op de post van centrale aanvalsleider. Niet lang na zijn toetreden 

werd hem door het bestuur van Transvaal schriftelijk gevraagd het 

aanvoerderschap van het team op zich te nemen. Op Curaçao verbleef Emile 

twee jaar en vertrok daarna naar Aruba om bij Lago van de moedermaatschappij 
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Esso te gaan werken. Op Aruba beperkten zijn voetbalactiviteiten zich 

grotendeels tot bedrijfscompetities en andere incidentele toernooien, merendeels 

op San Nicolas, de vestigingsplaats van de olieraffinaderij.
130

  

Na zijn vertrek uit Suriname in 1927 is Emile Monkau enkele keren tijdelijk 

terug geweest in Suriname. Nadat hij op 19 februari 1941 te Curaçao met Sophie 

Redmond in het huwelijk was getreden, kwam Emile Monkau enkele maanden 

later voorgoed terug naar Suriname. Het was heel moeilijk voor hem om een 

vaste baan te vinden. Omdat Emile Monkau graag op het land werkte, verbleef hij 

vaak in het huis op de landbouwgrond van zijn schoonfamilie op Overtoom, in het 

district Para, om het land te bewerken.
131

 Aan zijn huwelijk met Sophie Redmond 

kwam in 1955 abrupt een einde door haar plotselinge overlijden. 

In 1961 hertrouwde Emile Monkau met Marie Anijs.
132

 Na het overlijden 

van deze tweede echtgenote verhuisde hij naar een bejaardentehuis waar hij op 

23 november 2007 op 101 jarige leeftijd overleed. Het afscheid vond plaats in de 

aula van de begraafplaats Marius Rust aan de dokter Sophie Redmondstraat. 

Daar werd de uitvaartdienst gehouden en heeft de teraardebestelling 

plaatsgevonden; op dezelfde begraafplaats waar ook Sophie Redmond in 1955 

werd begraven. 

 

 

7.3 Totstandkoming van het huwelijk  

 

Sophie Redmond en Emile Monkau hadden sinds zij op de Hendrikschool zaten 

een relatie met elkaar. Sophie Redmond had het heel moeilijk om te aanvaarden 

dat Emile Monkau op Curaçao verbleef en niet naar Suriname wilde terugkomen 

om zich definitief te vestigen. Na zijn vertrek uit Suriname was hij wel een paar 

keer teruggekeerd maar kon geen vaste baan vinden. Zij ging daarom regelmatig 

naar Curaçao om bij haar geliefde te zijn. Totdat zij de knoop doorhakte en naar 

Curaçao vertrok om daar met hem te trouwen. Dit gebeurde tegen de wens van 

haar vader in, die liever een andere schoonzoon had gehad. Hij was zeer 
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teleurgesteld toen hij merkte dat zijn dochter in het geheim was getrouwd met 

deze jeugdliefde. De broer van Emile Monkau was wel dokter geworden, maar 

Emile zelf had in de ogen van Philip Redmond niets gepresteerd. 

 

 

Foto 8: Trouwfoto van Sophie Redmond en Emile Monkau. Aan de achterkant van deze originele 

foto staat in het handschrift van Sophie Redmond ‘19-2-41 zoon en dochter’. Deze foto had 

Sophie Redmond vanuit Curaçao naar haar ouders gestuurd. Uit: privé-archief smk. 

 

Als Sophie Redmond naar Emile Monkau toeging, logeerde zij op Curaçao 

bij een zus van haar hartsvriendin Esseline Polanen.
133

 Op 19 februari 1941 

huwden Sophie Redmond en Emile Monkau elkaar in het geheim. In april 1941, 

ongeveer twee maanden na haar huwelijk, ging Sophie Redmond terug naar 

Suriname om haar werk weer op te pakken en naar een echtelijke woning te 

zoeken. Zij woonde namelijk nog bij haar ouders in. Enkele maanden later volgde 

Emile Monkau die tijdelijk bij zijn eigen familie introk, totdat het echtpaar in 1942 

een woning aan de Wanicastraat kon betrekken, in het centrum van Paramaribo. 
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‘In de Wanicastraat heb ik gewoond tot negentientweeënvijftig. Toen hebben we hier 

[huize Josephine aan de dokter Sophie Redmondstraat] gebouwd. En toen zijn we 

hier gekomen. En hier is ze in vijfenvijftig gestorven. Ze heeft niet zo lang hier 

gewoond. Ze heeft langer in de Wanicastraat gewoond. Dus vanaf tweeënveertig tot 

tweeënvijftig. Dat houten huis staat er nog’. (Emile Monkau). 

 

 

Foto 9: Huize Josephine. Jaartal onbekend. 
In deze woning [huize Josephine] hebben Sophie Redmond en Emile monkau gewoond van 1952 
tot 1955. Sophie Redmond zit in de voortuin. Op het balkon staat haar echtgenoot Emile Monkau. 
Uit: privé-archief smk. 
 

 

7.4 Sophie Redmond, hoofdkostwinner in huize Redmond-Monkau 

 

In het inleidende hoofdstuk van deze studie zijn redenen opgesomd waarom in dit 

onderzoek wordt gesproken over Sophie Redmond en niet over Sophie Monkau-

Redmond. Een van de redenen is dat toen Sophie Redmond trouwde, zij al jaren 

in Paramaribo gevestigd was als geneesheer en bekendheid als huisarts had 

verworven onder haar meisjesnaam. Bovendien vond dit echtpaar het niet 

noodzakelijk om na hun huwelijk verandering te brengen in het naamgebruik 

dokteres ‘Redmond’. Een andere reden om deze hoofdpersoon niet op te voeren 

als Sophie Monkau-Redmond is dat haar collega’s en medebestuursleden haar 
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vaak aanspraken als dokteres Redmond, en dat zij zelf vergadernotulen 

ondertekende met haar meisjesnaam of met Redmond-Monkau. Een niet minder 

belangrijke reden is, dat Sophie Redmond het grootste gedeelte van haar 

huwelijk kostwinner was. Hoewel volgens het Burgerlijk Wetboek in betreffende 

onderzoeksperiode de man hoofd van het gezin was, is het de echtgenote Sophie 

Redmond geweest die maatschappelijk in aanzien stond, en was het de 

echtgenote Sophie Redmond die het gezin financieel moest onderhouden. 

Toen bleek dat echtgenoot Emile na zijn terugkeer naar Suriname geen 

vaste baan kon vinden, heeft zijn vrouw van alles geprobeerd om hem aan het 

werk te helpen. Uiteindelijk nam haar hartsvriendin apothekeres Esseline Polanen 

hem in dienst als boekhouder. Toen bleek dat hij die functie niet aankon mocht hij 

in de apotheek van Polanen flessen wassen. Toen ook dat moeizaam verliep, 

heeft Sophie Redmond uit Curaçao de beste en mooiste stoffen die ze kon vinden 

ingekocht en een winkel gehouden dicht bij haar dokterspraktijk in de 

Zwartenhovenbrugstraat. Ook werken in de stoffenwinkel vlotte niet. Onder het 

volk vroegen mensen zich af waarom dokteres Redmond met een man is 

getrouwd die geen baan kon behouden. ‘Die sufferd. Die sufferd. Die nietsnut met 

wie ze is gaan trouwen. Mensen vroegen zich af waarom deze dokter moest gaan 

trouwen ’
134

, vertelt een mannelijke tijdgenoot. ‘Hij is nooit verder gekomen dan op 

de tweede plaats in dat huwelijk. En dat op zich geloof ik...ze heeft baanbrekend 

werk verricht wat dat betreft. Dat was niet algemeen in Suriname. Ze heeft een 

vooruitziende blik gehad’, meent een andere mannelijke tijdgenoot.  

In betreffende periode was de vrouw bij wet ondergeschikt aan de man. 

Volgens het in betreffende periode geldende Burgerlijk Wetboek, dat uit 1869 

dateerde, was de vrouw aan de man gehoorzaamheid verschuldigd op het gebied 

van materiële en financiële verhoudingen. Volgens die Wet was de man het hoofd 

van de echtvereniging. De man had alleen en uitsluitend de zeggenschap over 

zijn eigen inkomen en vermogen en over die van zijn vrouw, zonder dat de vrouw 

enige zeggenschap had over inkomen of vermogen van de man, zelfs niet over 
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die van haarzelf (Aurora mei 1951:187-189)
135

. In dit kader wordt verwezen naar 

het blad De Surinamer van 2 oktober 1953 waarin vermeld staat dat de 

regeringsraad heeft besloten ‘de gehuwde ambtenaressen die in vaste dienst zijn 

niet meer in dienst te houden. Als er dringende noodzaak is zullen gehuwde 

vrouwen slechts tijdelijk in dienst genomen worden. De positie van gehuwde 

vrouwelijke leerkrachten zal na de behandeling van de Begroting Onderwijs 

worden bekeken‘. In de editie van 20 februari 1934 van voornoemde krant wordt 

vermeld dat in Den Haag (Nederland) de gemeenteraad met 25 tegen 10 

stemmen een ontwerp had aangenomen waarbij alle gehuwde vrouwen in 

gemeentedienst zullen worden ontslagen. In de periode die dit onderzoek bestrijkt 

was het Nederlandse burgerlijk recht met het daarin geldende huwelijksrecht voor 

alle inwoners van Suriname van toepassing (Zevenbergen 1980:17,37), 

behoudens enkele verordeningen voor huwelijken van Mohammedanen en 

Hindoes (Zevenbergen 1980:78, 157-167). ‘Het was heel dom van die mannen 

om hun vrouwen te verbieden om buitenshuis te gaan werken. Die vrouwen 

moesten maar thuis blijven en hun hand ophouden bij hun man. Dus die mannen 

hadden het voor het zeggen. Wel, ik? Nooit heeft mijn man mij verzorgd. Ik ben 

mijn eigen baas. Mannen speelden niet de baas over mij,
136

 vertelt een 

vrouwelijke orale auteur.  

Gezien de bij Wet ondergeschikte positie van de echtgenote is het niet 

verwonderlijk dat in de ogen van kennissen, familie, vrienden en mensen uit hun 
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 Uit: een op verzoek van Aurora ingezonden artikel van de in Nederland wonende juriste Corry 
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omgeving, Emile Monkau op cynische wijze als dé ondergeschikte in het gezin 

werd gezien. ’De fight voor de zwarte vrouw. Ze heeft het misschien niet extreem 

gedaan, maar toch kan je zien, die strijd was er al. En zij was een black power 

vrouw. Want iedereen vroeg san de a go trow [waarom is ze gaan trouwen]. Want 

ze had geen man nodig om 'r te verzorgen. Ik geloof dat terrein en dat huis was 

van haar’, vertelt een mannelijke tijdgenoot. Het is opmerkelijk dat de orale 

auteurs niet de echtgenote Sophie Redmond bekritiseren over het feit dat zij in 

huize Redmond-Monkau ‘de broek aan had’. Niet de vrouw Sophie Redmond 

werd verweten dat zij haar tijd diende te steken in de huisvrouw- en 

huismoederrol. Het was haar echtgenoot die alle kritiek over zich heen kreeg. 

Haar echtgenoot zou niet mans genoeg zijn om zichzelf en zijn vrouw te 

onderhouden. Met hém werd de spot gedreven. Zijn mannelijkheid en zijn 

wettelijke positie als hoofd van het gezin werden belachelijk gemaakt.  

In het bijzonder de mannelijke orale auteurs beschrijven het vroegtwintigste-

eeuwse Suriname als een samenleving waar naleven van sociale codes 

plaatsvond in termen van reproductieve functie, zelfopoffering en onderdanigheid 

van de echtgenote. ‘De vrouwen moesten thuis zitten. Vroeger was het zo, je 

probeerde jouw vrouw niet te sturen om te gaan werken. A no man 

sorg’en…sorg’a uma…da’a go tek’uma.
137

 Die vrouwen moesten thuis blijven. De 

vrouw moest voor de kinderen zorgen’, vertelt een mannelijke orale auteur. 

Sociaaleconomische en culturele determinanten bepaalden in betreffende periode 

de status van de seksen, hun sociale posities en hun zelfbeelden. ‘Die meisjes 

werden - net als in die westerse samenleving trouwens - geacht huisvrouw te 

zijn’, legt een andere mannelijke orale auteur uit. In 6.3 is ook al een orale auteur 

aan het woord geweest die vond dat vrouwen op de tweede plaats waren maar in 

een evenwichtig stelsel; en dat vrouwen hun plaats kenden binnen ongeschreven 

afspraken.  

In de normatieve uitspraken over vrouwelijkheid en mannelijkheid worden 

vrouwen bij de orale auteurs gedefinieerd als het 'bezit van de man' en worden 

mannen gedefinieerd als 'bezitter van de vrouw'. Deze normatieve uitspraken 

weerspiegelen een cognitief programma dat op grond van concepten over wat 
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mannelijk en vrouwelijk is, rechten en plichten van de verschillende seksen 

legitimeert. ‘Het was vroeger, het was voor mij als...waarom gaat deze vrouw 

[Sophie Redmond] trouwen. Want nog steeds vind ik dat je als man…een man 

moet een vrouw verzorgen. En als die vrouw geen verzorging nodig heeft, dan 

heeft ze geen man nodig.(…) Het is een mannenwereld. In onze mannenwereld 

boet je aan gezag’, meent een mannelijke orale auteur met stellige overtuiging. ‘Ik 

ben een van die mannen met die oude opvattingen nog. Mijn vrouw was 

ambtenaar, griffie ambtenaar bij het gerecht. Ik heb gezegd “je moet ontslag 

nemen meisje als je met me trouwt”. Ik zei, “ga iets leren hoor, waarmee je thuis 

bezig kan zijn”, vertelt een andere mannelijke orale auteur over zijn eigen relatie. 

Het feit dat echtgenote Sophie Redmond deze bestaande noties over man-

vrouwverhoudingen negeerde, kan gezien worden als een van haar agent of 

change activiteiten op dat gebied.  

Naast alle kritiek op het feit dat zij hoofdkostwinner was, vinden orale auteurs 

Sophie Redmond over het algemeen een vrij ernstig en heel serieus mens die er 

altijd op uit was om anderen wegwijs te maken en met raad bij te staan. Sophie 

Redmond schijnt niet iemand geweest te zijn die gauw lachbuien had en deed 

niet graag huishoudelijk werk. Net als in het ouderlijke gezin had ook het gezin 

Redmond-Monkau een wasvrouw, een schoonmaakster en een strijkvrouw in 

dienst. Net als in het ouderlijke huis Redmond-Herkul, woonden ook in huize 

Redmond-Monkau meerdere kweekjes tegelijk. Het waren veelal wat oudere 

kinderen uit het district die in de stad een of andere cursus moesten volgen en 

tijdelijk in het gezin Redmond-Monkau verbleven. Deze kinderen hielpen mee in 

de huishouding.
138

 

Uiteindelijk vond Emile Monkau zijn uitdaging in het werken op een lap 

bouwgrond op Overtoom, in eigendom van zijn schoonfamilie. Daar verbouwde 

de familie groente en fruit (onder andere sinaasappel, pompelmoes, advocaat, 

ananas, banaan) en knolgewassen (zoals taya, napi, kasaba). Soms hielp Sophie 

Redmond mee om het land te bewerken of om de gewassen uit de grond te 

trekken. Dan gebruikte zij een houwer en zette zij een grote hoed op ter 

bescherming tegen de felle zon. Als ze haar werk af had liet zij zich op het water 
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drijven, op haar grote rubber vis. Sophie Redmond kon niet zwemmen, Emile 

Monkau kon dat wel. De oogst brachten Emile en Sophie mee naar de stad. Een 

ter plekke wonende Javaan was ingehuurd om het stuk land te helpen bewerken, 

te beplanten en te bewaken als er niemand aanwezig was. Vaak nodigde Sophie 

Redmond patiënten die haar in haar kliniek bezochten uit, om later op de dag bij 

haar thuis langs te komen om wat landbouwproducten op te halen.  

Als Sophie Redmond op Overtoom was ging zij vanuit beroepsinteresse voor 

huismiddeltjes vaak bij haar oom Floris langs die heel veel van (de bereiding van) 

huismiddeltjes afwist. Bij haar bezoeken op Overtoom vroeg Sophie Redmond 

vaak aan haar nichtjes om vitaminerijke en lekker geurende plantjes voor haar te 

plukken. De plantjes brak ze in stukjes, legde die vervolgens in de zon om te 

drogen, en waste zich later op de dag met een door haar zelf gemaakt 

reukwaterbad. ‘Ik kreeg een recept voor 15 cent snijbonen’ vertelt een orale 

auteur (buur/patiënt) die eens thuis bij dokteres Redmond langs ging voor een 

consult. ‘Op haar eigen erf…dus in die tuin is ze bezig met een houwer en een vilt 

op haar hoofd. “Datra de na oso? [roept de patiënt in de voortuin] Nono, datra no 

de. Go na fes’sei sídon pikinso, a e kon dâlèk [antwoordt Sophie Redmond die in 

de achtertuin bezig is].’
139

 

 

 

7.5 Huize Redmond-Monkau, inloop voor kinderen 

 

In de Surinaamse gemeenschap stond Sophie Redmond ook bekend als iemand 

die kinderen wat nuttigs wilde bijbrengen. Kinderen kwamen bij haar thuis boeken 

lezen, sommige kinderen leerde zij handwerken. Op die manier leverde Sophie 

Redmond in haar vrije tijd, op haar eigen wijze, een bijdrage aan de opvoeding 

van het kind. ‘Terecht te wijzen waar het nodig was. Ik weet dat als ik bijvoorbeeld 

kwam en niet gegroet had, op de juiste manier, dat ze tegen me zei van “je moet 

zo niet groeten… of… je moet zo niet praten”. Of als je binnen komt en je had je 

schoenen niet genoeg geveegd op de mat, dat ze je op die dingen wees. En toen 

ik later studeerde dat ze me vaak stimuleerde, “je moet volhouden, je moet je 
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over de dingen heen zetten, je moet doorzetten”. Mijn studieresultaten wilde ze 

altijd weten. En ze wees me d'r op, als zwart meisje moet je extra moeite doen”. 

Nu zeggen ze hier [in Nederland] van discriminatie enzo. Vroeger was het veel 

erger’, herinnert een vrouwelijke orale auteur zich, die als kind bij Sophie 

Redmond over de vloer kwam.  

Een andere vrouwelijke auteur die thuis bij Sophie Redmond op leesles 

kwam zegt: ‘Sophie Redmond is nog dieper gegaan dan waar ze vandaan kwam. 

Want ze had ook net zo goed kunnen zeggen van nou, ik heb het goed dus laat 

de rest, laat de boel de boel. Maar ze is dieper gegaan dan waar zij was. Alleen 

maar om de mensen toch wel een weg te banen om toch de ladder omhoog te 

komen. En dat was een van d’r streven. Want dat zij ook kinderen liet lezen. Je 

moest en je zou lezen. Omdat zij vond dat lezen toch wel heel erg belangrijk is 

voor je verdere ontwikkeling’.  

In de speciale editie van Aurora (september 1955:239) naar aanleiding van 

Sophie Redmonds overlijden staat vermeld dat in de kerstdagen haar huis een 

middelpunt was voor buurtkinderen die een kerstverrassing kwamen ophalen. 

Volgens een orale auteur die als kind had deelgenomen aan de 

emancipatiefestiviteiten in 1950, gingen de kinderen bij Sophie Redmond thuis 

oefenen. 

 

 

7.6 De wereld van Sophie Redmond bekeken via de kranten De Surinamer en 

De West op haar geboortedag, vanaf 1936 tot en met 1949 het jaar van de eerste 

algemene verkiezingen 

 

Krantenberichten bevatten informatie over dagelijkse gebeurtenissen in de 

samenleving. Naarmate de portretconstructie vorm krijgt, kan aannemelijk worden 

gemaakt welke krantenrubrieken Sophie Redmonds aandacht getrokken zouden 

kunnen hebben, en naar welke onderwerpen haar interesse uitgegaan zou 

kunnen zijn. In 1936 is Sophie Redmond inmiddels arts en bestuurslid van het 

Jubileumfonds. Haar geliefde woont al jaren op Curaçao. Aangenomen mag 

worden dat haar interesses onder meer uitgaan naar gezondheidsbeleid en 



209 

 

hygiënische toestanden, binnen en buitenlandse politiek, de oorlogssituatie in de 

wereld, bestrijding van de werkloosheid in Suriname, het verenigingsleven en 

toneel.  

Verondersteld mag worden dat het bericht in De West van vrijdag 14 

januari 1938 over het in Amsterdam-Nederland opgerichte Centraal Surinaams 

Comité haar niet zal zijn ontgaan. In het bericht wordt vermeld dat voornoemd 

comité zich richt op het behartigen van de belangen van Suriname, en zich ten 

doel stelt in Nederland te ijveren voor maatregelen die heel spoedig kunnen 

leiden tot blijvende verbetering van de sociale en economische toestand in 

Suriname. Het Comité tracht dit doel te bereiken met uitsluitend wettige middelen 

en neemt voor alles het standpunt in, dat een complete economische restauratie 

van Suriname mogelijk is. Het Comité propageert daarom krachtig de eis voor 

een welvaartsplan voor Suriname, zoals dat in de Tweede Kamer door enkele 

kamerleden is bepleit. Het Comité eist verder, volledige handhaving van de 

democratische volksvrijheden en uitbreiding daarvan, verbetering van 

hygiënische toestanden, bestrijding van werkloosheid, en instelling van een 

beroepsinstantie in de rechtspraak. Het Comité wil in Nederland zoveel mogelijk 

blijvende belangstelling voor Suriname nastreven.  

Naast de binnenlandse en verontrustende buitenlandse politieke berichten, 

zal - gezien het feit dat Sophie Redmonds ouders en zusje suikerziekte hadden – 

ook het wetenschappelijke bericht over een middel ter vervanging van insuline 

haar aandacht hebben getrokken. In De Surinamer van zaterdag 14 januari 1939 

is een bericht geplaatst over een in the Journal of Psychology (1938) 

gepubliceerd artikel waarin melding wordt gemaakt van opmerkelijke uitkomsten 

van onderzoeken die wetenschappers in Manchester hebben verricht. De 

onderzoeksresultaten geven hoopgevende aanwijzingen voor een middel ter 

vervanging van insuline.  

Gedurende de oorlogsjaren verschenen de kranten niet of nauwelijks. In 

De West van maandag 14 januari 1946 is anderhalve pagina vrijgemaakt voor 

een bespreking van de brochure ‘Suriname aan de tweesprong’ van de 
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Surinaamse schrijver Lou Lichtveld.
140

 Deze Lou Lichtveld zou in 1949 een eerste 

bijdrage leveren in het eerste nummer het vrouwentijdschrift Aurora (zie 9.3). In 

‘Suriname aan de tweesprong’ stelt Lichtveld, dat het voor Suriname en de 

Surinamers een brandende vraag is geworden ‘welke richting moet worden 

ingeslagen aan den tweesprong van den tijd die is aangebroken, nu de oorlog 

afgeloopen is en men allerwege in een fase van heroriëntatie gekomen is’. In 

deze kranteneditie zijn een aantal fragmenten uit de brochure opgenomen waarin 

Lichtveld de meningen van Hare Majesteit de koningin uiteenzet, met betrekking 

tot toekomstige samenwerking tussen Nederland en haar overzeese 

gebiedsdelen. Lichtveld houdt een pleidooi voor een nieuw aangepaste structuur 

bij dit samengaan en bij de wederzijdse verhoudingen, op grond van overwinning 

op de gemeenschappelijke vijand en op grond van het gemeenschappelijke 

verleden. Lichtveld spreekt de hoop uit, dat dit stukje cultuur Nederland en haar 

overzeese gebiedsdelen zal verbinden tot één rijksverband op grond van een 

gemeenschappelijke toekomst.  

Eerder is geconstateerd dat vader Redmond zijn dochter Sophie erop 

attendeerde dat zij, vanwege het gesternte waaronder vrouwen van haar etnische 

afkomst leefden,  problemen kon verwachten bij haar inschrijving voor een studie 

op de geneeskundige school. Eerder is ook vermeld dat Sophie Redmond en 

Emile Monkau aan tennissport deden. Het krantenbericht in De West van 14 

januari 1946, dat president Truman van de Verenigde Staten de 41 jarige zwarte 

William Henry Hastie tot gouverneur van de Virgin Islands heeft benoemd, zal 

dan ook zeer waarschijnlijk haar aandacht hebben getrokken. De jurist Hastie 

werd geboren in Knoxville Tenessee en was zes jaar lang deken van de Howard 

University Law School in Washington. Hastie, een jurist van grote naam, was 

werkzaam onder Harold Ickes op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1937 

benoemde president Roosevelt hem tot districtsrechter op de Virgin Islands, waar 

Hastie bezwaren ondervond vanwege zijn huidskleur. In de St. Thomas 

tennisclub werd hij niet geaccepteerd. De toenmalige gouverneur Lawrence 
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Cramer die zich het geval van Hastie aantrok, werd toen zelf lid van een neger 

tennisvereniging. In het krantenbericht wordt Hastie een man van karakter 

genoemd. Toen in 1938 de bemanning van het Duitse opleidingsschip Horst 

Wesser, dat bij Virgin Islands lag, Hastie uitnodigde voor een Neger 

weldadigheidsfeest bedankte hij voor de invitatie. Hij wenste niet samen met de 

Duitse nazi’s die ook hun eigen rassenleer hadden op hetzelfde feest te 

verschijnen. 

In De Surinamer van dinsdag 14 januari 1947 wordt het veertiendaagse 

tegenbezoek van de parlementaire commissie uit Nederland uitvoering 

besproken. Het krantenbericht gaat breedvoerig in op de reden van dit 

tegenbezoek dat naar aanleiding was van de koninklijke rede van 6 december 

1942. In die rede beloofde de koningin dat vooraanstaande vertegenwoordigers 

van alle koninkrijksgebieden, inclusief Nederland, aan een ronde tafel zullen 

samenkomen om te overleggen over een passende samenwerking in rijksverband 

en over toekomstmogelijkheden van de gebiedsdelen. Bij dit bezoek zou de 

commissie met politieke, economische, sociale en culturele vertegenwoordigers 

van het volk spreken.
141

 

In De West van woensdag 14 januari 1948 staat een bericht, dat op 11 

januari 1948 het fundament van de Surinaamse Neger Politieke Partij is gelegd 

onder voorzitterschap van D.P. Leetz. Het streven van de partij was tot een 

vruchtdragende samenwerking met andere groepen te komen, tot heil van land 

en volk. Eveneens is in voornoemd nummer opgenomen, de resolutie die in 

Nederland is aangenomen op 11 januari 1948, wat inhield: de akkoordstemming 

met betrekking tot het streven naar autonomie van Suriname en de Nederlandse 

Antillen. Dat betekende dat Suriname en de Nederlandse Antillen als 

gelijkwaardige en gelijkgerechtigde deelgenoten in een nieuw Koninkrijk der 

Nederlanden beschouwd zouden worden. De resolutie stuurde aan op 

bespoediging van de te houden Ronde Tafel Conferentie.
142

 

Het bericht over de op 1 januari 1949 in werking getreden vakantieregeling 

in De West van vrijdag 14 januari 1949 zal waarschijnlijk Sophie Redmonds 
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aandacht hebben getrokken. Het artikel is een integraal opgenomen radiorede, 

waarin uitleg wordt gegeven over rechten en plichten met betrekking tot de 

verplichte jaarlijkse vakantie. Een werknemer wordt geacht een vol jaar gewerkt 

te hebben wanneer hij tenminste 275 dagen in het kalenderjaar heeft gewerkt. 

Wie teveel afwezig is geweest verbeurt zijn recht op vakantie, omdat van hem 

niet gezegd kan worden dat hij die vakantie zo hard nodig heeft. Om welke reden 

men niet heeft gewerkt speelt daarbij geen rol. Men mag dus verzuimen wegens 

ziekte, men mag wegblijven om persoonlijke redenen, maar wie dat te veel doet 

verspeelt zijn recht op vakantie. 

 

 

7.7 Het plotselinge overlijden van Sophie Redmond 

 

Op zondag 18 september 1955 vergezelde Sophie Redmond haar vader naar een 

vergadering van landeigenaren en aandeelhouders van plantage Onoribo, in het 

district Para. De grondbezitters waren het in het geheel niet eens met de wijze 

waarop vader Redmond hun belangen behartigde. De familie Redmond 

verwachtte een woelige en heftige vergadering. Omdat vader Redmond 

diabetespatiënt was had Sophie Redmond besloten haar vader bij te staan als dat 

nodig zou zijn. Tijdens vorige vergaderingen was al enig tumult ontstaan onder de 

aanwezige grondeigenaren, over de wijze waarop zij vonden dat vader Redmond 

omging met hun financiële belangen.  

 

‘Gistermorgen vergaderden de aandeelhouders van plantage Onoribo in een 

gebouw ter plaatse. Deze grondbezitters waren niet geheel eens met de wijze 

waarop de heer Redmond de belangen van de plantage behartigd heeft. Onder 

de vele grondbezitters die daar aanwezig waren, waren er twee partijen, die 

scherp tegenover elkaar stonden. De groep, die tegen het beleid was van de heer 

Redmond nam als raadsman Mr. E. Bruma
143

 aan de hand. De gevolmachtigde 

                                                 
143

 Eduard Johan Bruma (1925-2000), familie van Sophie Redmonds echtgenoot, vestigde zich in 1955 

als advocaat in Paramaribo nadat hij in Nederland als jurist was afgestudeerd. De kwestie met 

betrekking tot Onoribo is een van zijn eerste indrukwekkende zaken in Suriname geweest. Omdat deze 

kwestie veel indruk op hem had gemaakt wilde Bruma decennia later (in 1997) met mij (onderzoeker) 

daar niet meer over spreken. Hij wilde de zaak laten rusten.  



213 

 

van de plantage, de heer Redmond, werd bijgestaan door Mr. W. Lim Apo. Beide 

advocaten waren aanwezig. Op de vergadering was mede aanwezig dokter 

Sophie Redmond. De heer Redmond gaf rekenschap van zijn verrichtingen. Het 

een en ander had de instemming van de aanwezigen niet, hetgeen duidelijk tot 

uiting werd gebracht. Plotseling zagen de aanwezigen dokter Redmond in elkaar 

zakken. Dokter Vonsee van [het naburige plaatsje] Billiton werd gehaald, die 

gelastte onmiddellijke opname in het hospitaal. Zij werd per ambulance naar het 

hospitaal vervoerd en overleed kort nadien. Aangezien de heer Redmond 

uiteraard de vergadering niet meer kon leiden, werd die beëindigd.’ 
144

 

 

Vader Redmond werd vaak naar de aandeelhoudersvergaderingen vergezeld 

door meerdere familieleden. Hij stond bekend als een vurige en driftige man die 

flink tekeer kon gaan. Hij had een temperament dat niet samenging met zijn 

diabetes, vertelt een familielid. Zij voegt eraan toe: ‘ze [Sophie Redmond] dacht, 

ik ga hem beschermen. En ze kwam dood terug.’  

 

‘Ze gingen naar een vergadering in Onoribo. Ze waren al een keertje gegaan. En 

wij waren ook meegegaan met m'n oom. Voor ondersteuning. Maar dan was het 

zo uitgelopen in rommel met advocaat Bruma. Die kwam op voor die mensen. En 

heleboel relletjes. En toen m'n oom een volgende keer aan ons vroeg om mee te 

gaan, toen ben ik dan maar niet gegaan. (…) Ik lag op m’n bed die dag. Ik hoorde 

m’n zus in die poort zeggen, den yuru disi mi no e kon dyaso als het niet erg is [op 

dit uur van de dag kom ik niet langs als het niet erg is]. Toen zei ze, ”Sophie is 

dood”. Mijn God ik schrok hoor. Mijn God. (…) Ik was juist niet op die vergadering 

meegegaan. Ik heb al die zusters van me gezegd dat ik niet mee ga. En ze 

zeggen als jij niet gaat dan gaan wij ook niet. Dus zijn we maar niet gegaan. Juist 

die dag niet, waren wij niet meegegaan.’ (orale auteur: familielid) 

 

Tijdens de vergadering op zondag 18 september 1955 liepen de emoties hoog 

op. ‘Mijn man was ook naar die vergadering geweest. Voordat de vergadering 

eigenlijk was afgelopen, toen het heftig werd was hij weggegaan. Toen hij thuis 

kwam weet ik nog dat ie tegen me zei, “Bruma maakt die Redmonds het leven 
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zuur”. Hij was het helemaal niet met Eddie [Bruma] eens. En later toen hoorden 

we dat ze in die vergadering een hartaanval had gehad’, herinnert een orale 

auteur die op Paranam (een naburige plaats) woonde zich.  

Hoe het kwam dat Sophie Redmond plotseling onwel werd is niet bekend 

en ook niet meer na te gaan. In een van mijn gesprekken met Emile Monkau gaf 

hij aan dat Sophie Redmond last had van wat hoge bloeddruk en dat zij zwakke 

nieren had. In een van mijn gesprekken met Esseline Polanen gaf zij aan dat 

Sophie Redmond een zoutdieet en een suikerdieet had. Enkele orale auteurs 

vertellen waarom zij naar die vergadering is gegaan: 

 

‘want toen m’n vader [Redmond] naar die vergadering moest gaan, heeft hij haar 

gevraagd om met hem mee te gaan. (Orale auteur: halfzus) 

 

‘Ze ging naar Para. Destijds had je nog markt. Werd 's zondags gehouden in 

Suriname. Die zondagochtend heb ik haar nog gezien. Toen zei ik: “dokter waar 

gaat u heen.” Ze zei: “ik ga ...ik ga iets voor mijn vader doen hoor. Ik weet niet of 

het gaat lukken”
145

.’  (orale auteur: buur) 

 

Een nicht van Sophie Redmond die in de buurt van de vergaderplaats woonde, 

had de vergadering met haar moeder bijgewoond. Zij herinnert zich gezien te 

hebben dat Sophie Redmond net in een sinaasappel wilde happen toen ze van 

haar stoel viel. Later bleek dat zij door een hartstilstand was overleden. De West 

van maandag 19 september 1955 plaatste verschillende ingezonden berichten 

over deze tragische gebeurtenis. In die kranteneditie staat vermeld dat het 

radiostation AVROS een speciale uitzending zal wijden aan de nagedachtenis 

van wijlen dokter Redmond.  

 

Ten tijde van haar overlijden was Redmond nog bestuurslid van het 

Jubileumfonds van de EBG, en golden ook voor haar de vaste voorschriften bij 
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een Hernhutterbegrafenis.
146

 Een volle begrafenis vond plaats per zwarte 

lijkkoets, witte of zwarte lijkwagen, of via het traditionele lopen per lijkbaar (de 

wens van meestal oude mensen). De lijkkist moest gedekt binnen de 

begraafplaats gedragen worden. Het voorgeschreven aantal dragers bedroeg zes 

per lijkkoets in een door het Fonds voorgeschreven begrafeniskostuum. 

Lijkstaties moesten om 8.00 uur en/of 17.00 uur op de begraafplaats aanwezig 

zijn. Het lijkbewasserscorps bestond uit vrouwen en mannen. Dragers (allen 

mannelijk) konden ook het ambt van lijkbewasser vervullen. Geen van deze 

arbeiders mocht ongehuwd samenwonen. Bovendien moesten zij allen lid zijn van 

de EBG.
147

 Het stoffelijk overschot van Sophie Redmond werd op maandag 19 

september 1955 van het sterfhuis aan de Steenbakkersgracht no. 73 grafwaarts 

gedragen naar de Hernhutter begraafplaats.
148

  

De eerstvolgende editie van Aurora na deze tragische gebeurtenis, was 

geheel gewijd aan het overlijden van Sophie Redmond. De Auroraredactie opent 

de speciale editie met de volgende geleidetekst:  

 

'De Stichting voor Liefdadigheidsdoeleinden heeft de nagedachtenis van Sophie 

Monkou-Redmond dankbaar willen eren met dit nummer van "Aurora", dat 

uitsluitend aan haar gewijd is. Zij is enige jaren bestuurslid van deze Stichting 

geweest en vanaf de oprichting van "Aurora" hebben wij haar tot een van onze 

trouwste medewerkers mogen rekenen. Voor haar tijdgenoten en voor hen die na 
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 In briefwisselingen van Philip Redmond met het bestuur van het Zeister Zendingsgenootschap in 

Nederland is veel informatie te vinden over plechtigheden bij Hernhutterbegrafenissen in Suriname. In 

verschillende brieven aan het Zeister Zendingsgenootschap en in en zijn lezing van 4 maart 1924  

reageert Philip Redmond (als voorzitter van Het Herrnhutter Comité) heftig op de vernederende 

manier waarop de Rotterdamse journalist M. Van Blankensteijn de ceremonies bij 

Hernhutterbegrafenissen neerzet in zijn krantenartikelen in Nederland. Ook in overige correspondentie 

met het Zeister Zendingsgenootschap in Nederland verzet Philip Redmond zich fel tegen de manier 

hoe de naar Nederland vertrokken Europese zendelingen de plechtige handelingen bij 

Hernhutterbegrafenissen in Suriname beschrijven als ‘ontstaan uit bijgeloof’ en ‘een onwaardig en 

zeker niet verheffend schouwspel’. Philip Redmond benadrukt dat deze plechtige handelingen zuiver 

uit traditie worden verricht. ‘(…) Hun eventueele meening (…) dat de oorsprong der gewoonte in 

bijgeloof ligt zoals u veronderstelt, zal voor ons niet het minste gewicht in de schaal leggen: de tijd 

voor hunne meening is voorbij; op die meening had de gemeente recht, toen zij in Suriname in functie 

waren. (…). Mogelijk dat er nu een einde aan zal gemaakt worden, want de bespotting door de R.K. in 

1912 en 1921 bleef zonder uitwerking’, schrijft Philip Redmond in zijn brief van 27 april 1924 aan 

dhr. S. Beck. (Het Utrechts Archief. nr.toegang 48-1, bijlage IV). Met betrekking tot Van 
Blankensteijn, zie zijn boek ‘Suriname’ (1923). Rotterdam: Nijgh & Ditmar.  
147

 Fondsnotulenboek no. 2 
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 De West maandag 19 september 1955. 
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haar komen was zij een lichtend voorbeeld. Over de dood heen zal haar geest 

levend blijven.' (Aurora september 1955:217) 

 

In die speciale editie van Aurora zijn foto’s te zien van Sophie Redmond als 

kotomisie, op weg naar een patiënt, van haar echtelijke woning en van haar 

polikliniek. Het openingswoord over Redmonds 'Nalatenschap' is afkomstig van 

de toenmalige gouverneursvrouw L.H.A. Klaasesz-de Bruyne (zie 1.1), gevolgd 

door een schets ‘Uit haar leven’ door Redmonds hartsvriendin Esseline 

Polanen
149

. Vervolgens acht uit de Pers overgenomen berichten over haar 

betekenis voor de samenleving en zes persoonlijke afscheidsartikelen van 

burgers en van vader Redmond. De speciale editie van Aurora wordt afgesloten 

met een Adjosie (vaarwel) gedicht van Albert Helman.
150

  

In het Gouvernements Advertentieblad van 25 oktober 1955 verscheen 

onderstaande berichtgeving:  

 

 

 

 

 

Illustratie 1: Straat naar dokter Sophie Redmond genoemd. Uit: Aurora september 1955:239 
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 Mondelinge mededeling van Esseline Polanen op 5 oktober 1995. Zij vertelt, dat de foto met het 

onderschrift ‘naar de patiënten’ (zie Aurora 1955:220) voor haar woning is genomen.  
150

 Over Albert Helman zie eerdere noot in dit hoofdstuk. 
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Illustratie 2: Omgeving Steenbakkersgracht. Met dank aan een toehoorder van een van mijn 

lezingen. 

 

De Dokter Sophie Redmondstraat, een brede en belangrijke verkeersader in het 

hart van Paramaribo, loopt door tot ongeveer bij het Academisch Ziekenhuis waar 

voor de hoofdingang een borstbeeld van Sophie Redmond staat.  

Bovengenoemde spontane acties zijn de eerste materialisaties van de 

collectieve herinnering rondom Sophie Redmond. Inmiddels bestaan er een 

twintigtal lieux de mémoire
151

 (plaatsen van herinnering) in en buiten Suriname 

als collectief aandenken aan deze persoon.
152

  Lieux de mémoire zijn 
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  Het Franse debat les lieux de mémoire handelt over de verhouding en kloof tussen (collectieve) 

herinnering en (de Franse) geschiedenis (Nora ed. 1984/1986/1992/). Les lieux de mémoire is een 

grootschalig project waarin wordt uitgewerkt waarom en hoe plaatsen, locaties, documentatiemateriaal 

e.d. worden ervaren als prikkel bij de ontwikkeling van een collectief geheugen. In Representations 26 

(Spring 1989):7 is een door Marc Roudebush geschreven Engelstalige uittreksel van Nora's inleiding 

opgenomen, getiteld 'Between Memory and History: Les Lieux de Memoire'.  
152

 Om er enkele te noemen: Aurora, speciale editie jrg. 6, 1955. nr. 10. Dokter Sophie Redmondstraat 

in Paramaribo. Borstbeeld Sophie Redmond bij het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. YWCA 

publicatie Sophie Redmond Toneel. De Sophie Redmond onderscheiding. Kinderdagverblijf Sophie in 

Amsterdam. Stichting Sophiedela. Televisiebewerking van het theaterstuk ‘Een Dikke Zwarte Vrouw 

Als Ik’ van Thea Doelwijt. Lied ‘Datra Sophie Redmond’ van Annemarie Hunsel. Publicatie ‘Sophie 

Redmond. Een Levenschets’ van Hilly Axwijk. Gedicht ‘Mamiyara voor Sophie’ van Celestine 

Raalte. Surinaamse postzegel met beeltenis van Sophie Redmond. Postuum Paho Onderscheiding. 

Kaartenserie ‘She Changed The World/01. Sophie Redmondplein in Amsterdam. De op 14 januari 
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symbolische representaties van een zeker historisch bewustzijn, en omschrijven 

een collectief aandenken aan iets of aan een persoon die herinneringen oproept 

aan een verleden. Les lieux de mémoire  komt voort uit de gedachte dat er niet zo 

iets bestaat als spontane herinnering. Mensen creëren bewust 

herdenkingsobjecten (b.v. herdenkingsbijeenkomsten, rituelen, exposities) en 

historische panorama’s (b.v. monumenten, gedenkboeken, handboeken), 

teneinde hun eigen geschiedenis te doen herleven c.q. te doen voortleven en hun 

eigen identiteit vorm te geven binnen een sociale collectiviteit. Grever 
153

 noemt 

drie soorten lieux de mémoire: geritualiseerde herinneringen (herdenkingen, 

gedenkdagen en iconografieën), bevroren herinneringen (monumenten, 

standbeelden, straatnamen, munten, postzegels en symbolen) en gecontinueerde 

herinneringen (gecanoniseerde teksten, instituties, organisaties en historiografie).  

 

 

7.8 Conclusies 

 

In tegenstelling tot de westers getinte rol van huismoeder die moeder Doffy en 

zus Joosje in hun echtelijk leven vervulden, heeft Sophie Redmond gekozen voor 

een status als financieel onafhankelijke levenspartner en zal zij later kiezen voor 

het bekleden van verschillende publieke functies in verschillende organisaties (zie 

volgende hoofdstukken). Die financieel zelfstandige status heeft zij behouden tot 

aan haar dood in 1955. Dit is een typisch voorbeeld van individualisering, waarbij 

niet de belangen van het gezin als eenheid maar de wensen en verlangens van 

het individuele gezinslid het handelen van de persoon bepaalt. 

 Sophie Redmond heeft haar hart gevolgd, door in het huwelijk te treden 

met haar jeugdliefde Emile Monkau. Haar echtgenoot werd niet alleen door haar 

trotse vader te min geacht de levenspartner van zijn hoog geschoolde dochter te 

worden. Ook de samenleving deelde Philip Redmonds gevoelens. Het kon tot 

menigeen niet doordringen waarom Sophie Redmond met, de in hun ogen 

                                                                                                                                                         
2007 gehouden herdenkingsdag  ter gelegenheid van het 100

ste
 geboortejaar van Sophie Redmond in 

Amsterdam. De voor u liggende dissertatie.  
153

 Grever, M. The Pantheon of Feminist Culture: Women’s Movements and the Organization of 

Memory. In Gender and History volume 9 number 2 (1997:364-372). Blackwell Publishers Ltd. 

 



219 

 

werkschuwe, Emile Monkau in het huwelijk was getreden. In een periode toen 

echtgenotes bij Wet onderworpen waren aan hun echtgenoot en beschouwd 

werden als onvolwassen burger voor het leven, was Sophie Redmond 

hoofdkostwinner in huize Redmond-Monkau. Hiermee is de eerste deelvraag 

deels beantwoord: met welke contextuele mogelijkheden en beperkingen kreeg 

Sophie Redmond als Creoolse vrouw te maken in haar pogingen tot sociale 

mobiliteit in een moderniserende koloniale Surinaamse samenleving?  

Sociaal geconstrueerde hiërarchieën dragen bij aan vormingsaspecten die 

cruciaal kunnen zijn, om de persoonlijkheid van iemand te begrijpen. Ook voor de 

persoon Sophie Redmond geldt, dat haar persoonlijke en geestelijke ontwikkeling 

beïnvloed is geweest door verschillende waarden binnen een koloniale 

machtsmatrix. Sophie Redmond is voortdurend naar voren gekomen als een 

onafhankelijke persoon die op verschillende manieren uitdrukking gaf aan eigen 

herdefiniëringen van sociale verhoudingen, en als iemand die haar eigen mening 

ventileerde en haar eigen weg ging. Vanuit de sociaalpsychologische visie van 

moderniteit kan gesteld worden dat zij rationeel en weloverwogen haar 

levensplan probeerde te realiseren. Zij heeft haar artsenopleiding afgemaakt, 

haar carrière gepland, is tegen de zin van haar vader met haar jeugdliefde 

getrouwd, heeft een eigen huis laten bouwen, heeft een eigen netwerk 

opgebouwd. 

De reconstructie van Sophie Redmonds leven lijkt op velerlei manieren 

verbonden te zijn met wat ik wil noemen, een moderne geëmancipeerde 

vrouwelijke koloniale identiteit. In de moderniserende koloniale wereld waar zij 

deel van uitmaakte wilde zij zelf bepalen wat en wie zij wilde zijn, en liet zij zich 

niet dwingen om voor een bepaalde leefwijze te kiezen. Deze bewuste keuze is 

een voorbeeld van modernisering, waarbij sprake is van het ontstaan van 

conflicten tussen oude en nieuwe vrouwen- en mannenrollen op het gebied van 

verkrijgen en beheren van financiën, werkgelegenheid, educatie en sociale 

mobiliteit. In tegenstelling tot huize Redmond-Herkul hebben moderniteit en 

intersectionaliteit in huize Redmond-Monkau geleid tot bevrijding, wat betreft de 

vrouwenrol op het gebied van financiële zelfstandigheid en sociale mobiliteit. 
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Het westers gezinsmodel dat via het assimilatiebeleid in de koloniale 

samenleving gerationaliseerd werd, heeft ook huize Redmond-Monkau geraakt. 

Morele uitspraken en vooroordelen vanuit de Surinaamse gemeenschap is hen 

niet bespaard gebleven, maar Sophie Redmond liet zich niet leiden door het 

gangbare discriminerende gendersysteem als maatschappelijke plaatsbepaling 

van de seksen. In die zin mag zij worden gezien als een agent of change. Huize 

Redmond-Monkau had te kampen met negativisme in de samenleving, omdat de 

echtgenoot een afhankelijke, ondergeschikte financiële positie bekleedde ten 

opzichte van zijn echtgenote. Van deze grenzen van haar agency scheen zij zich 

niet zo veel van aan te trekken. Het huwelijk hield stand tot aan haar dood. 

Opgevoed, gevormd en gesocialiseerd in een gezin dat genderverschillen 

uitstraalde, nam Sophie Redmond al op jonge leeftijd een eigen attitude in. Zij 

was zich ervan bewust dat onderwijs een sleutelelement is om onafhankelijk en 

zelfstandig te kunnen functioneren. Juridisch gezien was zij onderworpen aan het 

wettelijk vastgelegde ‘hoofd van het gezin’, maar in de praktijk was zij kostwinner 

in haar echtelijk leven en had zij zeggenschap over haar persoonlijke keuzes. 

Een paradoxale situatie waarbij zij enerzijds de patriarchale machtsverhouding 

die in haar ouderlijke woning heerste niet heeft nagebootst, anderzijds leidde ook 

zij dat elite leven van het hebben van ‘kweekjes’ die het huishoudelijk werk voor 

haar deden. Met het voorgaande is de tweede deelvraag, op welke wijze heeft de 

Creoolse Sophie Redmond omstandigheden naar haar hand gezet om haar 

doelen te bereiken in de moderniserende koloniale Surinaamse samenleving, 

deels beantwoord.  

Net als in haar ouderlijk huis heeft ook in huize Redmond-Monkau de via 

de koloniale politiek geforceerde vernederlandsing het bewust zijn van de eigen 

culturele achtergronden en afkomst niet kunnen wegvagen. Sophie Redmond had 

een reëel besef van etnische verschillen, etnocentrisme en racisme in de 

koloniale samenleving waar ze deel van uitmaakte. Vooral bij haar bewuste keuze 

om een artsenstudie te gaan volgen heeft zij aan den lijve ondervonden wat voor 

barrières de interactie tussen gender en etniciteit vormde om een belangrijke 

positie in die koloniale samenleving te bekleden en een levensdroom te 

verwezenlijken.  
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De eerste materialisaties van de collectieve herinnering rondom Sophie 

Redmond ontstonden spontaan binnen korte tijd na haar overlijden. Dat er 

inmiddels een twintigtal plaatsen van herinnering als collectief aandenken aan dit 

personage bestaan, geeft aan hoezeer zij nog steeds gewaardeerd en 

bewonderd wordt door de Surinaamse samenleving in en buiten Suriname. In de 

volgende hoofdstukken wordt stilgestaan bij de maatschappelijke betekenis van 

de persoon Sophie Redmond.  

 

 

 

HOOFDSTUK 8 

SOCIAAL-MEDISCHE DIMENSIE VAN DE PERSOON SOPHIE REDMOND 

 

8.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt verder onderzocht op welke wijze Sophie Redmond 

omstandigheden naar haar hand heeft gezet om haar doelen te bereiken. Ook 

wordt op zoek gegaan naar momenten en omstandigheden in Sophie Redmonds 

leven die haar bijdrage aan de moderniserende gezondheidszorg in Suriname 

kunnen duiden. Met het uitwerken van deze deelvragen kan duidelijkheid worden 

verkregen over haar maatschappelijke betekenis binnen de sociaal-medische 

dimensie. 

Sophie Redmonds carrière begint bij het Jubileumfonds (hierna te noemen 

het fonds), een zieken- en begrafenisfonds van de EBG. Dit hoofdstuk begint 

daarom met een bespreking van de huisregels van het fonds, gevolgd door 

Sophie Redmonds benoeming tot fondsgeneesheer en fondsbestuurslid. Een 

bestuurscrisis die Sophie Redmond bij het fonds heeft doorgemaakt, betreft de 

benoeming van dokter Edna Gravenberch als tweede fondsgeneesheer tijdens 

Redmonds afwezigheid. Deze bestuurscrisis zou leiden tot het tijdelijk uittreden 

van Philip Redmond uit de EBG. Een ander meningsverschil tussen Sophie 

Redmond en het fondsbestuur betreft de kwestie inzake geneesheer John 

Monkau (de zwager van Sophie Redmond).  
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Verder wordt de samenwerking tussen fondsdokteres Sophie Redmond en 

fondsapothekeres Esseline Polanen om armlastige patiënten tegemoet te komen 

behandeld. Ook Redmonds bijdrage als bestuurslid van Stichting Kinderhuis 

Saron, haar betrokkenheid bij YWCA Suriname, haar bijdrage aan 

gezondheidsvoorlichting via de media en haar commissariaatschap bij de 

Surinaamsche Waterleiding Maatschappij worden besproken. Sophie Redmond 

was ook ondervoorzitter van de ‘Stichting Rustoord der Evangelische 

Broedergemeente voor de oprichting en het in stand houden van tehuizen voor 

ouden van dagen’. Tot slot, wordt de maatschappelijke betekenis van de persoon 

Sophie Redmond binnen de sociaal-medische dimensie bepaald. 

 

 

8.2 Het Jubileumfonds van de Evangelische Broeder Gemeente
154

 

 

In 5.3.3 is het ziekenfonds besproken als een belangenorganisatie en een 

collectief arrangement. Het Jubileumfonds was (en is nog steeds) een zieken- en 

begrafenisfonds, door EBG’ers speciaal in het leven geroepen voor EBG’ers. Via 

de contributie aan het fonds werd aan de verplichte kerkcontributie voldaan. In 

tegenstelling tot andere fondsen maakten leden van het Jubileumfonds na een 

lidmaatschap van tenminste drie maanden al aanspraak op een volledige 

fondsbegrafenis. Bij andere fondsen was dat zes maanden. Was een lid bij 

overlijden niet meer dan zes maanden contributie schuldig, dan kon door de 

familie het ontbrekende aangevuld worden teneinde aanspraak op alle rechten 

van het fonds te kunnen behouden. Dat was bij andere fondsen niet het geval. 

Het was mogelijk dat op de begraafplaats van de EBG ook niet verzekerde 

personen werden begraven, na betaling van een door het fonds vastgesteld 

bedrag. In geval van ziekenhuisopname werden fondspatiënten verwezen naar ’s 

Lands Hospitaal. 

  Het fondsbestuur bestond uit zeven leden. Het dagelijks bestuur (voorzitter, 

secretaris en penningmeester) werd door het kerkbestuur benoemd. Om de drie 

                                                 
154

 Alle informatie in deze dissertatie over het Jubileumfonds is te vinden in de fondsnotulenboeken 

no. 2 t/m 4. Met dank aan de Surinaamse historica Mildred Caprino voor inzage in de fondsnotulen. 
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jaar werden verkiezingen uitgeschreven vanwege een verplicht periodiek aftreden 

van de vier algemene bestuursleden. De algemene bestuursleden mochten zich 

periodiek opnieuw verkiesbaar stellen. Zij werden op een algemene vergadering 

door de fondsleden gekozen. 

Het bestuur vergaderde eens per maand, tussen 16.00 uur en 18.00 uur. De 

bestuursvergaderingen werden geopend met gezang en gebed en gesloten met 

het Onze Vader. Vaste agendapunten waren: notulen, ingekomen brieven, 

mededelingen, begraafplaats en begrafenis, overige financiën, personeel, 

maandrekeningen zieken- en begrafenisfonds. Goedgekeurde en vastgestelde 

notulen werden ondertekend door de secretaris, de voorzitter en een bestuurslid. 

Naast vergaderingen van het centraal bestuur, werden ook vergaderingen belegd 

met de fondsgeneesheren en fondsapothekers. Ledenvergaderingen en 

buitengewone ledenvergaderingen werden bijgewoond door afdelingsbesturen 

van de verschillende EBG kerken en fondsleden. In gevallen waarbij 

buitengewone ledenvergaderingen bijgewoond werden door hoofdzakelijk 

bejaarden, werden deze vergaderingen in het Sranan gehouden.  

Beleidsuitgangspunt van het fonds was dat er met drie fondsgeneesheren 

(die zelf hun cliënten moesten aantrekken) en met drie apothekers (cliënten 

mochten zelf hun apotheek uitkiezen), voldoende werd tegemoetgekomen aan de 

behoefte van de fondsleden aan primaire gezondheidszorg. Bij verlof van een 

fondsgeneesheer diende deze zelf voor een vervanger te zorgen. De vervanger 

van Sophie Redmond was dokter John Monkau .  

Opmerkelijk is de handtekening van Sophie Redmond op (goedgekeurde 

en vastgestelde) notulen van bestuursvergaderingen die zij notuleerde en/of 

medeondertekende. In het eerste notulenverslag na haar huwelijk werd zij door 

de notulist aangeduid als ‘Monkou-Redmond’. Bij haar eerstvolgende 

notulenbeurt ondertekende Sophie Redmond de notulen met JSE Redmond-

Monkau. Dat moet de bestuursleden opgevallen zijn. Want in daaropvolgende 

notulen wordt zij - op een enkele uitzondering na - door degenen die notulenbeurt 

hadden, aangeduid als ‘Redmond-Monkou’ of als ‘Redmond’. Een enkele keer 

ondertekende Sophie Redmond vergadernotulen met JSE Redmond. Dat zij 

voorkeur gaf aan haar meisjesnaam wijst op het stadium van haar eigen 
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emancipatieproces, en kan worden gezien als een statement dat gehuwde 

vrouwen het recht hebben om hun meisjesnaam te blijven gebruiken.  

 

 

8.3  Sophie Redmond, 1935-1955 geneesheer en bestuurslid van het 

Jubileumfonds  

 

In 6.5.1.2 wordt vermeld dat Sophie Redmond op 25 februari 1935 afstudeerde 

als genees- heel- en verloskundige. Opmerkelijk is dat de notulen van de 

fondsvergadering van 26 oktober 1934 een ingekomen brief vermelden:  

 

‘van mej. S. Redmond waarin zij solliciteert naar een functie als geneeskundige 

van het Jubileumfonds. Br. Valstein zegt, dat wij eerst voeling moeten houden met 

de doktoren, aangezien er nu geen vacature is. De voorzitter zegt, dat de 

doktoren niet graag een andere geneesheer willen hebben. Aangezien zij van 

onze gemeente is en de leden ook een ruimere keuze hebben zou hij haar toch 

aanstellen. Met algemeene stemmen wordt besloten haar per 1 Dec. 1934 te 

benoemen. De doktoren zullen in kennis gesteld worden.’ 

 

In diezelfde vergadering deelt de voorzitter mee ‘dat hij als voorzitter wil aftreden, 

daar hij zooveel ander werk te doen heeft. Hij heeft dit reeds medegedeeld aan het 

Kerkbestuur. Voorgesteld heeft hij als zijn opvolger de heer Redmond [de vader van 

Sophie Redmond].’  

Op de vergadering van 14 november 1934 is Philip Redmond aanwezig. 

‘De voorzitter opent de vergadering en heet de heer Redmond welkom. Hij deelt mede, 

zooals hij reeds in de vorige vergadering zei, door drukke werkzaamheden als voorzitter 

wil aftreden. Daar de heer Redmond belangstelling voor de zaak heeft en hij meer op de 

hoogte is in fondsaangelegenheden, heeft hij hem voorgesteld. De heer Redmond heeft 

de benoeming per 1 Nov. '34 aangenomen. De voorzitter wenscht de heer Redmond als 

zijn opvolger het beste toe.'  

Omdat het binnen de EBG traditie was dat alleen een lid van het 

kerkbestuur of een voorganger de functie van voorzitter vervulden, zet de heer 

Redmond op voornoemde vergadering uiteen waarom hij de functie heeft 

aanvaard. ‘Hij zegt dat hij verwonderd was van het Kerk Bestuur een benoeming als 
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voorzitter van het Jub. Fonds te krijgen. Tot nu toe was het een lid van het K.B. of een 

voorganger. Hij heeft zich daarom tot den heer [predikant] Bielke gewend, om te vragen 

of het misschien is omdat hij altijd de zaken niet in orde vond en het Bestuur gemeend 

heeft hem maar ermee te belasten. Toen hij de verzekering kreeg dat, dat niet het geval 

was, heeft hij de benoeming als voorzitter aangenomen.’ Na een welkomstwoord van 

nog enkele bestuursleden wordt overgegaan tot bespreking van de volgende 

agendapunten, waaronder: ‘Ingekomen, een dankbrief van mej. S. Redmond voor de 

benoeming als geneeskundige van het Jub. Fonds, tevens een verzoek om de 

benoeming eerst per 1 Februari 1935 te laten ingaan.’  

Op de vergadering van 4 maart 1935 wordt de ingekomen brief van Sophie 

Redmond behandeld, waarin zij meedeelt dat zij 'met ingang van 4 maart gevestigd 

is aan de Dominestraat B.R.40 allernaast boekhandel C.K.C.' Dit betekent dat Sophie 

Redmond binnen een week na haar afstuderen haar praktijk heeft geopend. In 

een van mijn gesprekken met orale auteur Esseline Polanen stelde ik de vraag 

hoe Sophie Redmond zo snel aan een ingerichte praktijk kon komen. Esseline 

Polanen antwoordde dat Redmond haar spullen lang van tevoren hier en daar 

had verzameld. 

Op de vergadering van 6 november 1935 deelt Philip Redmond mede dat 

de gecombineerde kerkenradenvergadering van 27 september onaangename 

herinneringen bij hem heeft achtergelaten, en dat hij het kerkbestuur schriftelijk 

voor de functie als voorzitter van het Jubileumfonds heeft bedankt. Op deze 

vergadering wordt een ingekomen brief van Esseline Polanen besproken, 'waarin 

zij 't verzoek doet om een aanstelling als fonds apothekeresse, bij haar a.s. op te richten 

apotheek.’ Besproken wordt dat het fonds over drie apothekers beschikt, maar dat 

er al langer dan een jaar om verscheidene redenen door de fondsleden geen 

gebruik wordt gemaakt van een van de apothekers. Bij een officiële afdanking zou 

deze apotheker plaats kunnen maken voor Polanen. Met zes voor en één stem 

tegen, wordt Esseline Polanen aangenomen als fondsapothekeres na oprichting 

van haar apotheek. 

Zoals eerder vermeld, vonden er periodiek bestuursverkiezingen plaats. 

Sophie Redmond heeft zich bij de tussentijdse bestuursverkiezing van 1940 

kandidaat gesteld. Deze bestuursverkiezing werd gehouden vanwege het 

aftreden van een bestuurslid in januari 1940. Op de algemene ledenvergadering 
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van 28 juni 1940 wordt zij uit drie kandidaten met meerderheid van stemmen 

gekozen tot fondsbestuurslid.
155

 ’Dr. Redmond aan het woord bedankt de vergadering 

voor het in haar gestelde vertrouwen in verband met hare verkiezing tot bestuurslid. 

Spreekster doet een voorstel (niet juist als bestuurslid) doch wel naar aanleiding van art. 

2, punt 3 van de statuten, v.v. met de bijzondere noodtoestand waarin de Ev.Br.Gem. 

thans verkeert, door den oorlogstoestand in Europa, welke de gemeente zwaar getroffen 

heeft, nl. aan deze een geldelijken steun te verleenen [uit fondsgelden].’ Dit voorstel 

van dokteres Redmond wordt bij meerderheid van stemmen aangenomen. De 

Vergadering besluit bij een daartoe uitdrukkelijk gestelde vraag, het aan het 

bestuursbeleid over te laten wat betreft het bedrag van de te verlenen geldelijke 

steun aan de gemeente. Het lid Krolis is van oordeel dat deze aangelegenheid in 

de verschillende gemeenten moet worden afgekondigd, zodat een ieder kennis 

kan krijgen van deze zaak. Dokteres Redmond bestrijdt deze mening, door erop 

te wijzen dat de vergadering competent is en dat alle formaliteiten in acht 

genomen zijn. Dit wordt bevestigd door de voorzitter. Er wordt nog even 

gediscussieerd over het aangenomen voorstel voordat tot andere zaken wordt 

overgegaan. Aan het slot van de vergadering brengt de voorzitter ‘dank uit aan 

zuster Dr. Redmond die zich bereid heeft verklaard een bestuursfunctie te aanvaarden 

en spreekt de hoop uit voor een vruchtbare samenwerking.’  

Het voorgaande laat zien hoe Sophie Redmond op verschillende 

momenten verschillende doelen bereikte. In hoeverre haar vader een vinger in de 

pap heeft gehad om zijn dochter als fondsgeneesheer benoemd te krijgen zullen 

wij niet te weten komen. Uit bovenstaande gegevens blijkt dat Sophie Redmond 

van een baan verzekerd was, voordat zij op 25 februari 1935 afstudeerde. Het is 

opvallend dat haar sollicitatiebrief besproken wordt op de vergadering waar de 

fondsvoorzitter zijn aftreden bekend maakt en tegelijkertijd haar vader als zijn 

opvolger aankondigt. Ook het zich verkiesbaar stellen als fondsbestuurslid kan 

als een moment worden gezien waarop Sophie Redmond een doel probeert te 

bereiken, namelijk medezeggenschap hebben in het vaststellen van regels door 

het fondsbestuur en inspraak in besluitvorming van het Jubileumfonds. 
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 Ingekomen 114 stembriefjes, waarvan 113 geldig. De uitgebrachte stemmen: S. Redmond 60, J. 

Valstein 51, W. Zechiel 2. Uit: Fondsnotulenboek nr. 3. Proces Verbaal van de Verkiezing van 1 lid 

van het Bestuur van vrijdag 28 juni 1940 in de zaal van de Stadszending.  
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Daadkracht laat zij meteen blijken op de dag van haar benoeming als 

fondsbestuurslid, door een voorstel te doen dat ook nog aangenomen wordt. 

