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Nizaar Makdoembaks Ruim veertig jaar sloot men de Surinaamse vrijheidsstrijder Louis Doedel op in de 
psychiatrische instelling Wolffenbuttel. Na Doedels overlijden hield men nog eens ruim veertig 
jaar zijn medisch dossier verborgen voor het oog van de wereld. De aankondiging in de media 
van het verschijnen van dit boek bracht daar eindelijk verandering in: het vuistdikke medisch 
dossier werd deze maand (februari 2021) teruggevonden - dankzij deze publicatie. En dat is van 
cruciaal belang voor de geschiedschrijving.
 De overheid arresteert op 29 mei 1937 in Paramaribo journalist Louis Doedel, vakbondsman en 
pleitbezorger van onafhankelijkheid van Suriname, en sluit hem op in de psychiatrische instelling 
Wolffenbuttel, waar hij pas in 1980 weer uit mag. Doedel stierf kort na zijn vrijlating. In 1987 
schreef onderzoeker Ben Scholtens: ‘De omstandigheden van deze opsluiting zijn tot op de dag van 
vandaag niet opgehelderd.’
 Dat geldt vandaag de dag nog steeds. Al komt Makdoembaks in deze reconstructie van leven 
en achtergrond van Doedel heel ver. Trefzeker legt hij de vinger op de communistenangst van het 
koloniale én het Nederlands bewind. Hij schetst de pogingen een ‘muilkorfwet’ in het leven te 
roepen om de pers monddood te maken. Bovenal gaat hij in op het journalistieke werk van deze 
vergeten vrijheidsstrijder. Makdoembaks citeert ruimhartig daaruit en uit nooit eerder verschenen 
persoonlijke brieven van Doedel die hij in de archieven ontdekte.
 Ook zonder het medisch dossier levert Makdoembaks verbluffend veel bewijs dat Doedels 
opsluiting in een psychiatrische kliniek onrechtmatig was. Nu, met het medisch dossier binnen 
handbereik, is het tijd voor Nederland om excuses te maken en aan te dringen op eerherstel voor 
Louis Alfred Gerardus Doedel.
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 actueel
18 FEBRUARI 2021

MEDISCH DOSSIER DOEDEL PLOTSKLAPS TERECHT

- - -
       Geachte lezer,

Dit boek is van inleiding tot conclusie een pleidooi voor het boven tafel halen van het  
medisch dossier van de Surinaamse activist Louis Doedel, die men meer dan 40 
jaar opgesloten hield in een psychiatrische inrichting te Paramaribo.

Eind 2020 en begin 2021 is er middels een door mij verspreide conceptversie veel 
aandacht voor dit boek en deze zaak geweest in de pers in Suriname.

Onder andere zei Biemla Gajadien van Radio ABC in een interview met Nina  
Jurna, achternicht van Doedel, dat zij had begrepen dat het medisch dossier van 
Doedel was gestolen: ‘Dus degene die het gestolen heeft, die moet het teruggeven.’ 

Vlak voordat dit boek naar de drukker zou gaan ontving ik als donderslag bij 
heldere hemel een e-mail van de heer Raj Jadnanansing, algemeen directeur van 
het Psychiatrisch Centrum Suriname. Het was een bericht dat hij op 17 februari 
2021 naar Jurna stuurde en een dag later middels een fwd naar mij. Jadnanansing 
schreef dat hij het medisch dossier van Doedel had gevonden: ‘[het] bleek al die 
tijd verstopt te zijn in mijn werkkamer’. Vanwege het historisch gewicht liet hij 
het dossier - ‘een lijvig stuk’ - op 18 februari 2021 door de medisch directeur van 
het PCS, Rudi Dwarkasing, overhandigen aan de minister van Volksgezondheid, 
Amar Ramadhin.

In reactie op mijn verzoek om het dossier direct te scannen en per ommegaande 
aan mij te mailen antwoordde Jadnanansing dat hij er het volste vertrouwen in had 
dat het dossier via de minister zal belanden ‘waar het nodig is’.

Terwijl dit boek naar de drukker gaat, wachten wij in spanning bericht van het  
ministerie af. Wie weet kan een deel van de vraagstukken die in dit boek aan de 
orde komen dan toch eindelijk worden opgelost met deze hoogst toevallige vondst. 
Een uitgebreide beschouwing van deze vondst is opgenomen in een te elfder ure 
toegevoegd Postscriptum (zie pag. 405).

Nizaar Makdoembaks
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 Voorwoord

 De verkiezing en beëdiging medio 2020 van de nieuwe Surinaamse president Chan-
drikapersad (Chan) Santokhi deed mij met leedwezen denken aan de tragische ge-
schiedenis van Louis alfred gerardus Doedel (1905-1980). Juist was ik bezig de laatste 
hand te leggen aan dit manuscript met onder meer zijn ongepubliceerde brieven. Tijdens 
het onderzoek daarvoor in het Nationaal archief van Suriname (NaS), medio 2019, sprak 
ik ook een oude vriend en opvolger van Doedel in de Surinaamse vakbeweging, Johan 
eduard Wijntuin. Wat hij mij vertelde, maakte in het licht van Doedels geschiedenis en 
Santokhi’s presidentschap andermaal duidelijk hoe kleine goede daden grote gevolgen 
kunnen hebben en wat een misdaad het was om wat voor Doedel een rijk leven met 
mooie gevolgen had kunnen zijn, in de kiem te smoren door hem onterecht op te sluiten 
in een psychiatrische inrichting.

 Louis alfred gerardus Doedel werd vernoemd naar zijn moeder Louisa en zijn stief-
grootvader, de Nederlandse KNIL-soldaat gerardus Doedel. Naar wie ‘alfred’ zou 
kunnen verwijzen, is onbekend. Louis Doedel kwam voor het eerst op mijn pad via een 
verwante van hem, de journalist Nina Jurna. Wij ontmoetten elkaar toen ik met mijn poli-
tieke partij Solidariteit Zuidoost aan de weg timmerde in de Bijlmer (jaren negentig van 
de vorige eeuw). Jurna werkte in die tijd bij aT5 en maakte later samen met Frank Zichem 
een documentaire over haar oudoom Louis Doedel. We hebben altijd contact gehouden 
en zij gaf mij onder meer toestemming voor de tekening die ik van Doedel liet maken 
voor dit boek, gebaseerd op een foto van haarzelf, zittend op een bankje vlakbij voorma-
lig Wolffenbuttel in Paramaribo.

 Jaren later en intussen goed op de hoogte van het bestaande onderzoek over Doedel, 
maakte ik een studie van zijn tijd op Curaçao en publiceerde daar een boek over (2008). 
In 2010 liet ik, als voorzitter van de Stichting eerherstel oorlogsslachtoffers Curaçao 
(SeoC), onder meer naar aanleiding van dat verhaal, op Curaçao een standbeeld voor 
Doedel plaatsen, ter herinnering aan zijn vroege jaren in de vakbeweging. Nu publiceer 
ik een tweede boek over Doedel, waarin ik hem rehabiliteer als schrijver en publicist en 
waarin ik definitief bewijs aandraag dat zijn opsluiting in een krankzinnigengesticht – 
voor 43 jaar! – onrechtmatig was. Nooit gepubliceerde jeugdbrieven van Doedel, waar ik 
bij toeval op stuitte in het Nationaal archief van Suriname (NaS), vormen de basis van 
dat bewijs. Soms is het doen van historisch onderzoek ook een beetje een kwestie van 
geluk hebben.
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 Tijdens het onderzoeken en schrijven heb ik mij meermaals afgevraagd: wat is het dat 
mij steeds weer naar Doedel toetrekt? Wat maakt dat ik hem per se aan de vergetelheid 
wil ontrukken? Het antwoord heeft veel te maken met het feit dat in zijn bijna 75-jarige 
leven al zijn energie, dromen, plannen en kwaliteiten hem al heel vroeg op rücksichtslose 
wijze zijn afgenomen door de koloniale autoriteiten die over Suriname heersten. Juist 
anno 2020 zag ik hoe historische feiten in elkaar grijpen om mensen vooruit te stuwen, 
toen ik de verkiezing van Chan Santokhi zag gebeuren met in mijn achterhoofd de verha-
len van Wijntuin.

 Nadat Doedel door het Nederlandse koloniale bewind was kaltgestellt in de psychia-
trische inrichting Wolffenbuttel zetten onder anderen Cyrill Daal (1936-1982) en Johan 
eduard Wijntuin (1937) later de strijd voort. Daal en enkele journalisten werden in hun 
strijd voor de arbeiders in december 1982 door militairen onder verantwoordelijkheid 
van de latere president van Suriname, Desiré Bouterse, geëxecuteerd in strafkamp Fort 
Zeelandia (het oudste strafkamp uit het Nederlandse slavernijverleden). Bouterse werd, 
als zittende president van Suriname (2010-2020), bij de verkiezing van 25 mei 2020 versla-
gen door Santokhi, die op 13 juli 2020 werd beëdigd. De basis voor zijn presidentschap, 
en voor het vertrek van Bouterse, legden Daal en Wijntuin al meer dan veertig jaar eerder.
 

Het beeld van Louis Doedel dat ik, als voorzitter van de Stichting Eerherstel 

Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC), in 2010 op de begraafplaats Kolebra Berde 

te Willemstad liet plaatsen; beeldend kunstenaar Patrick R. Mezas, 2009.
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 op vrijdag 10 mei 2019 had ik in café-restaurant orlando, op het Kerkplein te Para- 
maribo, een gesprek met oud-vakbondsman Wijntuin. Deze vertelde mij hoe Cyrill 
Daal en hijzelf midden jaren zestig vanuit hun vakbondsposities het leven van de jonge  
Santokhi beïnvloedden door een positieve wending te geven aan een voorval met diens 
vader. Deze kon daardoor zijn kinderen naar school blijven sturen. Daal deed dit vanuit 
zijn positie als bestuurslid bij de energie Bedrijven Suriname (eBS, voorheen Nederlands-
Indische gas Maatschappij, NIgM > ogeM) en Wijntuin als bestuurslid van de Suri-
naamse Haven- en Transport arbeiders Bond (SHTaB). Later sprongen ze als voorzitters 
van respectievelijk de Moederbond en de SHTaB op de bres voor Chan Santokhi zelf.

 De vader van Chan Santokhi was bootwerker, zo vertelde Wijntuin mij, en had mid-
den jaren zestig, ten tijde van het Lachmon-Pengel-bewind, bij een ruzie in Houttuin 
een man in zijn hals gesneden met een soort krommes. Hij raakte de halsslagader net 
niet, maar het slachtoffer kwam wel in het ziekenhuis terecht. Vader Santokhi werd door 
politie-inspecteur ‘Misier’ (fonetische spelling) op politiestation Lelydorp opgesloten. Hij 
zou in voorlopige hechtenis blijven totdat zijn zaak voor de rechter kwam. Zo ver kwam 
het echter niet. Het slachtoffer werkte bij eBS en was lid van de vakbond waar Cyrill Daal 
bestuurslid was. Vader Santokhi was als bootwerker verbonden aan de SHTaB, waar 
Johan Wijntuin bestuurslid was. Daal en Wijntuin hebben eerst de gewonde man kunnen 
overhalen voor ƒ 10.000 (hij wilde eerst ƒ 20.000) geen aangifte te doen. De vader van 
Chan Santokhi ging akkoord met terugbetaling van dit bedrag. Politie-inspecteur ‘Misier’ 
was bereid voor ‘een kleinigheidje’ aan deze overeenkomst mee te werken. Zo kwam 
vader Santokhi vrij.

 Later, midden jaren zeventig, werd Chan Santokhi door de regering gepasseerd bij 
het toewijzen van studiebeurzen voor de studie aan de Politieacademie in apeldoorn. De 
vakbondsbestuursleden Daal en Wijntuin namen het opnieuw op voor hun vakbondslid. 
Ze zetten oppositieleider Lachmon onder druk om te bemiddelen, opdat zoon Santokhi 
alsnog voor een beurs in aanmerking zou komen. Lachmon slaagde erin de wens van 
Daal en Wijntuin in vervulling te laten gaan.

 Indien het Cyrill Daal en Johan Wijntuin niet gelukt was om de vader van Chan San-
tokhi buiten de gevangenis te houden, zou het gezin Santokhi zonder of met een lager 
inkomen zijn komen te zitten. Chan zou dan zijn verantwoordelijkheid hebben genomen 
en zou zijn gaan werken in plaats van voor studie naar Nederland te vertrekken. Zoals 
we nu weten, liep het heel anders: de afgestudeerde zoon Santokhi slaagde erin zich na 
terugkeer in Suriname op te werken in de politiek, om uiteindelijk midden 2020 de lang-
zittende president Bouterse te verslaan bij de verkiezingen en daarmee zelf president van 
Suriname te worden.



14 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 en wat, zo vraag ik mij dan af, had een man als Doedel wel niet kunnen bewerkstel-
ligen als hij niet al op 31-jarige leeftijd onrechtmatig was opgesloten in Wolffenbuttel? 
Het zijn de tragiek en de pijn van een jong leven dat zo in de kiem werd gesmoord door 
de onderdrukkers van Suriname die mij inspireren om aandacht te blijven vragen voor 
deze nationale held van Suriname. Want vergeet niet: nog steeds wensen de autoriteiten 
van het inmiddels meer dan 45 jaar onafhankelijke Suriname niet dat het medisch dossier 
betreffende Doedel wordt vrijgegeven voor historisch onderzoek. Het is vrijwel zeker dat 
uit dat dossier zal blijken dat hem vasthouden voor 43 jaar een misdaad van ongekende 
proporties was. In deze biografische publicatie over Doedel zet ik uiteen hoe ik via andere 
wegen dan medische verslaglegging tot die conclusie kan komen.
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 Inleiding

 De nu voor het eerst opgedoken brieven van Louis Doedel laten zien dat zijn opslui-
ting in de psychiatrische inrichting Wolffenbuttel in 1937 onrechtmatig was. In dit boek 
presenteer ik dit nieuwe bronmateriaal van de hand van Doedel zelf, zowel uit zijn 
jeugd als uit de periode na zijn opsluiting. er lijkt geen noemenswaardige verandering 
in zijn geestelijke gesteldheid te zijn opgetreden en bovendien lijkt hij er zelf vanuit te 
zijn gegaan binnen afzienbare tijd weer vrij man te zijn. Blijkens de brief uit 1938 had hij 
ondernemersplannen. Men zou hem echter, zoals bekend, 43 jaar opgesloten houden. (zie 
o.a. Scholten 1987; Makdoembaks 2008)

 Het leidt nauwelijks twijfel dat zijn geest is gebroken door deze langdurige opslui-
ting, een punt waar ik in deze publicatie harde argumenten voor aandraag. Zo ook voor 
de vaststelling dat men druk bezig was publicisten als Doedel via wettelijke middelen 
monddood te maken – de beruchte Surinaamse ‘muilkorfwetgeving’ werd onder andere 
wegens zijn publicaties in het leven geroepen. Toen dat mislukte, greep men naar een 
beproefd middel om alle justitiële en politieke rompslomp te omzeilen: het psychisch 
ziek laten verklaren van een onwelgevallige persoon. In de loop van dit boek laat ik ver-
schillende voorbeelden hiervan zien. ook bij Doedel zelf was deze werkwijze bekend, 
aangezien hij zijn kompaan SDaP-voorzitter Heinrich Liesdek expliciet hiervoor waar-
schuwde.

 In de jaren dertig van de vorige eeuw werden mannen als Liesdek en Doedel heime-
lijk in de gaten gehouden. Ze bevonden zich in het centrum van de geboorte van de Suri-
naamse vakbeweging. (zie o.a. Scholten 1986) Uit primaire bronnen die ik in het archief 
vond, blijkt echter dat onder het mom van de strijd tegen de komst van het communisme 
in Suriname het gouvernement vooral doende was die mensen eruit te pikken die be-
halve socialistische ideeën ook een ‘los van Holland’-ideaal nastreefden. Doedel was een 
van hen en hij heeft die droom zeer duur betaald.

 Jarenlang zocht ik bij het Nationaal archief Suriname (NaS) naar een glimp van het 
medisch dossier van Louis Doedel. Hij staat in de Surinamistiek bekend als een van de 
grote vakbondsmannen van het interbellum. Minder bekend is dat hij om in zijn dage-
lijks leven te voorzien ook landbouwer en handelaar was (hij verscheepte bijvoorbeeld 
sinaasappelen naar Curaçao), en dat hij medio jaren 30 journalist werd voor De Banier 
van Waarheid en Recht van P.a. May. Die periode in zijn leven werd abrupt afgebroken 
door zijn opsluiting. Het koloniale gouvernement vreesde Doedel nauwelijks om zijn or-
ganisatorische vakbondskwaliteiten. Het was zijn geschreven werk – de schotschriften en 
pamfletten die hij zelf publiceerde en die de onderdrukte bevolking van Suriname wilde 
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lezen – dat de opeenvolgende gouverneurs en procureurs generaal een doorn in het oog 
was. Zijn eerste echte veroordeling kreeg hij naar aanleiding van een artikel in De Banier. 
In het geheim archief van de gouverneur van Suriname is een dossier opgenomen dat is 
getiteld Stukken betreffende het justitieel en politieel vervolgingsbeleid tegen de journalist Louis 
Doedel. 1934-1935.[1]

 Sterker, zowel op Curaçao als in Suriname werd Louis Doedel gevreesd om zijn  
schrijven, en daarvoor ook gestraft, respectievelijk met verbanning en opsluiting. In Suri-
name legde men hem wat betreft de organisatie van bijeenkomsten en dergelijke nau-
welijks een strobreed in de weg. Maar tegen zijn geschriften (en die van anderen, zoals  
anton de Kom) wilde men zich teweerstellen met dictatoriale persbreidel via wetgeving. 
Die wetgeving kwam er en is bij het onafhankelijk worden van Suriname niet uit het wet-
boek geschrapt, waardoor deze nu, bijna een eeuw later, nog steeds in werking is.

 

Op Curaçao zag men in Doedel een gevaarlijk man.[2]

 op 15 september 2020 schreef Nita Ramcharan, hoofdredacteur van de Surinaamse 
onlinenieuwsdienst Starnieuws, naar aanleiding van een arrestatie wegens belediging van 
het staatshoofd:
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‘Het is al de tweede keer sinds het aantreden van deze regering [Santokhi, d.d. 13 juli 2020, 
NM] dat iemand is aangehouden, omdat hij het staatshoofd zou hebben beledigd/bedreigd. Het 
ziet er niet naar uit dat de ‘muilkorfwetten’ uit de tijd toen het Oranjehuis nog het bewind  
voerde in Suriname, zullen worden geschrapt uit het Wetboek van Strafrecht. Deze wetten 
gelden alleen voor het staatshoofd, waarnemend staatshoofd en bevriende staatshoofden. In 
Nederland mag je zelfs ‘Fuck de koning’ zeggen nu, maar als je hier je middelvinger opsteekt 
tegen de oranjepresident kan je in de cel van de politie belanden.

Om de 27-jarige Alessandro V. achter slot en grendel te plaatsen wegens belediging van het 
staatshoofd, omdat hij zijn frustratie over de situatie [gebrekkige informatieverstrekking 
inzake het corona-virus, NM] heeft geuit, is meer dan belachelijk. Voor iedereen geldt dat 
als je wordt beledigd, je naar de rechter moet stappen. Alleen het staatshoofd mag de politie op 
je afsturen als hij vindt dat hij is beledigd, zonder dat de rechter een vonnis heeft geveld.’ [3]

 Hoewel de wet dus nog steeds in gebruik is, slaagde het koloniale gouvernement 
er begin jaren dertig om verschillende reden niet in deze zo te formuleren dat men een  
publicist als Doedel er ook echt mee kon aanpakken. gouverneur en Pg probeerden 
de Koloniale Staten te omzeilen via het ministerie in Nederland, maar kregen daarmee 
niet de wetgeving die ze nodig hadden. Toen in 1936 de staatsregeling voor Suriname 
wijzigde en de gouverneur dergelijke kunstgrepen niet langer nodig had, deed men in 
1937 en ’38 een tweede en derde poging om de gewenste formulering voor de zoge- 
naamde ‘muilkorfwetgeving’[4] vast te stellen. Wat betreft Doedel wachtte men echter niet 
op de uitslag. Hij werd monddood gemaakt via een andere beproefde methode van het 
koloniale gouvernement: de psychiatrie inzetten als middel om onwelgevallige personen 
uit te schakelen. onder valse voorwendselen lieten gouverneur Kielstra en procureur-
generaal (Pg) De Niet Doedel opnemen in de psychiatrische instelling Wolffenbuttel: een 
voormalige slavenplantage die anno 2021 nog steeds in bedrijf is als psychiatrische instel-
ling, sinds 2000 onder de naam Psychiatrisch Centrum Suriname. Doedel werd daar voor 
43 jaar vastgehouden en stierf enkele dagen nadat hij vrijkwam. (zie o.a. Scholtens 1987 
en Wijntuin 1998)

 Voor rechtmatige opsluiting in een psychiatrisch instituut is een medische indicatie 
betreffende de mentale gezondheid van de betreffende persoon nodig. Het medisch dossier 
van Doedel heb ik echter niet mogen vinden. Wat u letterlijk kunt nemen: vooralsnog mag 
niemand het dossier vinden. Het bestaat wel degelijk en ik weet intussen ook met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid waar het bewaard ligt. De regeerperiode 1975-
1980, met emile Wijntuin als statenvoorzitter, kenmerkte zich door een onder Statenleden 
en andere politici ontstane sympathie voor de zieke Louis Doedel, die men had gevonden 
in ’s Lands Psychiatrische Inrichting (LPI, voormalig Wolffenbuttel, in 1953 hernoemd 
tot LPI en in 2000 weer omgedoopt tot Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS). er was 
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een opleving van antikoloniale sentimenten en in het kader van Doedels rehabilitatie 
hield men ook een ware zoektocht naar zijn medisch dossier. een medicus werkte in die 
periode in het Psychiatrisch Centrum Suriname en kende patiënt Doedel. Decennia later 
sprak ik deze man. ‘Doedel zat hurkend op een stoel, hij was stil, vergeetachtig en sprak in 
zichzelf’, aldus de dokter in 2008. Bij mijn vraag naar Doedels medisch dossier zei hij dat 
dit na de herleefde belangstelling voor hem bij de Pg, bij Justitie, was beland.

 Voor de openbaarmaking hiervan blijven we afhankelijk van de Surinaamse jus-
titie. echter, tijdens mijn speurtocht stuitte ik op een doos met een niet gerelateerde 
omschrijving waaruit de jeugdbrieven van Doedel tevoorschijn kwamen. Deze tot nu 
toe onbekende brieven vergelijk ik met een andere onbekende brief van zijn hand, 
geschreven in de begintijd van zijn opsluiting in Wolffenbuttel. De brief uit 1938 is het 
tot nu toe laatste publiekelijk bekende teken van leven alvorens Doedel voor meer dan 
40 jaar in de vergetelheid verdween. De brief is gericht aan gouverneur Kielstra, de man 
die hem liet opsluiten. Wanneer we de plannen die hij erin ontvouwde – het is geen 
klachtenbrief of verzoek om vrijlating – vergelijken met zijn brieven uit de jaren voordat 
hij naar Curaçao vertrok, dan zien we dat Doedel anno 1938 niets aan geesteskracht 
of luciditeit had verloren. Uit de inhoud van de brief valt ook op te maken dat hij op 
dat moment zonder meer ervan uitging binnen afzienbare tijd terug te zullen keren in 
de maatschappij. Vastgesteld kan worden dat hij niet ‘gek’ was en dat zijn opsluiting 
voor 43 jaar een onrechtmatige en onmenselijke daad was van de Nederlandse koloniale 
autoriteiten.

 In deze nieuwe biografische studie rehabiliteer ik Doedel als de denker en schrijver, 
meer dan de latere vakbondsman Doedel. aan de hand van tal van primaire bronnen 
zal ik uit de doeken doen hoe zijn geschriften een belangrijke reden vormden om de 
muilkorfwetten in het leven te roepen, die men tegen andere publicisten wel met succes 
inzette. Ik zal laten zien hoe men trachtte Doedel monddood te maken onder het mom 
van de communistenjacht waar bijvoorbeeld ook Hugo van Vliet en anton de Kom het 
slachtoffer van werden. Diverse voorbeelden van opsluiting in Wolffenbuttel als middel 
om moeilijke justitiële wegen te omzeilen komen aan bod, of pogingen daartoe zoals 
bij mevrouw Schneiders-Howard, die later toch als spionne voor het gouvernement 
kwam te werken. De tegenwerking door een andere informant van politie, de katholieke 
krantenmagnaat Morpurgo, komt eveneens aan bod. Dit om te laten zien welke wegen 
men allemaal bewandelde om Doedel stil te krijgen. Uiteindelijk sloot men hem op onder 
een voorwendsel. over hoe het eraan toeging in de inrichting Wolffenbuttel, later door 
een insider die er werkzaam was ook wel ‘concentratiekamp’ genoemd [5], schrijf ik in 
het slothoofdstuk. Vooral om te laten zien dat er daarbinnen een hoog risico bestond om 
geestelijk labiel te worden, zelfs al kwam men er geestelijk gezond binnen.
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 Deze publicatie geeft genoeg redenen aan Nederlandse autoriteiten om alsnog deze 
misdaad begaan onder Nederlands bewind te erkennen en daarvoor excuses aan te bieden 
aan de nog levende familie van Louis Doedel en het Surinaamse volk. aan de Surinaamse 
regering breng ik bij dezen de nederige suggestie over om als helend gebaar het hospitaal 
gelegen aan de Henck arronstraat (voormalige gravenstraat, een woonadres van Louis 
Doedel) te Paramaribo een nieuwe naam te geven, te weten: Louis Doedel Hospitaal. Dit 
historisch pand draagt anno nu nog steeds de koloniale naam ‘’s Lands Hospitaal’, die nog 
stamt uit de tijd van slaafgemaakten. en ook dien ik met deze publicatie een dringend 
verzoek in bij het Surinaamse ministerie van Justitie om alsnog het medisch dossier van 
Louis Doedel op te zoeken en beschikbaar te stellen voor historisch onderzoek.

 Tot slot: de naam Wolffenbuttel wordt anno 2020 op vele manieren gespeld, bijvoor-
beeld als Wolfen buttel of Wolfenbüttel. oudschans Dentz wees er in 1945 op dat het in de 
achttiende eeuw al vreemd was dat men de dubbele f hanteerde voor de plantagenaam.
[6] Hoogstwaarschijnlijk is het zo gekomen vanuit de gewoonte destijds om de f dubbel te 
schrijven. Door de eeuwen heen is het echter de eigennaam van de plantage gebleven die 
ondanks de bestaande varianten het meest met dubbele f en zonder trema werd geschre-
ven. De naam van de plantage werd overgenomen voor de instelling, men sprak eind 
negentiende eeuw van ‘het gesticht op Wolffenbuttel’ en later kortweg van ‘Wolffenbuttel’. 
Voor deze publicatie heb ik er derhalve voor gekozen om die spelling consequent aan te 
houden.
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  Hoofdstuk 1 Louis Doedel helder en    
  ondernemend in Wolffenbuttel, 1938

 Van de tot nog toe onbekende brieven van Louis Doedel die ik in het NaS vond tussen 
2015 en 2019, is de enkele brief uit 1938 wel de belangrijkste. Dit niet alleen vanwege wat 
Doedel zelf schrijft, maar ook vanwege de overige kenmerken van dit verbaal: een notitie 
van Pg De Niet, een notitie van de gouvernementssecretaris en de paraaf van gouverneur 
Kielstra. alles tezamen geeft de brief een indruk van waar Doedel tien maanden na zijn 
gedwongen opname stond. Het schrijven roept bovendien belangwekkende nieuwe vra-
gen op over de behandeling die hem destijds en de jaren daarna ten deel viel.

 op 29 mei 1937 werd Louis Doedel na een mislukte poging om de gouverneur te 
spreken te krijgen gedwongen opgenomen in Wolffenbuttel. Blijkens de stukken die ik 
vond, werd deze opname niet ongedaan gemaakt, maar stond Doedel het eerste jaar niet 
onder het strenge regime dat anderen ten deel viel. In 1937 deden 7 van de 277 patiënten 
een poging de inrichting te ontvluchten:
 

Patiënten die Wolffenbuttel in 1937 ontvluchtten, werden gauw in de kraag gevat.[1]

 Tien maanden na zijn opsluiting schreef Louis Doedel de volgende brief aan gou-
verneur Kielstra:

‘L. Doedel
Wanicastraat 7
Paramaribo
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 Paramaribo 18 Maart 1938
          Zijne Excellentie

Gouverneur v/h gebiedsdeel Suriname
 Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Louis A.G.  Doedel – Nederlander – wonende 
  alhier;
 Dat hij 3 Maart d.j. tot het commissariaat Ben. Saramacca een schrijven gericht heeft;
 Dat hij eveneens geschreven heeft aan de Directeur van de Econ. Landb. Voorl. dienst en  
  wel op 10 Maart d.j.
 Dat hij eerbiedig en onderdanig Ue Excellentie’s begunstiging verzoekt voor deze beide 
  genoemde schrijven;
 Voor wat betreft ’t schrijven a/h. comm: Ben. Saramacca:
 a. vergunning tot een diepte van vijf en zeventig ketting op de aan mij afgestane landerijen 
 gelegen a/h. Saramaccakanaal te werken.
 b. de perceelen No 65-63-61 en 71 eveneens gelegen a/h. Saramaccakanaal…’

 

Eerste pagina van Doedels laatste nu bekende teken van leven.
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  ‘…Saramaccakanaal in huur te mogen verkrijgen
 c. tegemoetkoming ten aanzien van de ingang van de huur voor dit jonge bedrijf door Ue  
 Excellentie meerder te willen begunstigen en de uitgifte der perceelen à bloc voor een door Ue  
 Excellentie goed gevonden regeling, voor wat de huurprijs en uitgifte op basis van erfpacht  
 voor den tijd van vijf en zeventig jaren betreft-, thans door mij gevraagd.
 Voorts Ue Excellentie’s eerbiedig en onderdanig medewerking, steun en hulp vragende, voor  
 de in mijn schrijven aan de Directeur van de Econ. Landb. Voorl. dienst gedane verzoeken;
 ’t voor deze jonge onderneming Ue Excellentie’s medewerking inroepende, tot uitbouw van ’t  
 bedrijf tot een aanplant van ± 50 H.c.t. (vijftig H.c.t.) Uw dv.dn.
                Louis Doedel.’
 

Pagina 2 van Doedels verzoekschrift aan de gouverneur.[2]



24 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 Uit deze brief is een aantal zaken op te maken:

 -  Louis Doedel bevond zich bij het schrijven van de brief buiten Wolffenbuttel, hij  
  schreef de brief vanaf de Wanicastraat en was dus klaarblijkelijk niet zo on- 
  toerekeningsvatbaar dat hij niet naar buiten mocht;
 - Louis Doedel bezat in maart 1938 nog dezelfde wilskracht en motivatie om nieuwe  
  plannen in de richting van de kleine landbouw te ontwikkelen;
 - Louis Doedel verkeerde niet in de veronderstelling dat hij zijn leven in Wolffen- 
  buttel zou moeten slijten; hij verwachtte een onderneming te kunnen gaan op- 
  richten;
 - Louis Doedel bezat op dat moment de tegenwoordigheid van geest om de juiste  
  personen die hij hierbij nodig had te onderscheiden en aan te schrijven naar de  
  officiële normen van de tijd.

