
 

 
 

 
 

Het boek waarmee Makdoembaks 
een toonaangevende lezing van de 

Surinaamse Prof. Dr. Flu (1884/1945) 
in ere herstelt. 
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Peter Flu (l), de kleinzoon van Prof. Dr. Flu,  
poseert met de auteur voor café-restaurant 

’t Vat te Paramaribo. 

   
 
 
 
 
 
 
  



OVER HET BOEK 

 

 
In het boek Kindersterfte in Suriname, een erfenis uit de slavernij. Verzwegen werk van prof. Dr. P.C. Flu plaatst 
Makdoembaks een weggestopte lezing van de Surinaamse medicus Paul Christiaan Flu (1884-1945) in de 
context van het slavernij verleden van Suriname. 
 
Flu bracht het tot hoogleraar tropische hygiëne en rector magnificus van de Universiteit Leiden. In 1910 hield hij 
een baanbrekende lezing over de zeer hoge kindersterfte in Suriname. Zijn adviezen waren verrassend modern. 
Zo pleitte hij voor de introductie van consultatiebureaus. Wat deed de koloniale overheid? Niets. Het rapport van 
Flu verdween in een bureaulade totdat Makdoembaks het ontdekte in de archieven. 
 
De sociale factoren die Flu aandroeg, wanneer hij verbanden legde met zijn bacteriologische bevindingen, blijken 
steevast herleid te kunnen worden naar de impact van de slavernij op de Surinaamse samenleving. 
Makdoembaks heeft de lezing van Flu dan ook met behulp van archiefonderzoek van de nodige historische 
context voorzien. 
 

OVER PROF. DR. FLU 

 

 
 

Paul Christaan Flu werd op 11 februari 1884 te Paramaribo geboren. Zijn opleiding doorliep hij in Suriname en 
Nederland waarna hij in 1908 de functie van Officier van Gezondheid op zich nam in Suriname. Het was in die 
hoedanigheid dat hij de door Makdoembaks gepubliceerde lezing hield waarnaar men niet wilde luisteren. 
 
In 1911, pal na zijn “gedeponeerde” lezing, werd Flu weggepromoveerd naar het Geneeskundig Laboratorium te 
Batavia, Oost-Indië. Hier zette hij zijn glansrijke wetenschappelijke carrière voort door eerst directeur van 
genoemd laboratorium te worden en vervolgens, in 1921, hoogleraar Tropische Hygiëne te worden aan de 
Universiteit van Leiden. Daar werd hij directeur van het Leids Instituut voor Tropische Geneeskunde en hij nam 
de leerstoelen Parasitologie (1925) en Bacteriologie (1927) op zich. 
 
Inmiddels luisterde men wel naar de als zeer innemend en hard werkend bekend staande Flu. Na een studiereis 
naar Suriname schreef hij een rapport voor de Minister van Koloniën (1928) Uit Flu’s bevindingen en adviezen 
werd de waterleiding van Paramaribo geboren. In 1938 werd hij in Leiden Rector Magnificus. 
 
Voor WO II ondervond Flu zware gezondheidsproblemen, maar wat hem werkelijk brak was de brute moord op 
zijn zoon Hans, op 4 januari 1944. Zoon Flu werd geliquideerde als represaille voor een aanslag op een NSB-er 
een dag eerder. Vader Flu overleed kort na het einde van de oorlog. 

 



DE BOEKPRESENTATIE IN HET NATIONAAL ARCHIEF SURINAME, TE PARAMARIBO 

   

   
De pers was ruim vertegenwoordigd bij het 
evenement en het publiek bestond uit 
verschillende generaties belangstellenden. 

Voordat de auteur aan het woord kwam hield 
eerst documentairemaker Lucien Karg (l) een 
korte speech. Karg maakte een film over Flu 
die te zien is op youtube. 

Arts-onderzoeker Nizaar Makdoembaks aan 
het woord over zijn laatst verschenen boek. 

   

   
Journalist Audry Wajwakana interviewde 
auteur Makdoembaks voor 'de Ware Tijd' en 
schreef het onderstaande artikel. 

Na het officiële gedeelte was er ruimte voor 
informeel samenzijn. Lucien Karg 
converseert met mensen uit het publiek. 

Makdoembaks (voormalig huisarts) signeert 
een boek voor studievriend E. Haakmat, 
huisarts te Paramaribo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oX1sB1mvkGs
https://www.youtube.com/watch?v=oX1sB1mvkGs


 