Dokteres Redmond wordt als nieuw lid van het fondsbestuur geïnstalleerd op de 

bestuursvergadering van 23 juli 1940. Zij wordt herkozen tot fondsbestuurslid in 

november 1941
156

, in september 1944
157

, in september 1947
158

, in oktober 

1951
159

 en in september 1954
160

. Toen dokteres Redmond in 1955 stierf, zat zij in 

haar zesde termijn als bestuurslid van het Jubileumfonds.  

In hoeverre Sophie Redmond en haar vader een vinger in de pap hebben 

gehad om Esseline Polanen als fondsapothekeres aangenomen te krijgen, ook 

dat zullen wij niet te weten komen. Wat uit bovenstaande gegevens blijkt, is dat 

op de vergadering waarop Philip Redmond bekend maakt dat hij zijn functie als 

fondsvoorzitter neerlegt, de sollicitatiebrief van Esseline Polanen wordt besproken 

en zij met meerderheid van stemmen wordt aangenomen. Ook deze benoeming 

kan worden gezien als een van de bereikte doelen van Sophie Redmond. Want 

later in dit hoofdstuk zal blijken dat fondsgeneesheer Redmond en 

fondsapothekeres Polanen een samenwerkingsverband lieten zien dat ten goede 

kwam aan gezondheid en welzijn van minderbedeelde patiënten. 

 

 

8.3.1 De kwestie Edna Gravenberch 

 

Dokter Edna Gravenberch werd aangenomen als tweede fondsgeneesheer, 

tijdens Sophie Redmonds verblijf op Curaçao in verband met haar huwelijk met 

Louis Emile Monkau in februari 1941. Deze benoeming heeft een bestuurscrisis 
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 Procesverbaal van de verkiezing van 4 leden van het Bestuur op Dinsdag 18 november 1941 des 

avond 7½ in de zaal van de Stadszending. Er waren vijf kandidaten. Uit: Fondsnotulenboek no. 3 
157

 Proces Verbaal van de verkiezing van 4 leden van het Fondsbestuur wegens periodieke aftreding 

op Woensdag 27 sept. 1944 ’s avonds 7 uur in de Stadszending. Er waren zeven kandidaten. Uit: 

Fondsnotulenboek no. 3 
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 Jaarvergadering van het Jub.Fonds der Ev.Br.Gem. gehouden op 29 September 1947 ’s av. om half 

acht in de Stadszending. Er waren vijf kandidaten.Uit: Fondsnotulenboek no. 3 
159

 Proces Verbaal van de verkiezing van 4 leden van het Fondsbestuur wegens periodieke aftreding 

op Dinsdag 2 oct. 1951. Er waren vier kandidaten: de zittende bestuursleden. Er was geen 

tegenkandidaat .Uit: Fondsnotulenboek no. 4 
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 Proces Verbaal van de verkiezing van 4 leden van het Fondsbestuur wegens periodieke aftreding 

op Vrijdag 24 sept. 1954 ’s avonds half acht uur in de Stadszending. Er waren vier kandidaten: de 

zittende bestuursleden. Er was geen tegenkandidaat. Uit: Fondsnotulenboek no. 4 
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tot gevolg gehad en heeft geleid tot het tijdelijk uittreden van Philip Redmond uit 

de EBG. De Kwestie Edna Gravenberch wordt apart besproken, omdat het hier 

een kwestie betreft, waarbij Sophie Redmond niet alleen haar netwerk inzet om 

een doel te bereiken. Het betreft hier ook een interne strijd waar vooral haar 

vasthoudend en strijdbaar karakter sterk naar voren komt.  

 Hierbij dient te worden vermeld, dat Sophie Redmond onder het volk 

bekend stond als ‘dokteres’. Zoals eerder aangegeven wordt zij ook in de 

fondsnotulen vaak aangeduid als ‘dokteres’ Redmond, in tegenstelling tot Edna 

Gravenberg die wordt aangeduid als geneeskundige juffr. Gravenberch en als dr. 

Gravenberch.  ‘De meesten noemden d’r dokteres. Niemand zei dokter. Ze 

zeiden alleen dokteres, en dan wist men dat men haar bedoelde. Geen van die 

anderen hebben ze ooit dokteres genoemd. Bijvoorbeeld Edna was dokter. Maar 

dokteres…zonder naam...was Sophie,’ vertelt Esseline Polanen. In een interview 

in De Surinamer van 17 augustus 1950 zegt Sophie Redmond tegen de 

interviewer ‘Son tem den de takkie “dokteres” [soms noemen ze mij “dokteres”].  

 

 

8.3.1.1  Sollicitatiebrief van dokter Edna Gravenberch in stemming gebracht 

 

Op de vergadering van 27 maart 1941 - Sophie Redmond zit nog steeds op 

Curaçao - wordt een sollicitatiebrief van ‘de geneeskundige juffrouw Gravenberch’ 

besproken. Er wordt naar voren gebracht dat de mannelijke sollicitant dokter 

Burke laatst is afgewezen vanwege volledige bezetting, maar dat tot een 

eventuele aanstelling van sollicitante Gravenberch tot fondsgeneesheer zou 

kunnen worden overgegaan om in zekere behoefte te voorzien. Een behoefte die 

sterk naar voren is getreden bij afwezigheid van dokteres Redmond. De voorzitter 

benadrukt dat indien een eventuele aanstelling tot stand mocht komen, deze 

behoort los te staan van welke overwegingen dan ook betreffende dokteres 

Redmond. Algemeen is het bestuur van oordeel dat het benoemen van een 

tweede vrouwelijke geneesheer zeker aanbeveling verdient, omdat vrouwelijke 

personen zich niet in alle gevallen willen laten behandelen door een mannelijke 
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geneeskundige. De verhouding van vrouwelijke tot mannelijke fondsleden maakt 

deze overweging billijk. 

Algemeen wordt toegegeven dat door een eventuele aanstelling van dokter 

Gravenberch de spoeling dun wordt, maar de vergadering is van oordeel dat door 

deze aanstelling iets in het belang van de leden wordt gedaan. Bepaalde vrouwen 

weigeren zich te laten behandelen door een mannelijke geneesheer. Er zijn zelfs 

zieke vrouwelijke fondsleden die maar steeds wachten op terugkeer van dokteres 

Redmond in plaats van zich te begeven naar haar plaatsvervanger. Men begrijpt 

de bezwaren van deze vrouwen wel, maar vindt dat dit zeker niet in het belang is 

van hun gezondheid. Na een breedvoerige bespreking wordt het voorstel tot 

aanstelling van dokter Gravenberch tot tweede vrouwelijke geneeskundige van 

het Jubileumfonds in stemming gebracht. De voorzitter wijst er nogmaals met 

nadruk op, dat zijn voorstel in geen enkel geval in verband staat met de 

afwezigheid van dokteres Redmond. Het voorstel wordt met algemene stemmen 

aangenomen, in te gaan op 1 april 1941.  

Hier dient vermeld te worden dat in de vergadering van 5 maart 1941 een 

ingekomen brief van Philip Redmond is voorgelezen, waarin hij mededeling doet 

van het huwelijk van zijn dochter op Curaçao. In de brief wordt medegedeeld dat 

zodra Sophie Redmond haar zaken geregeld heeft, zij naar Suriname terugkeert 

om haar dienst te hervatten.  

 

 

8.3.1.2   Protestbrief van dokteres Redmond tegen de benoeming van dokter 

Gravenberch in vergadering besproken 

 

Op de vergadering van 23 april 1941 is bestuurslid Redmond weer aanwezig en 

wordt zij welkom geheten. In deze vergadering wordt een door haar ingediende 

protestbrief tegen de benoeming van dokter Gravenberch behandeld. De 

voorzitter leest de binnengekomen brief voor. Bestuurslid Redmond opent de 

bespreking. Zij zegt dat na kennisneming van de motieven welke aanleiding 

hebben gegeven tot de benoeming van dokter Gravenberch zoals uiteengezet in 

de notulen, het tegenstrijdig is met de mening dat deze benoeming geen verband 
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houdt met haar afwezigheid. De medebestuursleden zijn het niet met lid 

Redmond eens en geven aan het te betreuren dat zij afwezig was bij het nemen 

van het besluit tot benoeming van dokter Gravenberch. Zij proberen lid Redmond 

ervan te overtuigen dat zij een andere mening zou zijn toegedaan als zij die 

bewuste vergadering zou hebben bijgewoond, en dat de motieven duidelijk in de 

notulen zijn aangegeven. De benoeming van dokter Gravenberch moet worden 

beschouwd als op zichzelf te staan, omdat deze niet de minste bedoeling in zich 

sluit om te tornen aan rechten of positie van lid Redmond.  

Sophie Redmond blijft bij haar standpunt dat de benoeming onwettig is, 

verwijzende naar specifieke artikelen van het huishoudelijk reglement. Zij zegt dat 

nergens in de artikelen gesproken wordt van mannelijke en vrouwelijke 

geneesheeren, en wijst erop dat Gravenberch geen Hernhutter is. Het lid 

Cambridge zegt dat in een van de artikelen waarnaar zij verwijst gesproken wordt 

over geneeskundigen en dat het betrekking heeft op zowel mannelijke als 

vrouwelijke geneesheren. Bovendien wordt er gesproken over apothekers en 

apothekeressen, en het is duidelijk dat ook dit het geval moet zijn ten aanzien van 

de geneesheren. Cambridge wijst er vervolgens op dat wat betreft de bewering 

van onwettigheid, een handeling alleen als zodanig kan worden aangemerkt 

wanneer deze in strijd is met de statuten, en dat is hier niet het geval. Lid 

Redmond merkt op: ‘dan blijft over of de benoeming noodig is’. De overige leden 

waren het allen eens dat de benoeming zeer zeker nodig was, waarop lid 

Redmond antwoordt: ‘dat zal uitgemaakt moeten worden.’ 

Er volgt nog een lange discussie over de benoeming van dokter Edna 

Gravenberch. Op lid Redmond na is men het met Cambridge eens wat betreft het 

artikel waar Redmond naar verwijst. Als aan lid Redmond de vraag wordt gesteld 

waar nu haar bezwaar ligt antwoordt zij dat een tweede vrouwelijke 

geneeskundige voor het fonds niet nodig is, waarop lid Cambridge antwoordt dat 

de beoordeling of een tweede vrouwelijke geneesheer al of niet nodig is bij het 

bestuur berust. Sophie Redmond blijft bij haar bezwaar dat het 

benoemingsbesluit onnodig en onwettig is. Echter, het lukt haar niet om haar 

bezwaar sterk te onderbouwen en bewijzen voor haar bewering aan te voeren. 

Alle bestuursleden, op bestuurslid Redmond na, zijn het ermee eens dat de 
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benoeming van dokter Gravenberch tot tweede vrouwelijke geneesheer op 

correcte wijze heeft plaatsgevonden en overeenkomstig de reglementaire 

bepalingen van de statuten. Lid Redmond blijft vasthouden aan haar protest en 

aan haar standpunt dat de benoeming ongeldig is, en herhaalt dat het niet 

noodzakelijk was om een tweede vrouwelijke geneesheer te benoemen. 

De voorzitter doet een poging om de gemoederen te sussen en verzoekt de 

bestuursleden dat ieder lid zich rekenschap geeft van de onderlinge verbanden 

tot elkaar. Hij wijst er op dat het bestuur haar vergaderingen opent en sluit met 

gebed tot God en Vader, en verzoekt om een behandeling van deze zaak zoals 

betaamt onder zuster en broeders. De voorzitter zegt niet te hopen dat zoals 

onder het volk wordt verwacht, een hevige strijd onder het bestuur zal 

ontbranden. Dat acht hij absoluut niet nodig en ongewenst. De voorzitter 

benadrukt dat het niet zijn bedoeling is welk lid dan ook te beïnvloeden, ‘maar wil 

slechts den raad geven dat indien blijkt dat er gedwaald is, laat dan onmiddellijk 

overgaan tot herroepen van de benoeming van dr. Gravenberch.’ Lid Redmond zegt te 

moeten toegeven dat de terechtwijzing van de voorzitter juist is.  

De voorzitter geeft aan, dat als dokter Burke geen mannelijke geneesheer was 

hij ontegenzeggelijk aanspraak had gemaakt op de benoeming, echter de 

aanstelling van een vrouwelijke geneesheer blijkt wenselijk te zijn. Vervolgens 

geeft de voorzitter een breedvoerige beschouwing van de in deze kwestie van 

belang zijnde artikelen in statuten en huishoudelijk reglement, om aan te tonen 

dat het bestuur rechtmatig gehandeld heeft en dat niet van een onwettige 

handeling kan worden gesproken. Op lid Redmond na, zijn alle bestuursleden van 

oordeel dat de handeling van het bestuur in deze correct is en in 

overeenstemming met reglementaire bepalingen van de statuten. Redmond kan 

haar protest niet overtuigend verdedigen. In de ogen van de overige 

bestuursleden is de benoeming van Gravenberch een onschuldige en 

reglementair correcte handeling geweest. Redmond wordt gewezen op de 

mogelijkheid tegen het bestuursbesluit in beroep te gaan bij het kerkbestuur. 

Daarna wordt overgegaan tot een ander agendapunt.  

Aan het eind van de vergadering deelt de voorzitter mee dat hij zich 

genoodzaakt ziet zijn voorzittersfunctie per heden neer te leggen, wat als een 
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bliksem uit heldere hemel neerdaalt op de bestuursleden. De voorzitter geeft te 

kennen dat teveel struikelblokken op zijn weg hebben gelegen om deze functie 

naar behoren te vervullen. ‘Spreker vraagt vergiffenis voor zoover hij iets heeft 

misdreven, geeft echter de verzekering nimmer bewust wie dan ook op de eene of 

andere wijze heeft willen treffen.’ De voorzitter zegt heel veel onaangenaams te 

hebben ondervonden gedurende de periode waarin hij het fonds diende. Maar 

wat hij vanaf verleden week tot heden heeft moeten verdragen, speciaal in de 

zaak van het bestuurslid Redmond, is beneden alle kritiek. ‘Blijkbaar onder hevige 

gemoedsaandoening, met ontroerende stem en onder het wegpinken van een traan, 

vervolgde spreker dat met de beste wil hij zich niet meer voelt in staat te zijn de functie 

van voorzitter van het Jubileumfonds te kunnen vervullen.’ De voorzitter vertelt, dat 

kort voor deze vergadering de heer D. Polanen (de broer van Esseline) op 

ongepaste wijze in zijn woning was verschenen en zich zeer onbehoorlijk heeft 

gedragen in verband met de zaak Gravenberch. Na heel wat onaangenaams aan 

het adres van de voorzitter te hebben gezegd is Polanen woedend weggegaan, 

zonder dat de voorzitter op de handelwijze van Polanen heeft kunnen reageren. 

Enkele bestuursleden proberen tevergeefs de voorzitter op andere gedachten te 

brengen. Hem wordt gewezen op problemen die gaan ontstaan als hij met 

onmiddellijke ingang zou aftreden. Maar de voorzitter had er geen oren naar. Hij 

had zijn besluit genomen en liet zich niet op andere gedachten brengen. 

Op de vergadering van 29 mei 1941 doen enkele bestuursleden nog een 

poging om de voorzitter op zijn besluit terug te laten komen. Na de bestuursleden 

aangehoord te hebben, zegt de voorzitter ‘dank voor de bemoedigende woorden 

hem toegesproken en ondervonden steun en sympathie’ en komt hij terug op zijn 

voorgenomen besluit om ontslag te nemen als voorzitter van het Jubileumfonds. 

In de ingekomen post zit een brief van vader Redmond inclusief bijlagen van 

statuten. De voorzitter leest de ingekomen brief voor, waarin wordt beweerd dat 

de benoeming van dokter Gravenberch tot tweede vrouwelijke fondsgeneesheer 

onwettig is. De voorzitter zegt dat de zaak uit handen is gegeven aan het 

kerkbestuur, zodat het fondsbestuur thans daarover niet mag beslissen. De 

voorzitter besteedt daar verder geen aandacht aan en gaat over op een ander 

agendapunt.  
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8.3.1.3  Dokter Gravenberch neemt ontslag  

 

Op de vergadering van 12 november 1941 wordt een ingezonden brief van dokter 

Gravenberch voorgelezen, ‘waarbij zij onder dankbetuiging van ondervonden 

sympathie en prettige samenwerking wegens vertrek naar het buitenland moet 

bedanken voor de functie van 's fonds tweede vrouwelijke geneeskundige.’ Met 

betrekking tot haar vertrek naar het buitenland is het volgende citaat van een 

orale auteur interessant. Deze orale auteur heeft jaren op Curaçao gewoond. 

 

‘Dokter Gravenberch is gestorven. In het bejaardentehuis in Holendrecht 

[Amsterdam-Zuidoost]. Zij was een eenvoudige vrouw. Ze hebben jaren op Curaçao 

gewoond, eerst op Bonaire, toen op Curaçao. Die man heette Loe Sack Sioe. Hij was 

ook arts. Dus goeie vrienden vertelden dat die man haar als arts nooit de voorkeur 

heeft gegeven om bekendheid te willen krijgen. Je weet hoe sommige mannen zijn. 

Egoïstisch. Edna Gravenberch heeft nooit zelf een praktijk gehad op Curaçao. Wel in 

Suriname. Haar man had ook een praktijk in Suriname. Die van haar was kort, ’t was 

niet eens bekend. Het was dacht ik…dat ze niet eens zoveel patiënten had. Nadien 

gingen ze naar de Antillen. Als gouvernementsarts heeft die man op de Antillen 

gewerkt. Hij is naar Bonaire gegaan. Toen is hij teruggekomen op Curaçao. Hij was 

arts van mij en van mijn kinderen.’ 

 

Volgens krantenberichten slaagden de heer J.E. Loe Sack Sioe en mej. E.W. 

Gravenberch in mei 1934 voor het examen theoretisch verloskunde
161

 en  in juni 

1934 voor het examen practisch verloskunde
162

. Krantenberichten vermelden 

voorts dat mej. E.W.L. Gravenberch zich als genees- heel- en verloskundige heeft 

gevestigd aan de Steenbakkersgracht 27
163

 en dat de heer J.E. Loe Sack Sioe 

zich als geneesheer heeft gevestigd aan de Zwartenhovenbrugstraat 32.
164

 Uit 

vertellingen van orale auteurs blijkt dat dokter Gravenberch niet zo bekend was 

als dokteres Redmond en dat zij niet veel patiënten had. Orale auteurs die zich 
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 De West van 25 mei 1934. 
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 De West van 15 juni 1934. 
163

 De West van 18 februari 1935. 
164

 De West van 25 februari 1935. 
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haar nog konden herinneren, beschrijven dokter Gravenberch als een Creoolse 

vrouw die niet zo een donkere huidskleur had als Sophie Redmond. 

Hier dient opgemerkt te worden, dat uitgaande van de notulen van de 

vergadering van 7 augustus 1946, Philip Redmond tijdelijk geen lid is geweest 

van de EBG vanwege de kwestie Gravenberch. Op voornoemde vergadering 

spreekt de bijzondere gast P. Legêne van het Zeister Zending Bestuur ‘zijn 

leedwezen uit dat de zaken zoo zijn toegegaan in den laatsten tijd, dat zelfs br. Ph. 

Redmond uit de Ev.Br. Gem. trad, die een zeer meelevend lid was van de Ev.Br.Gem. 

Doch hij hoopt dat het weer zoo ver mag komen tot een overeenstemming. Hij vraagt 

ook, wat de eigenlijke oorzaak was van br. Redmond zijn uittreden uit de Ev.br. Gem.’  

Uit de inlichtingen hieromtrent bleek dat Philip Redmond, in het geval van de 

benoeming van dokter Gravenberch in 1941, het kerkbestuur om een bespreking 

vroeg om met archiefstukken te kunnen aantonen dat het fondsbestuur niet 

correct had gehandeld. Omdat deze bespreking niet werd toegestaan had hij zich 

uit de EBG laten uitschrijven. Er was wel een arbitrage benoemd, maar het is 

nooit tot een uitspraak gekomen met betrekking tot deze kwestie. Het 

fondsbestuur vond dat zij geen handeling gepleegd had die in strijd was met het 

reglement. Uit de fondsnotulen tot 1955 valt niet op te maken wanneer Philip 

Redmond zich opnieuw heeft laten inschrijven als lid van de EBG. 

 

 

8.3.1.4   Een evaluatie van de kwestie Gravenberch 

 

Redmonds protest tegen de benoeming van Gravenberch tekent haar assertieve 

en strijdbare karakter. De kwestie Gravenberch laat zien dat de feministische 

strijd, waarbij vrouwen voor elkaar opkomen en samen streven naar een 

volwaardig burgerschap, ondergeschikt is aan de strijd voor het behoud van werk 

en inkomen om te kunnen voorzien in een eigen bestaan. Dat Sophie Redmond 

zich gekeerd heeft tegen een andere vrouw  is tekenend voor de keiharde 

concurrentiestrijd in haar werkveld. Ook in de betreffende vergadering is er op 

gewezen dat bij de benoeming van een tweede vrouwelijke geneesheer de 

spoeling dun wordt. De benoeming van Edna Gravenberch als tweede 
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vrouwelijke geneesheer zou Sophie Redmond ongetwijfeld in haar portemonnee 

voelen, temeer omdat zij ook niet-fondsleden uit medelijden gratis behandelde.
165

  

Dat dokteres Redmond in haar protest opmerkt dat Gravenberch geen 

Hernhutter is, geeft aan hoe sterk de samenleving verzuild was op religieus 

gebied. Redmond probeert haar collega-geneesheer uit te sluiten op basis van 

verschil in geloofsovertuiging. Geloofsovertuiging als belangrijke dimensie van 

individuele- en groepsidentificatie in betreffende periode, maakt het dan ook 

onwaarschijnlijk dat Sophie Redmond in het bestuur heeft gezeten van het Nieuw 

Rooms Katholieke ziekenfonds zoals de inzender van een ingezonden artikel in 

Aurora (september 1955:222) beweert. Uitgaande van de informatie in de 

fondsnotulenboeken zou het fondsbestuur dat nooit hebben toegelaten. Er 

werden bijvoorbeeld geen of nauwelijks Rooms Katholieken in dienst genomen bij 

EBG instellingen en ook niet andersom. De fondsnotulen van 22 december 1942 

bijvoorbeeld, vermelden over het geuite misnoegen door de echtgenoot van een 

fondslid omdat zijn vrouw geen toestemming kreeg om in het Rooms Katholiek 

ziekenhuis opgenomen te worden voor rekening van het fonds. Alle 

bestuursleden waren de mening toegedaan dat van een hernhutterfonds niet mag 

worden verwacht dat het haar leden naar een RK inrichting zal verwijzen omdat 

er in strijd zou worden gehandeld met het reglement. Als een van de 

bestuursleden opmerkt dat de keuze voor opname in een ziekeninrichting 

eigenlijk bij de patiënt behoort te berusten, omdat een ziek mens anders denkt en 

voelt dan een gezond mens, is lid Redmond het niet hem eens en ‘zal [zij] niet 

meewerken dat ons geldmiddelen een R.K. instelling op de eene of andere wijze 

begunstigt.’ 

Opmerkelijk is dat op de vergadering van 17 juli 1945, lid Redmond aan de 

voorzitter vraagt ‘ingeval een Cito-opname noodig is, en er geen plaats is in ’s Lands 

Hospitaal, of de persoon dan naar het R.K. Ziekenhuis kan worden doorgezonden.’ De 

voorzitter zet uiteen dat het in principe niet is toegestaan dat fondsleden in het 

Rooms Katholiek ziekenhuis worden verpleegd op kosten van het fonds. Bij 

eventuele urgentiegevallen zou de familie de zieke in het Rooms Katholiek 
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ziekenhuis laten opnemen, en later met een verklaring van de betrokken 

fondsgeneesheer het bestuur vragen om een tegemoetkoming in de kosten, zoals 

bij specialistische behandelingen. Bij de rondvraag op de vergadering van 31 mei 

1948 vraagt een bestuurslid of het mogelijk is of fondspatiënten bij gebrek aan 

plaats in ’s Lands Hospitaal, bij wijze van uitzondering opgenomen kunnen 

worden in het Rooms Katholiek ziekenhuis. Lid Redmond voelt voor dat voorstel. 

Een ander bestuurslid spreekt de waarschuwing uit, dat het fonds bij 

uitzonderingsgevallen voor moeilijkheden kan komen te staan. Een ander lid wijst 

erop dat verpleging in het Rooms Katholiek ziekenhuis veel te wensen overlaat. 

Het feit dat de broer van Esseline Polanen zich, in verband met de kwestie 

Gravenberch, onbehoorlijk en ongepast heeft gedragen in de woning van de 

voorzitter, geeft aan hoe hecht de band tussen de families Redmond en Polanen 

was. Het betreft hier twee families van de Creoolse bovenklasse die op elkaar 

konden rekenen. Blijkbaar kon Polanen zich dit onbeleefde gedrag permitteren 

vanwege zijn sociaaleconomische positie en omdat hij een man was. Door deze 

combinatie van maatschappelijke verschillen kon de broer van Esseline Polanen 

zijn overwicht doen gelden op de voorzitter. Een zus van Polanen of Esseline 

Polanen zelf had dit misschien niet gedurfd, vanwege hun vrouw-zijn. Dat de 

voorzitter onder hevige gemoedsaandoening, met ontroerde stem en onder het 

wegpinken van een traan, zijn aftreden meedeelt vanwege het gebeuren rondom 

de kwestie Gravenberch, illustreert hoe zeker Polanen was van zijn 

machtspositie. In het gedrag van Polanen is duidelijk het intersectionele tussen 

gender en klasse te herkennen, en hoe macht daarin wordt gegenereerd.  

Ook toont deze kwestie de rol die Philip Redmond heeft gespeeld in Sophie 

Redmonds leven, en hoe belangrijk hij voor haar was. Eerder had hij zich voor 

zijn dochter ingezet om haar op de geneeskundige school toegelaten te krijgen. 

Bij haar aanstelling als geneesheer zou hij ook een vinger in de pap gehad 

kunnen hebben. Het is niet onwaarschijnlijk dat Sophie Redmond haar 

standvastigheid en assertiviteit putte uit de overtuiging dat zij een sterke vader 

achter zich had staan en haar vertrouwen in hem.  

Hier dient vermeld te worden dat pas na Sophie Redmonds overlijden weer 

een vrouwelijke geneesheer werd aangenomen. In de bestuursvergadering van 
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16 november 1955 worden twee binnengekomen sollicitatiebrieven beproken voor 

de betrekking fondsgeneesheer, ontstaan door de opengevallen vacature na het 

overlijden van fondsgeneesheer Sophie Redmond. De sollicitanten zijn de heer 

Jessurun en mejuffrouw Verbrugge. Alle aanwezige bestuursleden stemden voor 

mejuffrouw Verbrugge, met het argument dat het hier gaat om het opvolgen van 

een vrouwelijke fondsgeneesheer. (Fondsnotulenboek no. 4) 

 

 

8.3.2 De kwestie John Monkau 

 

Op de vergadering van 7 augustus 1946 licht Sophie Redmond haar 

bezwaarschrift mondeling toe, over het feit dat vanwege een juridische kwestie 

haar collega fondsgeneesheer J. Monkau op het punt staat ontslagen te worden 

door het fondsbestuur. Zij is van mening dat het bestuur een trouw en vroom 

gemeentelid niet mag laten vallen omdat hij in aanraking is gekomen met politie 

en justitie. In haar schriftelijk ingediende bezwaar wijst Sophie Redmond op een 

bepaald artikel van het huishoudelijk reglement, om de onwettigheid aan te geven 

van het benoemen van twee geneesheren na een eventueel ontslag van 

fondsgeneesheer Monkau. Voor dit onderzoek is de inhoudelijke juridische 

kwestie met betrekking tot geneesheer Monkau niet relevant omdat het niets 

toevoegt aan het onderzoek. Deze kwestie wordt hier besproken om te laten zien 

hoe Sophie Redmond opkomt voor haar zwager en wederom alleen staat in haar 

verdediging, net als in de kwestie Gravenberch. Ook komt in de discussie de 

verzuiling op religieus gebied sterk naar voren. 

 

 

8.3.2.1  Bezwaarschrift van Sophie Redmond tegen het voornemen van het 

Jubileumfonds om dokter Monkau te ontslaan 

 

‘(...) Wij zijn leden van de Evangelische Broedergemeente, leden dus van een 

BROEDERGEMEENTE. Wij noemen ons broeders en zusters. Broeders en 

Zusters willen wij dus zijn. Het is maar jammer, dat dit alles maar theorie lijkt. 

Want ware broeders en zusters, ook al zijn zij het in een gemeenschap en dus 
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niet vleeschelijk, houden rekening met elkanders wel en wee. Staat niet ergens in 

de Bijbel in betrekking tot deze Broederschap geschreven: ‘Hetzij dat één lijdt, 

zoo lijden alle de leden mede!” Wat zien wij hier echter gebeuren? Hoe 

demonstreeren wij onze Broederschap? Op welke wijze? (…).’ (uit: in extenso 

opgenomen bezwaar van Sophie Redmond. Fondsnotulenboek no. 3)  

 

Redmond herinnert de bestuursleden aan de benoeming van het ‘niet-

gemeentelid’ Gravenberch in maart 1941, een benoeming die volgens haar niet 

volgens de bepalingen van het reglement zou hebben plaatsgevonden. Toen 

werd gemeentelid sollicitant Burke opzettelijk buiten het fonds gehouden, terwijl 

er geen ander gemeentelid met de bevoegdheid als medicus in aanmerking kon 

komen. Zij ergert zich eraan dat het belang van gemeenteleden telkens weer 

achtergesteld wordt bij dat van niet-gemeenteleden, en vestigt er met nadruk de 

aandacht op dat zij niet zal deelnemen aan de op handen zijnde benoeming van 

nieuwe fondsgeneesheren als zich onder de kandidaten niet-gemeenteleden 

bevinden. 

Na een korte terugblik op de kwestie Gravenberch die het uittreden van 

Philip Redmond uit de EBG tot gevolg had, leest de voorzitter correspondentie 

voor betrekking hebbende op de verkiezing van een nieuwe geneesheer. Het 

gaat om brieven van dokteres Redmond en van de voorzitter, plus antwoord en 

opmerkingen van andere leden met nadere kanttekeningen van lid Redmond. Lid 

Cambridge vraagt of het bestuur gerechtigd is om een niet-gemeentelid en tevens 

een niet-fondslid te benoemen, als er geen geschikte kandidaten in de gemeente 

te vinden zijn. ‘Na de vele besprekingen zegt Dr. Redmond zij is eens als men iemand 

kan kiezen die de geschiktheid bezit al is hij geen lid.’ De voorzitter deelt de mening 

van lid Redmond en vraagt aan de overige bestuursleden of zij het standpunt van 

lid Redmond delen zoals zij deze in de voorgelezen correspondenties verdedigt, 

óf dat men zich wil houden aan het huishoudelijk reglement. In stemming 

gebracht, zijn geen van de andere leden het eens met de voorgelezen zienswijze 

van lid Redmond. 

Het bestuur besluit bij stemming met vier tegen twee, om twee 

geneesheren uit de vijf gegadigden te kiezen. Tussen de vijf (mannelijke) 

kandidaten zitten er twee EBG’ers en drie Hervormden. De overweging dat bij de 
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aanstelling van meer dan twee geneesheren de persoonlijke belangen van de 

gegadigden enigszins in het gedrang zouden komen daar de spoeling dun zou 

worden, bleek niet op te kunnen wegen tegen het algemeen fondsbelang. ‘Dr. 

Redmond zegt dat het niet daarom gaat, dat bij de geneesheeren de spoeling dun 

zou zijn, doch dat in geval van meerdere geneesheeren de 

Apothekersrekeningen de aandacht vragen.’  

 

Vijf jaar na dato heeft dokteres Redmond de kwestie Gravenberch niet kunnen 

loslaten. Ook nu weer staat de verzuiling in de discussie centraal. Het 

merkwaardige is, dat Redmond zegt het eens te zijn als een niet-EBG’er wordt 

gekozen bij gebleken geschiktheid, terwijl zij in haar bezwaarschrift het standpunt 

inneemt dat zij niet zal deelnemen aan de benoeming van nieuwe 

fondsgeneesheren als zich onder de kandidaten niet-gemeenteleden bevinden. 

Zo een tegenstrijdig standpunt was al eerder merkbaar in de discussie of 

fondsleden wel of geen toestemming mogen krijgen om opgenomen te worden in 

het Rooms Katholiek ziekenhuis.  

Ook het feit dat Philip Redmond uit de EBG is getreden na de kwestie 

Gravenberch heeft het fondsbestuur niet kunnen loslaten, want ook daar wordt 

aan gerefereerd. In de fondsnotulen staat geen informatie over de kwestie John 

Monkau. Het kan zijn dat er bewust voor gekozen is niets daarover in de notulen 

te vermelden. Blijkbaar wilde men voor de archieven alleen vastleggen dat, zoals 

de statuten het voorschrijven, de keuze voor een opvolger voor geneesheer 

Monkau in stemming is gebracht. Overigens blijkt uit de notulen dat er toch een 

einde is gekomen aan het dienstverband van dokter Monkau.  

 

 

8.3.3 Samenwerking tussen fondsdokteres Sophie Redmond en 

fondsapothekeres Esseline Polanen 

 

Op de fondsvergadering van 4 maart 1936, wordt bij het bespreken van de 

financiën de opmerking gemaakt ‘dat ook over de afgelopen maand Februari de 

kosten voor extra middelen buiten gewoon hoog zijn – ruim ƒ 100, waarvan alleen aan 
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apotheek Polanen circa ƒ 75 - doordien de geneesheren nog al gul deze middelen 

voorschrijven. Respectievelijk 52, 27, 22 en 13 keeren zijn deze middelen 

voorgeschreven door dr. Redmond, Monkou, Voet en Abercombie. Er wordt besloten 

dezen geneesheeren te schrijven in het welbegrepen belang van het Fonds niet zo 

veelvuldig extra middelen meer voor te schrijven.’ Het aanschrijven van de 

geneesheren blijkt niet erg geholpen te hebben, want de notulen van de 

vergadering van 10 juni 1936 vermelden dat de uitgaven voor extra middelen het 

dubbele waren van die van de vorige maand. 

Op de vergadering van 18 mei 1938 wordt breedvoerig gesproken over de 

hoge maandrekening over april. ‘Het viel op, dat de kosten voor extra middelen bij de 

maandbeurten van apothekeres Polanen belangrijk hoger waren dan bij apotheker Van 

Spall. De oorzaak van deze hoge kosten is te zoeken én bij de apothekers, wier 

prijsnotering voor de extra recepten verschillen, én bij de geneesheren Monkou en 

Redmond, die veelvuldig extra recepten voorschrijven bij de maandbeurten van 

apothekeres Polanen. Om te concurreren tegen de prijzen van de extra middelen wordt 

er in beginsel aangenomen een derde apotheker aan te stellen en een limiet van 50 cts 

vast te stellen voor extra recepten voor de Fondsapothekers. Mocht deze proef geen 

verandering brengen in de hoge kosten voor extra medicijnen, dan zal er worden 

overgegaan een der fondsgeneesheren die veelvuldig extra recepten voorschrijft te 

ontslaan.’  

Bij bespreking van maandrekeningen over september en oktober op de 

vergadering van 16 november 1938 blijkt het volgende. ‘Het ziekenfonds sloot beide 

maanden af met een nad. saldo. De rekg. extra medicijnen over september was enorm 

hoog. De maandbeurt had mej. Polanen. Opmerkelijk is ‘t, wanneer apoth. Polanen de 

maandbeurt over de extra recepten heeft, deze rekening hooger is dan bij andere 

apothekers. De voorzitter zegt, dat hij persoonlijk de geneesheeren ieder apart zal 

aanspreken over de toestand van het ziekenfonds. Alvorens nadere stappen te doen 

wordt besloten te wachten tot het eind van het jaar. Dan hebben de apothekers ieder 2 

maandbeurten gehad. We kunnen dan beter vergelijking maken.’ 

Op de vergadering van 22 februari 1949 wordt het bij het bespreken van de 

maandrekening van het ziekenfonds opgemerkt, ‘dat de medicijnrekening heel wat is 

opgeloopen door het vertrek van de jonge evangelisten aan wien Dr. Redmond een 

voorraad medicijnen heeft voorgeschreven. Voortaan moet het Kerkbestuur voor de 

medicijnen van de evangelisten zorgen. Ook valt op te merken dat de prijzen nogal 
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onderling verschillen in de beide apothekers Polanen en Lashley.’ Op de 

Bestuursvergadering van 11 november 1953 worden bij de bespreking van de 

maandrekeningen vraagtekens geplaatst bij het opvallend veel afgeven van extra 

recepten en medicijnen als apothekeres Polanen dienst had. ‘Over de maand Oct. 

valt op te merken, dat er afgeschreven is van het ziekenfonds ƒ 391,39. Totaal 

afgeschreven van Juli t/m Oct. ƒ 639,28. De rekening van apoth. Polanen alleen bedroeg 

over October ƒ 511,84. Extra’s ƒ 420,84 gewone recepten ƒ 90,20. Voorts valt er op te 

merken dat er veel recepten van ƒ 5,- op de rekg. Voorkomen.’  

In een van mijn gesprekken met fondsapothekeres Polanen, heb ik 

[onderzoeker smk] haar medegedeeld dat ik de fondsnotulen onder ogen heb 

gekregen, en heb ik haar gevraagd hoe het eigenlijk zat met haar hoge 

maandrekeningen: 

 

‘Ik was apotheek van het Jubileumfonds en Sophie Redmond was dokter van het 

Jubileumfonds. Haar patiënten kwamen bij mij hun medicijnen halen. De mensen 

bewaarden hun recepten en wachtten tot ik dienst had. Of ze gingen pas naar de 

dokter als we tegelijk dienst hadden. Arme patiënten die Sophie gratis behandelde 

moest ik ook gratis medicijnen geven. Daar stond ze [Sophie Redmond] op. Dus ik 

deed het ook. (…) Dan kwam ze [Sophie Redmond] bij me...ze zegt “die vrouw moet 

een medicijn hebben hoor, maar je mag haar geen geld vragen”. Dat werd mij ook 

opgedragen. (…) Ze vroeg ze helemaal geen geld. Die mensen komen en 

eh….dokteres hoeveel moet ik u betalen dan? Ze zegt “meisje wanneer je vandaag 

of morgen trouwt en je vindt een rijke man op Curaçao, laat die man een tas voor me 

sturen hoor”.’ (apothekeres Polanen) 

 

Een bevestiging van het bovenstaande is te vinden in een citaat van een 

vrouwelijke orale auteur die geen lid van het fonds was. Deze orale auteur was 

niet ziekenfondsverzekerd, omdat zij geen geld had om ziekenfondspremie te 

betalen: 

 

‘Als mijn kinderen ziek waren kon ik rennen naar dokter Redmond. En ook bij 

Esseline Polanen. Dan nam ze m'n recept. En ze vroeg me geen geld. Zo hebben 

die mensen geleefd.’  
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De twee hartsvriendinnen Sophie Redmond en Esseline Polanen hadden een 

samenwerkingsverband op poten gezet om on- en minververmogenden te 

helpen. De nauwe samenwerking tussen fondsgeneesheer Redmond en 

fondsapothekeres Polanen blijkt voornamelijk uit de door Polanen ingediende 

maandrekeningen. Via deze nauwe samenwerking konden deze twee mensen 

samen, op hun manier, een eigen bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn van 

on- en minvermogenden.  

 

 

8.4 Sophie Redmond, 1948-1955 bestuurslid van Stichting Kinderhuis Saron
166

 

 

In het voorgaande is behandeld, hoe Sophie Redmond omstandigheden naar 

hand heeft gezet om persoonlijke doelen te bereiken. Verwijzend naar hoofdstuk 

5, mag gesteld worden dat zij op haar manier een bijdrage heeft willen leveren 

aan de moderniserende gezondheidszorg in het koloniale Suriname. Ook haar 

bijdrage als bestuurslid van Stichting Kinderhuis Saron kan binnen die gedachte 

worden geplaatst. Het betreft hier gezondheidszorgactiviteiten die als uiteindelijk 

doel hadden: het streven naar verbetering van gezondheid en welzijn van 

kinderen en een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van de meest basale 

medische zorg voor deze doelgroep.  

Het Kinderhuis Saron is op 27 september 1910 als weeshuis opgericht 

door de Duitse hernhutter Hanna Kunz
167

. Bij oprichting had de Stichting als 

doelstelling, christelijke opvoeding en verzorging van minderjarige wezen. In de 

loop der jaren werd deze doelstelling aangepast en werden in Kinderhuis Saron 

ook kinderen opgevangen die door de kinderpolitie uit huis waren geplaatst, 

kinderen die door de voogdijraad waren doorgestuurd, en kinderen met ernstige 

opvoedproblemen in hun woonomgeving. In De Gids, Almanak voor Suriname 

(1935) staat vermeld dat deze Stichting onder toezicht van het Provinciaal 

Bestuur van de EBG in Suriname staat en in laatste instantie onder haar 

hoofdbestuur te Zeist. De Praeses van de Gemeente is ambtshalve voorzitter. De 
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zes andere leden worden op voorstel van het bestuur door het Provinciaal 

Bestuur benoemd.  

Uit de notulen van Stichting Kinderhuis Saron blijkt dat het bestuur 

voornamelijk bestond uit mensen uit de midden- en hogere klasse. Voorts blijkt uit 

de notulen dat alleen gouverneursvrouwen met het verzoek werden benaderd om 

beschermvrouw te worden van de Stichting. De beschermvrouwen stelden zich 

zonder uitzondering beschikbaar, waren zo vaak als zij konden op de 

vergaderingen aanwezig en hadden een eigen inbreng. Volgens de notulen van 

16 september 1948 is gouverneursvrouw Baronesse van Asbeck-Kluit van 1912 

tot 1916 de eerste beschermvrouw van de Stichting geweest.  

De notulen van 1 april 1948 vermelden dat het oudste bestuurslid Stahel
168

 

een kwartaalonderzoek van de kinderen wenst door een eigen dokter. Daarop 

wordt besloten een dokter in het bestuur op te nemen en dokteres Redmond 

daarvoor te polsen. In 1948 was Adolf Gabriel Sprang (weduwnaar van Joosje 

Redmond) directeur van Kinderhuis Saron. Een van de bestuursleden was 

apothekeres Esseline Polanen. Toen dokteres Redmond op de vergadering van 

13 mei 1948 als nieuw bestuurslid werd begroet, zat zij dus niet tussen 

vreemden. In deze eerste vergadering van dokteres Redmond vertelt de 

voorzitter over praktische zaken van het kinderhuisleven. In de rondwandeling op 

haar eerste vergaderdag maakt dokteres Redmond kennis met de sfeer van het 

grote gezin in het kinderhuis. De kinderen begroeten de bestuursleden met 

liederen. Op de vergadering van 3 juni 1948 geeft dokteres Redmond te kennen 

dat zij de geneeskundige controle van de kinderen persoonlijk wil uitoefenen.  

Toen Sophie Redmond in 1948 bij het Kinderhuis Saron als bestuurslid 

toetrad was de tweede donderdag van de maand de vaste vergaderdag. De 

vergaderingen werden geopend met dagwoord, schriftlezing en gebed. Daarna 

werden de notulen voorgelezen. Vaste vergaderpunten waren: rondgang langs de 

bezittingen van de Stichting (land, veestapel, pluimvee, boerderij, groentetuinen, 

kinderhuis) en een bezoek aan de pupillen. Deze stonden voor hun groepshuizen 
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in uniform opgesteld en ontvingen de bestuursleden meestal met zang. Het 

agendapunt Begroting/Financiën was een bespreking van inkomsten en uitgaven 

van de Stichting. Om inkomsten te verwerven werd soms een bazaar of 

theemiddag gehouden. In de vergadering van 13 februari 1947 bijvoorbeeld, 

brengt lid Esseline Polanen naar aanleiding van een te organiseren financiële 

campagne in herinnering hoe beschermvrouw Kielstra de theemiddagen 

organiseerde. Bij de bespreking van het agendapunt Personeel en pupillen kwam 

alles aan de orde wat te maken had met (het gedrag van) personeel en hun 

salaris, gezondheidstoestand en gedrag van de kinderen.  

Op de vergadering van 21 juli 1949 vraagt lid Reitsma, naar aanleiding van 

het agendapunt gezondheidstoestand, dokteres Redmond om haar mening. Zij 

antwoordt dat zij evenals de geneesheer van het Buitengasthuis de 

gezondheidstoestand van de pupillen boven verwachting goed vindt. Het 

agendapunt rondgang op de vergadering van 28 juni 1951 betreft een wandeling 

over het terrein en de boerderij. Dokteres Redmond toont bijzondere interesse 

voor de kalveren, met als gevolg dat haar een diertje wordt toegezegd aan wie de 

naam Esseline wordt gegeven. Op de vergadering van 26 juli 1951 wordt 

besproken: het betalen van de resterende gelden van het verkochte land, 

wijzigingen in de veestapel, veranderende methodes, arbeid in tuin en boerderij, 

en wijzigingen in het personeel. Een levendige discussie ontstaat over het al of 

niet opnemen van pupillen die in aanraking zijn gekomen met de kinderpolitie. 

Dokteres Redmond waarschuwt voor de gevaren die hieraan zijn verbonden. Zij 

zegt dat onder bepaalde voorwaarden welke zij op schrift heeft gesteld en welke 

zij het bestuur zal voorlezen, zal worden geprobeerd deze pupillen op te nemen.  

De belangrijkste onderwerpen op de vergadering van 18 oktober 1951 zijn 

pachtzaken, de veestapel en het zonodig inroepen van de 

gouvernementsveearts. Dokteres Redmond waarschuwt ernstig tegen te grote 

spontaniteit van de kant van het bestuur en het onverantwoord gepraat van 

zusters. Zij adviseert tot het behoorlijk salariëren van zusters in verhouding tot de 

tijdelijke Hollandse kracht. Zij wijst de weg tot het kosteloos verkrijgen van een 

waterleidingpomp aan de hoofdweg, en stimuleert het geven van een cursus aan 

het personeel. Op de vergadering van 29 november 1951 acht dokteres 
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Redmond het van betekenis dat de twee huisouders ook in het huiselijk verkeer 

worden opgenomen. Dit, mede met het oog op hun te grote bescheidenheid en 

geremdheid in gezelschap.  

Op de vergadering van 8 mei 1952 geeft dokteres Redmond aan, er nog 

steeds voor te zijn om wanbetalers flink aan te pakken; desnoods met in 

beslagneming van huizen, hokken en dergelijke van die pachters. Het 

agendapunt rondgang beperkt zich tot het kinderhuis. De pupillen schijnen in de 

bestuursleden goede vrienden te zien. Dokteres Redmond bekijkt Richel, het 

kleinste meisje in het tehuis, en constateert dat zij malaria heeft. Ook in verband 

met een jongen die iets aan zijn voet heeft gehad zegt dokteres Redmond 

kosteloos hulp toe, maar op dat moment leek het wondje genezen te zijn.  

Op de vergadering van 11 november 1952 wordt besloten om ouders die 

mee kunnen betalen aan het onderhouden van hun kinderen, daartoe ook te 

verplichten. Van het agendapunt rondgang wordt alleen gebruik gemaakt door de 

leden Redmond en Polanen:  

 

‘Na rondvraag en sluiting kwam er helaas niets meer van de rondgang. Toch 

lieten mejuffr. Polanen en dokter Redmond zich nog verleiden even mee naar het 

meisjeshuis te gaan, waar zij behalve Martha, heel wat kleine vriendinnetjes 

hebben. Mejuffr. Polanen beloofde iets te sturen met de kerst. Dokter Redmond 

gaf ons een zeer belangrijk advies inzake toediening van levertraan, gemengd 

met kalkwater, als zijnde zeer doelmatig en veel minder duur dan pure levertraan, 

voor zoveel kinderen, elke dag opnieuw. Personeel en kinderen vinden, al is het 

maar slechts kort, bezoek van het Bestuur steeds prettig, want een beetje extra 

netjes en een beetje extra stil zijn ze dan natuurlijk wel. Dus beschouwen ze het 

dan, als een kleine beloning, als zulks wordt opgemerkt.’ 

 

Met betrekking tot het aantal kinderhuizen valt te vermelden dat Suriname in 1950 

acht kinderhuizen kende. De EBG bezat de kinderhuizen Alkmaar (47 kinderen), 

Leliëndaal (52 kinderen) en Saron (55 kinderen). De RK bezat de kinderhuizen 

Rajpur (100 kinderen), Copieweg (11 kinderen), Doofstommen Instituut (30 

kinderen), Meisjes-Internaat (60 kinderen) en Jongens-Internaat (64 kinderen) 

(Aurora december 1950:54-55).  
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Vanuit haar positie als bestuurslid van Stichting Kinderhuis Saron heeft Sophie 

Redmond kunnen bijdragen aan welzijn en gezondheid van de pupillen. Vanuit 

die positie kon zij ook adviezen geven op het gebied van gezondheid, welzijn, 

cursussen, salariëring, en assertiviteit van het personeel. Ook in latere 

hoofdstukken zal blijken dat in alles wat Sophie Redmond deed, het thema 

welzijn en gezondheid bijzondere aandacht krijgt en in haar handelen tot 

uitdrukking komt. Door haar participatie in het kinderhuis Saron heeft zij haar 

netwerk verder kunnen opbouwen met mensen uit de hogere klasse. Het is dan 

ook haar medebestuurslid gouverneursvrouw Klaasesz-de Bruyne geweest, 

beschermvrouw van Stichting Kinderhuis Saron, die na het overlijden van Sophie 

Redmond het openingsartikel De Nalatenschap heeft geschreven in de speciale 

uitgave van Aurora (zie 1.1).  

 

 

8.5 Sophie Redmonds betrokkenheid bij Young Women’s Christian Association 

 

In Aurora (april 1951:153-155) geeft mevrouw Oostburg-Cop van de Young 

Women’s Christian Association een uiteenzetting van het werk van deze in 1942 

opgerichte YWCA Suriname. YWCA-prominent, Oostburg-Cop, beeldt YWCA uit 

als een stuurkamer met als doel, vorming van de vrouw in de meest uitgebreide 

zin waarin oudere en jongere vrouwen samen het opbouwende werk doen. 

Daarbij vormen jongeren de stuwende kracht, door gebruik te maken van advies 

en ervaring van ouderen. Volgens Oostburg-Cop vindt men in een YWCA alle 

leeftijden terug en is er ook een verscheidenheid in geloofsovertuiging, stand en 

etniciteit. Het streven van een YWCA is samen te denken, samen te werken, 

elkaar te leren begrijpen, elkaars opvattingen te eerbiedigen en van elkaar te 

leren. Oostburg-Cop wijst erop dat op de folders van YWCA Suriname de 

woorden opbouw, ontwikkeling en ontspanning staan. Deze woorden geven 

volgens Oostburg-Cop de verscheidenheid aan activiteiten van de YWCA 

Suriname aan. Als voorbeeld noemt zij: engelse lectuuravonden, zagen, 

timmeren, koorclub, muziekclub, handwerkclub, gymclub, bijbelavonden, 

ontwikkelingsavonden, lezingen, film, toneelavonden en gezondheidscursus.  
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Ook Sophie Redmond is betrokken geweest bij het werk van de YWCA 

Suriname. Een orale auteur herinnert zich een cursus ‘De Vrouw en haar 

Gezondheid’ bij de YWCA gevolgd te hebben. Het was een meerdelige cursus die 

door Sophie Redmond werd gegeven.  

 

‘De Vrouw en Haar Gezondheid. Dat was een cursus dacht ik, van vier of vijf 

delen. Dat wil zeggen, elke donderdag een andere onderwerp. Hoe je van binnen 

bent. Ze had boeken bij zich. En dan laat ze je verschillende delen van je lichaam 

zien. En dat bespreekt ze. Bijvoorbeeld over de menstruatie en mensen die dus 

stoornis hebben, die het soms een keertje krijgen, en dan een keertje niet. Dat 

alles heeft ze ons uitgelegd. 

Maar ik weet, toen wij de cursus zouden krijgen, toen heeft ze nog 

gevraagd: “met wie heb ik te doen. Met kinderen of met grote mensen”. Want 

natuurlijk, het was niet iets wat alledaags werd verteld. Dus je gaat je een beetje 

verlegen voelen. Dus toen moesten we zeggen: ”met grote mensen”. En toen 

begon ze dus het lichaam in delen te noemen. Bijvoorbeeld hygiëne wordt je 

bijgebracht...dat als je ongesteld bent, dan moet je je goed wassen. Het waren 

doeken wat we vroeger gebruikten...dat je steeds je doeken moest wassen en 

laten bleken. En als het schoon is, bewaren voor de volgende maand. Want 

toen… er was geen kotex [maandverband] en die dingen meer.  

Ze moedigt je aan om bewust te denken. En dat vond ik het mooie van 

haar. De bewustwording van het meisje, dat mag ik zeggen, dat is dank aan haar. 

Want je had geen boeken waar je het kon lezen. Je moet het hebben van 

anderen. En je begrijpt het ook niet zo goed weet je. Iemand wordt zwanger, krijgt 

een kind, en je weet niks van zulke dingen af, tenminste…zover waren we nog 

niet.’  

 

In voornoemd Aurora-artikel benadrukt Oostburg-Cop dat een ieder in de YWCA 

belangeloos meewerkt, waardoor de jaarlijkse contributie laag kon worden 

gehouden, namelijk twee gulden en vijftig cent per jaar. Aangenomen mag dus 

worden dat ook Sophie Redmond belangeloos haar gezondheidscursussen heeft 

verzorgd. Hierbij dient te worden vermeld dat net als bij Stichting Kinderhuis 

Saron ook het bestuur van de YWCA Suriname uit de midden- en hogere klasse 

bestond, met een gouverneursvrouw als beschermvrouw. 
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In 1972 verscheen in Paramaribo een YWCA publicatie met daarin vier 

toneelstukken waaraan Sophie Redmond een bijdrage heeft geleverd, 

bijeengebracht door T. Doelwijt. Deze publicatie werd uitgegeven ter gelegenheid 

van het dertigjarig bestaan van de YWCA Suriname en in verband met het door 

de Algemene Vergadering van UNESCO uitgeroepen International Book Year 

1972. Onder dankzegging van L.E. Monkau voor het beschikbaar stellen van de 

nagelaten manuscripten van zijn vrouw, schrjft Ph. May-Bosch Reitz, in 1972 

presidente van de YWCA, in het voorwoord:  

 

'In verband met het "International Book Year" - 1972 is daartoe uitgeroepen door 

de Algemene Vergadering van UNESCO met als motto "Boeken voor iedereen" - 

hebben wij gemeend middels de uitgifte van dit boek bij gelegenheid van ons 30-

jarig bestaan een grote Surinaamse vrouw te eren. Om in de geest van deze 

grote vrouw te handelen, willen wij na aftrek van alle kosten de opbrengst 

besteden aan een sociaal doel. Ons streven is echter in de eerste plaats om onze 

Sophie weer in onze samenleving te doen herleven. Daarom wil ik dan ook bij 

deze de plicht vervullen dit boekje in de warme belangstelling van u allen aan te 

bevelen. Laten wij op deze manier tonen dat wij Surinaamse vrouwen beseffen, 

dat ook temidden van ons mensen zijn, die alleszins de moeite waard zijn om 

geëerd te worden.'
169

 

 

 

8.6 Sophie Redmonds bijdrage aan gezondheidsvoorlichting in de media  

 

Door in de media voortdurend veel aandacht te besteden aan 

gezondheidsvoorlichting, hoopten overheid en particuliere instellingen het 

gezondheidsgedrag van de bevolking te beïnvloeden. Vooral hygiëne en gezonde 

voeding waren belangrijke onderwerpen. In de media (vrouwentijdschrift Aurora, 

kranten, radio) was er veel aandacht voor deze gezondheidsaspecten. Rogers en 

Shoemaker (1971:252) wijzen erop dat change agents en change agencies via 

massamedia heel snel een groot publiek kunnen bereiken, kennis en informatie 

                                                 
169

 In de nacht van oud op nieuw 2005-2006 is het gebouw van de YWCA aan de Heerenstraat in 

Paramaribo volledig in vlammen opgegaan en is archiefmateriaal verloren gegaan.  
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effectief kunnen verspreiden, en daardoor veranderingen teweeg kunnen brengen 

bij sociaal zwakke groepen. Sophie Redmond heeft op verschillende manieren 

hieraan een bijdrage willen leveren. 

Naast het uitoefenen van haar artsenberoep en nevenfuncties, het 

schrijven van toneel en deelname aan toneeluitvoeringen met daarin vaak 

gezondheids- en welzijnsaspecten, verzorgde Sophie Redmond vanaf de jaren 

veertig van de twintigste eeuw een medische voorlichtingsrubriek op de AVROS, 

de eerste radio-omroep in Suriname, die volgens Van de Walle (1975:52), een 

uitgesproken voorkeur had voor het Nederlandse taalgebruik. In de 

maandagavond uitzendingen van ‘Datra mi wan aksi wan sani’ [Dokter ik wil iets 

vragen] die Redmond tot aan haar dood verzorgde, richtte zij zich afwisselend in 

het Sranan en in het Nederlands tot haar luisteraars. ‘Dus als ze een deel verteld 

had in het Nederlands, dan stapte ze over op Neg’rengels om het duidelijker te 

maken. En dan zei ze nog…dat weet ik…dan zei ze nog: “mi sab’ tak’ w’alamala 

g’a skoro. Ma toch, den bigisma di no ferstan mi so bun”
170

…dan sprak ze wel 

Sranantongo’ (orale auteur). Een van Redmonds tijdgenoten die haar benaderd 

had om het programma te verzorgen herinnert zich nog hoe het contact met haar 

verliep: 

 

‘Toen werkte ik bij de Medische Voorlichtingsdienst. En toen heb ik met 'r 

gesproken over het programma datra mi wan aksi wan sani. En het programma 

kwam op de radio. Dat is een suggestie die uitgegaan is van de Medische 

Voorlichtingsdienst waar ik toen werkte. En zo had ik contact met haar.’ (orale 

auteur: journalist) 

 

Omdat de AVROS destijds het enige radiostation in Suriname was en niet 

iedereen een radio in huis had, gaf men mondeling aan elkaar door waar 

dokteres Redmond het over had gehad in haar programma. Doordat buren vaak 

bij elkaar voor het raam stonden en samen luisterden naar wat dokteres 

Redmond te vertellen had, kon haar voorlichtingsboodschap een groot publiek 

bereiken. Niet alleen gezondheidsonderwerpen, maar ook sociale onderwerpen 

                                                 
170

 Ik weet dat u allen naar school bent gegaan. Maar toch, voor de ouderen die mij niet zo goed 

hebben begrepen…. 
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kwamen aan de orde:  

 

‘‘Ze had het ook over innerlijk verdriet dat mensen kunnen hebben om hun 

kinderen. Had ik een programma van d'r meegemaakt over Moederdag: membre 

Mamadei [gedenk Moederdag]. Zei ze van...er zijn zoveel kinderen die zijn 

vertrokken naar Curaçao. Toen was het nog geen Holland. Ze zijn naar Curaçao 

gegaan. Zijn moeder heeft geld genomen op het erf [om haar kind financieel te 

ondersteunen om een toekomst op te bouwen op Curaçao]. En ze gaan weg, en 

ze vergeten die moeder [vanuit Curaçao financieel te ondersteunen]. En zijn 

moeder verliest d'r erf [omdat zij de lening niet kan aflossen]. Zei ze van...a no te 

yu e go geme taki yu lobi yu mama. A sani disi kan kiri yu mama. Kande a no e 

taki noti… [Ze maakte dan de opmerking dat je je moeder niet helpt door te 

roepen dat je van haar houdt en vervolgens niets doet. Verlies van het perceel 

kan de dood van een moeder betekenen. Een moeder zul je daarover misschien 

niet horen klagen], maar innerlijk…. [kan zij er wel aan kapot gaan]… Zulke 

dingen.’ (vrouwelijke orale auteur).  

 

Naar aanleiding van bovenstaand citaat wil ik verwijzen naar Putscher (1933:13-

14), die erop wees dat de trek naar de olieraffinaderijen op Curaçao het nodige 

leed veroorzaakte (zie ook 7.2). Putscher wees erop dat vrouwen en kinderen 

noodgedwongen door vader en echtgenoot onder armoedige omstandigheden in 

Suriname werden achtergelaten, zonder zekerheid voor enige financiële 

ondersteuning. Met betrekking tot de relatie tussen tekstdimensie, sociale context 

en symbolische representatie in de vertelling, wil ik verwijzen naar 2.2.3 waar het 

aspect rijkdom van het analysemateriaal aan de orde komt. Dit citaat is een 

voorbeeld van het belang van intersubjectieve kennis. Doordat onderzoeker en 

orale auteur eenzelfde koloniale geschiedenis en taalachtergrond delen, kan de 

kwaliteit van het orale materiaal geoptimaliseerd worden. Doordat de onderzoeker 

weet wat de orale auteur met haar taaluitingen bedoelt, kan de onderzoeker de 

orale auteur volgen in het verbinden van woorden en het afbreken van zinnen in 

haar vertelling.  

In 1.3 werd gewezen op een ingezonden artikel in de Aurora-editie van 

september 1955 waarin wordt vermeldt dat Sophie Redmond haar 

radioprogramma praatje onder het koffie-uurtje van de ochtenduren naar de 
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avonduren verplaatste om een groter luisterpubliek te bereiken.
171

  In de krant 

‘Suriname’ van 10 januari 1946 is het AVROS programma van 11 tot en met 15 

januari opgenomen. Van 10.00 tot 11.00 uur staat ‘koffieuurtje’ op het 

programma. Er staat niet bij vermeld wie dit programma verzorgde. Als het 

inderdaad Sophie Redmond is geweest die dit programma verzorgde, dan wil het 

zeggen dat zij na haar ochtendspreekuur (7.30 uur tot 9.00 uur) naar het 

radiostation fietste om het programma te verzorgen. In die periode werden dit 

soort programma’s volgens orale auteurs live uitgezonden.  

 Sophie Redmond had in het vrouwentijdschrift Aurora een eigen medische 

rubriek getiteld: ‘Praatje over hygiëne’. In deze rubriek zijn er twee in het Sranan 

geschreven artikelen van haar hand verschenen. In Aurora (december 1949:42) 

verscheen het eerste artikel. Hieronder volgt de vertaling naar het Nederlands. 

 

‘De leer die alles onderzoekt wat wij moeten weten om gezond te blijven, wordt 

hygiëne genoemd. Elke dag zien wij mensen van de hygiënische dienst op de 

erven. Ze komen kijken of alles er mooi schoon en goed uitziet. Hygiëne leert ons 

de oorzaak van ziekten te ontdekken. En als we de oorzaak gevonden hebben, 

leert hygiëne ons die bij de wortel aan te pakken. Als we om ons heen kijken, dan 

zien we dat een mens met een goede gezondheid niet doorheeft wat voor groot 

goed hij bezit en daarom ook niet beseft hoezeer hij dat moet waarderen. 

Wanneer een ziekte zich bij mensen openbaart, of wanneer men te maken krijgt 

met mensen die doodziek zijn, dan pas gaat men beseffen hoe dankbaar men 

moet zijn voor dit groot goed. Een gezond mens die met plezier werkt en goed 

eet, wordt wakker met leven in het lijf. Niet iedereen die er goed uitziet is gezond. 

Daarom is het goed te weten, dat wanneer u voelt dat iets niet in orde is u naar 

een dokter gaat. Want als een ziekte zich bij u openbaart, kan uw dokter dat 

meteen zien en ook meteen met de genezing beginnen.’ 

 

Foucault (1986:54-55) wijst erop dat elke praktiserende arts naast 

toezichthoudende taken ook een opvoedende en onderrichtende taak te 

verrichten heeft, omdat de verbreiding van medische kennis de beste manier is 

om verbreiding van ziekten te voorkomen. Ook de arts Sophie Redmond wilde 
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 W.U.S. (1955): Dokteres. Aurora 1955, jrg. 6, nr. 10:238-239.  
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vanuit een preventief oogpunt in haar eerste artikel de Auroralezer wijzen op het 

algemene en het individuele belang van een goede gezondheid. Het tweede 

artikel (Aurora februari 1950:92-93), vertaald naar het Nederlands, begint met 

dezelfde tekst als hierboven. Na het inleidende gedeelte wordt de Auroralezer in 

eenvoudige en begrijpelijke Sranantongo erop gewezen om ondanks hun eigen 

definitie van ziekte en gezondheid, op een rationele manier daarmee om te gaan.  