 De plannen van Doedel en bijbehorende verzoeken komen niet uit de lucht vallen 
en zijn ook geen bevlieging of fictie van zijn handelingsonbekwaam verklaarde brein. 
Uit een van de brieven uit zijn jeugd die ik al in 2015 vond, blijkt dat Doedel al in 1927 
handelde in producten die nabij de zogenaamde Saramaccaleidingen (ook bekend als 
het Saramaccakanaal) werden geproduceerd. In 1927 hoopt hij die kleine landbouw via 
handel te stimuleren, in 1938 had hij enige percelen in eigendom en dacht aan uitbreiding 
door het huren van nabijgelegen percelen. De brief uit 1927 vertoont dezelfde kenmerken 
en eigenschappen als die van 1938 (volledige transcriptie is te vinden in 2.4):
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Eerste pagina van Doedels brief met ondernemersplannen en verzoek om gouvernementele bijstand 

uit 1927. Hij was destijds al bekend met de landbouwterreinen waarvoor hij in 1938 vergunningen en 

uitbreiding aanvroeg. Hij handelde in de koffie die er werd verbouwd.[3]

 De schrijfstijl en inhoud van deze brieven verschillen nauwelijks. geconsulteerde ex-
perts van onder meer het erasmus MC, het UMC Utrecht en het departement Psycho-
analyse van de Universiteit gent verschillen enigszins van mening over de sporen die 
psychoses achterlaten in het schrijven van een (voormalig) patiënt. Ze zijn het erover 
eens dat men op basis van brieven alleen geen diagnose kan stellen, maar zij variëren in 
de mate waarin ze zaken als formuleringen, luciditeit van ideeënwereld, handschrift en 
andere briefkenmerken beïnvloed zien door (voorbije) psychoses.[4]

 Het gebrek aan zeer kenmerkende verschillen tussen de plannen en bijbehorende 
brieven uit beide periodes, is volgens mij een duidelijke indicatie dat er met Doedel in 
de tijd dat hij deze brief schreef (1938) geestelijk niets of weinig aan de hand was. of een 
indicatie dat hij van hetgeen hem bij zijn arrestatie in 1937 parten zou hebben gespeeld 
alweer genezen was. In beide visies bestaat geen ruimte om deze patiënt nog meer dan 40 
jaar vast te houden. Pg De Niet was destijds echter een heel andere mening toegedaan, 
zo blijkt uit de notitie die hij in de kantlijn van Doedels brief maakte:
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De Niet schreef: ‘Gezien en teruggezonden aan den Gouvernements-Secretaris, o.a. dat requestrant, 

verpleegde in de krankzinnigeninrichting Wolffenbuttel, waarschijnlijk  tijdens een verlof bijgaande 

verzoekschrift heeft ingediend. Daar hij ingevolge artikel 29 van G.B. 1912 nr. 12 handelingsonbekwaam 

is, ware dit stuk te deponeren. Paramaribo, 10 Mei 1938 De Procureur-Generaal.’ [5]

 Het is nu zelfs de vraag of de geadresseerde, gouverneur Kielstra, het verzoekschrift 
van Doedel ooit wel onder ogen heeft gehad. De gouvernementssecretaris tekende bij 
terugontvangst van de brief, die hij klaarblijkelijk eerst naar de Pg stuurde, op het ver-
baal aan:
 

De secretaris schreef op het verbaal: ‘Gezien de aantekening van den Proc. Gnrl. van 10 dezer, 

is het n.h.v. onnodig, dat het stuk nog naar G werde opgezonden.’[6]

 op 13 mei 1938 werd het verzoekschrift van Louis Doedel onder nummer 1407 gede-
poneerd, zoals voorgesteld door de secretaris en schijnbaar zonder dat de gouverneur 
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het onder ogen kreeg. Wat bevreemdt aan de opmerking van de secretaris is echter dat 
het verbaal wel degelijk is voorzien van de paraaf waarmee gouverneur Kielstra alle of-
ficiële stukken en zijn eigen kantlijnopmerkingen op die stukken ondertekende: een K 
met daaronder een streep die dag en maand van de datum scheidde. Blijkens deze paraaf 
heeft Kielstra het verzoek van Doedel op 13 mei wel onder ogen gehad:
 

Heeft Kielstra alleen een krabbel op het te deponeren verbaal gezet? Of heeft hij de brief van 

Doedel toch wel gelezen? Of heeft de secretaris deze paraaf van de gouverneur geplaatst? [7]

 Wie zorgde ervoor dat hij werd vastgehouden? Zijn artsen, die hem blijkbaar wel met 
verlof lieten gaan? De Pg, die als eerste van alles rond Doedel op de hoogte was, zelfs als 
deze rechtstreeks de gouverneur aansprak? Kielstra, van wie het onduidelijk is wat hij nu 
wel en niet wist van de toestand van Doedel?

 Hoe dan ook durf ik, bij gebrek aan het medisch dossier, met deze brievenvergelij-
king wel te beargumenteren dat Doedel in en na 1938 onrechtmatig is vastgehouden in 
Wolffenbuttel. als hij al ergens opgesloten had moeten worden, dan had dat in de regu-
liere gevangenis moeten zijn, in afwachting van een eerlijk proces. In plaats daarvan werd 
hij met de hulp van psychiatrische kopstukken weggestopt en vervolgens doodgezwe-
gen. Dat hij uit de weinige getuigenissen over hem na 1938 toch naar voren komt als een 
man met een gebroken geest, heeft volgens mij dan ook niet te maken met zijn staat van 
zijn vóór Wolffenbuttel, maar met zijn welzijn binnen Wolffenbuttel, na mei 1938.

 De vragen die de brief uit 1938 oproept, kunnen we eigenlijk alleen maar definitief 
beantwoorden na kennisname van de overwegingen die artsen in Wolffenbuttel maakten 
naar aanleiding van de gezondheidstoestand van Doedel. Dat zij hem handelingsbek-
waam genoeg vonden om op verlof te sturen staat haaks op het idee van een veertigjarige 
op-sluiting en ook op het gewicht dat de Pg eraan toekent (genoeg om hem behandeling 
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van zijn verzoek te ontzeggen). Hier wordt de indruk gewekt dat er machten in het spel 
waren die Doedel wilden laten blijven waar hij was. Doedels biografie geeft, zeker in 
relatie tot de jaren twintig en dertig in Suriname, inzicht in welke machten dit gewe-
est kunnen zijn. In de komende hoofdstukken werk ik die biografie uit, van zijn gezin-
sachtergrond tot zijn opsluiting.
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  Hoofdstuk 2 Doedels ondernemende jeugdjaren  
  1905-1928

 Uit niet eerder gepubliceerde historische stukken blijkt dat Louis Doedel al heel jong 
een ondernemende en activistische inborst liet zien. Hij geeft er al in zijn tienerjaren blijk 
van een ontwikkeld persoon te zijn die zich met hart en ziel aan ideeën en plannen kan 
verbinden waar hij achter staat. Dit was een reden om te pogen meer te weten te komen 
over de achtergrond van Doedel, zijn familiegeschiedenis en kinderjaren. Dit hoofdstuk 
begint met de resultaten van dat onderzoek; in de daaropvolgende paragrafen presenteer 
ik de genoemde stukken uit zijn jeugd.

 2.1 De achtergrond van Louis Doedel
 De biologische afkomst van Louis Doedel aan de mannelijke kant is moeilijk te achter-
halen. over zijn vader is niets bekend en hij kreeg de naam Doedel omdat zijn moeder 
door zijn niet-biologische opa gerardus Doedel werd erkend bij het huwelijk met zijn 
oma. aan de vrouwelijke kant stamde Louis Doedel af van in Suriname geboren slavin-
nen die pas met de afschaffing van de slavernij in 1863 vrijkwamen.[1] 

GEZINSACHTERGROND VAN LOUIS ALFRED GERARDUS DOEDEL

 

De takken van Doedels biologische en niet-biologische achtergrond.[4]
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 Zijn betovergrootmoeder maakte dit net niet meer mee. Volgens het Slavenregis-
ter van 1863 stierf zij in januari 1861. achter haar naam staat aangetekend ‘afgeschreven 
krachtens de GR dd 22 january 1861 no 8’.[2] Ook met de afschaffing van de slavernij in 
zicht sprak men nog over deze mensen als inventaris, als kapotte werktuigen. Doedels 
overgrootmoeder albertina Sina Bottse en grootmoeder Josephina emellina Bottse waren 
echter beiden nog in leven in 1863.[3] De laatste heeft Doedel nog lang gekend. Zij leefde 
tot haar negende in slavernij en bereikte daarna de hoge leeftijd van 79 of 80 jaar (geboor-
tedatum onbekend).

 De naam ‘Bottse’ is aan de vrouwelijke tak van Doedels voorouders gegeven bij de 
afschaffing van de slavernij. Op dat moment was de plantage waar zij al drie generaties 
werkten, esthersrust, aan de monding van de Warapperkreek in Matapica, in handen 
van de Helmondse textielbroeders Bots. amandus Hubertus en arnoldus gerardus Bots 
kochten de plantage van de erven Daniel François Schas rond de geboorte van Doedels 
oma in 1852.[5] Schas, tevens eigenaar van koffie- en katoenplantage Barbados aan de 
Warapperkreek, was al minstens sinds 1821 eigenaar van de plantage. Voordien waren 
beide plantages in handen van Jan Limes, de stichter van esthersrust (1786, toen nog 
‘grond van Barbados’ geheten).[6]

 over het leven van Doedels overgrootmoeder en grootmoeder komen we wat te weten 
door verschillende bronnen te combineren.[7] In de index van vrijverklaarde slaven uit 
1863 komen beiden voor. Moeder en dochter en nog vijf broers en zussen woonden en 
werkten samen met zo’n 160 andere slaafgemaakten op de plantage. albertina Sina staat 
vermeld als ‘veldmeid’, Josephina emellina als zijnde werkzaam in de loods en de fa-
briek.[8] Die fabriek werd gebruikt om de vuile katoen die die veldwerkers aanleverden 
te bewerken tot de schone balen katoen die uiteindelijk verhandeld werden. aanvanke-
lijk gebeurde veel handmatig. Zo kan een van de taken van Doedels oma, die toen 11 was, 
het ‘katoenkloppen’ zijn geweest:

‘door slavinnen aan weerszijden van de menarie [houten rooster waar de katoen op werd gelegd 
na eerst door een schoonmaakmolen te zijn gehaald, NM] werd met tamarindetwijgen geslagen 
totdat de laatste pitjes door het roosterwerk waren gevallen. Tijdens het gehele proces mochten 
de pitten niet breken, anders zou de zaadolie de katoen bederven.’ [9]

 In de loop van hun eigenaarschap moderniseerden de gebroeders Bots op esthersrust 
de katoenfabriek met een compleet nieuwe mechanische door stoom aangedreven ma-
chine.[10] onder bewind van de gebroeders Bots werd het katholicisme op de plantage 
ook een stuk serieuzer genomen:
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‘De familie Bots stamt uit het katholieke Noord-brabant, en de broers vonden het belangrijk 
dat de slaven op hun plantages het Heilig Doopsel ontvingen. In 1854 lieten zij een kerk op 
plantage Esthersrust bouwen: de Petrus Claverkapel, ingewijd in 1854. Regelmatig werden de 
plantages door R.K.-geestelijken bezocht, waaronder mgr. Swinkels en Petrus Donders.’[11]

 Doedel zelf zou later op gespannen voet komen te staan met het katholieke deel der 
Surinaamse arbeiders, mede door de katholieke krantenmagnaat Morpurgo.
 

Doedels overgrootmoeder in het slavenregister van 1851-1863 onder haar slavennaam Sina.[12]
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Doedels oma in het slavenregister van 1851-1863 onder haar slavennaam Mellina.[13]

 2.1.1 Oma Josephina Mellina Bottse en haar kinderen
 Na haar vrijlating in 1863 kwam Josephina emellina terecht in Paramaribo. Ze woonde 
aan de Rust en Vredestraat en had geen beroep. In de stad beviel zij van haar drie kin-
deren: Hendrik Rhenee (1876), de moeder van Louis, Cornelia Louisa (1879) en nog een 
zoon, Cornelis Jacob (1883). De vader van de eerste twee kinderen bleef onbekend, maar 
haar latere echtgenoot gerardus Doedel echtte allebei de kinderen bij hun huwelijk. over 
haar tweede zoon bestaat enige onduidelijkheid, maar deze was waarschijnlijk ook niet 
van gerardus Doedel zelf.
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Hendrik René Doedel werd geboren op 22 november 1876 aan de Rust en Vredestraat W139. 

In 1887 kreeg hij de naam Doedel bij het huwelijk van zijn moeder met Gerardus Doedel.[14]
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Cornelia Louisa werd geboren op 28 september 1879. De straat is onleesbaar, maar het gezin 

was in ieder geval verhuisd want het was niet de Rust en Vredestraat meer. Ook zij kreeg 

bij het huwelijk van haar moeder de naam Doedel.[15]
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 Uit het KNIL-stamboek van gerardus Doedel blijkt dat hij in de tweede helft van 1881 
naar Suriname kwam.[16] Theoretisch zou hij dan de vader van Josephina’s derde kind, 
Jacobus Cornelis, kunnen zijn. echter, boven diens geboorteakte staat ook dat hij bij het 
huwelijk door de kersverse echtelieden werd erkend. Het is derhalve logischer vast te 
stellen dat ook de vader van deze oom van Louis Doedel een onbekende is.
 

Jacobus Cornelis, Doedel, geboren op 1 oktober 1883 als zoon van Josephina Mellina 

Bottse, nu wonende aan de Steenbakkersgracht nr. E85 te Paramaribo.[17]
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 oma Josephina overleefde haar echtgenoot ruim (hij overleed in 1901, zij in 1933) en 
ook haar tweede zoon. Die stierf op 9 april 1925, zoals later werd aangetekend op voor-
gaande geboorteakte.

 

In 1921 woonde Josephina Bottse aan de Wagenwegstraat 203-a te Paramaribo.[18]

 

In het huis woonden onder anderen ook haar zoon Cornelis Jacobus, haar nicht Christiana Maria 

Bottse (1886) en daar een dochter van, Beatrice Josephine Bottse (1921).[19]
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 Mevrouw Josephina Mellina Bottse, weduwe van Gerardus Doedel (bij leven brigadier bij het 

korps marechaussee) ontving jaarlijks een pensioen van ƒ 177,- uit de Koloniale Kas.[20]

 

 Op 5 december 1933 stierf Doedels oma, wiens slavennaam ‘Mellina’ was. Rond haar sterfdatum 

was Doedel zelf druk met het uitgeven van een blad getiteld Jong Suriname en daarnaast een  

kindermagazine getiteld Waakhondje, beide vermeld in dezelfde krant die over haar overlijden 

berichtte.[21]

 2.1.2 Opa Gerardus Doedel
 Hoewel de biologische opa van Louis Doedel dus in historische nevelen gehuld 
blijft, was zijn officiële, geregistreerde opa een Nederlander met wortels in Friesland.  
gerardus Doedel werd op 25 februari 1849 in amsterdam geboren als buitenechtelijk kind 
van geertruyda Doedel (ook wel geertrui, Trui of Trijntje geerts Doedel genoemd). en-
kele maanden later overleed zijn moeder en werd hij als verweesde baby ondergebracht 
bij vreemden.[22] We komen hem voor het eerst weer tegen in de dienstplichtarchieven. 
Volgens het lotingsregister van 1869 vond men gerardus Doedel te klein en kreeg hij vrij- 
stelling van dienstplicht.[23] elf jaar later nam hij echter vrijwillig de dienstplicht over 
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van ene adolf Spanjaard uit de gemeente Borne, overijssel. gerardus werd op 13 mei 
1880 ingedeeld bij het tweede Regiment Infanterie. Deze overname van andermans  
dienstplicht werd mogelijk gemotiveerd door armoede, zoals voor veel soldaten gold in 
die tijd. ook de volgende stap van gerardus lijkt hieruit te verklaren: op 11 januari 1881 
tekende hij bij het Koloniaal Werfdepot een vrijwillig contract voor 6 jaar in West-Indische 
dienst, waarvoor hij een gratificatie van 300 gulden kreeg en daarbovenop een premie 
van 20 gulden. op 8 juni 1881 ging gerardus Doedel te amsterdam aan boord van het 
schip Anna & Bertha, dat diezelfde dag naar Suriname vertrok.[24]

 

 

Het stamboek van Gerardus Doedel:
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‘Bij het 2e Regiment Infanterie den 13e Mei 1880 en ingedeeld als plaatsvervanger voor Adolf 
Spanjaard van de lichting van 1880 uit de gemeente Borne Overijssel onder Nr. 15.

Den 11 Januari 1881 overgegaan bij het Koloniaal Werfdepot met eene vrijwillige verbintenis 
voor zes jaren bij de koloniale troepen ingaande met den dag van inschrijving met ƒ 300 grati-
ficatie

Nader eene premie van ƒ 20 toegekend, hebbende zich voor de dienst in West Indië aangeboden.

6 februari 1882 voor memorie als dienstdoende bij het korps Marechausees.’[25]

 Wat betreft zijn leven in Suriname weten we het meeste uit officiële berichten in de 
diverse kranten van die tijd. Zo meldde de West-Indiër de aankomst van het schip Anna 
& Bertha op 25 juli 1881:
 

Gerardus Doedel kwam Suriname binnen met 25 collega’s en enkele burgerpassagiers.[26]

 Nog geen jaar later trad de infanterist in tijdelijke dienst van de marechaussee[27]:
 

 Het tijdelijke karakter van zijn dienst bij de marechaussee verviel echter al snel en 
gerardus zou hier zijn verdere militaire carrière maken. als marechaussee 2e klasse werd 
hij in 1884 benoemd tot tijdelijk marechaussee der 1e klasse,[28] een dienstverband dat 
men drie jaar later omzette in een definitieve bevordering[29]:
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 Deze goede betrekking kan gerardus aanleiding hebben gegeven om nu dan een ge-
zin te stichten. Drie maanden na zijn definitieve bevordering ging hij in ondertrouw met 
Josephina Mellina Bottse:

 
Het paar woonde in het district Beneden Cottica.[30]

 In 1888 kreeg gerardus andermaal een bevordering: de titulaire rang van brigadier, 
een opstap naar de functie van brigadier, zoals blijkt uit het bericht:
 

Brigadiers-titulair werden bevorderd tot brigadier, Gerardus tot brigadier-titulair.[31]
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 Bij zijn pensioenbericht werd gerardus echter voluit brigadier genoemd en ook in het 
volgende stuk dat toenmalig Pg Kalff op 16 maart 1891 naar de minister van Koloniën 
stuurde, noemt men hem (onderaan) brigadier:

 

Brigadier Gerardus Doedel rapporteerde in februari en maart 1891 over 

de overtredingen van politieagenten Krans en Vrede:
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 Staat van overtredingen gepleegd door beambten van politie vanaf 1e Februari tot 14e Maart 
1891

Namen  Graden                 Datum 

Venneke Age 1e kl:                Febr. 1e  Ziek gemeld en niet voldaan aan den last om zich in  

       het hospitaal te doen opnemen.

       Hij kwam later zich voor den dienst aanmelden en  

       bracht het hem toegezonden hospitaal biljet terug.

Krans   id.  id. De brigadier Doedel rapporteert dat hij zijn post (8)  

       betrokken had van 11-12 ure ’s nachts en niet eerder  

       aan de wacht teruggekeerd dan om 2 ure

de Parra  id. 2e kl.   id: 2e Zijn in gebreke gebleven, om zich aan de wacht te

Maasdammer id. 1e kl.  id. 2e melden bij het doen van hunne route.

Lavorne  nr: 1e kl.  id. Ziek gemeld en niet voldaan aan den last om zich  

       in het hospitaal te doen opnemen. Hij kwam later  

       zich voor den dienst aanmelden en bracht het hem  

       verstrekte hospitaal biljet terug.

Vrede   ag: 1e kl,  id. 3. De brigadier Doedel heeft hem ’s nachts om 2¾ uur  

       toen hij op post (5) geplaatst was slapende op een der  

       banken aan de magazijnen bevonden.

Nieuwendam nr: 1e kl.  ,, 5 Heeft de marech: Roos die ’s nachts om 3 ure op post  

       geplaatst was met een stok willen slaan.

Vasse   Brig.r  id.

Middendorp m. 1e kl.  ,, Mankeeren bij de exercitie.

Srootenboer ,,   2e ,,  ,,

Van der Horst ,,   1e ,,  ,,

 

[32]

 Blijkbaar was men tevreden over gerardus’ werk, want niet lang na dit bericht aan de 
minister werden zijn bevoegdheden verruimd:
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Gerardus Doedel mocht zich gaan bezighouden met de ‘heffing 

en invordering der personeele belasting’.[33]

 In 1894 diende gerardus Doedel zijn pensioenverzoek in dat werd gehonoreerd:
 

Het pensioen van Gerardus Doedel bedroeg 252 gulden per jaar.[34]

 op 17 januari 1901 verscheen het bericht dat Josephina Mellina Bottse als weduwe 
van gerardus pensioen zou gaan ontvangen:

 

Gerardus Doedel overleed waarschijnlijk eind 1900.[35]

 2.1.3 De ouders van Louis Doedel
 Cornelia Louisa Doedel kreeg begin twintigste eeuw twee kinderen van wie de 
vader(s) onbekend is (zijn): op 21 april 1900 dochter Hilda Petronella geertruida Doedel 
en op 26 juli 1905 Louis alfred gerardus Doedel. Bij de volkstelling van 1921 woonde zij 
samen met ene Willem Rudolf Denkers aan de gravenstraat nr. 180. Met deze Denkers 
had zij op 14 september 1915 nog een zoon gekregen, genaamd georg Rudolf Richenel 
Denkers:
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De volkstelling van 1921 geeft het huishouden waarin Louis Doedel opgroeide weer.[36]

 

Het samengestelde gezin woonde aan de Gravenstraat 180 te Paramaribo.[37]

 
 ook ten tijde van de geboorte van Louis woonde zijn moeder al aan de gravenstraat, 
maar dan op nr. 35:
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De geboorteakte van Louis Alfred Gerardus Doedel.[38]



46 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 als we aannemen dat moeder Cornelia Louisa bij de geboorte van haar tweede zoon 
samenwoonde met Denkers, is het eveneens aannemelijk dat deze Willem Rudolf Den-
kers de stiefvader van Louis was. Helaas is er weinig over hem terug te vinden. Iets 
minder dan een jaar na de geboorte van georg Rudolf Richenel verscheen een bericht in 
de krant dat de kantonrechter ene Willem Denkers op 17 mei veroordeelde voor het niet 
betalen van inkomstenbelasting:
 

Willem Denkers moest in 1916 een boete van drie gulden betalen of een dag zitten.[39]

 In 1919 liet Denkers het gezin mogelijk een tijd alleen voor een verblijf in Demerara:
 

Of er meerdere personen W. Denkers heetten in het Suriname 

van 1919 was vooralsnog niet te achterhalen.[40]

 Cornelia Louisa duikt ook nog op in de archieven in verband met een andere man, 
zijnde ene J. van Wilgen. Van Wilgen is een bekende naam in Suriname, vooral via de 
vroeg overleden basketbalster Ismay van Wilgen naar wie men in de jaren zeventig de 
eerste sporthal van Suriname vernoemde. (Stutgard, 1990: 94) over de familie en de ver-
takkingen daarvan is echter weinig bekend.
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 In 1911 deed de vrouw met wie deze J. van Wilgen al elf jaar samen was en op dat mo-
ment 7 kinderen had, mw. C. Heerenveen, haar beklag over hem bij de gouverneur:
 

Mw. Heerenveen was ten einde raad wegens het gedrag van haar levensgezel 

J. van Wilgen en wendde zich daarom tot de gouverneur voor bijstand:

‘De zoogenaamde vader van de kinderen die bij Mijnheer Heer Benjamin als balata [….] in 
dienst is met name H. J van Wilgen die loopt hier en daar bij de meiden en geeft de kinderen 
geen halve.’[41]

 Pg Hofstede Crull stelde een onderzoek in en nam daarbij een verklaring af van mw. 
Heerenveen. Naar haar zeggen vertrok Van Wilgen in april 1911 zomaar ineens om met 
een andere vrouw, iemand die hij van zijn werk kende, te gaan samenleven. omdat Van 
Wilgen haar niet langer onderhield, moest zij in juli haar woning verlaten en werd haar 
huisraad bij opbod verkocht om huurschulden te dekken. Zij vond een veel kleiner huis 
voor haarzelf en haar zeven kinderen en vernam kort daarop dat Van Wilgen met weer 
een andere vrouw was gaan samenleven, ‘ene Louisa Doedel’:
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\

PG Hofstede Crull stuurde een transcript van de verklaring naar de gouverneur.[42]

 Pg Hofstede Crull berichtte de gouverneur dat na bemiddeling van de waarnemend 
hoofdinspecteur van politie, de heer Morren, de relatie tussen Van Wilgen en mevrouw 
Heerenveen was hersteld.[43] of en zo ja hoe Van Wilgen en Louisa Cornelia eerder al 
contact hadden, leert deze geschiedenis niet. Uit de stukken valt op te maken dat Van 
Wilgen tien jaar eerder goudontginner was. Mogelijk was hij dan dezelfde als of een broer 
van H.J. van Wilgen die in 1901 een concessie daartoe verkreeg[44]:
 

 een andere Van Wilgen had al heel lang een delfstoffenconcessie in handen[45]:
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  De Van Wilgen die op zijn minst een kortstondige relatie had met de moeder van 
Louis Doedel  werkte volgens documenten uit de aanklacht van mw. Heerenveen later in 
de balata-industrie.[46] In 1913, dus na de vermelde verzoening van het paar, duikt een 
Van Wilgen als collector op in een conflict tussen balata-arbeiders en hun chefs[47]:
 

 Het voerde voor deze publicatie te ver om het diepgravende onderzoek te verrichten 
dat nodig is om enig uitsluitsel te geven in deze familiekwesties uit de jonge jaren van 
Louis Doedel. Het is vrij zeker dat zijn biologische vader weinig tot geen invloed op hem 
had. of deze Van Wilgen of later Denkers van enige invloed op zijn ontwikkeling was, 
is stof voor een diepgaander biografische publicatie. Het levenspad van zijn niet-biologi-
sche opa daarentegen zou, mogelijk via zijn biologische oma, wel van invloed kunnen zijn 
op de jonge Louis. Van verweesde, kleine Nederlandse verschoppeling ontwikkelde zijn 
naamgever gerardus Doedel zich tot een brigadier van de marechaussee in een vreemd 
land, met hart voor de kinderen van zijn vrouw, die hij allen goed verzorgd achterliet.
 

Cornelia Louisa Doedel.[48]
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 2.2 Doedels jeugdbrieven: ‘Landbouwvereeniging Lelydorp’ en audiënties, 
 1924
 Uit de al eerder aangehaalde brief van Doedel uit 1927 blijkt dat hij al op zijn zeven-
tiende, mogelijk zelfs zijn zestiende jaar, bezig was met de kleine landbouw. In 1922 ver-
handelde hij 12.050 kg ‘[koffie-]bessen en hoornschilkoffie’ die hij had bekomen in ‘Lelydorp 
en omstreken’. Het jaar daarna werd dat al 22.000 kg, en het jaar daarna 33.060 kg.[49] Meer 
hierover volgt in paragraaf 2.4, waar ik de volledig brief bespreek.

 In 1924 verscheen Doedel ook voor het eerst als kleine landbouwer in de krant, zij het 
nog niet met naam en toenaam. op 24 mei 1924 publiceerde De West het volgende artikel:

In de onderste alinea worden twee jongens vermeld die ‘de citruscultuur ter hand’ wilden nemen – 

dit betrof Doedel, zoals blijkt uit latere gouvernementsstukken.
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 Naar aanleiding van een brief van Doedel aangaande een uitstaande schuld bij het 
gouvernement (zie paragraaf 2.3 voor deze kwestie) schreef de directeur van Landbouw, 
Nijverheid en Handel (LNH) in 1926 aan de gouvernementssecretaris: 

‘Zoals uit de stukken liggende in minute 24/5 van 1924 moge blijken wilde Doedel met eenige 
andere creolen den kl. landb. op bedoelde vestigingsplaats [Lelydorp, NM] uitoefenen.’[50]

 

Het origineel van de bewuste passage uit de nota van de directeur L.N.H.

 Het verzoek dat De West zo positief ontving, was de eerste aanzet tot wat Landbouw-
vereniging Lelydorp zou worden: een initiatief van Doedel en anderen om zichzelf en 
andere Surinaamse jonge mannen de kans te geven zich aan de armoede te ontworstelen.

 2.2.1 De oprichting van Landbouwvereniging Lelydorp
 op 26 juni 1924 verscheen het volgende artikeltje in De West (pagina 2):
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 enkele dagen eerder, op 22 juni 1924, stuurde Doedel bericht aan waarnemend gou-
verneur mr. L.J. Rietberg over de door hemzelf opgerichte landbouwvereniging. Hij deed 
de reglementen en invulling van de bestuursfuncties uit de doeken en diende namens de 
vereniging ook enkele verzoeken tot ondersteuning door het gouvernement in. Doedel, 
die een maand later 19 zou worden, schreef het volgende:
 



53                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

‘Aan Zijn Excellentie dwn. Gouverneur van Suriname.

Bureau Landb.vereniging ,,Lelydorp” (westerspoorbaan NR. 46

Excellentie

Aangemoedigt door het besef dat wij in onze toestanden eene kentering moeten teweegbrengen; 
door het vertrouwen wat wij in ’t bestuur koesteren, zoo veroorloven wij ons de vrijheid u te 
verzoeken of u voor ons kunt bewerkstelligen dat wij de perceelen N. 127; 138; 134 kunnen 
krijgen voor aanplant van sinaasappel voor 6? onzer leden die nog geen perceelen bezitten. N. 
134 leent zich uitstekend voor de rijstcultuur die beschikbaar zal zijn voor de bond. Dit zal ons 
instaat stellen met volle gemeenschappelijke kracht de uitbreiding van de sinaasappel cultuur 
onder onze leden uit te breiden. Daar wij dan met de vaste gedachte zullen werken wetende dat 
onze zolders de hoofdkost der Surinamers herbergt. Excellentie, ons is ’t gebleken dat de aankoop 
van rijst al onze centen wegbrengt. Wij nemen aan binnen 6 maanden tijd…’[51]

 

‘tijd…minstens 1 Hektare onder cultuur te brengen. Ook verzoeken wij beleefd of ’t Landbou-
wdepartement ons aan wat geselecteerd paddi kan helpen, wanneer de rijstgrond plantklaar zal 
zijn. Beleefd verzoeken wij of het Bestuur onze vereeniging … een zeedelijk willen erkennen. 
Hierin zijn medeverzonden Doel en Reglementen van onzen Landbouwvereeniging ,,Lelydorp”.

 De complete brief is te vinden in bijlage 1. Hier volstaat de passage aan te halen over 
het bestuur en de stichter van de vereniging: Louis Doedel.
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De totstandkoming van het bestuur werd vastgelegd voor de gouverneur. Doedel werd met 

algemene stemmen tot secretaris verkozen. Ook stond hij hier expliciet vermeld als ‘stichter 

en opsteller der stukken’.[52]
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Ook werd de invulling van de verschillende bestuursfuncties aan de gouverneur medegedeeld. 

