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Nederlandse taal in een
Surinaamse gevangenis
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Wat voeren oud-collega’s van de 
Volkskrant toch uit sinds ze achter 
de geraniums zijn gekropen? Niks? 
Of wroeten ze in hun volkstuin? 
In de politiek gegaan? In deze 
nieuwe rubriek doen we een po-
ging daar achter te komen. Maria 
Hendriks opent de reeks (die heel 
lang kan worden). Ze vertrok bij 
de krant in 2005.

Zie verder pagina 2

Volgende keer 
weer een 
aflevering

Broeinest Vk

Aan het slot konden ze een ansicht 
naar zichzelf schrijven, concludeert 

Maria Hendriks (61), terugkijkend op 
de periode dat ze Nederlands leerde 
aan een groep gevangenen en een 
groep internaatskinderen in Suriname. 
Ze was daar van half januari tot half 
februari. ‘Om vrijwilligerswerk te doen 
en tegelijkertijd vakantie te houden. We 
waren met een groep van zes. We gaven 
drie ochtenden in de week Nederlandse 
les aan gevangenen in een gevangenis 
iets buiten Paramaribo. 
’s Middags hielpen we schoolkinderen 
van een internaat met hun huiswerk.’
 
Van wie kwam het initiatief?
 ‘Het was een particulier project van 
iemand bij het Amsterdams Gilde. 
Dat gilde doet van alles, zoals het 
begeleiden van brugklassers, op scholen 
helpen bij het lezen, conversatieles met 
buitenlanders. Een vriendin van mij 
maakte me attent op die mogelijkheid 
in Suriname, ze vroeg of ik meeging. 
Nou graag. Nu ik niet meer werk, wil 
ik behapbare klussen blijven doen en dit 
leek me leuk om twee redenen: het land 
en het werk. Ik heb ruime ervaring met 
huiswerkbegeleiding en helpen leren.’ 
 ‘Een jaar tevoren wist ik al dat ik zou 
gaan. In de tussentijd kreeg ik met 
mijn groep ter voorbereiding een reeks 
bijeenkomsten. Wij waren trouwens de 
derde groep die aan het project meedeed. 
Dus onze leerlingen stonden daar niet 
gek te kijken.’

Ook niet in de gevangenis?
 ‘Nee, die jongens waren dolblij met 
ons. Toen ik er voor het eerst binnen 
kwam, moest ik wel denken aan een 
concentratiekamp, ommuurd, met 
barakken en veel prikkeldraad. Maar op 
het terrein stond ook een boerderij, er 
was een tuin aangelegd, je kon er hout 
bewerken. Er stond een kerk, en er was 
ruimte voor een theater, daar konden 
wij ook les geven. 

Accepteerden ze je gemakkelijk als 
docent?
 ‘Bij de gevangenen zaten ook 
lang gestraften, één had negen jaar 
gekregen. Maar ze hadden geen enkele 
moeite met me. Ik ook niet met hen.
Het waren allemaal jonge jongens van 
rond de twintig, die heel graag wilden 
leren lezen en schrijven en zich enorm 
inspanden. Bovendien zijn de meesten 
Surinaams braaf en beleefd: ‘Ja juf, 
goed juf.’ 
 ‘De kinderen van het internaat waren 
anders, maar daar ontbrak het regime, 
met als gevolg dat ze nogal losgeslagen 
waren. Dat het vergde wel inspanning. 

Daar had ik vijf jongens. Ze waren 
allemaal van een niveau van net leren 
lezen (groep 3 of 4) maar allemaal uit 
een zeer verschillende hoek. De een 
kende als boscreool weinig Nederlandse 
basisbegrippen (zoals zacht, hier en 
misschien); de ander las en schreef 
goed, maar kwam uit Frans Guyana; de 
derde kreeg klanken als eu en oe of ts en 
spr maar niet onder de knie. 