 

‘Broeders en zusters, landgenoten. Gaat u niet naar de abonieman 

[medicijndokter], want ze maken u uw geld afhandig en helpen u nog verder 

achteruit. De afgelopen jaren is de hygiëne in ons land sterk vooruit gegaan. Wij 

allemaal kennen nu de kantoren waar zwangere vrouwen terecht kunnen. Daar 

onderzoeken de doktoren of alles in orde is en leggen ze aan u uit hoe u het 

beste de komende negen maanden kunt leven, zodat alles goed kan gaan totdat 

het uur van de bevalling is aangebroken. Ook hebben wij een kantoor voor 

pasgeboren kinderen. Vroeger gaf elke moeder haar kinderen op een manier te 

eten die haar goed leek. Tegenwoordig weten genoeg moeders dat zij hun kind 

op bepaalde tijden moeten voeden, en niet zodra het kind begint te huilen dat u 

meteen gereed staat om het te voeden. Velen onder u weten inmiddels dat 

wanneer u geen borstmelk heeft u niet meteen moet overstappen op pap, maar 

aan een vroedvrouw of aan een dokter kunt vragen wat u in zo’n situatie moet 

doen. Dan zult u het voordeel ondervinden, voor uw kinderen en voor uzelf. Dan 

zal het de kinderen goed gaan en zullen pasgeboren baby’s niet meer zo vaak 

sterven. Wanneer kinderen in hun eerste levensjaar goed eten, dan zult u merken 

dat ze sterk worden; dan zullen ze het juiste gewicht hebben, krijgen ze kracht, 

stevigheid, en zullen ze in hun jonge jaren goede en gezonde tijden beleven.’ 

 

Bovenstaand citaat begint met de notie dat ziektebeleving een subjectief gegeven 

is waarvan misbruik kan worden gemaakt door derden. In haar artikel doelt 

Sophie Redmond op personen die op een traditionele manier, en vaak uit eigen 

gewin, zich met de gezondheid van anderen bezighouden. In bovenstaand citaat 

zit ook de notie dat om (sub)groepen in een samenleving te bereiken, de 

voorlichter begrip moet hebben van achtergronden en factoren die bij 

gezondheidsgedrag van die (sub)groepen een rol spelen.  
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Damoiseaux (1993:3-4) vermeldt, dat in de sfeer van ziekte en gezondheid 

rekening moet worden houden met irrationele momenten die de opvattingen en 

gedragingen van mensen bepalen. In ziekte gaat men het eigen lichaam en vitale 

functies ervaren, en gaat men zoeken naar verklaringen waarom het lichaam niet 

meer wil en welke machten of krachten het zijn die het normale functioneren 

ervan verhinderen en zo een intens onbehagen veroorzaken. Om het 

gezondheidsgedrag van mensen te beïnvloeden, stelt Damoiseaux (1993:5), is 

het noodzakelijk te weten wat er achter bepaalde gedragingen die de gezondheid 

begunstigen of bedreigen schuilgaat. 

Sophie Redmond was zich ervan bewust dat bepaalde sociale groepen op 

hun eigen wijze oorzaken van slechte gezondheid verklaren, in bepaalde 

behandelwijzen geloven, en zelf bepalen tot wat voor soort genezer zij zich willen 

wenden als zij ziek zijn. Uit het vervolg van dit tweede artikel valt op te maken dat 

Sophie Redmond zich er van bewust was dat culturele, individuele en sociale 

factoren van invloed kunnen zijn op het gezondheidsgedrag van mensen.  

 

‘Ik moet ook de naam noemen van het kantoor waar u terecht kunt voor 

huidvlekken, zodat u kunt weten of het een gewone huidvlek is of lepra. Hoeveel 

mensen maken zich onnodig zorgen, verstoppen hun kinderen thuis en sturen de 

kinderen niet naar school. Alleen omdat ze bang zijn dat de dokter de kinderen zal 

laten opnemen. Dan weer, hebben mensen allerlei soorten treef
172

 die ook 

oorzaak is van hun achteruitgang. Ga naar de dokter in de Tourtonnelaan voor 

raad en advies. Ook hebben we tegenwoordig het Buitengasthuis waar u terecht 

kunt als u pijn in uw borst voelt en hoest, en als u denkt dat het misschien 

tuberculose kan zijn. Ga daar meteen heen, zoek niet eerst uw toevlucht bij 

andere dingen. Te weinig mensen maken gebruik van deze kantoren. Daarom 
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 Het treefgeloof is een Surinaams volksgeloof dat inhoudt dat men door het eten van ‘verboden 

voedsel’ allerlei ziektes kan krijgen. In de Aurora rubriek ‘Onze Gezondheid’ (Aurora januari 

1951:78-79) geeft Dr. W. Johanns op verzoek van een inzendster uitleg over het treefgeloof. Dr. 

Johanns legt uit dat het bij het begrip ‘treef’ gaat om overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. Het 

grote nadeel van het treefgeloof is dat de betrokkene zich door het mijden van bijvoorbeeld melk, 

boter, en kaas, allerlei waardevolle voedingsmiddelen onthoudt. Dat kan tot ondervoeding leiden en de 

weerstand tegen ziektes verminderen. Dat men van een of andere treef droomt, is evenals elke andere 

droom een gevolg van al of niet bewuste autosuggestie. En omdat men eraan gelooft, suggereert men 

zich sterker waardoor de suggestie in de geest post vat. Gaat nu het bewustzijn op een lager niveau, 

zoals in de slaap, dan komt wat in het onderbewuste zat naar boven (in dit geval het treefgeloof) en 

men droomt ervan. 
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hebben deze ziekten zich zo snel kunnen verspreiden. Teveel mensen schamen 

zich om daarheen te gaan. Als u weet dat malaria en filaria door muskieten van 

de ene naar de andere persoon wordt overgebracht, dan zult u ook begrijpen dat 

wij de muskieten kunnen bestrijden door onder een klamboe te slapen. Kweek 

geen muskieten in alle soorten blikken en tonnen en bekkens naast het huis. Let 

erop dat er geen vliegen op uw eten gaan zitten. Leer uw kinderen om alle 

vruchten te wassen voordat ze die vruchten opeten. Want vliegen dragen ook 

ziekten met zich mee, zoals buikziekten en tyfuskoorts.’ 

 

Sophie Redmond wijst de Auroralezer op hun eigen verantwoordelijkheid en hun 

individuele keuzes. Zij benadrukt het algemeen belang daarvan omdat 

persoonlijke keuzes de gehele gemeenschap kunnen raken. Hierin komt heel 

duidelijk de paradox tot uitdrukking, dat in de moderniserende samenleving 

mensen weliswaar eigen keuzes kunnen maken op het gebied van 

gezondheidsbeleving en -gedrag, maar dat men tegelijkertijd afhankelijker wordt 

van elkaars gezondheidsgedrag en van ingrijpen door de overheid. Redmond 

eindigt dit tweede in het Sranan geschreven artikel als volgt: 

  

‘Als u alles wat hier geschreven staat begrepen heeft en snapt wat goed is voor u 

en uw huisgenoten, en als u uw kinderen ook leert hoe zij met hygiëne moeten 

omgaan, dan zal dat ons allen zeker een eind op weg helpen. Niet alleen voor de 

gezondheidsdiensten van de overheid, maar ook voor een persoonlijke hygiëne is 

dit van belang. Wel, mijn landgenoten luistert u goed, no meki tiekie broko na oen 

jesie
173

, want een land met zieken kent geen vooruitgang’.  

 

In een gesprek met Esseline Polanen heeft zij onderzoeker [smk] medegedeeld 

dat Sophie Redmond artikelen die zij in het vrouwenmaandblad Aurora liet 

plaatsen ook uitzond in haar radioprogramma ‘Datra mi wan aksi wan sani’. 

Omdat veel minvermogenden het zich niet konden permitteren het tijdschrift te 

kopen, niet iedereen kon lezen, en Sophie Redmond het volk wilde bereiken, ging 

haar voorkeur uit naar uitzendingen in het Sranan. 
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 Uitdrukking: Wees niet koppig. 
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8.7   Sophie Redmond, 1949-1955 commissaris van de Surinaamsche  

Waterleiding Maatschappij  

 

In 1928 werd door gouverneur Rutgers een commissie benoemd om te 

onderzoeken welke maatregelen konden worden genomen ter verbetering van de 

drinkwatervoorziening voor Paramaribo en omgeving (Ramsoedh 1990:62). Aan 

de hand van verrichte boringen werd Republiek (een plaatsje in het gebied Para) 

aangewezen als de plaats waar er voldoende water van goede kwaliteit kon 

worden gewonnen. De aanleg van waterleiding voor Paramaribo bleek echter 

meer een financieel dan een technisch vraagstuk, omdat er geen middelen 

beschikbaar waren. Daarom werd gezocht naar potentiële investeerders voor dit 

project. Na onderhandelingen werd op 20 februari 1930 in Amsterdam de N.V. 

Surinaamsche Waterleiding Maatschappij opgericht door de Nederlandsche 

Handel Maatschappij N.V. samen met de Twentsche Bank N.V. In juni 1931 werd 

het pand aan de Gravenstraat 9-11 (thans Henck Arronstraat) aangekocht om als 

kantoorgebouw te dienen. (www.swm.sr; zie ook 5.2.3) 

Op 2 februari 1932 werd aan de toen in Amsterdam gevestigde 

Surinaamsche Waterleiding Maatschappij concessie verleend voor de aanleg en 

exploitatie van een waterleidingbedrijf in Paramaribo. Vanwege een intussen 

ingetreden geldcrisis werd pas in april van dat jaar een aanvang gemaakt met de 

werkzaamheden te Republiek. Op 27 april 1933 werd het pomp- en filtergebouw 

te Republiek officieel in gebruik gesteld. Inmiddels was er een transportleiding 

naar Paramaribo aangelegd en waren er 96 aansluitingen gereed. Op 22 februari 

1938 werd een verbod ingesteld op de verzameling van regen- en putwater in 

Paramaribo. Hierdoor werd men verplicht gesteld tot aansluiting op het 

distributienet van de SWM. Deze maatregel werd voornamelijk in het belang van 

de volksgezondheid genomen.  (www.swm.sr) 

In 1948 besloot de Surinaamse overheid ‘wegens gewichtige redenen van 

openbaar belang’ tot overname van het waterleidingbedrijf. Goed drinkwater werd 

namelijk gezien als een basisbehoefte voor de bevolking. Op 4 juli 1949 werden 

officieel de aandelen van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij 

http://www.swm.sr/
http://www.swm.sr/
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overgenomen door het gouvernement van Suriname (www.swm.sr). In de 

‘Algemene mededelingen’ van het Jaarverslag 1955 van de SWM
174

 staat 

vermeld dat vanaf de overname van de aandelen door het gouvernement van 

Suriname, Sophie Redmond tot commissaris werd benoemd en dat zij steeds een 

toegewijd commissaris is geweest  

In deze studie zijn de activiteiten van Sophie Redmond als commissaris bij 

de SWM niet meegenomen. Omdat het SWM-archief niet is geordend, is het niet 

gelukt archiefonderzoek te (laten) doen bij de SWM.
175

 De notulen van de SWM 

zouden ongetwijfeld veel informatie kunnen verschaffen over Sophie Redmonds 

bijdrage aan de gezondheidszorg in Suriname vanuit haar functie als SWM 

Commissaris. In het kader van het doel van dit onderzoek hoeft dit geen bezwaar 

te zijn, omdat de informatie over Redmonds commissariaat bij de SWM geen 

verstrekkende consequenties heeft voor deze studie. Dat zij vanaf de overname 

tot commissaris werd gekozen, geeft een beeld van de reikwijdte van haar 

netwerk en van het vertrouwen dat in haar werd gesteld. Uitgaande van de 

gegevens op de officiële website van de SWM, is zonder meer duidelijk dat de 

reden van overname door de overheid betrekking heeft op het aspect 

gezondheidszorg. Door een centrale waterleiding aan te leggen konden veel 

volksziekten worden voorkomen en bestreden.  

Omdat het plaatsje Republiek in het gebied Para ligt, mag verondersteld 

worden dat er in het waterleidingbedrijf Paranen zaten die invloed konden 

uitoefenen op de verkiezing van personen tot commissaris van de SWM. Als dat 

het geval is geweest, dan is de verkiezing van Sophie Redmond tot commissaris 

van de SWM een aanwijzing dat de Paranen lering hadden getrokken uit de 

bauxietkwestie tussen De Vrijheid en SBM (zie 6.2.1). Vanuit deze redenering 

kan worden gesteld, dat de Paranen zich ervan bewust waren dat hun gebied 

behalve via bauxiet (in Onoribo en De Vrijheid), ook via het nationale 

waterleidingbedrijf (in Republiek) een belangrijke bijdrage leverde aan het Bruto 

Nationaal Product van Suriname. Vanuit deze optiek bekeken, is de meest 

waarschijnlijke reden voor de keuze voor Sophie Redmond als SWM 

                                                 
174

 Met dank aan dhr. Blufpand van de afdeling public relations SWM. 
175

 Dank aan dhr. Blufpand, die in ieder geval bereid was een kijkje te nemen in het archief van de 

SWM in Paramaribo.  
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commissaris, dat de Paranen uit hun gelederen een intelligente en intellectuele 

persoon met historisch, cultureel en economisch inzicht in het commissariaat 

wilden hebben. 

De manier hoe en de reden waarom Sophie Redmond benoemd is tot 

commissaris van de SWM valt op dit moment moeilijk te beoordelen. Te hopen is 

dat zodra de archieven van de SWM toegankelijk zijn, die informatie uitgegeven 

kan worden in een afzonderlijke publicatie.  

 

 

8.8   Sophie Redmond, ondervoorzitter van ‘Stichting Rustoord der Evangelische 

Broedergemeente voor de oprichting en het in stand houden van tehuizen voor 

ouden van dagen’  

  

‘Stichting Rustoord der Evangelische Broedergemeente voor de oprichting en het 

in stand houden van tehuizen voor ouden van dagen’, is een initiatief geweest 

van Albertine Johanna Polanen-Chan a Hung (1889-1968), de moeder van 

Esseline Polanen. Vanaf het eerste moment dat Albertine Polanen met de 

gedachte rondliep om een bejaardentehuis te stichten heeft zij Sophie Redmond 

benaderd voor een bestuursfunctie, en is Sophie Redmond ondervoorzitter van 

deze Stichting geweest tot aan haar dood in 1955.
176

 

           Albertine Polanen die in kerkelijk verband liefdeswerk deed, legde in haar 

functie als kerkeraadslid huisbezoeken af bij zieken en oudere mensen, en bij 

bejaarden in het bejaardentehuis ’s Lands Weldadigheids Gesticht. Als 

bestuurslid van de gebedsvereniging Liefdewerk en vanuit de ouderenvereniging 

Liefde en Vrede waar Albertine Polanen de leiding had, kwam bij haar de 

gedachte op om een bejaardenhuis te stichten en hiertoe een fonds op te richten. 

De vereniging Liefde en Vrede begon geld in te zamelen door middel van het 

organiseren van fancy fairs, kerkconcerten, en het vervaardigen en verkopen van 

allerlei voorwerpen. Nadat een bedrag van ƒ 10.000 was verzameld, werd bij 

notariële acte de Stichting Bejaardenzorg van de Evangelische Broedergemeente 

opgericht (Polanen 1982:72-80).  
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 gesprek met Esseline Polanen op 1 oktober 1997 
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Enkele jaren na Sophie Redmonds dood begonnen de besprekingen met 

betrekking tot aankoop en/of pacht van een terrein en het financieren van de 

bouw van het tehuis. In de vergadering van Kinderhuis Saron van 19 juni 1958 

stond ‘Stichting Rustoord en Tehuis voor ouden Van Dagen’ op de agenda en 

worden voornoemde punten besproken. Er wordt instemming met het plan 

betuigd, maar op deze vergadering wordt niets definitiefs besloten. In de 

bestuursvergadering van Kinderhuis Saron van 24 februari 1959 geeft Esseline 

Polanen aan, dat bij haar het verzoek is neergelegd ‘om het Rustoord en Tehuis 

voor Ouden van Dagen te helpen met [een bepaald bedrag] op geheel zakelijke 

basis.’ Op deze vergadering wordt geen definitief besluit daarover genomen.  

Op 23 augustus 1975 werd het eerste EBG tehuis voor ouden van dagen, 

Stichting Rustoord en tehuis voor ouden van dagen Huize Albertine officieel 

geopend (Polanen 1982:80, 114). Dit tehuis, dat als doelstelling heeft het 

verlenen van onderdak aan bejaarden die sociaal zwak zijn, is ten tijde van dit 

onderzoek gevestigd aan de Mr. J. Lachmonstraat nummer 67 (voorheen 

Verlengde Coppenamestraat), in Paramaribo. 

 

 

Foto 10: naambord Huize Albertine 

 

 

8.9 Conclusies: maatschappelijke betekenis binnen de sociaal-medische 

dimensie  

 

Sophie Redmonds carrière begint bij het Jubileumfonds van de EBG, waar zij in 

1935 in dienst trad als geneesheer en in 1940 werd gekozen tot fondsbestuurslid. 

De manier hoe zij dit heeft kunnen bereiken heeft ongetwijfeld te maken met de 
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invloedrijke positie van haar vader die zij als springplank heeft gebruikt. 

Vervolgens begon zij zich te profileren als een agent of change op het gebied van 

de gezondheidszorg. Daarbij maakte zij gebruik van massamedia en 

interpersoonlijke communicatiekanalen, de meest effectieve manier om 

doelgroepen te bereiken. Haar werk maakte haar tot een radar in het 

moderniseringsproces van de gezondheidszorg in Suriname. Ten behoeve van 

haar patiënten liet zij een constructief samenwerkingsverband zien tussen haar 

en fondsapothekeres Polanen, die naar alle waarschijnlijkheid dankzij Sophie 

Redmond en haar vader werd aangenomen als fondsapothekeres. Ook oefende 

zij gratis geneeskundige controle uit voor de kinderen van kinderhuis Saron. Niet 

alleen bij de problemen met betrekking tot haar haar inschrijving op de 

geneeskundige school heeft zij kunnen vertrouwen op een sterke vader die achter 

haar stond, maar ook bij de bestuurscrisis die ontstond na benoeming van dokter 

Gravenberch tot tweede vrouwelijke fondsgeneesheer. Het bovenstaande geeft 

deels antwoord op de tweede deelvraag: op welke wijze heeft de Creoolse 

Sophie Redmond omstandigheden naar haar hand gezet om haar doelen te 

bereiken in de moderniserende koloniale Surinaamse samenleving. 

Naast haar functie als bestuurslid schreef Sophie Redmond een enkele 

keer een gezondheidsartikel voor het vrouwenmaandblad Aurora en verzorgde zij 

wekelijks een gezondheidsrubriek op de radio. Met haar gezondheidsvoorlichting 

sloot zij aan bij gezondheidscampagnes van de overheid, die erop gericht waren 

gedragsverandering bij bepaalde bevolkingsgroepen teweeg te brengen. Zo heeft 

Sophie Redmond als agent of change op verschillende manieren een bijdrage 

geleverd aan de moderniserende gezondheidszorg in Suriname. 

In dit hoofdstuk komt nog een agent of change aspect naar voren, namelijk 

het blijven gebruiken van haar meisjesnaam na haar huwelijk. Dit, kan gezien 

worden als een statement dat getrouwde vrouwen het recht in handen moeten 

durven nemen en te weigeren door het leven te gaan onder de naam van hun 

echtgenoot. Met de kennis over haar persoon die dit hoofdstuk heeft opgeleverd, 

zijn twee onderdelen van de derde deelvraag deels beantwoord: wat zijn 

momenten en omstandigheden in Sophie Redmonds leven die haar bijdrage aan 

vrouwenemancipatie (…) en de gezondheidszorg in het moderniserende koloniale 
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Suriname kunnen duiden?  

De maatschappelijke betekenis van Sophie Redmond binnen de sociaal-

medische dimensie, is het beste te illustreren aan de hand van het artikel Datra 

voe poti soema [dokter voor de armen]
177

. Voornoemd in het Sranan geschreven 

artikel is te vinden in de speciale editie van Aurora (1955:230-231). De inzender 

A.M.F.Th roemt datra (dokteres) Redmond als wan sisa (een zus), wan brada 

(een broer), wan mama (een moeder), wan kompee (een maatje) en wan 

famirieman (een familielid). A.M.F. Th. roemt dokteres Redmond om haar goede 

werken en hartelijkheid, en spreekt de wens uit dat volgende generaties over haar 

en haar liefdeswerken zullen horen. A.M.F. Th spreekt de wens uit, dat Sophie 

Redmond in de herinnering van de samenleving zal blijven leven zoals het volk 

haar heeft gekend, en dat het volk zich haar wijze raad zal blijven herinneren. De 

auteur schrijft dat er altijd een beroep kon worden gedaan op datra Redmond, 

tijdens en na haar spreekuur, op haar werkplek en bij haar thuis. Ook haar 

betrokkenheid met hen die het financieel moeilijk hadden stipt de auteur aan.  

De bijdrage die Sophie Redmond heeft geleverd aan het lenigen van de 

noden van minderbedeelden zal een druppel zijn geweest op de gloeiende plaat. 

Het artikel ‘Datra voe poti soema’ mag dan ook begrepen worden vanuit het 

perspectief van de sociaal economische omstandigheden in die periode. Dat de 

inzender dokteres Redmond in het artikel neerzet als wan sisa, wan brada, wan 

mama, wan kompee en wan famirieman, symboliseert het interpersoonlijke 

kanaal dat zij gebruikte voor haar agent of change activiteiten op het gebied van 

gezondheidszorg en welzijn. In de collectieve herinnering is deze eretitel 

ingegaan, als zou Sophie Redmond al tijdens haar leven ‘datra fu pôtisma’ 

worden genoemd. 
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 Uit dit ingezonden artikel blijkt dat Van Kempen 2003:544 onvolledig is in zijn vermelding, dat 

Sophie Redmond de bijnaam ‘Datra fu poti sma’ verwierf omdat zij zoveel armen behandelde zonder 

een consult in rekening te brengen. Uit dit onderzoek blijkt dat deze bijnaam de titel van een artikel is 

geweest waarin aan deze eretitel een brede betekenis wordt gegeven. 
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HOOFDSTUK 9 

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE DIMENSIE VAN DE PERSOON SOPHIE 

REDMOND 

 

9.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de sociaal maatschappelijke dimensie van Sophie 

Redmond onderzocht, in het bijzonder haar bijdrage aan vrouwenemancipatie. Dit 

wordt gedaan met behulp van zogenoemde stille getuigen zoals krantenberichten, 

literatuur, tijdschriften en archiefmateriaal. Sophie Redmond leefde in een periode 

van staatkundige veranderingen, opkomende sociale bewegingen en een bij Wet 

ondergeschikte positie van de vrouw. In hoeverre voerden vrouwen strijd tegen 

hun achtergestelde positie ten opzichte van de man? Welke factoren en welke 

krachten gingen gepaard met die strijd? In hoeverre waren seksualiteit, arbeid, 

taak- en rolverdeling van de seksen, thema’s in publieke discussies rondom 

vrouwelijkheid en mannelijkheid? Via welke kanalen hebben vrouwen in het 

moderniserende Suriname getracht, dominante visies en praktijken met 

betrekking tot voornoemde thema’s ter discussie te stellen in het publieke debat? 

In hoeverre was Sophie Redmond hierin een agent of change? 

Met behulp van bovenstaande vragen wordt de derde deelvraag, wat zijn 

momenten en omstandigheden in Sophie Redmonds leven die haar bijdrage aan 

vrouwenemancipatie (…)  in het moderniserende koloniale Suriname kunnen 

duiden, verder uitgewerkt. Onder vrouwenemancipatie wordt in deze studie 

verstaan: de ontwikkelingsgang van vrouwen naar een situatie waarin zij zelf 

beslissingen kunnen nemen en evenals mannen recht hebben op zelfontplooiing. 

Vanuit deze gedachte gaat vrouwenemancipatie niet alleen over vrouwen maar 

ook over mannen. Het concept vrouwenemancipatie krijgt hierdoor een brede 

reikwijdte omdat het dan over het hele gezin gaat, de privé-sfeer publiekelijk 

bespreekbaar wordt gemaakt, en het concept vrouwenemancipatie hierdoor kan 

worden gepolitiseerd.  
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Een rondgang langs verschillende sociaal-maatschappelijke werelden 

waarin Sophie Redmond zich bewoog kan een beeld geven van Redmonds 

inbreng in het vrouwenemancipatieproces. Om dit proces in het Suriname van 

1907-1955 inzichtelijk te krijgen, worden eerst momentopnamen uit de strijd voor 

emancipatie van de Surinaamse vrouw belicht. Daarna wordt Aurora, het eerste 

Surinaamse vrouwentijdschrift, geanalyseerd. Met name de activiteiten van het 

Dames Comité waar Sophie Redmond aan deelnam en het door dit comité 

uitgegeven vrouwentijdschrift Aurora waar Sophie Redmond medewerkster van 

was, kunnen essentiële informatie verschaffen over het stadium waarin het 

vrouwenemancipatieproces in het veranderende koloniale Suriname zich bevond. 

Met behulp van de empirische gegevens in dit hoofdstuk wordt de 

maatschappelijke betekenis van Sophie Redmond binnen de sociaal-

maatschappelijke dimensie bepaald.  

 

 

9.2   Momentopnamen uit de strijd voor emancipatie van de Surinaamse vrouw 

 

Het vroegtwintigste-eeuwse Suriname was een periode waarin vrouwengroepen 

en individuele vrouwen zich op verschillende maatschappelijke gebieden inzetten 

om het bewustwordingsproces van de vrouw in Suriname te bevorderen. 

Voornamelijk ten aanzien van burgerrechten, zedelijkheid, gelijkwaardigheid, 

waardering voor de eigen etnische achtergrond, en het belang van hygiëne, 

werden op vrouw gerichte activiteiten ontplooid. De emancipatie waar 

verschillende individuele vrouwen en vrouwengroepen zich op richtten, had in het 

bijzonder betrekking op de juridische positie van de vrouw, haar persoonlijke 

ontwikkeling, haar maatschappelijke en beroepsmatige participatie. 

Een vanuit sociaal-maatschappelijke basis opererende organisatie was het 

Dames Comité, vakorganisatiegericht waren de Bond van Dienstmeiden en de 

vrouwensector binnen de Surinaamsche Algemeene Werknemersorganisatie 

(SAWO), vanuit sociaal-politieke basis opereerde voornamelijk de uit Creoolse 

marktvrouwen bestaande Sociaal Democratische Vrouwenbond. (Hira 1984:280) 
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vermeldt dat stadsmarktvrouwen hun eigen sociaal-culturele organisaties hadden 

die onderlinge hulp voor de vrouwen organiseerde.  

Vrouwenorganisaties met een christelijke basis hielden zich bezig met de 

ontwikkeling van de vrouwelijke jeugd. Genoemd kunnen worden, de Surinaamse 

Christelijke Vrouwenbond, de Jonge Vrouwenorganisatie, De EBG jeugdafdeling 

Dauwdrop, de Katholieke Jonge Vrouwenbeweging, en de Lutherse 

Damesvereniging Arbeid Adelt. De activiteiten van deze jonge 

vrouwenorganisaties bestonden voornamelijk uit zang, toneel, voordrachten, 

handwerken, haken en breien. 

 

 

9.2.1 Vrouwen en vrouwenorganisaties als agents of change en change agencies 

 

Vrouwenemancipatie is een ontwikkelingsgang naar een situatie waarin de vrouw 

zelfstandig beslissingen kan nemen en evenveel recht heeft op algemene 

ontwikkeling en een zelfstandig bestaan als de man, ongeacht de etniciteit. Elke 

regio heeft zijn eigen ontwikkelingen ondergaan op het gebied van 

vrouwenemancipatie. In de context van deze studie wordt niet gedacht in golven 

binnen het westerse feminisme. Omdat het dan over zou komen alsof vrouwen in 

het koloniale Suriname geen zelfopvattingen hadden met betrekking tot hun eigen 

vrouwenemancipatie, hun eigen zelfontwikkeling en het belang van economische 

en persoonlijke zelfstandigheid. In dit verband kan, vanuit het perspectief van 

moderniteit, het concept vrouwenemancipatie worden gezien als rationeel. 

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat rationaliteit en (het ervaren van) individuele 

vrijheid samengaan.  

Met betrekking tot de ontwikkeling van vrouwenemancipatie in Suriname, 

verstrekt Gordijn (1977:656) in de Encyclopedie van Suriname de hiernavolgende 

merkwaardige informatie: 

 

‘Vrouwenemancipatie in Suriname kreeg een bijzonder accent toen de regering 

bij monde van premier Arron op 3 jan. 1975 een proclamatie uitvaardigde waarin 

gelijkwaardigheid van man en vrouw werd erkend. Deze proclamatie markeerde 

een ontwikkelingsstadium van een proces dat in het begin van de jaren zestig in 
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Suriname vorm begon aan te nemen. De eerste vrouwen werden toen 

afgevaardigd naar internationale conferenties. Tegelijk deden diverse 

vrouwenorganisaties hun intrede in de maatschappij. Met de komst van de 

Nationale Vrouwenraad (NVR), een samenwerkingsverband tussen 

vrouwengroepen, werd vanaf eind 1963 gekoerst naar samenbundeling van 

krachten en solidariteit onder de vrouwen. In 1970 werd de eerste steen gelegd 

voor een centrum voor maatschappelijk opbouwwerk voor de vrouw. In dit 

centrum werd eind 1976 het bureau gevestigd voor de documentatie, informatie 

en voorlichting van de NVR, die sinds 1971 lid is van de International Council of 

Women.’  

 

Met deze berichtgeving worden alle inspanningen van vrouwenorganisaties en 

individuele vrouwen van het vroegtwintigste-eeuwse Suriname weggevaagd en 

uitgewist, want ‘op 26 Februari 1949 werd in het gebouw Thalia op de eerste 

vergadering van vrouwen, door een “Dames-Comité” bijeengeroepen in verband 

met de nieuwe taak die wij, Surinaamse Vrouwen, in de maand Mei
178

 d.a.v. 

zouden moeten vervullen, de wenselijkheid uitgesproken in Suriname een 

Vrouwenblad uit te geven.’ (Aurora november 1949:1). Deze oproep betekent dat 

al voor het midden van de twintigste eeuw in Suriname diverse 

vrouwenorganisaties als agents of change hun intrede in de maatschappij hadden 

gedaan en er sprake was van samenbundeling van krachten en solidariteit onder 

vrouwen.  

 

 

9.2.2 Emelie Alvarez (1871-1943) 

 

In Aurora (januari 1951:65-75) staat een levensbeschrijving van de onderwijzeres 

Emelie Alvarez, die tijdelijk predikant is geweest van de door M.S. Bromet in 1888 

gestichte ‘Free Gospel Hall’ (Vrije Evangelisatie) in Paramaribo (zie ook 

Abbenhuis 1964:124-134). Zij predikte in het Nederlands en in het Sranan. 

Abbenhuis (1964:126) vermeldt dat een van de redenen waarom Bromet en zijn 
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 Op 30 mei 1949 trad het algemeen kiesrecht in Suriname voor het eerst in werking (Werners 

1998:43; Van Lier 1971:293).  
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hulppredikant C.P. Rier uit elkaar gingen gelegen was in het feit, dat predikant 

Rier het niet eens was met de toelating van vrouwen tot het predikambt. In 1892 

begon Bromet de Christelijke School in Paramaribo (Abbenhuis 1964:131-132). In 

afwachting van de komst van een onderwijzer uit Nederland, werd aan Emelie 

Alvarez dispensatie verleend om aan het hoofd van de Christelijke School te 

staan (Aurora 1951:66). 

 Volgens de levensbeschrijving in Aurora (januari 1951:65-75) kwam 

Emelie Alvarez vanuit haar werk als evangeliste in aanraking met 'gevallen 

vrouwen'. Haar pogingen om financiële hulp te verkrijgen voor haar werk onder 

‘gevallen vrouwen’ resulteerde op 8 april 1908 in de vorming van een Surinaamse 

afdelingsbestuur van de 'Nederlandsche Vrouwenbond tot verhooging van het 

Zedelijk Bewustzijn', waarvan het hoofdbestuur in Nederland was gevestigd (zie 

ook De Gids. Almanak voor Suriname, 1916:115-117). De vergadering van 8 april 

1908 werd gehouden in de woning van de familie Alvares, aan de Gravenstraat 

[nu Henck Arronstaat] in Paramaribo. Deze familiewoning werd later het woonhuis 

van de Liefdeszusters van de Leprozerie Gerardus Majella Stichting.  

Vanuit het Surinaamse afdelingsbestuur werd in december 1912 de 

Moedersvereniging opgericht, tot behartiging van de belangen van het kind. Het 

Surinaamse afdelingsbestuur boekte op politiek gebied de volgende successen: 

de wet op het onderzoek naar het vaderschap, afschaffing van de openbare 

tewerkstelling van vrouwelijke gevangenen, en het leggen van contacten met de 

voogdijraad. Met de EBG kwam de Vrouwenbond overeen dat het kindertehuis 

Saron
179

 dat de kinderen niet langer wenste te houden dan tot hun elfde of 

twaalfde jaar (om de vele moeilijkheden daaraan verbonden), de twaalfjarige 

meisjes aan de Vrouwenbond zou afstaan tot verdere opleiding, en dat de 

Vrouwenbond het voogdijschap over hen zou aanvaarden. Er werd 

overeengekomen dat Kinderhuis Saron en de Vrouwenbond samen zouden 

werken en het een de voortzetting van het ander zou zijn. 

Mede door de eerste Wereldoorlog waardoor er weinig contact was met het 

hoofdbestuur in Nederland, werd het Surinaamse afdelingsbestuur van de 
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hfd 8.4. 
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Nederlandse Vrouwenbond in 1918 ontbonden. Na ontbinding van de 

Vrouwenbond in 1918, werd door het hoofdbestuur in Nederland huize Ramoth 

aan Emelie Alvarez geschonken. Het huis werd haar wettelijk afgestaan. Zij 

schreef het huis over op de naam van de Moedersvereniging. Via de 

‘Moedersvereniging Ramoth’ werd het werk van de Vrouwenbond voortgezet. 

Ramoth stelde zich ten doel: meisjes in het doorgangshuis Ramoth op te nemen, 

hen christelijk op te voeden, en hen te vormen tot ontwikkelde economisch 

zelfstandige personen. De vereniging richtte zich in het bijzonder op meisjes die 

in een slechte omgeving waren of al de verkeerde weg waren opgegaan. Huis en 

erf Ramoth werden in augustus 1924 bij notariële acte overgedragen aan het 

Leger des Heils die, mede door inspanningen van Emelie Alvares, in datzelfde 

jaar in Suriname met hun arbeid waren begonnen. (Aurora januari 1951: 65-75) 

 

 

Foto 11: Brochure Vrije Evangelisatie. Wagenwegstraat  nr.  20, Paramaribo. Uit: privé-

archief smk 

 

 

9.2.3 Albertine Wilhelmine Louise Putscher (1909–1997) 

 

‘Een van de gevolgen van de moderne tijd, waarin de maatschappijverhoudingen 

heel wat ingewikkelder zijn geworden dan een goede vijftig jaar terug, is onder 

andere het feit, dat de vrouw meer en meer in het arbeidsproces wordt 
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opgenomen. Hieruit ontstond een probleem van grote belangrijkheid: Wat moet er 

met de kinderen gebeuren, als ook de gehuwde vrouw en moeder uit werken 

gaat? Waar moeten de kinderen blijven en wie moet hen verzorgen? Dit waren en 

zijn nog steeds reële sociale vragen, waarop men een antwoord moest vinden.’ 

(Aurora, juli 1951:233) 

    

Houdt emancipatie in dat vrouwen zo lang mogelijk verantwoordelijk blijven voor 

hun financiële situatie, in Suriname heeft met name de particuliere tandarts 

Albertine Wilhelmine Louise Putscher, lid van de Vereniging voor 

Liefdadigheidsdoeleinden en tevens voorzitter van het Dames Comité, daarin een 

belangrijke rol gespeeld. Albertine Wilhelmine Louise Putscher, in de Surinaamse 

samenleving beter bekend onder haar meisjesnaam Tine Putscher, werd geboren 

op 11 oktober 1909 als dochter van Albert Gustaaf Putscher en Louise Jacquelina 

Lionarons. Van 10 november 1938 tot 28 juni 1940 was Tine Putscher getrouwd 

met de in Zwitserland geboren Johann Rudolf Stiefel. Haar tweede huwelijk met 

Herko Ten Meer heeft geduurd van 18 maart 1950 tot 11 juli 1956.
180

 Tine 

Putscher was een van de zes vrouwen die zich verkiesbaar stelde voor de eerste 

algemene verkiezingen van 1949 (zie 11.2). Anders dan Grace Ruth Schneiders-

Howard (zie 2.7.2, 2.7.3, 6.5.1.1) ging Tine Putscher niet met mannen in zee, 

maar wierp zij zich namens het Dames Comité in de verkiezingsstrijd (Ormskirk 

1966:70). In april 1954 werd zij gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje 

Nassau (De Surinamer 29 april 1954, Aurora mei 1954:155). 

Tine Putscher, die volgens verschillende orale auteurs vaak gratis 

tandartsbehandelingen gaf aan armlastige patiënten, had de crèche tot een van 

haar persoonlijke doelen gemaakt. Een kindercrèche zag zij als een 

noodzakelijkheid voor alleenstaande ouders om te kunnen deelnemen aan het 

arbeidsproces en op die manier hun financiële zelfstandigheid konden behouden. 

De eerste inzet voor een kindercrèche kwam van haar vader A.G. Putscher die lid 

is geweest van de Koloniale Staten van Suriname. Naar aanleiding van de 

opening van de eerste crèche in Paramaribo voor werkende moeders op 1 maart 
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1950, verwijst Aurora (maart 1950:110-111) naar de rede die werd uitgesproken 

door het lid van de Koloniale Staten de heer A.G. Putscher in de openbare 

vergadering van 2 mei 1922. In zijn rede wijst Statenlid A.G. Putscher op het 

instituut ‘Crioro Mama’: oude vrouwen die in de slaventijd als oppas fungeerden 

voor kinderen van werkende slaafgemaakte vrouwen. In zijn rede pleit Putscher 

voor een instelling waar onvermogende werkende moeders terecht kunnen voor 

de opvang van hun kinderen als zij naar hun werk moeten gaan. Sindsdien was 

het bij plannen maken gebleven. Totdat in 1949 het Comité van Liefdadigheid 

onder leiding van Tine Putscher de zaak aanpakte, steun en medewerking van 

het gouvernement verkreeg en tot aanbesteding kon overgaan.  

 

 

9.2.4 Activiteiten ten behoeve van de kindercrèche 

 

Op 1 maart 1950 om half vijf ’s middags werd de vlag gehesen en verwelkomde 

Tine Putscher het gouverneursechtpaar Klaasesz-de Bruyne en nog vele andere 

autoriteiten die speciaal voor deze gelegenheid waren uitgenodigd. De directeur 

van Sociale Zaken bood een cheque van ƒ 500 aan voor een voorlopige 

exploitatie van de crèche. Vanaf 2 maart 1950 konden werkende moeders hun 

kinderen tot zes jaar, voor vijf cent per kind per dag naar de crèche brengen. 

Daar werd de hele dag voor hen gezorgd. De kinderen kregen eten en drinken, 

de kleinsten kregen een bedje, voor de grotere kinderen was er allerlei speelgoed 

aanwezig en zij konden in het zand spelen. (Aurora maart 1950:110-111)  

In juli 1950 stonden meer dan zeventig kinderen ingeschreven, het aantal 

aanwezige kinderen per dag was ongeveer veertig. Dokteres Redmond schonk  

ƒ 100, een deel van haar op 1 juli 1950 gehouden kotoshow, aan de crèche (De 

West van 12 augustus 1950). In het geplaatste artikel in voornoemde Aurora 

editie wordt gewezen op de grote nood waarin onvermogende werkende moeders 

verkeren en de bittere armoede en wanhoop waaronder sommige vrouwen 

gebukt gaan als zij helemaal alleen voor de verzorging van hun kinderen staan. In 

het artikel wordt gewezen op de noodzakelijkheid van de crèche voor deze 
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alleenstaande moeders en wordt benadrukt dat de crèche er is voor dat ene grote 

doel: hulp voor het Surinaamse kind.  

Vanaf de start van de crèche heeft deze instelling obstakels gekend in de 

vorm van antipathie vanuit een bepaalde laag van de bevolking. In Aurora (juli 

1950:222-223; april 1951:170) wordt vermeld, dat er niet al te intelligente mensen 

en intellectuelen sceptisch en negatief tegenover de crèche staan en afbrekende 

kritiek op de crèche leveren. Die antipathie uit zich in vooroordelen tegen dit 

sociaal werk. 

 

‘Verbaasd moet men echter staan, wanneer men soms luistert naar praatjes, die 

sommige niet al te intelligente opmerkers ten opzichte van de crèche maken. (…) 

Dan zijn er dames die rondrijden in grote auto’s die ons komen vertellen, dat men 

deze vrouwen de verantwoordelijkheid ontneemt en ze op het verkeerde pad 

brengt, door voor hun kinderen te gaan zorgen. (…) Men moest zich schamen 

voor dergelijke opmerkingen, waar niemand iets aan heeft en liever trachten, door 

zelf geen armzalig salaris aan het personeel uit te betalen alvast te zorgen, dat 

niet in eigen nabijheid iemand verloren ging.’ (Aurora juli 1950:222-223). ‘En toch 

zijn er mensen in onze maatschappij en wel intellectuelen, die zeer sceptisch 

staan tegenover de crèche, ja haar zelfs de rug toekeren, menende, dat hierdoor 

de onzedelijkheid nog meer inde hand wordt gewerkt. Kan men zich deze dingen 

vóórstellen?’ (Aurora april 1951:170) 

 

Op 2 maart 1951, de eerste verjaardag van de crèche, werden de kinderen 

onthaald op bollen, popsicles [waterijsjes] en suikergoed. De crèche telde 

gemiddeld zestig kinderen per dag en stelde daardoor veertig tot vijfenveertig 

werkende moeders in de gelegenheid dagelijks naar het werk te gaan. Voor tien 

cent per kind, voor twee kinderen uit hetzelfde gezin vijftien cent en voor drie 

kinderen twintig cent per dag, konden moeders rustig naar hun werk gaan (Aurora 

april 1951:169-170). Na twee jaar telde de crèche negentig kinderen bij een vraag 

voor opvang van circa honderdvijfenzeventig kinderen. Veel kinderen stonden op 

de wachtlijst. De leiding was in handen van zuster Stadwijk. Met zes helpsters 

kwamen ze nóg handen te kort voor de negentig kinderen. De kinderen konden er 

van maandag tot en met zaterdag terecht (Aurora juli 1952:248).  
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De crèche werd ondersteund door het gouvernement (eten, levertraan, 

medicijnen, doktersbehandeling) en door financiële bijdragen van mensen die de 

crèche een warm hart toedroegen. De gouvernementsdokter kwam twee keer per 

week langs (Aurora juli 1952:248-249). In de laatste week van het jaar 1952 is er 

in de bioscopen Bellevue, Luxor en Tower een collecte gehouden waarvan de 

opbrengst speciaal voor de crèche was bestemd. Van niet-bioscoopbezoekers 

kwamen giften en geschenken in natura binnen (Aurora januari 1953:49). Ook 

werd in die laatste week een radiopraatje ten behoeve van de crèche gehouden, 

door de heer F.W. Ormskirk. In zijn radiopraatje refereerde Ormskirk aan het feit 

dat niet alleen alleenstaande moeders van de crèche gebruik maakten maar een 

enkele keer ook een alleenstaande vader: ‘Want ook de werkende vader wordt 

weleens door een moeder in de steek gelaten, die er de voorkeur aan geeft met 

achterlating van het kind van hem te scheiden.’ (Aurora januari 1953:53). 

In de kerstweek van 1954 werd elke avond enkele minuten van de radio-

uitzending benut voor de crèchecampagne. In die radio-uitzendingen werden de 

luisteraars door verschillende sprekers in de gelegenheid gesteld het werk in en 

voor de crèche te leren kennen. Aan deze actie verbond de Vereniging tot 

Liefdadigheidsdoelstellingen haar jaarlijkse collecte in alle bioscopen (Aurora 

november 1954:1). In zijn causerie met als titel en motto elke ketting is net zo 

sterk als haar zwakste schakel wijst Ormskirk de luisteraars erop, dat een 

gemeenschap van mensen is als een ketting waarvan de kracht mede afhankelijk 

is van de toestand van de zwakste groep, in fysiek, moreel en financieel opzicht. 

Hij benadrukt dat met een bevolking waarvan een belangrijk deel niet boven de 

armoedegrens uitsteekt geen werkelijke welvaart te bereiken is. Hij wijst erop dat 

kinderen de toekomstige arbeiders van morgen zijn. Als zij verwaarloosd worden 

zullen zij later, als mannen en vrouwen, voor de gemeenschap van geen of 

weinig nut kunnen zijn. Ormskirk wijst de luisteraars erop, dat wanneer 

alleenstaande moeders in staat worden gesteld voor zichzelf en hun kinderen het 

dagelijks brood te verdienen, de kinderen het harde lot van een kommervolle 

prille jeugd wordt bespaard. (Aurora januari 1955:67)  

De crèche was gevestigd in een hoek van het Mr. J.C. Bronsplein, achter 

een hoog traliewerk, op veilige afstand van een dichtbijgelegen voetbalspeelveld. 
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De crèche had twee ruimten. In de ene ruimte bevond zich een open zaal met 

keuken, een kleedkamer, een badkamer, houten kribben, en een enkele ijzeren 

wieg voor de allerkleinsten. De tweede ruimte was een houten kamp van 

bescheiden afmetingen voor de wat grotere kinderen. De officiële openingstijden 

waren van maandag tot en met zaterdag van zes uur 's morgens tot half zeven ’s 

avonds (Aurora januari 1953:53-54). Het navolgende liedje Krioro-Hoso [crèche] 

was bedoeld als oproep aan de lezers voor een bijdrage voor het in standhouden 

van de crèche.  

 
 
‘Krioro – Hoso     Crèche  

 
Te mama go na wroko   Wanneer moeder naar het werk gaat 

Hed’ a n’hafoe broko    Hoeft zij zich geen zorgen te maken 

Pe a moe libie in piekien.   Bij wie zij haar kind moet onderbrengen  

Krioro-hoso, bijna foe soso,   De crèche is bijna gratis 

Wan horie Joosoe, Esselien.  De ene past op Joosoe, de ander op Esselien 

Krioro mama sa sorgoe den boen.  De oppasmoeder zal goed voor hen zorgen 

Foe drie banknot wan herie moen.  Voor één gulden vijftig een hele maand 

D’e njan, d’e driengie,   Eten ze en drinken ze, 

D’e prei, d’e siengie,    Spelen ze en zingen ze, 

So d’e psa na herie dee (bis)  Zo brengen ze hun dag door (bis) 

 

Ma drie banknotoe foe doe na wroko Maar één gulden vijftig voor dit werk 

A no kan kiesie w’e ferstan   Dat is niet voldoende, begrijpt u 

Kon mek’ wie lepie, kon mek wie lepie Laten we helpen, laten we helpen 

Kon mek’ wie potie toe wan han.  Laten we de handen ineenslaan 

Wan loto nomo, wan loto nomo,  Slechts een stuiver, slechts een stuiver, 

Wan loto nomo iebrie moen,  Slechts een stuiver per maand, 

Wan loto miesie, wan loto masra,  Een stuiver mevrouw, een stuiver meneer, 

Datie CRECHE de begie oen,  Dat verzoekt de CRECHE u, 

Gie wa loto ibrie moen.’     Geef een stuiver elke maand  

    (Aurora januari 1953:72)    [vertaling smk] 
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Een orale auteur vertelt, dat vanaf de opening van de crèche kinderen een stuiver 

naar school brachten ter ondersteuning van de crèche en dat ze op school een 

liedje leerden. Het liedje kon de orale auteur neuriën. Een gedeelte van de tekst 

herinnerde zij zich nog. Bij nader onderzoek blijkt dat toen de crèche drie jaar 

bestond, de kinderen het navolgende liedje leerden op de melodie van Dass 

kommt nur einmal (Aurora februari 1953:96). Dit liedje komt overeen met 

tekstgedeelten die de orale auteur zich nog kon herinneren. 

 

‘Elke maand een stuiver 

Schrik niet noch huiver 

Ga rustig zitten op een stoel 

Spits goed de oren 

Dan zult ge horen 

Al wat de CRECHE zich stelt ten doel 

 

Daar kunnen moeders die werken moeten 

Brengen heel den dag hun kroost. 

Deez kunnen daar zingen, 

Slapen, eten en springen, 

Is dat voorwaar geen grote troost. 

 

Geeft dus Uw stuiver, 

Schrik niet, noch huiver, 

Maar offer vlug voor het goede plan. 

Steeds weer maar geven, 

Maakt waard te leven, 

Dit zij de leus van vrouw en man. 

 

Elke maand een stuiver 

Schrik niet maar huiver 

Reeds bijvoorbaat dank hiervoor 

Voortaan geen zorgen voor het werk van morgen 

Want ‘ONZE CRECHE’ gaat nooit te loor.’ 
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Bovenvermelde acties illustreren hoezeer de Vereniging voor 

Liefdadigheidsdoeleinden zich inzette voor het lot van het kind, en aan de weg 

timmerde voor een goede toekomst van het Surinaamse kind. Op de derde 

verjaardag van de crèche plaatst Sophie Redmond een in het Sranan geschreven 

artikel in Aurora (maart 1953:114), waarin zij de lezers feliciteert met hun crèche. 

De titel van het artikel luidt: we soema verjari tide [ Welnu! Iemand is jarig 

vandaag]. Redmonds artikel begint met een beschrijving van het nieuwe kostuum 

dat de verzorgsters van de crèche voor het eerst dragen: een blauwe japon met 

wit schort, zwarte schoenen en witte kousen. Sophie Redmond spreekt de hoop 

uit dat de Here God allen veel kracht zal schenken om dit liefdeswerk voort te 

zetten. Zij benadrukt dat het hier om liefdeswerk gaat, dat voor het grootste deel 

wordt gefinancierd uit inkomsten van tuinfeesten en andersoortige activiteiten. Zij 

schrijft dat de bijdrage van de overheid uit vrije geneeskundige hulp en eten 

bestaat. Redmond bedankt de mensen die naar het toneelstuk Wan Mama Hatti  

(zie 10.5.6) zijn geweest en op die manier een bijdrage hebben geleverd aan de 

crèche. In haar artikel roept Redmond de lezers op, de crèche te blijven 

ondersteunen door middel van giften in natura zoals, vruchten, speelgoed, 

lekkers, babykleding, en verder alles wat een kind nodig heeft. Redmond legt er 

de nadruk op, dat het ondersteunen van de crèche betekent dat arme kinderen 

worden geholpen zodat deze kinderen later een bijdrage kunnen leveren aan de 

maatschappij. Redmond eindigt haar in het Sranan geschreven felicitatieartikel 

met de zin: Na inie din sannie dissie wie kan sorie toe takki wie wannie di baas in 

eigen huis [door dit soort activiteiten kunnen wij ook laten zien dat wij baas in 

eigen huis willen zijn].  

 De Stichting voor Liefdadigheidsdoeleinden organiseerde van 15 augustus 

tot 15 september 1954 een kunstnijverheidstentoonstelling onder de titel ‘Arbeid 

adelt’. Het publiek werd uitgenodigd eigengemaakte handwerkjes en typische 

Surinaamse gerechten in te zenden ten bate van de crèche en/of ten toon te 

stellen aan toeristen die speciaal in de maand augustus Suriname bezoeken 

(Aurora mei 1954:145). In die periode werden door deze Stichting verschillende 

activiteiten georganiseerd. Van 20 augustus tot 20 september werd een 

vriendelijkheidsactie gehouden onder het motto: ‘een vriendelijk gezicht geeft 
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altijd licht’. Spandoeken en pamfletten moesten burgers inspireren tot het 

scheppen van een algemene sfeer van vriendelijkheid. Als onderdeel van de 

vriendelijkheidsactie was er op 27 augustus een grote optocht met versierde 

auto’s, trucks, jeeps, fietsen, kruiwagens, kinderwagens en autopeds. Er was ook 

een huishoudjaarbeurs. (Aurora juli 1954:193)  

In 1954 werden dagelijks een honderdtal kinderen door hun werkende 

moeder of vader afgeleverd (Aurora juli 1954:214-215). Op 30 juni 1955 om 17.30 

uur vond een plechtige opening plaats van een tweede crèche, aan de Gemene 

Landsweg bij de Wanicastraat (Aurora mei 1955:145). In 1955 werden dagelijks 

zo’n honderdvijftig kinderen opgevangen voor tien cent per dag per kind (Aurora 

juni 1955:169). Ter ondersteuning van de crèche plaatste Sophie Redmond het 

volgende gedicht: 

 

Onze Crèche    Onze Crèche 

 ‘Doe alla boen die joe kan  Doe zoveel goeds als u kunt 

 Na alla fassie fa joe kan  Op alle manieren die u kunt 

 Na alla tin te joe kan   Zo vaak als u kunt 

 Gie alla soema pe joe kan  Voor een ieder waar u ook kunt  

 En dat’ so langa leki joe kan’ En dat, zo lang mogelijk als u kunt 

 (Sophie Redmond: in Aurora juli/aug 1955:193)  [vertaling smk] 

 

 

9.2.5 Het Dames Comité en haar op vrouwgerichte activiteiten 

 

De kern van het Dames Comité bestond uit leden van de Stichting voor 

Liefdadigheidsdoeleinden, waarvan de statuten in het G.A.B. 19 oktober 1948 no. 

92 gepubliceerd werden (Aurora november 1949:1). De Stichting voor 

Liefdadigheidsdoeleinden is ontstaan uit het Comité voor Liefdadigheid dat zich 

speciaal ten doel stelde, gelden in te zamelen door middel van opbrengsten van 

bazaars en tuinfeesten teneinde de leprozerieën, in het bijzonder Bethesda, 

financieel te kunnen steunen. In oktober 1948 veranderde het Comité haar naam 

in Stichting voor Liefdadigheidsdoeleinden met als doelstelling, hulpverlening aan 

instellingen voor liefdadigheid en hulpverlening aan degenen die plotseling in 
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dringende nood komen te verkeren (Aurora juni 1951:205). Als bestuursleden van 

de Stichting voor Liefdadigheidsdoeleinden worden genoemd: Tine Putscher 

(voorzitster), de heer A. Baank (penningmeester), de heer Dawson (tijdelijk 

penningmeester) en L. Chin-Ten-Fung (secretaresse). Leden: ds Hanneman, L. 

Petri-Hedges Abrahams en N. Nassy. Medewerkers: S. Redmond, A. Rijssel, M. 

Salm-Nassy, P. Velder, L. v. Weede, I. Hering (verschillende Aurora edities; De 

West van 16 augustus 1948).  

In verband met de eerste algemene verkiezingen in mei 1949, plaatste het 

Dames-Comité in De West van 21 februari 1949 een artikel getiteld: De vrouw 

van toen en de vouw van nu. In het artikel worden vrouwen opgeroepen tot het 

bijwonen van een bijeenkomst op 27 februari 1949, ter bespreking van 

onderwerpen in het kader van de eerste algemene verkiezingen. 

 

‘Wanneer wij in het algemeen in beschouwing nemen de vrouw van toen, dan 

zien wij dat haar plaats en taak in het bijzonder was in het gezinsverband. De 

vrouw had geen deel in organisaties, geen deel bij het rechtswezen, geen deel in 

de weermacht, geen deel in bepaalde openbare kringen; zij had dan ook geen 

deel in de politiek. Wat is onze ervaring heden ten dage? Het ontstaan van 

machtige organisaties bestuurd door vrouwen. (…)’ 

 

Vervolgens wordt gewezen op vrouwenorganisaties in Suriname en in het 

buitenland en worden voorbeelden gegeven van deelname van vrouwen aan het 

arbeidsproces. Het Dames Comité wijst erop dat het van groot belang en van 

grote betekenis is dat iedere vrouw haar rechten kent en van die rechten gebruik 

maakt: ‘immers wat zou het baten, indien de vrouw zekere rechten gegeven 

worden, terwijl van haar kant geen gebruik van deze rechten worden gemaakt.’ 

Enkele weken voor de verkiezingen organiseerde het Dames Comité een tweede 

massavrouwenbijeenkomst. 
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Krantenknipsel 3: Krantenadvertentie 2e massavrouwenbijeenkomst op 24 april 1949. 

 
 

Uit verschillende Aurora edities valt op te maken dat het Dames Comité zich 

richtte op het doorbreken van rolbeperkingen voor mannen en vrouwen in privé 

en openbaar leven; het doorbreken van machtsverhoudingen tussen mannen en 

vrouwen in afhankelijkheidsrelaties in de persoonlijke en openbare levenssfeer; 

en het inhalen van achterstanden op het gebied van burgerrechten, 

onderwijsniveau en maatschappelijke participatie. Het Dames Comité  

organiseerde cursussen voor vrouwen en plaatste op vrouwen gerichte artikelen 

in bladen en periodieken. Het motief van het Dames Comité om een maandblad 

voor de Vrouw uit te geven: 

 

‘was vooreerst het inzicht, dat de Surinaamse vrouw op haast elk gebied een 

achterstand heeft in te halen en dat terwijl haar het kiesrecht deelachtig werd, een 

recht, dat plichten met zich meebrengt, plichten, die zij des te beter kan naleven, 

wanneer zij in staat is met kennis van zaken te handelen. Een vrouwenblad kan 

een middel wezen ons, vrouwen in Suriname bepaalde begrippen de staatkunde 

betreffende bij te brengen en ons op te voeden tot goede staatsburgeressen.  

In de tweede plaats was het motief de overweging, dat onze samenleving 

bestaat uit personen van verschillende rassen en dat uit deze heterogene 

groepen uiteindelijk één Surinaams Volk ontstaan moet. Nodig is het, dat de 

verschillende volksgroepen elkaar gaan begrijpen en respecteren. Dit ideaal kan 

o.a. middels de pers bereikt worden. En de vrouw met haar fijne intuïtie en tact 

kan de juiste snaar aanroeren, zuivere klanken door haar blad doen klinken en 
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een harmonieus geheel helpen vormen. Het motief was tenslotte inzicht, dat wij 

vrouwen onze speciale belangen hebben.‘ (Aurora, november 1949:1-2) 

 

 

9.3 Een analyse van Aurora. Het eerste Surinaamse Maandblad voor de Vrouw  

 

‘(…) Wie kunnen met meer overtuiging en klem voor die belangen opkomen en zo 

nodig strijden dan de vrouwen zelf? Maar dan moeten wij over een eigen blad 

beschikken, een blad, dat zijn kolommen ter beschikking stelt van allen, die 

verbetering van de positie der vrouw, als vrouw (echtgenote), als moeder, als 

werkende vrouw beogen. 

Na veel voorbereidende werkzaamheden is ons blad gereed en wordt 

“Aurora” het land in (en uit!) gezonden. Zoals U allen wel weet was Aurora, de 

Romeinse godin van de dageraad, een ideale vrouw, wier taak het was het 

ontwaken van een nieuwe dag aan te kondigen. En breekt voor ons land niet een 

nieuwe dag aan? En “Aurora”, Eerste Surinaams Maandblad voor de vrouw, 

kondigt mee het ontwaken van die nieuwe dag aan. Een dag, waarop de zon haar 

stralen van morele, culturele, sociale, economische opbouw mag uitzenden over 

ons dierbaar land.’ (Aurora, november 1949:2)  

 

In deze studie worden alleen de Aurora jaargangen geanalyseerd die in 

onderhavige onderzoeksperiode verschenen zijn, dat wil zeggen vanaf het eerste 

nummer dat verscheen in november 1949 tot en met de speciale editie in 

september 1955
181

 die werd uitgegeven naar aanleiding van de dood van Sophie 

Redmond. Bij de analyse ligt het accent op de onderzoeksvraag wat momenten 

en omstandigheden in Sophie Redmonds leven zijn die haar bijdrage aan 

vrouwenemancipatie in het moderniserende koloniale Suriname kunnen duiden. 

Aurora ging van start als een maandelijks tijdschrift - op een enkele 

uitzondering na. Vanaf jaargang 6 nr. 9 (juli/augustus 1955) verscheen Aurora als 

                                                 
181

 De vermelding van Van Kempen (2003:518) dat het vrouwenmaandblad Aurora bestond van 1949 

tot 1956 is niet juist. In het archief van onderzoeker (smk) bevinden zich Aurora edities tot en met 8
ste

 

jaargang no’s 5 en 6. maart-april 1957. In onderzoekers bezitzijnde 8
ste

 jaargang wordt er geen 

melding van gemaakt dat Aurora niet meer zal verschijnen. Integendeel: in de editie maart-april 1957 

wordt reclame gemaakt om zich op Aurora te abonneren voor een contributie van jaarlijks ƒ 2.50 

minimum.   
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een tweemaandelijkse uitgave, met uitzondering van de speciale editie van 

september 1955 ter nagedachtenis van Sophie Redmond. In het voorwoord van 

de 7
e
 Jaargang november/december 1955 deelt de Auroraredactie de lezers mee, 

dat tot een tweemaandelijkse uitgave besloten is omdat het posttarief 

aanmerkelijk is verhoogd, de verzendkosten van Aurora belangrijk zijn gestegen, 

en een maandelijkse uitgave de financiële draagkracht van het Comité ver te 

boven gaat. In het voorwoord deelt de Auroraredactie tevens mee, dat de editie 

ter nagedachtenis van Sophie Redmond er door de foto’s en het betere papier 

zoveel attractiever uitziet dat bij velen de wens is opgekomen in het uiterlijk van 

Aurora verandering te brengen. Aurora verscheen omstreeks het midden van de 

maand. De abonnementsprijs was twee gulden per jaar voor Paramaribo, voor de 

districten en Nederland twee gulden en vijftig cent per jaar, voor Curaçao en 

Aruba drie gulden en vijftig cent per jaar. Met ingang van april 1955 werd het 

jaarabonnement voor Paramaribo verhoogd naar twee gulden en vijftig cent.  

In het voorwoord van het eerste nummer geeft de redactie van Aurora 

nadrukkelijk aan, dat het blad cultureel en opbouwend van strekking is en dat het 

niet politiekpartijdig georiënteerd is of wezen mag. Er wordt ook de nadruk op 

gelegd dat het maandblad bedoeld is voor alle vrouwen die in Suriname wonen, 

ongeacht etniciteit, status of leeftijd. De redactie geeft aan ernaar te streven dat 

iedere vrouw er iets naar haar gading in het blad zal kunnen vinden, en dat aan 

mensen uit alle etnische groepen de mogelijkheid wordt gegeven over hun 

culturele achtergrond te schrijven. (jrg. 1, nr. 1, november 1949:2-3)  

Van dit medium maakten velen gebruik om bekendheid te geven aan 

(achtergronden van) hun cultuur, historie, (migratie)geschiedenis en 

(gezins)leven. Er verschenen inzendingen door en over Hindoestanen
182

, 

Indonesiërs
183

, Creolen en Marrons
184

. Ook werd in verschillende edities aandacht 
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 Over Hindoestanen en de Hindoestaanse vrouw: januari 1950:63-64, maart 1950:126-128, maart 

1951:140-142, april 1952:166-169, januari 1955:65-66, maart 1955:98-99. 
183

 Over Javanen en de Indonesische vrouw: april 1950:149-152, juli 1950:235-238, februari 

1951:110-111, juli 1952:240-243, april 1953:125-129, juni 1953:186-187, juli 1953:200-201, 

december 1953:39-41, maart 1954:103-107, april 1954:139-140, augustus 1954:223-224, maart 

1955:109-110, mei 1955:150-154. 
184

 Over (afschaffing van de) slavernij, Afrika, en Creoolse achtergronden: augustus 1950:245-252, 

februari 1952:108-110, maart 1952:153-154, juni 1953:189, juli 1953:194-195, augustus 1953:221-

225, september 1953:246-250, november 1953:270-274, januari 1954:55-59,62-63,72, februari 
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besteed aan de jaarlijkse emancipatievieringen op Bevrijdingsdag 1 juli. De eerste 

bijdrage in het eerste nummer is van Lou Lichtveld
185

. In zijn bijdrage gaat hij in 

op het feit dat bij de noodzakelijke opbouw van een eigen onafhankelijk cultureel 

leven in Suriname, aan de vrouw een buitengewoon belangrijke rol is toebedeeld:  

 

‘Bij de noodzakelijke opbouw van een eigen, onafhankelijk cultureel leven in 

Suriname, is aan de vrouw een buitengewoon belangrijke rol toebedeeld. Zij is 

namelijk degene, die zowel de heersende achterlijkheid als de remmende 

vasthoudendheid allereerst moet doorbreken, juist omdat bij háár achterlijkheid en 

vasthoudendheid zich helaas het sterkst doen gelden. Aan de andere kant zijn de 

moed, de offervaardigheid en het arbeidsvermogen van de Surinaamse vrouw en 

met name de Surinaamse moeders welbekend. Zonder deze deugden harerzijds 

had de huidige mannenmaatschappij in ons land geen voorsprong kunnen 

boeken. Het is noodzakelijk dat mannen en vrouwen in de opbouw van Suriname 

gelijk-op gaan, elkander steunend en sterkend. Vandaar dat met geestdrift het 

plan begroet mag worden, in ons land met een eigen vrouwentijdschrift te 

beginnen, dat tot symbool heeft de rose dageraad van een nieuwe en naar wij 

allen hopen, gelukkige tijd!’ (Aurora, november 1949:4) 

 

In de Aurora edities komen uiteenlopende thema’s aan de orde. De december 

edities zijn, op enkele artikelen na, geheel gewijd aan kerstvertellingen en 

oudejaarsoverpeinzingen. Veel artikelen werden vanuit Nederland ingezonden. 