Doedel zou als secretaris alle vergaderingen notuleren, elk besluit mede ondertekenen en de 

correspondentie voeren.[53]

 In de plannen lag een nadruk op sinaasappelteelt. Hiermee begaven de jonge land-
bouwers zich op bekend terrein in Suriname. al in de vroege slavernij werden naast 
suiker en koffie veel citrusvruchten verbouwd, waaronder limoenen en sinaasappelen. 
Destijds heetten die nog ‘chinaes appelen’. In 1700 deed gouverneur Paul van der Veen 
een experiment om te kijken of deze vruchten de lange overtocht naar Nederland zouden 
overleven. op 15 juli 1700 schreef hij aan de heren van de West-Indische Compagnie 
(WIC):
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’Ick hebbe de vrijheijt genomen hier bij te voegen in ’t schip de Catharina twee vaeten Lam-
oensap, dat soo het onderwegen niet verandert seeckerlijk goet sal zijn vier kisjes waer in acht 
Pullen om dat Bouteilles te veel breecken met Limmisjes en een goede partheij Chinaes Appelen 
om te sien of die overgebracht konnen werden.’[54]

 Daags na de oprichting van Doedels vereniging verschenen positieve reacties in de 
kranten over dit initiatief:
    

Respectievelijk De West en Suriname, beide van 27 juni 1924 en in beide kranten op pagina 2.
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 2.2.2  Minderjarige Doedel zoekt audiëntie en benadert a.i. gouverneur Rietberg
 ondanks het enthousiasme liepen de jonge landbouwers tegen problemen aan.  
Doedel zelf kreeg last met zijn minderjarigheid, destijds 21 jaar, wat betekende dat Doedel 
nog zeker twee jaar moest wachten voor hij dezelfde rechten als zijn medelandbouwers 
kon krijgen. Dit betekende onder meer dat hij geen leningen kon aangaan of voorschot-
ten kon verkrijgen bij het gouvernement. De directeur van LNH, ernst Snellen, stond 
echter zeer sympathiek tegenover de ondernemende plannen van de jonge Doedel. Uit 
een nota van Snellen van augustus 1924 blijkt hoe hij met de minderjarigheid van de 
ondernemende Doedel omging:
 

De in de eerste alinea genoemde minderjarige persoon was Louis Doedel.[55]
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 Waarschijnlijk naar aanleiding van deze regeling diende Doedel namens de land- 
bouwvereniging een rekest in om voor meer leden dergelijke regelingen te realiseren. 
Hier ging Snellen echter niet op in. Doedel was zich ook op die leeftijd al bewust van de 
kracht van met elkaar aan tafel zitten en vroeg een audiëntie aan om nadere toelichting 
over deze afwijzing te verkrijgen:
 

Op 25 juni 1924 gingen Louis Doedel en Otto Coenraad Marcus in verband met de afwijzing van 

een wekelijkse voorschot aan de leden van de landbouwvereniging op audiëntie bij directeur 

Ernst Snellen om hun verzoek te verduidelijken.[56]

 getuige de aantekening links in de kantlijn van deze audiëntielijst zou het nog even 
duren eer er een oplossing kwam voor alle leden van Landbouwvereniging Lelydorp: 
‘Zie ex[ibitum] 29 juli 1924 no 2415’.
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Lelydorp, foto: Van de Poll, 1949.

 Doedel richtte zich intussen tot Rietberg met een brief waarin hij summier wat hij 
noemde ‘het plan Doedel’ beschreef – uitbetaling van voorschotten deels in termijnen – 
en de problemen met uitbetaling van voorschotten in eenmalige bedragen in beeld bracht. 
als vereniging wensten de leden niet verantwoordelijk te zijn voor zulke hoge bedragen 
geleend geld:
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  ‘Excellentie
Met leedwezen hebben wij kennis genomen dat het verzoek van den heer Marcus om het plan 
Doedel bij hem toe te passen afgewezen is geworden door het landb. departement. nml. f 25 tot 
aankoop van huishoudelijke artikelen en 25 weken lang steun à f 3. In plaast [sic] van om het 
plan Doedel toe te passen krijgt hij het geld ineens f 100: conclusie dat ’t gewaagd is zulks een 
bedrag te bezitten in een buiten buurt waar ’t gebouw niet waarborgd voor inbraak. Dat de 
Landb.ver: zich niet verantwoordelijk stelt voor bedragen die ineens worden uitgekeerd.
Dat ’t plan Doedel zal worden toegepast en ’t geld (f 3) elke Zaterdag naar den heer ….  
(opzichter Lelydorp. moet opgestuurd worden.
 De sijmpatie van het Bestuur moge ons geleide tot welslagen’[57]

 2.2.3 Het ‘plan Doedel’
 Men stond evenwel welwillend tegenover de plannen van Landbouwvereniging 
Lelydorp. Uit een nota van de administrateur van Financiën (avF) die hierna aan bod 
komt, blijkt dat er overleg gevoerd werd tussen de betrokken ambtenaren – de avF, de 
Districtscommissaris (DC) en de directeur van LNH – en leden van de vereniging om tot 
een goede regeling te komen. op 28 juni stuurde de directeur van LNH een conceptvoor-
stel naar de waarnemend gouverneur Rietberg.[58] op 29 juni 1924 stuurde Doedel het 
voorstel van de vereniging eveneens naar de gouverneur. Hierin verzocht men om een 
voorschot van 550 gulden tegen de gebruikelijke gouvernementsvoorwaarden. Blijkbaar 
was men bij de besprekingen toch afgestapt van betaling ineens, want het officiële voor-
stel was om dit bedrag deels ineens (175 gulden) en deels verdeeld over 25 weken uit te 
keren. overigens staat in dit voorstel august Slijngaarde vermeld als zijnde 21 jaar, maar 
uit latere correspondentie blijkt dat hij de andere minderjarige was in het gezelschap. Bin-
nen de vereniging stond de opzet van het voorstel bekend als het ‘Plan Doedel’:
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Al op 18-jarige leeftijd schreef de creool Louis Doedel op journalistiek niveau. 

Beleefd en zakelijk maakte hij zijn verzoek en plannen duidelijk:
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‘Aan zijne Excellentie den Heer Gouverneur van Suriname

Ben. Para 29 juni ‘24

Excellentie,

Geven met verschuldigden eerbied te kennen
Otto Marcus oud 22 jaar
Ludwig Cornes oud 22 jaar
Jacques Samson oud 35 jaar
Friedrich Schrader oud 23 jaar
August Slijngaarde oud 21 jaar
Bert Liauw-Angie oud 30 jaar
Christiaan Winter oud 35 jaar
August Berkleef oud 27 jaar
Louis Doedel oud 19 jaar
Dat zij allen domicilli kiezende te Lelydorp BR 46 dat zij onlangs een vereeniging hebben 
opgericht genaamd landbouwver-’[59]
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 Doedel meldde als doel van de verenigingsleden het verbouwen ‘van sinaasappelen gepaard 

met kostgewassen’ en liet weten dat de leden allemaal onbemiddeld waren en dus enige steun 

van het gouvernement nodig hadden om ‘zich ernstig aan hun bedrijf te [kunnen] wijden’, 

zoals zij zich hadden voorgenomen:

‘eeniging Lelydorp ten doel hebbende de cultuur van sinaasappelen gepaard met kostgewassen.
Dat zij onbemiddeld zijn en verzoeken een voorschot uit de koloniale kas onder de gebruikelijke 
voorwaarde te willen verleenen.
Dat zij zich voorgenomen hebben zich ernstig aan hun bedrijf te wijden; hopende een onafhan-
kelijk bestaan te verwerven
Redenen waarom zij zich eerbiedig wenden tot U Excellentie met ’t verzoek aan 8 hunner te 
willen toestaan 200 sinaasappelen-plantsoenen en 7 hunner uitgezonderd Berkleef en Louis 
Doedel 25 gulden voor aankoop van gereedschappen terwijl aan [..]’[60]
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Behalve om geld verzochten de leden van Lelydorp het gouvernement ook om de benodigde 

‘sinaasappelen plantsoenen’ – vakjargon voor van een kweker afkomstige aanplant met kluit:

‘[..] F. Schrader, L. Cornes, J. Samson, O. Marcus en A. Slijngaarde ieder 3 gulden verdeeld in 
25 weken.
Dat ’t gevraagde bedrag aldus bedraagt 550 gulden waarvan 175 gulden voor aankoop van 
gereedschappen ineens uit te keeren 200 sinaasappelen plantsoenen de man, uitgezonderd  
Berkleef.
Het welk doende enz:
Louis Doedel
J. Samson
F Schrader
CH: Winter
Otto Marcus
B. Liauw-Angie
A. Slijngaarde
L.M.F. Cornes’[61]

 



66 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

Voor de AvF werd een aparte specificatie van de gevraagde voorschotten opgesteld:
 

Specificatie van het plan Doedel: ieder een ander bedrag gebaseerd op de individuele situatie 
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binnen de vereniging. Hier staat de juiste geboortedatum van Slijngaarde vermeld:‘Weled: Heer,
Geven met verschuldigden eerbied te kennen.
Ludwig Cornes geboren 10 september 1902 Parbo: Woonplaats Paramaribo Steenbakkersgracht 
B.R183. 
Gedurende 25 weken ƒ 3 wekelijks
Gereedschappen en huishoudelijke benoodigheden ƒ 25. Perceel aankoop ƒ 10 no 138
Sinaasappelboomen 200 stuks ƒ 40 totaal ƒ 150
Otto Marcus gebor: 7 [decem]: 1898 te Paramario. Woonplaats Weidestraat BR86. Gereed-
schappen en huishoudelijke benoodigheden ƒ 25. aankoop van ‘t perc: No  153 O. Spb: ƒ 20
Gedurende 25 weken wekelijks ƒ 3 sinaasappel boomen 200 stuks. ƒ 40 Totaal ƒ 160
Christiaan Winter geboren te  Parbo: 1874 Woonplaats W. Spb. B.R. 42. Gereedschappen en 
huishoudelijke benoodigheden. ƒ 25,- sinaasappel boomen ƒ 40. Totaal ƒ 65
ƒ 40.
August Slijngaarden geboren te Paramaribo 30 Octr: 1905. Woonplaats Wspb. BR. 31  
Gereedschappen en huishoudelijke benoodigheden ƒ 25. Gedurende 25 weken wekelijks ƒ 3 
sinaas-appelboomen.[..]’[62]
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Alle aanvragers tekenden voor dit voorstel:

‘ƒ 40 
totaal ƒ 140
Jacques Samson geboren te Paramaribo. 30 Juni 1887 Woonplaats Westerspb. B.R. 46.  
Gereedschappen en huishoudelijke benodigheden ƒ 25 aankoop van ‘t perceel 127 O spb. 24.50 
Gedurende 25 weken, wekelijks ƒ 3. sinaasappel boomen ƒ 40. totaal ƒ 164.50 [tussengevoegd: 
rond ƒ 165]
Bert Liauwangee geboren te Parbo. 18 Juli 1894 Woonplaats Molenpad B.R. 84. Gereedschap-
pen en huishoudelijke benoodigheden ƒ 25. 200 sinaasappelboomen ƒ 40. Totaal ƒ 65
Friedrich Schrader geboren te Paramaribo 9 April 1901. Woonpl. Westerspb: BR. 46. Gereed-
schappen en huishoudelijke benoodigheden ƒ 25 Gedurende 25 weken, wekelijks ƒ 3. 
Sinaasappel boomen ƒ 40 totaal ƒ 140’ [63]

 De gevraagde voorschotten waren bestemd voor de aanschaf van gereedschappen, 
huishoudelijke artikelen en sinaasappelboompjes gekweekt door het departement van 
LNH. De DC en avF traden wederom in overleg, ook met de verenigingsleden, en met de 
waarnemend gouverneur Rietberg. Deze laatste besloot om na te gaan of het voorstel van 
de directeur van LNH goedgekeurd kon worden. Dit had tot gevolg dat op 11 juli 1924 de 
DC aan de avF berichtte over de percelen die hij aan de leden van de landbouwvereni-
ging Lelydorp had uitgegeven:
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In de nota van de DC legde hij vast welke percelen in Beneden Para, nabij Lelydorp, de leden Otto 

Coenraad Marcus, Ludwig Cornes, Friederich Wilhelm Schrader, Christiaan Winter en Lambert 

Liauw-Angie toegewezen kregen of al in huur hadden.[64]

 Uit het vervolg van de nota blijkt dat de avF inmiddels ook welwillend tegenover de 
gevraagde voorschotten stond. De DC ging er in ieder geval vanuit dat ze betaald zouden 
worden, want hij verzocht om inhouding van bepaalde bedragen die klaarblijkelijk al 
uitgegeven waren:
 



70 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

De DC liet weten dat bepaalde bedragen al door hem uitgegeven waren en dat de voorschotten 

dus niet geheel naar de betrokken leden van Landbouwvereniging Lelydorp dienden te gaan, 

maar ten dele naar hem.[65]

 Wat betreft august Willem Slijngaarde berichtte de DC aan de avF over diens min-
derjarigheid (hij werd geboren op 10 oktober 1905 en was daarmee de jongste van land-
bouwvereniging), implicerende dat deze, net als Doedel, dus niet voor een voorschot in 
aanmerking kwam. Wel had men al een perceel voor Slijngaarde op het oog:

 

Slijngaarde had geld nodig om de vorige huurder van het voor hem beoogde perceel te kunnen 

betalen. Zijn minderjarigheid zat hierbij echter in de weg.[66]
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 De avF zelf zag weinig in het plan van de directeur van LNH en stelde naar aanlei-
ding van alle besprekingen zijn eigen nota met advies op. Hierin uitte hij ook zijn twijfel 
aan de houdbaarheid van de afspraken die de directeur van LNH met Doedel zelf had 
gemaakt over de percelen die Doedel ter beschikking stonden.

 

 De AvF en DC waren aan het werk gegaan met het plan Doedel naar aanleiding van door de 

waarnemend gouverneur Rietberg bij een overleg genomen beslissingen.
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Het voorstel van de directeur van LNH kon niet worden aanvaard. Punt 1 van het eigen voorstel van 

de AvF was dat Doedel en Slijngaarde geen voorschot konden krijgen op grond van hun leeftijd.
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De AvF vroeg zich af hoe de regeling die Snellen van LNH en Doedel 

getroffen had eigenlijk werd betaald.

 

De AvF adviseerde een aanvullende clausule bij de afspraken met Doedel en zag daarnaast geen 

reden om de overige 6 leden van de Landbouwvereniging hun voorschotten te ontzeggen.[67]



74 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 

De AvF nam de verzoeken uit het plan Doedel allemaal over, zowel qua bedragen als qua 

wensen tot uitkering ineens en in delen.[68]

 De avF deed bij punt 3 verslag van zijn besprekingen met de leden van de landbouw- 
vereniging. Uit de constante voorzichtigheid die hij in zijn stukken betracht, blijkt duide-
lijk dat hij eraan twijfelde of de verenigingsleden wel zouden doen wat zij beloofden en 
daarmee of de uitgegeven voorschotten wel terugbetaald zouden worden. Als financiële 
man was hij duidelijk minder enthousiast dan landbouwman Snellen. De avF bracht  
extra zekerheden aan om het geld uit de schatkist van het gouvernement te bewaken:
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De AvF liet aan de afspraken toevoegen dat het gouvernement het recht had de 

beplanting op de uitgegeven percelen te verkopen indien de verenigingsleden in 

gebreke zouden blijven bij de terugbetaling van de genoten voorschotten.[69]

 Na ontvangst van deze nota nam waarnemend gouverneur Rietberg twee weken later 
officieel het besluit om de Landbouwvereniging Lelydorp in werking te stellen door per 
gouvernementsbesluit de termen van de nota van de avF voor het toekennen van de 
voorschotten te aanvaarden. In feite accordeerde hij hiermee het plan Doedel voor de zes 
meerderjarige aanvragers. Zij kregen de gevraagde voorschotten tegen een aantal speci-
fieke voorwaarden. Zo werd het overhandigen van de wekelijkse 3 gulden afhankelijk 
gemaakt van de DC die eerst moest bepalen of er voldoende gewerkt was die week. Ver-
der verstrekte men de voorschotten als lening tegen 0,5% rente per maand en moest men 
ieder jaar een kwart van het genoten voorschot terugbetalen. Het rentebedrag hoefde niet 
maandelijks of jaarlijks betaald te worden, maar kon men tegelijk met de laatste afbeta-
lingstermijn overhandigen. Het gouvernement behield zich het recht voor bedragen in 
hun geheel en ineens terug te vorderen als de verenigingsleden zich niet aan de afspraken 
zouden houden. De volledige tekst van het besluit is opgenomen in bijlage 2.
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Het gouvernementsbesluit dat de facto het plan Doedel goedkeurde en in werking stelde 

(zie ook bijlage 2).[70]
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 2.2.4 Meningsverschillen over regeling voor Doedel zelf
 De gevonden stukken betreffende de oprichting van Landbouwvereniging Lelydorp 
geven geen uitsluitsel over wat er met de deelname van de minderjarige Slijngaarde ge-
beurde. Doedel was evenwel al aan het werk, in overeenstemming met de afspraken die 
hij met directeur Snellen van LNH maakte (zie 2.2.2). omdat ook hij om voorschotten had 
verzocht, ontstond er binnen het gouvernement onduidelijkheid over wat er nu precies 
met hem was afgesproken. op 11 augustus 1924 ventileerde de agent generaal (ag) zijn 
onvrede over de vraagtekens rond de regeling met Doedel en wilde hij de directeur van 
LNH hierover aan de tand voelen. De gouvernementssecretaris (gS) beaamde dat ophel-
dering door Snellen nodig was:
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Kreeg Doedel loon, een voorschot of allebei, ondanks zijn minderjarigheid? En was men van plan 

om een perceel dat als proefveld moest dienen aan Doedel te geven, ondanks de opmerkingen die 

de AvF hierover had gemaakt in zijn nota van 14 juli 1924 (zie 2.2.3):

‘Ad schm no 3591 van 1924

Duidelijk is de mededeeling t.a.v. Doedel n.h.o. niet. Ontvangt hij nevens zijn loon voor werk-
zaamheden op het gouv. Proefveld nog een voorschot van f 2= per week dat met het loon wordt 
verrekend.

Worden door het gouv. Nog uitgaven gedaan voor het proefveld, waar het plan al bestaat het 
terrein aan Doedel uit te geven.

In verband m/h bovenstaande moge ik verwijzen naar de posten 3 t/m 5 v/d in minute 2415 van 
‘24 liggende nota v/d AvF.- Die minute werd naar aanleiding van bedoelde nota aan de Dir. 
L.N. en H. ter visie toegezonden, die zonder meer afteekende.

  M.i. is opheldering in deze gewenscht

Ja; ik stel dus beleefd voor de Dir. L.N.en H uit te noodigen die opheldering alsnog te geven.’[71]

 De reactie van Snellen staat in paragraaf 2.2.2. Hij schreef aan de gS over het als uit-
voerder aanstellen van Doedel, ondanks diens minderjarigheid, het volgende:

‘[..] onder afspraak dat hij [Doedel, NM] f 2,- per week arbeidersloon zou ontvangen, later wel-
licht iets meer en met de toezegging, dat, indien daartoe termen waren, hij het proefveld later 
in eigen beheer zou kunnen overnemen, doch dan het daaraan besteed bedrag terug zou moeten 
betalen.’[72]

 Snellen zag duidelijk een voorbeeldfunctie weggelegd voor Doedel en zijn proefveld, 
maar de avF was daar niet van gecharmeerd en wilde dat de regels gehandhaafd zouden 
worden. Naar aanleiding van de nota van Snellen wees hij diens regeling af en benadruk-
te daarbij dat het departement van LNH terdege financiële verantwoording moest af-
leggen voor zijn keuzes:
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De AvF was not amused met de ongebruikelijke afspraken die directeur Snellen met de 

ondernemende Doedel had gemaakt, zo blijkt uit zijn schrijven aan de GS van 

2 september 1924.[73]

 Zoals we in het vervolg zullen zien, zou de kwestie van de hoogte van zijn schulden 
bij het gouvernement Doedel nog meer dan een decennium achtervolgen.

 2.3 Doedel wil op audiëntie bij de gouvernementssecretaris, 1926
 De eerstvolgende brief die ik van Doedel vond, dateert van 31 maart 1926 en gaat over 
de kwestie van aflossing van de genoemde schulden. Uit de brief blijkt dat het Doedels 
tweede poging betreft om op audiëntie te mogen komen. Wegens drukte werd zijn eerste 
poging afgewezen. Met deze brief probeerde hij het nogmaals, aangezien hij nog steeds 
graag het door hem genoten landbouwkrediet wilde bespreken:
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‘Paramaribo 31 MaarT 1926
Aan den
HoogEdelgestr. Heer
 Gouvernements-Secretaris van
  Suriname

HoogEdelgestr. Heer

Naar aanleiding van mijn vergeefsche poging (wegens drukte) om bij UHEG op audientie 
toegelaten te worden, ter besprekingen omtrent het door mij genoten crediet voor Landbouw-
doeleinden vanwege ons Gouvernement.

Het zij mij veroorloofd UHEG beleefd te verzoeken mij a.s. Dinsdag te willen ontvangen of 
gehoor verleenen. in ‘t kort zullen de door mij gewenschte besprekingen hierover handelen:

Gaarne zou ik willen vernemen hoeveel mijn schuld aan ‘t Gouvernement bedraagt, na de 
laatste aflossing van f 50- (vijftig gulden)

Het zou mij te ver voeren in een brief de feiten op den voet te volgen. Genoeg zij U gemeld dat 
ik omstreeks twee jaren geleden met medewerking van [..]’[74]
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‘[..] ‘t Gouvernement een stuk boschland in huur genomen heb, plus vrijstelling van huur 
(door toedoen van mijn minderjarigheid) voor 3 jaren. Een jaar daarna heb ik, inziende de 
vruchtelooze pogingen zonder perspectief en door ziekte gedwongen dat mijn opname in ‘t hos-
pitaal op ‘s Landskosten hoognodig en noodzakelijk werd. Nadien na, de mijne genezing van de 
anchylostoomziekte [mijnwormziekte NM] heb ik mij gewend tot de ex directeur met mededeel-
ing en dank van mijn voorneming om het perceel te verkoopen. Ten bewijze dat het perceel nog 
op productief gebracht is, zij ge U opmerkzaam gemaakt dat ik vijftig gulden daarvoor ontving, 
wat ik meteen als aflossing heb laten gelden.

Omstreeks dien tijde wende ik mij tot de ex Directeur van Landbouw met mededeeling van 
mijn goeden wil om het restant bedrag alsnog afzienbare tijde te restitueeren. Had ik mijn be-
rekeningen gegrond op [de zee] mijne voordeelige handelsverrichtingen nml. opkoop van rijpe 
koffiebessen voor den Heer [..]’[75]

 In de kleine twee jaar die verstreken waren sinds de oprichting van Lelydorp was het 
Doedel niet goed vergaan. De bewerking van zijn grond bleef achter bij de verwachtingen 
en hij was ernstig ziek geworden. Na genezing verkocht hij de grond, die hij produc-
tief had weten te krijgen, en betaalde met de opbrengst een deel van zijn schuld af. Hij 
wendde zich hiervoor tot de ‘ex directeur van landbouw’, waarschijnlijk de heer Snellen 
die Doedel destijds zeer ter wille was geweest bij het uitvoeren van diens plannen. Hij 
hoopte de resterende schuld af te lossen met opbrengsten uit zijn handel.
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‘[..] S.M. Levie en hoornschil voor den Heer ATC Curiel spoedig bleek het mij dat er niet te 
rekenen valt op Suriname’s wisselvallig seizoen. Vele gelden arbeid gingen verloren, door de 
droogte droogde de bessen voordat ze tot rijpheid kwamen.

Ook ik vond daardoor geen noemenswaardig verdienste gehad zoodat ik met de beste wil geen 
gevolg kan geven aan mijne plicht. Gedwongen door tijdsomstandigheden heb ik het voornemen 
binnenkort het land te verlaten als dan wil ik zoo mogelijk ‘t klein bedragje afmaken.

Ik zal dan Dinsdag a.s. U breedvoeriger (als U zulks wenscht) kunnen toelichten als indien Ge 
mij ter audientie bij U toelaat.

Het kan wel wezen, dat ik mij niet genoegzaam de vormen heb in acht genomen, zoo vraag ik u 
verschooning, want daar ik derden (onbelanghebbende) over mijn interne aangelegenheden niet 
wil deelachtig maken heb ik gewaagd U zonder raadpleging te benaderen.

Met de hoogste achting en eerbied
teeken ik
Louis Doedel’[76]

 Door een slecht oogstjaar viel de opbrengst van die handel echter zeer tegen. Hier 
lezen we dat hij in 1926 al plannen maakte om buiten Suriname zijn heil te zoeken (zie 
hoofdstuk 3). om het een en ander verder toe te lichten en te bespreken verzoekt hij een 
audiëntie, naar eigen zeggen om privacyredenen, op een ietwat onorthodoxe wijze.

 De gS ontving Doedel wederom niet, maar gaf de directeur van LNH opdracht om 
de zaak op te helderen. Snellen had daarop een onderhoud met Doedel waarvan hij het 
volgende verslag deed aan de gS:
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  ‘Hr. G.S.,
  
  Ingevolge Uwe opdracht heb ik Doedel ontvangen, ten einde van hem te vernemen de 
feitelijke strekking van zijn schrijven.
 
  Hij verklaart het juiste bedrag te willen weten dat hij nog schuldig is aan het Gouvt.in ver-
band met een door het voorm: Landbouw dept toegewezen proefveld op de vestigingsplaats aan 
het Pad van Wanica. Zoals uit de stukken liggende in minute 2415 van 1924 moge blijken wilde 
Doedel met eenige andere creolen den kl. landb. op bedoelde vestigingsplaats uitoefenen. Hij was 
echter minderjarig (is ’t trouwens nog) en kon daardoor op den voet van de Grondverordening 
geen perceel in huur bekomen en even
              min[..]’[77]
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‘[even]min een voorschot uit de kol. kas. Hem werd daarom toegestaan het proefveld in bewer-
king te mogen nemen. Later zou hem het perceel op legale wijze worden afgestaan. Doedel heeft 
na een tijdje daarop te hebben gewerkt van het perceel afgezien.
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Volgens verkregen inlichtingen van den landbouwleraar Hewitt die met het toezicht op het 
proefveld was belast, moet hij nog een bedrag van ƒ44,50 terugbetalen. Doedel [..] echter dat 
zijn schuld slechts ƒ [..] bedraagt. Ik heb gemeend te moeten verwijzen naar den heer Hewitt. 
De aangelegenheid blijkt thuis te behooren op het Landbouw proefstation of [..] dept (de  
vestigingsplaatsen ressorteeren thans onder den Agent-Genl.), zeer zeker niet op de Secretarie. 

Het schrijven van Doedel kan m.i. worden gedeponeerd, en met deze nota ter kennisgeving 
worden gezonden aan de Agent-Generaal’[78]

 De onenigheid over Doedels schuldenlast duurde dus voort, maar men vond het geen 
zaak voor de gS, laat staan de gouverneur. Toch zien we hier hoe Doedel zelf al vroeg 
trachtte het ambtelijk apparaat te omzeilen door direct naar de top te gaan om daar zijn 
verhaal te doen en vanaf daar actie te bewerkstelligen.

 2.4 Louis Doedel: landbouwer en handelaar
 Hoe de schuldenkwestie uit zijn jonge jaren afliep, vermeldt de geschiedenis voorals-
nog niet, maar zeker is dat Doedel verder ging op de ingeslagen weg. Nadat hij meerder-
jarig werd, bleef hij zich bezighouden met de kleine landbouw en noemde zichzelf ‘han-
delaar in landbouwproducten’. op 22-jarige leeftijd vroeg hij, nu hij ervoor in aanmerking 
kwam, een voorschot aan vanwege extreme droogte in Suriname die hem op hoge kosten 
joeg. In de brief waarin hij zijn verzoek om een voorschot van 300 gulden deed, beschreef 
hij onder meer zijn koffiehandel van de afgelopen jaren.
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‘Paramaribo 1 Augustus 1927
Aan
Zijne Excellentie den Heer
Gouverneur van Suriname

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Louis Doedel - Nederlander - domicilie kiezende te 
Paramaribo [combe] Kleinde dwarsstraat - oud 22 jaren van beroep handelaar in Landbouwpro-
ducten.

  Dat met het oog op de op handen zijnde koffie oogst, ondergeteekende zich de vrijheid veroor-
looft UExcellentie beleefd te naderen met eerbiedig verzoek aan UExcellentie; een voorschot uit 
de Koloniale Kas groot f 300- (drie honderd gulden) te mogen verkrijgen, te bezigen voor Land-
bouwdoeleinden.
 
 Dat ondergeteekende vanaf 1922 de opkoop van koffiebessen in ‘t District Ben. Para en Sara-
maccaleidingen ter hand heeft genomen, maar door de zware abnormale droogte stagnatie 
ondervonden heeft, waardoor ondergeteekende in de toestand is gebracht om de medewerking 
van ‘t Gouvernement in te roepen.
 
Dat door de opkoop van koffiebessen de Kleine [..]’ [79]



87                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 

‘ [..] Landbouwers aangemoedigd worden, de koffie aanplantingen te onderhouden en uit te 
breiden.
  
  Om dat te staven volgen eenige cijfers.
 
  In 1922 werd door ondergeteekende van Lelydorp en omstreken aangevoerd per spoor = 
- 12050KG bessen en hoornschilkoffie - 1923 22000KG; 1924 - 33060 KG - 1925-1926; 
65060 KG.
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  dat dit voorschot van f 300, hetwelk ondergeteekende van ‘t Gouvernement vraagt, speciaal 
gebezigd zal worden voor de ruwkoffie opkoopen - na vier maanden, door ondergeteekende  aan 
‘t Gouvernement ‘t bedrag terug gerestueerd zal worden.
 
  Hopende dat ‘t Gouvernement deze Landbouw aangelegenheid in gunstige overweging 
wilt nemen en een spoedige beslissing tegemoetziende

Hoogachtend
Uw dienaar
Louis Doedel.’ [80]

 ook dit voorschotverzoek van Doedel leidde weer tot de nodige discussie. De DC 
had er bijvoorbeeld bezwaar tegen omdat ‘het voorschot niet voor landbouwdoeleinden [zou] 
worden aangewend’.[81] Maar de ag was juist van mening dat de landbouwers onmogelijk 
overal zelf voor op konden draaien en stelde dat omringende activiteiten zoals opkopen, 
verwerken en afzetten, waar Doedel het voorschot voor wilde hebben, hard nodig waren. 
Hij was dan ook van mening dat men het voorschot onder speciale voorwaarden wel zou 
kunnen toekennen. Hij stelde daartoe een advies op voor de avF:
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‘Bereiding door de landbouwers zelve tot een marktwaardig product is geheel onmogelijk,’ 

aldus de AG in zijn advies betreffende Doedels voorschotverzoek, dat hij voorzag van een 

lijstje strenge voorwaarden.[82]

 Het was dit advies van de ag dat de ambtenaren op het gouvernement ervan over-
tuigde dat het de moeite loonde Doedel dit voorschot toe te kennen. Het gB 2771 van 12 
september 1927 van waarnemend gouverneur Nysingh maakte het officieel.

 De autoriteiten kenden aan Louis Doedel op zijn verzoek in augustus 1927 voor land-
bouwdoeleinde een voorschot groot ƒ 300,- toe. Dit voorschot kwam ten laste van de 
koloniale huishoudelijke begroting voor 1927. Na borgstelling zou Doedel het voorschot 
ontvangen. De maandelijks terugbetaling bedroeg tien procent van het geleende bedrag 
met een jaarrente van zes procent. Doedel kreeg de lening van driehonderd gulden onder 
strenge voorwaarden en afspraken rond zijn activiteiten met landbouwproducten, te 
monitoren door de Rekenkamer, de DC en de ag. De volledige tekst van dit verbaal, met 
alle voorwaarden, is opgenomen in bijlage 3.
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Extract van het voorblad van het verbaal bij GB 2771 van 1927. De AvF mocht zelf bepalen of hij het 

toegekende bedrag in één keer of in delen aan Doedel zou doen toekomen. Zie verder bijlage 3.[83]

 2.5 Van sociale landbouw naar eerste sociaal activisme: de zaak P.A. May
 Tot nu toe zagen we hoe Doedel bij het zorgen voor zichzelf een sociale context op-
zocht die meer mensen dan alleen hemzelf vooruit zou helpen. In het ‘Plan Doedel’ van 
Landbouwvereniging Lelydorp ligt de kiem voor zijn latere werk voor de vakbeweging 
in Suriname. Het was ook in die jaren voor zijn vertrek naar Curaçao dat we hem voor 
het eerst sociaal in actie zien komen buiten zijn levensonderhoud om. Het betreft hier niet 
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meer dan een handtekening onder een gratieverzoek, maar toch is het, zeker gezien het 
weinige wat van Doedel bewaard is gebleven, een belangrijk momentum. Het raakt aan 
thema’s van journalistiek, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het inzetten van de 
drukpers als middel om anderen te helpen, in plaats van, of naast, audiëntieverzoeken.

 ergens in zijn leven is bij Doedel het besef doorgedrongen van de kracht van journa-
listiek en het geschreven woord. In de komende hoofdstukken zullen we zien hoe hij 
hier gebruik van heeft gemaakt en in de inleiding stelde ik al dat het gouvernement hem 
niet zozeer als een gevaarlijk vakbondsman zag, als wel als een gevaarlijk publicist. Men 
omschreef hem als ‘journalist’ en ‘schrijver’ en nog liever dan dat hij stopte met het or-
ganiseren van bijeenkomsten wilde men dat hij zou stoppen met schrijven en publiceren.