 ‘Ze hadden allemaal moeite met het 
uit elkaar houden van de g en de k. Je 
moest dus inventief zijn omdat je vaak 
moest herhalen, maar liefst steeds op 
een andere manier én omdat iedereen 
andere aandacht nodig had. De een liet ik 
bijvoorbeeld vaak voorlezen en de ander 
legde ik uit wat een jurk was, of zoiets als 
schaamte. We hadden wel lesmateriaal, 
maar op een gegeven moment waren de 
lesjes op en het materiaal sloot vaak niet 
aan op de Surinaamse situatie. Van een 
postkantoor hebben ze in de Surinaamse 
bush nooit gehoord, laat staan van een 
strippenkaart.

Maria Hendriks helpt een jongen in een Surinaams internaat met zijn huiswerk. Foto: 
Nelleke Fontein.
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Tevreden als je terugkijkt?
‘Zeker. Ik verwachtte niet veel na vier 
keer drie dagen. Maar aan het eind heb 
ik ze een ansichtkaart aan zichzelf laten 
schrijven en daar waren ze apetrots op.’ 

Nog wat van het land gezien?
 ‘We hebben twee tochten gemaakt naar 
het binnenland en uiteraard hebben we 
rondgekeken in Paramaribo en omgeving. 
Je huurt makkelijk een boot voor een 
dag en laat je van plantage naar plantage 
varen. Onderweg lunch je in Domburg of 
Langetabbetje en de bootsman fungeert 
als gids. Heerlijk.’

Wat heeft het meest indruk op je 
gemaakt?

 ‘Het feit dat Suriname zo ‘eigen’ voelt. 
Overal staan Nederlands bordjes, ‘Niet 
plas’ bijvoorbeeld. Ineens ben je in een 
verwegland waar iedereen bruin is, en 
toch zo Nederlands. Heel bijzonder.’

Wat wil je je het liefst blijven 
herinneren?
 ‘De verborgen schoonheid van het land, 
die zit in de rust, de vriendelijkheid, 
het groen en de cultuur. Driekwart van 
Suriname bestaat uit bos, zo veel nog 
onbedorven oerwoud. En dan al die 
culturen door elkaar, bosnegers, hindoes, 
creolen, javanen, chinezen, indianen. 
 
 ‘Maar ik heb me er ook wel wit gevoeld, 
en groot. Soms was dat lastig, maar ik heb 
dat in andere landen ook wel ervaren.’ 

Doe je nog andere dingen, tot nut van 
‘t algemeen, dan wel voor je eigen lol?
 ‘Nuttig valt geheel samen met eigen 
lol. Ik coach op dit moment twee 
jonge journalistes en heb zojuist 
een privé-project afgerond. Ik wilde 
aanvankelijk een herziene versie maken 
van mijn boek Een lichaam van lood 
dat verscheen in 2000. Dat gaat over 
die zware  vermoeidheid na kanker. Ik 
heb ik besloten me te beperken tot drie 
hoofdstukken waarin staat weergegeven 
wat er de afgelopen jaren op medisch 
gebied is veranderd om die vermoeidheid 
te bestrijden. Die hoofdstukken zijn 
nu te lezen op mijn website www.
mariahendriks.nl/.’

Jacques de Jong

Pieter Broertjes zelf op knarrenborrel 
Pieter Broertjes in eigen persoon heeft zich  laten zien 
op de Knarrenborrel van vorige week dinsdag op de 
zevende verdieping van het oude Volkskrantgebouw. 
Daar is tegenwoordig het restaurant Canvas gevestigd. 
Mooie lokatie voor de Volksknarren. 
 Het was wederom een geanimeerde borrel met zo’n 
twintig collega’s -- en met een reeks berichten van 
verhindering trouwens. 
 Op de  foto’s met de klok mee: Pieter tussen Maurits 
Schmidt, Jan van Capel en Maria Hendriks. 
Dan Henk Strabbing met Bram Brakel. Onderin rechts 
Nico Goebert met Frits van Veen en Peter van den Berg. 
Links onder een gesprek tussen onder meer Pierre 
Heijboer, Henk Bruin en Joris Cammelbeeck, met uitzicht 
op de Wibautstraat. 

Geheel links tenslotte  Peter van Bueren in 
discussie met Gerard van den Boomen.
Volgende borrel zelfde plek derde dinsdag 
van juni, dat is 17 juni.

Foto’s Jacques de Jong