Onder de trouwe inzenders zijn onder andere Hilda Verwey-Jonker
186

 die op 

vrouwenemancipatiegerichte vraagstukken besprak. Tony de Ridder
187

 zond korte 

verhaaltjes en gedichten in. De ingezonden artikelen van Nancy Sophia Cornélie 

                                                                                                                                                         
1954:74-77,88-96, april 1954:122-125, mei 1954:146-147, juni 1954:170-171,181-182, juli 1954:212, 

januari 1955:69-70, februari 1955:94-95, juni 1955:170-173, juli/aug 1955:212. 
185

 Over Lichtveld, zie noot in hoofdstuk 7. 
186

 De Nederlandse politica, sociologe, feministe en publiciste Hilda Verwey – Jonker (1908-2004) 

was mede oprichter van de Partij van de Arbeid, en zat voor deze partij van 1954–1957 in de Eerste 

Kamer. Zij publiceerde o.a. over vrouwenarbeid en vrouwenemancipatie. Zie www.Historici.nl. 

Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. 
187

 De Nederlandse Antoinette Schottelius – De Ridder (1886-1971) was vanaf 1926 lid van de 

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden.  Onder het pseudoniem Tony de Ridder schreef 

zij lyrische proza en gedichten. Jaarboek Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1972:264-267. 

Leiden. 

http://www.historici.nl/
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Tendeloo
188

 hadden een juridisch karakter, gericht op de wettelijke positie van de 

vrouw. Sophie Redmond behandelde gezondheidsaspecten in haar rubriek 

‘Praatje over Hygiëne’, zond artikelen in waarin zij opriep tot ondersteuning van 

de kindercrèche, en vatte een enkele keer een toneelstuk waar zij een bijdrage 

aan had geleverd samen.  

In Aurora (april 1953:124) is een in het Sranan geschreven artikel 

opgenomen onder Sophie Redmonds initialen, waarin het ontstaan en bedoeling 

van de uit Amerika overgewaaide Moederdag wordt uiteengezet. In het artikel 

wordt beschreven hoe hard een moeder moet werken en hoe vaak zij zich moet 

opofferen om haar kinderen te kunnen verzorgen. In het artikel worden 

landgenoten in Aruba en Curaçao opgeroepen om hun moeder die zij in 

Suriname hebben achtergelaten niet te vergeten. De ondertiteling van het artikel 

Mama na sribikrosie, a no e tapu dede, ma aai tapoe sjin betekent letterlijk: een 

moeder is als beddengoed. Ze bedekt geen lijken, maar ze bedekt wel schaamte. 

Dit gezegde benadrukt dat een moeder niet in staat is om de dood van haar kind 

te voorkomen, maar dat zij in alle andere gevallen haar kind ten volle bijstaat en 

alles met de mantel der liefde bedekt. De herinnering van een orale auteur over 

een radio-uitzending in het programma ‘datra mi wan aksi wan sani’ over 

Moederdag (zie 8.6), komt in grote lijnen overeen met dit in het Sranan 

geschreven artikel.  

Albertina Cornelia Rijssel (zie 6.6.2) wil met haar vaste rubriek ‘Wan Opo 

Briefie’ [een open brief], onder het pseudoniem O.P. Bouw, levenswijsheden met 

de lezers delen. Haar opbouwende artikelen schrijft zij afwisselend in het Sranan 

en in het Nederlands. Haar bijdragen gaan voornamelijk over scheve 

sekseverhoudingen in het gezin(sleven) en wat voor invloed dit kan hebben op de 

kinderen in het gezin. In vrijwel elke editie staan er reclameboodschappen en 

advertenties van apotheek Polanen (zie 6.6.1). In een door haar ingezonden 

artikel getiteld ‘De vrouw en de bril’ maakt Esseline Polanen reclame voor haar 

apotheek en brillenzaak. Voornoemd artikel heeft als strekking dat de bril niet 

voorgeschreven wordt om de schoonheid van de vrouw te verminderen, maar om 

bepaalde klachten zoals hoofdpijn, slecht zien, en pijnlijke ogen op te heffen. Een 

                                                 
188

  Zie noot in hoofdstuk 7. 
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knappe vrouw, die voortdurend met hoofdpijn rondloopt wordt volgens het artikel 

van Polanen kribbig, gaat lelijk kijken, met schoonheidsvermindering als gevolg 

(Aurora juli 1950:241-242). 

In Aurora wemelt het van artikelen die vrouwen attent willen maken op de 

mogelijkheden op te komen voor hun rechten en hun invloed op het openbare 

leven te doen gelden. In veel artikelen wordt het lezerspubliek erop geattendeerd 

dat vrouwen niet minderwaardig zijn aan mannen en dat mannen geen superieure 

wezens zijn. Aan de orde komen onder andere, het nut van 

huwelijksvoorwaarden voor aanstaande echtgenoten en internationale 

gebeurtenissen met betrekking tot de strijd van vrouwen voor volledige 

burgerrechten. De vaste rubriek ‘Vrouw in wording’ is gewijd aan het meisje dat 

op de drempel staat van het volwassen leven. In voornoemde rubriek wordt vanuit 

een opvoedkundig standpunt en vanuit visies van jongeren, de verhouding 

besproken tussen jongeren en hun ouders, tussen jongeren onderling, en tussen 

maatschappij en huwelijk. De vrouw wordt gezien als voornaamste opvoeder die 

een grote invloed heeft op de vorming van het karakter van haar jonge kinderen 

en als de spil waaromheen in huis alles draait.  

In verschillende edities van Aurora wordt de Hindoestaanse vrouw 

besproken als middelpunt van haar gezin om wie alles zich concentreert zonder 

dat zij zelf op de voorgrond treedt. De Hindoestaanse vrouw is verzorgster van 

haar kinderen, de rechterhand van haar man, en wordt vanuit religieuze motieven 

vaak op jeugdige leeftijd uitgehuwelijkt. Dat zou de reden zijn waarom 

Hindoestaanse meisjes heel vroeg huishoudelijke arbeid moeten leren verrichten, 

waardoor zij door het grote schoolverzuim de school slechts kort bezoeken. In de 

artikelen komt naar voren dat sociale en vooruitstrevende mannen en vrouwen uit 

de Hindoestaanse samenleving met succes tegen het kinderhuwelijk hebben 

gestreden. 

Ook de in een adellijke familie te Demak (Indonesië) geboren Raden 

Adjeng Kartini (1879-1904) en haar bijdrage tot de vrijmaking van de vrouw in 

Indonesië, wordt in Aurora besproken. Kartini heeft bereikt dat aandacht werd 

gevestigd op de gebondenheid van de Javaanse vrouw in Indonesië. De naar 

haar genoemde Kartinischolen in Indonesië waren de eerste scholen waar ook 
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meisjes onderwijs genoten. Over de Indonesische vrouw in Suriname worden de 

ongunstige arbeidsomstandigheden onder de aandacht gebracht en haar 

aanmerkelijk lagere beloning dan die van de man, terwijl vrouwen evengoed als 

mannen als arbeidskracht werden meegerekend. Van schoolgaan was nauwelijks 

sprake. Voor meisjes die de leeftijd van twaalf jaar hadden bereikt werd al gauw 

een echtgenoot gevonden. Zij werden tevens deelgenoot van de plantagearbeid. 

De Aurora editie van februari 1950 (:77-79) begint met het artikel ‘De 

rechten van de mens....en wij vrouwen van Suriname’. In het artikel worden de 

vrouwen van Suriname er op gewezen dat zij rekenschap zullen moeten geven 

van de wijze waarop zij hun burgerplicht hebben vervuld en wat zij voor de jeugd 

hebben gedaan. In voornoemd artikel wordt erop gewezen dat het vervullen van 

burgerplichten van groot belang is in verband met de Interim-regeling die op 20 

januari 1950 in werking is getreden. In het artikel wordt uitgelegd dat de tijdelijke 

regeling zal gelden tot de verhouding tussen Nederland, Suriname en de 

Nederlandse Antillen definitief is geregeld en voorgoed een einde wordt gemaakt 

aan het kolonialisme. In het artikel wordt uitgelegd, dat Suriname in de toekomst 

zelf zal kunnen beslissen over interne aangelegenheden en zelf verantwoordelijk 

zal zijn voor de wijze waarop het land wordt bestuurd. De lezers worden erop 

gewezen dat om die reden, in het bijzonder op vrouwen van Suriname de plicht 

rust verantwoordelijkheid te dragen.  

In dezelfde Aurora editie (februari 1950:79-81) is een emancipatorisch 

artikel opgenomen, ingezonden door de heer dr. E.J. Abrahams. In zijn artikel 

wijst de heer Abrahams erop, dat bij de opbouw en ontwikkeling van Suriname 

ook vrouwen een eigen bijdrage moeten leveren om de nationale waardigheid 

van Suriname te doen toenemen. Zij zullen daarbij blijk moeten geven van meer 

zelfvertrouwen en durf om zelf een zaak ter hand te nemen waar dit nodig zal zijn. 

De heer Abrahams geeft aan, dat Suriname een mannenmaatschappij is waarin 

niet alleen in het maatschappelijk leven maar ook in het gezinsleven mannen een 

overheersende positie innemen. Het wordt echter tijd, dat de vrouw in Suriname 

meer tot haar recht komt en weet wat haar eigen waarde is. Daartoe is nodig dat 

de vrouwenbeweging in Suriname meer aandacht besteedt aan de opvoeding, 

karaktervorming en beroepskeuze van haar seksegenoten. De heer Abrahams 
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wijst er op, dat in het gezin de ouders er nauwgezet op moeten letten dat de 

jongens niet voorgetrokken worden en niet ontslagen worden van plichten die zij 

net zo goed als meisjes kunnen verrichten. Ouders moeten ervoor oppassen om 

door ontactvol optreden het meisje te dwingen tot opstandigheid, of 

minderwaardigheidsgevoelens te doen ontstaan die remmend kunnen werken op 

een juiste ontplooiing van hun geestelijke en lichamelijke gaven.  

In verschillende Aurora edities worden vrouwen voortdurend 

aangemoedigd zich verdienstelijk te maken met sociaal en cultureel werk en 

interesse te tonen voor het wereldgebeuren.  

 

 

9.3.1 Polemiek over de positie van de ongehuwde moeder 

 

Aurora (augustus 1950:245-252) begint met een polemiek over de positie van de 

ongehuwde moeder. 'Overtuigd van de noodzaak bepaalde zieke plekken van 

deze samenleving nader te beschouwen teneinde gezamenlijk als zovele leden 

der gemeenschap de behandeling ter hand te nemen', verzocht de Auroraredactie 

aan de Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA)
189

 een artikel in te 

sturen over de positie van de ongehuwde moeder. In haar oproep vermeldt 

Aurora dat zij de rubriek ‘De positie van de ongehuwde moeder’ ter beschikking 

stelt ‘van allen die mee willen helpen onze samenleving te saneren.’ Deze oproep 

had een polemiek over het ‘onstabiele’ gezin in Suriname tot gevolg in de Aurora-

edities van augustus en september 1950.  

De positie van de ongehuwde moeder in Nederland als een 'zieke plek in 

de samenleving' wordt aan een nadere beschouwing onderworpen door N. Edel, 

directrice van het tehuis voor ongehuwde moeders Anette te Amsterdam. Edel 

beschrijft de positie van de ongehuwde moeder met onecht kind in Nederland als 

verre van benijdenswaardig omdat deze nog steeds door velen in de Nederlandse 

samenleving wordt veroordeeld. Vanuit de heersende gedachte dat hulp aan 

ongehuwde moeders immoraliteit in de hand zou werken, ondervinden 

Nederlandse instellingen die zich bezighouden met de ongehuwde moeder met 
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 over STICUSA zie 10.2 
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een onecht kind nog steeds veel tegenstand. De ongehuwde moeder in 

Nederland heeft minder maatschappelijk aanzien dan de gehuwde vrouw en de 

gescheiden moeder. Edel zet in haar artikel de ongunstige maatschappelijke en 

financiële positie van het ongehuwd moederschap in Nederland op een rijtje, 

overigens zonder een moreel oordeel uit te spreken over de Surinaamse situatie. 

(Aurora augustus 1950:245-249) 

Aan de al circa twintig jaar in Suriname wonende Nederlandse EBG 

zendelinge Barones J. van Lynden verzocht Aurora haar standpunt te geven 

inzake de kwestie van de ongehuwde moeder in Suriname. Van Lynden,
190

 die 

voor haar komst in Suriname directrice was geweest van het Magdalenahuis, een 

tehuis voor ongehuwde moeders, te Zetten (Nederland), bespreekt dit onderwerp 

vanuit eigen ervaring met deze doelgroep in Suriname. In tegenstelling tot het 

leven in Nederland waar de onechte kinderen vaak geboren worden in 

buitenechtelijke relaties, leeft de ongehuwde moeder in Suriname vaak in 

concubinaat, schrijft Van Lynden. Daarnaast ontstaat de beslissing om een kind 

te nemen in Suriname vaak vanuit het 'ik wil een kind' moedergevoel, waarbij 

vrees voor gevolgen van de samenleving geen rol speelt. Dit, in tegenstelling tot 

Nederland waar het huwelijk als het normale en de ongehuwde moeder als het 

abnormale wordt gezien. Van Lynden wenste dat er een geregelde vaste 

samenlevingsregel was in Suriname, 'dan zou men er misschien aan wennen 

naar de Burgerlijke Stand te gaan.' Van Lynden constateert dat Surinaamse 

vaders in de meeste gevallen de moeder van hun kind financieel niet 

ondersteunen. Zij constateert dat als een ongehuwde moeder haar kind door de 

familie van de vader laat grootbrengen, die moeder de scheiding met haar kind 

niet al te tragisch opvat. (Aurora augustus 1950:250-252) 
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 Van de Walle 1975:47-48) beschrijft de aristocratische jonkvrouwe J.W. baronesse van Lynden als 

een klein, verschrompeld, armoedig, door de zon uitgedroogd persoon. Freule Van Lynden, zoals zij in 

Suriname werd genoemd, leed aan de gevreesde volksziekte filaria en trok haar door die ziekte 

gezwollen been moeizaam na. Toch was zij dag en nacht op pad voor de Stadszending, het 

evangelisatiebureau van de EBG. Freule Van Lynden hield zich met geestelijk en maatschappelijk 

werk bezig. Deze uit Nederland afkomstige Freule Van Lynden had, volgens Van der Walle, ter wille 

van de Stadszending bewust gekozen voor een sober bestaan in Suriname en offerde zich op voor de 

allerarmsten. Zo maakte freule Van der Lynden kennis met de Creoolse gezinsstructuur in Suriname 

en met het kinderhuwelijk onder de Hindoestanen. 



285 

 

De heer Ph. A. Samson, secretaris van de voogdijraad in Suriname, 

reageert op de visie van Van Lynden, die naar zijn mening twee groepen 

ongehuwde moeders over één kam scheert. Er bestaat volgens Samson een 

groep ongehuwde moeders met kinderen van verschillende vaders, en een groep 

in concubinaat levende moeders met kinderen van de man met wie zij 

samenleeft. Samson benadrukt dat het gedrag van de in concubinaat levende 

moeder vaak beter is dan dat van de gehuwde moeder uit een betere klasse in de 

Surinaamse samenleving. Samson geeft aan dat het hem vreemd lijkt dat in een 

tijdschrift voor vrouwen, een man het moet opnemen voor een groep vrouwen ter 

wille van de rechtvaardigheid. Samson vindt dat men in elke gemeenschap 

rekening behoort te houden met de onvermijdelijke omstandigheden die er nu 

eenmaal bestaan. Samson eindigt zijn artikel door te stellen dat ‘men behoort te 

begrijpen dat in deze maatschappij in opbouw men in meerdere mate zich 

behoort bezig te houden met de zorg voor de ongehuwde moeder en haar kind, 

hoe zwaar ”de zonde” van de moeder ook moge wegen. (Aurora september 

1950:299-300)  

In haar weerwoord vermeldt Van Lynden dat zij sprak over vrouwen met 

wie zij in aanraking komt. Zij verdedigt haar visie door te stellen dat de wetgever 

het concubinaat niet heeft goedgekeurd. Zij is van mening dat de positie van 

ongehuwde moeder nooit ideaal is of mag worden, omdat dit niet in 

overeenstemming is met de ordonnanties Gods. Van Lynden schrijft, het niet mee 

eens te zijn dat men in elke gemeenschap rekening moet houden met 

onvermijdelijke omstandigheden waarbij er niet getrouwd kan worden. Zij had 

graag gezien dat het door de EBG ingestelde Verbond gebleven was en dat het 

concubinaat wettig verklaard werd, zoals dat met het Mohammedaans huwelijk 

het geval is. (Aurora september 1950:300-302) 

 

In 4.2.5 is kort ingegaan op het ‘Verbond’ dat door de Hernhutters in de 

slavernijperiode werd ingevoerd. Van Lynden stelt in haar pleidooi impliciet, dat 

dezelfde Hernhutters die toestonden dat gekerstende slaafgemaakten na 

kerkelijke inzegening ongehuwd met elkaar mochten samenleven - zelfs 

dominees leefden in concubinaat -, zich na de afschaffing van de slavernij fel 
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opstelden tegen dit door henzelf ingevoerde Verbond. De Kerk ging zelfs zo ver, 

dat zij na de afschaffing van de slavernij gemeenteleden die in concubinaat 

leefden van de gemeente uitsloot en overleden gemeenteleden die in 

concubinaat geleefd hadden niet op haar kerkhof begroef (zie Lenders 1996; Van 

Raalte 1973). Het Verbond werd na de afschaffing van de slavernij van het ene 

op het andere moment gedegradeerd tot onacceptabele samenlevingsvorm. 

Aangezien het begrip kerngezin inherent was aan westerse moralistische 

definities en assumpties, hoefden Creoolse vrouwen geen ondersteuning van de 

Kerk te verwachten voor hun historisch gegroeide relatievormen. 

Het onderwerp in de polemiek: de positie van de ongehuwde moeder als 

zieke plek van de samenleving is illustratief voor de heersende eurocentrische 

moralistische noties over het kerngezin en het gezin(sleven), dat in de kolonie 

Suriname door de kolonisator was ingevoerd. In deze polemiek is de gelijktijdige 

werking merkbaar van geloof, etniciteit, seksualiteit, kolonialisme en 

beeldvorming over bepaalde subgroepen. De in Suriname wonende Van Lynden 

gaat niet in op het niet levensvatbaar zijn van het naar West-Europees model 

'stabiele' kerngezin dat na de afschaffing van de slavernij van het ene op het 

andere moment in de kolonie Suriname werd ingevoerd. Het is een Surinaamse 

mannelijke inzender die haar daarop wijst.  

Hier dient opgemerkt te worden dat het begrijpelijk is dat de uit Nederland 

afkomstige Van Lynden het concubinaat in ongunstige zin interpreteert. Want 

zoals Zevenbergen (1980:112) vermeldt, had dit woord in Nederland een 

ongunstige betekenis en een ongunstige bijklank dat het in Suriname niet had [en 

nog steeds niet heeft]. Zevenbergen merkt voorts op dat, uit een oogpunt van 

rechtsgelijkheid en daarmee rechtvaardigheid, de koloniale wetgever 

discriminerend is opgetreden, door hindoe- en moslimhuwelijken wel een plaats in 

de koloniale wetgeving te schenken en de gevolgen daaraan te verbinden die het 

geldend recht voor het huwelijk kent, maar het concubinaat - de door de traditie 

geheiligde samenlevingsvorm van de Creolen - niet. 

In de Polemiek negeert de Nederlandse Van Lynden het feit dat binnen de 

leefwereld van Creolen, de vaderpartner niet per se als kostwinner in het gezin 

fungeerde en/of hoefde te fungeren. Zij gaat eraan voorbij, dat veel Creoolse 
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vrouwen niet gesocialiseerd waren in een gendersysteem met de man als 

centrale figuur in het gezin. Zij gaat eraan voorbij dat binnen de socialisatie van 

nazaten van de tot slaafgemaakten, de onafhankelijkheid van de vrouw centraal 

stond in het Creoolse samenlevingsverband (ongehuwde partners die wel of niet 

samenwoonden, alleenstaande moeders die kostwinner waren). De uit Nederland 

afkomstige Van Lynden gaat eraan voorbij, dat het hier een gendersysteem 

betrof, waarbinnen de moederrol zwaarder woog dan de rol van echtgenoot; en 

dat de positie van de vader overschaduwd werd door de sleutelrol die de moeder 

door de eeuwen heen was toebedeeld.
191

 Het begrip kerngezin had voor de 

Creoolse groep een heel andere inhoud en betekenis dan het West-Europese 

model. Aangezien ook jongens deel uitmaakten van dit familiesysteem, werden 

ook zij binnen dit proces gesocialiseerd. Het gevolg hiervan was dat deze 

vicieuze cirkel - ondanks invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1869 en de 

psychologische manipulaties van de Kerk en het gevoerde assimilatiebeleid - niet 

kon worden doorbroken. 

De centrale rol van de alleenstaande moeder is een van de terugkomende 

thema’s in Sophie Redmonds toneelstukken. Veel van Redmonds personages 

zijn trotse, alleenstaande moeders, die ervoor kiezen niet naar de voogdijraad te 

gaan voor het claimen van kinderalimentatie. Redmonds personages geven er de 

voorkeur aan zelf een baan te gaan zoeken en op eigen kracht en met eigen 

financiën hun kinderen groot te brengen. Opvallend is, dat in veel van Redmonds 

stukken momenten zijn ingebouwd waar verwezen wordt naar de crèche waar 

kinderen terecht kunnen als hun moeders naar het werk moeten gaan. De 

voorlichtende functie naar alleenstaande moeders toe is, niet te wachten op een 

maandelijkse bijdrage van de vader van hun kind. Want dan - zoals Redmond de 

personages in haar stukken neerzet - zou het wachten op kinderalimentatie heel 

lang kunnen duren (zie hfd.10).  

 

                                                 
191

 Zevenbergen (1980:109-111) verwijst naar studies over familiesystemen onder negroïde 

bevolkingsgroepen in het Caraïbisch gebied en hun gemeenschappelijke kenmerken, zoals het 

veelvuldig voorkomen van vrouwelijke huishoudhoofden (de vrouw en haar kinderen vormen een 

structurele eenheid in de samenleving) en de aanwezigheid van geïnstitutionaliseerde alternatieve 

man-vrouw-verbindingen zoals het concubinaat. Daarbij wonen de man en vrouw ongehuwd samen, of 

wonen zij gescheiden, waarbij de man een regelmatige bezoeker is van de vrouw in haar woning. 
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9.3.2 Artikelenreeks naar aanleiding van het bezoek van Amy Garvey aan 

Suriname 

  

Naar aanleiding van het tiendaagse bezoek aan Suriname van de van oorsprong 

Jamaicaanse Amy Garvey
192

, publiceerde Aurora een artikelenreeks getiteld 

‘Afrika’s zonen en dochters’. In het inleidende artikel dat is gewijd aan een 

toespraak van Amy Garvey
193

, worden vrouwen aangespoord niet langer bij de 

pakken neer te zitten, maar medeverantwoordelijkheid te dragen en mee te 

beslissen over hun toekomst. ‘Mrs. Garvey wil zelfs de rollen omkeren. Immers 

wanneer ze de vrouw een tocht heeft laten maken door de wereldgeschiedenis 

van de oudste tijden tot heden, komt ze tot de conclusie: “Women no longer equal 

to men but even superior”. In haar toespraak merkte Amy Garvey op, dat de 

nakomelingen van Afrikaanse slaven in Suriname een nieuw vaderland hebben 

gevonden dat ze van harte liefhebben en dat het nu hun taak is van zichzelf 

rasechte Surinamers te maken. Dat zal alleen kunnen wanneer er van de 

vrouwen een stuwende kracht uitgaat, zodat zij de mannen kunnen bezielen en 

daardoor in feite de opbouw in handen hebben. ‘En niet alleen de Creolen maar 

elke bevolkingsgroep heeft de plicht mee te werken aan deze grootse taak, zodat 

we in de toekomst niet meer zullen hebben: Negers, Hindoestanen of Indonesiërs 

en anderen, maar Surinamers in ons gezegend Suriname.’ (Aurora augustus 

1953:219-220) 

Met voorbeelden uit de geschiedenis toonde Amy Garvey aan dat de 

vrouw, mits zij er de kans toe kreeg, evenzeer als de man in staat was tot grote 

daden en besluiten, en eveneens invloed op de geschiedenis van de mensheid 

                                                 
192

 Amy Jacques Garvey (1896-1973) en haar echtgenoot Marcus Mosiah Garvey (1887-1940) waren 

pioniers op het gebied van Pan-Afrikaanse emancipatie, zelfontplooiing, solidariteit, zelfvertrouwen, 

onafhankelijkheid en vooruitgang van zwarten. Zij waren betrokken bij de Universal Negro 

Improvement Association en de African Communities League (UNIA-ACL). Marcus Garvey heeft aan 

de wieg gestaan van voornoemde organisatie. Amy Garvey en haar echtgenoot droegen wereldwijd de 

boodschap van verrijzing van het onderdrukte zwarte ras uit. Marcus Garvey wordt gezien als een van 

de sleutelfiguren in het ontwaken van het zelfbewustzijn bij de zwarte bevolking. Hij was actief in de 

U.S.A., Afrika en de Caraïben. (zie http://www.cbpm.org/unia-acl.html )  
193

 Voor mediaberichten over het tiendaagse bezoek van Amy Garvey aan Suriname in de periode 29 

juni tot 8 juli 1953, zie Het Nieuws. Algemeen Dagblad van 24 juni, 29 juni, 1 juli, 3 juli, 6 juli en 8 

juli 1953. 
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heeft uitgeoefend. Met voorbeelden toonde Amy Garvey aan dat het zwarte 

Afrikaanse volk zeker niet minderwaardig is, en gaf zij aan op welke gebieden de 

zwarte Afrikaanse vrouw voorsprong had op de Westerse vrouw. Naar aanleiding 

van de lezingen van Amy Garvey wordt in Aurora een korte geografisch en 

historische inleiding gegeven over het werelddeel Afrika en haar bewoners, en de 

plaats van de vrouw in gezin en gemeenschap. (Aurora augustus 1953:221-225; 

september 1953:246-250; november 1953:270-274) 

De artikelenreeks wordt afgesloten met lovende woorden over ‘Mrs. Amy 

Garvey, de voorvechtster van de verbroedering der volkeren, de vrouw die ernaar 

streeft het minderwaardigheidsgevoel van negers en kleurlingen ten opzichte van 

andere rassen en het minderwaardigheidsgevoel van de vrouw ten opzichte van 

de man weg te werken’ (Aurora februari 1954:96). In de Aurora editie van april 

1954(:122) wordt het artikel ‘Vergane grootheid en hervonden pracht’ geplaatst, 

als vervolg op ‘Afrika’s zonen en dochters’. In voornoemd artikel wordt 

opgemerkt, dat het bewustzijn van een groot verleden stimulerend moet werken 

op miljoenen zwarte mensen die nog in de veronderstelling leven dat van een 

eigen cultuur bij hen of bij hun voorouders geen sprake is. 

 

 

9.3.3 Het vrouwenmaandblad Aurora als klankbord 

 

Het vrouwenmaandblad Aurora was een van de kanalen waar vrouwen 

dominante visies en praktijken met betrekking tot gangbare man-vrouw 

verhoudingen ter discussie konden stellen. In vrijwel elke Aurora editie werden 

artikelen besproken over seksualiteit, etniciteit, arbeid, gezondheid, taak en 

rolverdeling van de verschillende seksen, en kwamen thema’s aan de orde over 

algemene maatschappelijke problemen. Het vrouwenmaandblad geeft een indruk 

van privé en openbaar vrouwenleven in het veranderende twintigste-eeuwse 

koloniale Suriname. Naast gangbare noties over 'de fatsoenlijke vrouw', worden in 

verschillende Aurora edities sociale en politieke verworvenheden van de vrouw 

vanuit een internationaal perspectief besproken. Door gelijkstelling van mannen 

en vrouwen vanuit internationaal gezichtspunt aan de orde te stellen, wilde de 
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Auroraredactie Surinaamse vrouwen aanmoedigen tot het doen gelden van hun 

verkregen burgerrechten en hun invloed op het openbare leven in Suriname.  

Opvallend in de Aurora edities van 1949 tot en met 1955 zijn de vele vanuit 

een etnocentrische gedachte en eurocentrisch perspectief geschreven artikelen. 

Dat is niet verwonderlijk, omdat heel veel artikelen vanuit Nederland werden 

ingezonden en/of afkomstig waren van in Suriname woonachtige Nederlanders. 

Vanuit Nederlands gezichtspunt worden normen en waarden van verschillende 

Surinaamse etnische groepen bekritiseerd, besproken en zelfs minderwaardig 

geacht. Aurora verscheen weliswaar lang nadat gouverneur Kielstra was 

afgestapt van het assimilatiebeleid, in verschillende gepubliceerde inzendingen 

valt te lezen dat de assimilatiepolitiek wortel had geschoten; dat het 

assimilatiebeleid geen simpel feitelijk verleden was, maar geschiedenis. Wat dit 

aspect betreft, is Halls stelling (1991:184) hier heel toepasselijk. Hall stelt, dat 

culturele identiteit haar geschiedenissen heeft - en geschiedenissen hebben hun 

werkelijke materiële en symbolische uitwerkingen. Het verleden blijft tot ons 

spreken, het is niet langer een simpel, feitelijk verleden. Aurora werd door 

bepaalde inzenders gebruikt als kanaal om westerse gangbare ideeën over 

gender en cultuur over te brengen op de gekoloniseerde bevolking in Suriname 

en het sociaal gedrag van de gekoloniseerden blijvend te beïnvloeden. 

Het paradoxale van Aurora is, dat dit vrouwenmaandblad enerzijds de 

autoriteit van de man in gezin en samenleving ter discussie wilde stellen, 

anderzijds plaatste Aurora artikelen waarin de vrouw op haar ‘[onderdanige] 

plaats’ in de samenleving wordt gewezen. Als factoren voor deze 

tegenstrijdigheid kunnen worden genoemd, de geïnternaliseerde denkbeelden 

waarbinnen sommige inzenders van artikelen gevormd en gesocialiseerd zijn, en 

hun voortdurende neiging om levenswijsheden vanuit een Nederlands 

referentiepunt te benaderen. Met hun eenzijdige opvattingen over het 

vrouwenleven in Suriname - vaak zonder een voet aan wal in Suriname gezet te 

hebben - probeerden Nederlandse inzenders de sociale identiteit van de lezer te 

bepalen. 

In Aurora is duidelijk het intersectionele te herkennen tussen gender, 

klasse, etniciteit, kolonialisme en cultuur, en hoe macht daarbinnen wordt 
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gegenereerd. Aurora zit vol met artikelen over opvattingen over de ‘fatsoenlijke 

vrouw’ vanuit een westers perspectief en heeft voorbeelden en pleidooien te over, 

hoe samenlevingsvormen in Suriname te saneren vanuit Nederlandse normen en 

waarden. Gedachten die zich vanuit een subjectiviteit manifesteren, binnen 

bepaalde koloniale machtsmatrixwaarden. Het hoeft dan ook niet verwonderlijk te 

wezen dat met ingang van het januari nummer 1955 Aurora in een nieuw jasje 

werd gestoken. De illustratie op de voorkant van het tijdschrift (een palmboom 

aan de kust en het rijzen van de zon boven de oceaan) werd vervangen door een 

kotomissie, een deel van de kaart van Suriname en een nog verder opkomende 

zon boven het eigen land. 

  

 

Illustratie 3: Auroraomslag oude en nieuwe versie 

 

‘Is dat niet ’n grote verrassing voor U lezers, Aurora in een nieuw gewaad? Wij 

hebben nu 5 jaren tegen de oude omslag aangekeken; het kwam de Redactie 

gewenst voor om bij het 1
e
 lustrum Aurora in een nieuw kleed te steken. Met de 

uiterlijke verandering blijven wij hopen, dat ook innerlijk Aurora een gunstige 

wending zal hebben en toch eindelijk bereikt wordt wat het hoofddoel is geweest 

bij de oprichting van het maandblad.’ 

 

De redactie wijst de lezers in haar voorwoord erop, dat sinds de oprichting van 

het blad vrouwen in andere landen in Aurora over hun omgeving en hun leven 
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schrijven. En dat Aurora verwachtte:  

‘dat ook bij de vrouwen in Suriname de drang zou ontstaan om bijzonderheden 

van eigen land en eigen problemen vast te leggen. Aan deze verwachting is niet 

ten volle voldaan. Er zijn toch onder U lezeressen, vrouwen te over die met 

inzendingen, aan Aurora een meer locale tint zouden kunnen geven.’  

De redactie eindigt haar voorwoord 

‘met de hoop uit te spreken, dat tegelijk met de vernieuwing van het uiterlijk van 

Aurora ook een vernieuwing van het innerlijk gepaard moge gaan.’ (Aurora januari 

1955:49) 

 

     

9.4  Conclusies: maatschappelijke betekenis binnen de sociaal-maatschappelijke 

dimensie 

 

Al in het vroegtwintigste-eeuwse Suriname deden vrouwen en 

vrouwenorganisaties hun intrede in de maatschappij, en was er sprake van 

samenbundeling van krachten en solidariteit onder vrouwen. Een mannelijke 

inzender heeft het over ‘vrouwenbeweging’ in zijn emancipatorisch artikel. 

Activiteiten van deze agents of change en change agencies resulteerden in het 

oprichten van een crèche voor kinderen van alleenstaande ouders en het 

uitgeven van het vrouwenmaandblad Aurora.  

De vrouwenstrijd speelde zich grotendeels in Paramaribo af. Met mannen 

die positief stonden ten opzichte van de vrouwenstrijd werd samen aan de 

gezamenlijke belangen gewerkt. Het openingsartikel in het eerste nummer van 

Aurora is afkomstig van een Surinaamse man. In de polemiek over de positie van 

de ongehuwde moeder is het ook een Surinaamse man die het opneemt voor de 

Surinaamse vrouw. Het is wederom een Surinaamse man die via de media wijst 

op het belang van de crèche. Het betreft hier een mannenmaatschappij waar 

mannen vanuit een bepaalde sociale positie hun aandeel hebben geleverd aan 

de vrouwenstrijd en op hun eigen wijze de vrouwenemancipatie hebben 

gestimuleerd. Het gaat hier om financiële zelfstandigheid van vrouwen en 

moeders ten opzichte van mannen en vaders, om individuele vrijheid en om het 

bewust zijn van rechten en plichten. Het paradoxale is dat het juist sommige 
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intellectuele vrouwen in de maatschappij waren, die sceptisch en negatief 

tegenover de crèche stonden en vooroordelen en afbrekende kritiek uitten op dit 

sociaal werk.  

In Aurora wordt vrouwenemancipatie in een breed reikwijdte besproken. 

Het hele gezin(sleven) komt aan de orde, de privé-sfeer wordt publiekelijk 

bespreekbaar gemaakt en het belang van gezondheid daarin. De artikelen die 

Sophie Redmond inzond beperkten zich tot opvoedkundige gezondheidsthema’s 

(zie 8.6), het belang van de crèche voor alleenstaande moeders (dit hfd.) en 

cultuur, toneel en emancipatieviering (zie hfd. 10). Voornoemde thema’s zijn 

belangrijke met elkaar samenhangende elementen in het emancipatieproces van 

de vrouw. Haar in het Sranan geschreven felicitatieartikel (zie 9.2.4) dat eindigt 

met Na inie din sannie dissie wie kan sorie toe takki wie wannie di baas in eigen 

huis [door dit soort activiteiten kunnen wij ook laten zien dat wij baas in eigen huis 

willen zijn], kan worden opgevat als een dubbele betekenis: het streven van de 

Surinaamse vrouw naar financiële zelfstandigheid en het streven van de kolonie 

Suriname naar zelfbestuur.  

Met het voorgaande is de derde deelvraag, wat zijn momenten en 

omstandigheden in Sophie Redmonds leven die haar bijdrage aan 

vrouwenemancipatie (…) in het moderniserende koloniale Suriname kunnen 

duiden, deels beantwoord. Dat de bijdrage van Sophie Redmond aan het sociaal-

maatschappelijke leven veel verder gaat dan vrouwenemancipatie alleen, blijkt uit 

de ingezonden stukken in de in september 1955 uitgegeven speciale editie van 

Aurora. De overwegend mannelijke inzenders beschrijven haar als een bekende 

sociaal bewogen persoon die zeer geliefd was, in het bijzonder onder de 

volksklasse. Onder de weinige vrouwelijke inzenders bevonden zich ‘De 

nalatenschap’ van gouverneursvrouw Klaasesz-de Bruyne (zie 1.1.) en ‘Uit haar 

leven’ van Esseline Polanen. Inhoudelijk komen de artikelen erop neer dat Sophie 

Redmond niet alleen een bijdrage heeft geleverd aan vrouwenemancipatie, maar 

ook aan geestelijk welzijn en lichamelijke gezondheid van haar medemens, aan 

volkstoneel, en  aan culturele eigenheden van de Creoolse bevolking. Sophie 

Redmond wordt beschreven als een persoonlijkheid die zich onbaatzuchtig 

inzette voor anderen, maatschappelijk zeer geëngageerd was, en dat er vaak met 
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succes een beroep op haar kon worden gedaan. In een van de artikelen wordt zij 

sociale werkster genoemd. In meerdere artikelen wordt haar christelijke 

achtergrond benadrukt van waaruit zij liefdeswerk deed en wordt zij geroemd als 

een voorbeeld voor anderen. De artikelen beschrijven een strijdbaar persoon met 

een brede belangstelling, iemand die haar idealen nastreefde voor een beter 

sociaal leefbaar Suriname voor met name on- en minvermogenden. In het 

bijzonder wordt geschreven over haar voorlichtende en opvoedende bijdrage als 

geneesheer via media en toneel. Haar bijdrage via toneel wordt in het volgende 

hoofdstuk onderzocht.   

 

 

 

HOOFDSTUK 10 

SOCIAAL-CULTURELE DIMENSIE VAN DE PERSOON SOPHIE REDMOND 

 

10.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk wordt de sociaal-culturele dimensie van de persoon Sophie 

Redmond onderzocht tegen een cultuurhistorische achtergrond. Door middel van 

een analyse van haar bijdrage aan culturele ontwikkelingen worden momenten en 

omstandigheden in Sophie Redmonds leven onderzocht die haar bijdrage aan het 

opkomende nationalisme in het moderniserende koloniale Suriname kunnen 

duiden (onderdeel van deelvraag 3).  

Eerst worden besproken: het in 1947 opgerichte ‘Cultureel Comité 

Suriname’, dat in 1948 werd omgezet in Stichting Cultureel Centrum Suriname 

(hierna te noemen CCS); en de in 1948 opgerichte Stichting voor Culturele 

Samenwerking tussen Nederland, het toenmalige Nederlands-Indië, Suriname en 

de Nederlandse Antillen (hierna te noemen STICUSA). Daarna wordt stilgestaan 

bij het theaterleven in Suriname in de periode 1907-1955 en Sophie Redmonds 

entree in schouwburg Thalia. Vervolgens worden toneelstukken waar zij een 

bijdrage aan heeft geleverd geanalyseerd, gevolgd door haar participatie in 

activiteiten met betrekking tot de jaarlijkse emancipatievieringen. Met behulp van 
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de empirische gegevens in dit hoofdstuk, wordt de maatschappelijke betekenis 

van de persoon Sophie Redmond binnen de sociaal-culturele dimensie bepaald.  

 

  

10.2 Nederlandse cultuurpolitiek in het veranderende koloniale Suriname 

 

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd zowel in Nederland als in Suriname de 

behoefte gevoeld om de culturele banden tussen beide landen nauwer aan te 

halen. Als eerste voorziening in deze behoefte werd tegen het einde van 1946 in 

Amsterdam een Cultureel Comité West-Indië-Nederland gevormd. Ongeveer een 

half jaar later vond de oprichting plaats van het Cultureel Comité Suriname. Beide 

instellingen beschikten over bescheiden middelen, zodat enige culturele activiteit 

van betekenis niet kon worden ontplooid. Laatstgenoemd comité werd in 1948 

omgezet in Stichting Cultureel Centrum Suriname, nadat door de in Nederland in 

1948 opgerichte STICUSA steun werd toegezegd voor haar activiteiten en door 

het Surinaamse gouvernement een subsidie in het vooruitzicht werd gesteld. 

(Nagtegaal 1957:17; Van Lier 1957:38-39) 

Aan CCS waren verbonden: een bibliotheek met lees- en studiezalen, een 

filmdienst, een volksuniversiteit, een volksmuziekschool, toneel-, ballet-, teken- en 

schildercursussen. Om te komen tot ontwikkeling van een eigen Surinaamse 

cultuur, werd getracht wat nog aan volkskunst leefde vast te leggen en te 

bestuderen (De Vries 1957:14). Vanuit dit studie- en coördinatiecentrum moest de 

culturele ontwikkeling van Suriname in vastere banen worden geleid en moest de 

Surinaamse gemeenschap cultureel op een hoger plan worden gebracht. Het 

initiatief van de particuliere oprichters van het CCS sproot voort uit het verlangen 

de zelfwerkzaamheid van Surinamers op cultureel gebied te prikkelen en hen 

ertoe te brengen op hun eigen wijze zich kunstzinnig te uiten. Dit kan niet los 

gezien worden van het zo krachtig tot uiting gekomen streven van Suriname om 

ook op staatkundig gebied baas in eigen huis te zijn. (Van Tilburg 1957:7) 

Bij de inwerkingtreding van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 

in 1954, ontstond een formele culturele samenwerking tussen Suriname, de 

Nederlandse Antillen en Nederland. Deze culturele samenwerking werd financieel 
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ondersteund door STICUSA. Hierbij moet gedacht worden aan culturele 

betrekkingen in brede zin zoals uitwisseling op het gebied van kunstuitingen, 

onderwijs, wetenschap, studenten en academici. Het CCS werd in 1948 de 

zusterinstelling van STICUSA. Gezamenlijk kwamen beide instellingen tot een 

actieprogramma waarvan de inhoud op basis van gelijkwaardigheid werd 

vastgesteld (Lichtveld ed. 1957). In de praktijk kwam het erop neer dat STICUSA 

in samenwerking met CCS, de belangstelling voor en kennis over de westerse 

cultuur in haar Nederlandse uitingen verhoogde en vermeerderde. Van Lier 

(1957:37) werpt terecht de vraag op in hoeverre het actieprogramma van CCS 

representatief was voor de Surinaamse bevolking. Zowel STICUSA als CCS 

verkeerden door aard en opzet binnen de overheidssfeer, en sloten zich bij het 

vaststellen van het beleid vanzelfsprekend aan bij de algemene cultuurpolitiek 

van de Surinaamse overheid. Die algemene cultuurpolitiek was een op westerse 

cultuur gerichte acculturatiepolitiek. Door de ongelijkheid van het cultuurniveau en 

het ontbreken van de nodige organisatie hiervoor in Suriname, werd het een 

eenrichtingsverkeer op cultureel gebied (Van Lier 1957:39).  

In hoofdstuk 3 en 4 zijn taal en cultuur als vormingselementen binnen het 

assimilatiebeleid aan de orde geweest. Het assimilatiebeleid is in deze studie 

ingebracht als motor van het moderniseringsproces in koloniaal Suriname. 

Daarbij is gebleken dat onder andere taal en cultuur in samenhang tegelijkertijd 

een rol speelden in beeldvorming van etniciteiten over elkaar. Ook is gebleken 

dat voornoemde sociale ordeningsprincipes structureel iemands positie in die 

samenleving bepaalden. Dit sluit aan bij Ngữgĩ wa Thiong’o (1994:442-443), die 

aangeeft dat systematische koloniale mentale dominantie op het gebied van 

cultuur en taal, tot gevolg heeft gehad dat in veel gekoloniseerde landen 

gekoloniseerden hun eigen mentale universum gedwongen hebben moeten 

inruilen voor het universum van de kolonisator. Marshall (2003) analyseert het 

ontwakend nationalisme in Suriname tegen de achtergrond van in de jaren dertig 

en veertig van de twintigste eeuw heersende sociaal-maatschappelijke 

verhoudingen en de aard van het Nederlands kolonialisme in Suriname. Marshall 

maakt een onderscheid tussen cultureel en politiek nationalisme in Suriname in 

het dekolonisatieproces. Binnen die koloniale verhoudingen werd aan de 



297 

 

gekoloniseerden het ideaalbeeld van de koloniserende groep voorgehouden. 

Volgens Marshall (2003:31) was het averechtse effect van de Nederlandse 

cultuurpolitiek, dat zowel Creolen, Hindoestanen als Javanen, vasthielden aan de 

eigen taal en cultuur. Slechts in bepaalde situaties die van belang waren voor hun 

sociaal-maatschappelijke mobiliteit en status conformeerden zij zich aan de 

Nederlandse culturele waarden.  

CCS begon in een politieke atmosfeer van assimilatie en acculturatie. Het 

CCS-bestuur bestond in de eerste jaren van haar bestaan hoofdzakelijk uit in 

Suriname wonende Nederlanders en vooraanstaande Surinamers. Van werkelijke 

interesse van de veelzijdige bevolking was weinig te bespeuren. CCS zou teveel 

samenhangen met bovenlagen van de bevolking en te weinig culturele aandacht 

besteden aan de volksmassa. De officiële cultuurpolitiek van Suriname was 

volgens Van Lier, een - zoals die in het onderwijs tot uitdrukking kwam - op 

westerse cultuur gerichte acculturatiepolitiek, die met overtuiging werd gedragen 

door het CCS-bestuur (Van Lier 1957:38-40). Het is dan ook niet verwonderlijk, 

dat verschillende etnische groepen zich tegen die officiële koloniale cultuurpolitiek 

gingen verzetten door hun eigen geestelijke wereld uit te dragen. Dat blijkt onder 

andere uit het feit dat etnische groepen op eigen wijze aan hun cultuurschatten 

uiting bleven geven, eigen toneelstukken begonnen op te voeren en literatuur en 

poëzie publiceerden in hun eigen taal.  

 

 

10.3 Theaterleven in het veranderende koloniale Suriname  

 

Het Surinaamse theaterpubliek van het vroegtwintigste-eeuwse Suriname 

bestond uit ‘beschaafde standen’, chique en tot de betere klasse behorend. Het 

theaterleven speelde zich bijna geheel af in zes gebouwen in Paramaribo: Thalia, 

loge Concordia, de Sociable Hall, Bellevue, het Patronaatsgebouw en de zaal van 

de Stadszending (Van Kempen 2003:426). Het gebouw van het toneelgezelschap 

Thalia richtte zich op muziekuitvoeringen, toneelopvoeringen en filmvertoning 

(Van Hinte-Rustwijk en G. Van Steenderen-Rustwijk 1996:138-140; De Rooy 

1957:101; Gorkum 1957:77). Volgens Van Kempen (2003:528) hield het 
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lidmaatschap van Thalia in dat men mede-eigenaar werd van het theater en het 

terrein.  

Voor de geestelijke ontwikkeling was de vrijmetselaarsloge Concordia voor 

sommigen van grote betekenis. Vooraanstaande niet-katholieken, Europeanen, 

Joden en lichtgekleurde Surinamers waren leden van deze loge (Van Lier 

1971:209). Van de in 1898 geopende Sociable Hall werd na 1916 in de kranten 

geen melding meer gemaakt. Het in 1913 als bioscoop geopende Bellevue zou in 

de jaren twintig van de twintigste eeuw als theater tot bloei komen (Van Kempen 

2003:426). In dit Bellevue theater heeft Sophie Redmond zich in 1950 als 

onafhankelijke kandidaat gepresenteerd in verband met de tussentijdse 

Statenverkiezingen (zie hfd. 11). Bonte Avonden in het Patronaatsgebouw 

werden georganiseerd door katholieke jeugdverenigingen die hun eigen 

toneelactiviteiten hadden (Van Kempen 2003:626). In de zaal van de 

Stadszending - een van de gebouwen van de EBG - vonden door de EBG 

georganiseerde toneelvoorstellingen plaats (notulen Jubileumfonds).  

Op verschillende gelegenheden lieten Creolen hun uitgebreide 

verhalenschat tot leven komen. In de eerste helft van de twintigste eeuw werden 

hun volksvertellingen Anansitori genoemd: verhalen waarin de spin Anansi de 

hoofdfiguur is. Ook was er sprake van uit de slaventijd geërfde - gewijzigde of 

aangepaste - muziek, dans en spel. Odo’s (gezegden), waarvan een groot deel is 

ontstaan in de slaventijd, genoten grote populariteit die te verklaren valt uit de 

kenmerkende eigenschappen. Creolen vinden een flink deel van hun eigen 

geschiedenis op kernachtige wijze in de odo terug waarin allerlei aspecten van de 

Surinaamse cultuur zijn verbonden (Van Kempen 2003:142-171). In koto’s en in 

de verschillende vormen van het binden van een hoofddoek zitten odo’s 

verscholen. Ook Sophie Redmond verwerkte vaak odo’s in haar toneelstukken 

(zie verder in dit hoofdstuk). 

Het Hindoestaans toneel speelde zich grotendeels af in de districten. In de 

jaren twintig van de twintigste eeuw werden de eerste historische stukken 

opgevoerd. Deze waren gebaseerd op dramatisch werk van Indiërs, maar door de 

auteurs al enigszins aangepast aan lokale omstandigheden. In 1952 werd de 

Hindoestaanse toneelvereniging Surinam Nethek Sabha opgericht. Het toneel bij 
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Brits-Indische immigranten had een opvoedkundige betekenis, en was een 

manier om hun culturele identiteit te bewaren en het erfgoed door te geven. Hun 

toneelopvoeringen waren sociale gebeurtenissen die deze verspreid werkende 

contractanten bijeenbrachten en zo de groepscohesie bevorderden. (Van 

Kempen 2003:192, 526, 633)  

Het waarschijnlijk populairste genre in Javaanse verhalen werd gevormd 

door verhalen rond de Kantjil-figuur (het konijn), dat in zijn gevatheid en schelmse 

karakter verwant is aan de vos Reinaert en de spin Anansi. De Nederlandsche 

Handel Maatschappij kocht in 1903 een gamelan voor de suikerplantage 

Mariënburg, waar aan Javaanse contractarbeiders de gelegenheid werd geboden 

de Wayang op te voeren. Wayang is het Javaanse schaduwspel of schimmenspel 

dat in verschillende vormen voorkomt: als schaduwspel, als poppenspel en als 

spel met menselijke acteurs. In 1918 richtten Javanen hun eerste organisatie op: 

Tjintoko Moeljo (Arm maar Respectvol). Deze organisatie hield zich eerst en 

vooral bezig met arbeidskwesties maar zou zich ook sociaal-cultureel actief 

betonen. Aanvankelijk waren de bijdragen van de Aziatische immigranten aan het 

kunstleven bescheiden maar niettemin populair. (Van Kempen 2003:197-204, 

404)  

Immigratie vanuit China naar Suriname kwam vanaf 1853 op gang. 

Chinezen van de eerste generatie vertelden in huiselijke kring verhalen over het 

leven in China. Langs deze weg wilden zij een aantal normen en waarden 

doorgeven aan hun kinderen. Zij vertelden over de herkomst van bepaalde 

feesten uit China die ook in Suriname levend bleven. Aan de openbare 

feestelijkheden in Suriname heeft de Chinese bevolkingsgroep bijgedragen met 

dansoptochten met mythische dieren als de draak en het fabeldier Kiling, een 

eenhoornig beest dat is samengesteld uit verschillende andere dieren (Van 

Kempen 2003:211). De inbreng in theaters van Chinezen, Marrons en Indianen 

bleef uiterst bescheiden. In 1950 trad een groep Marrons op in theater Bellevue, 

wat kan worden beschouwd als een significant moment in theatralisering van de 

Marroncultuur (Van Kempen 2003:633). 
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10.4 Sophie Redmonds entree in schouwburg Thalia 

 

Sophie Redmond schreef, alleen en/of samen met anderen, toneelstukken in het 

Sranan en acteerde in toneelstukken van zichzelf en in stukken van anderen. Bij 

belangrijke gebeurtenissen kreeg zij telkens weer de neiging om een stuk over 

die gebeurtenis(sen) op papier te zetten. Het gelegenheidsgezelschap van 

Sophie Redmond had in het begin een variërende samenstelling. Later werkte 

Sophie Redmond met vaste acteurs, op wie zij altijd een beroep kon doen.
194

 De 

toneelstukken gingen over uiteenlopende onderwerpen en werden in schouwburg 

Thalia, in het gebouw van de Stadszending van de EBG en in het CCS-gebouw 

opgevoerd. Het was in schouwburg Thalia waar Sophie Redmond zich ontpopte 

als een persoon die niet alleen arts was, maar ook als iemand die kunstzinnige 

kwaliteiten bezat. De Rooy (1957:101) spreekt van 'Redmonds komisch-

realistische stukken in het Sranang-Tongo'. Sophie Redmond was lid van Thalia 

in een tijd waar niet een ieder zomaar lid van Thalia kon worden.
195

  

 

‘In die tijd was het bijna onmogelijk om lid van Thalia te worden. Op toneelgebied 

moest je al wat gepresteerd hebben. Dan kreeg je van een bestuurslid of van een 

lid een wenk dat je [het lidmaatschap] kan aanvragen. Maar dat betekende niet 

dat je niet gedeballoteerd kon worden. Want hoewel jij op instigatie van zo'n 

bestuurslid of een lid hebt aangevraagd, kwam je nog onder ballot. En dan was 

het niet gek genoeg of je werd gedeballoteerd, omdat jouw achtergronden er niet 

van dien aard waren dat ze je zouden willen. Toen Sophie Redmond in Thalia 

kwam, toen was de ingang voor zwarten er al, maar toen werd nog steeds dat 

Sranantongo geweerd. Het was een brabbeltaaltje dat hier geen ingang had. Ik 

heb ook in die tijd al geschreven. Ik schreef Surinaamse stukken, maar ze waren 

in het Nederlands, want men wilde ze anders niet spelen.’ (Wilfred Texeira)
196 

 

Via Sticusa en CCS werden een aantal Nederlandse regisseurs naar Suriname 

                                                 
194

 Mondelinge mededeling van Emile Monkau op 7 oktober 1997.  
195

  Mondelinge mededelingen van Esseline Polanen op 5 oktober 1995 en van Wilfred Texeira op 8 

oktober 1997. 
196

  Wilfred Texeira was ten tijde van dit gesprek directeur van Thalia. 
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gezonden om de toneelgroep van CCS bij te staan en middels toneelproducties 

scholing te geven aan Surinaamse acteurs en regisseurs (Van Kempen 

2003:526). Een van deze regisseurs was Paul Storm van ’s Gravesande, een 

bekende figuur uit de Nederlandse toneelwereld. Hij kwam in 1950 naar Suriname 

om leiding te geven aan het amateurtoneel. Na kennis gemaakt te hebben met 

Sophie Redmond en het niveau van haar toneelstukken, besloot Paul Storm 

samen met haar het Surinaams toneel ingang te doen vinden in Suriname en is 

hij op haar gaan inwerken, vertelt Texeira. Over Paul Storm zegt Sophie 

Redmond in een interview in De Surinamer van 17 augustus 1950: 

 

‘We [Sophie Redmond en Paula Velder]
197

 kwamen in aanraking met Paul Storm, 

die [het toneelstuk] Misie Jana had gezien en zo besloot hij gedurende ettelijke 

dagen de leiding [van het toneelstuk Grontapoe na Hasitere] op zich te nemen. 

Verschillende typische uitdrukkingen moesten Paul Storm worden uitgelegd. Hij 

gaf ons vele wenken. Hij is zelfs eens als souffleur opgetreden.’  

 

Texeira vertelt dat Sophie Redmond in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 

actief was in Thalia. Zij is gestorven toen het Sranan toneel ingang begon te 

vinden in Thalia, in een tijd waar een bepaalde stroming in Thalia helemaal felle 

tegenstander van Sranantongo stukken was. Die stroming vond het Sranan 

toneel waardeloos en zonder achtergrond. In die periode ging Thalia over van 

Nederlands toneel naar Sranan toneel. De opvolgers en nazaten van de 

oprichters van Thalia hielden het idee hardnekkig vast de Europese cultuur naar 

Suriname te brengen en te onderhouden. Het heeft zelfs een soort van revolutie 

teweeg gebracht binnen Thalia toen er stemmen begonnen op te gaan om het 

Sranan toneel in Thalia op te voeren. Wilfred Texeira vertelt dat hij, Sophie 

Redmond, jurist Hugo Pos die voorzitter werd van Thalia en Wim Salm (uitgever, 

toneelbewerker en  toneelschrijver) het Sranan toneel toen als het ware hebben 

binnengehaald.
198

  

                                                 
197

 De fröbelonderwijzeres Wilhelmina Juliana Jansje Velder, bekend als Paula Velder (1901-1985), 

was toneelspeelster en toneelschrijfster (Van Kempen 2003:546). 
198

 Tot 1950 rekruteerde Thalia de leden voornamelijk uit de bovenlaag van de maatschappij - 

specifiek uit het Joodse segment daarvan. Onder leiding van  Hugo Pos (die zelf ook Jood was) 

werden de deuren opengezet voor andere etniciteiten. Er werden stukken uit de regio en van 
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Orale auteurs in dit onderzoek vertellen dat Redmond de sociale 

onderklasse met haar toneelstukken wilde bereiken. Zij vertellen dat Sophie 

Redmond niet de pretentie had om kunststukken te maken, maar opvoedkundige 

stukken waarmee zij mensen op een aangename belerende toon wilde wijzen op 

bepaalde sociale toestanden. Met haar toneelstukken wilde Sophie Redmond 

bereiken dat de mensen zelf ook wat aan hun situatie konden doen. Sophie 

Redmond trok vaak volle zalen, omdat er vanuit de volkszijde enorm veel 

belangstelling voor haar toneelstukken was. Ook al zou Sophie Redmond haar 

toneel tot haar fulltime werk hebben gemaakt, menen orale auteurs, zij had er niet 

aan kunnen verdienen omdat de entreeprijzen heel laag waren. Er werden veel 

mensen gerekruteerd, allemaal vrijwilligers. En voor zover er een opbrengst was, 

ging het naar een of ander sociaal doel.  

 

 

10.5 Sophie Redmonds toneelstukken geanalyseerd  

 

In de volgende paragrafen worden toneelstukken besproken waaraan Sophie 

Redmond een bijdrage heeft geleverd. Bij die bespreking gaat het niet om het 

artistieke, maar meer om het sociologische aspect van de stukken. De stukken 

hebben een educatief karakter en houden soms een verzoek in voor een 

financiële bijdrage voor een goed doel. De toneelstukken zijn moeilijk te 

categoriseren, omdat binnen één toneelstuk verschillende aspecten worden 

belicht. De toneelstukken gaan voornamelijk over sociale, maatschappelijke, 

culturele, politieke, christelijke thema’s en gezondheidskwesties. Opmerkelijk zijn 

de vaak terugkomende figuren en aspecten: wasvrouw, strijkvrouw, 

schoonmaakster, alleenstaande moeder, de crèche, en het gebruik van 

Sranantongo en odo’s.  

Orale auteurs vertellen dat mensen uit alle lagen van de bevolking 

Redmonds toneelstukken bezochten, maar dat het de Creoolse volksmensen 

waren die de zaal vulden. De bezoekers werden aangetrokken door de thema’s 

                                                                                                                                                         
Surinaamse auteurs opgevoerd en buitenlandse stukken vertaald en bewerkt door Surinamers. (Van 

Kempen 2003:528, 633) 
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van de stukken en door het acteertalent van dokteres Redmond. Het was iedere 

keer weer een belevenis en vaak werd er ter plekke geïmproviseerd. Niet alles 

werd vooraf op papier gezet. De teksten waren hoofdzakelijk in het Sranan. Van 

Kempen (2003:632) vermeldt dat in betreffende periode enkele verhalen en 

gedichten in het Sranan werden geschreven, maar dat de opmerkelijkste 

resultaten werden geboekt in het toneel. Van Kempen vermeldt voorts, dat 

Sophie Redmond met haar voorlichtende stukken in het Sranan een prominente 

plaats verwierf in de transitie van de orale Creoolse cultuur naar de geschreven 

cultuur.  

In de hiernavolgende bespreking van Redmonds toneelstukken wordt 

ingegaan op verschillende aspecten. Er wordt aangegeven waar het stuk over 

gaat, welke aspecten er in het stuk voorkomen, wat de strekking van het 

toneelstuk is, welke rol Sophie Redmond daarin vervulde, en in hoeverre er 

sprake is van agent of change functies, rollen en succesfactoren bij het streven 

naar gedragsverandering. 

 

 

10.5.1 Christian komopo na scoro [Christiaan komt van school] (jaartal onbekend) 

 

Over Christian komopo na scoro zijn geen archiefstukken boven water gekomen. 

In een verkort opgenomen interview in De Surinamer van 17 augustus 1950 zegt 

Sophie Redmond: ‘(…) Vroeger hebben we 2 toneelstukken opgevoerd, Misie 

Jana en Christian komopo na scoro (..)’.  

Van Kempen (2003:540) noemt een toneelstuk ‘Vakantie kom, Christiaan 

go na wroko’ [De vakantie is begonnen, Christiaan gaat aan de slag]. Hij vermeldt 

dat dit stuk in 1935, onder leiding van Albertina Rijssel
199

, op een Gemengde 

avond werd gespeeld, ten bate van de werklozenhulp van de Stadszending. 

Volgens Van Kempen speelde ook onder leiding van Rijssel, de Jeugd Centrale in 

1936 een programma, waaronder de scéne Krisjan komopo na skolo, san noja 

[Christiaan komt van school, wat nu]. Onduidelijk is of Van Kempen doelt op 

Christian komopo na Scoro, waar Redmond het in het interview over heeft. 

                                                 
199

 over Albertina Cornelia Rijssel zie 6.6.2   
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Het jaar waarin het toneelstuk Christian komopo na scoro is opgevoerd 

wordt niet genoemd in het interview van 17 augustus 1950. Een orale auteur 

herinnert zich dit toneelstuk: 

 

‘Ik ben eens geweest naar een opvoering van haar. Dan kwam ze in koto en in de 

Surinaamse taal. Want vroeger hadden we geleerd dat je geen Sranantongo mag 

praten. Die opvoering die ik had bezocht… veel mensen waren gekomen op die 

dag. A komopo na skoro, a musu go leri wroko [nu hij van school is, moet hij gaan 

leren werken]. Die heeft ze opgevoerd. In Thalia. Inhoudelijk kwam het er op neer 

dat die jongens niet zomaar langs de weg moeten gaan staan als ze van school 

komen. Je verwachtte niet van haar als dokter dat a go weer pangi [dat ze met 

een lendendoek op het toneel verschijnt]. Het paste niet bij haar. Wat dat betreft 

hadden we daarover een eigenaardige opvatting. Ze was daar boven verheven.’ 

 

Bovenstaand citaat geeft de tweeledige strekking van het toneelstuk aan. De 

eerste boodschap is dat jongelui die hun school of studie hebben afgemaakt, op 

zoek moeten gaan naar werk om in hun eigen levensbehoeften te voorzien en 

een eigen leven op te bouwen. Jongelui worden gestimuleerd te streven en te 

werken naar individuele zelfstandigheid. De tweede opvoedkundige boodschap is 

dat mensen hun culturele eigenheden, de eigen taal en dracht niet moeten 

minachten. Zoals de verteller het ook aangeeft, heeft de koloniale opvoeding 

ertoe geleid dat sommige mensen hun eigenheden onderwaardeerden.  