 In het voorjaar van 1928 deed de veroordeling van oud-Statenlid Pieter alexander 
May door het Hof van Justitie, wegens een zogenaamd ‘persdelict’, veel stof opwaaien. 
Tegen de veroordeling tot een gevangenisstraf van zes weken werd geprotesteerd via 
een gratieverzoek. Maar dan wel een gratieverzoek dat honderden inwoners van Suri-
name en Surinamers buiten Suriname ondertekenden – een redelijk unicum in Suriname. 
onder hen zien we dus Louis Doedel, maar bijvoorbeeld ook de broer van zijn moeder, 
Hendrik René Doedel, en de familie van anton de Kom.

 Dit zouden het jaar en de gebeurtenissen kunnen zijn die Doedels interesse in journa-
listiek aanwakkerden tot een vuur dat niet meer uit zou gaan - althans, tot hij gebroken 
werd in Wolffenbuttel. De zaak-May was in ieder geval een voorbode van de muilkorf-
wetten die enkele jaren later in het leven geroepen zouden worden. en het was Doedel 
die in 1932 een belangrijke bijdrage leverde aan het eerherstel van May via een publieke 
huldiging.

 2.5.1 De zaak-May in het kort
 Pieter alexander May was sinds 1912 lid van de Koloniale Staten en sinds 1919 redac-
teur van de krant Suriname. Hij was een geziene figuur in Suriname, prominent lid van 
de elite en een van degenen die zich met regelmaat tegen het koloniaal bestuur keerden. 
(gobardhan-Rambocus, 2008: 65) op 17 en 20 januari 1928 publiceerde May in Suri-
name een tweeluik rondom de aanstaande benoeming van ene heer Prellwitz tot DC van  
Coronie. Prellwitz was werkzaam voor de firma Kerstens & Co., een handelsfirma 
van de evangelische Broedergemeenschap, opgericht door Hernhutter zendeling C.  
Kersten in 1768. (anon. 1918) In de artikelen waarschuwde de auteur het gouvernement en  
Suriname voor de koers van het koloniaal bestuur. Men sprak van racisme en afkeer van 
de koloniale overheerser:
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‘Nederland en zijne blanke zonen moeten zich weer gaan vereenzelvigen met hunne bruine of 
zwarte broeders, willen zij net te eeniger tijd ontwaken voor het feit, dat hunne meest Neder-
landsche kolonie Suriname, niets meer voelt of overheeft voor het Nederlandsch zijn. Suriname 
wijst dit denkbeeld nog af, doch wanneer de blanke broeder tegenover zijn gekleurde broeder 
niet afziet van het: “ik ben meer dan gij”, dan zal binnen afzienbare tijd een ongewenschte 
catastrophe komen.’ (Suriname, 17 jan 1928, p.1)

 Dergelijke omineuze voorspellingen waren echter geen reden voor het gouvernement 
om May te vervolgen. enige passages die toenmalig gouverneur baron Van Heemstra 
had opgevat als rechtstreekse beledigingen aan zijn adres waren dat wel. Boven de ar-
tikelen stond ‘aangeboden’, als ware het stukken van buiten de krantenredactie afkom-
stig. echter, omdat May de verantwoordelijke hoofdredacteur was en de auteur verder 
onbekend was, werd hij degene die voor vervolging in aanmerking kwam.

 In het tweede deel, dat verscheen op 20 januari 1928, liet de onbekende auteur er geen 
twijfel over bestaan dat hij Prellwitz niet geschikt achtte voor deze betrekking, of althans 
dat er binnen het ambtenarenapparaat zeker mensen waren die daar beter geschikt voor 
waren. Deze vermeende ongeschiktheid van Prellwitz leidde naar de vraag die de rode 
draad was van de twee artikelen: wat waren dan wel de beweegredenen voor de benoe-
ming geweest? omdat er geen antwoord voor handen was op die vraag, deed de auteur 
suggesties richting vriendjespolitiek en cliëntelisme, bijvoorbeeld:

‘[..] wij willen ons bepalen tot het uitstooten [ontslaan, NM] in de vorm, zooals het hier in 
Suriname in de laatste jaren door het Koloniaal Bestuur wordt gehanteerd en waarbij poli-
tiek, noch eenig koloniaal belang wordt gediend, doch slechts uiting gegeven aan persoonlijke  
antipathie of sympathie of ook om gevolg te geven aan wenschen en grillen van hotelvrienden, 
disch- en gelaggenooten, ofwel pluimstrijkers.’ (Suriname, 28 feb 1928, p. 1)

 Deze passage maakte expliciet onderdeel uit van de tenlastelegging die men op 27 
februari 1928 naar May stuurde. Het vervolg op deze passage beschouwde men ook als 
beledigend voor de Pg en raakt ook aan de casus van Doedel, die uiteindelijk een kleine 
tien jaar later op medische gronden zou worden kaltgestellt:

‘Op geneeskundigen werd bedektelijk pressie geoefend tot het geestelijk of lichamelijk onge-
schikt verklaren van Staats-, kerk- en landsdienaren en waar het doel niet kon worden bereikt, 
nam men de toevlucht tot machtsmisbruik, dit trachtende goed te praten door onware en on-
juiste voorstellingen en getracht het Publiek zand in de oogen te strooien.’ (Ibid.)
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 May verdedigde zich tegen de aantijging dat hij artikelen had gepubliceerd die ‘op-
zettelijk beledigend’ waren voor de gouverneur via een uitgebreide Memorie die hij op 17 
maart 1928 indiende en op 20 maart in Suriname publiceerde. Zijn verweer bestond hierin 
dat de artikelen juist een vorm hadden die persoonlijke belediging uitsloot (geen namen, 
algemene bewoordingen, verleden tijd en meervoud waar nodig). Daarnaast voerde May 
aan dat hij een opzettelijk beledigend artikel als hoofdredacteur juist wel geweigerd zou 
hebben en onderbouwde dit met voorbeelden uit zijn staat van dienst als Statenlid. onder 
meer schreef hij:

‘Ik heb mij én als Statenlid èn als journalist steeds op het standpunt gesteld, dat de Gou-
verneurs meer de dupe zijn van hunne omgeving, en verantwoordelijk worden gesteld voor 
daden door anderen bedreven, die, dank ons, bestuursstelsel, over het algemeen vrijuit gaan.-’  
(Suriname, 30 maart 1928, p.1)

 Tot slot ging May nog in op de kwestie dat hij niet de auteur van de artikelen was. 
De Pg had hem gevraagd de auteur te noemen om die auteur te kunnen vervolgen in 
plaats van May zelf. Die laatste had dit afgeserveerd als een ‘eerlooze daad’. Hij nam de 
volle verantwoording voor de artikelen op zich, daar hij zich terdege bewust was dat het 
artikel was opgenomen onder de noemer ‘aangeboden’ en niet onder de noemer ‘inge-
zonden’. Ingezonden stukken werden buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en 
zonder expliciete instemming met de inhoud opgenomen. aangeboden stukken werden 
met volle instemming gepubliceerd en de redactie behield zich ook het recht voor om die 
stukken zelf nog te bewerken. (Ibid., p.1-2) May eindigde zijn Memorie met de verwach-
ting dat hij zou worden ontslagen van rechtsvervolging. Nog diezelfde dag echter kreeg 
hij de dagvaarding waaruit bleek dat het Hof van Justitie had besloten hem toch te ver-
volgen. (Ibid., p. 2)

 De rechtszaak vond plaats op 29 maart 1928. Pg De Niet en gouverneur Van  
Heemstra betrokken op dat moment ook allerlei andere artikelen uit Suriname. Hoewel de 
verdediging erop wees dat veel van wat de Pg zei niet de gewraakte artikelen uit de ten-
lastelegging betrof, werd het toch toegelaten omdat het bedoeld was als ‘kenschetsing van 
de mentaliteit van den beklaagde’, aldus De Surinamer van diezelfde datum, waarin uitge-
breid verslag van de zaak werd gedaan. Tijdens de zitting kwam ook als een soort terzijde 
de mening van het gouvernement over het bereik van persvrijheid naar voren:

‘Hoezeer ook eerbiedigend vrijheid van drukpers, kon spr.[spreker, Pg De Niet, NM] niet 
nalaten erop te wijzen dat er grenzen zijn en een matelooze, bandelooze, breidellooze pers niet 
kan worden geduld.’ (De Surinamer, 29 maart 1928, p. 3)
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 Pg De Niet vond de vermeende belediging van de gouverneur zo een grens en wen-
ste dat er sterk tegen opgetreden zou worden. Het oM eiste zes maanden gevangenisstraf 
voor May. op 11 april 1928 deed het HvJ uitspraak: schuldig en zes weken gevangenis-
straf.
   

De Surinamer, 12 april 1928, p. 3

 2.5.2 Ongekende gratieverzoeken P.A. May
 Daags na zijn veroordeling meldde een afvaardiging bestaande uit a.a. Dragten, 
H.g.W. de Miranda en C. de Fares zich bij de gouverneur met het verzoek om May gra-
tie te verlenen. Van Heemstra verwees hen door naar de officiële kanalen voor zo een 
verzoek (het indienen van een rekest) waarop men aan het werk toog dat op te stellen 
en in te dienen. Doorgaans werden gratieverzoeken ondertekend door een representatief 
tien- tot twintigtal betrokkenen, maar in het geval van May had men enkele dagen na zijn 
veroordeling al honderden handtekeningen verzameld:

 

De Surinamer, 12 april 1928, p. 3
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 Dit verzoek vond ik terug in de gouvernementsarchieven van het NaS:
 

Na te zijn ingediend via de officiële kanalen werd het verzoek ingeschreven in de administratie. 

De grond voor zijn veroordeling werd nog eens herhaald: ‘het uitgeven van een geschrift van 

strafbaren aard, zijnde de dader noch bekend, noch op de eerste aanmaning na den rechtsingang 

bekend gemaakt.’ [84]

 De opstellers van het verzoek (de groep Dragten, De Miranda en De Fares was inmid-
dels uitgebreid) stelden dat zij het niet oneens waren met de zaak of de veroordeling, 
maar dat zij op grond van de hoge leeftijd van May, 61 op dat moment, vreesden voor zijn 
welzijn als hij daadwerkelijk zou worden opgesloten. Daarbij wezen zij nog eens op alle 
publieke functies die May had vervuld en dat hij daarbij:

‘[..] moge hij ook niet naar ieders inzicht - hetgeen moeilyk bereikbaar is - op de juiste wyze 
naar het goede hebben gestreefd, verzoekers allen toch van meening zy, dat hy steeds het heil 
van Suriname voor ogen had [..]’[85]
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Statenleden en vrienden deden op 14 april 1928 een beroep op de landvoogd 

om May gratie te verlenen.[86]

 Het gratieverzoek werd behalve door de opstellers medeondertekend door meer dan 
700 activisten, middenstanders, statenleden, kerkleiders van de kerkenraad et cetera. op 
de bijgevoegde lijst van ondertekenaars kwam ik ook Louis Doedel tegen:
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Louis Doedel, zijn oom Hendrik René Doedel (broer van zijn moeder), Judith de Kom 

en een ander familielid van Anton de Kom, waren in april 1928 medeondertekenaars 

van het gratieverzoek voor Statenlid P.A. May.[87]

 als Statenlid en publicist stond P.a. May al dertig jaar op de bres voor het algemeen 
belang. De roep om gratie kreeg dan ook een ongekend bereik in Suriname. Was het 
verzoek al ondertekend door meer dan 700 mensen, in de dagen daarna kwamen ook 
uit de districten verzoeken binnen. Op 20 april stond de teller op 4 officiële verzoeken en 
bijna 4991 ondertekenaars, aldus een comité dat blijkbaar in het leven was geroepen om 
het een en ander in goede banen te leiden (volgens bericht in Suriname; zie hierna). op 
27 april kwamen er nog twee bij uit Nickerie en Coronie, respectievelijk met 322 en 100 
handtekeningen, waarmee in totaal ruim 5000 handtekeningen voor de gratie van May 
werden opgehaald.
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 Het mocht echter niet baten. op 4 mei 1928 wees de gouverneur de gratieverzoeken 
af. (Suriname, p. 1) enkele dagen later, op 10 mei, meldde May zich bij de gevangenis Fort 
Zeelandia om zijn straf te ondergaan. Het werd hem wel toegestaan door te werken voor 
Suriname, dat nu tijdelijk in handen kwam van a.a. Dragten. ook mocht May zijn straf 
‘in pistole’ uitzitten, wat zoveel betekende als dat hij voor eigen kost mocht zorgen. (De 
Surinamer, 10 mei 1928, p. 2) Terwijl May in de gevangenis zat, kwamen nog twee verlate 
gratieverzoeken binnen. eentje was opgesteld door Surinamers die in Trinidad woonden, 
maar hun verzoek kwam te laat binnen. (Suriname, 11 mei 1928, p. 3) Het andere kwam 
van 612 inwoners van Moengo. Zij dienden het als nieuw verzoek in en ook dit werd 
afgewezen. (Suriname, 28 mei 1928, p. 3) 
   

Links het bericht van 20 april over de stand van zaken omtrent het gratieverzoek voor P.A. May.  

(Suriname, p. 2) Rechts het bericht over Mays gang naar de gevangenis Fort Zeelandia op 8 mei.  

(Suriname, p.1)
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 Intussen was May op 28 maart wel opnieuw verkozen tot lid van de Koloniale Staten. 
(De Surinamer, 29 maart 1928, p. 2) Vrijlating volgde op 18 juni 1928, naar eigen zeggen 
in goede gezondheid. (Suriname, 19 juni 1928, p. 1) In 1929 werd May nogmaals veroor-
deeld, nu voor belediging van de president van het Hof van Justitie. Hij kreeg een boete 
en bovendien wilden de uitgevers van Suriname, de erven Van ommeren, niet langer met 
hem werken. Het gouvernement bewerkstelligde hier een droevig einde aan een lange 
vriendschap en samenwerking. In 1919 had May het redacteursstokje overgenomen 
van zijn vriend H. van ommeren, de uitgever van Suriname, wegens diens ziekte. Van  
ommeren overleed in 1923. (gobardhan-Rambocus 2008: 65) Beide mannen waren lang 
verbonden in de strijd voor sociale vooruitgang in Suriname. al in het jaar van oprichting, 
1908, maakten ze deel uit van het bestuur van kiesvereniging ‘eendracht maakt Macht’, 
die in de jaren 1908-1914 een leidende factor was bij de Surinaamse Statenverkiezingen. 
(Samson 1947: 163-4)
 

May en Van Ommeren organiseerden gezamenlijk bijeenkomsten van Eendracht 

maakt Macht. (Suriname, 31 maart 1908, p. 2) 

 In 1915 vroegen Van ommeren en May gezamenlijk het lidmaatschap aan van de 
Sociaal Democratische arbeiderspartij (SDaP-NL) in Nederland. In 1933 werd de Suri-
naamsche Democratische arbeiderspartij opgericht, die eveneens met SDaP werd aange-
duid; om het onderscheid helder te houden voeg ik in dit boek waar nodig ‘-NL’ toe.
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De gezamenlijk aanvraag van Van Ommeren en May.

 

De lidmaatschapskaarten van Van Ommeren en May.[88]
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 een maand na zijn vertrek bij Suriname begon May zijn eigen krant, De Banier van 
Waarheid en Recht. (gobardhan-Rambocus, 2008: 67-8) Louis Doedel bevond zich op dat 
moment al op Curaçao, nadat hij in de tweede helft van 1928 nogmaals om steun van het 
gouvernement verzocht had vanwege erbarmelijke werkomstandigheden.

 2.6 Nieuwe brief Doedel met audiëntieverzoek
 In de tijd dat hij zijn steun betuigde aan hoofdredacteur May ging het Doedel niet 
voor de wind met zijn koffiehandel. Op 3 oktober 1928 stuurde hij andermaal een uitvoer-
ige brief naar de gouverneur, ditmaal een verzoek tot het verlagen van zijn maandelijkse 
aflossing van het genoten voorschot, een uitleg met enige context bij dit verzoek en een 
verzoek om op audiëntie te mogen komen om het een en ander nog verder toe te lichten 
en te bespreken.
  

Doedel was zeker niet de enige die een landbouwschuld had bij het gouvernement.[89]

 Uit Doedels brief komt een aantal zaken naar voren. Ten eerste vielen zijn inkomsten 
tegen omdat hij zijn toevlucht had moeten nemen tot het produceren van inferieure pro-
ducten daar de verwerkingscapaciteit van de fabrieken niet hoog genoeg was. Door die 
gebrekkige inkomsten was zijn draagkracht lager, vandaar het verzoek tot verlagen van 
het maandbedrag. Dit speelde al langere tijd, daardoor had hij nog niets kunnen aflos-
sen. Hij stelde zich bewust te zijn dat hij dit eerder had moeten bespreken met de avF. 
echter, waarschijnlijk kort na ontvangst van het voorschot, waren Doedels borgen gekort 
op hun traktement door diezelfde avF, waardoor hun gezinnen in de problemen kwa-
men. Vanwege deze problemen gaf Doedel er de voorkeur aan zich rechtstreeks tot de 
gouverneur te wenden in plaats van tot de avF. Hij verzocht om een onderhoud, liefst zo 
snel mogelijk.



102 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 De reactie van de avF kunnen we opmaken uit het verbaal waarin hij dit verzoek van 
Doedel behandelde en dat is opgenomen in bijlage 4. In een advies aan de gouverneur 
stelde de avF dat Doedel nog niets van zijn schuld had afgelost en bovendien het geld 
niet exclusief besteed had aan landbouwproducten, daar hij ieder van zijn borgen 50 gul-
den had geleend. Men mag dus aannemen dat Doedel, toen hij van de nood hoorde van 
zijn borgen, door toedoen van de avF, hij hen te hulp was geschoten met die leningen van 
50 gulden. Voor de avF en de gouverneur deed die gang van zaken er echter niet toe. De 
gebrekkige afbetaling en het verstrekken van de leningen op zich waren voldoende reden 
om Doedels verzoek af te wijzen. Hij werd evenmin toegelaten bij de gouverneur, maar 
schriftelijk van de afwijzing op de hoogte gesteld.[90]
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   ‘Paramaribo 3 Oct. 1928
 
  Zijne Excellentie den
  heer Gouverneur van Suriname
 
  Geeft met verschuldigde eerbied Louis Doedel, domicilie kiezende te Parbo. Kl dwarsstr 11 
combe, Nederlander, oud 23 jaar, dat hij naar aanleiding van het aan hem verstrekt Landbouw-
voorschot bij Gouv. Resolutie september 1927, zich tot UExcel wend met eerbiedig verzoek, het 
daarheen te willen leiden, dat de in de resolutie voorkomend voorwaarde, om dertig gulden ‘s 
maands af te lossen, (door UExcel worde gewijzigd) worde vermindert tot f 15- maands, over-
eenkomstig z’n draagkracht.
 
  De redenen, die hem hebben genoopt, UExcel. met dit verzoek te naderen, zullen ook 
UExcel. niet onbekend zijn: dat door [..]’
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  ‘[..] de massale koffieproductie, de fabrieken niet berekend waren om de eigen producten af 
te werken, zoodat op gegegeven oogenblik d’eigen opgekocht product met primitieve molens 
moest afgewerkt worden met gevolg minderwaardige producten en lagere marktprijs, niet ‘t 
minst bevorderd door de schommelende marktberichten toentertijde.

  Dat, evenwel de komende oogst in December reden geeft met optimisme haar tegemoet 
te zien, waardoor ik in de gelegenheid gesteld zal zijn aan m’n gewone verplichting jegens ‘t 
Gouvernement te voldoen.
  
Dat ondergeteekende erkent enig nalatigheid te hebben begaan, door niet eerder een regeling te 
treffen met de [..]’
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‘Administratie [avF, NM], maar tegelijkertijd moet hij gegronde twijfel opperen of wel de 
Administratie het recht heeft uit ‘t honderd gulden traktement van zijn borgen (zonder hem in 
eerst in de gelegenheid te stellen, naar zijn vermogen de schuld te vereffenen) af te houden, in 
‘t geheel geen rekening houdende, dat daardoor gezin en huishouding der borgen gevaar loopt 
gebrek te lijden.

  Ik verzoek UExcel. dat aan hen die zestig gulden wordt gerestitueerd, en dat geen reden 
mag bestaan hun aan te spreken, zoolang ik overeenkomstig dit verzoek maandelijks f 15- van 
de schuld aflost [sic].

(den 5de uiterlijk van iedere maand)

  UExcellentie houde reke- [..]‘

 



106 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

‘[..] ning, dat ik reeds vijf jaren op Lelydorp de koffiebessen der Landb. opkoop en dat een Land-
bouwvoorschot in de eerste plaats dient voor de bevordering en verbeteren der Kleine Landbou-
wmogelijkheden, die niet immer, iedere jaar dezelfde resultaten afwerpt.

Ik verzoek UExc. mij een onderhoud toe te staan, zoo mogelijk nog deze week.

Hopend dat in ’t belang der beide belanghebbende partijen – Gouvernement en belangheb-
bende – een bevredigde regeling door UExcel, getroffen zal worden; opdat beiden geen schade 
en ongerief ondervinden van hun streven: nml. de bevordering en verbetering der Kleine Land-
bouwmogelijkheden.

Hoogachtend uw dienaar

Louis Doedel’[91]

 Waarschijnlijk werd door het uitblijven van de gewenste reactie de situatie voor  
Doedel onhoudbaar. Hij, en met hem vele andere veelbelovende Surinaamse jongeren, 
vertrokken naar Curaçao om daar als arbeiders in de olie-industrie wel een belegde boter-
ham te verdienen. Doedel verliet kort na de afwijzende reactie op zijn brief Suriname. Hij 
zou er twee jaar later onvrijwillig terugkeren nadat hij op Curaçao een cruciale ontwik-
keling tot sociale spreekbuis van Surinaamse arbeiders doormaakte.
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Pad van Wanica en Lelydorp langs de spoorbaan, de locatie waar Doedel en zijn compagnons hun 

hoop op de kleine landbouw voor duurzaam levensonderhoud maar niet tot bloei zagen komen.[92]
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 Hoofdstuk 3 Doedels strijd op Curaçao, 1928-1931

 op Curaçao was er in de jaren twintig en dertig in diverse sectoren bij de overheid 
en het bedrijfsleven een behoefte aan geschoold personeel. Het was goedkoper om de 
makkelijk op te leiden Nederlandssprekende Surinamers in dienst te nemen, dan de  
Papiamentssprekende Curaçaose burger klaar te stomen voor de moeilijk in te vullen 
vacatures. Daar zijn landbouwactiviteiten hem niet uit de armoede hielpen en geen struc-
tureel bestaansmiddel opleverden, zocht ook Doedel zijn heil in die andere West-Indische 
kolonie van Nederland.

 Zoals we zagen, was hij voor zijn vertrek naar Curaçao voornamelijk actief op het 
gebied van het organiseren van sociale landbouwprojecten met gouvernementssteun. 
op Curaçao echter zien we Doedel zijn eerste sociaal bewogen publicaties uitbrengen in 
kranten en zelfgedrukte uitgaves. Daar ontwaakte zijn sociaal activisme met gebruik van 
het geschreven woord, de journalistieke Doedel. Niet alleen ontwaakte daar zijn journa-
listieke bevlogenheid, het was ook op Curaçao dat die direct werd afgestraft.

 op Curaçao werd Doedel voor het eerst kaltgestellt. Men ging hem zien als een 
ongewenst persoon en uiteindelijk volgde uitzetting omdat hij een gevaar vormde voor 
de openbare orde. Doedel protesteerde hiertegen in twee brieven gericht aan de Tweede 
Kamer, maar dat mocht niet baten. Bij één van de herdenkingen die de SeoC jaarlijks 
organiseert, kreeg ik van een Curaçaos politicus een verzameling scans hiervan. De 
herkomst ervan is onduidelijk, maar ze bevatten (een deel van?) het dossier over Doedels 
uitzetting.[1] aan de hand hiervan kunnen we, tezamen met andere bronnen, een redelijk 
beeld krijgen van hoe het Doedel op Curaçao is vergaan.

 3.1 Doedel op Curaçao: van ambtenaar tot ongewenst journalist
 Niet in mei, zoals Scholtens schreef (1987: 15), noch op 12 november, zoals Wijntuin 
schreef (1998: 13), maar op 6 november 1928 vertrok Louis Doedel met S.S. Oranje Nassau 
naar Curaçao.

 

Doedel vermeld op de passagierslijst, 3de kolom, 5de regel van onder. (De Surinamer, 8 nov 1928, p. 3)
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 Uit het op 12 juni 1931 opgestelde rapport van de commandant van de Militaire  
Politietroepen is op te maken dat Doedel vrijwel direct na zijn aankomst aan het werk 
ging als arbeider bij de Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij (CPIM) en daar 
een jaar werkzaam bleef. Het was blijkbaar gebruikelijk om met contracten van niet 
langer dan een jaar te werken, getuige het feit dat Doedel ‘automatisch’ werd ontslagen:
 

Van 19 november 1928 tot 16 november 1929 werkte Doedel voor de CPIM. 

Hij werd door de recherche nauwlettend in de gaten gehouden.[2]

 In maart van het daaropvolgende jaar werd Doedel aangenomen als hulpcommies bij 
het belastingkantoor op Curaçao, afdeling douane:
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Begin maart 1930 werd Louis Doedel bij de Administratie van Financiën benoemd tot tijdelijke 

hulpcommies. Hij zou jaarlijks ƒ 900,- (ƒ 75,- per maand) gaan verdienen.[3]

 In de tussentijd was Doedel zich gaan bezighouden met het schrijven en uitgeven. Dit 
blijkt uit een heel kort berichtje dat opdook in De Surinamer van begin 1930. Volgens een 
kort bericht gaf Doedel eind 1929 een ‘Kerst- en Nieuwjaarsblad’ uit voor Surinamers op 
Curaçao. De reactie van De Surinamer stelde vast dat Doedel moest beschikken over een 
aanzienlijk netwerk onder min of meer bekende Surinaamse ondernemers:
 

Doedel wist veel bekende Surinaamse adverteerders te betrekken bij zijn, voor zover bekend, 

eerste eigen uitgave. (De Surinamer, 1 januari 1930, p. 2) 
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 aan het eind van datzelfde jaar zou Doedels schrijven inhoudelijk een andere wen-
ding nemen dan verzen en gelukwensen en zou hij zijn eerste sociaal kritische artikel 
publiceren.

 3.1.1 Het Koningin Wilhelminabrug-incident
 eind 1930 had Doedel zijn eerste aanvaring met de autoriteiten op Curaçao. op 22 
december liep hij aan de linkerkant van de Wilhelminabrug te Willemstad in de richting 
van de Scharlooweg. gezien de richtingvoorschriften voor de brug liep Doedel daarmee 
tegen het verkeer in. Politiesergeant J.g. de Meij zag dit en sommeerde hem aan de andere 
kant te gaan lopen. Doedel gaf echter geen gevolg aan dit bevel. In plaats daarvan begon 
hij, aldus De Meij, te protesteren en hem, de agent, publiekelijk belachelijk te maken. 
omdat Doedel zich bovendien niet kon legitimeren en weigerde persoonsgegevens zoals 
zijn adres te geven, vond De Meij het nodig hem aan te houden en voor te leiden aan de 
hulpofficier van Justitie, de heer Lens. Deze stelde Doedel in vrijheid nadat deze nu wel 
wilde opgeven wie hij was, wat hij deed en waar hij woonde, en nadat er proces-verbaal 
tegen hem was opgemaakt voor het linkshouden op de Koningin Wilhelminabrug. Dit 
alles blijkt uit het rapport dat De Meij opmaakte.

 Doedel was het volstrekt oneens met deze gang van zaken en toog nog dezelfde dag 
naar het kantoor van 1e Luitenant Wilschut om zijn beklag te doen. getuige de aanteke-
ning linksonder op de volgende scan was Wilschut al op de hoogte van de kwestie. Bij het 
doen van zijn beklag meldde Doedel dat het op de brug te druk was geweest om zomaar 
over te steken, in tegenstelling tot wat De Meij beweerde (‘niet tegenstaande er voldoende 
gelegenheid was om naar rechts over te steken’). Daarnaast had hij wel degelijk zijn werkadres 
opgegeven, wat hem voldoende leek voor als men hem moest kunnen vinden. Doedel 
voegde ook nog aan zijn relaas toe dat hij zich slecht behandeld voelde door De Meij, die 
hem aan zijn mouw gegrepen had toen hij te snel liep en een andere route koos dan De 
Meij wilde volgen.
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Het rapport van De Meij, d.d. 23 december 1930.[4]

 

Het verslag van 1e Luitenant Wilschut. De net weggevallen laatste regel leest: ‘anderen weg 

wenschte te gaan.’[5]
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 Wilschut vervolgde zijn verslag van de klacht van Doedel met de mededeling dat de 
agent strikt genomen niet buiten zijn boekje was gegaan, maar dat hij mogelijk tactischer 
had kunnen optreden. Volgens Wilschut dreigde Doedel daarop met de minister van 
Justitie en wat hij ‘mijn partij’ noemde, waarmee hij op de SDaP-NL doelde. (Scholten 
1987: 15; Wijntuin 1998: 19) 

 

Rapport van 1e Luitenant Wilschut.[6]

 Voor het aan de verkeerde kant van de brug lopen kreeg Doedel een proces-verbaal en 
een veroordeling. Hij moest 50 cent boete betalen:
 

Doedel schreef over het voorval aan de Tweede Kamer in een brief die hierna aan bod komt. 
(zie bijlage 6)
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 Dit strafblad werd later ingezet om hem van Curaçao te verwijderen. Niet lang na het 
Koningin Wilhelminabrug-incident (zie ook Makdoembaks 2008) begon Doedel tot grote 
onvrede van het gouvernement zijn journalistieke en activistische kant te tonen.

 3.1.2 Doedels eerste kritische publicatie: Waarheen?
 In een begin januari 1931 door hemzelf uitgegeven nieuwjaarskrant Heil den Lezer 
schreef Doedel het kritische artikel ‘Waarheen?’. Daarin nam hij het beleid van de Suri-
naamse gouverneur Rutgers en Nederland rond de economische crisis op de korrel. 
(Scholtens, 1987: 15 & 36-40) De uitgave is niet bewaard gebleven, maar een jaar later  
publiceerde de Surinaamse krant van P.a. May, De Banier van Waarheid en Recht, de gehele 
tekst van het artikel op de brievenpagina, waardoor dit werk van Doedel toch beschik-
baar is. (De Banier, 15 jan 1932 p. 8) Deze tekst is, zoals getranscribeerd door Scholtens uit 
De Banier, geheel opgenomen in bijlage 5.
     

