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Dichter Ezra de Haan vloog naar Suriname om collega-dichter Michaël Slory 

op te zoeken. Dat was niet zo eenvoudig, maar leverde een boeiend boek 

over Suriname op.  

Ezra de Haan, die elke maandagmiddag boeken bespreekt in het 

radioprogramma over kunst en cultuur van Amsterdam FM, bezocht Suriname 

op uitnodiging van de Schrijversvakschool in Paramaribo. Dat bood hem mooi 

de gelegenheid om de Surinaamse dichter Michaël Slory op te zoeken. Diens 

dichtbundels worden door uitgeverij ‘In de Knipscheer’ uitgegeven, waar De 

Haan als redacteur voor werkt. “Slory studeerde in de jaren zestig in 

Nederland, waar hij schrijvers als Harry Mulisch kende. Hij had hier kunnen 

blijven, maar koos voor de revolutie en ging terug naar Suriname. Daar wilde ik 

met hem over praten.” 

In een prettige stijl beschrijft De Haan zijn kennismaking met Paramaribo: de 

hitte, de vervallen huizen, de schoolmeisjes met hun prachtige vlechten en de 

vrouwen met stevige billen, die uitgaan in kleren die zó strak zitten dat er een 

schoenlepel lijkt te zijn gebruikt. Hij maakt tochten door het binnenland, 

beschrijft de schoonheid van de jungle en bij terugkomst in Paramaribo gaat hij 

op zoek naar de markante Creoolse dichter Slory, die zijn gedichten op de 

markt verkoopt. 

De zoektocht verloopt moeizaam. Pas één dag voor zijn terugkeer naar 

Nederland krijgt De Haan de dichter te pakken. Slory, inmiddels 80, blijkt 

een verbitterd man. “Nu hij op zijn leven terugblikt, constateert hij dat zijn 

revolutionaire vrienden óf in Nederland zijn gebleven óf in Suriname een 

mooie ministersbaan hebben gekregen. Het ergste vindt hij nog dat Suriname 

hem niet eens een vrouw heeft gegeven.” 

Een van de thema’s die De Haan in zijn boek aansnijdt is de alom heersende 

discriminatie. “Ik was op een literaire avond, waar het over het Surinaams ging. 

De Hindoestaanse schrijver Raj Mohan met wie ik mee was gekomen merkte op 



dat er in Suriname toch méér talen worden gesproken. Nou, toen brak de 

pleuris uit. Je zag de Creoolse schrijvers kijken: waar haalt ‘die koelie’ het lef 

vandaan om te betwijfelen dat alleen sranang (Sranan) Surinaams is.” 

Omgekeerd laat De Haan een Hindoestaanse taxichauffeur foeteren op 

bosnegermeisjes die ‘met iedereen dinges doen’ en al op hun veertiende 

zwanger zijn. De Haan: “De vorm waarin ze elkaar in Suriname discrimineren is 

zó extreem dat het bijna lachwekkend wordt. Zo’n Hindoestaanse taxichauffeur 

kan ontzettend schelden op bosnegers, maar ondertussen verdraait hij zijn nek 

om naar zo’n mooie meid te kijken.” 

Ezra de Haan beschrijft Suriname als een prachtig land met vriendelijke 

mensen, maar ook als een land waar salarissen van overheidsambtenaren soms 

maanden niet worden uitbetaald. “In Suriname is het voor veel mensen 

sappelen, maar ze zeuren niet, zoals in Nederland. Ze gaan ervan uit dat dat 

salaris niet gaat komen, ook al werk je voor een ministerie. Vandaar dat ze 

daarnaast loempia’s verkopen of taxi rijden; ze hebben allemaal wel twee of 

drie banen. Okay, als je een tuintje hebt, kun je een mango uit de boom 

plukken, maar het vangnet is niet groot.” 

De Haan was ook in Suriname om een schrijfcursus te geven. Wat hem betreft 

mag er in Suriname wel meer geschreven worden. Dat zou goed zijn voor het 

historisch besef. “Suriname is een schitterend land met een enorme 

geschiedenis. Neem nou Bouterse die wordt herkozen, terwijl hij 

een moordenaar en een crimineel is. Dat komt omdat de bevolking vooral uit 

jongeren bestaat, die geen historisch besef hebben. Boeken helpen daarbij.” 