In deze tweeledige boodschap zijn agents of change rollen en functies te 

herkennen. Sophie Redmond was ervan op de hoogte dat veel jongelui werkeloos 

rondliepen, omdat zij het een vanzelfsprekendheid vonden bij hun ouders te 

blijven wonen als zij van school kwamen. Ook was zij op de hoogte van het 

bestaan van minderwaardigheidsgevoelens voor eigen culturele eigenheden bij 

sommige subgroepen. Met deze voorlichting wilde zij het belang van eigenwaarde 

en financiële zelfstandigheid tot de toehoorders laten doordringen. Zij was zich 

ervan bewust dat het volk haar kende als werkende echtgenote, en als iemand 

met status die publiekelijk in culturele dracht durfde te verschijnen. Het gebruik 

maken van deze ingrediënten om een bewustwordingsproces op gang te 

brengen, maakt haar tot een doelgroep georiënteerde voorlichter. Zij kon de 
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wereld door het oog van de doelgroep zien, omdat zij op de hoogte was van de 

lange termijneffecten van de op de westerse cultuur gerichte koloniale opvoeding 

in de koloniale samenleving waar zij en haar doelgroep deel van uitmaakten. Ook 

was zij ervan op de hoogte dat bij sommige subgroepen in die koloniale 

samenleving zich een cultuur had ontwikkeld, waarbij jongeren niet graag het 

ouderlijk huis verlieten en financiële zelfstandigheid – om wat voor reden dan ook 

- zo lang mogelijk uitstelden.  

 

 

10.5.2  Miss Jana e go na stembus [Mevrouw Jana gaat naar de stembus] (1949) 

 

 

Krantenknipsel 4: Advertentie Miss Jana e go na Stembus. Uit: De West van 23 mei 1949 

 

Miss Jana e go na stembus
200

 was geschreven met het oog op de eerste 

algemene verkiezingen die in mei 1949 zouden plaatsvinden. Dit toneelstuk in 

twee bedrijven, ging op 19 april 1949 in première. Dit opvoedkundig theaterstuk 

was bedoeld voor volksmensen, om hen een helder begrip bij te brengen over het 

democratisch verworven kiesrecht waar velen nog aan moesten wennen. In dit 

Sranan gesproken toneelstuk speelt Sophie Redmond de rol van een huisdokter 

die uitleg geeft over het algemeen kiesrecht. Opmerkelijk is dat het toneelstuk 

eindigt met verwijzing naar het belang van de te openen crèche voor 

alleenstaande ouders. Zie hoofdstuk 9 waar Sophie Redmonds bijdrage aan de 

crèche aan de orde is geweest. Het stuk is waarschijnlijk geschreven door de 

onderwijzeres Albertina Rijssel (Th. Comvalius in de West van woensdag 20 april 
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 Zie misi Jana e go na stembus in: Doelwijt 1972:41-47 



306 

 

1949).  

 

Een van de figuranten vertelt: 

‘Die Miss Jana gaat naar de stembus, ik was toen figurant. Er was een stuk 

waarin ze een krant moest hebben. Een krant van de buurman. Want het werd 

vaak gedaan. Je kreeg zelf geen krant maar je leende die van buurman. Buurman 

kocht en je las samen. Dus in dat stuk had de buurman over die verkiezingen 

gelezen, en ze moest dan die krant hebben. Moest ik die krant bij buurman halen 

en voor d'r brengen. (…) Het was hoofdzakelijk voorlichting geven aan de 

mensen, over hoe ze moesten gaan stemmen, waarom het nodig was en 

dergelijke. Dat alles verwerkte ze in dat toneelstuk. Alleen die ene keer heb ik als 

figurant meegespeeld. Ik ben nooit naar een repetitie geweest. Ze had m’n 

moeder gevraagd dat ik iets kwam doen. En die avond, ik weet nog dat ik gekleed 

was in een huis jurk, zoals men vroeger had. En ik moest die krant...die krant had 

ik zelf ook meegenomen. Want m’n oom was geabonneerd op de krant. Dus ik 

heb mijn eigen dingen meegenomen.’ 

 

In het toneelstuk wordt het accent gelegd op het belang van het gebruikmaken 

van het stemrecht. Omdat het stemmen voor de meeste koloniale burgers een 

nieuw verworven recht was en het voor velen onbekend was hoe daarmee om te 

gaan, wordt in het toneelstuk op speelse wijze en op voorlichtende toon uitgelegd 

hoe het stemmen in zijn werk gaat. 

 

Een bezoeker vertelt: 

‘Ik weet wel dat ik een van die toneelstukken heb gezien. Dat was een toneelstuk 

om de mensen voor te lichten hoe ze naar de stembus moesten gaan. Miss Jana 

e go na stembus. Want mijn tante [….] was in dat toneelstuk een van die vrouwen 

die in een pras’oso [een erfwoning] woonde; een wasuma [wasvrouw] met een 

grote bekken. En dan waste ze kleren. En dan komt dokter ze zeggen fa den mus’ 

ga’ stembus, sa den mus’ du, fa den mus’ fu kleur a stempapira [hoe ze moesten 

stemmen, wat ze moesten doen, hoe ze het stembiljet moesten inkleuren]. Want 

de mensen moesten weten wat het betekent. Dus de ene partij vertelt aan de 

andere wat er gaat gebeuren. En zo hoor jij als bezoekster die daar zit, hoor je 

ook wat je moet doen. En daarom vond ik het een heel goeie voorlichting voor 
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kiesrecht. Want de mensen moesten het weten. Ik bijvoorbeeld, ik wist toen ook 

niks van. Ik was vierentwintig of vijfentwintig jaar. Ik had al stemrecht.’ 

 

Het door Koenders uitgegeven maandblad Foetoe-boi (mei 1949) was vol lof over 

de duidelijkheid van de voorstelling. In Foetoe-boi wordt vermeld dat ook hier 

weer een emancipatoire stap vooruit is gezet met betrekking tot de Creolen en 

het Sranan: ‘Te so wan soema go na hoso, kaba a harkie boen, dan noitie e kan 

de lekie poes’poesie go na Bakra kondre, a kon baka din aksie in san a lërie, a 

bärie miauw.’ [Als de goed oplettende bezoeker na deze opvoering naar huis 

terugkeert, is het onwaarschijnlijk dat zo iemand zich gedraagt als de poes die 

naar Holland ging, naar Suriname terugkeerde, en die - toen men hem vroeg wat 

hij geleerd had - slechts miauwde]. Met deze odo spreekt Koenders de hoop uit, 

dat iedereen die deze opvoering heeft bijgewoond de voorlichtingsboodschap 

heeft begrepen en goed geïnformeerd naar huis is gegaan. 

Als agent of change fungeert Sophie Redmond hier als een 

communicatielink tussen de overheid (change agency) en de subgroep voor wie 

de voorlichting is bedoeld (mensen die voor het eerst naar de stembus gaan). Met 

dit toneelstuk wordt geprobeerd bij bepaalde subgroepen een 

bewustwordingsproces op gang te brengen dat leidt tot de behoefte om 

daadwerkelijk te gaan stemmen. Ook hier profileert zij zich als een doelgroep 

georiënteerde voorlichter die de wereld door het oog van de doelgroep kan zien. 

In die koloniale samenleving waar zij allen deel van uitmaakten, was dit nieuw 

verworven recht een eerste stap naar inspraak van het volk in binnenlandse 

aangelegenheden via eigen volksvertegenwoordigers. 

 

 

10.5.3   Alma komt uitgelaten thuis van de kottomissie show (1950) 

 

Naar aanleiding van de emancipatieviering op 1 juli 1950 was het 

toneelgezelschap van Sophie Redmond te horen in een AVROS avond radio-

uitzending. Het voorlichtende toneelstuk in het Sranan, ging over kotomodellen 

die in de prijzen waren gevallen in de kotomissiewedstrijd en over modellen die 
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geen prijs in de wacht hadden gesleept. In het toneelstuk leggen een moeder, 

een grootmoeder en een overgrootmoeder aan hun achter-klein-kind uit, waarom 

welke naam aan welk kotomodel is gegeven. De namen van de  kotomodellen 

betreffen odo’s, die in het toneelstuk worden uitgelegd. Het betrof de winnende 

modellen Metman waaier, Pkien kaw boekoe granman, Misie Konsel doengroe 

hoso doro hopo free swieti, Efi neti bin broko dei ie bin sa si fa kraboe é komopo 

na mangro, Winti e waai krepiston san na fowloe wiwiri (Aurora augustus 

1950:254-257). In de radio-uitzending heeft het toneelgezelschap van Sophie 

Redmond de odo’s als volgt uitgelegd. 

Het kotomodel Metman waaier. Ene heer Metman was naar Suriname 

gestuurd om zaken te regelen met betrekking tot de afschaffing van de slavernij. 

Voordat hij die emancipatiezaken kon regelen werd hij ziek en ging hij dood. 

Omdat dit model pas in de mode was, werd het ‘Metwan waaier’ genoemd. In die 

periode kwamen nog twee koto modellen in de mode die de namen Metman 

koemboe en Metman slinger kregen.
201

 

Het kotomodel Pkien kaw boekoe granman [Het kalf heeft de gouverneur 

een stoot toegebracht] werd geïnspireerd door het geschil tussen een gouverneur 

van Suriname en Mr. Kalff, de Procureur Generaal. De gouverneur eiste dat Mr. 

Kalff teruggeroepen zou worden door het opperbestuur in Nederland. Toen de 

zaak voor het gerecht kwam, stelde de rechter Procureur Generaal Kalf in het 

gelijk en niet de gouverneur. Terstond werd aan het nieuwste kotomodel de naam 

Pkien kaw boekoe granman gegeven.
202

 

                                                 
201

 Zevenbergen (1980:10-14) vermeldt dat het tweede kamerlid mr. L. Metman werd belast met 

onderzoek en beoordeling van te ontwerpen Nederlandse wetgeving voor de Nederlandse West-

Indische bezittingen. Metman reisde in 1860, vergezeld van zijn secretaris, mr. H.M. van Andel, naar 

Suriname om ter plaatse overleg te plegen. Voordat hij zijn missie kon volbrengen overleed mr. 

Metman. Hoe, waar, en wanneer Metman is overleden, vermeldt Zevenbergen niet. Zevenbergen 

vermeldt wel dat na het overlijden van Metman, Van Andel werd aangewezen om de wetgeving voor 

de invoering voor te bereiden. Van Andel had eind 1865 zijn ontwerp voor een Surinaams Burgerlijk 

Wetboek gereed en legde zijn advies voor aan de Raad van State.  
202

 Gouverneur van Suriname De Savornin Lohman (1889-1891) raakte in conflict met mr. Kalff, de 

procureur-generaal, met wie hij aanvankelijk de vertrouwelijkste betrekking onderhield. De relatie 

tussen beide verslechterde, door de voortvarendheid waarmee Kalff in de ogen van De Savornin 

Lohman het antisemitisme in het periodiek De Volksbode aanpakte. Buiten Kalffs medeweten om, liet 

de gouverneur de kantonrechter een onderzoek instellen naar een in oktober 1890 afgehandelde zaak 

waarbij Kalff betrokken was. Daarnaast rees er tussen beiden een geschil over het politiebeleid. Zij 

richtten zich vervolgens beiden tot de minister van Koloniën om hun gelijk te halen, waarbij zij 

ruimschoots blijk gaven van hun ongenoegen over elkaar. De procureur-generaal sprak van 
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Het kotomodel Misie Konsel doengroe hoso doro hopo, free swieti 

[Mevrouw Konsels kelder ging open, leve de vrijheid]. Een jaloerse 

slavenhoudster, mevrouw Konsel, kon het niet uitstaan dat een van haar 

vriendinnen met haar slaafgemaakte lieveling pronkte, hem met sieraden 

overlaadde, schoenen voor hem kocht en hem prachtig kleedde. Met veel moeite 

en na lang aandringen wist mevrouw Konsel haar vriendin over te halen die 

lieveling aan haar te verkopen.Toen mevrouw Konsel de slaafgemaakte eenmaal 

in haar bezit had, pakte zij hem zijn mooie kleren af, gaf hem daarvoor in de 

plaats een lendendoek en knipte hem kaal. Tegen de slaafgemaakte zei ze, ik 

heb je mooi beet. Ik snap niet waarom negers zich zo mooi willen kleden als 

blanken. Ik zal je een lesje leren. Ik zal jou je hoogmoed afleren. Mevrouw Konsel 

sloot hem in een donkere kelder in haar huis op en bracht elke dag een minimum 

aan voedsel voor hem, net genoeg om te kunnen overleven. De slaafgemaakte 

bleef zo lang opgesloten dat hij de kleur van een mulat begon te krijgen. Kort voor 

de emancipatie toen alle slavenhouders hun aantal slaafgemaakten moesten 

opgeven, gaf mevrouw Konsel de namen op van al haar slaafgemaakten behalve 

van die ene die zij in de kelder had opgesloten.
203

 Nadat de betrokken 

functionarissen de namen van de slaafgemaakten hadden opgenomen en wilden 

vertrekken, begon de papegaai van mevrouw Konsel te roepen ‘er zit nog een in 

de kelder….er zit nog een in de kelder’. De slaafgemaakte werd door de 

functionarissen bevrijd. Het eerste model dat toen uit kwam kreeg de naam Misie 

Konsel doengroe hoso doro hopo, free swieti. 

Het kotomodel Efi neti bin broko dei, ie bin sa si fa kraboe é komopo na 

mangro [Als de nacht kon veranderen in dag, zou je kunnen zien hoe krabben uit 

de mangrove kruipen]. De overgrootmoeder vertelt dat hiermee wordt bedoeld, 

                                                                                                                                                         
tegenwerking door de gouverneur. Deze eiste op zijn beurt van de minister, dat Kalff zou worden 

teruggeroepen. Hij verweet Kalff willekeur bij de politie en verklaarde dat deze het politiekorps met 

allerlei geboefte had gevuld. De Savornin Lohman maakte zich met deze onbezonnen actie bij de 

Nederlandse regering onmogelijk en werd niet gesteund. Hij diende zijn ontslag in (Ramsoedh 

2007:176). Zie H. Ramsoedh. Surinaamse sores versus Nederlandse mores. Politieke conflicten in de 

koloniale tijd. In: P. meel en H. Ramsoedh (eds). 2007. Ik ben een Haan met een kroon op mijn hoofd. 

Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname. Amsterdam: Bakker. pg. 169-190.  
203

 Op 1 juli 1863 werd in de Nederlandse koloniën de slavernij afgeschaft. Voor de slaveneigenaren 

kwam een compensatieregeling, waarin werd bepaald dat zij voor elke geëmancipeerde ƒ 300 

vergoeding ontvingen. In het kader daarvan volgde een verificatie op de plantages, om de juistheid van 

de gegevens van de slaafgemaakten die op de borderellen vermeld stonden te controleren (Van Lier 

1971:132).  



310 

 

dat als de nacht net zo helder was als de dag, heel veel dingen zouden uitkomen 

die het daglicht niet kunnen verdragen. Als de nacht net zo helder was als de 

dag, zou men kunnen zien hoeveel en hoe vaak mensen uit plaatsen vertrekken 

waar ze niet horen te zijn. 

Het kotomodel Winti e waai krepiston san na fowloe wiwiri [Als de wind een 

kei omver kan waaien, wat is dan een vogelveer]. In beeldspraak wordt aan het 

achter-klein-kind uitgelegd dat als men zich realiseert wat zich in deze tijd in 

Suriname afspeelt, Suriname net een vogelveer is vergeleken met grote landen in 

de wereld. Die grote landen kun je dan beschouwen als keien. Zelfs grote landen 

die allang zelfstandig zijn en alles hebben, moeten er voor oppassen dat ze niet 

kantelen; dat de wind ze niet omver waait. Nu Suriname op het punt staat 

autonomie te verkrijgen, moet Suriname voorkómen dat zij haar autonomie 

kwijtraakt voordat zij die autonomie heeft verworven.  

 

Verondersteld mag worden dat Sophie Redmond en haar gezelschap zich vanuit 

een cultureel bewustzijn en vanwege de historie van de koto klederdracht, bij 

emancipatievieringen graag in kotomissiedracht met tai-ede (de bijbehorende 

hoofddoek) lieten zien. In de periode die deze studie bestrijkt zat aan elk 

kotomissiemodel een historisch verhaal en/of levenswijsheid vast. Aan de manier 

waarop de kotomissie haar hoofddoek bond kende men haar stemming. Het 

gemoed van de kotomissie was uit haar verschijning af te leiden 

Er wordt vermeld over de waarschijnlijkheid dat de hernhutters (Van 

Blankenstein (1923:52) en jaloerse meesteressen (Van Putten en Zantinge 

1988:33-34) de kotodracht voor de in hun beleving tot wulpsheid geneigde 

slaafgemaakte vrouwen hebben ingevoerd, als dekmantel en beschutting van de 

bekoorlijkheden van de slaafgemaakte vrouwen. Van Blankensteijn beschrijft de 

dracht van de kotomissie als van gebloemd katoen, brandhelder gewassen en als 

een pantser gesteven. Het bovenlijf is kort en eindigt hoog in de maagstreek 

boven een dikke rol. Daaronder begint een rok met twaalf baaien. Als een 

stralenkrans staat het gesteven katoen van haar hoge taille uit, om ver van het 

middelpunt in scherpe hoek de grond te bereiken. Vaak gaat de rok naar boven 

door tot onder de oksels, een los jak hangt er dan zwierig overheen. Maar altijd is 
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hij zo stijf gestreken, dat hij ook zonder draagster overeind zou staan.  

In Aurora (juli 1953:194-195) is een artikel opgenomen over de kotomissie 

en haar koto. In het artikel wordt het volgende uitgelegd. De alleroudste koto, de 

kroektoe sidon, bestond uit een of meer lange onderrokken, een bovenrok 

waarvan het teveel aan lengte boven het midden in een koto-bere (buikplooi) 

werd opgevouwen. Naargelang de deftigheid, gebruikte men meer onderrokken 

om de bovenrok zo wijd mogelijk te doen uitstaan. Het yaki (jak) reikte tot op het 

midden, over de koto-bere, en had lange of driekwart mouwen. In de 

laatnegentiende-eeuw werd de ‘queue de Paris’ mode in Paramaribo: een stel 

van drie priemen die onder de taille, achter de rok, werd bevestigd en deze mooi 

deed uitstaan. In plaats van priemen werd ook een kussentje gebruikt. Een 

zekere Emelina Tam zag dit effect en bond ook een ‘queue’ boven haar middel. 

Haar rok ging prachtig uitstaan en ze hoefde niet meer zoveel onderrokken te 

gebruiken. Het idee vond prompt navolging en zo ontstond de koei (ook famiri of 

baka genoemd), aanvankelijk wat broko krosie [versleten kleding], later van stro 

in een doek gewikkeld. De koei schiep weer een andere mogelijkheid. Door de 

verhoging op de rug ging het yaki iets uitstaan en kon men desgewenst even 

piepen (plassen). Het yaki werd ingekort en men ging ‘prodo maken’ (pronken) 

met het ondergoed. Ook de mouwen werden ingekort om de inmiddels in zwang 

zijnde boeien (baaien) beter te laten uitkomen. Zo ontwikkelde zich de kotomissie. 

Voornoemd artikel in Aurora vermeldt voorts, dat de slaafgemaakten uit 

Afrika het gebruik naar Suriname hebben meegebracht om patronen van de stof 

een naam te geven. Niet altijd had de naam betrekking op de tekening van het 

patroon, maar soms ook op een gebeurtenis (zie ook Van Putten en Zantinge 

1988:81-82). Daar de slaafgemaakte vrouwen geen zeggenschap hadden, 

luchtten zij op deze manier hun gemoed. Ook de manier waarop de hoofddoek 

werd gebonden drukte iets uit dat niet over de tong mocht of kon, meestal een 

bepaalde stemming. De kralen hadden ook hun betekenis (zie ook Van Putten en 

Zantinge 1988:92-93). Een zeer bekende kraal heet bijvoorbeeld Gongosaman no 

habi bangi [verklikkers vinden nergens rust]. De manier waarop de kralen worden 

geregen heeft ook een betekenis. Drie kleuren tot een snoer geregen of drie 

knopen in een snoer betekent: Yu kan nyan nanga yu mati ma no lasi yu srefi 
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(vertrouw niet iedereen). Aan het snoer hangen dikwijls gouden munten of men 

draagt enkele gouden kettingen, dit alles om het aanzien te verhogen of omdat de 

kra (geest) het wil. De sieraden dienen meestal als geldbelegging. In geval van 

nood gaan alle dingen van waarde naar het pandjeshuis. 

Van Putten en Zantinge (1988) vermelden, dat aan het einde van de 

achttiende eeuw de rok met een soort buikplooi al mode was geworden en dat 

angisa (hoofddoek), borstlap, en sieraden al werden gedragen. Toen al was 

sprake van bindwijzen van hoofddoeken als geheimtaal. Deze mode kan worden 

gezien als voorloper van de kotomissie als nationale klederdracht. Aan het eind 

van de negentiende eeuw ontwikkelde de kotomissiedracht zich steeds verder en 

wordt er steeds meer aandacht besteed aan bindwijze en patronen van de 

hoofddoek die zich steeds verder ontwikkelde als communicatiemiddel. Van 

Putten en Zantinge beschrijven de afzonderlijke kledingstukken van de kotomissie 

als volgt: 

De koto heeft een lengte van circa twee meter. Het yaki is wijd uitstaand 

aan de onderzijde en enigszins rond, met de yaki-linti (lintjes) aan de achterzijde 

van het jakje. De angisa wordt op velerlei manieren gevouwen. De empi [het 

onderhemd] die de functie heeft van bloes is meestal geborduurd. De ondrokoto 

(onderrok) is soms versierd met open naaiwerk en/of oprijgsels. De famiri is een 

langwerpig kussen ter verbreding van de taille. De met linten gestrikte ondrobruku 

(onderbroek) reikt tot de knieën. De pangi (lendendoek) wordt soms onder de 

ondrokoto gedragen. De tap’kot’angisa (driehoekige doek of dubbelgevouwen 

hoofddoek) wordt over de koto gedragen met de punt achter afhangend. De 

tapuskin pangi (omslagdoek) wordt meestal voor de pronk over één schouder 

gelegd. De kotobere ontstaat vanuit een teveel aan roklengte. Voorts vermelden 

Van Putten en Zantinge verschillende vormen van de kotomissiedracht, andere 

klederdrachten die zijn ontstaan vanuit de kotomissiedracht (1988:49-55), en 

beschrijven zij de verdere ontwikkeling van de angisa (1988:57-58) 

De lont’ede [rond gebonden hoofddoek] is voor feeststemming. Versiersels 

zoals plooitjes en ruches verhogen de stemming. De witte rouwdoek zonder 

versiering (low-ede) is ook een lont’ede. Een netjes gevouwen en gespelde 

hoofddoek betekent rust en vrede. Is de hoofddoek nonchalant gestrikt en steekt 
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een punt de lucht in, dan is het beter niet tot de draagster te praten. Zijn beide 

punten omhoog, dan is het geraden uit de buurt van de draagster te blijven. Als 

beide punten naar een kant van het hoofd zijn getrokken en in een knoop naar 

boven steken, kan men als fatsoenlijk mens liever niet naar de draagster kijken 

(Aurora juli 1953:194-195; zie ook Van Putten en Zantinge 1988:67-82). 

 

 

Foto 12: Sophie Redmond in kotomissiedracht. Jaartal onbekend. Uit: privé-archief smk 

 

Uit bovenstaande beschrijving van de kotomissiedracht volgt, dat de kotomissie 

als het ware een wandelende encyclopedie is. Van Putten en Zantinge (1988:65) 

vermelden dat de kotomissie door middel van haar kleding en sieraden 

boodschappen weet over te brengen die alleen ingewijden kunnen begrijpen. De 

hele verschijning van de kotomissie is een sociale code die tot uiting komt in de 

bindwijze van haar angisa, de naamgeving van de stoffen, de manier waarop de 

omslagdoek wordt gedragen, en de stand van haar mond met daarin links dan 

wel rechts de alanyatiki (stokje van de oranje, een citrusvrucht).  

Ook bij de modellen in het toneelstuk Alma komt uitgelaten thuis van de 

kottomissie show is sprake van wandelende encyclopedieën, mondelinge en 

schriftelijke overlevering van slavernijverleden, historische gebeurtenissen en 
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levenswijsheden. Ook in dit toneelstuk zitten verborgen rollen en functies van een 

agent of change. Bij het laatste model is duidelijk sprake van een politieke 

boodschap van bewustwording. Deze emancipatieviering vond plaats in 1950. In 

de februari editie van Aurora (1950:77-79) wijst de redactie de lezers ook al op 

hun plicht om zich verantwoordelijk te gedragen en wordt de wens geuit dat 

Suriname economisch, cultureel en moreel tot volle ontplooiing zal komen. De 

lezers worden gewezen op de Interim-regeling die in januari 1950 in werking is 

getreden. De Interim-regeling was een tijdelijke regeling die zou gelden tot de 

verhouding tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen definitief was 

geregeld. De verwachting was dat Suriname over enkele jaren, formeel in 

autonome vorm verder zou mogen gaan. Bij de uitleg van het laatste uitgebeelde 

model wordt gevraagd zich bekwaam te gedragen bij de besprekingen met 

betrekking tot de aanstaande afkondiging van het Statuut voor het Koninkrijk der 

Nederlanden. Deze afkondiging zou in 1954 plaatsvinden (zie 4.2.6.1).  

 

 

10.5.4   Grontapoe na hasitere [Het leven is gelijk een paardenstaart] (1950) 

 

In de titel van het toneelstuk Grontapoe na hasitere 
204

 zit een odo verscholen die 

de wisselvalligheid van mensen benadrukt. De volledige odo luidt: grontapoe na 

hasitere, tide a e wai so, tamara a e wai trafasi [de wereld is een schouwtoneel, 

elk kijkt ernaar en speelt zijn deel (Prisma woordenboek); het leven is gelijk een 

paardenstaart, vandaag jij, morgen ik. De ene dag is voor de zeemeeuw, de 

andere dag is voor het musje (Aurora mei 1953:166)]. Dit drie bedrijven tellende 

toneelstuk ging op 18 augustus 1950 in Thalia in première en is opgevoerd onder 

auspiciën van het CCS.  

 

                                                 
204

 Zie grontapoe na asitere in: Doelwijt 1972:13-40; zie ook  De Surinamer van 19 augustus 1950. 
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Krantenknipsel 5: Advertentie Grontapoe na hasitere. Uit: De West van 19 augustus 1950 

 

Dit toneelstuk in drie bedrijven, speelt zich af aan de Steenbakkersgracht waar 

niet veel grote huizen staan. Op de bovenverdieping van een van de weinige 

grote huizen woont een dubbelbloed
205

 gezin: beide ouders zijn voor een deel van 

Hollandse afkomst. Bij dit huis hoort een groot erf waarop een rij blokwoningen 

staat. In die blokwoningen wonen een Javaans, Brits-Indisch en Marron gezin, en 

drie Creoolse gezinnen. De vrouw des huizes van het dubbelbloed gezin wil niets 

te maken hebben met de erfbewoners, vooral niet met het Marron gezin. Ze wil 

ook niets te maken hebben met Sranantongo, de kotodracht, en al het andere dat 

met Sranan taal en cultuur te maken heeft. Tot haar grote ergernis zijn haar zoon 

Jantje en het Marronkind Ruben beste vrienden. 

 In het eerste bedrijf leest de vader van het dubbelbloed gezin de krant 

voor, daarin staat een bekendmaking van de Bloedtransfusiedienst. Toevallig 

                                                 
205

 Ik geef de voorkeur aan  de tegenwoordig meer geaccepteerde term dubbelbloed, vanwege de 

negatieve connotatie van de term ‘halfbloed’. Ik schaar mij achter degenen die de mening zijn 

toegedaan dat alle mensen, d.w.z. ook personen die geboren zijn uit ouders van verschillende etnische 

achtergronden, hetzelfde bloed hebben en er geen onderscheid bestaat tussen ‘wit en zwart bloed’. 
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komt de dokter langs en geeft ze een uitleg over bloedtransfusie. Het tweede 

bedrijf brengt de toeschouwers een week later in dezelfde woning, op Jantjes 

tiende verjaardag. Ruben was niet uitgenodigd op het verjaardagsfeest omdat 

Jantjes moeder vond dat hij niet van hun stand was. Op zijn verjaardagsfeest 

maakt Jantje een lelijke val. Met een bloedende hoofdwond en een 

hersenschudding wordt hij met de ambulance naar het Hospitaal vervoerd. Het 

derde bedrijf brengt de toeschouwers op het erf waar Jantje woont. De 

erfbewoners die eendrachtig samen leven, praten over het ongeluk van Jantje en 

het hoogmoedig gedrag van zijn moeder. Omdat Jantje veel bloed had verloren 

had hij dringend een bloedtransfusie nodig. Als blijkt dat geen van de kennissen 

van Jantjes moeder dezelfde bloedgroep hebben als Jantje, stuurt zij haar 

dienstmeisje om aan de erfbewoners te vragen of een van hen dezelfde 

bloedgroep heeft als Jantje en of ze hem willen helpen. De erfbewoners sturen 

het dienstmeisje terug met de boodschap dat Jantjes moeder hen persoonlijk 

moet komen vragen of zij bloed willen geven. 

De erfbewoners hebben het ondertussen onderling erover, dat Jantjes 

moeder met haar hoogmoedige houding nooit had gedacht dat zij de erfbewoners 

nodig zou hebben; en dat het niet gemakkelijk voor haar zal zijn de erfbewoners 

persoonlijk te verzoeken om bloed te geven. De erfbewoners zijn het erover eens 

dat de dag is aangebroken dat Jantjes moeder zal inzien dat ook de erfbewoners 

eigenwaarde hebben; en dat vandaag haar hoogmoed ten val zal komen.  

De erfbewoners zien Jantjes moeder heel langzaam naar hen toelopen. Zij 

smeekt de erfbewoners in het Nederlands, huilend en handenwringend, om bloed 

te geven en het leven van Jantje te redden. Zij noemt de erfbewoners bij hun 

naam, behalve Rubens moeder; zij gunt de Marronvrouw, Sa Drika, geen blik. 

Een van de erfbewoners eist van Jantjes moeder in Sranantongo te vertellen wat 

ze van hen wil. Voor het eerst horen de erfbewoners Jantjes moeder 

Sranantongo spreken. Alle erfbewoners zien om uiteenlopende redenen beleefd 

af van het geven van bloed. Ze verwijzen Jantjes moeder naar Sa Drika die er 

ook bij zit maar door haar straal wordt genegeerd. Vol tegenzin en heel aarzelend 

loopt Jantjes moeder naar Sa Drika toe en smeekt haar om bloed te geven. Dan 

laat Sa Drika haar de kaart zien waarop staat vermeld dat zij, Sa Drika, dezelfde 



317 

 

bloedgroep heeft als Jantje. Jantjes moeder barst in snikken uit. Sa Drika geeft 

haar geruststellend een schouderklopje en zegt tegen haar dat zij bloed zal geven 

omdat Jantje de beste vriend is van haar zoon Ruben. 

 

Dit drietalig (Nederlands, Sranan en Javaans) voorlichtende en opvoedkundige 

toneelstuk heeft als thema’s het belang van bloedtransfusie, de hoogmoedige 

houding van lichtgekleurde mensen in de samenleving ten opzichte van 

donkergekleurden, en de aangeleerde schaamte om zich in het Sranan uit te 

drukken. In dit stuk zijn een gezondheidsaspect, een cultureel en een 

maatschappelijk thema samengevoegd. De première werd bijgewoond door het 

gouverneursechtpaar, minister van Volksgezondheid Lou Lichtveld en 

echtgenote, medici, en mensen uit verschillende lagen van de bevolking (De 

Surinamer van 19 augustus 1950). 

Het onderdeel bloedtransfusie was in het kader van een 

voorlichtingscampagne over bloedtransfusie. In verschillende Aurora edities (mei 

1950:186; juli 1950:229-230; september 1950:281-282) worden doel en belang 

van de bloedtransfusie uitgelegd en wordt ingegaan op het aspect ‘gezond bloed’ 

van de donor. In de artikelen worden namens het Surinaamse Rode Kruis alle 

gezonde mannen en vouwen van 18 tot 55 jaar opgeroepen om zich vrijwillig 

beschikbaar te stellen als donor. In voornoemde edities wordt ook een 

uiteenzetting gegeven van bestaande bloedgroepen, nut en noodzaak van het 

bestaan van een bloedtransfusiedienst en een bloedbank. ‘Het initiatief van de 

dames Redmond, Velder en de heer Storm, om juist het onderwerp 

“bloedtransfusie” in de eerste plaats het begrip hiervan, op een aanschouwelijke 

manier voor te stellen door toneelspel, mag dan ook als geslaagd worden 

genoemd’ (Aurora, september 1950:282). 

De agent of change rol in dit stuk zit in het op gang brengen van 

bewustwording met betrekking tot de gelijkwaardigheid van het Sranan en het 

Nederlands en de gelijkwaardigheid van etnische groepen. Dit toneelstuk speelt 

zich af in een gekoloniseerde Surinaamse maatschappij, waar taal, cultuur en 

etniciteit van de kolonisator werden beschouwd als verheven boven andere talen, 

culturen en etniciteiten in het land. Hierin profileren de agents of change (de 
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initiatiefnemers) zich als een communicatielink tussen de change agencies 

(groepen en organisaties die streven naar rehabiliteren van Sranantongo en naar 

gelijkwaardige behandeling van etniciteiten) en subgroepen die zich nog schamen 

voor hun eigenheden. Hierbij wordt verwezen naar voorgaande hoofdstukken, 

waar aan de orde is gekomen dat door de assimilatiepolitiek het idee had 

postgevat dat - als de Creool als volwaardig wilde worden beschouwd – hij zich 

diende te conformeren aan taal en cultuur van de kolonisator. 

In De Surinamer van 17 augustus 1950 is een verkort interview 

opgenomen die de toenmalige Minister van Volksgezondheid Lichtveld
206

 had met 

Sophie Redmond, Paula Velder en Paul Storm over dit toneelstuk. Sophie 

Redmond vertelt in het interview dat de tekst van haar en Paula Velder is. Paula 

Velder vult aan dat het stuk een sociale strekking heeft. In de Surinaamse 

samenleving zou de een zich hoger voelen dan de ander; dat is de reden waarom 

voor deze odo is gekozen. Het stuk is gedeeltelijk in het Sranan, gedeeltelijk in 

het Nederlands en gedeeltelijk in het Javaans geschreven, omdat het zich op een 

erf afspeelt waar verschillende bevolkingsgroepen wonen. Paul Storm vertelt dat 

hij zich slechts met het scenario heeft beziggehouden.  

Uitgaande van het inhoudelijke van Grontapoe na Hasitere en het interview 

in De Surinamer van 17 augustus 1950, meen ik te mogen stellen dat Van 

Kempen (2003:544-545) een onjuiste conclusie trekt. Hij stelt dat Sophie 

Redmond zich bij de verkiezingen van 1949 kandidaat had gesteld, ‘maar werd 

door een lastercampagne niet verkozen. Die bittere ervaring heeft haar 

ongetwijfeld de titel ingegeven van haar tweede stuk Grontapoe na 

Hasitere…(…)’  Vooruitlopend op hoofdstuk 11 wil ik hier de opmerking plaatsen, 

dat Sophie Redmond zich niet bij de verkiezingen van 1949, maar bij die van 

1950 kandidaat had gesteld. De lastercampagne waar Van Kempen het over 

heeft, heeft niets met dit toneelstuk te maken. De lastercampagne begon naar 

aanleiding van de geruchten die in september 1950 ontstonden, dat Sophie 

Redmond aan de tussentijdse Statenverkiezingen in oktober 1950 zou 

deelnemen.  
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 Over Lichtveld, zie 9.3 i.v.m. openingsbijdrage in het eerste Aurora nummer en noot in hfd. 7. 
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10.5.5  Datra pa [Vader van een dokter] (1950) 

 

Het in het Sranan geschreven toneelstuk Datra pa (Doelwijt 1972:111-116) is 

voor het eerst opgevoerd in 1986. Het is een samenspraak tussen de 

buurvrouwen Nana en Alma over voornamelijk de ex-partner van Nana die geen 

goed leven blijkt te hebben bij zijn huidige vrouw. De vermelding van Van 

Kempen (2003:545) dat het toneelstuk Datra pa een samenspraak is tussen een 

medicijnstudente en haar moeder is niet juist. 

Nana vertelt aan Alma dat haar ex-partner haar verliet toen hun zoon Frits 

twaalf jaar oud was. Haar ex-partner vond dat Nana niet van zijn stand was. 

Sindsdien heeft Nana er financieel alleen voor gestaan om Frits groot te brengen. 

Uiteindelijk is het Frits, mede dankzij een studiebeurs, gelukt om zijn dokterstudie 

in Nederland met succes af te ronden. Als de vader van Frits hoort dat zijn zoon 

dokter is geworden, komt hij bij Nana langs om te informeren hoe het met Frits 

gaat. Als hij tegen Nana zegt dat hij Frits wil erkennen scheldt zij hem uit en 

vraagt zij aan Alma om een metalen stang voor haar te pakken. Samen smijten 

de twee vrouwen de vader van Frits het huis uit. 

Dit stuk is ook te zien in de in 1987 uitgezonden televisiebewerking van het 

in 1984 opgevoerd theaterstuk Een Dikke Zwarte Vrouw als ik van Doelwijt, op 

basis van aan Sophie Redmond toegeschreven toneelstukken (Venema, NOS 

1987).  

 

Herkenbaar thema in dit toneelstuk is het fenomeen, dat sommige vaders 

verantwoording voor de door hen verwekte kinderen niet willen nemen, hun 

kinderen in de steek laten en niet naar hen omzien. Herkenbaar is ook het 

fenomeen, dat alleenstaande moeders er alles voor over hebben om hun 

kinderen een goede toekomst te geven.  

De bedoeling van dit stuk is tweeledig. Ten eerste, is het een hart onder de 

riem voor alleenstaande vrouwen hun eigenwaarde hoog te houden als zij in de 

steek worden gelaten door de vader van hun kinderen. Ten tweede, wordt de 

onverantwoordelijkheid van vaders die hun kinderen in de steek laten als lafheid 



320 

 

neergezet. De rol van de agent of change hierin is alleenstaande moeders te 

bemoedigen om niet wachten op alimentatie. Veel ex-partners betalen niet graag, 

soms met veel moeite of nooit alimentatie. Naar onverantwoordelijke ex-partners 

toe wil de agent of change een bewustwordingsproces op gang brengen, dat leidt 

tot de behoefte aan gedragsverandering. Als kinderen het slechts en alleen door 

zweet en tranen van hun moeder hebben gemaakt, kunnen de vaders voor 

verassingen komen te staan als die later willen meegenieten van het succes van 

de door hen in de steek gelaten kinderen.  

 

 

10.5.6   Wan mama hatti [Een moederhart] (1952) 

 

In 1952 werd het in het Sranan geschreven stuk Wan mama hatti opgevoerd. In 

Aurora (juli 1952:245-247) is alleen het derde bedrijf opgenomen. De 

alleenstaande moeder Truida houdt het voor gezien elke maand naar het kantoor 

te gaan waar de vader van haar kind werkt, om vijf gulden alimentatie op te halen. 

Dat kost haar teveel tijd, teveel moeite en teveel energie. Ondanks het feit dat 

deze strijkvrouw door haar werkgever wordt onderbetaald en geen 

kinderalimentatie meer ontvangt, geeft zij haar zoon vijf cent voor de 

draaiorgelmuzikant die geld inzamelt voor de leprapaviljoens Bethesda, Majella 

en Satillion, het kinderhuis Saron en de crèche.  

Buurvrouw Joosje die bij moeder Truida op visite is, vertelt dat haar 

werkgeefster heeft gezegd dat zij geen cent over heeft voor de crèche. Zij vertelt 

dat haar werkgeefster vindt dat de crèche een broedplaats is voor vagebonden. 

Truida antwoordt dat die werkgeefster in weelde baadt en wijst Joosje erop dat 

diezelfde werkgeefster waar zij het over heeft oppas is voor haar eigen kleinkind.  

De opbrengst van dit door Sophie Redmond geschreven en onder haar 

leiding opgevoerde toneelstuk was bestemd voor kostbare prothesen
207

 voor een 

leprapatiënt die zelf zijn geld wilde verdienen om te voorzien in zijn 

                                                 
207

 Volgens Esseline Polanen ging het om een paar kunsthanden voor een ex-leprapatiënt die geen geld 

had om het e.e.a. te bekostigen. De opbrengsten van het toneelstuk waren niet voldoende. Het 

ontbrekende bedrag heeft Sophie Redmond zelf bijgelegd. Mondelinge mededeling d.d. 5-10-1995.  
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levensonderhoud
208

 en voor de crèche
209

. 

 

In dit toneelstuk zijn de aspecten gezondheidszorg, vrouwenemancipatie en 

naastenliefde herkenbaar. Daarnaast heeft dit stuk een meerledige strekking. 

Allereerst wordt ook in dit stuk alleenstaande moeders een hart onder de riem 

gestoken en moed ingesproken vertrouwen te hebben in eigen kracht om in hun 

levensbehoeften te voorzien, en vooral niet wachten op alimentatie van hun ex-

partners. Voorts wordt in dit stuk aandacht gevraagd voor goede doelen, 

waaronder de crèche als een plaats waar alleenstaande ouders hun kinderen 

heen kunnen brengen en met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan om 

hun eigen geld te verdienen. Verder wordt men op speelse manier erop gewezen 

dat met het weinige dat men heeft en door het weinige dat men geeft, men een 

belangrijke bijdrage kan leveren aan gezondheid en welzijn van anderen. In dit 

toneelstuk wordt ten slotte ook uitgehaald naar ‘intellectuele mensen in de 

maatschappij die sceptisch en negatief tegenover de crèche staan en afbrekende 

kritiek op de crèche leveren’ (zie 9.2.4).  

 

 

10.5.7  Wawan boen lobi di ete [Er zijn nog enkele grote liefdes overgebleven] 

(1953) 

 

Het in Thalia opgevoerde Wawan boen lobi di ete is geschreven door Sophie 

Redmond en Albertina Rijssel. De eerste twee bedrijven zijn geschreven door 

Albertina Rijssel, het derde bedrijf waar gepraat wordt over de watersnoodramp 

die Nederland in 1953 heeft getroffen, is geschreven door Sophie Redmond
210

. 

In het eerste bedrijf praten erfbewoners over alledaagse zaken. Er wordt 

gepraat over de maansverduistering als voorbode dat er nare dingen staan te 

gebeuren. Er wordt gediscussieerd over het dertiende maandsalaris voor 

Surinaamse ambtenaren en over het in Nederland gevestigde Wilhelminafonds 

                                                 
208

 Aurora juli 1952:245; Het Nieuws. Algemeen Dagblad van 15 mei 1952 en 18 juni 1952. 
209

 Aurora maart 1953:114. 
210

 Aurora mei 1953:161-166 en juni 1953:192; kopie manuscript in privé archief smk met dank aan 

Wilfred Texeira.  
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dat geld beschikbaar stelde voor het in Suriname in aanbouw zijnde sanatorium 

voor longpatiënten
211

, waarbij een vrouw de opmerking maakt, dat er toch nog 

enige liefde is overgebleven in Holland. Het gesprek gaat ook over een kennis die 

gisteren is overleden aan een longaandoening. Deze kennis heeft door 

jarenlange achterstand in haar ziekenfondspremie alle rechten verspeeld en de 

erfbewoners vragen zich af hoe de kinderen de begrafenis van hun moeder nu 

gaan bekostigen. 

In het tweede bedrijf leest een erfbewoner een artikel over de crèche uit de 

krant voor en komt de lotenventer langs. Hij vertelt dat er een bedrag van 

tweeduizend gulden op een lot van vijftig cent is gevallen dat hij heeft verkocht 

aan een jongen die op dit erf woont. Het betreffende kind vertelt vervolgens aan 

zijn moeder dat hij het lot met zijn zakgeld heeft gekocht. Hij vraagt aan zijn 

moeder of hij een voetbal mag kopen met de prijs die op zijn lot is gevallen. 

Moeder besluit met het geld twee jaar ziekenfondspremie vooruit te betalen, een 

storting te doen op het spaarboekje van haar twee kinderen, en haar eigen hutje 

te bouwen zodat ze geen huur meer hoeft te betalen. Het resterende geld is voor 

andere noodzakelijkheden, waaronder een voetbal voor haar zoon en een pop 

voor haar dochter.  

In het derde bedrijf wordt er gepraat over de watersnoodramp (in 1953) in 

Zeeland (Nederland), de straatcollecte die in verband daarmee in Paramaribo zal 

worden gehouden, en het verzamelen van kleding en allerlei goederen voor de 

getroffenen in Nederland. Het blijkt dat niet iedereen bereid is geld en goederen 

te geven voor de getroffen Nederlanders. Op de hoek van de straat staan 

mensen te praten. Iemand wijst de mensen erop dat een van de ministers in 

Nederland de opmerking had gemaakt dat hij geen raad weet met Suriname, dat 

Suriname maar onder water gezet moet worden.
212

 Een ander schreeuwt dat 

wanneer men een Hollander ziet aankomen men hem moeten naroepen: ‘het 
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 Door verschillende giften, waaronder een gift van het in Nederland gevestigde Wilhelmina Fonds, 

werd het mogelijk om in Suriname een longpaviljoen te bouwen voor verpleging van 

tuberculosepatiënten. In 1953 werd het longlijderspaviljoen aan de Pocorniestraat  in Paramaribo in 

gebruik genomen. (Hallewas 1981: 226)  
212

 Ramsoedh (1990:5) vermeldt, dat opeenvolgende ministers van Koloniën geen raad wisten met de 

droevige economische toestand in de kolonie Suriname. Suriname werd o.a. vergeleken met de toen 

scheef verzakte lichtbaak in de monding van de Surinamerivier die, voortdurend ondermijnd door de 

stroom, op zekere dag zou instorten. 
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water komt’. Op straat wordt vanuit een microfoon om hulp gevraagd voor de 

getroffenen in Holland: ‘prakseri taki grontapoe na hasie tere, tide voe joe, tamara 

voe mi. Wandee voe sabakoe, wam dee vo tjon tjon’ [denk eraan, het leven is als 

een paardenstaart. Vandaag jij, morgen ik. De ene dag is voor de zeemeeuw, de 

andere dag is voor het musje. (Vertaling uit Aurora mei 1953:166).]  

 

In dit toneelstuk zijn verschillende aspecten te herkennen: bouwen van het 

longpaviljoen, tijdig betalen van de ziekenfondspremie (gezondheidsaspect), 

spaarzaam zijn (economisch aspect), naastenliefde en geven voor het goede doel 

(sociaal aspect), en ondersteuning van de crèche (vrouwenemancipatie).  

Door in het eerste bedrijf een scène op te nemen waarin iemand sterft die 

een achterstand in haar ziekenfondspremie heeft, en in het tweede bedrijf een 

scène op te nemen waarin een moeder haar ziekenfondspremie twee jaar vooruit 

wil betalen, wordt in dit toneelstuk onder de aandacht gebracht hoe belangrijk het 

is de ziekenfondspremie op tijd te betalen. Uit de notulen van het Jubileumfonds 

blijkt dat er vaak sprake was van achterstallige betalingen in de 

ziekenfondspremie en dat fondsleden om die reden werden uitgeschreven.  

Met de scène waar aan de orde komt dat moeder een berekening maakt 

hoe en waaraan zij het geld dat haar zoontje in de loterij heeft gewonnen gaat 

uitgeven, wordt het publiek erop gewezen hoe belangrijk het is zuinig om te gaan 

met geld. De scène waarin mensen hun boosheid uiten tegenover Holland en 

Holanders kan geïnterpreteerd worden als een boodschap om vergevensgezind 

te zijn en de medemens in nood te helpen waarmee en wanneer je maar kunt. 

Zoals in andere toneelstukken komt het belang van de crèche terug als belangrijk 

maatschappelijk en vrouwenemancipatie aspect.  

Ook dit toneelstuk laat zien dat de stukken waar Sophie Redmond een 

bijdrage aan leverde, zich voornamelijk richtten op bevolkingslagen die het 

financieel niet zo goed hadden. Zij laat duidelijk aan het publiek zien dat zij op de 

hoogte is van het bestaan van bepaalde problemen. Door deze agent of change 

functie in te zetten, proberen zij en Albertina Rijssel mensen op speelse wijze te 

overtuigen van het belang van de zaken die worden aangestipt in het toneelstuk. 

Op deze wijze hopen deze agents of change een bijdrage te kunnen leveren aan 
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de uiteindelijke beslissingen van het publiek. 

 

 

10.5.8  Groen sabanna pe din skappoe e kooirie en njan grassi [Groene weiden 

waar schapen rustig kunnen grazen; Grazige weiden] (1954)  

 

Dit toneelstuk is opgenomen in Aurora (december 1954:33-38). Het is een bijbels 

spel dat door Albert Helman [Lou Lichtveld, zie noot in dit hoofdstuk] uit Green 

Pastures van Marc Connelly, naar het Surinaams-Nederlands is vertaald. Dit 

toneelstuk, dat onder regie van Edwin Thomas in Thalia is opgevoerd, gaat over 

de belevingen in het Oude Testament van Genesis tot Noach. In De Surinamer 

van 27 november 1954 staat vermeld dat Edwin Thomas met vierentachtig 

personen heeft gewerkt waarvan er slechts vier tevoren op het toneel hadden 

gestaan, en dat honderddrieënvijftig repetities een zwaar en prachtig stuk in 

zoveel spelers hebben doen leven. Van Kempen (2003:549, 545) vermeldt dat 

het stuk elf keer werd opgevoerd en dat Sophie Redmond de rol van Noachs 

vrouw speelde.  

Dit toneelstuk heeft een christelijk religieus accent. Het wordt bij de 

opvoering in het Sranan ingeleid. In de inleiding wordt het publiek erop gewezen 

dat veel mensen de mening zullen zijn toegedaan, dat het niet grappig en niet 

goed is de Here God en vertellingen uit de Bijbel op een humoristische wijze op 

het podium neer te zetten. Het publiek wordt erop gewezen dat als zij het 

toneelstuk begrijpt en de gebeurtenissen relativeert, dit in hun hart zal voelen en 

de gebeurtenissen die op het podium worden neergezet als zeer leerrijk zal 

ervaren (Aurora, december 1954:33). In De Surinamer van 27 november 1954 

wordt vermeld dat in het toneelstuk moderne uitdrukkingen en gespierde taal 

voorkomen zoals: ‘De godo [kalebas] is gebroken, nou vliegen de pitten naar alle 

kanten’.
213

 ‘Kras’taja [jeukende tayer] is gegroeid waar ik cassave geplant heb’. 

‘Veel erger, dan toen jullie nog je pindasoep in Egypte vraten’. 

 In De Surinamer van 27 november 1954 wordt voorts vermeld dat Green 

Pastures een grootse conceptie van Bijbelse taferelen is, geplaatst in ‘onze tijd en 
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 Vertaling van deze odo: de bom is gebarsten. Nu liggen de geheimen op straat. 
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in ons land’. Het kind van alle tijden heeft gehoord van Adam en Eva, de 

zondvloed en Noach, Mozes en de plagen van Egypte, van de slechtheid van 

mensen en ondanks dat, de goedheids Gods. Het kind heeft van dit alles een 

grootse en heilige voorstelling en plaatst dit in zijn tijd, tussen zijn mensen, en in 

zijn onmiddellijke omgeving. Zo deed ook Albert Helman in de Surinaamse 

bewerking. Voorts wordt vermeld, dat het kind aan het kwaad geen uitbeelding in 

zijn gedachte kan geven. In het stuk was deze uitbeelding overal sterk, 

suggestief, echt, en in onze eeuw geplaatst. De slechtheid van mensen waarvan 

de bijbel in de verschillende scènes spreekt, heerst in alle tijden; Green Pastures 

laat ze zien, in onze tijd. Deze recensie in de Volkskrant geeft strekking en moraal 

van het stuk weer. 

 

 

10.5.9  Willem komopo na skoro, Willem moe go na Holland [Willem heeft zijn 

school afgemaakt, Willem moet naar Holland gaan] (1954) 

 

In Aurora van maart 1954 (:116-120) is een niet getiteld toneelstuk van Sophie 

Redmond opgenomen. Bovengenoemde titel heeft onderzoeker [smk] aan dit 

niet-getitelde toneelstuk gegeven omdat deze de inhoud van het toneelstuk het 

meeste dekt. Onderzoeker heeft de Sranan spelling aangehouden die in het 

toneelstuk wordt gebruikt. 

In genoemde Aurora editie is een scène opgenomen waarin vader Johan 

binnenkomt en moeder bezig is met huishoudelijk werk. Meteen na zijn 

binnenkomst gaan moeder en vader voor de zoveelste keer in discussie of het 

verantwoord is om hun enige zoon Willem naar Holland te sturen. Willem heeft 

net zijn school met succes en met prachtige cijfers afgerond. Hij zou in 

aanmerking kunnen komen voor een beurs om in Holland te gaan studeren. 

Moeder wil haar enige zoon dicht bij haar in de buurt hebben omdat er teveel 

nare dingen op de wereld gebeuren. Vader vindt dat moeder het geluk van hun 

zoon in de weg staat en hem zijn kansen om in het leven te slagen ontneemt, als 

zij hem niet naar Holland laat gaan. Vader wijst moeder erop dat zij op God moet 

vertrouwen dat het in Nederland goed zal gaan met hun zoon.  
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Er wordt gepraat over problemen, moeilijkheden en verleidingen die 

jongelui die zonder begeleiding en helemaal alleen naar Holland worden gestuurd 

op hun weg kunnen tegenkomen; en dat ze soms niemand hebben bij wie ze 

kunnen aankloppen als ze in moeilijkheden komen. Een buurvrouw die zich 

inmiddels ook in de discussie heeft gemengd stelt voor om Willem in het 

Hernhutterhuis aan de Sarphatikade in Amsterdam onder te brengen. Zij legt uit 

dat het Hernhutterhuis een christelijk hotel is waar gelovige studenten onder 

toezicht van gelovige volwassenen wonen. Dit stelt moeder gerust, en zij stemt er 

uiteindelijk mee in om Willem naar Holland te laten gaan.
214

 

Herkenbare thema’s zijn de christelijke religie en het loslaten van 

volwassen kroost. De strekking van dit stuk is meerledig. Ten eerste, het 

religieuze accent om te vertrouwen op God in ons doen en handelen. Ten tweede 

wordt uitgebeeld dat ouders door overleg tot een compromis kunnen komen als 

het om de toekomst van hun kinderen gaat. Ten derde wordt in dit stuk uitgebeeld 

dat het voor een moeder moeilijker is dan voor een vader, om kinderen het nest 

te laten uitvliegen. De strekking van het toneelstuk is vooral, dat als het moment 

is aangebroken om het kind los te laten, in de praktijk een vader daar makkelijker 

in blijkt te zijn dan een moeder. 

 

 

10.5.10   De Wereld heeft geen wachtkamer (1954) 

 

Dit toneelstuk is door Maurits Dekker (1949) geschreven. Het spel heeft de 

atoombom als thema. De personages in Dekkers stuk zijn: Professor Charles 

Thomson, zijn zoon dr. James Thomson, chemica dr. Mary Holms, Ingenieur 

George Benner, Generaal Greenway, medicus dr. Clark, dienstbode Anne, en 

elektricien Max. Van Kempen (2003:544) vermeldt dat in het toneelstuk de 

Wereld heeft geen wachtkamer ‘de zwarte Sophie Redmond’ de moeder van ‘de 

witte Wim van Binnendijk’ speelt. Deze vermelding is niet juist. In het drie 

bedrijven tellende toneelstuk van Maurits Dekker de Wereld heeft geen 
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 In Aurora (augustus 1954:234-238) is een artikel opgenomen over het Hernnhuttershospitium, een 

tehuis voor studerende jongelui uit De West. Dit hospitium was gevestigd aan de Sarphatikade in 

Amsterdam.  
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wachtkamer is er geen personage te vinden dat een moeder voorstelt. Volgens 

de recensie in Het Nieuws Algemeen Dagblad van 14 juli 1954 over de 

Surinaamse bewerking van dit door Dekker geschreven toneelstuk heeft [de witte] 

Wim van Binnendijk de rol van dr. James Thomson en heeft Sophie Redmond de 

rol van de trouwe nene [aanspreektitel voor oudere dienstbode en kinderoppas] in 

huize Thomson vertolkt. De recensie vermeldt dat nene Sophie Redmond haar 

bescheiden rol verhief door haar uitstekende vertolking. ‘Alle misère en alle 

gevaren voor de menselijke beschaving die het atoomtijdperk zichtbaar heeft 

gemaakt, vatte de simpele, haast primitieve nene samen in de vraag: „waarom 

moeten wij mensen zo leven?" 

Het originele stuk van Dekker speelt zich af in de controlekamer, in het 

laboratorium van een moderne atoombommenfabriek. De deur die toegang geeft 

tot de levensgevaarlijke afdeling in de kelder is gepantserd. Achter die 

gepantserde deur bevindt zich de nieuwe stof, het Pyradium, van Professor 

Thomson; duizend keer sterker dan wat er tot nu toe in Nederland gemaakt is, en 

gemakkelijk te vervaardigen volgens een proces dat volledig geheim is. De 

massa Pyradium die zich achter vier meter dikke wanden van graniet en lood 

bevindt, is niet zo heel veel groter dan de lading van een zeemijn. Niettemin is de 

explosieve kracht groter dan het gezamenlijke vermogen van alle atoombommen 

die tot nu toe in Nederland zijn gemaakt.  

Professor Thomson (wetenschapper) en generaal Greenway 

(vertegenwoordiger van de vermilitariseerde staat) kunnen moeilijk tot 

overeenstemming komen om in de eerstvolgende vergadering van de 

regeringscommissie over de bevredigde resultaten van de geslaagde 

atoomproeven mededeling te doen. Professor Thomson vreest dat ondanks de 

bevredigende resultaten een element van onzekerheid blijft bestaan. Greenway 

vindt dat die vrees door geen enkele van de proeven is bevestigd en dat het 

langzamerhand tijd wordt om van dit onderzoek dat miljoenen verslonden heeft, 

eindverslag te doen aan de regeringscommissie en daarmee een nieuw 

atoomtijdperk in te luiden. Wanneer doctor Thomson (de stem van het geweten) 

als optie geeft om te weigeren mee te doen aan het verpesten van de wereld 

krijgt hij zijn vader (professor Thomson) aan zijn kant.  
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In zijn inleiding in de roman naar het gelijknamige toneelstuk, vermeldt 

Buskes Jr. (1955) dat dit toneelstuk geen oplossing geeft voor de 

wereldproblemen, en ook niet de pretentie heeft een oplossing voor 

wereldproblemen te geven in het tijdperk van de atoombom. Dit stuk maakt de 

afschuwelijke bedreiging die de atoombom met zich meebrengt tot een voelbare 

en zichtbare werkelijkheid en stelt een ieder verantwoordelijk: de atoomgeleerde, 

de generaal, en de man van de straat. Een ieder is erbij betrokken. De wereld 

heeft nu eenmaal geen wachtkamer voor hen die het spel niet bevalt en er buiten 

willen blijven. Het thema van dit toneelstuk was actueel in betreffende periode. 

Het onderwerp keert zich tegen het fatalisme en de wanhoopstemming van 

volstrekte machteloosheid dat wij niets aan de dingen die gebeuren kunnen 

veranderen, en dat wij tussen de raderen van het wereldgebeuren worden stuk 

gewreven. Heel het stuk wordt beheerst door de keuze tussen goed en kwaad. 

Maurits Dekker geeft ons, meent Buskes jr., geen kans om het verschil tussen 

goed en kwaad te relativeren.  

 

 

10.5.11   Jezus na Watra foe Libi [Jezus, het Water des Levens] (1955) 

 

Het passiespel Jezus na Watra foe Libi (Doelwijt 1972:52-69) gaat over leven en 

sterven van Jezus Christus. Doelwijt (1972:9) vermeldt, dat Sophie Redmond vlak 

voor haar dood de eerste repetities organiseerde van dit in het Sranan 

geschreven passiespel. Het manuscript werd later uitgeleend en niemand zag het 

in jaren terug. Totdat weduwnaar Monkau het schoolschrift en een aantal losse 

bladen terugvond, met daarop de eerste tekst van dit toneelstuk. Doelwijt 

vermeldt voorts, dat Sophie Redmond zich heeft laten inspireren door Green 

Pastures van Marc Connelly, voor Suriname bewerkt door Albert Helman (zie 

10.5.8).  

 In het toneelstuk wordt de Bijbel gesymboliseerd als een mooie groene 

savanne en Jezus als het Water des Levens in deze savanne. De taferelen gaan 

over genezingen verricht door Jezus, de onthoofding van Johannes de doper, de 

verloochening van Petrus, het verraad, de gevangenneming van Jezus na het 
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laatste avondmaal en de gebeurtenissen rondom kruisiging en opstanding van 

Jezus. Naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom het eren en het daarna 

het kruisigen van Jezus, roept een van de toneelspelers: Ai, foe troe, grontapoe 

na asitere. Esde den singi hosiana. Tide den bari kruis hem.’ [Waarlijk! De wereld 

is gelijk een paardenstaart. Gisteren zongen ze nog Hosanna. Vandaag roepen 

ze kruisig hem]. 

Ook dit toneelstuk benadrukt de wisselvalligheid van mensen. In dit spel is 

het maatschappelijk fenomeen herkenbaar, dat je beste vrienden je ergste 

vijanden kunnen zijn. Ook dit toneelstuk heeft een sociale strekking, waarbij er 

sprake van is dat de wereld een schouwtoneel is waar een ieder zijn eigen rol 

speelt en op zijn manier schuldig is. 

 

 

10.5.12   A sowtoe [ Het (eten) is zout] (jaartal onbekend) 

 

De in het Sranan geschreven humorvolle eenakter A sowtoe (Doelwijt 1972:48-

51) is voor het eerst opgevoerd in 1976. Dit spel heeft een sociale strekking. 

Herkenbare thema’s in dit stuk zijn: vrijwillige werkloosheid, luiheid, misbruik die 

kinderen kunnen maken van ouderliefde, en hoe moeilijk het voor sommige 

ouders is hun werkschuwe kinderen een bord eten te weigeren. 

In dit toneelstuk zijn een moeder en een vader het met elkaar over eens, 

dat het nu afgelopen moet zijn dat hun volwassen, luie en werkschuwe zoon elke 

dag tijdens het middageten langs komt voor een warme hap. De ouders vinden 

het heel moeilijk om hun volwassen kind dit duidelijk te maken en bedenken een 

plan dat ertoe moet leiden dat hun zoon niet meer langs komt rond etenstijd. Bij 

het eerstvolgende middageten maken de ouders opzettelijk ruzie aan tafel, met 

het doel hun zoon te dwingen partij te kiezen. Vader moppert tegen moeder dat 

de pompoen te zout is, dat het al een poosje zo is dat moeder teveel zout in het 

eten doet, en dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met dit zoute eten. 

Moeder verdedigt zich en beweert dat ze geen druppel zout in het eten heeft 

gedaan, alleen een klein stuk zoutvlees. Als de discussie tussen de ouders een 

fikse ruzie dreigt te worden, vraagt de vader aan de zoon hoe hij hierover denkt. 
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Met veel innerlijke strijd en twijfel kiest de zoon partij voor zijn vader. Onmiddellijk 

reageren beide ouders heel boos naar hun zoon toe. De zoon ziet geen 

mogelijkheid zich te verdedigen, het dreigt zelfs tot een handgemeen te komen 

tussen hem en zijn ouders. Met veel moeite kan hij zonder kleerscheuren het huis 

uit vluchten. 

In een vorig toneelstuk is ook al gebleken dat Sophie Redmond kennis 

heeft van het feit dat veel jongelui vrijwillig werkloos op straat rondhangen. Op 

humoristische toon probeert zij bij deze doelgroep een bewustwordingsproces op 

gang te brengen dat moet leiden tot de behoefte aan gedragsverandering. Het is 

een duidelijke boodschap naar volwassen kinderen toe, om zelf in hun inkomen te 

voorzien en niet zoveel te eisen van hun ouders. Werkschuwe en vrijwillig 

werkloze kinderen moeten begrijpen dat ook hun ouders voor hun eigen 

kostwinning moeten zorgen. Dit stuk laat ook zien hoe moeilijk het voor ouders is 

om hun kind met een lege maag weg te sturen. 

 

Samengevat kan worden gesteld, dat in elk toneelstuk verschillende 

maatschappelijke aspecten zijn verwerkt en in elkaar overgaan. Het aspect 

financiële zelfredzaamheid met betrekking tot jongeren en alleenstaande 

moeders is in verschillende stukken verwerkt. De elementen politiek en 

vrouwenemancipatie zitten bijvoorbeeld in het belang van deelname aan de 

verkiezingen, het belang en noodzaak van de crèche, en het benadrukken van 

financiële zelfstandigheid voor alleenstaande moeders. De samenhang tussen 

mondelinge overlevering van de koloniale geschiedenis en het trots zijn op eigen 

culturele eigenheden zit vooral in het stuk waar de benamingen van 

kotomissiedrachten aan de orde komen en in het gebruik van het Sranan in de 

verschillende toneelstukken. Samenhang tussen de onderdelen politiek en 

vrijheid is te herkennen in de viering van de bevrijdingsdag op 1 juli. Deze dag 

wordt tegenwoordig Keti Koti (de ketenen zijn verbroken) genoemd. 