De openingsalinea’s van het eerste sociaal kritische stuk van Doedel, geschreven op Curaçao, 

gepubliceerd in eigen beheer begin januari 1931 en een jaar later opnieuw door de Surinaamse 

krant van P.A. May, De Banier van Waarheid en Recht. (zie bijlage 5)
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 In Waarheen? kapittelde Doedel de behandeling van Suriname door de regering in ‘het 
moederland’. Hoewel hij het gouverneursambt classificeerde als ‘een gemakkelijk kansje om 
als wachter van de regering te Den Haag op moeitelooze wijze een flink pensioen te verdienen’, 
volgden daarna lovende passages over de pogingen van voormalig gouverneur Staal om 
Suriname vooruit te helpen in de vaart der volkeren. Doedels gifpijlen richtten zich dan 
ook voornamelijk op de bewindhebbers in Den Haag, die stelselmatig weigerden de plan-
nen financieel te steunen. De redding die Staal voor ogen had, moest van de kleine land-
bouw komen, waar Doedel zelf ook de nodige ervaring mee had opgedaan in de jaren 
twintig. Zonder investeringen in het grootbedrijf ter ondersteuning kon het kleinbedrijf 
echter onmogelijk de gewenste welzijnsverhoging bieden. en juist die investeringen ble-
ven uit.

 Hoewel hij duidelijk minder op had met de opvolger van Staal, Baron Van Heemskerk, 
benadrukte Doedel nogmaals de tegenwerking vanuit Nederland. ook Van Heemskerk 
kreeg met zijn hoopgevende adellijke netwerk in Nederland de beurzen niet open. Zijn 
idee om als er dan geen Nederlands kapitaal kwam, buitenlands kapitaal aan te trekken, 
beschouwde Doedel als onwil om zich bij zijn nederlaag neer te leggen. Intussen droe-
gen de Nederlandse bewindslieden, aldus Doedel, wel bij aan de toename van de misère 
in Suriname door meer arbeiders uit oost-Indië in te voeren, met als gevolg nog meer 
mensen zonder toekomstperspectief. Hij beschuldigde de Nederlandse regering ervan 
zich niet om Suriname te willen bekommeren zolang de oost nog goed geld opleverde. 
Wat betreft het beleid in Suriname zelf hekelde hij de wijze waarop men omging met ge-
boren en getogen Surinamers die een baan probeerden te vinden om hogerop te komen – 
ze werden stelselmatig afgewezen. Dit gold ook voor de manier waarop men de onvrede 
die daaruit ontstond, aanpakte, zoals het opsluiten van May voor het zogeheten ‘pers-
delict’.

 Binnen de Curaçaose koloniale kringen leidde het stuk tot veel ophef en het gou-
vernement ging onmiddellijk aan de gang om deze nieuwe kritische stem het zwijgen op 
te leggen.

 3.1.3 Militaire politie Curaçao adviseerde Doedel uit te wijzen
 op 5 januari 1931, vrijwel direct na de verschijning van Doedels nieuwjaarskrant, gaf 
de Pg te Willemstad opdracht aan de commandant van de militaire politietroepen om de 
handel en wandel van Doedel te onderzoeken, of zoals de Pg het zelf schreef ‘eenige ge-
gevens betreffende de redacteur te willen mededeelen’. antheunisse zette deze opdracht uit bij 
de Sergeant-Majoor Instructeur (SMI) akkermans, die een week later verslag uitbracht. 
Daarin haalde de SMI onder meer weer het brugincident aan, en ook Doedels betrokken-
heid bij de SDaP-NL (hij zou iemand van de SDaP-NL geholpen hebben met de verkoop 
van kalenders van de partij). De eindconclusie van akkermans was dat Doedel iemand 
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was die ‘gaarne oppositie voert tegen al wat gesag is’.[7] Het rapport kwam ook onder ogen 
van de chef recherche, die er nog aan toevoegde: ‘Van deze man wordt door de politie het 
oordeel getrokken, dat als hij op een vergadering komt er reden is hierbij een wakend oog te houden. 
Bij de Surinamers geldt hij als een min of meer leidende persoon.’[8]
 

Op 5 januari 1931 verzocht PG Van Dijk kapitein Antheunissen een onderzoek naar Doedel 

in te stellen wegens het publiceren van ‘Waarheen.’[9]
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De rapportage van SMI Akkermans, aangevuld met de aantekening van de chef recherche.

‘vermoedelijk dezelfde Doedel heeft zich laatst beklaagd. Vraag S. de Mey
verder inlichtingen hieronder CHR/Mr
Louis Alfred Gerardus Doedel Surinamer is op 19/-’28 aangenomen op de C.P.I.M. als gewoon 
arbeider. Geen contractant. Op 16/11 ‘29 automatisch ontslagen. verder daar niets bekend.
Serg de Meij had hem destijds eens een opmerking gemaakt opdat hij links op de brug liep. Hij 
wilde echter niet rechts gaan loopen waarom hij hem medenam en voorleidde.
Hierover had Doedel zich beklaagd ook heeft hij eens geprotesteerd tegen de behandeling van 
ingelosten Surinamers aan de politie hoofdwacht.
Het eten was z.i. onvoldoende.
Thans is hij in dienst bij de Kommiezen alhier. Naar wordt vernomen [Zooals ik van personeel 
der Hoofdwacht alhier vernam] was hij vorige week bij [..]’



119                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

‘[..] een persoon die kalenders verkocht van de S.D.A.P.[uit nederland] schijnbaar als mede-
helper.
Er is [ik heb nog] getracht hem met een en ander te ontmoeten wat [mij] niet is gelukt.
Hij wekt de [Ik heb den] indruk [gekregen van hem] dat hij gaarne [graag] oppositie voert tegen 
al wat gezag is.
Willemstad, 13/1 ‘31
De S.M.I.
R. Akkermans
P.S. Ik meen dat de serg v.d. mark hem ook reeds langer kent.
R.A.
zie bijgaand rapport van onderget dezes (bijvoegen)
van deze man wordt door de politie het oordeel getrokken dat als hij op een vergadering komt 
er reden is hierbij een wakend oog te houden
Bij de Surinamers geldt hij als een min of meer leidend persoon
 CHR/Mr’ [10]
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 Uit diverse kleine krantenberichten van de jaren daarvoor blijkt dat Doedel zich in-
derdaad actief roerde in het verenigingsleven op Curaçao. Hij was lid van de ‘Vereeniging 
Suriname’ en van de jongerenvereniging ‘Katholieke Sociale aktie’. In beide verenigin-
gen trad Doedel in het jaar voor zijn uitzetting toe tot het bestuur:
   

In 1930 trad Doedel toe tot de besturen van de KSA en de Vereeniging Suriname. 

(Amigoe van respectievelijk 31 mei 1930, p. 2 en 20 sept 1930, p. 3)

 op 30 januari 1931 deed akkermans naar aanleiding van de onderzoekingen naar 
Doedel een voorstel tot zijn uitwijzing:
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‘Gezien de bewegingen en handelingen van genoemde Doedel, komt het mij wel wenschelijk 
voor, hem het verblijf in het gebiedsdeel Curaçao te ontzeggen. Een voorstel tot uitzetting gaat 
hierbij, W’stad, 30/1 ’31 De S.M.I. R. Akkermans.’[11]

 

 

Het officieuze en het officiële voorstel tot uitzetting van Doedel.[12]
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 Commandant antheunissen nam op 7 februari dit advies over. Hoewel het gou-
vernement in eerste instantie afwijzend reageerde, bleef men bij justitie Doedels gangen 
nagaan en werd hij uiteindelijk toch gesommeerd Curaçao te verlaten. Doedel schreef 
tegen deze gang van zaken twee protestbrieven die hij naar de Tweede Kamer der Staten-
generaal in Nederland stuurde. De eerste is van 10 april 1931, twee dagen voor zijn uit-
zetting (geheel opgenomen, met transcriptie, in bijlage 6, bron: Wijntuin 1998). De tweede, 
een aanvulling op de verzoeken in die eerste brief, stuurde hij vanuit Suriname op 6 
mei 1931 (een transcriptie uit het onderhands verkregen Doedel-dossier is opgenomen in  
bijlage 7).
 

De eerste pagina van Doedels originele protestbrief gericht aan de Tweede Kamer, in verzet tegen 

zijn uitzetting en de behandeling die hem op Curaçao ten deel viel. (zie bijlage 6)
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‘Willemstad 10 April 1931
Aan de Tweede Kamer der
              Staten Generaal
L.S.
  Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Louis Alfred Gerardus Doedel, Nederlander, 
geboren te Paramaribo (Suriname) 26 juli 1905, en hulpcommies der belastingen op Curaçao
  Dat ik door het optreden van ’t Bestuur Z.E. Gouverneur Slobbe tegenover mij ten zeerste 
benadeeld ben, niet alleen, maar ook publiek-openbaar ben geblameerd geworden als burger [..]’

 De brieven van Doedel werden door de Tweede Kamercommissie voor ingekomen 
verzoekschriften doorgestuurd naar de minister van Koloniën, die daarop om inlichtin-
gen verzocht bij het Curaçaose gouvernement. op basis van de archiefstukken kan men 
het verdere verloop van deze geschiedenis beschrijven. De officiële rapporten die men 
aanleverde ter voldoening aan het verzoek zijn opgenomen in bijlage 8.

 3.2 Louis Doedel op Curaçao kaltgestellt door uitzetting
 In eerste instantie besliste Pg Van Dijk op 13 februari 1931 af te zien van gedwongen 
uitzetting van Doedel, aangezien deze zelf had aangegeven vrijwillig te zullen vertrek-
ken:

 
Gouverneur Van Slobbe zag na een onderhoud met Doedel geen reden hem direct uit te zetten.[13]

 
 over dit onderhoud tussen Van Slobbe en Doedel is niets meer bekend dan wat  
Doedel er zelf over schreef in zijn eerste brief aan de Tweede Kamer. Het moet ergens tus-
sen 9 en 13 februari plaatsgevonden hebben en aan Van Slobbe de indruk hebben gegeven 
dat Doedel zelf van plan was te vertrekken. Uit de woorden van Doedel blijkt dit nergens.
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 3.2.1 Doedel ontslagen alvorens uitgezet
 op 9 februari 1931 adviseerde commandant antheunissen naar eigen zeggen dat  
Doedel ontslagen moest worden als ‘tijdelijk hulp-kommies’ bij de belastingen:
 

Uit het rapport van commandant Antheunissen.[14]

 Het officiële ontslag van Doedel was echter al lang door de gouverneur aangezegd, 
namelijk op 24 januari:

 

In januari 1931 ontsloeg gouverneur Van Slobbe Louis Doedel per 1 maart 1931.[15]
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 Volgens Doedel zelf was het ontslag inderdaad bewerkstelligd door de militaire poli-
tie in samenspraak met Pg Van Dijk. In zijn eerste brief aan de Tweede Kamer schreef hij 
dat de gouverneur ertoe was overgegaan hem ‘brodeloos te maken’ naar aanleiding van zijn 
veroordeling voor het Wilhelminabrug-incident:

‘Dat dit geval (?) oorzaak of aanleiding is geweest dat de Procureur Gen van Curaçao den 
Gouverneur heeft geschreven o.m. Z.E. heeft geadviseerd voor mijn ontslag uit ’s landsdienst 
(ingang 1 Maart 1931)

Dat luitenant Wilschut ook naar aanleiding van ,,’t linksloopen geval” een officieel schrijven 
richtte aan den Inspecteur der Belastingen (mijn chef destijds) waarin hij (Wilschut) mij bla-
meerde o.m. mij heette een revolutionair opstandig mensch en dat ik lid ben van de S.D.A.P.”’

 

Passage uit de eerste brief van Louis Doedel d.d. 10 april 1931 aan de Tweede Kamer. (zie bijlage 6)

 Helaas is van de verspreide leden van de SDaP-NL – onder anderen de leden die 
buiten Nederland woonden – weinig bewaard gebleven in het bij het Internationaal In-
stituut voor Sociale geschiedenis (IISg) gedeponeerde archief. een lidmaatschapskaart 
of -aanvraag van Doedel, zoals de eerder getoonde van May en Van ommeren, was niet 
meer te vinden. De onderzoeker van het IISg benadrukte evenwel dat dit geenszins bete-
kent dat hij geen lid was.[16] Het Volk, de krant vanaf haar eerste verschijning geleid 
door SDaP-NL-hoofdredacteuren, begon haar berichtgeving over Doedels uitzetting uit 
Curaçao met ‘Heden ontving onze partijgenoot Louis Doedel, Surinamer van geboorte en 
tot voor kort in dienst van het belastingwezen op Curaçao, [..]’ (Het Volk, 29 april 1931, p. 13, 
nadruk NM)
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Bij het socialistisch dagblad Het Volk zag men het optreden tegen Doedel als een uitwas van een 

expliciet militaristisch bewind op Curaçao.(Ibid.)

 Hoe en wanneer het ontslag ook precies tot stand kwam, Doedel was het er niet mee 
eens. De datering in het verleende ontslag leidde ertoe, aldus Doedel, ‘dat ik werk heb moe-
ten presteren tot 28 februari 1931 (zonder een cent premie of uitkering over enkele maanden bij); 
dat ik daarna persoonlijk protesteerde bij Z.E.[Zijne excellentie, gouverneur Van Slobbe, NM], 
zonder enig succes:’ (zie bijlage 6)
 

De autoriteiten op Curaçao bleven achter Doedel aan zitten en hem in de gaten houden.[17]
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 Daags na het besluit van de Pg verzond de chef recherche de volgende notitie aan 
SMI akkermans: ‘Zoo mogelijk spoedig vertrek in de hand werken. Mij op de hoogte houden 
van zijn plannen en gedragingen.’[18] Bij de militairen bleef men er dus actief op aansturen 
dat Doedel het eiland zou verlaten, desnoods met enige ‘hulp’ hunnerzijds. akkermans 
tekende aan dat hij het briefje op 15 februari had gezien en zich zou inzetten om Doedel 
te blijven volgen.

 In de periode die volgde, werd Doedel meermaals gesommeerd het eiland vrijwillig 
te verlaten, zo blijkt uit het verslag van antheunissen, onder meer op 14 februari en half 
maart. Uiteindelijk leidden de bevindingen ertoe dat men concludeerde dat Doedel niet 
alleen een gevaar was voor de openbare orde, maar dat hij bovendien, nu hij ontslagen 
was, geen middelen van bestaan meer had op Curaçao. De Pg besliste tot uitzetting:
 

De gang van zaken volgens commandant Antheunissen.[19]

 Op het officiële bevel van de PG stond weliswaar dat Doedel pas per 24 april Curaçao 
uiterlijk verlaten diende te hebben, maar de militaire politie had al vastgesteld dat tot de 
24e zich alleen op de 12e een gelegenheid tot vertrek voordeed. Men zorgde er eigenhan-
dig voor dat Doedel dan ook daags na de order van de Pg op een boot naar Suriname zat.
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Het originele bevelschrift van PG Van Dijk.[20]

 3.2.2 Louis Doedel teruggestuurd naar Suriname
 op 10 april 1931 vaardigde Pg Van Dijk het bevel uit dat Doedel per 24 april van dat 
jaar Curaçao verlaten moest hebben. als redenen werden opgegeven dat hij ‘onvoldoende 
middelen van bestaan’ had en hij werd ‘gevaarlijk geacht te zijn voor de publieke rust of openbare 
orde’.[21]

Passage uit de tweede brief van Doedel aan de Tweede Kamer, waarin hij het moment beschreef 

waarop hem zijn uitzetting werd medegedeeld:

‘dat hem ter kantore van de Recherche op Curaçao de volgende aanzegging werd ter hand 
gesteld, luidende: no. 113 (Aanzegging aan Louis Doedel om voor of op uiterlyk 24 April 
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1931) het gebiedsdeel Curaçao te verlaten,omdat hy onvoldoende middelen van bestaan heeft 
en gevaarlyk wordt geacht voor de publieke rust of openbare orde;
dat hem daarna door Sergeant koks,naderby gekomen militaren en Holl. burgerpolitie,een vel-
letje papier werd voorgelegd,met mededeeling aan hem,dat hy voor goede ontvangst,van het 
aanzeggingsbevel (moet) teekenen;
dat hij bezwykende voor de dwang en dreigementen der en militairen en Holl.politie tenslotte 
vlug met de pen kraste:met uitzondering van onvoldoende middelen van bestaan moet ik 
teekenen (get.L.Doedel)’ (zie bijlage 7)

 Uit Doedels tweede brief aan de Tweede Kamer is op te maken dat hij de wijze waar-
op hij was behandeld tijdens zijn laatste maanden op Curaçao ervoer als zeer intimide-
rend. Hij schreef onder meer: ‘[..] bezwijkend voor de drang en dreigementen van de militairen 
en Hollandse politie tenslotte vlug met de pen kraste. “Met uitzondering van onvoldoend middel 
van bestaan moet ik tekenen. Doedel”.’ (zie bijlage 7) Het bewijs hiervan is terug te vinden op 
het verslag van de uitzetting van Doedel. Blijkens de notities daarop werd hij op 12 april 
1931 door ene a.F. van Schalen, hoogstwaarschijnlijk politiebeambte of onderdeel van de 
militaire politie, op de S.S. Stuyvesant met bestemming Paramaribo gezet. De passage 
waaraan Doedel in zijn brief refereerde, is met blauw potlood bijna onleesbaar gemaakt:
 

Verslag van Doedels daadwerkelijke uitzetting, onderdeel van het rapport dat PG Van Dijk 

opstelde naar aanleiding van kamervragen.[22]
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 In zijn eerste brief aan de Tweede Kamer schreef Doedel al dat hij na zijn ontslag hele-
maal niet zonder middelen van bestaan zat, toen nog in algemene termen:

‘dat ik daarna in andere werkkring mijn brood verdiende geruime tijd, totdat mij op 10 april 
door een politie-recherche de boodschap werd gebracht [dat de gouverneur mij niet langer wil 
hebben in de kolonie (Curaçao) en dat ik zondag 12 april met de Stuyvesant naar Suriname 
moet vertrekken;’ (zie bijlage 6)

 In zijn tweede brief dd. 6 mei 1931 aan de Tweede Kamer gaf Doedel meer details: 
‘[..] dat toen hij [Doedel, NM] de chef van de recherche [..] uitnodigde kennis te nemen van zijn 
middelen van bestaan (onder meer dat ik bij de firma G. Troost werkzaam ben) [..].’ (zie bijlage 7) 
SMI akkermans bevestigde dit ook in het rapport dat hij aan commandant antheunissen 
stuurde naar aanleiding van Doedels beklag bij de Tweede Kamer:
 

Het was niet waar dat Doedel geen middelen van bestaan had en men was daar terdege 

van op de hoogte bij het gouvernement.[23]

 Behalve dat men een aperte onwaarheid opvoerde over Doedels uitzetting, kreeg hij 
ook geen tijd om zijn zaken op Curaçao naar behoren af te ronden. Volgens zijn brief van 
mei ’31 vervoegde hij zich andermaal bij de gouverneur met een verzoek om uitstel, zo-
dat hij zijn financiële zaken netjes kon regelen en bij hem uitstaande schulden kon innen 
voor vertrek, maar werd hem die tijd niet gegund. Doedel verzocht de gouverneur om 
nog enige weken te mogen blijven, maar hij wees dit verzoek af omdat men Doedel per se 
op 12 april op de boot naar Suriname wilde hebben.

 
‘dat hy reeds eerder op vrydag 10 April dj.des namiddags 5 ure een request by Z.E.de gouverneur 

van Curaçao indiende,waarin hy protesteerde tegen het uitzettingsbevel en voor het laatst verzoek 

aan Z.E.deed eenige weken nog te mogen blyven op Curaçao;daardoor in de gelegenheid te worden 

gesteld uitstaande gelden op te xxxx halen-handels en schuldvorderingen-welke hy op Curaçao te 
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krygen heeft en door een overhaastig vertrek binnen 24 uur als oninbaar zouden moeten worden 

beschouwd; dat Z.E. afwyzend besliste op dit verzoek,want het was Z.E. wensch dat ik op Zondag 12 

april 1931 dj. uiterlyk Curaçao zou moeten verlaten,daar er naar Z.E. oordeel geen ander 

scheepsgelegenheid voor- of op 24 april dj.openstond naar Suriname;’ (zie bijlage 7)

 evenals over zijn middelen van bestaan verschilden Doedel en het gouvernement van 
mening over de eigenlijke uitzetting. Doedel schreef hierover wederom in termen van 
intimidatie en inperken van bewegingsvrijheid. Thuis werd hij op 12 april diverse malen 
gecontroleerd door militairen van diverse rangen en standen. ook werd hij bedreigd door 
de militair die hem kwam mededelen dat hij om twee uur op de openbare steiger bij de SS 
Stuyvesant moest zijn ‘ter voorkoming van mishandeling’. (zie scan hierna) Dezelfde militair 
was later in het openbaar, bij het aan boord brengen, zeer beleefd, aldus Doedel. Hij had 
ook niet zelf het beheer over zijn bagage (‘rommel’ zeiden de militairen volgens Doedel); 
de militairen brachten die aan boord. eenmaal zelf aan boord werden hem precies de 
grenzen van zijn bewegingsvrijheid te verstaan gegeven, die zeer beperkt waren.
 

Passage uit de tweede brief van Doedel aan de Tweede Kamer, beschrijvende de dag van zijn uitzet-

ting door het militair gezag op Curaçao:

‘dat hij op zondag 12 April dj.nadat hy herhaalde malen door militairen van alle rangen aan en by 

huis werd gecontroleerd, en nadat hem naar zyn identische bewijzen werd gevraagd, werd hem 

gezegd om uiterlyk des namiddags 2 ure op den steiger of werf der KNSM.in persoon aanwezig te 

zyn. (ter voorkoming van mishandeling zeide de soldaat)en werden zyn rommel(bagage)op Gou-

vernementskosten en met mil.bemoeiing ter vertrekbestemming aan boord gevoerd.

dat aldus geschiedde,dat hy vanaf de openbare steiger der KNSM. onder mil. geleide aan boord v/d 

Stuyvesant werd geleid(in het openbaar was de militaire zeer beleefd tegen hem)en vervolgens aan-

wyzing der militairen hy zich binnen een bepaalde ruimte op het scheepsdek mocht bewegen,totdat 

het schip uit de haven zou zyn geloodsd;.’ (zie bijlage 7)

 De rapporten die men naar aanleiding van de kamervragen omtrent Doedels brieven 
opstelde, geven een ander beeld. op alle punten blijft men van Doedel de lastpak en 
onwillige persoon maken, waarmee men het beeld van Doedel als onwelkome figuur 
opnieuw onderstreepte. aangezien men niet schroomde om de onwaarheid over zijn 
middelen van bestaan in te zetten, en deze weliswaar benoemde in eerder geciteerd rap-
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port maar niet rectificeerde, is het zeer de vraag of deze rapportages de realiteit weer-
geven, of vooral het gewenste beeld van Doedel. SMI akkermans schreef voor de Tweede 
Kamer:

 

 

SMI Akkermans had voor ieder punt van Doedel een weerlegging die het gedrag van de betrokken 

militairen vrijwaarde van enige blaam. Het vermelde rapport van de sergeant Van der Ven is, evenals 

het complete rapport van Akkermans, opgenomen in bijlage 8.

 3.2.3 Doedel door gouverneur Slobbe van ‘vaagheid’ beschuldigd
 Uit zijn brieven aan de Tweede Kamer blijkt dat Doedel protest aantekende tegen zijn 
uitzetting bij de gouverneur. De beschikking van de gouverneur op het rekest van Doedel 
werd op 28 april gepubliceerd, toen Doedel al lang en breed weer in Suriname was. Na 
een opsomming van de weinig aan de verbeelding overlatende punten van Doedel (pro-
test tegen uitzetting, verzoek om hulp bij zaken) gaf men hem te verstaan dat zijn rekest 
wegens ‘vaagheid’ niet behandeld kon worden:
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Eind april 1931 poogde men ook op Curaçao om de geestesgesteldheid van Doedel in twijfel 

te trekken en dat als punt te gebruiken om hem te kunnen negeren.[24]
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 3.3 Doedels vruchteloze protest tegen uitzetting bij Tweede Kamer
 De voornaamste redenen waarom Doedel zijn protest bij de Tweede Kamer indiende, 
waren dat hij zich als tweederangsburger behandeld voelde, dat zijn reputatie schade 
had opgelopen en dat hij direct bij terugkeer in Suriname daardoor alweer in financieel 
zwaar weer belandde, als ook vanwege verliezen veroorzaakt door de op stel en sprong 
uitgevoerde uitzetting. Doedel schreef:

 

De verzoeken die Doedel aan de Tweede Kamer deed. (zie bijlage 7)

‘dat hy [Doedel zelf, NM] thans lyd onder den indruk van de finantieele verwoestingen welke 
het onverwachte en overhaastige vertrek uit Curaçao hem heeft bezorgd en dat voor hem weinig 
toekomst mogelykheden bestaan in het zinkend xxx economisch Surinaamsch bestel;ook omdat 
het voor het Surinaamsch bestuur een punt van moeilyke overweging kan uitmaken hem in 
Gouvernementsdienst alhier te nemen daar het begrypelyk is dat Z.E.de Gouverneur van Suri-
name niet omwille van een tweede klas Nederlanders de collegiale vriendschap in het gedrang 
zou willen brengen;
 Redenxxx waarom hy U Hoogmogende Heeren beleefd en onderdanig verzoekt een of meer 
blyken van rechtvaardigheid willen aan hem te betoonen door:
1. Intrekking van het uitwyzingsbevel.
2. Toekenning van een schadevergoeding voor geleden verliezen,vanwege het binnen 24 uur 
(na het uitreiken van het schriftelyk bevel)uitstooten van een Nederlander uit Nederlandsch 
gebiedsdeel zonder hem in de gelegenheid te stellen te worden gehoord , of een mogelykheid voor 
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hem open tex stellen zyn finantieele transacties op orde te stellen,waardoor hy thans pl.m.F. 
5000(vyrf duizend)gulden verlies te boeken heeft.
3. Naar Hollandschen rechtenzin een schadeloosstelling of een tegemoetkoming of 
anderszins,verleenen voor geleden en nog meer te lyden individueele en moreele schade veroor-
zakt [sic] meer door het achter de schermen tegewerken en als door publiciteit in de nieu-
wsbladen van een en ander of zyn zyn persoon als (revolionair brandmerken)waardoor zyn 
levenskansen worden bemoeilykt
in het vertrouwen, dat het U.H.M.H.moge behagen in Hollandsche rechtsvoetsporen aan hem 
rechtvaardigheid van zxxx zaken de Regeering van Groot Nederland immer bereid wordt 
gevonden een en ander te doen teekent hy
Uwe niet minder trouwe onderdaan.
w.g. L.Doedel.’ (zie bijlage 7) 

 De reputatieschade die hem door publiciteit voor zijn zaak ten deel viel, is terug 
te vinden in enkele stukken die de Curaçaose krant Amigoe publiceerde. Hieruit blijkt 
duidelijk hoezeer die krant op de hand van het gouvernement was. Uit de stukjes valt 
goed op te maken hoe men Doedel publiekelijk afserveerde:
 

Negatieve en voor Doedel schadelijke media-aandacht in De West van 5 mei 1931, p. 3 (links) 

en twee keer in Amigoe, 23 mei 1931, p. 2 (rechtsboven) en 27 juni 1931 (rechtsonder)
.
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 3.3.1 De behandeling van Doedels rekest in de Tweede Kamer
 Uit de digitaal beschikbare historische documenten van de Tweede Kamer blijkt dat 
men Doedels brieven na binnenkomst (respectievelijk 29 april en 2 juni 1931) ter hand 
stelde van de Commissie voor de Verzoekschriften. Deze besloot dat het wenselijk was 
voor de Tweede Kamer om over nadere inlichtingen te beschikken en stuurde de brieven 
naar de minister van Koloniën met het verzoek om inlichtingen:

 

Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 1930-1931, 18 juni 1931, p. 2820.

 op Curaçao was men intussen naar aanleiding van de ontvangst van het transcript 
van Doedels tweede brief vanuit Suriname (zie bijlage 7) op 5 juni al begonnen met het 
verzamelen van documenten die de minister moesten gaan informeren en die in dit 
hoofdstuk zijn behandeld (bijlage 8). op basis van verkregen inlichtingen stuurde minis-
ter van Koloniën De graaff op 2 oktober 1931 zijn conclusies naar de Tweede Kamer:
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De inlichtingen die De Graaff aan de Kamer verstrekte op 2 oktober 1931.[25]

 Uit de tekst blijkt wel dat De graaff in zijn antwoord naadloos de mening van gou-
verneur Slobbe en de militaire politie op Curaçao over Doedel volgde. Het was echter aan 
de Tweede Kamer zelf om de beslissing te nemen, niet aan de minister, die oordeelde dat 
het hele gebeuren Doedels eigen schuld was. op 13 oktober 1931 besloot de Kamer naar 
aanleiding van het antwoord van de minister om deze kwestie voor nader onderzoek 
in handen te stellen van een Kamercommissie bestaande uit de Kamerleden Pieter oud 
(VDB), Jan Schouten (aRP), Carel Wessel Theodorus Van Boetzelaer-Van Dubbeldam 
(CHU), Louis Feber (RKSP) en evert Kupers (SDaP-NL).[26]
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De commissieleden werden benoemd door de Kamervoorzitter.[27]

 De commissie koos op 14 oktober Jan Schouten als voorzitter.[28] Twee maanden later 
vroeg zij uitstel aan voor het doen van haar rapportage.[29] De commissie had nog enkele 
andere zaken toegewezen gekregen en die zullen voor de vertraging in de behandeling 
gezorgd hebben, want uit haar eindrapport blijkt dat de commissie wat betreft Doedel 
niet meer deed dan stemmen over de vraag of de antwoorden van de minister afdoende 
waren. Na het samenvatten van Doedels brieven in 4 voor hem nadelige gebeurtenissen 
en 3 verzoeken aan de Tweede Kamer, en het samenvatten van het antwoord van De 
graaff in 7 punten, meldde de commissie het volgende:

‘Eene minderheid in de Commissie is de overtuiging toegedaan, dat de inlichtingen van den 
Minister onvoldoende zijn om te kunnen beoordeelen of tot het ontslag en de uitwijzing van 
adressant behoorde te worden overgegaan.
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De Commissie in meerderheid is, na overweging van adressants bezwaarschriften en de in-
lichtingen van den Minister, van oordeel, dat noch tegen het ontslag van adressant als hulp-
kommies, noch tegen zijne uitzetting uit Curacao bezwaren kunnen worden ingebracht, welke 
er toe zouden moeten leiden de inwilliging van een of meer zijner verzoeken te bevorderen. 
Mitsdien heeft de Commissie de eer aan de Kamer in overweging te geven, den Minister van 
Koloniën dank te zeggen voor de gegeven inlichtingen en ten aanzien van de beide adressen 
over te gaan tot de orde van den dag.’[30]

 

Het volledige verslag van de Kamercommissie die Doedels brieven in behandeling had.[31]
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 op 26 april 1932 volgde de ontknoping voor Doedel en zijn verzoeken aan de Tweede 
Kamer. De Tweede Kamer behandelde de aanbevelingen van de commissie. Uit die be-
handeling blijkt dat de minderheid waarvan gesproken wordt in feite bestond uit één 
persoon, evert Kupers van de SDaP-NL (de gehele behandeling is opgenomen in bijlage 
9). Daar Kupers niet aanwezig was bij de bewuste Kamervergadering vertolkte zijn partij-
genoot arie IJzerman de enige tegenstem in de commissie. aanvoerend dat de verkregen 
inlichtingen eenzijdig van het bestuur afkomstig waren, dat Doedel in Suriname niet als 
gevaarlijk te boek stond, dat Doedel op twee gronden was uitgewezen waarvan eentje 
pertinent onwaar (geen middelen van bestaan) en dat het op sommige punten logischer 
was om Doedels relaas te volgen dan dat van de officiële rapporten, weigerde IJzerman 
zonder meer de conclusies van de commissie te aanvaarden.[32] Zo stelde hij naar aanlei-
ding van het Koningin Wilhelminabrug-incident het volgende:

‘Nu kan ik niet uitmaken of de lezing van adressant al dan niet juister is dan de indruk, dien 
wij uit de inlichtingen van den Minister krijgen. Maar het komt mij toch waarschijnlijk voor, 
dat de lezing van adressant in hoofdzaak juist zal zijn. Immers deze zaak is voor den rechter 
geweest. En dit leidde tot een vonnis, waarbij de beklaagde, omdat hij:

„in den namiddag van den 22sten December 1900 on dertig, terwijl hij over de Koningin 
Wilhelminabrug, liggende over het Waaigat te Willemstad, op het eiland Curacao, in de 
richting Scharloweg liep, links, instede van rechts heeft gehouden.”,

werd veroordeeld tot een boete van f 0,50. Het ligt voor de hand, dat, indien de beklaagde niet 
alleen links gehouden had, maar ook ernstig verzet tegen de bevoegde macht gepleegd had, dit 
vonnis eenigszins anders zou hebben geluid.’[33]

 op vergelijkbare wijze prikte kamerlid IJzerman op meerdere punten in de door De 
graaff verstrekte informatie, maar uiteindelijk met louter als doel de stem te zijn van de 
minderheid die het niet eens was met de conclusies en daaruit volgende consequenties. 
De minister voelde zich evenwel door de observaties van IJzerman geroepen nog een ex-
tra verdediging van het gouvernement op Curaçao in te brengen. over de periode waarin 
Doedel werkzaam was voor de firma Troost stelde de minister:

‘In dien tijd heeft de heer Doedel zich beziggehouden met het verwekken van onrust onder de 
Surinamers op het eiland Curacao, welk feit ten slotte geleid heeft tot zijn uitzetting. Mijnheer 
de Voorzitter! Ik kan mij zeer goed voorstellen dat men, dat feit op zich zelf beschouwend, het 
niet zoo ernstig acht, maar men moet wel in het oog houden, dat op Curacao eigenaardige 
toestanden bestaan. Dat eiland heeft het twijfelachtig voorrecht, doorloopend een kolonie te 
huisvesten van personen, afkomstig uit de naburige Zuid-Amerikaansche landen, die ten deele 
maar al te zeer geneigd zijn om van elke verstoring van de rust, van elke gebeurtenis van dien 
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aard, die zich op het eiland voordoet, gebruik te maken om aan de zaak een zekere beteekenis te 
geven en te trachten haar tot een ernstige verstoring van de orde te doen worden. Onder die 
omstandigheden spreekt het vanzelf, dat het recht van uitwijzing veel gestrenger moet worden 
toegepast op Curacao dan bijv. in Suriname of elders.’[34]

 ook commissievoorzitter Schouten voelde zich geroepen om de kritische blik van de 
commissie, die door IJzermans beschouwingen wel enigszins in twijfel werd getrokken, 
te verdedigen. Schouten deed dit evenwel niet door in te gaan op de commissie zelf, maar 
door een oordeel te vellen over de geestesgesteldheid van Doedel, zoals die naar zijn 
mening naar voren kwam uit de volgens IJzerman eenzijdige verkregen inlichtingen:

‘Het wil mij voorkomen, dat uit de wijze, waarop adressant zich heeft gedragen, zelfs reeds 
toen hij geverbaliseerd werd wegens het overtreden van de verkeersregeling te Willemstad, 
voldoende blijkt, dat wij hier niet te doen hebben met iemand van die evenwichtigheid, 
welke mag worden gevorderd van een ambtenaar, zeker te midden van verhoudingen en 
toestanden, zooals wij ze in de laatste jaren in Curaçao steeds meer hebben leeren kennen.’[35, 
nadruk NM]

 De behandeling van zijn klachten in de Tweede Kamer droeg dan ook alle voortekenen 
van wat Doedel later in Suriname zou overkomen en was zo beschouwd zijn eerste erva-
ring met het monddood gemaakt worden door Nederlandse koloniale bewindvoerders in 
de West, met ondersteuning uit het moederland.