“Niet alleen de slavernij en de Decembermoorden moeten worden beschreven, 

maar ook het dagelijks leven. Niemand schrijft over het leven van een 

alleenstaande bejaarde Creoolse vrouw die in een hut leeft. Daar wil ik over 

lezen. Ik wil weten waarom Chinezen zich zo isoleren. En waarom de 

Hindoestaan die ik sprak zo’n hekel aan Creolen heeft. Door dat soort verhalen 

leer je elkaar beter kennen. En ontdek je misschien dat je méér met elkaar 

gemeen hebt dan je denkt; dat we allemaal moeten sappelen om overeind te 

blijven. En voor Nederlanders zijn die exotische verhalen 

vaak nog interessanter dan ons saaie Amsterdamse dorpsleven.” 



Afrika 

Wat hem het meest van Suriname is bijgebleven, is ‘de vrijheid die het leven in 

de natuur biedt.’ “Je rijdt langs een dorpje in het binnenland en je ziet kinderen 

in de rivier vissen en zwemmen, terwijl vrouwen de was doen. Misschien 

idealiseer ik het, maar natuur is daar nog ècht onderdeel van het bestaan. Als je 

in de Surinaamse jungle bent, denk je dat je in Afrika zit. Bij andere delen denk 

je aan India of Java; het is de wereld in een notendop.” 

Wat kleurrijke verhalen betreft, viel De Haan meteen met zijn neus in de boter. 

Op de heenreis vertelt de man die naast hem zit lovend over de geneeskundige 

gaven van sjamanen. Zijn vader, die bijna blind was, ging naar een vrouwelijke 

sjamaan (genezer-AvS), die  in het bos leefde. Na twee maanden kon hij alles 

weer zien. Zijn moeder, die kaal was geworden, kreeg haar haren weer terug. 

En zijn vrouw, die steeds een miskraam kreeg, schonk hem, nadat ze van de 

sjamaan kruiden had gekregen en een nacht in het bos had doorgebracht, 

negen maanden later een zoon. En dat voor een fles jenever. 

Kwasibita 

Een paar dagen later maakt hij een boottocht door de jungle en hoort hij de 

gids vertellen over de ‘kwasibita’, een soort van wonderboom. Hij proeft een 

vezeltje van het bitterhout, dat niet alleen eetlustopwekkend, bloedzuiverend 

en koortsverlagend is, maar waar – heren let op – de penis ook goed van gaat 

staan. Kortom, ‘wie een man in de slaapkamer wil zijn, drinkt zijn kwasibita op 

tijd.’ 

Terug in Paramaribo praat De Haan met een marktkoopvrouw die bijzondere 

kruiden in de aanbieding heeft. Wat te denken van ‘kill somebody’ en ‘paranam 

klem’ voor het vaginale onderhoud, kruiden die er ook voor zorgen dat de boel 

‘daar beneden’ na het baren van kinderen weer mooi strak wordt. De Haan kan 

er wel om lachen. “De schaamteloosheid waarmee zo’n meisje dat vertelt, alsof 

het om een recept voor macaroni gaat, fascineerde mij. Seksualiteit wordt daar 

toch wat natuurlijker beleeft.” 

Dat De Haan, toen hij op vliegveld Zanderij landde, niet meteen naar Slory op 

zoek ging, waar een ander geen seconde zou verliezen, heeft een reden.  “Ja, 

dat komt misschien omdat ik zo door het land werd overdonderd. Ik was totaal 



van de voeten geslagen. Het was donker en het regende, en toen ik in de taxi 

naar Paramaribo reed, zag ik onderweg een donkere vrouw lopen met een 

grote zak rijst op haar hoofd. Ik dacht even dat ik per ongeluk in Afrika was 

geland. En tja, dat ik meteen ben gaan reizen komt ook omdat ik Slory’s poëzie 

goed ken, dus ik wilde eerst het land leren kennen om hem te kunnen 

begrijpen.” 

Ezra de Haan, Zoeken naar Slory, € 19,50, Uitgeverij In de Knipscheer, 

ISBN 978-90-6265-860-2. 
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