Gezondheidszorg en etnicisme komen terug in het thema bloedtransfusie waar 

hoogmoedswaan aan de orde komt. Naastenliefde is te herkennen in de stukken 

waar er sprake is van geldinzameling voor leprapaviljoens, voor de leprapatiënt, 

en voor getroffenen bij de overstroming van 1953 in Nederland. De christelijke 
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religie is in verschillende toneelstukken verwerkt. Ook de wereldproblematiek in 

de tijd van de atoombom is in een toneelstuk verwerkt. 

 Bij elk toneelstuk is sprake van een combinatie van verschillende 

maatschappelijke aspecten en wordt het publiek aangezet tot nadenken. Dat 

Sophie Redmond  het Toneel als podium heeft gebruikt om het volk te bereiken, 

kan gezien worden als een van haar strategieën om omstandigheden naar haar 

hand te zetten om een doel te bereiken. Hiermee is deelvraag 2 verder 

uitgewerkt. Het publiek wordt in zekere zin gedwongen om op rationele wijze 

beslissingen te nemen, te streven naar autonomie in de prívé-sfeer en in de 

publieke sfeer, en oog te hebben voor economische, sociale en politieke situaties. 

Dit modern mondiaal verschijnsel waar geen cultuur of samenleving zich aan kan 

onttrekken, is in eerdere hoofdstukken aan de orde geweest. 

 

 

10.6 Sophie Redmonds bijdrage aan emancipatievieringen in Suriname 

 

Naast haar verschillende podia op het gebied van gezondheidsvoorlichting, toneel 

en vrouwenemancipatie, had Sophie Redmond nog een podium waar vrouwen en 

mannen de gelegenheid kregen een emancipatoire boodschap over te brengen 

op het publiek: de emancipatievieringen. Voordat wordt ingegaan op Sophie 

Redmonds bijdrage aan het Emancipatie Herdenkings Comité (hierna te noemen 

EHC), volgt eerst een korte terugblik op de instelling van het eerste 

emancipatiecomité. 

In 1904 werd het eerste emancipatiecomité ingesteld door de heer C.P. 

Rier, onder de naam Veertigjarige Emancipatie-feest Commissie. Dit eerste 

emancipatiecomité bestond uit de dames O. Burne en Lobato de Mesquita en de 

heren H.W. Brink, C.P. Rier, A. Wolff, I. Wolff, J.C. Burne, A. van Engel, W. 

Doorn, F.C. Vrugtboom, F. Krenten en J.C. Synas (Abbenhuis 1964:138). De 

emancipatieviering is ter herinnering aan 1 juli 1863, toen in de Nederlandse 

koloniën (Suriname en de Nederlandse Antillen) de tot slaaf gemaakten van het 

slavenjuk werden bevrijd. Sindsdien wordt elk jaar op 1 juli de afschaffing van de 

slavernij herdacht door Surinamers en Antillianen in Suriname, de Nederlandse 
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Antillen en Nederland.  

Rier heeft als eerste initiatiefnemer, het emancipatiefeest uit de kerk 

gehaald en in de gemeenschap geplaatst. In zijn eerste grote rede tot het volk, de 

emancipatierede van 1904, heeft hij geprotesteerd tegen het zijns inziens te 

sterke element ‘vreemdelingen’. Daarmee bedoelde hij de Duitse leraren op de 

scholen van de EBG. Hij gaf als motief dat hun functie als leraar ten koste ging 

van het Nederlands op school en onder het volk. Ondanks het feit dat het Sranan 

de taal van zijn hart was, bleek Rier een vurige propagandist te zijn voor het 

Nederlands als volkstaal, schooltaal en cultuurtaal voor de Creoolse bevolking om 

zich maatschappelijk te kunnen ontwikkelen (Abbenhuis 1964:126).  

 

 

10.6.1   75-jarige herdenking van de emancipatie in 1938 

 

Toen op 24 mei 1937 het EHC werd opgericht, ter voorbereiding van de 

herdenking van de 75
ste

 verjaardag van de emancipatie in 1938, was de sfeer een 

heel andere dan in de tijd van Rier. Het hoofdcomité bestond uit de heren A.L. 

Waaldijk (algemeen voorzitter), Dr. J.W. del Prado (ondervoorzitter), Mr. J.C. de 

Miranda (eerste secretaris), R. Anijs (tweede secretaris), en H.J. De Vries 

(penningmeester). Het doel van de oprichting was, naast de herdenking van de 

75
ste

 verjaardag van de emancipatie in Suriname, te komen tot de ‘stichting van 

iets blijvends in het belang van het Surinaamsche meisje en wel in den vorm van 

een Surinaamsche Huishoud- en Industrieschool’.  De oprichting van het 

Herencomité werd spoedig gevolgd door de samenstelling van een Damescomité 

dat zich speciaal zou bezig houden met de voorbereiding van de 

aangelegenheden van bovengenoemde school.  

De voorbereidingen van deze plannen was in handen van een Comité bestaande 

uit de dames H. del Prado-Boekhoudt (ondervoorzitster), E. Monk-Morpurgo 

(penningmeesteresse), A. Corsten–Leckie (secretaresse), A. Abrahams-Kreps, 

Nelly Alvares, J. Lisse, H. de Miranda-Young, Albertina Rijssel, en E.J. Samson. 

Dit Damescomité zou de voorbereidingen verrichten onder de algemene leiding 
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van het Herencomité.
215

  

Het EHC wilde de herdenking zien, in het licht van een Stichting die 

blijvende waarde zou hebben voor het Surinaamse meisje van heden en de 

Surinaamse vrouw en moeder van de toekomst. Gouverneur J.C. Kielstra (1933-

1944) werd beschermheer van dit comité, dat in november 1938 het volk een 

huishoudschool aanbood ‘voor leerlingen van alle rang en stand zonder 

onderscheid van godsdienst, waar zowel het eenvoudige volksmeisje van de 

lagere school als het meisje dat de U.L.O of M.U.L.O school had doorlopen, 

gelegenheid krijgt gevormd te worden voor de taak, die haar wacht in het 

huisgezin en in de maatschappij.’
216

 

Op de huishoudschool werd onderwijs gegeven in koken, huishoudelijk 

werk, wassen, strijken en vouwen, nuttige en fraaie handwerken, linnen en 

kostuumnaaien, kinderverzorging, gezondheidsleer, herhalingsonderwijs 

waaronder huishoudelijk rekenen, ontwikkelingsonderwijs, en theorievakken als 

warenkennis bij het koken en huishoudelijk werk.
217

 Op deze huishoudschool zou 

aan Sophie Redmond dagschoolcertificaten worden uitgereikt voor het certificaat 

'Koken speciaal fijne keuken' in oktober 1941
218

 en in september 1947 voor de 

cursus ‘naaldvakken, costuum en linnennaaien’.
219

   

Het feit dat een alleen uit mannen bestaand hoofdcomité op het idee kwam 

een instelling voor meisjes op te richten met een door mannen geformuleerde 

doelstelling, viel niet in goede aarde bij de YWCA. In het dagblad De Surinamer 

van 6 april 1938, is een open discussie over deze kwestie opgenomen, tussen de 

uit Nederland afkomstige mevrouw M.J.P. Oostburg-Cop van de YWCA en het 

EHC. Oostburg-Cop vindt het niet correct dat een Comité dat de belangen van 

het meisje wilde behartigen alleen uit mannen bestaat. Zij stoort zich eraan dat 

het EHC niet bij besturen en leidsters van meisjesverenigingen geïnformeerd had 

naar leemten en behoeften onder die doelgroep. Oostburg-Cop ziet de 

huishoudschool als een weeldeartikel dat handen vol geld zou gaan kosten, en 
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217
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waarvan de noodzakelijkheid op korte termijn door velen niet werd ingezien. 

Volgens Oostburg-Cop was ‘de grote schare van volkskinderen’ op dit moment 

het belangrijkste probleem en diende eerst alle aandacht geschonken te worden 

aan de morele opvoeding van een volk, alvorens men zich blind ging staren op 

praktische en culturele waarde. Oostburg-Cop stelt het EHC voor, haar plannen 

uit te stellen tot betere tijden.
220

  

Het EHC reageert in dezelfde editie van voornoemde krant, door te stellen 

dat de open brief van Oostburg-Cop een tendentieus karakter heeft. Het EHC 

verwijt Oostburg-Cop ervan geen samenwerking te hebben gezocht met het EHC, 

wijst haar op de doelstellingen van het EHC, en op het feit dat het EHC bestaat 

uit een Heren- en een Damescomité. Het EHC geeft aan dat de huishoudschool 

langzamerhand zal voorzien in de in Suriname gevoelde leemten en behoeften 

van meisjes uit verschillende doelgroepen. Het EHC benadrukt dat morele fouten 

zich in geen enkele maatschappij alleen beperken tot de lagere volksklasse, en 

verwijst naar het buitenland waar grote waarde wordt gehecht aan de gunstige 

invloed van huishoudscholen op de vorming van de vrouw. Oostburg-Cop wordt 

erop gewezen, dat een huishoudschool niet vervangen kan worden door haar 

arbeid in meisjesclubs.
221

  

Naar aanleiding van deze 75-jarige herdenking van de emancipatie in 

Suriname heeft beschermheer Gouverneur Kielstra toegestaan dat in Suriname 

herdenkingspostzegels mochten worden uitgegeven volgens twee modellen. Op 

de ene zegel staat een afbeelding van een Creools meisje met als opschrift ‘Voor 

het Surinaamsche meisje. SURINAME’, 5 Ct. Op de andere zegel staat een 

afbeelding van een vogel met als opschrift ‘SURINAME 1863-1938 Emancipatie’, 

2½ Ct. De zegels werden met een toeslag verkocht, welke ten bate kwam van de 

nog op te richten Huishoudschool. Een complete serie bestond uit vier waarden, 

elk met een andere kleur. De zegels kostten met toeslag respectievelijk 

viereneenhalf cent (groen), vijf cent (paarszwart), acht cent (bruin) en twaalf en 

een half cent (blauw). Een volledige set kostte dertig cent. De zegels waren vanaf 

1 juni 1938 tot 31 december 1938 bij tweeëndertig postkantoren in Nederland, en 
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op het postkantoor in Paramaribo en in Nieuw Nickerie verkrijgbaar. 

Ongestempelde series waren voor veertig cent en gebruikte zegels voor 

vijfenveertig cent verkrijgbaar bij de penningmeester van het EHC. Buitenlandse 

bestellingen kostten vijfenvijftig cent.
222

  

Vanaf 1938 werd elk jaar emancipatie groots gevierd. 1 juli 1938 was de 

eerste keer dat 1 juli als vrije dag in Suriname zou worden gevierd. Bij resolutie 

van 17 juni 1938 no. 1802 werd door gouverneur Kielstra bepaald, dat alle 

gouvernementskantoren en gouvernementsscholen in verband met de viering op 

1 juli 1938 van het 75-jarige emancipatiejubileum gesloten zouden zijn. Deze 75
ste

 

emancipatie werd gevierd van 29 juni 1938 tot en met 4 juli 1938. Op 29 juni en 1 

juli werden herdenkingsspeldjes verkocht. Op 30 juni om 20.00 uur stond er een 

grote volksoptocht in het centrum van Paramaribo gepland met muziek, fakkels 

en lampions. Voor 1 juli had het EHC een programma uitgestippeld van 6.00 uur 

tot 20.00 uur: kerkdiensten, reveille, koraalmuziek, ovatie met muziek van 

marktvrouwen aan de gouverneur, kranslegging, volksspelen, sportdemonstraties 

en een feestavond in Thalia. Het Thaliaprogramma bestond uit toespraken, zang, 

klassieke muziek en historische taferelen. Deze avond werd bijgewoond door 

gouverneur Kielstra, de gouverneursvrouw en hun gezelschap. Op 2 juli om 19.00 

uur was er opening van de Jubileumbazaar door de gouverneur op het terrein van 

de buitensociëteit Het Park en om 20.30 uur was er een volksbal onder de 

overdekte markt. Zondag 3 juli was kerkdag. Het jubileumjaar werd afgesloten op 

4 juli met een kinderbazaar, een jubileumbazaar en een volksbal.
223

  

In De Surinamer van 7 september 1938 plaatste het EHC het volgende 

bericht: ‘De statuten van het E.H.C. zijn bij gouvts. resolutie van 26 Aug. 1938 

goedgekeurd en in het G.A.B. opgenomen. Het comité draagt den naam van 

“Emancipatie Herdenkings Comité”. Het is gevestigd te Paramaribo en stelt zich 

ten doel te arbeiden aan den moreelen, socialen, economischen en 

intellectueelen opbouw van de vrouw in Suriname. Het Comité tracht dit doel te 

bereiken door: 1. op den grondslag van en met voortzetting van het algemeen 

vormend onderwijs huishoud- en nijverheidsonderwijs aan meisjes en vrouwen te 
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verstrekken in een of meer huishoud- en industriescholen. 2. de belangen van de 

vrouw en haar arbeid voor te staan bij overheid en publiek. 3. alle wettige 

middelen, die tot het doel bevorderlijk zijn. De geldmiddelen van het Comité 

bestaan uit: 1. contributiën der leden, 2. bijdragen der begunstigers, 3. school- en 

cursusgelden, 4. eventueel aan het Comité toe te kennen subsidiën, 5. giften, 

legaten en andere toevallige baten.’  

 

 

10.6.2   Herdenking van de emancipatie in 1950 en 1953 

 

Er was veel animo, toen in 1950 een oproepadvertentie verscheen dat er in 

Thalia op 1 juli 1950 een kotomissieshow zou worden gegeven op initiatief van 

Sophie Redmond en anderen. De vraag was naar oude koto’s en hoofddoeken 

met namen, slagzinnen en odo’s. Er waren ongeveer vijfhonderd kotomissies op 

het terrein van Thalia met rokken uit de hele oude tijd en mooie pangi’s. Kinderen 

vormden een groep die Trow Koekoe demonstreerde; een oud gebruik bij 

trouwpartijen, waarbij de bruiloftstaarten de dag tevoren op het hoofd werden 

rondgedragen en pittige odo’s werden uitgeroepen. Als afwisseling zongen 

kotomissies lobisingi (minneliederen). Aan de show was een tentoonstelling 

verbonden van koto’s en de verschillende manieren waarop de angisa werd 

gebonden. Aan de show was een jury verbonden die prijzen als waardering 

uitloofde. Een van de winnaressen was kotomissie Esseline Polanen; zij kreeg de 

gouverneursprijs. Met dansen, fotograferen en elkaar bewonderen, werd de tijd 

tot 19.00 uur doorgebracht. Daarna trokken velen naar de Rust en Vrede EBG-

kerk, waar ook een kotoshow was die werd opgeluisterd door militaire muziek.
224

 

Het artikel ‘Kottomisie show’ in De Surinamer 4 juli 1950 geeft een 

impressie van de concurrerende sfeer bij de kotomissieshow in Thalia.  

 

‘(…) Om vijf uur heet kottomisie Redmond de Gouverneur en gezelschap, de 

overige aanwezigen welkom, waarna de show begint met een demonstratie van 

de trouw koekoe optocht. Bij de trouw koekoe werden z.g. boodschappen 
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afgegeven o.a. krijgt men te horen: Sranan wannie autonomie. A sa kiesie 

autonomie. Mekie we fetie foe en fa a fitie. Noso we sa kisi em te kaka kies tiefie. 

[Suriname wil autonomie en zal ook autonomie verkrijgen. Laten wij daarvoor op 

waardige wijze strijden. Anders zullen we tot sint-juttemis moeten wachten].’  

 

Het feit dat er politieke leuzen werden geroepen, zou te maken kunnen hebben 

met de Interim-regeling die in januari 1950 in werking was getreden en met de 

aanstaande afkondiging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 

1954. Het artikel ‘Emancipatiedag’ in De Surinamer van 27 juni 1950 vermeldt het 

volgende: 

 

‘In deze tijd van nationale bewustwording vormt de opheffing van de slavernij een 

historisch parallel. Zoals onze voorouders alle reden hebben om zich te 

verheugen over het einde van hun persoonlijke onvrijheid, hebben wij goede 

reden om blij te zijn met de emancipatie van Suriname als staat.’  

 

In het artikel wordt voorts gewezen op het optreden van Sophie Redmond en 

haar amateurtoneelgroep die de avonduitzending zal opluisteren (zie 10.5.3).  

Het eerstvolgende jubileumfeest van het EHC werd gevierd op de 90
ste

 

verjaardag van de emancipatie in 1953. Sophie Redmond, Albertina Rijssel, 

Esseline Polanen en Paula Velder zaten ook in het 90-jarig EHC. Er werd een 

kotomissieshow georganiseerd op het terrein van de Surinaamse Voetbal Bond in 

Paramaribo, waarvan de opbrengst bestemd was voor het Surinaamse kind.
225

 

Ter gelegenheid van deze emancipatiedag trok een groepje meisjes in koto 

gekleed naar het paleis van de gouverneur, waar zij emancipatieliederen ten 

beste gaven. Een aantal van meer dan tweehonderd kleurrijke dansende 

kotomissies met opgemaakte schalen op het hoofd trokken ieders aandacht. 

Vrouwen in veldkledij uit de slaventijd demonstreerden met houwer (kapmes) het 

slavenwerk op het ritme van de muziek. Autoriteiten op burgerlijk en kerkelijk 

gebied waren aanwezig om deze show te bewonderen. De gouverneursprijs werd 
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uitgereikt voor de oudste nationale koto die gedragen werd door een meisje van 

twaalf jaar.
226

 

In Aurora (augustus 1953:220) wordt vermeld dat de netto opbrengst van 

deze kotomissieshow, de herdenkingsavond, lijsten en giften, ruim drieduizend 

gulden bedroeg. Deze opbrengst zou met medewerking van het CCS uitsluitend 

worden besteed aan de muzikale opleiding van het Surinaamse kind. 

 

 

10.7 Conclusies: maatschappelijke betekenis binnen de sociaal-culturele 

dimensie 

 

In dit hoofdstuk is onderzocht, hoe werk en interesses van Sophie Redmond 

geplaatst kunnen worden in het opkomende nationalisme. Dit hoofdstuk laat zien 

hoe de Hollandse kolonisator via CCS en STICUSA de culturele ontwikkeling in 

het veranderende koloniale Suriname in door hem vastgestelde banen trachtte te 

leiden. Binnen dat streven was de Hollandse Aanwezigheid duidelijk aanwezig, 

voornamelijk binnen de matrixwaarden taal en cultuur. Verschillende etniciteiten 

reageerden op de culturele samenwerking van ‘erbij horen’, door zich te uitten in 

hun verscheidene manieren van culturele expressie. Daarmee wilden zij 

aantonen dat hun ‘anders zijn’ niet minder waardig was dan de koloniale 

voorbeelden.  

Het was in Schouwburg Thalia waar Sophie Redmond zich ontpopte als 

een persoon die niet alleen arts was maar ook kunstzinnige kwaliteiten bezat. Zij 

werd lid in een tijd waarin in Thalia een stroming was die het Surinaamse toneel 

waardeloos en zonder achtergrond vond, en niet elke donkergekleurde persoon 

zomaar lid van Thalia kon worden. Sophie Redmond wilde in het bijzonder de 

sociale onderklasse met haar opvoedkundige toneelstukken bereiken. Door 

middel van deze activiteiten kon zij als agent of change bereiken dat mensen zelf 

ook wat konden doen aan hun situatie. Voor zover er een opbrengst was ging het 

naar een of ander sociaal doel. Zij is gestorven toen het Surinaamse toneel 

ingang begon te vinden in Thalia. 
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De maatschappelijke betekenis van Sophie Redmond binnen de sociaal-

culturele dimensie zit voornamelijk in haar pogingen om gedragsverandering op 

gang te brengen bij bepaalde doelgroepen. De voorlichtings-, kennis-, en 

overtuigingsfunctie, zoals in 5.5.1  besproken, zijn herkenbaar in veel van haar 

toneelstukken. Uit haar stukken blijkt haar betrokkenheid en gevoel van 

samenhorigheid met haar doelgroepen. Via haar toneelstukken probeert zij 

mensen inzicht te geven in en bewust te maken van wat er in de samenleving 

speelt. Een herkenbare agent of change rol hierin is dat zij via het toneel contact 

blijft houden met vooral de doelgroep alleenstaande moeders. In haar 

toneelstukken laat zij telkens weer zien dat zij op de hoogte is van de noden en 

problemen van deze doelgroep. 

Het Sranan aspect in de toneelstukken kan geplaatst worden in haar agent 

of change rol bij de strijd om een gelijkwaardige positie van het Sranan en het 

Nederlands. Zij had een voorkeur voor haar ‘mamatongo’. Ook de bijdragen aan 

de emancipatievieringen waren onderdeel van de sociaal-culturele dimensie van 

de persoon Sophie Redmond. Ook deze activiteiten hadden een voorlichtende en 

opvoedkundige waarde. In het bijzonder, omdat Sophie Redmond consequent en 

voortdurend speelde met de elementen taal en cultuur die een wezenlijk 

onderdeel uitmaken van de manier waarop en de mate waarin mensen vorm 

geven aan hun perceptie op zelfidentificatie en zelfwaarde.  

De van oorsprong Hollandse mevrouw Oostburg-Cop zag de 

huishoudschool als een weeldeartikel dat handen vol geld zou kosten. Zij stelde 

dat de noodzakelijkheid van een huishoudschool op korte termijn door velen niet 

wordt ingezien. Zij wees op ’de grote schare van volkskinderen’ die het 

belangrijkste probleem vormden, en dat allereerst alle aandacht geschonken zou 

moeten worden aan de morele opvoeding van een volk alvorens men zich blind 

staart op praktische en culturele waarde. Dat Oostburg-Cop het EHC voorstelt het 

oprichten van een Huishoudschool uit te stellen tot betere tijden, is een heel 

andere visie dan die welke Sophie Redmond had. De certificaten die huisarts 

Sophie Redmond op de dagopleiding van de huishoudschool heeft behaald 

kunnen worden gezien als een statement. Wellicht heeft deze huisarts met het 

behalen van haar huishoudschooldiploma’s een signaal willen afgeven dat de 
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huishoudschool kan voorzien in leemten en behoeften van meisjes en vrouwen uit 

alle groepen in de samenleving, ongeacht hun opleiding of status. Een soortgelijk 

signaal heeft zij wellicht ook willen afgegeven met betrekking tot de crèche die zij 

ondersteunde via haar toneelstukken en haar ingezonden stukken in Aurora.  

Sophie Redmond leefde in een tijd van ontwakend cultureel nationalisme. 

Een periode waarin personen en groepen op verschillende manieren in verzet 

kwamen tegen het feit dat de kolonisator eigen normen, waarden en cultuur 

verheven had boven die van de gekoloniseerde etniciteiten. Een periode waarin 

de assimilatiepolitiek werd ingezet om de verschillende etnische culturen te doen 

versmelten tot één ongedeelde Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap. Zij 

kreeg te maken met koloniale machtsmatrixwaarden die via de assimilatiepolitiek 

wortel hadden geschoten bij grote delen van de gekoloniseerde bevolking.  

De paradox is dat zij zich heeft laten scholen door de kolonisator ingestelde 

instituties met het Nederlands als voertaal; en dat zij een overtuigd en belijdende 

christen was, de religie van de kolonisator. Echter, deze moderne koloniale 

criteria hebben er juist toe bijgedragen dat zij met volle overtuiging haar ‘anders 

zijn’ kon profileren. Haar toneelstukken,  haar radioprogramma en 

gezondheidsvoorlichtende artikelen waren grotendeels in Sranantongo. Ook via 

haar kotomissieshows gaf zij blijk van waardering voor het eigene en het 

verlangen naar autonomie. Die verschillende elementen in haar culturele 

expressie en haar agents of change activiteiten op dat gebied, kunnen worden 

gezien als emancipatorische expressies, en kunnen worden geplaatst binnen een 

nationalistisch denken. Tegen deze cultuurhistorische achtergrond geplaatst kon 

de sociaal-culturele dimensie van de persoon Sophie Redmond het beste 

duidelijk worden. Hiermee is de derde deelvraag ‘wat zijn momenten en 

omstandigheden in Sophie Redmonds leven die haar bijdrage aan 

vrouwenemancipatie, het opkomende nationalisme en de gezondheidszorg in het 

moderniserende koloniale Suriname kunnen duiden’ verder uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK 11 

SOCIAAL-POLITIEKE DIMENSIE VAN DE PERSOON SOPHIE REDMOND 

 

11.1 Inleiding 

 

De instelling van de Koloniale Staten in 1866 was een eerste stap in de richting 

van politieke zelfstandigheid van Suriname. Dit hoofdstuk begint daarom met een 

bespreking van de periode vanaf instelling van de Koloniale Staten tot het eerste 

democratisch gekozen Statencollege in 1949. Al in haar eerste zittingsjaar was er 

in dit herboren Surinaamse parlement sprake van politieke turbulentie die het jaar 

daarop een kabinetscrisis tot gevolg had. Sophie Redmond heeft toen een poging 

gewaagd om in de Staten van Suriname te komen. Er wordt onderzocht waarom 

Sophie Redmond zich op het politieke front begaf, welke vormen die strijd 

aannam en er wordt stilgestaan bij haar verkiezingstoespraak. Welke factoren en 

welke krachten zijn herkenbaar in deze verkiezingsstrijd? Wie waren haar 

tegenstanders? Welke groepen werkten haar tegen? In welke mate 

participeerden vrouwen in het politieke leven? Wat was de reactie van de 

bevolking op Redmonds deelname aan deze verkiezingen?  

Dit hoofdstuk is een verdere uitwerking van de deelvraag: wat zijn 

momenten en omstandigheden in Sophie Redmonds leven die haar bijdrage aan 

vrouwenemancipatie (…) in het moderniserende koloniale Suriname kunnen 

duiden? De manier hoe de verkiezingsstrijd werd uitgevochten maakte deze 

onafhankelijke kandidaat het mikpunt van seksisme en etnicisme. De 

verkiezingsstrijd had een dramatisch verloop voor de onafhankelijke kandidaat 

Sophie Redmond. Tot slot wordt de wereld van Sophie Redmond bekeken via het 

nieuws in de kranten De Surinamer en De West vanaf 1950 tot en met 1955, het 

jaar van haar overlijden. Tegen deze historische achtergrond wordt een poging 

gedaan haar maatschappelijke betekenis binnen de sociaal-politieke dimensie 

duidelijk te krijgen.  
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11.2 Van instelling Koloniale Staten naar algemeen kiesrecht 

 

De afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën in de West in 1863, 

ging gepaard met de invoering van een bij Wet geregeld Regeringsreglement in 

1865. Deze trad op 1 januari 1866 in werking. De belangrijkste bepaling van het 

Regeringsreglement had betrekking op samenstelling en bevoegdheden van het 

in te stellen vertegenwoordigend College in Suriname, de Koloniale Staten 

genoemd. De instelling van de Koloniale Staten in 1866 was een eerste stap in de 

richting van politieke zelfstandigheid van de bevolking.
227

 

Tot 1901 werden van de dertien Statenleden vier door de gouverneur 

benoemd en negen door de kiezers gekozen op basis van censuskiesrecht. Het 

voorlopig kiesreglement van 1866 bepaalde de minimumbijdrage in de directe 

belastingen op ƒ 60 om kiezer te kunnen zijn (0.5% van de bevolking, absoluut 

200-300 kiezers). Vanaf 1901 werden Statenleden gekozen door personen die 

belasting betaalden over een jaarlijks inkomen van ƒ 1400 of meer (<1% van de 

bevolking, absoluut circa 1000 kiezers). De verkiezing voor leden van de 

Koloniale Staten geschiedde vóór 1906 zonder voorafgaande kandidaatstelling. 

De kandidaatstelling werd bij verordening van 9 november 1905 ingevoerd. Deze 

kandidaten werden niet zozeer op grond van een beginselprogramma gekozen, 

maar in de eerste plaats als persoon. In 1918 werd in de Koloniale Staten met 

algemene stemmen een motie aangenomen voor verlaging van de censusnorm 

en de invoering van het capaciteitskiesrecht. Het in 1919 opgericht comité 

Volksbelang richtte in haar oprichtingsjaar een rekest tot de koningin waarin het 

pleitte voor uitbreiding van het kiesrecht. Dit comité stond in het bijzonder de 

belangen van de lagere middenklasse voor.
228

 

Bij de nieuwe Surinaamse Staatsregeling van 1936 werden de leden van 

de Koloniale Staten gekozen op grond van census en capaciteitskiesrecht, 

waarbij tien Statenleden werden gekozen en vijf door de gouverneur werden 

benoemd. Het jaarlijks belastbare inkomen voor kiesgerechtigden werd 
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teruggebracht op ƒ 1000. Krachtens de Staatsregeling van 1937 kregen vrouwen 

passief kiesrecht. Bij de Statenverkiezingen van 1938 werd Grace Ruth 

Schneiders-Howard als eerste vrouw gekozen in het College.
229

 

In 1946 werd voor de laatste keer een verkiezing gehouden op grond van 

census- en capaciteitskiesrecht. In dat jaar maakte de gouverneur van Suriname 

voor de laatste maal gebruik van zijn bevoegdheid om Koloniale Statenleden te 

benoemen. De Staatsregeling van 1948 schreef een kiesstelsel voor, gebaseerd 

op algemeen kiesrecht. Dit stelsel werd in detail geregeld in het Kiesreglement, 

dat in datzelfde jaar tot stand kwam. Daarin werd bepaald dat de Staten van 

Suriname uit eenentwintig gekozen leden zou bestaan Dit kiesreglement is 

sindsdien meerdere malen gewijzigd. In 1949 trad het algemeen kiesrecht in 

werking.
230

  

Op 30 mei 1949 vonden de eerste algemene verkiezingen plaats. Het was 

de eerste keer in de Surinaamse geschiedenis dat ieder volwassen burger zijn 

stem mocht uitbrengen. Het bij wet ingevoerde kiesstelsel verdeelde Suriname in 

kiesdistricten. Aan het district Paramaribo werd een buiten proporties groot aantal 

zetels in het parlement toegewezen. Van de eenentwintig zetels die de Staten 

van Suriname telde kreeg Paramaribo er tien, wat allesbehalve in 

overeenstemming was met het aantal kiesgerechtigden daar vergeleken met de 

rest van het land. Onder de negenenveertig kandidaten die zich verkiesbaar 

hadden gesteld voor de tien zetels voor Paramaribo bevonden zich vijf vrouwen: 

mej. A.R.M. Tjin A Djie en A.A.J. Eygenberger- Gemmel (Progressieve 

Surinaamse Volkspartij), mevr. W.A.L. Putscher
231

 (Dames Comité), mevr. G.R. 

Schneiders-Howard
232

 (Onafhankelijken) en Baronesse J.W. van Lynden
233

 

(Christelijke Sociale Partij). Onder de zesendertig kandidaten die zich verkiesbaar 

hadden gesteld voor de elf zetels in andere kieskringen bevond zich één vrouw: 

L.F. Petri-Hedges Abrahams (Onafhankelijken) kieskring II Suriname. In 

Paramaribo was de NPS in die periode de grootste politieke partij van de Creolen. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij de eerste algemene verkiezingen de NPS 
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de grootste partij in de volksvertegenwoordiging werd. Dertien van de 

eenentwintig zetels werden aan de NPS toegewezen, de VHP kreeg zes en de 

KTPI twee zetels. De kabinetsformateur werd de heer G.J.C. van der Schroeff, 

voorzitter van de NPS. Het nieuwe Statencollege dat gekozen werd op grond van 

het algemeen kiesrecht hield haar eerste vergadering op 9 juni 1949.
234

  

  

 

11.3 De kabinetscrisis van 1950 

 

Van april tot oktober 1950 kende Suriname een turbulente politieke periode. Het 

begon met de zogenoemde ‘hospitaalkwestie’
235

 die ertoe leidde dat acht NPS 

Statenleden, waaronder de voorzitter Van der Schroef en de ondervoorzitter De la 

Fuente, hun lidmaatschap van de NPS opzegden. Zij stelden hun Statenzetel niet 

beschikbaar. Zij beriepen zich op het personenstelsel, met het argument dat zij 

niet aftraden omdat zij de kiezers wilden laten spreken. Ten gevolge van de 

uittreding van de acht NPS Statenleden bestond er geen meerderheid van de 

NPS meer in het Statencollege. Door het wegvallen van deze meerderheid 

onderging de samenstelling van de Staten een zodanige verandering, dat het 

College niet meer geacht kon worden de wil van de kiezers te 

vertegenwoordigen. Verschillende partijen, onder welke de NPS, waren voor 

ontbinding van de Staten en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Ook vanuit 

de zijde van burgers verzochten medeondertekenaars om ontbinding van de 

Staten.
236

  

De politieke twist in Suriname werd vooral in de kranten De West en De 

Surinamer uitgevochten. In dagelijkse polemieken beschuldigden politieke 

kopstukken elkaar over en weer. De eigenaar-directeur van De West was NPS 
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Statenlid D. Findlay. De Surinamer was onder redactie van NPS Statenlid P. 

Wijngaarde. Beide hoofdredacteuren hielden het volk dagelijks op de hoogte van 

wat er zich achter de politieke schermen afspeelde. Daarbij legden zij de nadruk 

op de gegevens die hun zienswijzen ondersteunden. Findlay die zich had 

geschaard achter het kamp Van Ommeren, uitte vooral zijn ongenoegen over 

onderonsjes die volgens hem het belang van het land schaadden. Findlay maakte 

er onder andere bezwaar tegen, dat NPS Statenlid P. Wijngaarde en NPS 

Statenvoorzitter G.J.C. van der Schroeff in het gouvernementshuis besprekingen 

voerden zonder machtiging van de Staten en van de NPS fractie. Findlay had 

Van der Schroeff bij meer dan een gelegenheid er op gewezen dat hij als 

Statenvoorzitter boven de partijen diende te staan. Wijngaarde schaarde zich 

achter het regeringsbesluit en steunde het besluit van de minister van 

volksgezondheid ten volle.
237

 

De toenmalige gouverneur Klaasesz (1949-1956) voerde gesprekken met 

en vroeg adviezen aan verschillende deskundige kopstukken uit de politiek. Hij 

sprak met voor- en tegenstanders over een eventuele ontbinding van de Staten. 

De gouverneur zat in een lastig parket, temeer omdat de NPS zelf om ontbinding 

van de Staten vroeg en nieuwe verkiezingen eiste. De gouverneur besloot niet tot 

ontbinding van de Staten over te gaan. Hij gaf aan de president van het hof van 

Justitie mr.dr. J.A.E. Buiskool en aan de minister van financiën J.A. Drielsma een 

informatieve opdracht om een nieuw kabinet te vormen. Na besprekingen met 

vooraanstaande politici gevoerd te hebben, deelden voornoemden op 14 juli 1950 

de gouverneur mee dat zij geen definitieve opdracht tot kabinetsvorming kunnen 

accepteren en zich daarom terugtrekken.
238

  

Op de algemene vergadering van 16 juli 1950 sprak het hoofdbestuur van 

de NPS een motie van wantrouwen uit tegen het Statencollege in hun huidige 

samenstelling en zond deze op 19 juli 1950 aan de Staten. Vervolgens stelde 

ondervoorzitter van de Staten E. de la Fuente zijn Statenzetel beschikbaar. Hij 

verklaarde bij zijn aftreden als lid van de Staten van Suriname, dat hij door deze 

daad het Surinaamse volk in de gelegenheid wilde stellen om een uitspraak te 
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doen over de zaak die haar maandenlang had beziggehouden. Op grond van het 

kiesreglement van Suriname moesten er tussentijdse verkiezingen worden 

gehouden bij het aftreden van een Statenlid. Ook dit was voor de gouverneur nog 

geen aanleiding om de Staten te ontbinden. Na het wegvallen van De la Fuente 

werden geen openbare vergaderingen meer gehouden. Zoveel mogelijk werd 

alles in huishoudelijke bijeenkomsten afgehandeld.
239

  

Vervolgens begon de NPS in augustus 1950 te adverteren voor 

kandidaatstelling ter vervulling van de opengevallen vacature in de Staten. In de 

media werd het volk ingelicht over het kiesstelsel. Politieke partijen begonnen met 

hun propagandabijeenkomsten. Open brieven met een politieke boodschap 

verschenen in de kranten. Inmiddels had de NPS de Hindoestaan William Juglall 

als kandidaat naar voren geschoven. In De West van 21 augustus 1950 en in De 

Surinamer van 22 augustus 1950 is een gezamenlijk ingezonden stuk 

opgenomen van de Surinaamse Christelijke Vrouwenbond, de Jonge 

Vrouwenorganisatie De Dauwdrop, de Katholieke Jonge Vrouwenbeweging en de 

Lutherse Damesvereniging Arbeid Adelt. De vrouwenorganisaties protesteren 

tegen de wijze waarop vrouwen betrokken werden bij de politieke strijd en zijn 

van mening dat familieleden en vrouwen buiten de politieke kwesties en 

polemieken in de kranten moesten blijven. 

In De West van 29 augustus 1950 wordt verslag gedaan van de 

laatstgehouden openbare Statenvergadering. Ondanks door de NPS ingediende 

en aangenomen motie van wantrouwen tegen het College, nam deze partij deel 

aan de vergadering. Bij deze vergadering waren veel politieagenten aanwezig. In 

hun redevoeringen staken de NPS Statenleden hun grieven tegen de 

samenstelling en het aanblijven van het College niet onder stoelen of banken. 

Verschillende Statenleden spraken een woord van waardering uit voor De la 

Fuente die zijn zetel beschikbaar durfde te stellen.  

De NPS’er Pengel, die zich geschaard had achter het kamp Van 

Ommeren, zegt in zijn rede dat men Van der Schroef een Judas noemt en dat 

men met diepe minachting en grote verachting op hem neerkijkt. Pengel noemt 

de heer Van der Schroef schaamteloos. Omdat Pengel deze woorden niet terug 
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wil nemen, schorst Van der Schroef de vergadering. Als de vergadering hervat is 

wordt Pengel het woord ontnomen en mag Findlay spreken. Deze brengt hulde 

aan de afwezige De la Fuente en noemt het groepje uitgetreden NPS’ers dat in 

de Staten blijft zitten misdadigers. Als Findlay het woord misdadigers niet wil 

terugnemen, wordt de vergadering weer geschorst. In de loop van de wederom 

hervatte vergadering spreekt Van Ommeren in zijn rede Van der Schroef 

persoonlijk aan. Hij weigert Van der Schroef als voorzitter aan te spreken omdat 

hij hem niet als Statenvoorzitter erkent. Als Van Ommeren het woord misbruiken 

laat horen, vraagt Van der Schroeff hem dit woord terug te nemen. Van Ommeren 

beargumenteert waarom hij weigert het woord misbruiken terug te nemen. Er 

klinkt applaus vanuit de zaal. Nadat ook bij verschillende interrupties Van der 

Schroeff persoonlijk wordt aangesproken sluit hij de vergadering.  

Alle plaatsen op de beide tribunes waren bezet. Buiten stonden tal van 

teleurgestelde burgers. Deze tumultueuze vergadering zorgde af en toe voor 

luidruchtigheid op de tribunes. Er was een sterke politiemacht in en buiten de zaal 

aanwezig. Men begon zich af te vragen hoe lang het nog zou duren voordat 

gouverneur Klaasesz een besluit nam om de kiezers te laten spreken.
240

 

 

 

11.4 Sophie Redmonds poging om in de Staten van Suriname te komen  

 

In september 1950 deden geruchten de ronde dat dokteres Redmond als 

onafhankelijke kandidaat aan de verkiezingen zou deelnemen. In de West van 2 

september 1950 ontkent de KTPI de geruchten dat hun partij de kandidatuur van 

Redmond zou ondersteunen. De West van 9 september 1950 plaatste een 

ingezonden stuk in het Sranan, ondertekend door ‘Foeroe Anitrisoema’ (veel 

Hernhutters), waarin gemeenteleden worden opgeroepen te stemmen voor de 

hernhutter Juglall. De inzenders geven aan dat zij geen breuk wensen in hun 

gemeente. In De West van 11 september 1950 staat een bericht, waarin wordt 

vermeld dat van een medewerker is vernomen dat op de avond van 10 

september 1950, in de woning van de familie Polanen, een bespreking heeft 
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plaatsgevonden om propaganda te maken voor Sophie Redmond. Uit de namen 

van de aanwezigen meende men op te kunnen maken dat Redmond geen 

onafhankelijke kandidaat was, maar ondersteund werd door uitgetreden 

prominente NPS’ers en de PSV. 

Hierna volgde een serie van ingezonden stukken en polemieken in 

verschillende kranten en periodieken, van voor- en tegenstanders van Redmond 

en Juglall. Het dagblad De West plaatste in de column ‘Nieuwsberichten’ fictieve 

interviews met kopstukken in de samenleving, waaronder een interview met en 

over ‘Sophie Monred’ [Sophie Redmond]. De meeste fictieve interviews worden 

fictief afgenomen door ‘George Finn’ [George Findlay, de hoofdredacteur van De 

West]. De interviewer gaat in op verschillende maatschappelijke kwesties. De 

fictieve interviews met suggestieve vragen waren een verkapte propaganda voor 

de NPS, de partij van de fictieve interviewer, en waren als stoot onder de gordel 

bedoeld.  

In een van de fictieve interviews wordt de geïnterviewde Sophie Monred 

eraan herinnerd, dat een bepaalde groep de aanspraken van haar familieleden in 

de kwestie De Vrijheid heeft tegengewerkt. Sophie Monred wordt erop gewezen 

dat zij nu tot diezelfde groep behoort die haar familie destijds heeft tegengewerkt, 

en dat zij nu tegen degene werkt die deze rechtvaardige zaak toen hebben 

gesteund.
241

 Interviewer George Finn somt op wat de NPS zoal voor de EBG 

gemeente heeft gedaan en hoe vaak de NPS hernhutterkwesties heeft gesteund. 

De fictieve interviewer wijst Sophie Monred erop dat met de kleuren van het 

verraad propaganda wordt gemaakt voor haar kandidatuur. De kleuren rood-zwart 

zijn de kleuren van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) in Nederland. In 

het fictieve interview vraagt Sophie Monred tijd om na te denken of zij zich wel of 

niet moet terugtrekken.
242

  

Hierbij valt te vermelden dat met vlaggetjes en strikjes in de kleuren rood-

zwart propaganda werd gemaakt voor de onafhankelijke kandidaat Sophie 

Redmond. De NPS greep dit aan om het volk erop te wijzen dat dit de kleuren 
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waren van de Nederlandse verraders in de tweede wereldoorlog.
243

 In De West 

van 20 september 1950 staat een bericht waarin wordt vermeld, dat het 

propagandacomité ter ondersteuning van de kandidatuur van Sophie Redmond 

besloten heeft de verkoop van rood-zwarte vlaggetjes en strikjes stop te zetten. 

Als reden wordt onder meer opgegeven, dat de NPS op oneerlijke wijze heeft 

gereageerd door in de media te stellen dat opzettelijk voor de NSB kleuren is 

gekozen. In het artikel wordt voorts vermeld, dat de verkoop wordt stopgezet 

omdat het propagandacomité van kandidaat Redmond wil voorkomen dat deze 

onsmakelijke wijze van politiek voeren wordt voortgezet. Aan deze tussentijdse 

verkiezingen namen uiteindelijk drie partijen in Paramaribo deel: De NPS, de VHP 

en de onafhankelijke kandidaat Sophie Redmond. 

 

 

11.4.1  Een bespreking van de verkiezingstoespraak
244

 van de onafhankelijke 

kandidaat Sophie Redmond 

 

 

Krantenknipsel 6: Affiche verkiezingsrede van Sophie Redmond 

 

Op zondag 1 oktober 1950 hield de onafhankelijke kandidaat Redmond in theater 

Bellevue een verkiezingsrede. In De Surinamer van 3 oktober 1950 is een bericht 

geplaatst, waarin wordt vermeld dat voor de aanvang van de toespraak 

honderden fanatieke NPS’ers zich in het Bellevue theater hadden genesteld, 
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klaarblijkelijk om door ordeverstoring een mislukking te forceren. Nadat een 

driehonderdtal personen gedwongen werd het gebouw te verlaten, kon de 

vergadering rustig voortgang hebben. 

Sophie Redmond stelt zich voor als een van de kandidaten voor de 

aanstaande Statenverkiezingen in Paramaribo en begint haar toespraak in het 

Nederlands. Op humoristische wijze drijft zij de spot met een van haar 

tegenstanders:  

 

‘Landgenoten! Vanmorgen zit ik hier op het podium om, zoals gebruikelijk, mij 

persoonlijk aan U voor te stellen als een der candidaten voor de a.s. verkiezing 

van een lid van de Staten van Suriname op 9 october a.s. in kieskring 1, 

omvattende onze goede stad Paramaribo. Een kennismaking dus. Deze 

kennismaking had echter achterwege kunnen blijven, daar de propagandisten van 

één mijner beide tegencandidaten voor zò krachtige, om niet te zeggen prachtige, 

propaganda voor zijn eigen candidatuur gezorgd hebben.  

In hun overgrote ijver evenwel, om mij van een grote meerderheid van de 

uit te brengen stemmen te verzekeren, hebben zij mijne capaciteiten dusdanig 

overdreven voorgesteld, dat ik het ten zeerste betwijfel, of ik bij een eventuele 

verkiezing tot lid der Staten aan die hooggespannen verwachting, die door deze 

welgeslaagde propaganda gewekt is, zal kunnen voldoen. Door deze bijzondere 

activiteit van mijn tegenstanders was het voor mijn eigen propagandisten, die ook 

wel het een en ander aan kwaliteiten betreffende naar voren wilden brengen, zeer 

teleurstellend, daar hun het gras reeds voor de voeten was weggemaaid.’ 

 

Met ‘één mijner tegencandidaten’ bedoelt Sophie Redmond de NPS, die felle 

propaganda maakte voor hun kandidaat Juglall. In haar toespraak verwijst Sophie 

Redmond op cynische wijze naar de felle NPS propaganda tegen haar 

kandidaatstelling, alsof die partij vreest door de onafhankelijke kandidaat 

verslagen te worden. Daarna gaat zij over tot de ernst van de bijeenkomst:  

 

‘Maar, zeergeachte landgenoten, ik wil mij nu bepalen tot de ernst van deze 

bijeenkomst. En dan wil ik in de eerste plaats van de mij thans geboden 

gelegenheid gebruik maken, om aan hen, die verantwoordelijk zijn voor mijn 

candidatuur mijn dank betuigen voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb ernstig 
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en rijpelijk de aanvaarding van het verzoek voor deze candidatuur, die gesteund 

werd door zeer vele weldenkende en van liefde voor hun geliefd Suriname 

blakende mensen in onze samenleving overwogen. 

Het besluit, om de candidatuur te aanvaarden en wel als onafhankelijke 

candidaat - ik ben nooit als lid van een politieke partij ingeschreven geweest! - 

kwam voort uit mijn innige overtuiging, dat ik ondanks de minder fraaie strijdwijze 

en de methoden, welke in de laatste tijd bij verkiezingspropaganda’s gebruikt 

worden, niet mocht weigeren te voldoen aan het op mij gedaan beroep, om, zo 

gekozen, een steentje bij te dragen tot de waarachtige opbouw van Suriname.’ 

 

In haar toespraak laat Sophie Redmond doorklinken dat zij uit diepe overtuiging 

en vol vertrouwen deelneemt aan deze verkiezingen. Zij benadrukt dat zij 

weloverwogen en na lang en goed nadenken besloten heeft deze weg op te 

gaan. Zij drukt haar dankbaarheid uit aan degenen die verantwoordelijk zijn voor 

haar kandidatuur en het in haar gestelde vertrouwen.  

Hierbij dient te worden verwezen naar Werners (1998:65) die vermeldt, dat 

tegenstanders van de NPS die niet in een politieke partij waren verenigd de 

medicus Sophie Redmond kandidaat hebben gesteld. Ook verschillende 

krantenberichten in De West maken hier melding van. Volgens Werners gaat het 

hier om een populaire medicus die door haar sociale werk en als actrice en 

toneelschrijfster veel bekendheid genoot in Suriname. Dew (1978:90) vermeldt 

dat enkele voormalige NPS’ers die zich bij de PSV hadden aangesloten, zich 

hadden geschaard achter de onafhankelijke kandidaat en alom gerespecteerde 

medicus Redmond. In De Surinamer van 3 oktober 1950 is een verslag 

opgenomen van een PSV vergadering in Luxor, gehouden op 1 oktober 1950 

vanwege het vierjarig bestaan van de partij. Na de herdenking van het vierjarig 

bestaan, werd in de vergadering het standpunt van de PSV uiteengezet inzake de 

verkiezing op 9 oktober. Aan de aanwezigen werd medegedeeld dat kandidaat 

Redmond geen kandidaat is van de PSV maar aangezien zij een voorstander is 

van de Evenredige vertegenwoordiging, het hoofdbestuur van de PSV na rijp 

beraad heeft besloten haar kandidatuur te ondersteunen en warm aan te bevelen 

aan PSV leden.  

In haar verkiezingsrede benadrukt Sophie Redmond dat zij bewust nooit lid 
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is geweest van een politieke partij omdat zij haar zelfstandigheid wil behouden en 

daarom als onafhankelijke kandidaat de strijd wenst aan te gaan: 

 

‘De oprichting van politieke partijen dateert, van de laatste 4 jaren. 

Achtereenvolgens werden opgericht: de Progressieve Surinaamse Volkspartij 

(P.S.V.), de Nationale Partij Suriname (N.P.S.), de Neger Politieke Partij (N.P.P.) 

en de Christelijke Sociale Partij (C.S.P.). Bij een dezer partijen kon ik als Creool 

aansluiting hebben gezocht. Dit heb ik nimmer gedaan; Ik bleef alzo in de politiek 

mijn zelfstandig behouden en kon dan ook bij de laatstgehouden eerste algemene 

verkiezing mijn keuze geheel zelfstandig bepalen, los van elk partijverband. En tot 

op dit moment ben ik onafhankelijk van elke partij, ik ben dus een onafhankelijke 

candidaat. 

Ik moet echter hier aan toevoegen, dat ik met des te meer vrijmoedigheid 

en vertrouwen in een goede uitslag van de stembus deze candidatuur heb 

aanvaard, omdat zij, die zich tot mij gewend hadden, behoren tot diverse groepen 

en, als gij wilt, personen zijn van nogal uiteenlopende wereldbeschouwing. Ook 

nadat ik de candidatuur had aanvaard, kreeg ik verzoeken van verschillende 

zijden en ik kan gerust zeggen, van personen van al de zo even genoemde 

politieke groepen, dat dit werkelijk te denken geeft. Voor mij is het dus het 

duidelijkste bewijs van de noodtoestand, welke op het ogenblik in ons land 

heerst.’  

 

Sophie Redmond profileert zich als een actief handelende moderne koloniale 

vrouw, die in de koloniale maatschappij waar zij deel van uitmaakt zelf de situatie 

bepaalt waarin zij zich wil bevinden. Op haar eigen manier brengt zij tot 

uitdrukking wie zij wil zijn en tot welke groep zij wil behoren. Dit aspect zet zij als 

een sterk politiek punt neer. Haar uitspraak dat personen uit al de partijen die zij 

genoemd heeft haar benaderd hebben, zou erop kunnen duiden dat ook de NPS 

haar benaderd heeft. Door zich nadrukkelijk als onafhankelijke te presenteren, 

geeft Sophie Redmond aan dat haar partij open staat voor alle etniciteiten, 

geloven en gelederen uit het volk.  

 

‘Het stemt mij in elk geval tot tevredenheid, dat sommige partijen zich openlijk 

achter mijn candidatuur geschaard hebben. Tegenstanders van mijn candidatuur 
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vinden dit verschrikkelijk en gaan daarover vreselijk te keer. Dit is echter een 

logisch gevolg. Dit zich aaneensluiten van verschillende groepen is echter het 

logisch gevolg van de geschapen noodtoestand. Dat dit verschijnsel niet zo 

onlogisch is, als men het wil doen voorkomen, blijkt b.v. uit het bondgenootschap 

van Rusland met de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Van deze plaats wil 

ik dan ook aan de betrokken partijen mijn dank betuigen voor de mij al verleende 

en de nog te verlenen steun.’  

 

De onafhankelijke kandidaat Sophie Redmond voelt zich gesterkt door haar 

achterban die uit verschillende groepering bestaat. Zij is zich bewust van de felle 

tegenstand van de zijde van populaire Creoolse NPS en realiseert zich dat zij met 

een sterker politiek programma dan de NPS zal moeten komen. Het gemis aan 

een eigen politiek programma probeert zij te ondervangen door te wijzen op het 

overdreven karakter van verkiezingsprogramma’s:  

  

‘Van een candidaat verwacht men altijd een politiek program. En daarom stel ik 

mij voor, dat velen Uwer de wandeling naar Bellevue gemaakt hebben, om kennis 

te nemen van mijn politiek program. Ik ben daarom verplicht aan U, geachte 

Landgenoten, te zeggen hoe ik tegenover een ontwikkelen en bekend maken van 

zulk een politiek program sta. Bij elke verkiezing worden op de 

propaganda-bijeenkomsten door de verschillende candidaten de punten van hun 

af te werken program opgesomd, waarbij de ene candidaat zijn best doet hem, die 

eerst als spreker is opgetreden, te overtroeven. Punten voor zo'n program liggen 

voor het grijpen, ook voor mij. En wanneer ik het voornemen had u een program 

met welk adjectief ook ervoor, b.v. schitterend, sober of overladen te komen 

opdreunen, dan had ik gemakkelijk werk. Want de punten daarvoor had ik maar 

over te nemen uit de voor alle candidaten zo mooi uitgewerkte programma's der 

verschillende politieke partijen in ons land. Elke candidaat kan het als program 

door de verschillende partijen op papier gestelde voor bijna 100% onderschrijven, 

want al deze partijen beogen in het algemeen hetzelfde, nl. het welzijn van Land 

en Volk van Suriname. En hiernaar toch streeft ieder rechtgeaarde Surinamer.’ 

 

In haar verkiezingsrede probeert Sophie Redmond met feitelijke argumenten en 

overtuigingskracht aannemelijk te maken dat en waarom in sommige politieke 
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programma’s overdreven wordt. Zij wijst erop dat bij verkiezingen politieke 

partijen altijd een krachtiger verkiezingsprogramma willen presenteren dan hun 

tegenstanders maar in feite heel veel punten met elkaar gemeen hebben. Zij 

benadrukt dat alle partijen streven naar welzijn van land en volk.  

Vervolgens geeft zij aan dat zij als vrouw wel iets extra zou kunnen 

toevoegen, namelijk punten die voor haar seksegenoten van groot belang zijn en 

het ten zeerste waard zijn om naar de verwezenlijking daarvan in het 

Statencollege te streven. Hier zet Sophie Redmond in, op haar positie als 

ervaren, deskundige en geëngageerde vrouw die er goed van op de hoogte is 

van wat er zich in de maatschappij afspeelt:  

 

‘Bij de tientallen punten, die uit al deze partijprogramma's zouden kunnen worden 

overgenomen, zou ik als VROUW enige kunnen toevoegen, die voor mijn 

seksegenoten van groot belang zijn en ten zeerste waard, dat naar hun 

verwezenlijking in het Statencollege wordt gestreefd. Als praktiserend medicus 

met een 17-jarige ervaring zou ik aan de vele punten in die programma's vermeld, 

nog enige kunnen toevoegen en U dan naar huis doen terugkeren, wellicht in de 

overtuiging, dat ik werkelijk een héél mooi politiek program heb ontwikkeld.’  

 

En dan deelt zij het publiek mee waarom zij geen programma heeft:  

 

‘Ik moet U, zeer geachte Landgenoten echter teleurstellen. Ik heb gemeend U 

zo'n opsomming van punten van een politiek program te moeten besparen. Want 

zoals wij allen weten blijkt dit program vrijwel altijd enkel propagandamiddel te zijn 

geweest. Ik zal evenwel niet in ditzelfde euvel vervallen. Ook niet, omdat het 

programma van de enkeling in een College als de Staten van Suriname door hem 

nimmer worden verwezenlijkt en hij mag blij zijn, als het hem gelukt, een heel 

klein gedeelte daarvan behandeld te krijgen, hetgeen buitendien alleen kan 

geschieden met de welwillende medewerking van - en de goede samenwerking 

met zijn medeleden. 

Mijn program? Beschouwt het dan aldus: met de hulp van de Almachtige 

zal ik, indien tot lid der Staten gekozen, trachten in nauwe samenwerking met de 

overige leden alles te doen, wat in het waarachtig belang van ons Land en Volk, 

dus van Suriname, kan zijn. En dan zal men het mij niet euvel duiden, dat ik als 



355 

 

VROUW met hart en ziel in ‘t bijzonder zal werken in het belang van de 

Surinaamse Vrouw met haar vele problemen. Vooral van mijne zusters uit de 

lagere volksklasse, waaruit ik zelf ben voortgekomen.’ 

 

Door zich te presenteren als een volksvrouw die een forse klim heeft gemaakt op 

de sociaaleconomische ladder, probeert zij het publiek ervan te overtuigen dat zij 

als vrouw een toegevoegde waarde kan zijn in het politieke machtsspel binnen 

een mannen- en elitebolwerk. Zij verwijst naar haar eigen emancipatieproces en 

dat zij van daaruit iets voor haar zusters uit de volksklasse kan doen. Hier 

presenteert zij zich als voorvechtsters van het lenigen van noden van 

volksvrouwen. De realiteit was echter dat Sophie Redmond onder de 

volksvrouwen nog stemmen moest proberen te winnen. Aangezien de NPS dé 

Creoolse partij was en de vrouwen achter hun [NPS] mannen stonden zou dit 

geen gemakkelijke klus worden.  

Daarna stapt zij over op haar mamatongo en bedankt zij de aanwezigen 

nogmaals voor het in haar gestelde vertrouwen. Zij belooft met hulp van de Here 

God, alles te zullen doen om de verschillende problemen en vele noden die het 

land bezwaren te helpen oplossen. Zij verzoekt haar achterban op een waardige 

wijze de verkiezingsstrijd in te gaan, zodat zij zich na afloop niet hoeven te 

schamen voor wat ze gedaan of gezegd hebben:  

 

‘Geachte landgenoten! Alvorens te eindigen, wil ik enkele woorden in onze eigen 

taal tot U richten: Ja, mi wani taki wan toe woortoe na wi mama-tongo, da switie 

Sranantongo gi oen.
245

 

Oen alla de verstan taki: Baboen teré na baboenskin! Kondreman, mi de taki oen 

grantangi vo da bigi vertrouw, disi oen poti na mi tapo, nanga ala disi oen de doe 

oen moeiti vo mi kan kom sidom na da moro hei plesi, da Staten vo Sranan, disi 

habi da reti vo helpi vo meki dem wet vo wi en regeri toe wi kondre.
246

  

Foeroe mi no sa taki, ma wan sani oen moe sabi en dati na disi: Efi mi mag 

kom na sei da tafra vo Staten, dan nanga nem vo Masra Gado, mi sa doe ala san 

                                                 
245

 Ja, ik wil enkele woorden in onze moedertaal, onze heerlijke Sranantongo, tot u richten. 
246

 U begrijpt allen dat 'baboen tere na baboen skin' [odo: het bloed stroomt waar het niet gaan kan]!  

Landgenoten, ik zeg u hartelijk dank voor het grote vertrouwen dat u mij hebt geschonken. U doet heel 

veel moeite voor mij om zitting te kunnen nemen in het  hoogste orgaan, de Staten van Suriname. Het 

Lichaam dat gerechtigd is wetten uit te vaardigen en ons land te besturen. 
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mi kan, vo jepi na ini dem difirenti en foeloe notoe, di de na wie tapo.
247

 

Wan sani mi de begi oen ala, wrokoman en Strijman vo da verkiezing vo 

mi: Na da wieki, disi hopo nanga da dei vo tidei, da strij sa bigi reti reti. Te wi 

loekoe san ben pasa te noja, meki wi feti da strij disi na wan fasi, disi fiti. Na so 

wan fasi, dati bakatem, wi wini ofoe wi lasi, wi no moe fieri sjem vo san wi ben 

doe ofoe san wi ben taki.
248

  

Vooral dem brada nanga sisa vo mi vo anitriekerkie mi taki Gado begi oen, 

vo oen no vergiti taki na Zondei 8 october, wan dei fosi da dei vo da Stemming, de 

wan aparti dei vo ibri Anitrisoema. Vooral na dem foeroe foeroe Anitriesoema, disi 

de prodo now nanga dem reti Anitriefasi en frede, taki mi nanga mi papa sa broko 

Anitrikerki, mi de begi disi.’
249

 

 

Sophie Redmond eindigt haar verkiezingstoespraak op bijzondere wijze. De 

laatste zin symboliseert haar populariteit onder het volk en de invloed die vader 

Redmond in de EBG gemeenschap heeft. In eerdere hoofdstukken is de 

maatschappelijke invloed en participatie van vader Redmond op verschillende 

terreinen gebleken. Om enkele te noemen: vader Redmond heeft 

hoogstwaarschijnlijk een vinger in de pap gehad om Sophie Redmond tot 

fondsgeneesheer en Esseline Polanen tot fondsapothekeres benoemd te krijgen 

(8.3). Hij heeft zich als EBG-lid laten uitschrijven toen de kwestie Edna 

Gravenberch speelde (8.3.1 t/m 8.3.1.4). Vader Redmond behoorde tot de elite 

Creolen. Hij zat in de hoogste bestuursorganen van verschillende EBG 

organisaties (5.3.3; 6.2). Vader Redmond kon als een van de kopstukken van de 

EBG blijkbaar veel gedaan krijgen. Na die bijzondere laatste opmerking te 

hebben gemaakt, eindigt Sophie Redmond haar toespraak met het tweede 

                                                 
247

 Veel zal ik niet zeggen. Maar één ding moet u weten en dat is het volgende: als het mij zal lukken 

om zitting te nemen in de Staten, dan zal ik met hulp van de Here God, alles doen wat ik kan, om de 

verschillende problemen en vele noden die ons bezwaren te helpen oplossen. 
248

 Een ding verzoek ik u allen, mijn propagandisten en achterban: deze week, te beginnen op deze 

dag, zal de strijd echt beginnen. Als wij kijken naar wat er tot nu toe is gebeurd, laten wij dan deze 

strijd op een zodanige en eervolle manier ingaan, zodat wij ons na afloop, of wij nu winnen of 

verliezen, niet hoeven te schamen voor wat we gedaan of voor wat we gezegd hebben. 
249

  Vooral mijn broeders en zusters van de protestantse kerk verzoek ik in Godsnaam, niet te vergeten 

dat zondag 8 oktober, een dag voor de verkiezingen, een speciale dag is voor iedere hernhutter. Vooral 

aan de vele hernhutters die trots zijn op hun hernhutterschap en bang zijn dat mijn vader en ik een 

breuk zullen veroorzaken in de protestantse kerk, richt ik dit verzoek.  
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couplet van het [oude] Surinaamse volkslied.
250

 

 

‘Geachte Landgenoten, ik zal eindigen. Dit doe ik met de bede, vervat in het 

tweede couplet van ons Volkslied: 

God zij met ons Suriname 

Hij verheff’ ons heerlijk land 

Doch dat elk zich dan ook schame 

Die zijn ere maakt te schand 

Recht en waarheid te betrachten 

Zeed’lijk rein en vroom en vrij 

Al wat slecht is te verachten 

Dat geeft aan ons land waardij! 

Ik heb gezegd.’ 

 

Redmonds motieven om zich verkiesbaar te stellen kwamen er op neer dat zij in 

het belang van Suriname, samen met gekozen anderen, wilde werken aan de 

belangen van Suriname. Zij wilde er in het bijzonder zijn voor de Surinaamse 

vrouw met haar vele problemen. Dat Redmond zonder uitgewerkt 

verkiezingsprogramma deelneemt aan de strijd, getuigt van een sterk 

zelfvertrouwen en van een geloof in een gemeenschap die haar zag als een 

geëngageerde wijze vrouw. 

Sophie Redmonds lef en moed om als Creoolse vrouw zich in de politieke 

strijd te storten als tegenstander van de NPS, dé symboolpartij van de Creolen, 

kan gezien worden als een van haar activiteiten als agent of change. In de 

context van vrouwenemancipatie en maatschappelijke zelfstandigheid komt hier 

                                                 
250

 De twee coupletten in het Nederlands van het Surinaamse volkslied beginnend met ‘Suriname’s 

trotse stomen, werden in 1893 geschreven door de Friese predikant C.A. Hoekstra. Dit oude volkslied 

had geen officiële status. In 1959 besloot de Surinaamse regering de nationale symbolen vlag, wapen 

en volkslied officieel vast te stellen. Besloten werd het tweede couplet van Hoekstra te verheffen tot 

officiële tekst. Aan de dichter Trefosa [pseudoniem van Henny de Ziel] werd verzocht een nieuw 

couplet in het Sranan te schrijven waarin de eenheid van het Surinaamse volk en de verbondenheid 

met het grondgebied tot uitdrukking zou komen. De door Trefosa geschreven nieuwe tekst in het 

Sranan werd per 7 december 1959 door de Staten als het nieuwe Volkslied van Suriname bekrachtigd. 