 Terwijl de Tweede Kamer zich eind 1931 en in het voorjaar van 1932 met zijn uitzet-
ting bezighield, ging Doedel zelf in Suriname voort op de ingeslagen weg.
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Doedel op Curaçao, ± 1930 (schets van foto uit Scholtens, 1987: 29)
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 Hoofdstuk 4 Doedel terug in Suriname 
 onverminderd activistisch, 1931-1933

 De SS Stuyvesant kwam van New York en voer via Port-au-Prince, Trinidad, Willem-
stad en Demerara door naar Paramaribo. Tien dagen nadat hem te verstaan was gegeven 
dat hij als dekpassagier zijn onvrijwillige overtocht zou maken, keerde Doedel terug in 
Suriname. Het nieuws over zijn uitzetting verscheen daags daarna in de kranten:
   

De Scheepstijdingen in Suriname van 24 april 1931, p. 4 en het uit De Banier overgenomen 

bericht over Doedels uitzetting in De Surinamer van 26 april 1931, p. 2.

 In de weken na zijn terugkeer zal hij nog bezig geweest zijn met de aanvulling op zijn 
verzoekschrift aan de Tweede Kamer dat hij op 6 mei verzond, maar Doedel raakte al 
snel ook weer betrokken bij de arbeiders- en werklozenstrijd. Begin juni 1931 koos men 
hem tot voorzitter van het kersvers opgerichte Surinaams Werklozen Comité (SWC). aan 
het eind van het vorig hoofdstuk zagen we hoe denigrerend men dit nieuws op Curaçao 
ontving. op 17 juni organiseerde het SWC onder Doedels leiding de eerste grote werk-
lozendemonstratie van Suriname.

 In de loop van de twee jaar daarna was Doedel betrokken bij verschillende initiatieven 
om op te komen voor werklozen en arbeiders. Uit een door hem geleide bijeenkomst 
ontstond, niet dankzij hem, het beruchte hongeroproer van 1931. Hij was betrokken bij 
de opkomst en ondergang van de Surinaamse algemene Werkers organisatie (SaWo). 
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Hij huldigde eigenhandig en onder grote belangstelling Statenlid en Banier-redacteur en 
uitgever P.a. May. en hij werkte mee aan de ontvangst van anton de Kom in Suriname.

 Intussen bleef hij schrijven en publiceren over de misstanden daar. en waar het gou-
vernement nog werd verrast door het hongeroproer en enigszins genuanceerd naar de rol 
van Doedel daarbij bleef kijken, namen gaandeweg de argwaan en het wantrouwen toe. 
In de jaren 1931-1933 ontwikkelde zich in Suriname de communistenjacht die als mid-
del zou dienen om criticasters van de koloniale overheerser, of erger, ‘los van Holland’-
predikers, uit te schakelen.

 4.1 Doedel en het Surinaams Werklozen Comité (SWC)
 op 8 juni 1931 richtten uit Curaçao teruggekeerde werkloze Surinamers een comité 
van actie op. Het was Doedel die aan de wieg van deze organisatie, het SWC, stond. In de 
inleiding van een SWC-bulletin beschreef Doedel zijn beweegredenen en de ontstaans-
geschiedenis:

‘Geachte lezer,

Toen ik van Curaçao in Suriname terugkwam, werd ik zeer getroffen door de sedert sterk toe-
genomen achteruitgang van de ekonomische toestand in dit land. Innerlijk kreeg ik het gevoel, 
dat door deze toestand ook voor mij en mijn lotgenoten uit Curaçao geen vooruitzicht bestaat. 
Velen van hun met wie ik dagelijks in aanraking kwam, bleken ook door hetzelfde gevoel be-
vangen te zijn. In deze gedachtengang kwam in mij het denkbeeld op, allen bijeen te roepen om 
te beraadslagen wat zoal zou kunnen gedaan worden teneinde verbetering in deze toestand te 
brengen.

Spontaan hebben zij met mij besloten om reeds op maandag 25 mei d.j.[alle kranten schreven 
over 8 juni 1931, mogelijk werd de vergadering verplaatst maar noteerde Doedel de 
originele datum, of werd de 25e in klein beraad afgesproken de 8e voltallig samen te 
komen, NM] een vergadering te beleggen, welke plaats vond in het gebouw van Court Char-
ity aan de Burenstraat. Deze vergadering werd bezocht door een 200 tal werklozen, meestal 
lui die van Curaçao zijn teruggekeerd. Wij mochten ons verheugen in de aanwezigheid van 
de Statenleden D. Simons en P.A. May, die op onze uitnodiging, de vergadering met warme 
belangstelling bijwoonden. 
Op die vergadering hebben verscheidene personen uiting gegeven aan hun gevoelens waarbij 
werd overgegaan tot het samenstellen van een Comité van Actie, dat een omlijnd plan zou 
ontwerpen. Staande de vergadering, na instelling van het Comité, werd een program met enige 
punten samengesteld. Algemeen werd de wenselijk uitgesproken om in massa de gouverneur te 
naderen met een werklozendemonstratie welke woensdag jongstleden plaats had.
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Mogen de gewenste resultaten, die redelijkerwijs mogen verwacht worden, niet uitblijven, is de 
hartewens van, L. Doedel.’ (Scholtens, 1987: 49)

 Het was niet toevallig dat er Statenleden bij de bijeenkomst aanwezig waren. Het 
onderwerp werkloosheid leefde ook in de Koloniale Staten. In hun vergadering van 11 
juni 1931 namen de Staten met algemene stemmen een motie aan ‘waarbij aan het Bestuur 
verzocht werd maatregelen en voorzieningen te willen treffen ter beteugeling der werkloosheid’.
[1] Bij de oprichtingsbijeenkomst op 8 juni hielden naast Doedel ook de beide uitgenod-
igde Statenleden een toespraak. Uit de 200 aanwezigen – buiten liepen ook nog mensen 
rond die er binnen niet meer bij pasten (Suriname, 9 juni 1931, p. 3) – werd het comité van 
actie samengesteld uit de heren M. Lepelblad, J. Montnor, J.F. Stuger, J.M. van eer en J.  
esajas, allemaal voormalig Curaçaogangers, en de heer F. Heinze.[2] Behalve het comité 
zelf werd ook een actieplan samengesteld dat bestond uit de volgende punten:
   

De punten en plannen van het SWC. (Suriname, 9 juni 1931, p. 3)

 Het einde van dit bericht, ‘Het Comité zal binnenkort de Gouverneur naderen met dit  
program’, kreeg de vorm van een demonstratie die in De West werd aangekondigd als 
‘Optocht van werklozen’ en waar naar schatting enkele honderden werklozen op af zouden 
komen. (De West, 16 juni 1931, p. 2). Het zou anders uitpakken.

 4.1.1 Surinames eerste grote werklozendemonstratie
 op 17 juni 1931 verzamelde werkloze Surinamers zich onder auspiciën van het SWC 
voor een tocht door Paramaribo richting het huis van de gouverneur, om daar de petitie 
van 8 juni aan te bieden. Van deze gebeurtenis deed de redactie uitgebreid verslag in  
Suriname van 19 juni 1931. Kenmerkend voor de gehele gebeurtenis was de beleefde wel-
willendheid van de beide partijen. De gouverneur ontving zonder problemen een delega-
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tie van het SWC. De gehele demonstratie – die, in tegenstelling tot wat men bij De West 
verwachtte, enige duizenden deelnemers aantrok, en nog eens eenzelfde aantal mensen 
als toeschouwers – verliep ondanks de enorme aantallen mensen geheel ordentelijk. Het 
SWC plaatste in dezelfde krant als waar het verslag in stond een advertentie waarin gou-
verneur Rutgers met naam en toenaam werd bedankt voor zijn gastvrijheid en luisterend 
oor:
 

(Suriname, 19 juni 1931, p. 2)

 
 over het aantal werklozen die de demonstratie aantrok, liepen de meningen uiteen. 
In het verslag dat de gouverneur naar de minister van Koloniën stuurde, sprak hij over 
1500 deelnemers.[3] Het verslag in Suriname sprak van 2500 deelnemers, en evenzoveel 
toeschouwers, onder wie ook weer veel werklozen die uit schaamte niet meer durfden 
te lopen, aldus de krant. (Suriname, 19 juni 1931, p. 2) Maar beide bronnen verhalen van 
een goed geleide, rustig verlopen en door de politie begeleide tocht die begon op het Mr. 
Rietbergplein in de Combé en via het gouvernementshuis naar de Court Charity aan de 
Burenstraat voerde: ‘Borden met het opschrift: Steunt de werkloozen; werkloozendemonstratie; 
5000 menschen lijden gebrek werden door deelnemers aan de stoet gedragen.’ (Ibid.) Rutgers 
voegde daar in zijn verslag aan toe dat men ook ‘nationale vlaggen’ meevoerde.[4]
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‘Het was een treurige aanblik om de lange, onafgebroken rijen jonge mannen te zien voorbij trekken die 

kwamen getuigen van de ellende waaraan zij zijn prijs gegeven.’ (Suriname, 19 juni 1931, p. 1) 

Foto toegeschreven aan Augusta Curiel.[5]

 Bij het gouvernementshuis verlieten de bestuursleden van het SWC de demonstra-
tie voor een ontvangst door de gouverneur, zijn secretaris, de referendaris bij de gou-
vernementssecretarie en de avF.

 4.1.2 Doedel et al. op audiëntie voor noden Surinaamse werklozen
 Vier leden van het ‘Werklozencomité’ hielden tijdens de audiëntie een toespraak. De 
eerste was voorzitter Louis Doedel, die het volgende zei:

‘Excellentie,

Wij, die Uwe Excellentie namens de massa der werkloozen naderen, smeeken bij den aanvang 
van de bespreking den zegen van den Allerhoogste af, dat Hij ons verlichte tot heil van Land en 
Volk van ons dierbaar Suriname.

Onnoodig het te zeggen, Excellentie, dat wij namens de werkloozen getuigenis mogen afleggen 
van ons onverflauwd vertrouwen in haren goeden wil, om alles te doen wat tot meerder heil van 
dit gebiedsdeel kan bijdragen, tot opbouw van dit gewest.
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Wij weten het, het probleem van de werkloosheid, welke thans in Suriname in ongekende mate 
heerscht, is niet iets, dat in een dag en een nacht kan worden opgelost. Daarom ook hebben wij 
gemeend Uwe Excellentie te moeten naderen, de hoop dragend, dat wij Uwe Excellentie van 
eenig dienst kunnen zijn naar onze zwakke krachten bij het vinden van de wegen om hulp te 
verleenen.

Moge dan het resultaat van Uwe Excellentie’s arbeid in het belang der werkloozen in Suri-
name de vruchten afwerpen, welke wij allen wenschen tot meerder bloei van dit Nederlandsch 
Gewest en tot het hechter maken van de band tusschen Nederland en Suriname.

En moge tot slot het Evangeliewoord Uwer Excellentie’s pogingen schragen, n.l.: ,,Wat ge aan 
de minsten mijner kinderen gedaan hebt, dat hebt ge Mij gedaan.”

Ik heb gezegd.’[6]

 Na Doedel hielden achtereenvolgens Montnor, Van eer en Stuger nog redevoeringen. 
De eerste bepleitte het aanwenden van winsten uit de Surinaamse loterij ter verlichting 
van het leed van de werklozen. Van Eer hield een pleidooi voor werkverschaffing door 
het gouvernement door het hervatten van diverse publieke werkzaamheden. Stuger, die 
het uitgebreidst sprak, legde ideeën en plannen voor over de kleine landbouw, waar het 
SWC – mogelijk onder invloed van Doedels vroegere ervaring met Lelydorp – nog steeds 
veel brood in zag voor de werkloze jonge mannen buiten.[7]

De gouverneur zelf sprak daarna woorden van medeleven en geruststelling. een aantal 
van de voorbij gekomen onderwerpen had men al in behandeling bij het gouvernement, 
zoals het voorstel om goudgronden vrij te geven voor de werklozen. Dit was een kwes-
tie van het aanpassen van de goudverordening, waarvoor de uitgewerkte concepten 
al bij de Staten lagen ter goedkeuring. ook was de gouverneur bereid de zogenaamde  
arbeidsbeurs opnieuw in te stellen en om werkzaamheden aan de weg door de Saramacca- 
polder te hervatten als vorm van werkverschaffing (‘relief work’: verplichte arbeid on-
danks scholing).[8]

SWC-leden voegden zich na de audiëntie bij de menigte in de Burenstraat en verhaalden 
daar van hun gunstige indruk van het bestuur en de mededelingen die gouverneur had 
gedaan. Met name het goudplan werd met veel applaus ontvangen. ‘Na een “leve de werk-
loozen” “leve de Gouverneur” werd de stoet ontbonden en gingen de aanwezigen weg.’ (Suriname, 
19 juni 1931, p. 2) Het SWC was tevreden dat de politie zich zo tactvol had gedragen, ter-
wijl de gouverneur vol lof was over het waardige gedrag van de massa werklozen. (Ibid.)
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 4.1.3 Vlugschrift SWC-voorzitter Doedel tegen redacteur Morpurgo en 
 De Surinamer
 een maand na de succesvol verlopen massademonstratie kreeg het SWC een aanval 
te verduren uit rooms-katholieke hoek. onder de titel ‘Bezinning noodig’ verscheen in De 
Surinamer van 19 juli 1931 op de voorpagina een artikel waarin het SWC ervan werd 
beticht haar positie veel te belangrijk te maken terwijl ze in wezen ook als overbodig te 
beschouwen viel. De vraag werd opgeworpen of het SWC zichzelf niet al had moeten 
ontbinden en tegelijk werd aan het publiek duidelijk gemaakt welke instanties welke rol 
vervulden binnen de aanpak van de werkloosheid.
   

Het tegen het SWC gekante artikel in De Surinamer van 19 juli 1931.

 De arbeidsbeurs die genoemd wordt als eerste en belangrijkste instantie voor de 
werklozen, werd op 4 juli geïnstalleerd door gouverneur Rutgers en de nieuwe gou-
vernementssecretaris P. Kikkert. Voorzitter van de beurs was P.a. May, en één van de 
leden was a.J. Morpurgo.[9]
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 enkele dagen na het artikel in De Surinamer verscheen in Suriname het antwoord van 
Doedel en het SWC. Daaruit blijkt dat mederedacteur van de rooms-katholieke krant De 
Surinamer, a.J. Morpurgo, zich persoonlijk had bemoeid met de wijze waarop het gou-
vernement in samenwerking met het SWC bezig was de geopperde ideeën en toegezegde 
ondersteuning vorm te geven.
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 Volgens Doedel en de zijnen kwam de aanval voort uit het feit dat het SWC geen 
onderscheid maakte op wat voor grond dan ook, dus ook niet geloofsovertuiging. Dit 
was tegen het zere been van de rooms-katholieken, zeker bij De Surinamer. Bij het SWC 
was men ervan overtuigd dat zij doelbewust sabotagepogingen ondernamen om het 
SWC, dat op goede voet stond met het gouvernement, zwart te maken zodat niet de kans 
zou bestaan dat protestanten ergens voorrang zouden krijgen op rooms-katholieken. Uit 
het vlugschrift blijkt duidelijk dat het SWC graag samenwerkte met alle betrokken instan-
ties om het werkloosheidsprobleem aan te pakken en dat de verdachtmakingen van De 
Surinamer daarbij niet hielpen.

  

Het vlugschrift van Doedel en het SWC in Suriname, 24 juli 1931, p. 3.

 Uit deze artikelen komt naar voren dat Morpurgo en Doedel openlijk en met naam 
en toenaam genoemd worden, mogelijk elkaar rechtstreeks aanvallen, al is geen van bei-
de stukken van auteursnaam voorzien. In komende hoofdstukken zullen we zien dat  
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Morpurgo in de strijd tegen het opkomend communisme in Suriname een informant 
werd van het gouvernement en in die zin, en als redacteur van De Surinamer, een con-
stante factor van weerstand jegens het werk en de publicaties van Doedel.

 4.1.4 SWC hief zichzelf op, Doedel vrijwel direct in Surinaamse Volksbond
 Uit het vlugschrift dat het SWC verspreidde naar aanleiding van de rooms-katholieke 
aanval blijkt nog iets anders: het comité had op het punt gestaan zichzelf op te heffen om-
dat het grootste deel van de punten waarvoor het was opgericht, was bereikt, of in ieder 
geval wist het zich verzekerd van de medewerking van het gouvernement om de gestelde 
doelen in de toekomst te verwezenlijken. We lezen echter in het stuk dat het de werklozen 
zelf waren die vroegen of het SWC nog even aan wilde blijven, waarmee Doedel c.s. in-
stemden.

 Na deze korte pennenstrijd startten de bewindvoerders echter met de werkverschaf-
fing en dat was voor het SWC alsnog een teken om zichzelf op te heffen. Ook was intus-
sen op 27 juni 1931 door het gouvernement een Steuncomité (SSC) voor werklozen in 
het leven geroepen. onder voorzitterschap van de directeur van de Surinaamse Bank, 
de heer Cool, stelde het comité zich ten doel: ‘in het bijzonder bestrijding der thans in Suri-
name heerschende werkloosheid en leniging der daaruit voortvloeiende nooden’.[10] Het comité 
bestond uit allerlei notabelen en andere hooggeplaatste heren, onder wie bijvoorbeeld 
advocaat-generaal Maarten de Niet. ook hier werd al snel werk gemaakt van de opdracht 
tot het lenigen van de nood van de werklozen:

‘Al dadelijk [bij de oprichting, NM] werden 4 subcomité’s ingesteld: het subcomité voor de 
kindervoeding onder voorzitterschap van Mr. M. DE NIET; het subcomité voor de landbouw-
bedrijven onder voorzitterschap van W. E. VAN ROMONDT; het subcomité voor de bosch-
bedrijven onder voorzitterschap van A. A. DRAGTEN, en het subcomité voor de industrie 
onder voorzitterschap van W. A. VAN ‘T HOOGERHUYS.’[11]

 Gezien alle maatregelen en plannen belegde het SWC op 5 augustus zijn opheffings-
vergadering op het sportterrein van de Cultuurtuin, waar, aldus Suriname, 1200 werklozen 
op af kwamen. aan de manier waarop het afscheid van het SWC werd ingekleed, vallen 
twee dingen op: ten eerste sprak men al direct van het oprichten van nieuwe bonden om 
de belangen behartigen, en ten tweede spoorde men het publiek aan actie te voeren tegen 
de hoge broodprijzen. In de maanden daarna zou Doedel betrokken zijn bij verschillende 
van die bonden en in oktober vond het beruchte ‘hongeroproer’ plaats dat alles te maken 
had met wie wat en voor hoeveel geld te eten had.
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SWC wordt opgeheven, Suriname, 7 augustus 1931, p. 2.

 Vier dagen later op 9 augustus, werd de in 1911 opgerichte Surinaamsche Volksbond 
(SVB) nieuw leven ingeblazen en de leiders van het ontbonden SWC werden tot be- 
stuursleden benoemd. Doedel werd wederom voorzitter. (Scholtens, 1986: 62)

 4.2 Vlugschrift SVB-voorzitter Doedel en het hongeroproer
 In de maanden na de vreedzaam verlopen demonstratie nam onder de werkloze 
Surinamers de ontevredenheid over de uitvoering van de toegezegde maatregelen 
sterk toe. Van het Steuncomité werd al snel weinig goeds gezegd: het vrijgeven van de 
goudgronden kwam er niet snel genoeg door en ook de landbouw leverde weinig nieuwe 
perspectieven. Het SWC was dan ook niet opgeheven omdat het werk gedaan was, maar 
omdat de specifieke taak die het zich ten doel had gesteld, volbracht was. Nu de plannen 
en toezeggingen er waren, kwam het aan op de SVB om de belangen van de werklozen te 
behartigen bij de uitvoering.

 op 26 oktober 1931 gaf de SVB een Werkloozenblad uit onder redactie van Louis  
Doedel. In het blad verscheen een oproep tot een openbare vergadering van werklozen, te 
houden op 28 oktober. over het thema van die vergadering liet de titel van Doedels eigen  
bijdrage aan het blad niets te wensen over: ‘Stilstand of Slakkengang’. In dit vlugschrift stelde  
Doedel onomwonden aan de kaak dat men na aanvankelijke snelle stappen was verzand 
in een stadium van woorden zonder daden:
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‘In dezen tijd van algeheele ontreddering, tengevolge van een totale mislukking van het 
kapitalisme als maatschappelijk stelsel, is het voor de arbeidersklasse een levensbelang, om 
schouder aan schouder, ja pal te staan, opdat de naweeën van het kapitalisme niet op hare 
schouders afgewenteld worden en om te voorkomen, dat op de ruggen der duizenden zwoegende 
werkers het kapitalistische bankroet wordt verholpen.

In de eerste plaats heeft de arbeiderspartij tot roeping om onbeschroomd, ongegeneerd, met 
alle kracht uit te roepen, dat zij geen deel heeft aan het veroorzaken van de wereld-catastrophe, 
waaronder thans de menschheid zucht; dat alleen het kapitalisme met zijn niet te verzadigen 
winsthonger, en hij alleen de schuldige is van den crisis, die reeds meer dan twee jaren over de 
wereld woedt.

Wij, de arbeidersklasse, wij moeten het uitschreeuwen, dat wij voor geen hoogte en geen laagte 
terug zullen deinzen, wanneer het gaat om onze eerste levensbehoeften als mensch op te eischen 
en dat wij met alle middelen dien eisch kracht zullen bijzetten.

Ja, wij zullen niet dulden, dat wij van honger omkomen, terwijl de bezorgde kapitalist 
stikumweg zijn geldbuidel in de brandkast wegstopt… wachtende op betere tijden?
De taak van de Overheid is niet meer die van koddebeier voor de belangen van een zekere 
bevoorrechte groep. Besturen is thans werken in het belang van het algemeen; zoeken naar 
wegen, waarlangs zonder noemenswaardige storing, aller menschen belangen waardig en 
behoorlijk worden gediend. 

Zoo hebben wij gedacht, na de toezeggingen van den Gouverneur aan het Werkloozencomité, 
dat een nieuwen dageraad ging gloren aan Suriname’s Oosterkimme en dat van Gouverneur 
Rutgers later niet zou behoeven gezegd te worden: ,,hij heeft niets geleerd en ook niets vergeten.”
Wij zullen maar niet spreken over de schandelijke loonen bij de werkverschaffing in den 
Saramaccapolder, door het Gouvernement aan de kleibranders en houthakkers uitbetaalt; ook 
niet over het totaal gemis aan behoorlijke kampementen voor de arbeiders aldaar; wij willen 
het hebben over de houding van het Gouvernement in zake de goudkwestie, voornamelijk wat 
betreft het uitrusten der werkloozen. 

Er wordt gezegd, dat een steuncomité is samengesteld om de belangen der werkloozen te 
behartigen, een mooie uitweg van het Gouvernement in Suriname om zich van de werkloozen 
te ontdoen.

De werkloozen roepen om werk, men verwijst hen naar het steuncomité!

Het steuncomité is een soort Arcos als in Engeland, talrijke kopstukken, die ieder voor zich 
de werkzoekenden verwijst naar meneer die of die, van Herodus naar Pilatus dus. Als de 
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werkloozen zich de moeite. Als de werkloozen zich de moeite willen geven om de drempels 
van het heele heir van werkloozen-potentaten plat te loopen, zullen zij niets anders kunnen 
medenemen dan de verzekering van ieder der heeren (bourgeoisie) voor zich, dat hij het tot het 
diepst des harten meent met de werkloozen. En deze laatsten kunnen hun nijpende maag mee 
vullen!

Men ziet, verder komt het niet, dan dat meneer Jan aan collega Kees de schuld geeft van het 
lamlendig werken van het comité.

Middelerwijl mogen, als gezegd, de werkloozen van de lucht leven. Intusschen gaat de tijd 
voor vruchtbare prospectie naar goud voor de gouddelvers verloren. Men merkt geen enkele 
beweging van het comité, om b.v. magazijnen en diverse punten in het binnenland voor de 
gouddelvers op te zetten.

Wil het comité zich op het standpunt stellen, dat het geen gesalarieerd baantje verricht, goed; 
het is onze plicht nu om de werkloozen er op attent te maken, dat werkloozenzorg bestuurstaak 
is!

En daar gaat het om!

Wij eischen van het Bestuur dat het met voortvarendheid onze belangen behartigt. Wij eischen, 
zoo het Bestuur machteloos is om ons werk te verschaffen, een wekelijkschen steun in voeding 
of geld.

Het is niet onze schuld, dat wij werkloos zijn, het is de schuld van een slap Bestuur, dat de 
toestand in Suriname met den dag verergert. Want dit Bestuur weet niet wat het beteekent: 
,,governor c’est prévoir”. (noot: Besturen is vooruitzien)

Wil Nederland ons niet economisch naar omhoog helpen, het kan zich de weelde veroorloven 
van een reservebron op na te houden, maar niet ten koste van ons hartebloed, ons levensbestaan.
Daarom, om dat bloed niet geheel te doen wegvloeien, om ons levensbehoud voor te staan, 
moeten wij, nu Nederland niets wil doen, zelfstandig eischen en ook verkrijgen datgene, waar 
wij als mensch recht op hebben. Gaan wij te rade met hetgeen wij dagelijks in betrekking tot de 
economische situatie van dit land ervaren, dan, helaas, meer en meer dringt zich de overtuiging 
aan ons op, dat dit gebiedsdeel, onder de huidige driekleur, nooit of te nimmer eenig welvaart 
ten deel zal vallen.

Want Nederland kan het of kan het niet, want Nederland doet niets!

Met het Statenlid D. Simons (verg. van 6 Mei 1930) vragen wij:
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,,Ziet Nederland in, dat het gegronde reden geeft om te veronderstellen, dat het zijn taak als 
koloniale mogendheid niet begrijpt?”. 

L. Doedel, Voorzitter van De Surin. Volksbond.’[12]

 4.2.1 Het hongeroproer van 1931
 op woensdag 28 oktober 1931, half negen in de ochtend, vond de geplande bij-
eenkomst plaats in ‘Cinema Elize’ aan de Zwartenhovenbrugstraat in de stad (de latere 
cinema Luxor). De belangstelling was zeer groot: binnen en buiten het gebouw waren er 
ongeveer duizend bezoekers aanwezig. ook de Statenleden Biswamitre, De Miranda en 
Simons waren erbij. Doedel opende de vergadering en dankte de Statenleden voor hun 
aanwezigheid. Vervolgens nam vicevoorzitter Liesdek het woord.[13] Daarop volgde een 
reeks toespraken die de gemoederen in de zaal meer en meer verhitten. Hugo van Vliet, 
op dat moment nog vrij onbekend, betrad het podium en leverde zeer scherpe kritiek op 
het beleid van het SSC dat met hun lot zou spotten. Dr. Rutgers vond hij een man van 
‘betrouwbare belofte’. Verder zei Van Vliet dat met de belofte van de  gouverneur niets 
werd gedaan. ‘Zij moeten naar de Gouverneur gaan en man tot man hem te vragen, wat voor de 
werkloozen gedaan wordt.’ Van Vliet stelde dat hij niet bang was voor de gevangenis, waar 
je toch driemaal daags te eten kreeg.[14]

 gaandeweg werd de vergadering onrustig, al deden Doedel, medebestuurslid Heinze 
en Statenlid Simons hun best om de gemoederen te kalmeren. Bijna aan het eind wilde 
een groep gaan demonstreren. De bestuurders aan tafel ontraadden dat, maar eenmaal 
op straat ging een groep mensen er alsnog op uit om te demonstreren. Deze demonstratie 
ontaardde in een gewelddadig oproer dat de verdere middag duurde en de volgende 
dag nog verderging. er werden vernielingen aangericht, geplunderd en ruiten ingegooid. 
agenten van politie raakten gewond. In de Zwartenhovenstraat nabij de Steenbakkerijstraat 
maakten hoofdagent van politie Ragobar en de agent oehlers noodgedwongen gebruik 
van hun vuurwapens. ene Nijman overleed aan zijn verwonding en de heren Lank en Vos 
raakten (niet levensgevaarlijk) gewond. De politie arresteerde 56 mensen, van wie 28 snel 
weer vrijkwamen wegens gebrek aan bewijs, aldus het verslag van gouverneur Rutgers. 
De gouverneur vervolgde met een bespreking van de rechtsgang van de verschillende 
arrestanten.[15]

 Landvoogd Rutgers deelde de minister van Koloniën ook mee dat niemand 
had verwacht dat de vergadering van 28 oktober 1931 zou uitlopen op dergelijke 
wanordelijkheden. Hij wees er ook op dat het duidelijk was dat niet de SVB op de rellen 
en plunderingen had aangestuurd:
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‘Billijkheidshalve moet er op gewezen worden, dat al is mede in verband met het tevoren 
uitgegeven pamflet van den heer DOEDEL, de vergadering de aanleiding geweest tot het 
uitbreken der relletjes, het toch niet aangaat de werkloozen of den Surinaamschen Volksbond 
zonder meer daarvoor aansprakelijk te stellen.

Vooreerst was wel de taal van het pamflet en van verschillende sprekers in de vergadering, 
– in het bovenaangehaalde telegram kortheidshalve als “opruiend” aangeduid – , geschikt 
om de gemoederen in beroering te brengen, maar door andere sprekers en van de zijde der 
bestuurstafel werd daartegenin gegaan en ook tegen het houden van een optocht of betooging 
gewaarschuwd. Ook was die taal niet van dien aard, dat politie of justitie aanleiding gevonden 
hebben tijdens of na de vergadering daartegen op te treden.

Voorts kunnen de meest op den voorgrond tredende elementen bij de relletjes niet vereenzelvigd 
worden met de werkloozen in het algemeen of met den Surinaamschen Volksbond in het 
bijzonder.’[16]

 

De pers in Nederlands-Indië nam gouverneur dr. Abraham Arnold Lodewijk Rutgers (1884) op 

de hak. In de Oost had hij als botanist de leiding in Buitenzorg. In deze functie was hij in landbouw-

zaken niet erg populair. Men illustreerde zijn ‘slapheid’ tijdens het ‘hongeroproer’ in oktober 1931. 

(Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 23 november 1931) [17]
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 Het bestuur van de SVB en de gouverneur bleven dus op redelijk goede voet met 
elkaar staan ondanks deze gebeurtenissen. Toch trad men tegen individuele arrestanten 
stevig op. Met name Hugo van Vliet moest het hierbij ontgelden. Waar de meeste 
arrestanten gewoon in het rechtsproces terechtkwamen, werd Van Vliet zonder verdere 
plichtplegingen opgesloten in krankzinnigengesticht Wolffenbuttel, een kwestie waarop 
ik in 4.3 uitgebreider terugkom.

 4.2.2  Beleid Suriname en Curaçao rond uit Curaçao teruggekeerde Surinamers
 Het ‘hongeroproer’ verontrustte abraham Rutgers, gouverneur van Suriname, 
en Bartholomaeus van Slobbe, gouverneur van Curaçao. Het hierbij betrokken comité 
bestond zoals gezegd voornamelijk uit van Curaçao teruggekeerde jonge mannen 
(onder anderen L. Doedel, M. Lepelblad, J. Montnor, J.F. Stuger, J.M. van eer en J. esajas 
en de heer F. Heinze [18]). Reden voor de landvoogden om te gaan samenwerken en 
inlichtingen van de politie uit te wisselen om te voorkomen dat er ‘roerige elementen onder 
de Surinamers’ in Suriname en op Curaçao konden optreden:
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Rutgers reageerde positief op Van Slobbes voorstel.[19]
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 Van Slobbe schreef zijn voorstel al binnen een week na het ‘hongeroproer’, op 4 
november 1931:
 

Gouverneur Bartholomaeus Van Slobbe van Curaçao wilde met zijn collega Abraham Rutgers 

in Suriname gaan samenwerken om voorbereid te zijn op ongeregeldheden van protesterende 

Surinamers op Curaçao.[20]
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 4.2.3 Doedel schrijft in Sranang in De Volksbode, uitgave van de Volksbond
 Vanuit zijn schrijverschap was Louis Doedel bij de SVB actief in de informatievoor-
ziening. Na de ongeregeldheden van oktober 1931 gaf Doedel als voorzitter van De Suri-
naamse Volksbond de krant De Volksbode uit. Daarin verschenen verslagen van vergade- 
ringen van de organisatie, soms met commentaar, en daarnaast artikelen in het Neder-
lands en het Surinaams, waaronder meerdere van de hand van Doedel zelf.
 

Het eerste nummer van De Volksbode verscheen op 5 november. Hierin maakte Doedel bekend dat hij 

namens ‘De Surinaamsche Volksbond’ dagelijks in de ochtenduren te bereiken was.[21]

 In het eerste nummer van De Volksbode, dat verscheen op 5 november 1931, schreef 
Doedel over een gesprek dat hij had met a.a. Dragten, het Statenlid belast met het 
onderzoek naar de gouddelversmogelijkheden voor werklozen, ‘Wan tori nanga dem 
gootoeman’ (vertaald door Scholtens als ‘een gesprek met de goudzoekers’). Doedel 
eindigde dit artikel met een dankwoord aan de gouverneur: ‘Mi moe taki jete, dati mi de taki 
Granman tangi, foe dem gootoeman, foe na boen fasi a helpi dem.’ In de vertaling van Scholtens: 
‘Tot slot moet ik nog namens de goudzoekers mijn dank uitbrengen aan de gouverneur voor de 
goede wijze waarop hij de goudzoekers geholpen heeft.’ (1987: 63-7)

 In het binnenblad van het hierna getoonde nummer 2 van De Volksbode schreef Louis 
Doedel over activiteiten van De Surinaamse Volksbond, wederom in het Surinaams, wat 
men destijds ook wel Negerengelsch noemde. Doedel bediende zich hier ook van bij de 
vergaderingen. Zo rapporteerde de aanwezige politie over de vergadering van 28 oktober 
1931:
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‘Meermalen zag ik, dat de voorzitter DOEDEL door hamerslag of belgelui, zoowel sprekers 
als de vergadering tot de orde riep. Toen een spreker bezig was en zich in het Nederlandsch 
blijkbaar niet vlot kon uitdrukken, werd geroepen: ,,Man spreek Neger-Engelsch”, waarop 
DOEDEL onmiddellijk der vergadering te kennen gaf: ,,Ja, dat is onze taal en het Hollandsch 
is een opgedrongen taal”.’[22]

 Hij schreef het artikel ‘Wan tori nanga dem Bondsleden die het Nederlands niet machtig 
zijn’ – ‘Een gesprek met de Bondsleden die het Nederlands niet machtig zijn.’ (Scholtens, 1987: 
68-71) In het stuk ging Doedel expliciet in op initiatieven voor de armen en werklozen in 
Suriname die niet door het gouvernement waren opgezet (een gaarkeuken betaald door 
een ondernemer; activiteiten van de Volksbond zelf). Hetzelfde nummer van De Volksbode 
kondigde de komst aan van anton de Kom, aldus de gouverneur aan de minister van 
Koloniën:

‘Het eerst was hiervan melding gemaakt in het op 8 December 1931 door den Surinaamschen 
Volksbond (L. DOEDEL) uitgegeven blad De Volksbode. Het toenmalig bericht luidde: 
„Kameraad DE KOM. Wij vernemen, dat per de Stuyvesant, die op of omstreeks 24 December 
a.s. hier kan zijn, kameraad DE KOM naar zijn geboorteland Suriname terugkeert.”’[23]

 

Voorblad van het tweede nummer van De Volksbode.[24]
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 4.3 Wolffenbuttel en het uitschakelen van ‘lastige elementen’
 alvorens verder te gaan met de geschiedenis van Doedel, de SVB en haar opvolgers, 
is het zaak, gezien het grote deel van zijn leven dat Doedel er doorbracht, terug te keren 
naar de opsluiting van Hugo van Vliet in Wolffenbuttel.

 In het verslag van de gouverneur over het hongeroproer staat geen woord over de 
eveneens opgepakte Hugo ernst Wilhelm van Vliet in de uitgebreide passage over wat er 
met de verschillende arrestanten gebeurde.[25] Toch blijkt uit diverse bronnen dat men 
Van Vliet in die tijd voor een periode van minimaal een half jaar tot mogelijk twee jaar 
opsloot in Wolffenbuttel wegens zijn bijdrage aan het hongeroproer. Het was niet de eerste 
keer dat dit gebeurde. en hij was ook op dat moment niet de enige. ook Doedel was zich 
bewust van deze praktijken, die het gouvernement evenwel stelselmatig ontkende.

 4.3.1 Van Vliet pas na kamervragen uit psychiatrische instelling

‘Hugo van Vliet, die werkzaam was bij de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij te Moengo, 
wordt voor ruim een half jaar opgesloten in de psychiatrische inrichting Wolffenbuttel.’ 
(Scholtens, 1986: 63-5, nadruk NM)

 Uit het relaas dat ellen Brautigam optekende uit de mond van een nicht van Hugo 
van Vliet blijkt dat men van plan was hem een half jaar op te sluiten in Wolffenbuttel, 
zogenaamd omdat hij dan geen strafblad zou krijgen. Maar toen dat half jaar voorbij was, 
liet men hem niet gaan. Pas na twee jaar, met hulp van anton de Kom, die Kamerleden 
aanspoorde om vragen te stellen, kwam Van Vliet weer vrij. (1999: 29)
 

Hugo Ernst Wilhelm van Vliet, geboren 22 mei 1911. Uit documentaire ‘Louis Doedel vakbondsleider 

en held’, Nina Jurna, YouTube, 12 januari 2013.
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 In 1944 verwees Pg De Niet naar deze opsluiting toen hij een andere persoon, georg 
Henry gunther (zie 7.4.3), liet opsluiten:
 

De Niet had evengoed naar Doedel kunnen verwijzen, die ten tijde van de arrestatie 

van Gunther nog in Wolffenbuttel zat, maar hij koos voor Van Vliet.[26]

 Medio 1933 refereerde ook Statenlid May aan de kwestie door te opperen dat 
‘Wolffenbuttel gebruikt wordt om lastige elementen op te sluiten, al zijn zij niet krankzinnig, 
zooals bijv. het geval is met v. Vliet.’
 

De West, 5 mei 1933, p. 4.

 anton de Kom schreef er in 1934 over in Wij Slaven van Suriname:

‘Vrienden waarschuwen: Na den rooden October heeft men vele kameraden maandenlang 
opgesloten om ze eindelijk, zonder dat iets bewezen kon worden, weer vrij te laten. Hun werk 
en goede naam zijn ze daarmee hier kwijt. Velen van de zwakkeren werden zoo als het ware 
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gedreven in het schrikbarend toenemende leger van den misdaad uit ellende. De koers van de 
regeering is volkomen duidelijk. Wie zich tegen dien koers verzet, wordt opgeborgen, al is het 
dan maar in het krankzinnigengesticht Wolfenbuttel, zooals het na zijn arrestatie in October 
‘31 met Hugo van Vliet gebeurd is en in ‘32 opnieuw met den 18-jarigen White, om geen 
andere reden dan dat hij ‘weg met X’ op een schutting had geschreven.’ (p. 214-5)

 De Kom refereerde aan een andere arrestant die ook in Wolffenbuttel werd opgesloten 
in plaats van voor de rechtbank gebracht. Deze White, ook wel Weyt, vinden we ook 
terug in de kamervragen die Wijnkoop (SDaP-NL) op 25 juli 1933 stelde. een actie die 
uiteindelijk de vrijlating van Van Vliet bewerkstelligde:
   

Op 26 augustus 1933 berichtte De Banier over de kamervragen over Van Vliet en Weyt.(p 3)

 Van Haaren mocht dan ontkennen dat Van Vliet onterecht in Wolffenbuttel zat, het 
was niet de eerste keer dat een onwelgevallig persoon daar terechtkwam of dat de be-
windvoerders overwogen die route te bewandelen. Voor Van Vliet overkwam het bijvoor-
beeld de bekendere mevrouw grace Schneiders-Howard rond 1910 en de prediker Rijts in 
1921-’22. Na Van Vliet kwam ik, behalve natuurlijk Doedel, ook nog de zaak op het spoor 
van het krankzinnig willen verklaren van mevrouw Vettewinkel in 1935.

 4.3.2 Grace Ruth Schneiders-Howard ‘Gouvernementeel’ gemaakt in 1911-’12
 grace Ruth Howard kwam uit de gegoede klasse. Haar vader was een plantage- 
eigenaar uit Barbados en haar moeder, Van emden, was afkomstig uit de Joods-Suri-
naamse elite. Na de scheiding van haar ouders vertrok ze als peuter met haar moeder 
naar Den Haag. Later kreeg zij belangstelling voor politiek en bezocht ze bijeenkomsten 
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van de socialistische partij, de latere SDaP-NL. In 1893 trouwde grace Howard met  
Wilhelm Schneiders en werd zij meer bekend als mevrouw Schneiders of Schneiders-
Howard. In 1902 keerde zij met haar man en drie kinderen terug naar Suriname.[27] 

 eind 1905 werd Wilhelm Schneiders wegens ziekte in Paramaribo verpleegd. Na een 
val in januari 1906 raakte hij verlamd aan beide benen en kon hij niet meer lopen. In die 
periode werd hij geconfronteerd met onzedelijk gedrag van zijn vrouw, die er openlijk 
een minnaar op na hield en her en der verkondigde dat hun huwelijk ten einde was en 
dat hij haar niet meer kon onderhouden. De brief waaruit dit blijkt en die Schneiders 
eind 1906 aan de gouverneur schreef met een verzoek hem te helpen, is opgenomen in 
bijlage 10. Uit de volgende passages in deze brief blijkt de impact van het gedrag van zijn 
echtgenote:

‘[..] dat mijne vrouw zich gedurende geruime tijd afgeeft met Fransche Vluchtelingen, o.m. 
August Creon, Ahmang en op ’t oogenblik met Dhée, waarvan ik overtuigd ben, dat deze en 
nog meer met haar (mijne wettige vrouw) als man met haar geleefd hebben; Laatst genoemde 
slaapt nu nog met haar op een kamer;

[..] dat in de maand augustus ll [laatst leden, 1906 NM] – toen was ik tijdelijk op Oldenburg 
gevestigd – genoemde Ahmang tegen mij zeide, dat Madame Schneiders voor hem bestemd 
is en mij door eene beweging duidelijk maakte, dat hij met haar den bijslaap uitoefend; dat 
dienzelfden avond poging werd gedaan door Dr. Scholtens om mij in ’t Krankzinnigengesticht 
te doen opnemen.’[zie bijlage 10]

 Zo ver kwam het echter niet. Blijkens de brief ging de heer Schneiders ergens anders 
wonen, waarna hij zijn noden bij de gouverneur neerlegde.

 Mw. Schneiders-Howard kreeg door dit alles een slechte naam bij het gouvernement 
en daar zij maatschappelijk zeer actief was, liep dit uit op botsingen. Ze hielp de belangen 
te behartigen van Brits-Indische contractarbeiders bij de autoriteiten. Maar daar was 
men van mening dat zij deze mensen opzette tegen het gouvernement en tegen andere 
landgenoten. Meermalen trachtten de autoriteiten haar op medische gronden het zwijgen 
op te leggen. Hierbij bewandelde men de weg van de psychiatrie, mocht de wettelijke 
basis ontbreken om haar strafrechtelijk aan te pakken en zelfs als dat mogelijk wél het 
geval zou zijn.

 In 1910 zochten Pg en gouverneur naar mogelijkheden om de kritische mw. 
Schneiders-Howard uit te schakelen. Nadat zij in augustus van dat jaar bij DC van 
Beneden-Suriname en Beneden-Para, de heer M. Nassy, klachten tegen hoofdtolk Sital 
Persad had ingediend, diende Persad zelf een aanklacht wegens laster in. De Pg moest 
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nagaan of deze aanklacht sterk genoeg was om haar volgens de strafwet te vervolgen. 
De Pg twijfelde hier echter sterk aan en deelde deze twijfels met de gouverneur. Uit het 
antwoord dat deze naar de Pg stuurde bij gouvernementsbesluit blijkt wel hoeveel men 
eraan hechtte mw. Schneiders-Howard op te bergen:

 

Het gouvernement zocht naar een wettelijke basis om mw. Schneiders zo snel mogelijk 

te vervolgen.[28]

 De Pg vreesde echter dat vervolging van mw. Schneiders-Howard bemoeilijkt zou 
worden door haar persoonlijkheid, die hij ‘geëxalteerd’ noemde.[29] omdat een motief 
ontbrak voor preventieve aanhouding, kon zij bijgevolg ongestraft doorgaan met het 
plegen van vergelijkbare feiten. De gouverneur schreef:

‘Had Mevrouw Schneiders zich schuldig gemaakt aan een feit, waarvoor preventief 
aanhouding mogelijk is, dan zoudt U bevoegd achten na hare arrestatie haar ter observatie in 
het Krankzinnigengesticht te doen overbrengen.’[30]
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‘[..] mag worden ingenomen.’ Aldus besloot de gouverneur zijn samenvatting 

en mening over de zaak.[31]

 gouverneur Fock deelde de mening van de Pg echter geenszins. Hij hield de Pg drie 
mogelijke scenario’s voor die alle de voor het gouvernement gewenste uitkomst hadden. 
als de rechter inderdaad besloot dat mw. Schneiders-Howard krankzinnig was en daarom 
niet vervolgd kon worden, kon men haar wel met recht in Wolffenbuttel opnemen. als de 
rechter zou twijfelen en haar geestesgesteldheid zou willen laten onderzoeken, dan zou 
zij ook in Wolffenbuttel terechtkomen, daar men aan een gerechtelijk bevel tot onderzoek 
gehoor moest geven. als de rechter niet zou twijfelen en haar toerekeningsvatbaar zou 
verklaren, dan zou hij haar veroordelen voor de strafrechtelijke feiten:
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De gouverneur poogde de PG te laten inzien dat mw. Schneiders-Howard hoe dan 

ook aangepakt zou worden.[32]

 De gouverneur gaf nog iets ter overweging mee aan de Pg en dat was het feit dat, 
mocht er veroordeling volgen van mw. Schneiders-Howard, het openbaar Ministerie 
evengoed kon besluiten om haar na arrestatie in Wolffenbuttel te laten opnemen. 
Met andere woorden, volgens gouverneur Fock leidden alle mogelijke wegen bij een 
vervolging van mw. Schneiders-Howard naar Wolffenbuttel en hij verzocht de Pg dan 
ook om haar terstond te gaan vervolgen, als de feiten in de aanklacht dat toelieten:
 

Ook een veroordeling van mw. Schneiders-Howard door de rechter, die haar daarmee  

toerekeningsvatbaar zou verklaren, kon haar volgens de gouverneur nog in de  

psychiatrische kliniek doen belanden.[33]

 Toch kwam het niet zo ver, waardoor men binnen het gouvernement bleef zoeken naar 
manieren om haar onschadelijk te maken. In een niet met naam of functie ondertekend 
document van iemand die, als ik naar de inhoud kijk, een hoge ambtenaar moet zijn, staat 
letterlijk dat de wens om haar weg te krijgen al minstens sinds 1908 bestond:
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‘Het is een moeilijke kwestie die wellicht op te lossen is als zij eens voor den strafrechter kan 
worden gebracht. Mevr. S. is [..] een hysterica. Mr. Crull [PG Hofstede Crull, NM] heeft 
tijdens zijn interimaat [feb-aug 1908, NM] met mr. Carst overlegd of zij op een of andere wijze 
onschadelijk zou zijn te maken.’[34]

 Uit hetzelfde document blijkt dat men in 1911 pogingen deed om te onderzoeken of zij 
uitgezet kon worden als vreemdelinge zonder middelen van bestaan. Zo overwoog men  
of haar huwelijk, gesloten in engeland, haar de facto een Duitse maakte in plaats van een 
ingezetene van de kolonie. als dit een houdbare zaak was, dan zou wel uitzetting van het 
hele gezin volgen , waarover de ambtenaar schreef:
 

‘Nu is het ontegenzeggelijk hard om den man met zijn gezin uit de Kolonie te verwijderen als 
men die man reeds zoolang kosteloos in ’t hospitaal verpleegd heeft. Doch aan den anderen kant 
is het gevaar niet denkbeeldig dat de algemeene rust in de kolonie door de voortdurende agitatie 
der vrouw gestoord wordt. Wat moet ten slotte zwaarder wegen? Vindt Uwe Exc. termen 
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om deze puzzel nog eens bij den P.G. aanhangig te maken? De Hr. Nassy ziet gevaar in het 
optreden van Mevr. S.’[35]

 Met andere woorden: men was zo beducht voor mw. Schneiders-Howard dat men er 
mogelijk geen bezwaar in zag de verlamde, door zijn echtgenote in de steek gelaten en 
vernederde Wilhelm Schneider en hun kinderen nog meer te laten lijden, alleen om haar 
uit de kolonie te krijgen. De genoemde ‘puzzel’ loste zich uiteindelijk vanzelf op, doordat 
mw. Schneiders-Howard naar aanleiding van een moord een stuk in Onze West schreef 
waarna een aanklacht volgde wegens laster.

 grace Schneiders was in 1911 woordvoerder en de drijvende kracht achter de net 
opgerichte Brits-Indische belangenvereniging voor contractarbeiders, Ikhtiyar aur Hakh 
(Vrijheid en Recht), geworden. Deze organisatie opereerde als tegenhanger van de in 
1910 door de Hindostaanse hoofdtolk Sital Persad opgerichte Surinaamse Immigranten 
Vereniging (SIV). Sital Persad had nauwe banden met de hoogste autoriteiten. Hij was een 
pleegkind van Barnet Lyon die diverse hoge gouvernementele functies vervulde (1881-
1882, wnd. advocaat-generaal; 1883-1886, wnd. Pg bij het Hof van Justitie; 1891 ag voor 
de immigratie). Dit wekte wantrouwen bij de leden van Ikhtiyar aur Hakh. (Hoefte, 2017)

 op 14 augustus 1911 werd een aanslag gepleegd op de heer Bunsee, bestuurder 
van de genoemde Ikhtiyar aur Hakh en vader van Willem Bunsee. Deze Willem Bunsee 
deelde, vergezeld van Hanif en de voorzitter van de bond, eduard Lutchizoon, aan de 
beschermvrouw van de bond, mw. Schneiders, mee dat er een aanslag op zijn vader was 
gepleegd en dat hij ‘op instigatie van Sital Persad was vermoord’. (Suriname 21-06-1912, p. 3) 
ook deed Willem Bunsee zijn beklag bij grace Schneiders over andere moorden op Brits-
Indiërs, volgens hem beraamd door Sital Persad en Lutchman Sing, en over het feit dat Pg 
mr. S.J. Visser zijn klacht over de zware mishandeling van zijn vader niet in behandeling 
had genomen.(Ibid.) over deze gebeurtenis verscheen op zaterdag 19 augustus 1911 in 
Onze West een ingezonden artikel getiteld ‘Vreeselijke moordaanslag’ en ondertekend met 
‘S’. De tekst leidde tot de lasteraanklacht van Persad en Lutchman Sing en gaf het Hof van 
Justitie voldoende aanleiding die aanklacht in behandeling te nemen. Het bewuste stuk 
uit Onze West werd bij aanvang van de zaak op 20 juni 1912 integraal overgenomen in De 
Surinamer (p. 2):
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Mw. Schneiders erkende het stuk geschreven te hebben waarin Persad en Lutchman Sing werden 

aangewezen als opdrachtgevers voor de moord. Zij, en zeker Persad, voerden blijkens het stuk een 

waar schrikbewind onder de Brits-Indiërs.

 De aantijgingen aan het adres van Persad hielden echter geen stand in de rechtszaal. 
In juli 1912 werd grace Schneiders door de rechter voor laster veroordeeld tot twee 
maanden gevangenisstraf.[36] gouverneur Van asbeck telegrafeerde in oktober 1912 de 
minister van Koloniën over de uitschakeling van mw. Schneiders-Howard:
 

Eindelijk was het de autoriteiten gelukt om de tegen het bestuur 

agerende mevrouw Schneiders te stoppen.[37]
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 Van asbeck was begin augustus 1911 benoemd tot gouverneur van Suriname. In een 
briefwisseling uit 1915 met de minister van Koloniën stak hij zijn mening over grace 
Schneiders niet onder stoelen of banken:

‘Toen ik hier in 1911 aankwam was er eene zekere gisting onder de Britsch-Indiërs, waarvan 
eene hysterische Europeesche dame de leiding had (eene zekere mevrouw Schneiders). Volgens 
haar werden de Britsch-Indiërs door het Bestuur mishandeld en zij schreef hierover aan de 
Nederlandsche, Britsche en Britsch-Indische regeeringen, staatslieden, volksleiders, enz.; 
beschuldigen wel de hoofdtolk van het immigratie departement van allerlei knoeierijen, wat 
dezen aanleiding gaf haar aan te klagen wegens laster.’[38]

 Naar aanleiding van de rechtszaak en de veroordeling van mw. Schneiders-Howard 
beschreef Van asbeck hoe zij haar ‘invloed van blanke vrouw’ na haar vrijlating weer ‘ten 
goede’ inzette:

‘Toen mevr. Schneiders uit de gevangenis kwam, was haar invloed verdwenen; de bestuurderen 
van den B.I. bond waarvan zij beschermvrouw was waren verdwenen; de Bond ging te niet; 
de gisting voor uit, mede dank zij eene krachtige mededeeling aan de Britsch-Indiërs van den 
nieuw optredenden Britschen consul, wien dit…intusschen, zoo naar het Hoofd steeg, dat hij 
alle begrip van mut verloor; en mevrouw Schneiders werd geleidelijk Gouvernementeel; thans 
werkt zij krachtig aan de reiniging van negererven en gebruikt aldus haar invloed van blanke 
vrouw ten goede.’

 

Van Asbeck over hoe mw. Schneiders ‘Gouvernementeel’ werd.[39]

 Na het uitzitten van haar straf werd grace Schneiders-Howard dus weer een 
hanteerbare en daarmee acceptabele europeaan voor het gouvernement. Haar aanzien 
onder haar Brits-Indische aanhang was flink geschaad. Ze hoefde niet meer als 
beschermvrouw voor hen op te treden omdat de bond Vrijheid en Recht niet meer bestond. 
Zij zou zich blijven roeren, in ambtelijke functies, als Statenlid en als privépersoon. ook in 
1937 zocht men, parallel aan het kaltstellen van Doedel, weer naar manieren om haar stil 
te krijgen, waarover meer in hoofdstuk 7.
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 4.3.3 Straatprediker Rijts: godsdienstwaanzin of te lastig?
 Medio oktober 1921 verschenen in de kranten berichten over de protestantse 
straatprediker Rudolf Rijts. Deze zou in zijn preken aanstootgevende taal gebruiken en 
onzedige ideeën uitdragen. Hij trok daarmee zoveel bekijks dat de politie het nodig vond 
hem het straatprediken te belemmeren. (zie o.a. De West 11 okt 1921, p. 2 en Suriname 14 
okt 1921, p. 2) Uit de berichten valt op te maken dat Rijts avond aan avond terugkeerde op 
straat waarop de politie hem steeds weer verwijderde. Nadat Rijts zich hierover tijdens 
een audiëntie op 15 oktober 1921 beklaagde bij de gouverneur, plukte men hem daags 
daarna weer van straat en ditmaal sloot men hem op in Wolffenbuttel:
   

De Surinamer van 16 oktober 1921 berichtte over het lot van Rijts na diens audiëntie. (p. 2) In  

Suriname van twee dagen daarna stond te lezen dat dit wel met oproer gepaard ging (18 okt 1921, p. 2)

 Begin november verschenen tegenstrijdige berichten over de verblijfplaats en gees-
tesgesteldheid van Rijts:

   

Op 1 november 1921 berichtte Suriname dat Rijts weer vrij was (p. 2). Diezelfde dag sprak De West dit 

tegen (p. 2) waarna Suriname op 8 november haar eerdere bericht recificeerde met de vermelding dat 

Rijts ‘niet als krankzinnig’ was opgenomen. (p. 3) 
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 Bij Suriname vergiste men zich dan in de vrijlating van Rijts, het was ook de krant die 
zich afvroeg of dat zomaar ging, onwelgevallige personen opsluiten in Wolffenbuttel:
 

‘Wordt het krankzinnigengesticht gebruikt om zich te ontdoen van personen, die als 

lastig beschouwd worden?’ vroeg de redactie van Suriname zich af. (4 nov 1921, p. 2)

 In dezelfde maand diende de gouverneur bij de Staten een ontwerpverordening in 
die het straatprediken aan banden moest leggen. Het voorstel was om straatprediking 
voortaan eerst te laten goedkeuren door de commissaris van politie. Hoewel men van 
gouvernementszijde het tegendeel bleef volhouden, konden de meeste Statenleden 
zich niet aan de indruk onttrekken dat dit voorstel voortkwam uit de zaak-Rijts. De 
behandeling van het voorstel in de Staten stond, zoals gebruikelijk, uitgebreid in de krant 
waardoor meer details over Rijts naar buiten kwamen. Zo viel te lezen dat zijn preken 
antisemitisch waren en dat hij zijn toehoorders voorhield om niet te leven naar de tien 
geboden (‘de mozaïsche wetten’).

 De meeste Statenleden bleken niet zonder meer in te willen stemmen met de 
verordening. Zij zagen daarin een afbreuk van de vrijheid van godsdienst, een 
vooringenomenheid jegens een bepaalde bevolkingsgroep (alleen protestanten hielden 
straatpreken) en zij vreesden bovendien voor de gevolgen van de verordening als immers 
een onverdraagzame commissaris de beslissingen zou moeten nemen. (De Surinamer 4 
dec 1921, p. 1)

 De katholieke krant De Surinamer publiceerde daags daarna een reactie op de opinie 
van de Statenleden die de redactie ‘ten zeerste bevreemdt’. Met argumenten dat een 
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dergelijke verordening in Nederland al lang in gebruik was, dat de gouverneur zelf 
protestant was en dus bezwaarlijk van vooringenomenheid kon worden gesproken en 
dat dit soort inperkingen van het grote goed godsdienstvrijheid nu eenmaal nodig waren 
om de orde in de gemeenschap te bewaken, wat toch een taak van het gouvernement 
was. (Ibid. 8 dec 1921, p.1) Statenlid Terheggen was het hiermee eens en zag geen gevaar 
in de verordening, maar hij was de enige. Statenlid Hering vertolkte de stem van de 
meerderheid bij de vervolgbesprekingen op 7 februari 1922:
 

 De Surinamer 9 feb 1922, p.1.

 Mogelijk had Rijts de populariteit die men hem kwalijk nam dus te danken aan het 
optreden van de politie, waardoor hij des te meer opviel. Rijts zelf zat intussen nog 
steeds in Wolffenbuttel en Hering had naar hem geïnformeerd, waarover hij in dezelfde 
vergadering het volgende zei:
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Rijts kreeg het gedurende zijn verblijf in Wolffenbuttel steeds moeilijker. (Ibid.p.2.)

 Het antwoord op de vraag van Hering was dat Rijts naar de letter van de wet was 
behandeld. om te bewijzen dat Rijts onzedelijke taal had gebezigd, bood de gedelegeerde 
aan om de processen-verbaal in besloten vergadering voor te lezen omdat hij zelf 
publiekelijk geen onzedelijke taal wenste te gebruiken:
 

Hoe het bezigen van onzedige taal grond was voor opname in Wolffenbuttel 

vermeldde de gedelegeerde niet. (Ibid.)

 De Statenleden zagen van dit aanbod af omdat de individuele uitlatingen van Rijts 
hun principiële standpunten niet zouden wijzigen.(Ibid.) Statenlid Putscher vroeg zich 
wel af waarom Rijts dan niet strafrechtelijk vervolgd was voor zijn uitlatingen, waarop de 
gedelegeerde antwoordde dat uitspraken gedaan binnen een betoog niet vallen onder de 
strafbepalingen voor onzedelijke taal, waardoor een grond voor strafrechtelijke vervolging 
wegviel. (Ibid.) Men had het dus anders opgelost, al vermeldde de gedelegeerde dit niet 
letterlijk.
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 Het Statenlid Van ommeren zag op een breder vlak de scheve machtsverhoudingen 
rondom deze verordening en de behandeling van Rijts. Het gouvernement had 
aangegeven dat als misbruik van de verordening zou dreigen, de Staten zelf hiertegen 
in het geweer zouden kunnen komen via een motie bij de gouverneur. op diezelfde 7 
februari stelde Van ommeren dat dit niet klopte:
 

Van Ommeren kaartte de oppermacht van het gouvernement aan in relatie 

tot de ontwerpverordening voor straatpredikanten. (Ibid.)