Trefosa stelde ook voor de tekst van het gehandhaafde tweede couplet van Hoekstra te ontdoen van de 

negatief klinkende regels en herschreef vijf van de acht regels. Het volkslied in het Nederlands werd 

toen: God zij met ons Suriname/ Hij verheff’ ons heerlijk land/ Hoe wij hier ook samen kwamen/ Aan 

zijn grond zijn wij verpand/ Werkend houden we in gedachten/ Recht en waarheid maken vrij/ Al wat 

goed is te betrachten/ Dat geeft aan ons Land waardij. (Van Kempen 2003:439-440) 
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het moderniseringsconcept individualisering om de hoek kijken. Daarbij bezitten 

mensen een sterke drang tot zelfrespect en zelfbepaling. Vanuit deze visie kan 

haar deelname aan de Statenverkiezingen worden gezien als een voor haar 

persoonlijk hoog stadium in haar eigen emancipatieproces. 

 

 

11.4.2  Straat en media als strijdtoneel van etnische- en genderprincipes 

 

   

      

 

Krantenknipsel 7: Verkiezingsaffiches van de onafhankelijke kandidaat. Zie noot 7 waar 

vermeld wordt dat de naam Monkau vaak fout werd geschreven. 
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De politiek onervaren onafhankelijke kandidaat Redmond begaf zich in een 

hachelijke situatie. Hier dient vermeld te worden dat in de periode 1938-1942 

waarin Grace Ruth Schneiders-Howard lid van de Koloniale Staten is geweest, 

geen sprake was van algemeen kiesrecht. Uit de egodocumenten van 

Schneiders-Howard valt op te maken dat zij een plekje in de Koloniale Staten had 

weten te bemachtigen, dankzij haar politieke netwerken in Den Haag en in 

Suriname. Bij de Creoolse Sophie Redmond was dat anders. Niet alleen vanwege 

haar participeren in de vrouwenbeweging en haar deskundigheid, maar ook 

omdat zij een geliefde, geëngageerde, populaire persoon was die zich inzette 

voor vrouwen en zwakkeren in de samenleving. Als politiek onervaren persoon 

stelde zij zich verkiesbaar op aandringen van mensen die haar graag in de 

Koloniale Staten hadden gezien. Zij stortte zich in het mannenbolwerk van de 

politiek met ondersteuning van onder andere de N.P.P., de P.S.V. en de 

gedemobiliseerden (oud-strijders uit de Oorlog).  

In Paramaribo waren destijds kranten de centra van het politieke leven. De 

politieke strijd werd heel fel uitgevochten in de kranten De Surinamer en De West. 

In haar verkiezingstoespraak, en later ook in haar radiorede, benadrukt Sophie 

Redmond dat zij onafhankelijk is. Deze onafhankelijke opstelling zou haar maken 

tot het mikpunt van etnicisme en seksisme. Met etnicisme wordt hier bedoeld, 

interetnische en interculturele verhoudingen waarbij er sprake is van 

etnocentrisme tussen etnische groepen onderling, en waar etnische vooroordelen 

ten opzichte van elkaar (kunnen) ontstaan en actief (kunnen) worden 

gereproduceerd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat tussen het katholieke en 

links georiënteerd nieuwsblad De Surinamer en het niet-katholieke blad De West, 

dat beschouwd werd als het orgaan van de beter gesitueerden, sedert 1904 

sprake was van een tegenstelling. Na 1930 is deze tegenstelling op de 

achtergrond geraakt (Van Lier 1971:250). Het feit is, dat in 1950 voornamelijk 

deze twee kranten via hun berichtgevingen de verkiezingsstrijd een persoonlijk 

karakter gaven. 
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Krantenknipsel 8: Verkiezingsaffiche van de NPS. 

 

De tekst op de verkiezingsaffiche:  

Dokter Redmond na Anitri. [Dokter Redmond is een Hernhutter] 

Ma Juglall na wan moro BOEN ANITRI. [Maar Juglall is een BETERE HERNHUTTER] 

Soema de jepie pirie bita amandra,  A sa dringie wan switie Orgeade [De originele 

spreuk luidt: ‘wan bita amandra e meki wan switi orsyade’ en betekent : ‘uit iets kwaads 

iets goeds maken].   

Stem gie Juglall. [Stem voor Juglall] 

Tapoe a stembiljet a de na mindrie. [Hij staat in het midden op het stembiljet]  

 

Orgeade is een lekkere drank, gemaakt van bittere amandelen. Uitgaande van 

het feit dat de NPS een Creoolse partij was kan de odo worden opgevat als een 

schimpend verwijt naar de Creoolse kandidaat Redmond toe, dat dankzij haar de 

NPS genoodzaakt was iemand uit een andere etnische partij naar voren te 

schuiven.
251

 Zie ook affiche bij krantenknipsel nr. 7 waar de voorstanders van 

Sophie Redmond schimpend vragen of er geen competente Creool onder de NPS 

gelederen te vinden is. 

De Creoolse Sophie Redmond kwam als derde op de verkiezingslijst te 

staan. De moslim zakenman I. De VHP kandidaat Hussain Ali stond bovenaan de 

verkiezingslijst. De NPS die zich in die periode wilde profileren als multi-etnische 

                                                 
251

 Derveld (1999:5) noemt verschillende kenmerken van de Surinaamse politiek. Een van de 

kenmerken is tokenisme. Dat is het verschijnsel waarbij politieke partijen personen uit andere dan hun 

eigen etnische groepering op de kieslijst plaatsen, met als doel mensen uit andere etnische groepen op 

de gekandideerde te laten stemmen. De uitgebrachte stemmen komen dan ten goede aan de partij die 

de persoon heeft gekandideerd. Derveld, R. Veranderingen in de Surinaamse politiek 1975-1998. In: 

OSO. Themanummer Surinaamse politiek 1975-1998. jrg.18 nr.1 mei 1999.pp.5-21. Bunnik:IBS. 
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partij, schoof de Hindoestaanse EBG onderwijzer W.E. Juglall als kandidaat naar 

voren. Juglall kwam als nummer twee op de verkiezingslijst te staan. 

De nummervolgorde op de verkiezingslijst was aanleiding tot een etnisch 

seksistisch getint straatliedje, dat bedacht was door de achterban van de NPS. 

Met twee zelfgemaakte poppen, waarbij de bovenste de Hindoestaanse man 

Juglall moest voorstellen en de onderste de Creoolse vrouw Redmond, gingen 

mannen de straat op. De poppen stonden met elkaar in verbinding met een 

touwtje waarmee opwaartse en benedenwaartse bewegingen werden gemaakt. 

Die handeling moest voorstellen dat er seks werd bedreven. Daarbij werd 

gezongen: ‘Sophie de na ondro en Juglall na loktoe’ (Sophie onder en Juglall 

boven).  

 Geen van de orale auteurs kon zich de zinvolgorde van dit straatliedje 

herinneren, terwijl het slechts uit enkele zinnen bestond. Wat men wel wist te 

verstellen is dat het straatliedje een seksistische en etnische connotatie had en 

als spot bedoeld was tegen de kandidatuurstelling van Sophie Redmond. Hussain 

Ali werd niet als tegenstander gezien door de NPS die ervan overtuigd was dat 

Hussain Ali nooit zou kunnen winnen. Het straatliedje was bedoeld om Redmond 

als tegenstander te breken en uit te schakelen, omdat zij als populaire en 

gerespecteerde Creoolse vrouw een bedreiging vormde voor de NPS die een 

sterke positie had onder de Creolen.  

Dit straatlied dat sterk aan improvisatie onderhevig bleek te zijn, is een niet 

mis te verstane symboliek van de representatie van de vrouw als constructie van 

mannelijke fantasie. Mannen, vrouwen, zelfs jongelui die nog geen stemrecht 

hadden gingen de straat op om het seksistische propagandalied kracht bij te 

zetten. In De West van 7 oktober 1950 staat het bericht dat tijdens een 

propaganda auto-optocht, Sophie Redmonds aanhangers door toeschouwers 

werden nageroepen: ‘miendrie, miendrie, miendrie’. Dat gebeurde ook toen 

propagandisten van Sophie Redmond bezig waren met hun werkzaamheden in 

de wijk waar Sophie Redmond woonde (De West 6 oktober 1950). Miendrie was 

de officiële NPS leuze, en betekent '(in) het midden'. 

Het propagandalied over de Creoolse vrouw Redmond en de 

Hindoestaanse man Juglall verduidelijkt eens te meer en op heldere wijze, dat 
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ook in de moderniserende koloniale Surinaamse samenleving etniciteit en gender 

elementen waren die sociale verhoudingen bepaalden en bevestigden. Het 

verkiezingslied symboliseert bestaande gender en etnische relaties binnen die 

koloniale Surinaamse samenleving. Het lied markeert op symbolische manier 

etnische scheidslijnen die zich niet zomaar lieten overschrijden in betreffende 

periode. Het straatverkiezingslied representeert 'de beloning' voor het niet 

naleven van een eeuwenoud principe dat het maatschappelijke leven ordent.  

 

‘De verkiezingsstrijd ging duidelijk tussen Sophie Redmond en Juglall. Het 

politieke leven, de politieke strijd bij Surinamers, gaat diep. De kernploeg van de 

NPS gaat nooit afwijken om op andere partijen te stemmen. Je bent een NPS’er. 

Al gaat de NPS een hond, een kat en een muis zetten, ik ga op ze stemmen. En 

als je het niet wilt hebben dan moet je het met de NPS uitvechten. Een 

volkscreoolse partij. Een nationaal bezit van de Creolen. Sophie de na ondro, 

Juglall na tapu, dyompo dyompo [Sophie onder, Juglall boven, springen maar] is 

seksueel bedoeld. Als die jongens geëmotioneerd zijn dan wordt het seks 

georiënteerd. Het is als symbool gebracht. Juglall boven, Sophie onder. Dyompo 

tek’en [Sophie onder, Juglall boven, spring op 'r en pak 'r]. Dat volk is een beetje 

ruw, ze zijn een beetje grof, maar ik hou van ze. De politiek is gemaakt…in 

Suriname, door vrouwen. Ze waren de motor achter de mannen. Zonder de 

vrouwen had de NPS nooit een verkiezing kunnen winnen.’ (mannelijke orale 

auteur: NPS’er) 

 

In haar avondradiotoespraak van 6 oktober 1950 roept de onafhankelijke 

kandidaat op tot eenheid en verdraagzaamheid. Zij geeft uitleg over haar 

motieven om zich als onafhankelijke kandidaat verkiesbaar te stellen. Ze leidt 

haar radiotoespraak in, door op te merken dat Suriname in hoofdzaak tweetalig 

is: 

 

‘Wij spreken Nederlands en wij spreken Surinaams of Negerengels. De 

beperktheid van de spreektijd laat het niet toe om mijn toespraak in beide talen te 

houden. Daarom zal ik gebruik maken van de taal, die vrijwel allen verstaan, dus 

van de Surinaamse taal, mamatongo.’ 

 



363 

 

In De Surinamer van 7 oktober 1950 is haar radiotoespraak integraal opgenomen. 

Een groot deel van haar radiotoespraak is uit de verkiezingsrede die zij op 1 

oktober 1950 in het Bellevue theater had uitgesproken. Ook in haar 

radiotoespraak deelt zij mee dat zij op verzoek van verschillende groepen in de 

samenleving deze weg is opgegaan, en dat zij na alles overwogen te hebben 

ermee heeft ingestemd om zich verkiesbaar te stellen. Zij wijst de luisteraars 

erop, dat zij zich bewust nooit bij een politieke partij heeft aangesloten omdat ze 

haar eigen keuzes wenst te maken. Zij benadrukt haar onafhankelijke positie:  

 

‘Dem laatste jari wan toe Politieke Partij ben hopo na wi kondre. Oen sabi dem 

allamal. Ma nooiti mi ben go na wan vo dem ini, bikasi alatem mi ben wani tan fri: 

no wan soema ben moe tagi mi, san mi moe doe en san mi no moe doe, so leki a 

de pasa nanga soema, di de na wan partij. San mi fili vo boen vo doe, dati na mi 

nanga mi Gado en mi konsiensie moe sabi. Mi moe zorgoe nomo vo doe, san de 

boen en reti. Vo dati hede toe mi kali mi srefi Onafhankelijk.’
252

 

 

De onafhankelijke kandidaat gaat in op de gemene manier hoe de tegenpartij de 

verkiezingsstrijd voert. Zij wijst op haar goede naam en haar geloofsovertuiging 

om haar oprechtheid te benadrukken. Zij vindt het niet verkeerd dat haar 

achterban uit mensen uit verschillende geloven, kerken en politieke partijen 

bestaat. In haar radiotoespraak benadrukt de onafhankelijke kandidaat dat zij 

voor altijd een hernhutter zal blijven:  

 

‘Oen ala sabi taki, mi, Sophie Redmond, getrouwd Monkau, na anitrie. Vo di tra 

kerki soema ben finni hem boen vo holi mi baka gi mi, steune mi na ini da tori disi, 

vo dati hede trawan finni hem boen vo trowee ala soortoe doti en ston na mi 

tapoe. Den foeroe foeroe ston en doti, di dem trowee na mi tapoe, dati na dem 

differenti sani, disi soema de verteli, vooral na dem Anitrie brada en sisa vo mi, 

nanga da bedoeling, vo oenoe, dem kiezers, kisi mandi nanga mi en vo oen no gi 

                                                 
252

 De laatste tijd jaren werden enkele politieke partijen opgericht in ons land. Wij kennen ze allemaal. 

Maar  ik heb mij nooit bij een van die partijen aangesloten, omdat ik altijd vrij wilde zijn: niemand 

moet mij komen vertellen wat ik wel en wat ik niet moet doen, zoals dat gebeurt bij mensen die lid 

zijn van een partij. Wat voor mijn gevoel goed is om te doen is een zaak van mij, mijn God en mijn 

eigen geweten. Ik dien er slechts voor te zorgen om te doen wat goed en eerlijk is. Daarom noem ik 

mezelf Onafhankelijk. 
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mi oen stem moendei. No wawan leki Datra, ma lekie liebisoema, en lid vo da bigi 

Srananfamilie, de Surinaamse gemeenschap, mi de doe mi best vo tan boen 

nanga ala soema vo mi kondre, dus vo ala kerki toe. Ma mi de wan anitrie en mi 

de tan wan Anitrie, tee na ini mi bonjo’. 
253

 

 

Sophie Redmond dankt een ieder die de verspreide leugens over haar niet 

geloven. Zij dankt hen voor hun steun en het vertrouwen die zij in haar stellen. Zij 

deelt de luisteraars mee, met een goed geweten en in naam van de Heer, haar 

best te zullen doen om goed werk te verrichten als zij als winnaar uit de 

verkiezingsstrijd komt:  

 

‘Mi sabi taki foeroe foeroe vo oenoe ben bribi dem sani toe. Vo dati hede mi wani 

vo taki na alasoema, di no bribi dem sani disi, grantangi vo da vertrouw, disi dem 

poti na mi tapo, en vo da steun, di mi sa kisi vo dem.
254

 

San mi sa doe na ini Staten, efi mi sa habi da geluk vo komopo leki 

winniman na ini da strij disi? Dat mi no kan taki. Bikasi wi ala sabi taki: wan fienga 

no de dringi okro bravoe [odo]. En so mi wawan no sa kan doe noti na ini Staten. 

Nomo tee mi nanga dem tra leden sa wroko boen makandra, dan wi sa kan doe 

ala boen sani gi wi kondre. Wan sani mi de pramisi en dati de? Taki nanga wan 

krin hatti en nanga nim vo Masra mi sa do moeiti vo doe dawroko, disi mi sa teki 

na mi tapo efi mi wini.
255

 

Leki wan oeman soema mi sa doe mi best en doe alasani, leki a de na mi 

vermogen, vo zorgoe na wan aparti fasi vo dem belang vo dem oemansoema vo 

                                                 
253

 U allen weet, dat ik, Sophie Redmond, getrouwd Monkau, hernhutter ben. Omdat mensen van 

andere kerken het goed gevonden hebben achter mij te staan, mij in deze strijd te steunen, daarom 

hebben anderen het goed gevonden om met modder te gooien en mij te stenigen. De vele stenen en de 

hoop modder die ik heb moeten incasseren, dat zijn de verschillende dingen die men over mij vertelt, 

vooral aan mijn hernhutter broeders en zusters, met de bedoeling dat u, kiezers, boos op mij wordt en 

maandag niet op mij stemt. Niet alleen als dokter, maar als mens, en als lid van de grote Surinaamse 

familie, de Surinaamse gemeenschap, doe ik mijn best om vrienden te blijven met al mijn landgenoten, 

dus ook met alle kerken. Maar ik ben een hernhutter en ik blijf een hernhutter, tot in mijn botten. 
254

 Ik weet dat velen van u alles geloofde [wat over mij wordt verteld]. Daarom wil ik iedereen die de 

praatjes over mij niet gelooft, hartelijk dank zeggen voor het vertrouwen die zij in mij hebben gesteld 

en voor de steun die ik van hen zal krijgen. 
255

 Wat ik in de Staten zal doen, als ik het geluk zal hebben als winnaar uit deze strijd te komen? Dat 

kan ik niet zeggen. Want wij weten allen: vele handen maken licht werk; eendracht maakt macht. Dus 

in mijn eentje kan ik niets doen in de Staten. Alleen wanneer de andere Statenleden en ik goed zullen 

samenwerken, dan pas kunnen wij met z’n allen iets goeds kunnen doen voor ons land. Ik beloof één 

ding en dat is: als ik de verkiezing win, zal ik met een goed geweten en in naam van de Heer  alles in 

het werk stellen om het werk dat ik op me ga nemen, goed te doen. 
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Sranan. Dem Mansoema na ini Staten de doe zeker san dem man na da belang, 

vo wi oeman toe, ma tog sani de, disi dem no kan firi so leki wi oemansoema de 

firi dem. Oen ala mi de piki taki, no wawan vo dem oeman soema, ma vo ala 

soemae, man nanga oeman, mi sa wroko.
 256

 

 

In haar radiotoespraak benadrukt Sophie Redmond door middel van een odo, dat 

alleen door samenwerking mensen doelen sneller en op een juiste wijze kunnen 

bereiken en sterk kunnen staan. Zij doet haar luisteraars de belofte dat als zij als 

winnaar uit de bus komt, zij met een goed geweten en in naam van de Heer haar 

best zal doen. Zij zal alles doen wat in haar vermogen ligt om in het bijzonder 

voor de belangen van de vrouwen van Suriname op te komen. In haar rede speelt 

zij in op het feit dat vrouwen elkaar beter begrijpen dan mannen, en dat daardoor 

vrouwen beter kunnen opkomen voor elkaars belangen. Ze maakt wel duidelijk, 

dat zij zich voor een ieder zal inzetten, voor zowel mannen als vrouwen. 

 

 

11.4.3   Een dramatisch moment in de verkiezingsstrijd 

 

In De West van maandag 9 oktober 1950 en in De Surinamer van dinsdag 10 

oktober 1950 zijn berichten geplaatst over een fatale steekpartij op 

zaterdagavond 7 oktober, aan de Steenbakkersgracht nabij de ijsfabriek. De 

negentienjarige R.B., die  propagandist was van de onafhankelijke kandidaat, 

kwam zijn ex-concubine L.M. op straat tegen en wenste dat zij rekenschap zou 

geven van het feit dat zij 'miendrie' had geroepen tegen de deelnemers aan de 

optocht van 6 oktober waaraan hij had deelgenomen. Zijn vraag bekrachtigde hij 

met enkele vuistslagen in het gezicht van zijn ex-concubine die in het gezelschap 

was van haar nicht (E.B.) en een vriendin (A.S.). Toen E.B. het voor de ex-

concubine opnam, keerde R.B. zich tegen E.B. De ex-concubine reikte E.B. een 

mes, waarmee E.B. aan R.B. enkele fatale messteken toebracht in de 
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 Zoals het een vrouw betaamt, zal ik mijn best doen en zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt, 

om in het bijzonder voor de belangen van de vrouwen van Suriname op te komen. De mannen in de 

Staten doen zeker ook wat ze kunnen voor de belangen van de vrouw, maar toch zijn er dingen die ze 

niet kunnen aanvoelen zoals een vrouw dat aanvoelt. Aan u allen zeg ik dat ik mij niet alleen voor de 

vrouwen zal inzetten, maar voor iedereen, voor mannen en vrouwen. 
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halsslagader. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis.  

De West bracht dit voorval als een liefdesdrama, De Surinamer 

suggereerde dat de politieke atmosfeer de aanleiding hiertoe was omdat niet de 

ex-concubine maar EB de dodelijke messteken had toegebracht. Uit onderstaand 

citaat blijkt dat de steekpartij niet zozeer te maken had met de verkiezingsstrijd, 

maar dat het een persoonlijke vete met fatale afloop was waaraan de politieke 

atmosfeer zeker heeft bijgedragen. 

 

‘Het was zaterdagavond. We zouden naar een [dans]feest gaan. L [de ex-

concubine] woonde aan de overkant van de ijsfabriek. Toen R, L een klap in het 

gezicht gaf, was dingens [E] het daar niet mee eens. Toen heeft E het voor haar 

opgenomen. Want toen zei E: “je hoefde haar toch niet zo in haar gezicht te slaan 

man”. Ik moet toen achttien jaar geweest zijn. Het was verkiezingstijd. We hadden 

iets geroepen. Ik weet niet meer hoe dat ging hoor...Sophie ligt onder…zoiets was 

er hoor. Sophie onder, Juglal bovenop haar. Niet wij hadden het liedje verzonnen. 

Volwassenen zongen het ook. Dus de oorzaak lag niet bij de politiek. Die heer en 

die dame hadden ruzie.  

Dus dit zou al in de middaguren gebeuren, aan de Weidestraat. Dus al op 

klaarlichte dag zou dit gebeuren. Wij gingen altijd met ons drieën dansen. Wij 

waren altijd met ons drieën. Dus R wilde niet...hij wilde niet...hij wilde niet dat L 

naar het [dans]feest ging. Dus L heeft iets tegen R geroepen om hem kwaad te 

maken. Dat is gebeurd. Dus R zat in de politiek toch. Maar toen riep L iets tegen 

hem. Ook omdat ze ruzie hadden heeft ze iets tegen hem geroepen. Dus ik weet 

niet wat ze tegen hem geroepen heeft hoor. Toen deed R alsof alles vergeten 

was. Hij wist precies waar wij elkaar die avond zouden ontmoeten. Toen is R naar 

onze ontmoetingsplek gegaan.’ (aanwezige vriendin A.S. bij de steekpartij
257

) 

                                                 
257

 Het oorspronkelijke citaat: A ben de satraneti. Un’ bo go na wan dansi. L ben libi abra ijsoso. Na 

di R klap L dan enne dingens no ben de eens. Dan E tek’en gi en op. Want E taki “yongu yu no abi fu 

naki a sma na ini en fesi so yongu”. Mi ben abi den achttien jaar so. Na verkiezing ten. Un’ ben bar’ 

wan sani. Mi no sab’ moro fa a sani de moro yere... Sofie de na ondro... so wan sani so ben de man. 

Sofie de na ondro, Juglal de n’en tapu. A no un mek’en. Den bigi sma ben singi tu. Dus a oorzaak no 

ben de fu na politiek. Disi na gewoon trobi pasa onder a heer nanga a dame.  

Dus a sani disi bo pasa sinds mindri deiten srefi, na Weidestraat. Dus someni langa sensi bigi deiten a 

tori b’o pasa. Unu ala drie so ben go na unu dansi. Unu ala drie ben de altijd so. Dus die R no wani... 

a no wani... a no ben wani L ben go na a dansi. Dus L bari wan sani fu gi R atibron. A dati pasa. Dus 

R ben de na ini politiek toch. Ma dan L bari wan sani gi en. Dus fa den ben abi pikin trobi kaba dan a 

bari wan sani. Dus mi no sabi san a bari gi en yere. Dan R meki a lasi skin. Dan a neti a sabi precies 

taki wi b’o miti drape. Dan R kon datsei. 
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Deze vrouwelijke verteller A.S. is de enige van alle orale auteurs voor wie het 

straatverkiezingslied geen denigrerende betekenis had: 

 

‘Het [lied] was niet als pesterij bedoeld. Ze [Sophie Redmond] was een vrouw met 

status hoor. Het [lied] was niet bedoeld om die vrouw te breken. Het [lied] was 

bedoeld om die vrouw te verheffen. Juglal boven, Sophie onder. Want wij 

allemaal, R…,wij allemaal waren er voor, dat deze vrouw moest winnen. Wij 

waren voor de partij van die vrouw. De verkiezingsstrijd ging tussen haar en 

Juglal. Wij vonden dat zij een vrouw is en hij een man, en een man zal altijd over 

de vrouw heersen, de vrouw zal altijd de onderdanige van de man zijn. Dat werd 

bedoeld met het lied. Dus daar ging het over. Het was niet bedoeld om die vrouw 

te breken. Het was niet letterlijk “onder Juglal” bedoeld.’
258

   

 

Het opkomstpercentage bij de tussentijdse verkiezingen van 1950 was minder 

dan 50%. William Juglall kreeg 10.225 stemmen, Sophie Redmond kreeg 5.289 

stemmen en Hussain Ali kreeg 654 stemmen.
259

 Sophie Redmond heeft weinig 

vrouwen kunnen mobiliseren. Haar achterban bestond merendeels uit mannen. In 

een artikel in De West van 5 oktober 1950 bijvoorbeeld staat dat bij de 

propagandavergadering voor Redmond nog geen tien vrouwen aanwezig waren 

bij een bezoekersaantal van ongeveer driehonderd mensen. In het artikel wordt 

vermeld dat men minstens zou moeten verwachten dat de 

propagandavergadering door een behoorlijk aantal vrouwen bezocht zou worden.  

Dat Hussain Ali heel weinig stemmen kreeg scheen niet opgevallen te zijn. 

In de gesprekken met Redmonds tijdgenoten kon slechts een enkeling zich 

herinneren dat het Hussain Ali was die meegedaan had aan die tussentijdse 

verkiezingen. Ze wisten wel dat er drie kandidaten waren, maar de meeste 

vertellers wisten niet meer wie op nummer 1 van de verkiezingslijst stond. Hen 
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 Het oorspronkelijke citaat: A no fu dreigi dreigi. A frow ben bigi yere. A frow titel ben bigi. A no 

wan sani fu broko a frow. Na wan sani fu ben opo na frow. Juglal de na tapu, Sofie de na ondro. Want 

un alamala R…, un alamala na fu na frow dati un ben strei fu a wini. Un ben de na a frow sei, un ben 

de na a frow sei. Na en nanga Juglal ben strei. We ne we taki na wan frow, a man ben de wan man, 

dus altijd a o de tapu a frow, a frow ben de na ondro. Na so a singi ben de. Dus daarover un ben abi 

en. Ma no taki a frow, we broko a frow poti na ondro Juglal. 
259

 Dew 1979:91; De West 10 oktober 1950; Werners 1998:65. 
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was de strijd tussen Redmond en Juglall bijgebleven, en dat Juglall als tweede op 

de verkiezingslijst stond. Opvallend is dat ook de kranten die in die periode 

verschenen nauwelijks over Hussain Ali schreven. De kranten en de meeste 

vertellers hadden het slechts over twee kandidaten: Sophie Redmond en Juglall.  

Deze verkiezingsstrijd heeft heel duidelijk de verrijkende gevolgen laten 

zien van de dosis misverstanden in krantenkoppen, de sterke reacties op 

situaties, en het elkaar tegenspreken van krantenberichten. Deze strijd heeft ook 

de paradox laten zien, dat de media de massa kan verbinden en tegelijkertijd voor 

verdeeldheid kan zorgen binnen diezelfde massa.  

 

 

11.5 De wereld van Sophie Redmond bekeken via de kranten De Surinamer en 

De West op haar geboortedag, vanaf 1950 tot en met 1955 het jaar van haar 

overlijden  

 

Met verwijzing naar Redmonds artikelen over hygiëne in het tijdschrift Aurora (zie 

8.6), mag worden verondersteld dat zij het bericht in De Surinamer van zaterdag 

14 januari 1950 zal hebben gelezen. In het bericht wordt vermeld, dat de 

hygiënische dienst in het belang van de volksgezondheid oude flessen en 

glasscherven onder de huizen in Paramaribo heeft opgeruimd. In het bericht 

wordt voorts vermeld dat een soortgelijke actie ook dringend nodig is voor de 

openbare weg. Slordige mensen worden verzocht flessen niet zomaar op straat 

weg te smijten, en als een fles per ongeluk kapot valt de scherven in het belang 

van fietsers en autorijders op te ruimen. 

Na de indrukwekkende en voor haar vernederende manier hoe de 

verkiezingen waren verlopen, keerde Sophie Redmond de politiek de rug toe. 

Toch mag ervan uitgegaan worden dat zij de politiek op de voet bleef volgen, 

temeer omdat zij had ingezet op haar goede naam en haar populariteit onder het 

volk. 

Het bericht in De West van vrijdag 14 januari 1954 over de oprichting van 

de Surinaamse Brouwerij te Paramaribo zal ook haar aandacht hebben 

getrokken, omdat het hier een terugkerend punt op de agenda van de 
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vergaderingen van het Kinderhuis Saron was waar Sophie Redmond bestuurslid 

van was. Het afstaan van EBG-grond waarop de Parbo Bierbrouwerij zou moeten 

komen, is een van de discussiepunten geweest op de bestuursvergaderingen van 

Kinderhuis Saron (notulen kinderhuis Saron). Ook het overlijdensbericht van de 

Zwitserse professor Gerold Stahel (echtgenoot van Sophie Redmonds 

medebestuurslid Stahel van het Kinderhuis Saron, zie 8.4) zal haar niet zijn 

ontgaan. Professor Stahel stierf op 67jarige leeftijd in Zwitserland. Hij heeft van 

1914 tot 1950 in Suriname gewoond, aanvankelijk als plantkundige, later als 

directeur van het Landbouw Proefstation. Na zijn pensionering in 1948 werd hij 

vanwege zijn werkervaring tijdelijk belast met de leiding bij de voortzetting van de 

destijds op gang zijnde cacaoproeven. Gedurende zijn verblijf in Suriname heeft 

hij veel expedities naar het binnenland geleid. In voornoemde editie van De West 

is ook een artikel opgenomen over het rekenwonder Shakuntala Devi uit India die 

voor een volle zaal heeft opgetreden. Aanwezigen konden haar ter plekke 

rekenkundige opgaven voorleggen waarbij zij zich beperkte tot de 

derdemachtswortel. De oplossingen schudde zij letterlijk uit haar mouw, want 

nauwelijks was het getal – dat soms uit veertien cijfers bestond – op het bord 

geschreven, of het antwoord stond er al bij. Bij dat optreden waren ondermeer 

minister Juglall en gouverneursvrouw Klaasesz-de Bruyne aanwezig.  

Er mag vanuit worden gegaan dat ook het artikel in De West van vrijdag 14 

januari 1955 over Hadassah, hoeksteen van Israëls gezondheidszorg, Sophie 

Redmonds aandacht getrokken zou kunnen hebben. In het artikel wordt De 

Hadassah, een organisatie die zich het lot aantrekt van min- en onvermogenden 

voornamelijk in de armenwijken van Jeruzalem, neergezet als hoeksteen van 

Israëls gezondheidszorg. Onder de medisch sociale diensten van de Hadassah, 

nemen de adviesbureaus voor moeder en kind en de dienst voor hygiëne op de 

scholen een eerste plaats in. Het werk van Hadassah bestaat uit het systematisch 

uitoefenen van toezicht op de scholen in de meest uitgebreide zin van het woord. 

Artsen en zusters van de Hadassah voeren medische controle uit bij kinderen, en 

bij onderwijzend personeel en overige personeelsleden voor zover die met 

leerlingen in aanraking komen. Tevens houden zij toezicht op de hygiëne in 

schoolgebouwen en op geestelijke hygiëne van de kinderen. Daarnaast bestaat 
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een speciale dienst voor tandverzorging die over een kliniek beschikt waar het 

nodige preventieve en correctieve werk door tandartsen van Hadassah wordt 

verricht, zonder dat de ouders daarvoor een speciale vergoeding hoeven te 

betalen. 

Naast de nodige sport- en buitenlandse berichten vermelden de kranten 

verschillende tragische gebeurtenissen op zondag 18 september, de dag van 

Sophie Redmonds overlijden, en over haar begrafenis op maandag 19 september 

1955. De West van  maandag 19 september 1955 vermeldt dat de AVROS in de 

avond een speciale uitzending zal wijden aan de nagedachtenis van dokter 

Redmond. 

 

 

11.6 Conclusies: maatschappelijke betekenis binnen de sociaal-politieke 

dimensie 

 

Op politiek gebied kan Sophie Redmonds deelname aan de Statenverkiezingen 

worden gezien als een voor haar persoonlijk hoog stadium in haar eigen 

emancipatieproces. Nadat in september 1950 geruchten de ronde deden dat zij 

als onafhankelijke aan de verkiezingen zou deelnemen, brak er zowat paniek uit 

in het NPS kamp. In het koloniale Suriname was politiek bedrijven een 

mannenactiviteit met ondersteuning van hun vrouwen, en de NPS telde heel veel 

Creoolse vrouwen. Ondanks het respect dat Sophie Redmond genoot als wijze 

en geëngageerde arts, heeft zij moeten ervaren dat ook zij de bij uitstek 

vrouwelijk gekenmerkte rol van bedgenote en huisvrouw met zich meedroeg. In 

het denigrerende seksistisch straatliedje ging het om gevoelens en vooroordelen, 

niet om argumenten. Het werd een verkiezingsstrijd waarin enerzijds 

verschillende koloniale machtsmatrixwaarden zichtbaar werden; anderzijds laat 

deze onthulling zien dat er grenzen lagen aan de agency of change van deze 

strijdbare en moderne koloniale vrouw.  

In haar verkiezingsrede in Bellevue en in haar radiorede geeft Sophie 

Redmond uitleg over haar motieven om zich verkiesbaar te stellen en vraagt zij 

het volk om de strijd op een waardige wijze te voeren. Hoewel zij nadrukkelijk 
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aangeeft dat zij zich voor iedereen wil inzetten, dat zij alles zal doen wat in haar 

vermogen ligt om in het bijzonder de belangen de vrouwen van Suriname te 

behartigen, is het haar niet gelukt om een grote aanhang onder vrouwen te 

mobiliseren. De hoopvolle verwachting van haar achterban werd een bittere 

teleurstelling. Zij kwam in een verkiezingsstrijd terecht waar haar aanzien en 

bekendheid weinig waarde hadden. Zij werd verslagen door de Hindoestaanse 

NPS’er Juglall. In het in 1966 uitgegeven NPS gedenkboek Twintig Jaren N.P.S. 

Groei temidden van beroering vermeldt de schrijver dat het ten zeerste betreurd 

moet worden ‘dat de hooggeachte dokter Redmond aan al de 

onaangenaamheden werd blootgesteld, die het deel kunnen worden van wie zich 

waagt in een strijd waarin niet meer de persoon maar de partij (het ideaal) 

doorslaggevend is’ (Ormskirk 1966:89).
260

 

De wijze waarop de verkiezingen werden gevoerd, is illustratief voor wat in 

2.6 t/m 2.6.2 aan de orde is geweest over de commerciële media als vorm van 

symbolische macht en de impact die de commerciële media kan hebben op het 

sociale leven. Ook in deze verkiezingsstrijd is gebleken dat de media als moderne 

communicatievorm en als omvangrijke methode van actie en interactie, 

verrijkende gevolgen kan hebben voor privé-leven en openbaar leven.  

De maatschappelijke betekenis van Sophie Redmond binnen de sociaal-

politieke dimensie is het best te illustreren door te wijzen op haar lef en moed om 

als Creoolse vrouw de politieke strijd aan te gaan, als tegenstander van dé 

Creoolse NPS én zonder partijprogramma. De wijze hoe de stereotype 

verwachtingen van vrouwen op een meest onderdanige manier in deze 

verkiezingsstrijd als propaganda-instrument zijn ingezet, bevestigt hoe wezenlijk 

rechten en plichten van de verschillende seksen waren in de koloniale 

Surinaamse samenleving. De invloedgebieden van gender en etniciteit waren niet 

alleen zichtbaar op maatschappelijk en symbolisch niveau, maar vooral op 

individueel niveau. Het werd een verkiezingsstrijd waarin de grenzen van haar 

agency of change zichtbaar werden en waarin zij tegelijkertijd een anticlimax 

bereikte in haar persoonlijk emancipatieproces. Het dominante discours had 
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 Na Schneiders-Howard die in de periode 1938-1942 lid was van de Koloniale Staten, zou pas in 

1963 een vrouw weer zitting nemen in de Staten van Suriname, genaamd Isabella Richaards, 

onderwijzeres van de EBG. Zij was lid van de NPS (Ormskirk 1966:211). 
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gewonnen maar werd wel ondergraven, want de Creoolse Sophie Redmond was 

gevráágd om mee te doen aan de verkiezingen en de meerderheid van haar 

stemmers waren mannen. In deze anticlimax van haar emancipatieproces waar 

zij zich voor land en volk wilde inzetten is de kracht van de koloniale 

machtsmatrix gebleken. Een koloniale machtsmatrix, als een intersectionaliteit 

van veelvoudig en heterogeen allesomvattende hiërarchieën van overheersing, 

die de maatschappelijke plaats van de seksen en etniciteiten bepaalt. 
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HOOFDSTUK 12 

CONCLUSIES 

 

‘Dem laatste jari wan toe Politieke Partij ben hopo na wi kondre. Oen sabi 

dem allamal. Ma nooiti mi ben go na wan vo dem ini, bikasi alatem mi ben 

wani tan fri: no wan soema ben moe tagi mi, san mi moe doe en san mi no 

moe doe, so leki a de pasa nanga soema di de na wan partij. San mi fili vo 

boen vo doe, dati na mi nanga mi Gado en mi konsiensie moe sabi. Mi 

moe zorgoe nomo vo doe san de boen en reti. Vo dati hede toe mi kali mi 

srefi Onafhankelijk’.
261

 

----Sophie Redmond 

 
12.1 Inleiding 
 

Deze studie legde zich toe op het reconstrueren van de maatschappelijke 

betekenis van Sophie Redmond, en werd daarom geopend met de veelzeggende 

lofzang Krioro datra Sofie waarin wordt benoemd wat zij voor de Surinaamse 

samenleving heeft betekend. De voor de persoon Sophie Redmond kenmerkende 

thema’s in voornoemde door F.H. geschreven ode Krioro datra Sofie en in het 

door de gouverneursvrouw geschreven lofartikel De nalatenschap (1.1) hebben 

als leidraad gediend in deze studie. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 

koloniale machtsmatrix als conceptueel schema, dat mij in staat stelde om de 

sociale werkelijkheid in de onderzochte periode vanuit de invalshoek van het 

moderne kolonialisme te analyseren.  

De centrale vraagstelling, is Sophie Redmonds publieke leven en werk een 

typerende weerspiegeling van koloniaal Suriname of was zij een ’agent of 

change’ in een proces van koloniale modernisering? werd uitgewerkt in de 

volgende drie deelvragen. Met welke contextuele mogelijkheden en beperkingen 
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 De laatste jaren werden enkele politieke partijen opgericht in ons land. Wij kennen ze allemaal. 

Maar ik heb mij nooit bij een van die partijen aangesloten, omdat ik altijd vrij wilde zijn: niemand 

moet mij komen vertellen wat ik wel en wat ik niet moet doen, zoals dat gebeurt bij mensen die lid 

zijn van een partij. Wat voor mijn gevoel goed is om te doen is een zaak van mij, mijn God en mijn 

eigen geweten. Ik dien er slechts voor te zorgen om te doen wat goed en eerlijk is. Daarom noem ik 

mezelf Onafhankelijk. (Citaat uit egodocument van Sophie Redmond. (Voor context citaat zie hfd. 11) 
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kreeg Sophie Redmond als Creoolse vrouw te maken in haar pogingen tot sociale 

mobiliteit in een moderniserende koloniale Surinaamse samenleving? Op welke 

wijze heeft de Creoolse Sophie Redmond omstandigheden naar haar hand gezet 

om haar doelen te bereiken in de moderniserende koloniale Surinaamse 

samenleving? Wat zijn momenten en omstandigheden in Sophie Redmonds 

leven die haar bijdrage aan vrouwenemancipatie, het opkomende nationalisme, 

en de gezondheidszorg in het moderniserende koloniale Suriname kunnen 

duiden?  

Was het vertrekpunt van deze studie de publicaties over Sophie Redmond 

in verschillende periodieken en bladen, de juiste sleutel tot de publieke kant van 

deze persoon vond ik bij het analyseren van het verzamelde primaire 

onderzoeksmateriaal. In deze studie is de persoon Sophie Redmond steeds 

wordend terwijl zij er, vooral in de collectieve herinnering, altijd al was. Naarmate 

het onderzoek vorderde werd de persoon Sophie Redmond steeds levendiger en 

werd steeds duidelijker, hoe en op welke wijze zij de status waarnaar in de ode 

en in het lofartikel wordt verwezen heeft verworven. 

Dit hoofdstuk begint met een terugblik op de centrale begrippen en hun 

interactie binnen het geconstrueerde portret. Daarna volgt aan de hand van de 

sleutel die ik hierboven heb genoemd; een analyse van de ‘wordende’ Sophie 

Redmond. Hoe en waar is zij een agent of change in dat wordingsproces. Hoe 

verhoudt dat alles zich tot de wordings- c.q. veranderingsgeschiedenis van de 

Surinaamse samenleving in betreffende periode. Tot slot ga ik in op de winst van 

deze portretconstructie ten opzichte van studies over het koloniale Suriname.  

 

12.2 Een terugblik op de centrale begrippen en hun interactie binnen het 

geconstrueerde portret 

 

Hoe en waarom modernisering en intersectionaliteit gelijktijdig werkzaam zijn 

(geweest) in koloniale samenlevingen en in hoeverre gesproken kan worden van 

intersectionaliteit binnen de koloniale machtsmatrix, is in context geplaatst door 

de gevoerde assimilatiepolitiek in Suriname in de discussie te betrekken. 

Beargumenteerd werd dat via het assimilatiebeleid koloniale macht is uitgeoefend 
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door de dominante etniciteit. Er was sprake van hiërarchische criteria op basis 

van religie, waarbij religies van de koloniale bevolking op een lager peil werden 

geacht dan het christendom. Er was sprake van hiërarchische criteria op basis 

van taal, waarbij het Nederlands op een hoger ‘beschavingsniveau’ stond dan de 

overige talen in Suriname. Aan de dominante groep gekoppelde cultuurelementen 

werden verheven tot positieve norm. Het assimilatiebeleid is een veelvoud 

geweest van eurocentrische classificaties, waarbinnen de hiërarchie 

kolonisator/gekoloniseerde centraal stond. Deze inzichten over hoe en waarom 

intersectionaliteit een rol speelde in politieke, sociale en maatschappelijke 

ontwikkelingen in het moderniserende koloniale Suriname, zijn ingezet bij de 

constructie van het portret.  

Bij de debatten over moderniteit en moderniseringsprocessen zijn 

verschillende scholen besproken. Er is een eurocentrische visie die er vanuit 

gaat, dat uiteindelijk de hele wereld eenzelfde ontwikkelingsgang zal doormaken 

naar een geürbaniseerde (post)industriële samenleving. Dit zou een natuurlijke 

ontwikkelingsgang zijn waarin het Westen voorop loopt en de rest van de wereld 

meetrekt. Daartegenover staan degenen die stellen dat modernisering geen 

eenzijdig proces is van Westerse naar Niet-Westerse landen; en dat moderniteit 

niet gedacht kan worden zonder kolonialiteit, omdat kolonialiteit een essentieel 

onderdeel is van moderniteit. Waar de verschillende scholen op één lijn zitten is 

dat er bij modernisering sprake is van een steeds ingewikkelder en uitgebreider 

netwerk van menselijke activiteit, waarbij steeds meer mensen afhankelijk van 

elkaar worden voor de vervulling van hun behoeften. Enerzijds worden mensen in 

staat gesteld te werken aan individuele en collectieve empowerment. Anderzijds 

worden mensen gedwongen zich te conformeren aan wetten, regels en 

machtsstructuren. Uit de debatten komt naar voren dat in alle samenlevingen 

manieren van denken, handelen en voelen in het teken staan van moderniteit. 

Moderniteit kan via verschillende perspectieven en op allerlei manieren worden 

waargenomen. Verschillende gebieden kunnen op verschillende manieren 

betrokken worden in moderniseringsprocessen. De debatten roeren zich dan ook 

over wijze, mate en karakteristieke vormen van moderniteit in Westerse en Niet-

Westerse samenlevingen. 
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De gedachtegang van de scholen die zich afzetten tegen de eurocentrische 

gedachtegang is voor dit onderzoek van belang geweest bij de analyse van de 

assimilatiepolitiek. Mijn positionering in dit debat is dat de kolonisator een 

koloniale machtsmatrix heeft toegepast op de gekoloniseerde Surinaamse 

bevolking, waarbij taal, etniciteit en christelijke religie van de kolonisator in de 

meest verheven positie werden geplaatst. Gouverneur Kielstra was ervan 

overtuigd dat de Creolen doordat de assimilatiepolitiek hen had gemaakt tot 

namaak Europeanen, wel een minderwaardigheidscomplex maar geen eigen 

cultuur hadden ontwikkeld. In deze studie is gebleken dat verschillende wegen 

naar modernisering leiden en modernisering vooral een politiek en moreel 

gewicht heeft. Modernisering is naar voren gekomen als een fenomeen waar 

sprake is van verwevenheid en wisselwerking van hiërarchische structuren op 

verschillende maatschappelijke terreinen. Binnen de gedachte van 

intersectionaliteit in een moderniserende koloniale Surinaamse atmosfeer is het 

karakter Redmond uitgewerkt. 

Binnen de koloniale machtsmatrix is de regulerende werking van 

intersectionaliteit merkbaar op verschillende niveaus. Mede door de 

wisselwerking van de verschillende matrixwaarden kreeg beeldvorming in het 

koloniale Suriname een zichtbare uitwerking in stigmatisering en stereotypering, 

ook bij etnische groepen onderling. Met behulp van de assimilatiepolitiek heb ik 

willen illustreren dat modernisering en kolonialisme ook in het koloniale Suriname 

keerzijden van dezelfde medaille waren. Enerzijds was de assimilatiepolitiek een 

koloniaal beleid dat ondanks de aanwezigheid van een veelheid van culturen en 

gendersystemen wilde komen tot een ‘verbeelde gemeenschap’ van het ‘erbij 

horen’. Anderzijds leidde de assimilatiepolitiek ertoe dat tussen 

bevolkingsgroepen onderling het ‘anders zijn’ via een wij-zij-schema in stand 

werd gehouden. De door de koloniale politiek gevormde identiteiten bij 

verschillende etnische (sub)groepen in het moderniserende Suriname heb ik, 

geïnspireerd door Halls Aanwezigheden, geïntroduceerd als de Hollandse 

Aanwezigheid.  

De sociaaleconomische probleemsituatie waarin de gekoloniseerden zich 

bevonden was geen natuurlijke problematiek maar het resultaat van hiërarchieën 
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van overheersing. Doordat het ‘wij-zij’-schema inherent was aan het 

assimilatiedenken, bood deze cultuurpolitiek geen garantie voor insluiting van de 

gekoloniseerde bevolking in de Nederlandse gemeenschap in de kolonie 

Suriname. De assimilatiepolitiek werd in het debat als handvat genomen om te 

laten zien dat de Nederlandse kolonisator in de moderniserende kolonie 

Suriname een gemeenschap wilde doen ontstaan die wij tegenwoordig imaginair 

noemen. Die modernisering stond niet als iets autonooms op zichzelf maar was 

deel van het kolonialisme en tegelijk zijn paradox, want het werkte ondermijnend 

voor de koloniale status quo.  

 

12.3 Een analyse van de ‘wordende’ Sophie Redmond 

 

De plotselinge lichtstraal bij dit onderzoeksproject heb ik ervaren bij het bepalen 

van mijn methodologische positie en toen ik met de wisselwerking van de centrale 

begrippen aan de slag ging. Bij het theoretiseren ging ik beseffen dat de wijze 

hoe de persoon Sophie Redmond in de samenleving stond en waarom zij zich op 

een bepaalde manier profileerde, een reactie moet zijn geweest op haar 

ervaringen met veranderingsprocessen in de moderne koloniale wereld waar zij 

deel van uitmaakte. Het moet een persoonlijke reactie zijn geweest op de 

wisselwerking en verwevenheid van sociaal en maatschappelijke geconstrueerde 

hiërarchische structuren in de samenleving waarin zij moest functioneren. De 

rode draad die door de portretconstructie loopt is dan ook het exploreren van 

mogelijkheden en beperkingen die haar maatschappelijke positie mede hebben 

bepaald; en het onderzoeken van haar bijdrage aan maatschappelijke 

ontwikkelingen in de veranderende koloniale samenleving waar zij deel van 

uitmaakte. Deze rode draad is geformuleerd in de onderzoeksvragen.  

Uit het onderzoeksmateriaal valt te concluderen dat Sophie Redmond in 

haar vader een voorbeeldfunctie zag. Door de netwerken van haar vader en haar 

eigen netwerken in te zetten, heeft zij haar ideale beroep kunnen uitoefenen en 

heeft zij vorm kunnen geven aan haar interesses. Een belangrijk karakteraspect 

is, dat zij voortdurend haar grenzen aan het verkennen was en een sterke eigen 

wil had. Als voorbeeld noem ik de volgende situaties: haar streven om dokter te 
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worden ondanks het gesternte waaronder haar bevolkingsgroep leefde. Haar 

wens om op vioolles te gaan en niet op pianoles zoals haar ouders wensten. Het 

feit dat zij het durfde op te nemen voor het kweekje Helena. Haar keuze om tegen 

de zin van haar vader met de man van haar dromen te trouwen, en ondanks het 

feit dat velen het niet konden waarderen dat zij hoofdkostwinner was, tot haar 

dood bij haar man te blijven. Haar standvastigheid bij de bestuurscrisis die 

ontstond bij de aanstelling van dokter Gravenberch als tweede geneesheer. Haar 

bijdrage aan het in ere herstellen van het Sranan, en haar pogingen om via het 

toneel haar mamatongo (moedertaal) in theater Thalia ingang te doen vinden. 

Haar lef en moed om als Creoolse vrouw deel te nemen aan de tussentijdse 

Statenverkiezingen van 1950 en het op te nemen tegen de NPS, dé symboolpartij 

van de Creolen.  

Hoe heeft Sophie Redmond als Creoolse vrouw omstandigheden naar haar 

hand gezet om haar doelen te bereiken? Sophie Redmond leefde in een periode 

waarin de kolonie Suriname zich in een constante ontwikkeling bevond van verzet 

tegen de Nederlandse overheersing op verschillende maatschappelijke gebieden. 

Zij heeft gebruik gemaakt van haar eigen netwerken, van de netwerken van haar 

vader, en van reeds bestaande media en instrumenten. In haast elk doel waar zij 

naar streefde kon zij op haar vader rekenen. Zij heeft geprofiteerd van de 

voordelen van het milieu van haar vader, van de emancipatoire acties die vanuit 

het volk werden ondernomen, en droeg daar haar steentje aan bij. Deze 

portretconstructie is daarmee niet alleen een analyse van leven en werk van 

Sophie Redmond, maar ook Surinaamse vrouwengeschiedenis en tevens 

bevrijdingsgeschiedenis. 

Hoe reflecteert de veranderende koloniale Surinaamse samenleving zich in 

de ‘wordende’ Sophie Redmond? De reflectie komt op verschillende manieren tot 

uiting. Sophie Redmond heeft haar weg moeten vinden in een koloniale wereld 

waar effecten van beeldvorming via psychologische en sociale kanalen werd 

gecreëerd en vastgelegd. Deze studie laat zien dat Sophie Redmond op 

verschillende gebieden een voortrekkersrol heeft vervuld en dat zij een voorbeeld 

is geweest van paradoxen en contradicties van het assimilatiebeleid. Zij heeft 

gekozen voor een leven als financieel onafhankelijke echtgenote en voor het 
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bekleden van verschillende publieke functies; dit in tegenstelling tot de 

traditionele opvoeding die zij heeft genoten en die de assimilatiepolitiek 

nastreefde. Zij heeft een bijdrage geleverd aan de vrouwenemancipatie die 

streefde naar financiële zelfstandigheid van de vrouw; dit in tegenstelling tot 

kerngezin en onderdanigheid van de vrouw die de assimilatiepolitiek 

propageerde. Zij heeft koloniaal [Nederlands] taalonderwijs gevolgd maar gaf de 

voorkeur aan Sranantongo in haar communicatie met anderen. Zij heeft een 

bijdrage geleverd aan het rehabiliteren van haar moedertaal in een periode waar 

Nederlands de standaardversie was binnen het koloniaal educatiesysteem. In 

haar toneelstukken en bij haar beroepsuitoefening heeft zij, door met 

inlevingsvermogen te communiceren en door zich aan te sluiten bij het 

taalgebruik van het volk, aan mensen het gevoel gegeven dat zij hen begreep. Zij 

deed mee aan kotoshows en liet zich graag in koto zien op emancipatievieringen; 

dit in een tijd van negativisme rond Creoolse gewoonten, gebruiken en tradities.  

De wisselwerking tussen etniciteit, gender, sociaaleconomische status en 

koloniale omstandigheden, blijkt een storend aspect te zijn geweest in het 

emancipatieproces van de vrouw in het koloniale Suriname. Met name vanuit die 

optiek bekeken, illustreert het geconstrueerde portret hoe de koloniale 

samenleving zich op verschillende terreinen in de persoon Sophie Redmond 

reflecteert. De reflectie illustreert hoe de wisselwerking tussen door de kolonisator 

sociaal geconstrueerde categorieën en hiërarchische ordening van 

maatschappelijke waarden, kunnen bijdragen aan vorming van de persoonlijkheid 

van mensen en hoe mensen kunnen worden gevormd door historische processen 

zoals tijd, plaats en herinneringen.  

Is hiermee inzicht verkregen in de moderniserende Surinaamse 

samenleving en tegelijkertijd inzicht in het individu Sophie Redmond? Hoe haar 

leven en werk geplaatst kunnen worden in het moderniseringsproces dat zich in 

het veranderende koloniale Suriname voltrok, is uitgewerkt binnen verschillende 

dimensies van haar persoon. Bij die analyse wordt de sociale instelling van 

Sophie Redmond langs de lijnen van assimilatiebeleid, modernisering en 

intersectionaliteit besproken. Iemands positie in de koloniale samenleving waar 

Sophie Redmond deel van uitmaakte hing nauw samen met etniciteit, kleur en 
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taalgebruik. Zij werd geboren in een periode toen een actieve assimilatiepolitiek 

werd gevoerd; een cultuurpolitiek die etnische scheidslijnen en westerse 

gedachtegangen over genderrollen en etnische verschillen in stand hield. Zij stierf 

in een periode toen de assimilatiepolitiek werd afgebouwd.  

Met betrekking tot het moderne denken in de gezondheidswereld, het 

arbeidsveld waar Sophie Redmonds beroepsinteresse naar uitging, is gebleken 

dat formele en informele gezondheidsorganisaties en gezondheidsinstellingen als 

change agencies hebben bijgedragen aan bestrijding van gezondheidsproblemen 

en aan verbetering van de gezondheidstoestand van de Surinaamse bevolking. 

De koloniale overheid ondernam serieuze pogingen om haar burgers toegang te 

bieden tot de meest basale medische zorg. In dat kader nam de overheid zelfs 

alle aandelen van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij over. In die 

gecoördineerde strijd tegen het voorkomen van ziekten en epidemieën, heeft 

Sophie Redmond op haar eigen wijze als agent of change een bijdrage geleverd. 

Niet alleen door het schrijven van hygiënische artikelen en het verzorgen van een 

medische rubriek via de radio, maar ook door zitting te nemen in besturen die 

raakvlakken hadden met algemene gezondheidszorg en via haar 

huisartsenpraktijk.  

 

Had Sophie Redmond in die samenleving een voorbeeldfunctie als agent of 

change of ging zij gewoon met haar tijd mee? Deze vraag leidt naar de 

onderzoeksvraag wat momenten en omstandigheden in Sophie Redmonds leven 

zijn geweest die haar bijdrage aan vrouwenemancipatie, het opkomende 

nationalisme en de moderniserende gezondheidszorg in het moderniserende 

koloniale Suriname kunnen duiden. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden 

heb ik bij de analyse van de verschillende dimensies van haar persoon haar 

werken voor haar laten spreken. 

Een van de factoren in het succes van agents of change is de mate van 

inspanning en energie die de agent of change inzet, om verandering bij de 

doelgroep op gang te brengen. Daarnaast moet een agent of change sterk en 

effectief kunnen communiceren en veelvuldig contact onderhouden met de 

doelgroep. Ontvangers aanvaarden een sociale boodschap sneller als de 
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boodschapper iemand is in wie ze vertrouwen hebben. Sophie Redmond had 

door haar bekendheid en haar geliefdheid onder de bevolking verschillende podia 

om haar boodschap effectief over te brengen. Zij was op de hoogte van sociale 

misstanden in de samenleving. Zij maakte gebruik van toneel, media en 

interpersoonlijke communicatie. Zij bleek in staat via voornoemde 

communicatiekanalen een effectief beroep te doen op sociaal gedrag en 

gezondheidsgedrag van bepaalde subgroepen. Op verschillende terreinen bleek 

zij een agent of change te zijn met een sterke overtuigingskracht. 

 

Haar agency of change binnen de sociaal-medische dimensie is geïllustreerd aan 

de hand van het artikel Datra voe poti soema waarin zij wordt geroemd als wan 

sisa (een zus), wan brada (een broer), wan mama (een moeder), wan kompee 

(een maatje) en wan famirieman (een familielid). Vanuit die illustratie bezien, ligt 

haar agency of change op sociaal-medisch gebied niet zozeer op het fysieke 

maar meer op het psychologische vlak. Door klaar te staan voor mensen die haar 

hulp inriepen en op hun niveau en in hun taal met hen te communiceren, kon zij 

op eigen wijze een persoonlijke bijdrage leveren aan de gecoördineerde strijd 

tegen gezondheidsproblemen en aan verbetering van de gezondheidstoestand 

van het volk. 

In hoofdstuk 2 is besproken hoe bij intersubjectieve kennis die vorm krijgt 

binnen een gedeelde historische en sociaal-culturele context, een 

kennisproductie kan plaatsvinden die mogelijkheden biedt om interpretatie van 

binnenuit om te bouwen naar representatie van onmiddellijke bedoelingen. 

Sophie Redmond was bekend met het feit dat subgroepen vanuit een bepaalde 

wereldbeschouwing geloven dat ziekte en gezondheidsproblemen ontstaan door 

verstoring van de relatie met de omringende natuurlijke en sociale orde. Door met 

haar patiënten te communiceren in, zoals zij dat zelf noemde, de taal die wij allen 

verstaan kon zij door in een bestaand schema met haar patiënten te praten, 

aansluiten bij hun taalgebruik en begrijpen wat haar patiënten met hun 

taaluitingen bedoelden. Haar bekendheid onder het volk en het vertrouwen dat 

patiënten in haar stelden droegen eraan bij, dat zij als agent of change een 

gunstige positie kon bemachtigen op de markt van gezondheidsvoorlichting.  



382 

 

Vanuit die optiek bezien, werkte haar agency of change op sociaal-medisch 

gebied door op sociaal-maatschappelijk gebied. Dit is geïllustreerd aan de hand 

van de speciale editie van Aurora die in het geheel gewijd is aan haar leven en 

werk. Daarin beschrijven inzenders haar als een sociaal bewogen mens die 

voornamelijk onder de volksklasse zeer geliefd was; als een persoonlijkheid die 

zich onbaatzuchtig inzette voor anderen; en als iemand die maatschappelijk zeer 

geëngageerd was. In die speciale editie wordt vermeld dat zij een eigen bijdrage 

heeft geleverd aan vrouwenemancipatie, aan volkstoneel en culturele eigenheden 

van de Creoolse bevolking, en aan voorlichting en opvoeding via media, toneel, 

kennissenkring en patiëntencontacten.  

Wat het aspect vrouwenemancipatie betreft wil ik wijzen op de binnen het 

assimilatiebeleid heersende opvatting dat de verschillende seksen voor 

verschillende levenstaken waren geschapen. Deze door politieke en juridische 

instituties ingestelde sociale stratificatie, heeft eraan bijgedragen dat de 

echtgenote in een economisch achterstallige en zwakke juridische positie ten 

opzichte van de echtgenoot kwam te verkeren. Sophie Redmond heeft bewust 

gekozen voor een bestaan als financieel onafhankelijke en zelfstandige 

echtgenote. Zij leefde in een tijd toen getrouwde vrouwen bij Wet 

handelingsonbekwaam werden geacht, bij Wet ondergeschikt aan hun man 

werden gesteld en aan hun man gehoorzaamheid verschuldigd waren op het 

gebied van materiële en financiële verhoudingen. Het gevolg van deze op sekse 

gebaseerde sociale stratificatie was dat gedragsverwachtingen en genderrollen 

werden gelegaliseerd, en de daaruit voortvloeiende gedragsmanifestaties als 

vanzelfsprekend werden geacht. Dit soort morele veroordelingen hebben Sophie 

Redmond en haar echtgenoot moeten ervaren toen algemeen bekend werd dat 

zij hoofdkostwinner was in huize Redmond-Monkau. Maar ook bij haar deelname 

aan de tussentijdse verkiezingen in 1950 werd daarop gezinspeeld via een 

seksistisch getint liedje. In de context van maatschappelijke zelfstandigheid is 

hierin het moderniseringsconcept individualisering te herkennen. Mensen geven 

steeds meer de voorkeur aan zelfontplooiing, zelfstandigheid en privacy, en 

bezitten een sterke drang tot zelfrespect en zelfbepaling waarin zij zoveel 

mogelijk vrijgelaten willen worden. Door het grootste deel van haar leven 
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hoofdkostwinner te zijn, heeft Sophie Redmond een duidelijk signaal naar het 

publiek uitgezonden dat de echtgenote recht heeft op zelfontplooiing en 

economische zelfstandigheid.  

Haar agency of change binnen de sociaal-culturele dimensie is 

geïllustreerd aan de hand van haar  toneelstukken, haar bijdragen aan 

emancipatievieringen, en haar gebruik van haar moedertaal. Voornoemde 

activiteiten hadden een voorlichtende en opvoedkundige waarde, vooral omdat 

Sophie Redmond consequent en voortdurend speelde met de matrixwaarden taal 

en cultuur. In deze context is het moderniseringsconcept rationalisering te 

herkennen: het niveau van de wereldbeschouwing waarin theorieën en ideeën 

worden aangetroffen, en waarin wordt aangegeven hoe de leden van een groep 

of samenleving denken over de werkelijkheid. Een wereldbeschouwing geeft zin 

aan het leven en maakt de omringende natuurlijke en sociale orde tot op zekere 

hoogte inzichtelijk. Binnen die wereldbeschouwing determineren de 

matrixwaarden taal en cultuur de ruimte waarmee en met wie mensen zich willen 

identificeren.  

Sophie Redmond was bekend met het feit dat taal en cultuur belangrijke 

criteria voor identiteitsconstructies zijn, en elementen die een wezenlijk onderdeel 

uitmaken van het gedrag van mensen. Zij was bekend met het feit dat taal en 

cultuur vorm geven aan de perceptie van mensen op hun zelfidentificatie en 

eigenwaarde. Door haar moedertaal tot een van haar agendapunten te maken, 

werd zij een radar in het proces van cultureel nationalisme waarin vooral 

waardering werd geëist voor het gebruik van Sranantongo. Het Sranan was een 

taal die op vernederende wijze als onbeschaafd was bestempeld door de 

kolonisator en consequent werd verbannen uit scholen. Door zich in toneel en via 

haar beroep in haar moedertaal te uiten, gaf ze het signaal dat iedere etniciteit 

recht heeft op eigen manieren van culturele expressie. Haar bekendheid onder 

het volk droegen eraan bij dat haar boodschap overkwam.  

Haar agency of change binnen de sociaal-politieke dimensie is 

geïllustreerd aan de hand van haar lef en moed om - als Creoolse vrouw - de 

politieke strijd aan te gaan, als tegenstander van de NPS, dé symboolpartij van 

de Creolen. In de context van vrouwenemancipatie en maatschappelijke 
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zelfstandigheid, komt ook hier het moderniseringsconcept individualisering om de 

hoek kijken. Vanuit deze visie kan haar deelname aan de tussentijdse 

Statenverkiezingen van 1950 worden gezien als een voor haar persoonlijk hoog 

stadium in haar eigen emancipatieproces. Dat haar onafhankelijke opstelling haar 

zou maken tot het mikpunt van etnicisme en seksisme, ondervond zij vanaf het 

moment dat algemeen bekend werd dat zij aan de verkiezingen zou deelnemen. 

Het persoonlijk element in de strijd, daar moet ze van geschrokken zijn. 

Desondanks zette zij door, terwijl zij zich er van bewust was in welke hachelijke 

situatie zij zich begaf. Vorming van politieke partijen op etnisch gestoelde basis 

en de wijze hoe de politieke strijd van 1950 is gevoerd geven weer, dat in die 

etnisch gesegmenteerde samenleving etnische scheidslijnen zich niet zomaar 

lieten overschrijden.  

Met name bij de Statenverkiezingen van 1950 is rol en macht van de media 

gebleken, en welke impact deze moderne communicatievorm kan hebben in 

privé-leven en openbaar leven. De gebeurtenissen rondom haar deelname aan 

de Statenverkiezingen geven tegelijkertijd de grenzen aan van haar agency of 

change op dit gebied. Het moet in die tijd een hoog ideaal geweest zijn voor een 

Creoolse vrouw om als onafhankelijke een gooi te doen naar een zetel in de 

Staten van Suriname. De wijze hoe de gangbare verwachtingen van vrouwen op 

een meest onderdanige manier in deze verkiezingsstrijd als propaganda-

instrument zijn ingezet is symboliek voor de wisselwerking tussen gender, 

etniciteit, politiek en media. In samenhang speelden voornoemde concepten 

tegelijkertijd een rol in beeldvorming over en vormgeving aan positionering van 

etniciteiten en seksen in die koloniale samenleving. 

 

In 3.6.1 wordt beargumenteerd dat een mens niet tot een identiteit kan komen 

zonder identificaties met anderen. Sophie Redmond trots was op haar culturele 

achtergrond. Tijdens haar leven heeft zij zich geprofileerd als een onafhankelijke 

Creoolse vrouw die trots was op Creoolse culturele uitingen. In die context is het 

begrip Creools als etnische identiteit van belang geweest in deze studie, en heb 

ik er bewust voor gekozen deze term te gebruiken in plaats van de term Afro-

Surinaams of de politieke term zwart. Met name de politieke term zwart ontkent 
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etnische verschillen en wederzijds etnocentrisme tussen Surinaamse 

bevolkingsgroepen onderling. Die begrippen zijn in de context van deze studie 

overigens onbruikbaar gebleken.  

Etnische identiteit wordt in contrast met een ander gedefinieerd en is een 

belangrijk onderwerp bij het zoeken naar grenzen en confrontaties met de ander. 

In de moderniserende koloniale Surinaamse samenleving bestond er bij lange na 

geen etnische solidariteit en eenheid. Surinaamse etnische groepen hadden 

[hebben] niet alleen een eigen voorgeschiedenis, maar hadden [hebben] ook een 

uiteenlopende beeldvorming over elkaar. Door afstand te nemen van de term 

zwart als overkoepelend etnisch kader en van de term Afro-Surinaams, kon er 

binnen de portretconstructie over Sophie Redmond ruimte worden geschapen om 

onderlinge verschillen tussen Surinaamse etnische (sub)groepen zichtbaar te 

maken. Voorbeelden hiervan zijn: de oprichting van politieke partijen die op 

etnische basis werden geformeerd, culturele uitingen van de verschillende 

etnische groepen, en de verkiezingsstrijd van 1950 waarin etnische scheidslijnen 

als het ware werden belichaamd.  

 

Hoe en waarom is Sophie Redmond geworden wat ze is? Om in termen van 

Von der Dunk (1970:147) te spreken: Jeane Sophie Everdine Redmond kan niet 

gedacht worden zonder de vormende kracht van haar tijd en omgeving. Sophie 

Redmond is niet uitsluitend Sophie Redmond, geboren op 14 januari 1907 te 

Paramaribo. Sophie Redmond is tevens gezondheidsvoorlichting, 

vrouwenemancipatie, Creools nationalisme, assimilatiepolitiek, kotomissie, arts, 

toneelspeler, toneelschrijfster, humor. Omdat over haar jonge jaren nagenoeg 

niets bekend is en zij weinig egodocumenten heeft nagelaten, hebben haar 

werken voor haar moeten spreken. Door een analyse van de verschillende 

dimensies van haar persoon is helder geworden waar Sophie Redmond voor 

stond. Haar publieke leven uitte zich in verschillende aspecten waarbinnen macht 

kon worden gegenereerd. Die machtspositie (geliefde en deskundige 

geneesheer, iemand met status en toegang tot verschillende emancipatoire 

netwerken) heeft zij direct en functioneel willen inzetten om de gemeenschap 

vooruit te helpen.  
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Geconcludeerd kan dan ook worden, dat het publieke leven en werk van 

Sophie Redmond niet alleen een typerende weerspiegeling is van koloniaal 

Suriname. Haar publieke leven en werk weerspiegelt ook, dat zij zich heeft 

geprofileerd als een agent of change in de moderniserende koloniale Surinaamse 

samenleving. Misschien typeert deze weerspiegeling het agent of change begrip 

wel per definitie, want je kunt niet iets veranderen als je niet ook deel uitmaakt 

van het bestaande, historisch gegroeide. Een agent of change zal eerst voor 

zichzelf ruimte moeten scheppen om te kunnen functioneren, sterk bewust 

moeten zijn van een eigen identiteit en zichzelf kunnen blijven in een 

veranderende samenleving, alvorens zich te kunnen inzetten voor anderen. Het 

onafhankelijke moderne koloniale individu Sophie Redmond heeft haar kennis en 

inzicht kunnen inzetten voor volk en veranderende koloniale samenleving omdat 

zij klaar was met zichzelf en een sterk ontwikkeld empathisch vermogen had.  

 

12.4 Winst van deze portretconstructie ten opzichte van studies over het 

koloniale Suriname  

 

Door het portret vanuit het voordeel van de afstand te construeren heeft de 

veranderende koloniale Surinaamse samenleving meer gezicht gekregen, vanuit 

de geschiedenis van een van haar deelnemers. Ik wil vooral wijzen op de 

duurzame bijdrage van vrouwen en vrouwengroepen aan de ontwikkeling van de 

koloniale Surinaamse samenleving en op de wijze hoe vrouwelijke agents of 

change en change agencies vrouwenemancipatie in gang hebben gezet. Zelfs 

mannen deden actief mee aan het emancipatieproces van de Surinaamse vrouw. 

Tegelijkertijd heeft deelnemer Sophie Redmond zelf ook meer reliëf gekregen 

door haar in haar tijd en omgeving te plaatsen, en is meer inzicht verkregen in 

hoe die koloniale samenleving zich in deze deelnemer reflecteert. 

  Daarbij leverde analyse van de koloniale cultuurpolitiek aan de hand van 

de koloniale machtsmatrix en het agent of change perspectief enkele belangrijke 

nieuwe inzichten. Geen van eerdere studies over het koloniale Suriname maken 

een analyse van deze koloniale cultuurpolitiek vanuit het perspectief van de 

koloniale machtsmatrix en vanuit het agent of change perspectief. Door hier via 
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de persoon van Sophie Redmond wél een analyse te maken vanuit voornoemde 

perspectieven, is het volgende naar voren gekomen. 

In het veranderende vroegtwintigste-eeuwse koloniale Suriname blijken van 

buiten binnengedrongen ontwikkelingsprocessen ingevuld te zijn met lokale 

betekenissen, vormen, contexten en omstandigheden, en was er sprake van een 

bijna onlosmakelijke interactie tussen moderniteit en traditie. Met name in de 

gezondheidsbeleving en het gezondheidsgedrag van bepaalde subgroepen is 

deze interactie gebleken. Het was nooit óf moderniteit óf traditie. In die zin was 

het nooit een revolutionaire ommekeer. Het was een voortdurende verschuiving. 

Moderniteit en kolonialiteit blijken ook in het koloniale Suriname keerzijden van 

dezelfde medaille te zijn geweest. De kolonisator zag de aanwezigheid van een 

veelheid van culturen en gendersystemen als een stagnatie van het 

moderniseringsproces en voerde een assimilatiebeleid in. De assimilatiepolitiek 

leidde ertoe dat tussen bevolkingsgroepen onderling het ‘anders zijn’ via een ‘wij-

zij’-schema in stand werd gehouden. Het ‘wij-zij’-schema was inherent aan het 

assimilatie-denken dat tot een allesomvattende ‘koloniale wij’ van een ‘erbij horen’ 

moest leiden. De paradox is dat dit ‘koloniale wij’, dit ’erbij horen’, tot een gevoel 

van ‘anders zijn’ leidde. Deze Hollandse Aanwezigheid was het resultaat van 

hiërarchieën van overheersing.  

De kolonisator hanteerde voor de gekoloniseerde Surinaamse bevolking een 

koloniale machtsmatrix die alle dimensies van sociale existentie raakte. De 

regulerende werking van intersectionaliteit werd merkbaar op verschillende 

niveaus. Mede door de wisselwerking van de verschillende matrixwaarden kreeg 

beeldvorming in het koloniale Suriname een zichtbare uitwerking in stigmatisering 

en stereotypering, ook bij etnische subgroepen onderling. In die etnische 

gesegmenteerde koloniale samenleving, in die veranderende koloniale wereld 

van bewustwording van de waarde van culturele eigenheden, konden 

gekoloniseerden toch eigen doelen bereiken, zich ontwikkelen tot agents of 

change, en daarmee uiteindelijk de laatste fase van het koloniaal systeem 

inluiden. 
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SAMENVATTING 

 

Deze studie werd geopend met de ode Krioro datra Sofie, die kort na het 

plotselinge overlijden van Sophie Redmond werd gepubliceerd. Voor deze 

veelzeggende lofzang is om de volgende redenen gekozen. Volgens de ode 

behoorde Sophie Redmond tot de etnische groep van de Creolen, en werd zij 

door het volk en door het gouverneursechtpaar hoog gewaardeerd. Volgens de 

ode betrof het hier iemand met status, een persoon die waardering had voor de 

eigen etniciteit en cultuur, iemand die op kundige wijze haar beroep uitoefende, 

iemand die betrokken was bij haar medemens. Dit zijn ook aspecten die 

tegenwoordig terug te vinden zijn in de collectieve herinnering over Sophie 

Redmond, waarin zij voortleeft als een belangrijke historische figuur. Haar leven 

in de publieke sfeer en haar sociale houding in historisch perspectief, waren 

aanleiding tot formulering van de centrale vraagstelling: 

 

Is Sophie Redmonds publieke leven en werk een typerende weerspiegeling van 

koloniaal Suriname of was zij een ’agent of change’ in een proces van koloniale 

modernisering?  

 

Als onderzoeker kun je niet alle feiten naast elkaar leggen en vervolgens denken 

de persoon in kwestie te kennen. Nijhof (2000) heeft erop gewezen dat bij 

levensverhalen niet het werkelijke leven, maar slechts een interpretatie van het 

leven kan worden achterhaald. Zo’n interpretatie van het leven geeft inzicht in de 

culturele waarden die het biografische subject voor zichzelf en anderen liet 

gelden, op de persoonlijke perspectieven en de daarmee gevormde zelfbeelden 

van het biografische subject. Den Hollander (2002) is van mening dat de moderne 

geschiedschrijver moet proberen om feiten in een historische context te plaatsen. 

Zo’n context die meestal wordt aangeduid met vage termen als tijdgeest, 

volksgeest, cultuur en structuur, is niet kant-en-klaar gegeven maar dient met 

behulp van verbeelding geconstrueerd te worden in een geschiedverhaal, dat 

vervolgens verbanden legt tussen feiten. Als de historicus geen eigen visie op het 
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verleden weet te ontwikkelen, is hij niet in staat om duidelijk te maken hoe 

mensen vroeger tegen de wereld aankeken.  

Ik heb daarom het voetspoor van Sophie Redmond gevolgd en haar als 

venster gebruikt, om te kijken naar de samenleving waar zij deel van uitmaakte. 

Aansluitend op mijn achtergrond als Algemeen Sociaal Wetenschapper, heb ik 

een interdisciplinaire benadering bij de bespreking van thema’s gehanteerd. 

Daarnaast heb ik het belangrijk gevonden om het begrip Creool te positioneren in 

de context van dit onderzoek. Ik heb beargumenteerd dat de term Creool in de 

ode waarmee deze studie begint niet bij toeval door de inzender van deze ode is 

gebruikt, maar dat de tekst van de ode impliciet dan wel expliciet verwijst naar 

een specifieke context. Vanuit die gedachte heb ik de term Creool in zijn 

gebruikte context geïnterpreteerd. Een duidelijke positionering met betrekking tot 

het gebruik van de term Creool, is niet alleen van belang gebleken voor een 

helder tijdsbeeld. Die positionering heeft ook als basis gediend, voor het beter 

kunnen plaatsen van de interetnische relaties en de op etnisch gebaseerde 

sociale stratificaties in betreffende periode. 

 

In hoofdstuk 2 is aangegeven, dat naast orale bronnen ook gebruik wordt 

gemaakt van schriftelijke bronnen, egodocumenten en krantenberichten. Dit 

onderzoek steunt ook op orale bronnen, omdat de persoon Sophie Redmond 

nauwelijks in de geschreven geschiedenis voorkomt. Herinneringen zijn strikt 

persoonlijk en subjectief. Bij herinnering gaat het om gebeurtenissen die men zelf 

heeft meegemaakt. Ervaringen van anderen kunnen wij ons niet herinneren. Elke 

tijdgenoot van Sophie Redmond heeft een eigen interpretatie van haar sociale 

instelling, vertelt zijn verhaal vanuit een andere situatie, en herinnert zich Sophie 

Redmond vanuit een specifieke relatie. Naarmate de portretconstructie vorm 

kreeg, kon aannemelijk worden gemaakt welke krantenrubrieken Sophie 

Redmonds aandacht getrokken zouden kunnen hebben, en naar welke 

onderwerpen haar interesse uitgegaan zouden kunnen zijn. Krantenberichten 

bevatten informatie over dagelijkse gebeurtenissen in de samenleving. Door een 

beeld te vormen van wat er zich in betreffende periode in Suriname en in de rest 

van de wereld afspeelde, kon met enig inlevingsvermogen Sophie Redmonds 
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leefwereld worden verbeeld.  

Met behulp van voornoemde onderzoeksbronnen is in deze studie een 

beeld gevormd van de periode waarin Sophie Redmond leefde en van haar 

leefwereld: een periode waarin sprake was van een assimilatiepolitiek. Enerzijds 

is zij gevormd en gesocialiseerd in een koloniale periode waar de invloeden van 

de slaventijd dagelijks aan den lijve werden ondervonden. Anderzijds leefde zij in 

een periode van bloeiend etnisch en historisch bewustzijn, gender- en 

klassenbewustzijn, actieve vrouwenorganisaties, staatkundige veranderingen, 

opkomende sociale bewegingen en antikoloniale strijd. 

 

Deze studie heeft zich gemengd in discussies over het begrip moderniteit en haar 

processen, in het bijzonder binnen koloniale samenlevingen. In dat kader zijn in 

hoofdstuk 3 centrale begrippen en hun interactie besproken. Het gaat om 

begrippen waarbij er sprake is van verwevenheid en wisselwerking van 

hiërarchische structuren op verschillende maatschappelijke terreinen. Bij deze - 

wat de modernity/coloniality school definieert als - koloniale machtsmatrix, is 

sprake van complete controle door de kolonisator in koloniale gebieden, over 

gender en religie, waarden en normen, seksualiteit en gezin, en over subjectiviteit 

en kennis.  

Debatten over intersectionaliteit, modernisering en kolonialisme beslaan 

een variatie van aspecten en worden vanuit verschillende benaderingen gevoerd. 

Ik heb een poging gedaan om een gebalanceerd overzicht te bieden van 

gevoerde debatten, en heb mij vanuit het perspectief van een veranderende 

koloniale Suriname in de discussies gemengd. Ik heb mij hoofdzakelijk 

geconcentreerd op het deel van de debatten dat rechtstreeks relevant is voor 

deze studie. Binnen die discussies is in deze studie het assimilatiebeleid 

opgevoerd als motor van het moderniseringsproces in het vroegtwintigste-eeuwse 

Suriname. Daarbij zijn vooral de cultuurelementen taal, religie en etniciteit, als 

stuwende kracht van het assimilatiebeleid en als machtsvertogen van koloniaal 

beleid aan de orde gesteld. Daarbij werd ervan uitgegaan dat theoretische kennis 

over wisselwerking en verwevenheid van maatschappelijke ordeningsprincipes, 

waardevolle inzichten kunnen bieden over hoe en waarom intersectionaliteit een 
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rol speelde in politieke, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in het 

vroegtwintigste-eeuwse Suriname. Die inzichten zijn vervolgens ingezet bij de 

portretconstructie over Sophie Redmond. In hoofdstuk 4 heb ik voor deze studie 

relevante matrixwaarden binnen het assimilatiebeleid geanalyseerd. Die kennis 

bood mij vervolgens handvatten om de maatschappelijke betekenis van Sophie 

Redmond met diepgang te analyseren. 

  

In hoofdstuk 5 zijn paradoxen van modernisering concreet zichtbaar gemaakt, 

door ontwikkelingen in het gezondheidsveld in het Suriname van 1907-1955 te 

schetsen. Gebleken is, dat de gezondheidszorg in Suriname in voornoemde 

periode enorme ontwikkelingen heeft doorgemaakt en uitgroeide tot een 

belangrijk aandachtspunt van de koloniale politiek. In het vroegtwintigste-eeuwse 

Suriname was sprake van geneeskunde als normaliserende instantie met een 

politieke status. Modernisering van de gezondheidszorg was er vooral op gericht 

het gezondheidsgedrag van de burgers te beheersen.  

De overheid profileerde zich als een change agency, die het 

gezondheidsgedrag van de bevolking via verschillende vormen van voorlichting 

probeerde te sturen. Met behulp van moderne technieken op het gebied van 

gezondheidszorg, zorgde de overheid voor betere hygiëne, betere voeding, 

verbeterde riolering, waterzuivering en steeds betere medicijnen. Epidemieën van 

bacteriële infecties en hoge zuigelingen- en kindersterfte werden bestreden. Er 

werd steeds meer aan preventieve gezondheidszorg gedaan en 

gezondheidsvoorlichting kwam centraal te staan. Hoewel bepaalde subgroepen 

zich steeds meer onttrokken aan traditionele sociale bindingen, traditionele 

geloofsopvattingen en de daaraan gekoppelde verzorgingsarrangementen, bleek 

de overheid niet in staat te zijn de hele bevolking ervan te overtuigen dat zij 

traditionele geloofsopvattingen en geneeswijzen moesten loslaten. Door 

Foucaults visie over de controlerende en normaliserende werking van 

gezondheidspolitiek erbij te betrekken, heb ik de medische macht in het 

gezondheidszorgbeleid geïllustreerd. 

 

In hoofdstuk 6 en 7 is een beeld geschetst van Sophie Redmonds positie in 
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respectievelijk haar ouderlijk en haar echtelijk huis. Sophie Redmond is 

gesocialiseerd in een gezin waar sprake was van de vrouw als moeder en 

binnenshuis werkende echtgenote. Een gezin waar kweekjes, dienstmeisjes en 

wasvrouwen ondergeschikt waren aan het gezin Redmond-Herkul. Er was een 

duidelijke werkverdeling tussen de seksen. Het inkomen van vader Redmond 

stond centraal. Moeder Redmond en de kinderen Joosje en Sophie ontleenden 

hun sociale status aan die van vader Redmond. Ondanks dit cognitief 

programma, dat op grond van concepten over wat mannelijk en vrouwelijk is 

rechten en plichten van de verschillende seksen legitimeert, kregen de meisjes 

Redmond de mogelijkheid zich goed voor te bereiden om met beide benen in de 

maatschappij te staan. 

Al op jonge leeftijd begon Sophie Redmond haar grenzen te verkennen en 

gaf zij blijk van een sterke eigen wil, zoals bij de discussie met haar vader over 

haar toekomstig beroep, en haar vastberadenheid om het ‘jongensinstrument’ 

viool te willen leren spelen. In beide gevallen kreeg zij haar zin en gingen haar 

wensen in vervulling. Ook in de liefde heeft zij haar hart gevolgd. In 1941 trad zij 

op Curaçao in het huwelijk met haar jeugdliefde. Sophie Redmonds echtgenoot 

werd niet alleen door de trotse vader Redmond te min geacht de levenspartner 

van zijn hoog geschoolde dochter te worden, ook de samenleving deelde vader 

Redmonds gevoelens. Het kon tot menigeen in de samenleving niet doordringen, 

waarom Sophie Redmond met de in hun ogen werkschuwe Emile Monkau in het 

huwelijk was getreden. In een periode toen echtgenotes bij Wet onderworpen 

waren aan hun echtgenoot en beschouwd werden als onvolwassen burger voor 

het leven, was Sophie Redmond hoofdkostwinner in huize Redmond-Monkau. 

Het strakke westerse, hetero, patriarchale, masculiene karakter van het Burgerlijk 

Wetboek, heeft zij op eigen wijze een ander karakter willen geven. Deze waarden 

binnen de koloniale machtsmatrix heeft zij op een praktische wijze willen 

herdefiniëren en dekoloniseren.  

In deze studie wordt gesproken over Sophie Redmond en niet over Sophie 

Monkau-Redmond om de volgende redenen: onder de Surinaamse bevolking 

stond zij bekend als dokteres Redmond. Haar collega’s en medebestuursleden 

spraken haar aan als dokter(es) Redmond. Zij ondertekende vergadernotulen met 
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haar meisjesnaam. Met haar echtgenoot was zij overeengekomen dat zij de naam 

Sophie Redmond zou blijven gebruiken, omdat zij in Paramaribo al bekend stond 

onder haar meisjesnaam. Hoewel volgens het Burgerlijk Wetboek in betreffende 

periode de man het hoofd van het gezin was, is het de vrouw Sophie Redmond 

geweest die maatschappelijk in aanzien stond, en was het de vrouw Sophie 

Redmond die het grootste gedeelte van haar huwelijk de enige kostwinner was. 

Decennia na haar dood leeft zij in de collectieve herinnering voort onder de naam 

Sophie Redmond. 

 

In hoofdstuk 8 wordt de sociaal-medische dimensie van Sophie Redmond 

uitgewerkt. In 1935 trad zij in dienst als geneesheer bij het Jubileumfonds van de 

Evangelische Broedergemeente en werd in 1940 gekozen tot fondsbestuurslid. Er 

is een constructieve samenwerking merkbaar tussen haar en fondsapothekeres 

Esseline Polanen. Vervolgens begon zij zich te profileren als een agent of change 

op het gebied van de gezondheidszorg. Daarbij maakte zij gebruik van 

massamedia en interpersoonlijke communicatiekanalen; volgens Rogers en 

Shoemaker (1971) de meest effectieve manier om doelgroepen te bereiken. 

Haar werk maakte haar tot een radar in het moderniseringsproces van de 

gezondheidszorg. Naast bovengenoemde activiteiten schreef Sophie Redmond 

een enkele keer een gezondheidsartikel voor het vrouwenmaandblad Aurora en 

verzorgde zij wekelijks een gezondheidsrubriek via de radio. Met haar 

gezondheidsvoorlichting sloot zij aan bij de gezondheidscampagne van de 

overheid, die erop gericht was gedragsverandering bij bepaalde 

bevolkingsgroepen teweeg te brengen. Zo heeft Sophie Redmond als agent of 

change op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de moderniserende 

gezondheidszorg in Suriname.  

Ook gaf zij gratis geneeskundige hulp aan de kinderen van kinderhuis 

Saron. Het was gouverneursvrouw Klaasesz-de Bruyne die in hetzelfde 

Saronbestuur met haar heeft gezeten, die het openingsartikel De Nalatenschap 

geschreven heeft in de speciale uitgave van Aurora (sept. 1955). Daarnaast was 

Sophie Redmond betrokken bij de Young Women’s Christian Association (YWCA) 

in Suriname. Deze organisatie kwam in 1972 met een publicatie met daarin vier 
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toneelstukken waaraan Sophie Redmond een bijdrage heeft geleverd (T. 

Doelwijt). Met deze uitgave heeft de YWCA haar willen eren en in haar geest 

willen handelen, door na aftrek van alle kosten de opbrengst te besteden aan een 

sociaal doel. 

De bijdrage die Sophie Redmond heeft geleverd aan het lenigen van de 

noden van minderbedeelden zal een druppel zijn geweest op de gloeiende plaat. 

Het artikel Datra voe poti soema mag dan ook begrepen worden vanuit het 

perspectief van de sociaal economische omstandigheden in die periode. Dat de 

inzender dokteres Redmond in het artikel neerzet als wan sisa, wan brada, wan 

mama, wan kompee en wan famirieman, symboliseert het interpersoonlijke 

kanaal dat zij gebruikte voor haar agent of change activiteiten. Er kon altijd een 

beroep worden gedaan op haar hulp en adviezen, tijdens en na haar spreekuur, 

op haar werkplek, maar ook bij haar thuis. Dit tekent haar betrokkenheid met haar 

medemens. In de collectieve herinnering is deze eretitel ingegaan, als zou Sophie 

Redmond al tijdens haar leven ‘datra fu pôtisma’ worden genoemd. 

 

In hoofdstuk 9 wordt de maatschappelijke betekenis van Sophie Redmond binnen 

de sociaal-maatschappelijke dimensie geïllustreerd, aan de hand van de in 1955 

uitgegeven speciale editie van Aurora. In deze 25 pagina’s tellende speciale 

editie die in het geheel gewijd is aan leven en werk van Sophie Redmond, zijn het 

overwegend mannen die een ode of laatste woord aan haar richten. De inzenders 

beschrijven haar als een bekende sociaal bewogen persoon die vooral onder de 

volksklasse zeer geliefd was. Inhoudelijk komen de artikelen erop neer, dat 

Sophie Redmond een eigen bijdrage heeft geleverd aan vrouwenemancipatie, 

geestelijk welzijn en lichamelijke gezondheid van haar medemens, aan 

volkstoneel, en aan culturele eigenheden van de Creoolse bevolking. Sophie 

Redmond wordt beschreven als een persoonlijkheid die zich onbaatzuchtig 

inzette voor anderen en maatschappelijk zeer geëngageerd was. De artikelen 

beschrijven een strijdbaar persoon met een brede belangstelling, iemand die haar 

idealen nastreefde voor een beter sociaal leefbaar Suriname voor iedereen. In het 

bijzonder wordt geschreven over haar voorlichtende en opvoedende bijdrage via 

media, toneel, kennissenkring en via haar beroep als geneesheer. In een van de 
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artikelen wordt zij sociale werkster genoemd. In meerdere artikelen wordt haar 

christelijke achtergrond benadrukt van waaruit zij haar liefdeswerk deed en wordt 

zij geroemd als een voorbeeld voor anderen.  

In hoofdstuk 9 wordt een beeld geschetst van de vrouwenemancipatiestrijd 

in het veranderende koloniale Suriname in de eerste helft van de twintigste eeuw. 

In die periode deden diverse vrouwenorganisaties hun intrede in de maatschappij 

en was er sprake van samenbundeling van krachten en solidariteit onder 

vrouwen. In november 1949 werd de eerste editie uitgegeven van het 

vrouwenmaandblad Aurora. Dit vrouwentijdschrift maakt inzichtelijk wat vrouwen 

en vrouwenorganisaties ondernamen om vaste man-vrouw rolpatronen te 

doorbreken; welke mogelijkheden vrouwen hadden en/of kregen om een eigen 

invulling aan hun leven te geven; en in welke mate vrouwen de regie over hun 

eigen leven in eigen hand konden nemen en konden houden. Op 1 maart 1950 

werd de eerste crèche voor kinderen van alleenstaande ouders geopend. 

Veel Surinaamse mannen stonden positief ten opzichte van de 

vrouwenstrijd en werkten samen aan de gezamenlijke belangen. Het eerste 

artikel in het eerste nummer van Aurora is afkomstig van een Surinaamse man uit 

de bovenlaag van de samenleving. In de polemiek over de positie van de 

ongehuwde moeder is het ook een Surinaamse man uit de bovenlaag van de 

samenleving die het opneemt voor de Surinaamse vrouw. Het is wederom een 

Surinaamse man die de vrouwenstrijd ondersteund, door via de media op het 

belang van de crèche te wijzen. Hier is sprake van een mannenmaatschappij, 

waar mannen vanuit een bepaalde sociale positie hun aandeel hebben geleverd 

in de vrouwenstrijd, en op hun eigen wijze de vrouwenemancipatie hebben 

gestimuleerd. 

  

In hoofdstuk 10 is de sociaal-culturele dimensie van Sophie Redmond besproken. 

Vanaf 1923 is in Suriname een ontworsteling aan koloniale voorbeelden te 

constateren, en een zoektocht naar een eigen literaire eigenheid. Verschillende 

bevolkingsgroepen hadden eigen manieren van culturele expressie die zij in 

groepsverband uitten. Het was in Schouwburg Thalia waar Sophie Redmond zich 

ontpopte als een persoon die niet alleen arts was, maar ook als iemand die 
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kunstzinnige kwaliteiten bezat. Zij schreef toneelstukken waarin sociale, 

maatschappelijke, culturele, politieke, christelijke thema’s en 

gezondheidsaspecten aan de orde kwamen. Zij vervulde soms ook een 

acteursrol. Zij trok vaak volle zalen omdat er veel belangstelling voor haar 

toneelstukken was, vooral onder Creolen uit de lagere volksklasse. 

In hoofdstuk 10 zijn verschillende toneelstukken besproken waaraan 

Sophie Redmond een bijdrage heeft geleverd, alsook de op haar initiatief 

georganiseerde kotoshows op Bevrijdingsdagen (1 juli). Sophie Redmond is 

gestorven toen het Surinaamse toneel ingang begon te vinden in Thalia. Een tijd 

waarin een bepaalde stroming in Thalia helemaal niet voor Sranan stukken was; 

een stroming die het Surinaamse toneel waardeloos en zonder achtergrond vond. 

Het was een periode toen Thalia moeizaam overging van Nederlands toneel naar 

Sranan toneel.  

 

In hoofdstuk 11 is de sociaal-politieke dimensie van de persoon Sophie Redmond 

geanalyseerd. De periode vanaf instelling van de Koloniale Staten tot en met het 

verloop van de tussentijdse verkiezingen van 1950 is besproken, met als 

anticlimax Sophie Redmonds mislukte poging om in de Staten van Suriname te 

komen. Het werd een verkiezingsstrijd waarin de wisselwerking van etnische 

scheidslijnen en gedachtegangen over gender als het ware werden belichaamd. 

Door de verkiezingen in te gaan als onafhankelijke kandidaat, haalde zij zich de 

woede op de hals van de heersende Creoolse Nationale Partij Suriname. Het 

werd een politieke strijd die haar zou maken tot het mikpunt van seksisme en 

etnicisme.  

De onafhankelijke kandidaat Sophie Redmond ondervond fikse tegenstand 

onder haar eigen etnische groep en onder haar seksegenoten. Ondanks het 

respect dat Sophie Redmond genoot als wijze, geëngageerde vrouwelijke arts, 

werd zij publiekelijk door de beide seksen met de neus erop gedrukt dat vrouwen 

en echtgenoten zich dienen te houden aan de vrouwelijke rol van bedgenote. De 

straat en de media werden het strijdtoneel van etnische- en genderprincipes. Hier 

kan gesproken worden van een onthullende werking van het etnische en 

patriarchale karakter van de koloniale machtsmatrix enerzijds; anderzijds laat 
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deze onthulling de grenzen zien van de agency of change van deze strijdbare en 

moderne koloniale vrouw.  

 

Binnen de dimensies van de persoon Sophie Redmond is de impact van de 

assimilatiepolitiek overal te herkennen. Deze cultuurpolitiek heb ik geanalyseerd 

als motor van het moderniseringsproces in het koloniale Suriname. Bij die 

analyse heb ik verschillende waarden binnen een koloniale machtsmatrix 

besproken, heb ik mij afgezet tegen eurocentrische moderniseringstheorieën, en 

heb ik aansluiting gezocht bij de visies van Stuart Hall en de modernity/coloniality 

school.  

In deze studie is gebleken dat het assimilatiebeleid een veelvoud is 

geweest van eurocentrische classificaties met betrekking tot gender, economie, 

religie, taal en etniciteit, waarbinnen de hiërarchie kolonisator/gekoloniseerde 

centraal stond. In de assimilatiepolitiek was sprake van kolonialisme als een bij 

uitstek geïnstitutionaliseerde machtsongelijkheid, en tegelijkertijd een 

cultuurproject van de kolonisator als middel tot disciplinering. Binnen de 

assimilatiepolitiek waren het voornamelijk de sociale ordeningsprincipes gender, 

huidskleur, etniciteit, religie en taal, die bepalend waren voor iemands plek in de 

koloniale Surinaamse samenleving. Het betreft hier classificaties die bepalend 

waren voor betekenis en verwachtingen die aan iemands positie werden 

gegeven, en voor iemands in- of uitsluiting in bepaalde (sub)groepen.  

De door de koloniale politiek gevormde identificaties bij verschillende 

etnische groepen in het moderniserende Suriname heb ik, geïnspireerd door 

Halls Aanwezigheden, geïntroduceerd als de Hollandse Aanwezigheid. Daarmee 

wordt bedoeld, de uitwerking van het verhollandsen in al haar verscheidene 

facetten en vormen (dagelijks leven, taalgebruik, relatievormen, religie, etc.) op 

de gevormde koloniale identificatie van (ex-)gekoloniseerde Surinamers. Meer 

specifiek: de dubbele ervaring in het gevoelsleven van de (ex-) gekoloniseerde 

Surinaamse bevolking van het ‘erbij horen’ en het ‘anders zijn’. Sociaal 

geconstrueerde hiërarchieën dragen bij aan vormingsaspecten die cruciaal 

kunnen zijn om de persoonlijkheid van iemand te begrijpen. En daarin zit in de 

context van deze studie, het spanningsveld tussen modernisering en identificatie. 
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Het 'erbij horen' impliceert het via de koloniale politiek geforceerde verhollandsen. 

Het 'anders zijn' impliceert het bewust zijn van de eigen culturele achtergronden, 

afkomst, religie, en het eigen oorspronkelijke verleden dat de (ex-) 

gekoloniseerde bevolking als herinnering met zich meedraagt. Tot op heden is de 

impact, kracht en werking van de Hollandse Aanwezigheid merkbaar bij groepen 

ex-gekoloniseerden.  

Ook voor de persoon Sophie Redmond geldt, dat haar persoonlijke en 

geestelijke ontwikkeling beïnvloed is geweest door verschillende waarden binnen 

een koloniale machtsmatrix. En toch is zij voortdurend naar voren gekomen als 

een onafhankelijke persoon die op verschillende manieren uitdrukking gaf aan 

eigen herdefiniëringen van sociale verhoudingen; als iemand die haar eigen 

mening ventileerde en haar eigen weg ging. Haar publieke leven uitte zich in 

verschillende aspecten waarbinnen macht kon worden gegenereerd. Die 

machtspositie  (geliefde en deskundige geneesheer, iemand met status en 

toegang tot verschillende emancipatoire netwerken) heeft zij direct en functioneel 

willen inzetten om de Surinaamse gemeenschap vooruit te helpen. Op 

verschillende maatschappelijke gebieden had zij een vooruitstrevende instelling.  

In deze studie is voorts gebleken dat vader Redmond een voorbeeldfunctie 

had voor zijn dochter. Niet alleen bij haar inschrijving op de geneeskundige 

school, waar zij problemen ondervond vanwege haar sekse en haar etniciteit, 

heeft zij kunnen vertrouwen op een sterke vader die achter haar stond. Ook bij de 

bestuurscrisis die ontstond na de benoeming van dokter Edna Gravenberch tot 

tweede vrouwelijke fondsgeneesheer was haar vader haar tot steun. Vader 

Redmond was maatschappelijk actief, had een groot netwerk van historisch 

bewuste en cultuurbewuste personen, had contact met mensen uit verschillende 

sociale achtergronden, en was een bekende en gerespecteerde persoon in de 

Surinaamse samenleving. Diezelfde weg is Sophie Redmond opgegaan. Ook zij 

had een rijk sociaal leven en was maatschappelijk zeer actief. Door de netwerken 

van haar vader en haar eigen netwerken in te zetten, heeft zij haar ideaalberoep 

kunnen uitoefenen en vorm kunnen geven aan haar interesses. 

Deze studie laat zien dat Sophie Redmond op verschillende gebieden een 

voortrekkersrol heeft vervuld, en dat zij een voorbeeld is geweest van paradoxen 
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en contradicties van het assimilatiebeleid. Zij heeft gekozen voor een leven als 

financieel onafhankelijke echtgenote en voor het bekleden van verschillende 

publieke functies; dit in tegenstelling tot de traditionele opvoeding die zij heeft 

genoten en die de assimilatiepolitiek nastreefde. Zij heeft een bijdrage geleverd 

aan vrouwenemancipatie, waarbij er werd gestreefd naar financiële 

zelfstandigheid van de vrouw; dit in tegenstelling tot kerngezin en onderdanigheid 

van de vrouw die de assimilatiepolitiek propageerde. Zij heeft koloniaal 

[Nederlands] taalonderwijs gevolgd, maar gaf de voorkeur aan Sranan taalgebruik 

in haar communicatie met anderen. Zij heeft een bijdrage geleverd aan het 

rehabiliteren van haar mamatongo [moedertaal], in een periode waar Nederlands 

de standaardversie was binnen het koloniaal educatiesysteem. In haar 

toneelstukken en bij haar beroepsuitoefening heeft zij, door met 

inlevingsvermogen te communiceren en door zich aan te sluiten bij het 

taalgebruik van het volk, aan mensen het gevoel gegeven dat zij hen begreep. Zij 

deed mee aan kotoshows en liet zich graag in koto zien op emancipatievieringen, 

in een tijd van negativisme tegenover Creoolse gewoonten, gebruiken en 

tradities. Zij werd geboren in een periode toen een actieve assimilatiepolitiek werd 

gevoerd; een cultuurpolitiek die etnische scheidslijnen en westerse 

gedachtegangen over genderrollen en etnische verschillen in stand hield. Zij stierf 

in een periode toen de assimilatiepolitiek (in theoretische zin) werd afgebouwd. 

Geconcludeerd kan dan ook worden, dat leven en werk van Sophie Redmond niet 

alleen een typerende weerspiegeling is van koloniaal Suriname. Haar leven en 

werk weerspiegelt ook, dat zij zich heeft geprofileerd als een agent of change in 

het moderniserende koloniale Suriname.  

 

Door het portret vanuit het voordeel van de afstand te construeren, heeft de 

veranderende koloniale Surinaamse samenleving meer gezicht gekregen vanuit 

de geschiedenis van een van haar deelnemers. Tegelijkertijd heeft deze 

deelnemer zelf ook meer reliëf gekregen door haar in haar tijd en omgeving te 

plaatsen, en is meer inzicht verkregen in hoe de veranderende samenleving zich 

in deze deelnemer reflecteert. Daarbij leverde analyse van de koloniale 
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cultuurpolitiek aan de hand van de koloniale machtsmatrix en het agent of change 

perspectief de volgende belangrijke nieuwe inzichten. 

In het veranderende vroegtwintigste-eeuwse koloniale Suriname blijken van 

buiten binnengedrongen ontwikkelingsprocessen ingevuld te zijn met lokale 

betekenissen, vormen, contexten en omstandigheden en was er sprake van een 

bijna onlosmakelijke interactie tussen moderniteit en traditie, een voortdurende 

verschuiving. Voorts is gebleken dat de kolonisator voor de gekoloniseerde 

Surinaamse bevolking een koloniale machtsmatrix hanteerde die alle dimensies 

van sociale existentie raakte, en de regulerende werking van intersectionaliteit 

merkbaar maakte op verschillende niveaus. Vervolgens leidde de 

assimilatiepolitiek ertoe, dat tussen bevolkingsgroepen onderling het ‘anders zijn’ 

via een ‘wij-zij’-schema in stand werd gehouden. Dit ‘wij-zij’-schema was inherent 

aan het assimilatie-denken dat tot een allesomvattende ‘koloniale wij’ van een 

‘erbij horen’ moest leiden. De paradox is dat dit ‘koloniale wij’, dit ’erbij horen’, tot 

een gevoel van ‘anders zijn’ leidde. Deze Hollandse Aanwezigheid was het 

resultaat van hiërarchieën van koloniale overheersing.  

Moderniteit en kolonialiteit blijken ook in het koloniale Suriname keerzijden van 

dezelfde medaille te zijn geweest. Het koloniaal beleid zag de aanwezigheid van 

een veelheid van culturen en gendersystemen als een stagnatie van het 

moderniseringsproces. Mede door de wisselwerking van de verschillende 

koloniale machtsmatrixwaarden kreeg beeldvorming in het koloniale Suriname 

een zichtbare uitwerking in stigmatisering en stereotypering. In die etnische 

gesegmenteerde koloniale samenleving, in die veranderende koloniale wereld 

van bewustwording van de waarde van culturele eigenheden, konden 

gekoloniseerden eigen doelen bereiken, zich ontwikkelen tot agents of change, 

en daarmee uiteindelijk de laatste fase van het koloniaal systeem inluiden. 
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ABSTRACT 

 

This study opened with the ode Krioro datra Sofie, which was published on the 

occasion of the sudden death of Sophie Redmond on September 18th, 1955. The 

choice of this significant ode was a deliberate one. According to the ode, Sophie 

Redmond belonged to the Creole ethnic group, and she was held in high esteem 

by the people and by the governor and his wife. The ode shows that this was 

someone with status; a person who valued her own ethnicity and culture, who 

practiced her profession with expertise and who was engaged with her fellow 

human beings. These aspects are also found nowadays in the collective memory 

of Sophie Redmond, in which she lives on as an important historical figure. Her 

life in the public sphere and her social attitude in a historical perspective 

prompted the formulation of the central question: 

 

Are Sophie Redmond’s public life and work a typical reflection of colonial 

Surinam, or was she an ‘agent of change’ in a process of colonial modernization? 

 

As a researcher, you cannot just line up all the facts and then think that you know 

the person in question. Nijhof (2000) pointed out that in life stories you cannot find 

out the real life of a person, but only an interpretation of that life. Such an 

interpretation gives insight into the cultural values applied by biographical 

subjects to themselves and to others, and into the personal perspectives that help 

form the biographical subject’s self-image. Den Hollander (2002) believes the 

modern historian should try to place facts in a historical context. Such a context, 

which is usually described in vague terms like ‘spirit of the times’, ‘folk spirit’, 

‘culture’ and ‘structure’, does not come ready-made but needs to be constructed 

with imagination in a historical story that subsequently makes connections 

between facts. If historians do not succeed in developing their own vision of the 

past, they will not be able to explain how people used to view the world. 

 I have therefore followed the footsteps of Sophie Redmond and used her 

as a window through which to look at the society she lived in. In line with my 
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background in Interdisciplinary Social Science, I have taken an interdisciplinary 

approach to discussing the themes. I also thought it was important to position the 

term ‘Creole’ in the context of this research. I have argued that in the ode at the 

beginning of this study, the person who contributed it did not use the term ‘Creole’ 

by chance, but that the words of the ode refer, whether implicitly or explicitly, to a 

specific context. On the basis of this idea, I wanted to interpret the term ‘Creole’ in 

the context in which it was used. A clear positioning of the use of the term ‘Creole’ 

turned out to be important not only for sketching a clear portrait of the times. It 

also served as a foundation for being better able to place the interethnic relations 

and the ethnicity-based social stratifications in the period in question. 

 

Chapter 2 states that alongside oral sources, use is also made of written sources, 

egodocuments and newspaper reports. This research also relies on oral sources, 

as the person of Sophie Redmond hardly appears in written history. Recollections 

are strictly personal and subjective. Memories are about events that someone has 

experienced personally, and we cannot remember the experiences of others. 

Each contemporary of Sophie Redmond has their own interpretation of her social 

outlook, and each oral author tells their story from a different situation and 

remembers Sophie Redmond from a specific relationship. As the portrait 

construction took shape, a reasonable case could be made for which newspaper 

columns may have attracted Sophie Redmond’s attention and which subjects may 

have taken her interest. Newspaper reports contain information about daily events 

in society. By forming a picture of what was happening in the period in question in 

Surinam and in the rest of the world, and with a little empathy, it was possible to 

portray Sophie Redmond’s social environment. 

 Using the aforementioned sources, this study creates a picture of Sophie 

Redmond’s social environment and the period in which she lived; a period of 

assimilation politics. On the one hand, she grew up and socialized in a colonial 

period where influences from the times of slavery were experienced on a daily 

basis. On the other, she lived in a period of growing ethnic and historical 

awareness, gender and class awareness, active women’s organizations, political 

changes, emerging social movements and anti-colonial conflict. 
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This study looked at discussions about the concept of modernity and its 

processes, particularly within colonial societies. In relation to this, chapter 3 

discusses key concepts and their interaction, and deals with concepts that involve 

the interrelation and interaction of hierarchical structures in a variety of social 

areas. In this ‘colonial power matrix’ (as defined by the modernity/coloniality 

school), there is complete control in colonial territories – over gender and religion, 

values and norms, sexuality and family, and over subjectivity and knowledge. 

 Debates about intersectionality, modernization and colonialism cover a 

range of aspects and are based on various viewpoints. I have tried to provide a 

balanced overview of the debates held, looking at the discussions from the 

perspective of a changing early twentieth-century Surinam. I focused mainly on 

the parts of the debates that are directly relevant to this study. Within these 

discussions, assimilation policy is presented in the study as the driving force 

behind the modernization process in early twentieth-century Surinam. The cultural 

elements language, religion and ethnicity, in particular, are put forward as the 

driving forces behind assimilation policy and as power discourses of colonial 

policy in the colony of Surinam. This is based on the assumption that theoretical 

knowledge about the interaction and interrelation of social order principles can 

offer valuable insights into how and why intersectionality played a role in political 

and social developments in early twentieth-century Surinam. These insights are 

then used in the construction of Sophie Redmond’s portrait. In chapter 4, I have 

analyzed matrix values within assimilation policy that are relevant to this study. 

This knowledge served as a handle for in-depth analysis of Sophie Redmond’s 

social significance. 

 

Chapter 5 demonstrates concrete paradoxes of modernization, by sketching 

developments in the area of healthcare in Surinam in the period 1907-1955. It 

appeared that healthcare in Surinam underwent huge developments during this 

period and grew to be a major discussion point in colonial politics. In early 

twentieth-century Surinam, medicine was a normalizing authority that had political 

status. The modernization of healthcare focused mainly on controlling citizens’ 
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behavior with regard to health. 

 The government presented itself as a change agency, which tried to steer 

the health behavior of the population through various informative means. With the 

help of modern healthcare technology, the government provided better hygiene, 

food, sewer systems and water purification, and increasingly better medicines. 

Epidemics of bacterial infections were counteracted, as were the high rates of 

infant and child mortality. There was an increasing focus on preventive healthcare 

and a key role was played by informative health advice. Although certain sub-

groups became ever more removed from social ties and traditional beliefs, and 

the associated care arrangements, the government did not succeed in convincing 

the whole population to let go of their traditional beliefs and remedies. I have 

illustrated the medical power in healthcare policy by referring to Foucault’s vision 

of the controlling and normalizing effect of healthcare politics. 

 

Chapters 6 and 7 sketch a picture of Sophie Redmond’s position in her parental 

and marital home, respectively. Sophie Redmond was socialized in a family that 

saw women as mothers and wives working in the home, where servant girls, 

washerwomen and ‘kweekjes’ [foster children] were subservient to the Redmond-

Herkul family. There was a clear division of work between the sexes, and things 

revolved around father Redmond’s income. Mother Redmond and the children 

Joosje and Sophie derived their social status from that of father Redmond. 

Despite this cognitive program, which legitimized the rights and duties of the two 

sexes on the basis of concepts about what was male and female, the Redmond 

girls had the opportunity to prepare well for standing on their own two feet in 

society. 

 At a young age, Sophie Redmond already started to test her limits and 

demonstrated a strong will, for instance in the conflict with her father about her 

desire to study medicine and her declaration that she wanted to learn to play the 

‘boy’s instrument’, the violin. In both cases, she got her own way and her wishes 

were fulfilled. In love, too, she followed her heart. She got married to her 

childhood sweetheart on Curaçao in 1941. It was not only proud father Redmond 

who deemed her husband not good enough for his highly educated daughter. 
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Society shared father Redmond’s views. Many people could not understand why 

Sophie Redmond had married Emile Monkau, whom they viewed as work-shy. In 

a period when wives were legally governed by their husbands and regarded as 

underage citizens for life, Sophie Redmond was the breadwinner in the 

Redmond-Monkau household. In her own fashion, she wanted to change the 

strict, Western, hetero, patriarchal, masculine character of the Civil Code. She 

wanted to redefine and decolonize these values within the colonial power matrix 

in a practical way. 

 This study talks about Sophie Redmond rather than Sophie Monkau-

Redmond for the following reasons: the Surinamese people knew her as doctor 

Redmond. Her colleagues and fellow committee members spoke to her as doctor 

Redmond and she signed the minutes of meetings with her maiden name. She 

had agreed with her husband that she would continue to use the name Sophie 

Redmond, as she was already known in Paramaribo under her maiden name. 

Although the man was the head of the family according to the Civil Code in the 

period in question, it was the woman Sophie Redmond who was esteemed in 

society, and it was the woman Sophie Redmond who was the sole breadwinner 

for most of her marriage. And decades after her death, she lives on in collective 

memory under the name of Sophie Redmond. 

 

Chapter 8 goes into detail about the socio-medical dimension of Sophie 

Redmond. In 1935, she entered employment as a physician with the Jubilee Fund 

of the Evangelical Community of the Moravian Brethren. At the committee 

election in 1940, she was elected a member of the fund committee. She then 

started presenting herself as an agent of change in the area of healthcare, 

making use of mass media and interpersonal communication channels, which – 

according to Rogers and Shoemaker (1971) – were the most effective way of 

reaching target groups. 

 Through her work, she became a beacon in the healthcare modernization 

process. Alongside the aforementioned activities, Sophie Redmond wrote the 

occasional article about health for the monthly women’s magazine Aurora, and 

provided a weekly health column for the radio. Her health advice corresponded 
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with the government’s health campaign, which aimed at changing the behavior of 

certain groups of the population. In this way, Sophie Redmond acted as an agent 

of change and contributed in various ways to the modernization of healthcare in 

Surinam. 

 She also demonstrated a constructive collaboration between herself and 

the fund’s pharmacist Polanen, as well as providing free medical help to the 

children of the Saron children’s home. It was the governor’s wife Klaasesz-de 

Bruyne, with whom she had sat on the Saron committee, who wrote the opening 

article De Nalatenschap [The Legacy] in the special edition of Aurora. Sophie 

Redmond was also involved in the Young Women’s Christian Association 

(YWCA) in Surinam. In 1972, this organization published a volume of four plays to 

which Sophie Redmond contributed. The publication was a tribute to her from the 

YWCA, who wanted to act in her spirit by donating the proceeds, after deducting 

the costs, to a social cause.  

The contribution Sophie Redmond made to alleviate the needs of the less 

fortunate would only have been a drop in the ocean. The article Datra voe poti 

soema [Doctor for the poor] can therefore be understood from the perspective of 

the socio-economic conditions of the period. The fact that the person who 

contributed the article portrays doctor Redmond as wan sisa, wan brada, wan 

mama, wan kompee and wan famirieman [a sister, a brother, a mother and a 

family person] symbolizes the interpersonal channel she used for her activities as 

an agent of change. People could always call on her for help and advice during 

her surgery and afterwards, both at her workplace and at home. This is illustrative 

of her engagement with her fellow human beings. The honorary title ‘datra fu 

pôtsma’ [doctor for the poor] has been handed down in collective memory, just as 

if Sophie Redmond had been known by it during her lifetime. 

 

Chapter 9 illustrates Sophie Redmond’s social significance within the social 

dimension, based on the special 1955 edition of Aurora. In this 25-page special 

edition dedicated to the life and work of Sophie Redmond, it is predominantly men 

who sing her praises. The contributors describe her as a well-known, socially 

conscious person who was greatly loved, especially among the working classes. 
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The gist of the articles is that Sophie Redmond made a personal contribution to 

women’s liberation, to the mental well-being and physical health of her fellow 

beings, to folk theatre and to the cultural identity of the Creole population. Sophie 

Redmond is portrayed as a personality who labored selflessly for others and who 

was extremely socially engaged. The articles describe an assertive person with 

broad interests; someone who pursued her ideals for a better social life for 

everyone in Surinam. Particular reference is made to her informative and 

educational contribution through media, theatre and her circle of acquaintance, 

and through her profession as a physician. One of the articles refers to her as a 

social worker. Several articles emphasize her Christian background, which 

formed the basis for her charity work, and she is held up as an example to others. 

 Chapter 9 sketches a picture of women’s liberation in the changing 

Surinam society during the first part of the twentieth-century. In this period, 

several women’s organizations emerged in society, and women combined forces 

and showed solidarity. In November 1949, the first edition of the women’s 

magazine Aurora was published. Aurora provided insight into what was being 

undertaken by women and women’s organizations in order to break through the 

fixed male/female role patterns. It outlined the opportunities women had and/or 

would have to shape their own lives and the degree to which women could take 

and maintain responsibility for directing their own lives. On 1 March 1950, the first 

daycare center for single-parent children was opened. 

 Many Surinamese men held positive views on women’s liberation and 

worked together for common interests. The first article in the first number of 

Aurora was by an upper-class Surinamese man. It was also an upper-class 

Surinamese man who stood up for Surinamese women in the controversy about 

single mothers. And it was a Surinamese man who supported women’s liberation 

by drawing the attention of the press to the importance of daycare centers. Here, 

we have a male society, in which men of a certain social standing made their 

contribution to women’s liberation and stimulated it in their own way. 

 

Chapter 10 discusses the socio-cultural dimension of Sophie Redmond. From 

1923, we see Surinam struggling to escape colonial examples and searching for 
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its own literary identity. Various groups of the population had their own forms of 

cultural expression, which they voiced as a group. It was in the Thalia Theatre 

that Sophie Redmond emerged as a person who had artistic qualities besides 

being a general practitioner. She wrote plays that dealt with social, cultural, 

Christian, health, welfare and political issues, sometimes acting in them as well. 

Houses were often full, as there was a lot of interest in her plays, especially from 

the lower-class Creoles. 

 Chapter 10 discusses several plays to which Sophie Redmond contributed 

and the koto shows organized on her initiative, on Liberation day on 1 July. 

Sophie Redmond had died by the time that Surinamese plays started to appear in 

Thalia. It was a time in which a certain school was against Sranan plays, deeming 

Surinamese theatre worthless and lacking in background, and a period when 

Thalia made the difficult transition from Dutch theatre to Sranan theatre. 

 

Chapter 11 analyzes the socio-political dimension of the person of Sophie 

Redmond and discusses the period from the establishment of the Colonial States 

up to the interim elections of 1950, with Sophie Redmond’s failed attempt to enter 

the States of Surinam as the anticlimax. It became an election battle that 

embodied, as it were, the interaction between ethnic divisions and lines of thought 

about gender. By entering the elections as an independent candidate, she 

incurred the wrath of the ruling Creole ‘National Party Surinam’ (N.P.S.). It turned 

into a political battle that was to make her the object of sexism and ethnicism. 

As an independent candidate, Sophie Redmond encountered fierce 

opposition from her own ethnic group and her fellow sex. Despite the respect for 

Sophie Redmond as a wise, engaged, female physician, she was publicly forced 

by both sexes to face the fact that women and wives ought to keep to their role of 

bedfellow. The streets and the media became the battlegrounds of ethnic and 

gender principles. While the effect of the ethnic and patriarchal character of the 

colonial power matrix was revealed, this revelation also showed the limits of the 

agency of this assertive and modern colonial woman. 
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Within the dimensions of the person of Sophie Redmond, the impact of 

assimilation politics is seen everywhere. I have analyzed these cultural politics as 

the driving force behind the modernization process in colonial Surinam. In this 

analysis, I have discussed various values within a colonial power matrix, opposed 

Eurocentric modernization theories and sought alliance with the visions of Stuart 

Hall and the modernity/coloniality school. 

 This study has shown that the assimilation policy involved a multiplicity of 

Eurocentric classifications with respect to gender, economy, religion, language 

and ethnicity, which revolved around the hierarchy of colonizer/colonized. In 

assimilation politics, colonialism constituted a pre-eminently institutionalized 

inequality of power and, at the same time, a cultural project of the colonizer as a 

means of discipline. Within assimilation politics, the social order principles of 

gender, skin color, ethnicity, religion and language were the main determinants of 

someone’s place in the society of colonial Surinam. These classifications 

determined what significance and expectations were accorded to someone’s 

position and whether someone was included in or excluded from certain groups 

and sub-groups. 

 Inspired by Hall’s ‘presences’, I have introduced the identifications of 

various ethnic groups in modernizing Surinam that were formed by colonial 

politics as the Hollandse Aanwezigheid [Dutch Presence]. By this, I mean the 

effect of Dutchification in all its different facets and forms (daily life, use of 

language, relationship forms and religion, etc.) on the colonial identification that 

was formed of colonized and ex-colonized Surinamese people. And more 

specifically, I mean the dual experience of ‘belonging’ and ‘being different’ in the 

emotional lives of the colonized and ex-colonized Surinamese population. Socially 

constructed hierarchies contribute to formation aspects that can be crucial in 

understanding someone’s personality. And in the context of this study, this is 

where the field of tension lies between modernization and identification. 

‘Belonging’ therefore implies the Dutchification enforced through colonial politics. 

‘Being different’ implies the awareness of one’s own cultural background, origins 

and religion, and of one’s own authentic past that lives on in the memory of the 

colonized and ex-colonized Surinamese population. To this day, the impact, 
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power and effect of the Hollandse Aanwezigheid [Dutch Presence] is evident in 

groups of ex-colonized people. 

As a person, too, Sophie Redmond’s personal and spiritual development 

was influenced by various values within a colonial power matrix. And yet she 

continually came to the fore as an independent person who expressed her own 

redefinitions of social relationships in various ways, and as someone who aired 

her own opinions and went her own way. Her public life was expressed in 

different aspects in which power could be generated. She wanted to use this 

position of power (as a popular and competent general practitioner, someone with 

status and access to various emancipated networks) directly and functionally to 

help advance the Surinamese community. In a variety of social areas, her outlook 

was a progressive one. 

This study also showed that father Redmond was a role model for his 

daughter. She could rely on a strong father who stood behind her, not only 

concerning the gender and ethnicity problems she encountered when applying for 

medical school, but also in the management crisis that arose after the 

appointment of general practitioner Edna Gravenberch to the position of second 

female fund physician. Father Redmond was socially active and had a wide 

network of acquaintances who were historically and culturally aware. He had 

contact with people from different social backgrounds and was a well-known and 

respected person in Surinamese society. Sophie Redmond followed the same 

path. She, too, had an active and flourishing social life. By using her own 

networks and those of her father, she was able to practice her ideal profession 

and to give shape to her interests. 

This study shows that Sophie Redmond fulfilled a pioneering role in various 

areas and that she was an example of the paradoxes and contradictions of 

assimilation policy. Contrary to her traditional upbringing (which assimilation 

politics also aspired to), she chose to lead the life of a financially independent wife 

and to hold various public offices. And contrary to the nuclear family and the 

subservience of the wife propagated by assimilation politics, she contributed to 

women’s liberation, which strove for women’s financial independence. Although 

her education was in the [Dutch] colonial language, she preferred to use the 
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Sranan language in communicating with others. She contributed to the 

rehabilitation of her mamatongo [mother tongue] in a period when Dutch was the 

standard version within the colonial education system. In her plays and in 

practicing her profession, she gave people the feeling she understood them, by 

communicating with empathy and by adapting to their use of language. She 

participated in koto shows and liked to appear in koto at emancipation festivities 

in a period of negativity towards Creole customs and traditions. She was born in a 

period during which active assimilation politics were implemented; a form of 

cultural politics that upheld ethnic divisions and Western lines of thought about 

gender roles and ethnic differences. She died in a period during which 

assimilation politics (in the theoretical sense) were phased out. It can therefore be 

concluded that the life and work of Sophie Redmond is not only a typical reflection 

of colonial Surinam. Her life and work also reflects the fact that she presented 

herself as an agent of change in the modernization of the colonial society in 

Surinam. 

 

By constructing the portrait with the benefit of hindsight, a clearer picture was 

gained of the changing colonial society in Surinam through the story of one of its 

participants. At the same time, this participant herself gained perspective through 

placing her in her time and surroundings, and more insight was gained into how 

the changing society was reflected in her. In addition, analyzing colonial cultural 

politics on the basis of the colonial power matrix and on the perspective of agents 

of change provided the following important new insights. 

In the changing society of early twentieth-century colonial Surinam, 

development processes that came in from outside appear to have been 

interpreted through local meanings, forms, contexts and circumstances, and there 

was an almost inseparable interaction between modernity and tradition, which 

was in continual flux. It also appeared that the colonizer used a colonial power 

matrix for the colonized Surinamese population that touched on all dimensions of 

social existence, making the regulatory effect of intersectionality evident at 

different levels. Subsequently, assimilation politics led to the fact that the concept 

of ‘being different’ was maintained between population groups through an ‘us and 
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them’ scheme. This ‘us and them’ scheme was inherent to the assimilation idea 

that was supposed to lead to an all-encompassing ‘colonial us’ of ‘belonging’. This 

‘colonial us’, this ’belonging’, led up to a feeling of ‘being different’. This Hollandse 

Aanwezigheid [Dutch Presence] was the long-term impact of colonial rule. 

 Modernity and coloniality appear to have been two sides of the same coin 

in colonial Surinam as well. Colonial policy viewed the presence of multiple 

cultures and gender systems as an obstacle to modernizing the population. Partly 

through the interaction between the different matrix values, opinion-forming in 

colonial Surinam was visibly expressed in stigmatization and stereotyping. 

However, in this colonial atmosphere of ethnic segmentation and rising 

awareness of the value of cultural identities, the colonized people were able to 

achieve their own goals and develop into agents of change, and thus ultimately 

usher in the final phase of the colonial system. 
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Deze studie is een onderzoek naar het publieke leven en werk van de Surinaams-

Creoolse vrouwelijke huisarts Sophie Redmond (1907-1955). Om de maatschappelijke 

betekenis van Sophie Redmond duidelijk te krijgen worden verschillende publieke 

dimensies van haar persoon geanalyseerd: de medische, maatschappelijke, culturele en 

politieke dimensie. De titel van dit proefschrift illustreert de verschillende dimensies 

van de persoon Sophie Redmond. 

 

De speurtocht naar informatie over Sophie Redmond voert langs verschillende 

onderzoeksbronnen waarlangs Sylvia Marie Kortram het voetspoor van Sophie Redmond 

volgt. Enerzijds is Sophie Redmond gevormd en gesocialiseerd in een koloniale periode 

waar de invloeden van de slaventijd dagelijks aan den lijve werden ondervonden. 

Anderzijds leefde zij in een periode van bloeiend etnisch en historisch bewustzijn, 

gender- en klassenbewustzijn, actieve vrouwenorganisaties, staatkundige 

veranderingen, opkomende sociale bewegingen en antikoloniale strijd. 

 

Binnen de dimensies van de persoon Sophie Redmond is de impact van de 

assimilatiepolitiek overal te herkennen. Kortram heeft deze cultuurpolitiek geanalyseerd 

als motor van het moderniseringsproces in het koloniale Suriname. Bij die analyse heeft 

zij verschillende waarden binnen een koloniale machtsmatrix besproken, zich afgezet 

tegen eurocentrische moderniseringstheorieën, aansluiting gezocht bij de visies van 

Stuart Hall en de modernity/coloniality school, en het begrip Hollandse Aanwezigheid 

geïntroduceerd.  

 

Door het portret vanuit het voordeel van de afstand te construeren heeft de 

veranderende koloniale Surinaamse samenleving meer gezicht gekregen, vanuit de 

geschiedenis van deelnemer Sophie Redmond, en is inzicht verkregen in hoe de 

veranderende Surinaamse samenleving zich in deze deelnemer reflecteert. Tegelijkertijd 

heeft deelnemer Sophie Redmond zelf ook meer reliëf gekregen, door haar in haar tijd en 

omgeving te plaatsen. Daarbij leverde analyse van de koloniale cultuurpolitiek, aan de 

hand van de koloniale machtsmatrix en het agents of change perspectief, belangrijke 

nieuwe inzichten over het veranderende koloniale Suriname. 

 

 

 

 

 
 

 