 Bij de vervolgbespreking op 14 februari uitte Van ommeren dan zijn twijfel over de 
terechtheid van de opname van Rijts in Wolffenbuttel. Naar zijn idee werd de predikant 
simpelweg ‘de politie te lastig’. In diezelfde bespreking gaf ook Statenlid Putscher aan 
dat hij twijfelde aan de rechtmatigheid van de opname van Rijts alsook aan de neutrale 
intenties van het gouvernement met de verordening. Hij haalde niet nader benoemde 
voorbeelden aan van eerdere zaken waaruit zou blijken dat het bestuur zich in zijn 
regelgeving sterk op de individuele persoon kon richten:
   

Van Ommeren en Putscher aan het woord op 14 februari 1922. (De Surinamer, 14 feb 1922 p. 2)
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 op 13 april 1922 werd bij de bespreking van de begroting voor 1922 in de Staten de 
vraag gesteld ‘[..] of de toestand van Rijts zo is dat hij nog langer in de inrichting moet blijven’ 
(De Surinamer, p. 2) In zijn Memorie van antwoord die op 25 april in De West verscheen 
(p. 21) liet de gouverneur weten:
 

Een half jaar na zijn dubieuze opsluiting in Wolffenbuttel kwam de prediker Rijts weer vrij. 

Hoe zijn toestand was, bleef onbekend.

 Wanneer Rijts precies vrijkwam, is onbekend, maar De West bericht op 3 november 
1922 (p.3) dat hij tot waarnemend penningmeester van de Surinaamse tak van de 
Universal Negro Improvement Association (UNIa) was verkozen. Deze vereniging, waarvan 
de moederbeweging in New York was begonnen door Marcus garvey, werd in juli 1921 
opgericht. (Suriname, 29 juli 1921, p. 2)

 Volgens een bericht uit 1924 pakte Rijts zijn oude beroep weer op. In dat jaar leidde 
zijn optreden andermaal tot wrevel. gezien de grote toeloop bij zijn ‘predikatien’ begon 
men zich af te vragen of de vergunningen ook alleen verleend zouden kunnen worden 
voor bepaalde ‘stadsgedeelten of pleinen’. (Suriname, 15 april 1924, p. 3) De niet aflatende 
populariteit van Rijts’ predicatiën leidde wederom tot problemen. In november van 
dat jaar krijgen Rijts, intussen dus UNaI-voorzitter, en de secretaris van de UNaI een 
veroordeling tot een drietal boetes wegens ‘het zetten van gelagen zonder vergunning [..] het 
houden van een publiek feest zonder vergunning [..] het ontduiken van belasting op vermaak’. (De 
West 21 nov 1924, p. 2)

 4.3.4 Mevrouw Vettewinkel: Wolffenbuttel geen plek voor Europeanen, 1935
 enkele jaren nadat Van Vliet naar Wolffenbuttel was overgebracht, deed zich opnieuw 
een zaak voor waarbij de psychiatrie uitkomst moest bieden om een onwelgevallige 
persoon het zwijgen op te leggen. Het betrof hier mevrouw Dorothy a. g. Vettewinkel-
Watkin, de vrouw van rechter mr. adriaan Vettewinkel, lid van het Hof van Justitie.[40] 
Het gouvernement dreigde mw. Vettewinkel in de psychiatrische kliniek Wolffenbuttel 
te laten opnemen als ze het land niet zou verlaten. Ze koos toen voor een vrijwillige 
verbanning van een jaar.[41]

 De oorzaak van dit dreigement lag in het algehele gedrag van mevrouw Vettewinkel. 
Naar de smaak van het gouvernement misdroeg zij zich regelmatig. Directe aanleiding 
was het geval waarbij zij commissaris van politie Van Beek publiekelijk mishandelde, 
hetgeen het aanzien van het koloniaal gezag schaadde.[42]
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PG De Niet was niet te spreken over het gedrag van mevrouw en meneer Vettewinkel.[43]
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 adriaan Vettewinkel ging ook niet vrijuit. De Pg haalde een geval aan waarbij zijn 
collega’s hem uit de wind hielden, maar zich daarbij wel bewust waren van de on-
wenselijkheid daarvan:
 

Rechter Adriaan Vettewinkel werd door zijn collega’s niet vervolgd 

na mishandeling van spiegelmaker Heinze.[44]

Pg Maarten de Niet dacht aan mogelijkheden voor een blijvende oplossing van dit 
vraagstuk. Hij hield er rekening mee dat verbanning voor een jaar geen duurzame 
oplossing zou bieden. Mw. Vettewinkel zou na een jaar naar Suriname kunnen terugkeren 
en De Niet wilde liever niet denken aan de mogelijke gevolgen:
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PG De Niet dacht mw. Vettewinkel bij haar terugkeer in de kolonie alsnog 

aan te moeten pakken via het strafrecht of opname in Wolffenbuttel.[45]

 Nadat bekend werd dat mevrouw Vettewinkel in september 1935 naar europa was 
vertrokken, noteerde wnd. gouverneur Brons een maand later het volgende: 

‘Het werd dezerzijds ongewenscht geacht, terzake van de door haar gepleegde misdragingen 
een strafvervolging te doen instellen, mede op grond dat het geenszins uitgesloten was te 
achten, dat de behandeling van haar zaak den Rechter aanleiding zou kunnen geven tot 
het doen instellen van een onderzoek naar haar geestvermogens, hetgeen zoude kunnen geleid 
hebben tot hare opname in het gesticht WOLFFENBUTTEL, in welke voor Europeanen van 
hare levensomstandigheden minder geeigende omgeving, haar psychische toestand gevaar 
zou loopen te verergeren.’ [46, nadruk NM]
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Brons sloot zijn relaas af met de vaststelling dat een rechtszaak rond mw. Vettewinkel 

de koloniale samenleving geen goed zou hebben gedaan.[47]

 Uit geheime rapporten van de inlichtingendienst in Suriname valt op te maken dat 
zelfs Doedel zelf zich bewust was van de wijze waarop men Wolffenbuttel soms inzette. 
In het wekelijkse rapport van inlichtingenman Vosmeer aan de gouverneur en de Pg van 
11 januari 1934 noteerde deze over een gesprek dat hij met Doedel had over Liesdek:

Doedel was zich bewust dat Liesdek niet alleen het risico liep om strafrechtelijk vervolgd te worden, 

maar ook om in Wolffenbuttel terecht te komen.[48]

 Dat hij er zelf terecht zou komen, zal op dat moment evenwel niet in hem opgekomen 
zijn. Tot zijn arrestatie en opsluiting zonder proces in 1937 was Doedel onverminderd 
actief en leverde allerlei al dan niet geschreven bijdragen aan de arbeidersbeweging van 
Suriname.
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 4.4 Doedel naast SVB-voorzitter ook SAWO-secretaris
 In de tijd dat het hongeroproer plaatsvond, was Doedel niet alleen voorzitter van de 
SVB, hij was ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de Surinaamse algemene 
Werkers organisatie (SaWo), opgericht op 4 oktober 1931. Louis Doedel werd 1e 
secretaris, Theo de Sanders voorzitter en Jacques van eer penningmeester. (Scholtens, 
1987: 5, 19)[49]
 
 op 13 december 1931 vergaderde de SVB met achttien werkloze planters. Men 
sprak ‘over mogelijke nieuwe stapelproducten en de vestiging van enige duizenden leden 
van de SVB in binnenkort te stichten landbouwcentra.’ Maar na het hongeroproer was de 
SVB aan strenge banden gelegd. De bond mocht geen vergaderingen meer houden en 
functioneerde hierdoor niet meer. (Scholtens, 1986: 65) Het was de SaWo die het stokje 
had overgenomen:

‘De S.A.W.O. houdt zich sterker dan haar voorgangers met politiek bezig, ‘bepleit aansluiting 
bij de Nederlandse S.D.A.P. en wil mensen in de Koloniale Staten verkozen krijgen. Ze keert 
zich fel tegen de kerken, richt zich nadrukkelijk op alle bevolkingsgroepen en is daartoe ook 
actief in de distrikten. De S.A.W.O. benadrukt het belang van organisatie en scholing, bepleit 
de samenwerking met andere vakbonden en richt zich ook specifiek op het organiseren van 
vrouwen.’ (Scholtens, 1987: 19)

 De SaWo werd door de gouverneur erkend bij resolutie van 8 februari 1932 Nr. 487, 
gepubliceerd in het gouvernements-advertentieblad van 10 juni 1932 Nr. 50.

 anton de Kom zou in januari 1933 in Suriname aankomen (zie voor uitgebreide 
bespreking hiervan hoofdstuk 5). gouverneur Rutgers vernam van de Pg dat De Kom 
lang vóór zijn aankomst in Paramaribo regelmatig in Suriname communistische acties 
voerde:

‘Volgens mededeeling van dezen hoofdambtenaar is uit het bij huiszoekingen verkregen 
materiaal komen vast te staan, dat genoemde DE KOM reeds begin 1932 regelmatig in 
briefwisseling stond met de leiders van de S.A.W.O. alhier, dezen van instructies voorzag ten 
aanzien van de door hen te voeren actie en hun geregeld communistische lectuur zond.’ aldus 
de gouverneur aan de minister van Koloniën.[50]

 Rutgers meende dat De Kom de leiders van de SaWo de richtlijnen zond, die naar 
zijn mening bij praktische uitvoering moesten leiden tot een onafhankelijk Suriname.[51] 
Het duurde dan ook niet lang of het gouvernement liet de SaWo weer vallen, maar pas 
nadat deze het eerste arbeiderscongres van Suriname had georganiseerd.
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Louis Doedel was eerste secretaris van de in 1931 opgerichte en in 1932 erkende SAWO.[52]
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 4.4.1 Het SAWO-arbeiderscongres van mei 1932
 Doedel organiseerde met voorzitter Theo g. de Sanders (1893) op 1 mei 1932 het 
eerste arbeiderscongres van Suriname. Dit 1-meicongres vond plaats in theater Victoria te 
Paramaribo en hierbij leek hij duidelijk voor het socialisme te kiezen. (Scholtens, 1987: 19) 
Justitie was goed vertegenwoordigd. onder de bezoekers bevonden zich de commissaris 
van politie, de hoofdinspecteur en ook nog twee inspecteurs, Lo-a-Njoe en essed.[53]

 In zijn speech op dit congres, bijgewoond door ongeveer 475 personen, citeerde 
SaWo’s secretaris Doedel enkele keren Karl Marx:

‘1 Mei. De feestdag der arbeidersklasse over de geheele wereld.

De dag, toen voor ’t eerst in de duisternis een lichtstraal tot de arbeidersklasse doorbrak in het 
arbeidscongres van ’t jaar 1889, waar de eisch voor de invoering van de acht urige werkdag als 
hoofdpunt op ’t program der arbeidersklasse werd gesteld.[..]

En thans, zoowat 40 jaren verder, wat een verandering ten goede is gekomen ten behoeve der 
arbeidersklasse.[..]

Had Karl Marx tot hen niet het verlossend woord gesproken: ,,Arbeiders aller landen vereenigt 
U.” Deze boodschap van Karl Marx bleek geen ijdele klank te zijn. De laatste veertig jaren van 
de geschiedenis der arbeidersklasse leveren onomstootelijk het bewijs dat de arbeiders, voor wie 
de boodschap van Marx beteekenis had, niet op losse gronden hunne hoop op verlossing uit hun 
ellendig bestaan hadden gebouwd. Hoe kon het ook anders!

Het verlossend woord van Marx: “Arbeiders vereenigt U”! was immer de vrucht van jarenlange 
noeste en inspannende arbeid, het was de uitkomst van een onverbiddelijke conclusie, dat slechts 
middels klassenstrijd er voor de arbeiders op deze wereld iets te winnen valt.’ (De Banier 20 
mei 1932, p. 5)

 Doedel sprak op het congres over het ‘socialisme als een blijde boodschap’. De mensen 
moesten klassenbewust worden en aldus ‘pal staan voor onze levensbelangen’. Het congres 
werd ‘besloten met het aannemen van een resolutie die uitbreiding van de steunmaatregelen ten 
behoeve van brede lagen van de arbeidersbevolking’ bepleitte. (Scholtens, 1986: 68-9)

 Na dit 1-meicongres hield de SaWo nagenoeg wekelijks vergaderingen. Bijeenkomsten 
met steeds meer bezoekers; volgens gouverneur Rutgers soms 900 personen, onder wie 
veel vrouwen. De bestuursleden traden in hoofdzaak als sprekers op en behandelden 
vooral godsdienstige en politieke zaken. De Pg vreesde voor een herhaling van de 
onlusten van 1931, ‘alsdan echter in veel grooteren omvang en met beter succes voor de leiders’, 
aldus gouverneur Rutgers.[54] Het losweken van grote delen van de bevolking van hun 
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christelijke godsdienst zou specifiek tot doel hebben de drempel voor zulke onlusten te 
verlagen. Rutgers:

‘Dit geheel in de lijn van het communisme liggende, maar voor Suriname ongewone en door 
de pers, met uitzondering van “de Banier”, algemeen afgekeurde optreden, beteekende op 
den duur in verband met de verder liggende doelstelling een gevaar voor de rust en orde in 
Paramaribo en in de districten.’[55]

 4.4.2 SAWO binnen half jaar weer afgeschaft door gouverneur
 op grond van het succes van de antireligieuze acties van de SaWo diende de Pg 
een requisitoir in bij het Hof van Justitie om de bond zijn rechtspersoon af te nemen. 
Belangrijke redenen die Pg Van Haaren aanvoerde:

‘dat uit een en ander voldoende blijkt dat zoowel deze organisatie als althans haar bestuur de 
werkzaamheden niet zoekt op Sociaal terrein (artikel 1) maar op ongodsdienstig en politiek 
terrein en/althans in duidelijken en absoluten strijd handelt met artikelen 1 en 19 der Statuten, 
althans daar in zeer ernstige mate van afwijkt; 

dat het in elke vergadering te pas en ten onpas erbij halen van God, den godsdienst, de kerk, 
het evangelie, de predikers van het evangelie, het nut in het optreden van dezen den bijbel, de 
leerstellingen eener kerk of van Christus enz. enz. –in het midden gelaten of een en ander vaak 
als godslastering is aan te merken of zou mogen gelden, als goed of neutraal bedoeld-in elk geval 
betreft zaken den godsdienst rakende;

dat een en ander de rust en orde in Suriname zoowel in de stad Paramaribo als in de districten, 
in ernstige mate in gevaar brengt;’[56]

 Het Hof van Justitie ging op 15 juli 1932 in deze eis mee en ontnam de SaWo haar 
rechtspersoonlijkheid wegens het overtreden van artikel 19 van haar statuten, dat inhield 
‘het niet bespreken van godsdienstzaken op vergaderingen’. (Scholtens, 1986: 70)
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In juli 1932 verklaarde het Hof van Justitie de SAWO als rechtspersoon vervallen.[57]

 Landvoogd Rutgers rond de vervallenverklaring van de rechtspersoonlijkheid van 
SaWo: ‘Toen onmiddellijk daarna de inventaris dezer vereeniging werd opgemaakt, bleek deze 
nagenoeg uitsluitend te bestaan uit communistische lectuur, zoo bladen als brochures.’[58] 

 Herhaaldelijk probeerden de voormalige bestuursleden Doedel en De Sanders na de 
intrekking van de rechtspersoonlijkheid van de SaWo toch vergaderingen te beleggen. 
Maar ze kregen geen vergunning voor het houden ervan in de open lucht en eigenaren van 
zalen verhuurden voor dit doel geen zalen aan hen.[59] Toch waren er wel gelegenheden 
om bij elkaar te komen.

 4.5 Inzet Doedel rond het huldigingscomité voor Statenlid May
 Op 22 augustus 1932, enkele weken na de gerechtelijke opheffing van de SAWO, 
nam Doedel het initiatief het Statenlid P.a. May te eren met een huldiging voor zijn 
inzet voor het Surinaamse volk, en dan met name voor de gewone man en vrouw uit de 
arbeidersklasse. May trad af als lid van de Koloniale Staten waar hij ruim twintig jaar 
deel van had uitgemaakt. Doedel en zijn makkers Theo de Sanders en Jacques van eer, 
de andere twee leden van het huldigingscomité, wilden hem dankzeggen met een groots 
georganiseerde huldiging.
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 De oprichting van dit comité was een actie van Doedel. De plechtigheden van de 
huldiging beschreef hij in een op 7 september 1932 uitgegeven bulletin.[60]
 

Doedel nam het initiatief om voor P.A. May op maandagavond 22 augustus 1932 een huldiging 

te organiseren bij zijn aftreden als Statenlid. Hij was 20 jaar lid van de Koloniale Staten geweest. 

(Algemeen Handelsblad, 21 september 1932)

 op maandagavond 22 augustus 1932 vond de huldiging van P.a. May plaats in Loge 
Concordia. Naast andere sprekers hield ook Doedel een rede:

‘Dames en Heeren.

Ik moet beginnen aan hen, die hun penningske hebben gegeven, namens het huldigings-comité 
oprechten dank te betuigen voor de vele en kleine gaven waardoor zij ons in staat gesteld 
hebben de voorbereidingen te treffen voor dezen avond. Ook dank ik U allen, die heden-avond 
door Uwe aanwezigheid alhier, blijken geven van Uwe sympathie met de huldiging van het 
afgetreden Statenlid, den heer P.A. May. Dank voorts aan allen, die hebben meegewerkt om 
dezen avond te doen slagen.
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Geachte toehoorders,

Het bericht dat onze vroede vader, P.A. May bedankt heeft voor het lidmaatschap der Kol. 
Staten verspreidde zich als een loopend vuurtje door onze gedrukte stad en bracht vooral in de 
gelederen der arbeidersklasse groote verslagenheid teweeg.

Wat ’t Statenlid P.A. May voor ons land en volk heeft gedaan gedurende zijn ruim 20 jarig 
lidmaatschap der Kol. Staten, een opsomming daarvan te geven zouden onzen heelen avond 
kunnen vullen. Ik wensch slechts in herinnering te brengen de dag toen de heer May voor ’t 
eerst in de Kol. Staten achter de groene tafel plaats nam.

15 November 1912.

Wij lezen uit de handelingen der Kol. Staten van dien datum het volgende: 

<‘De voorzitter (da Costa) deelt mee, dat ingekomen zijn de geloofsbrieven van den heer P.A. 
May.

De heer Thomson (lid van de commissie van onderzoek) rapporteert, dat na onderzoek van de 
door den heer May overgelegde stukken gebleken is, dat deze beantwoorden aan de voorschriften 
van het kiesreglement en dat blijkens bericht van den Gouvernements-Secretaris genoemde 
heer in handen van den Gouverneur de eed als lid van de Kol. Staten heeft afgelegd.’>

Geachte Heer May.

Het Surinaamsch volk mag zich gelukkig prijzen toen op den 15n November 1912 als gevolg 
van de stembusuitspraak U geroepen werd tot een zetel in de volksvertegenwoordiging.
Ruim twintig jaren hebt ge met stalen energie en goeden wil en met een U eigen behouden 
zienswijze de belangen van Uw land en volk voorgestaan.

Wij danken U daarom voor al het goede en vele nuttige, dat U door Uw ijveren in de Kol. 
Staten voor ons hebt tot stand gebracht.

Wij danken U ook voor den ijver welke U in de Kol. Staten aan den dag legde, meestal wanneer 
het ging om groote levensbelangen van ons land en volk.

U weet het beter, geachte heer May; het land en zijn bevolking maken een zwaren en moeilijken 
tijd door. Werkloosheid en toenemende armoede geeselen ons volksbestaan op eene wijze als U 
het misschien nog nooit tevoren in Uw moeizaam en strijdend leven hebt meegemaakt.
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En daarom, spijt het ons innig, de arbeidersklasse van Suriname, dat wij door toedoen van den 
druk der tijden, geen grootscher en rijker vertoon U konden geven dezen avond, nadat U ruim 
20 lange jaren voor onze levensbelangen in de vuurlinie hebt gestaan.

Aanvaard daarom, heer May, op dezen avond en na dezen, naast het huldebetoon van alle 
groepen uit onze samenleving, als blijk van waardeering voor Uw werken en streven en ’t 
belang van land en volk, de duizenden heil-beden, die heden avond uit eenvoudige harten 
opstijgen tot den Allerhoogste; een bede, voornamelijk, dat U nog lange jaren voor ons land en 
volk behouden moogt blijven en dat wij na dezen avond nog steeds mogen blijven profiteeren 
van Uw bezonken oordeel en jarenlange rijpe ervaring, tot heil van land en volk, ons dierbaar 
Suriname.

Ik heb gezegd’, aldus Louis Doedel.[61]

 aan het eind van de redevoeringen en het uiten van uitbundige lovende woorden aan 
het adres van P.a. May overhandigde Doedel de jubilaris een geschenk:

‘Mij is het voorrecht gegeven U het vaandel, het geschenk der Volksklasse van Suriname, te 
overhandigen.

Dit vaandel met het opschrift: <Huldiging- van den Volksvriend en strijder voor Waarheid en 
Recht>, moet voor U en voor ons het symbool zijn, dat de strijd nog niet volstreden is.

Moge vooral dat teeken voor de ,,jongeren” de horizon zijn waaraan wij ons allen richten; de 
goede strijd voor een absolute gelijkwaardigheid der rassen over het geheele gebied van Groot-
Nederland.

Ik heb gezegd!’[62]

 Terwijl Doedel sprak over de gelijkwaardigheid van rassen, nam bij het gouvernement 
hand over hand de angst voor het communisme toe, alsook het besef dat een strijd tegen 
het communisme mogelijkheden bood om anderen die zich tegen het koloniaal bestuur 
keerden onschadelijk te maken.

 4.5.1 Eind 1932 nieuwe organisaties opgericht
 Na de ontbinding van de SaWo richtten dezelfde bestuursleden het Surinaamsch 
Arbeiders Verbond (SaV) op. De activiteiten van het verbond werden bemoeilijkt want de 
overheid hield vast aan het verbod zalen te verhuren, ook voor het SaV. Bij de uitgave 
van het pamflet Terreur in Suriname was het SAV betrokken. Dit pamflet bevatte ‘een 
door Doedel geschreven “kaderrubriek voor hen, die in de arbeidersbeweging vooruit willen”’. 
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Hij stelde dat in deze tijd van onderdrukking door het Bestuur meer vergde van de 
kaderleden van de arbeidersbeweging. (Scholtens, 1986: 70) Doedel maakte hier gebruik 
van zijn journalistieke talent. In hoofdstuk 5 komt dit pamflet uitgebreider aan bod.

 Tijdens een vergadering van het SaV op 15 december 1932 richtte men het Surinaamsche 
Werkloozen Strijd Comité (SWSC) op. De leden L. Doedel, J.R. Wolff, T. de Sanders, H. 
Denneboom, J. van eer, W. Doorson en J. Warner vormden het bestuur. een van de zes 
punten waarvoor het bestuur pleitte, was ‘gouvernementssteun aan settlers voor uitoefening 
van vruchtencultuur.’ (Scholtens, 1986: 71) Dit punt was opmerkelijk. Doedel had al in 
1924 als minderjarige met steun van de gouverneur een aanvang gemaakt met dit project 
in de buurt van Lelydorp. ook had hij tien maanden na zijn ‘gevangenneming’ in de 
psychiatrische kliniek Wolffenbuttel in 1937 de gouverneur wederom hulp gevraagd om 
met een vergelijkbare project te mogen beginnen.

 Na de oprichting van het SWSC schreef Doedel een ingezonden brief waarin hij het 
landsbestuur om een effectief beleid vroeg: ‘Op tegen het honger-regime! Op voor brood en 
werk!’ Twee weken na de oprichting van het SWSC werd Doedel vervangen door Van de 
Ven. (Scholtens, 1986: 71)

 4.6 Toenemende vrees voor opkomend communisme
 Het gouvernement zag het hongeroproer van 1931 als het moment waarop het 
communisme voet aan de grond kreeg in Suriname. Hoewel het over de opstand sprak in 
termen van relletjes ging er een diepe vrees onder schuil:

‘[Pg] Van Haaren had deze rellen getypeerd als ‘baldadigheid van het rapalje’, maar ondertussen 
was hij als gezagsdrager ook angstig geworden voor het rode gevaar. “Het communisme 
heeft hier zijn intrede gedaan,” schrijft hij. “De opstand van 1931 was onderdrukt, maar het 
communisme kreeg men niet het land uit. Het gistte onder het volk”.’ (Hengel 2017)

 In de stukken over het afnemen van de rechtspersoon van de SaWo viel het woord 
‘communisme’ regelmatig en ook steeds vaker als grond voor actie of reactie. op 
pagina 80 van zijn verslag over het hongeroproer meldde gouverneur Rutgers enkele 
bijzonderheden over Doedel en de anderen uit Curaçao:

‘Vast staat, dat de verklaring der bovengenoemde feiten (in deze studie de van belang zijnde 
feiten vermeld) voor een deel ligt in de invloeden door de uit Curaçao teruggekeerde werkloozen 
aldaar ondergaan. Met name geldt dit voor de uitdrukkingswijze in het pamphlet van den heer 
DOEDEL en van sommige sprekers op de vergadering van 28 October.
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Daarnaast is het bekend, dat exemplaren van de “Tribune” hun weg vinden naar Paramaribo.

Het is aannemelijk, dat deze relaties – mede in verband met de ook hier het publiek in ongun-
stigen zin ontwikkelende films – voldoende zijn, om de wijze van optreden bij de wanorde-
lijkheden te verklaren.

Anderzijds moet rekening gehouden worden, ook voor de toekomst, met het feit, dat er een 
internationaal werkende, rechtstreeks tegen het gezag gerichte, communistische organisatie 
bestaat, die blijkens het bedekt verspreiden van de “Tribune”, ook in Suriname haar handlang-
ers heeft.

De daartoe behoorende en daaraan verwante elementen hebben het uitlokken en bevorderen 
van relletjes als die van 28 October 1931 als een der strijdpunten op hun program. Het is niet 
wel denkbaar, dat zij zich ditmaal geheel onbetuigd gelaten zouden hebben en ook voor het 
vervolg moet met hen rekening gehouden worden.’[63]

 ook in de samenleving vatte het idee post dat het communisme vanuit de wereld 
onder andere via Curaçao naar Suriname kwam. Na het hongeroproer schreef het zen-
dingsblad van de evangelische Broeder gemeente ‘Ons Suriname’ in december 1931 
onder meer: ‘Zonder twijfel is bij de onlusten communistische actie te constateeren. Onder de 
van Curaçao als werkloos teruggekeerden zijn eenigen ,,wereldwijs” geworden.’ (citaat in: De 
Banier 19 jan 1932, p. 7-8)

 4.6.1 Angst Rutgers voor driemanschap Doedel, Van Eer en De Sanders
 Na de ontbinding van de SaWo begin juli 1932 bleef de overheid extra alert op de 
activiteiten van Doedel, De Sanders en Van eer. De autoriteiten waren duidelijk onder de 
indruk geraakt van de inhoud van het bulletin van 7 september 1932 over de huldiging 
van Statenlid P.a. May door Doedel. gouverneur Rutgers bracht ruim een week later, op 
16 september, de minister van Koloniën op de hoogte van de ontwikkelingen. ook bereid-
de hij zich voor op te nemen maatregelen tegen het driemanschap Doedel, De Sanders 
en Van eer. Met name verzamelde hij compromitterend materiaal over Theo de Sanders; 
materiaal dat hij in stelling zou kunnen brengen ‘indien in de Tweede Kamer verdedigers van 
de S.A.W.O. mochten opstaan’.[64]
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Rutgers berichtte over de mannen die hij gevaarlijk achtte. Het politierapport genoemd 

bij nr. 1 is opgenomen in bijlage 11.[65]
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Sanders en Van Eer. Bron: Scholtens, 1986.

 gouverneur Rutgers kon zeer negatieve gegevens over het verleden van Theo de 
Sanders verzamelen, te gebruiken als de SaWo bij de Tweede Kamer  haar ontbinding zou 
aanvechten. op 10 september 1932 ontvingen gouverneur Rutgers, de Pg en commissaris 
van politie Van Beek van de adjunct-inspecteur van politie Molly een rapport over de 
antecedenten van Theo de Sanders. Uit het onderzoek van F.T.g. Molly over De Sanders 
bleek dat hij zich in het verleden in Suriname en in Demerara in verschillende perioden 
schuldig had gemaakt aan diefstal, verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. In 
Demerara zat hij een straf van 3 à 4 jaar uit en in Suriname onderging hij een straf van een 
jaar. (zie bijlage 11)

 Doedel in 1931 als communist bestempeld
 In 4.2 zagen we dat het gouvernement, en met name de gouverneur in zijn eerste 
verslag over het hongeroproer, nog steeds redelijk welwillend tegenover Doedel stond, 
hoewel hij toch een van de grote organisatoren achter de bijeenkomst was die uitmondde 
in het hongeroproer. echter, in 1933, nadat de angst voor het communisme hand over 
hand was toegenomen, veranderde deze kijk op Doedel. Uit de volgende passage uit het 
verslag van Rutgers uit 1933 blijkt dat het gouvernement Doedel met terugwerkende 
kracht al vanaf zijn uitwijzing in april 1931 uit Curaçao aanmerkte als een communistisch 
handlanger:
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‘De 1ste-secretaris, L. DOEDEL, is Uwer Excellentie reeds bekend uit zijne op Curaçao gevoerde 
actie, welke aldaar tot zijne uitzetting leidde, en uit mijn verslag over de ongeregeldheden in 
October 1931, waarbij hij eene hoofdrol speelde. Zooals uit mededeelingen van den procureur-
generaal, uit het door DOEDEL zelf gepubliceerde, boven reeds genoemde, pamflet en ook uit 
zijn optreden blijkt, is genoemde DOEDEL een handlanger en uitvoerder bij de van buiten 
geleide communistische actie in Suriname.’ [66, nadruk NM]
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  Hoofdstuk 5  Communistenjacht en     
  muilkorfwetgeving, 1933-1935

 In 1933 nam met de komst van anton de Kom naar Suriname de strijd tegen 
vermeende communisten een grote vlucht. De Kom sloot men op, net als Doedel later, 
toen hij op audiëntie wilde gaan. Bij de protesten daartegen schoot men met scherp 
op demonstranten. Intussen werkte men aan nieuwe wetgeving tegen het uitgeven en 
verspreiden van het bestuur onwelgevallige literatuur – pamfletten en schotschriften 
zoals Doedel die veel uitgaf. Deze publicaties wilde men aan banden leggen of onmogelijk 
maken via een muilkorfwetgeving. Geheim agenten infiltreerden in nieuw opgerichte 
socialistische organisaties zoals de Surinaamse Democratische arbeiderspartij. Men 
maakte gebruik van het vertrouwen dat de infiltrant genoot, en ook van onbetaalde en 
betaalde informanten (die laatsten stonden in de volksmond bekend als ‘dallah skotoe’). 
overal in dit alles vinden we de immer actieve Doedel terug:

‘In 1933 heeft Doedel een ‘Kantoor voor Algemene Zaken’ opgezet, dat onder andere een 
vakliedenbeurs is begonnen om beter zicht te krijgen op de omvang van de werkloosheid en 
om te bemiddelen bij werk. Hij geeft in de daaropvolgende jaren een hele serie pamfletten, 
manifesten en kranten zoals de Banier uit, waarin hij voortdurend aandacht vraagt 
voor de problemen waarmee arbeiders, kleine boeren en werklozen te kampen hebben en 
waarin het Koloniaal Bestuur een krachteloos beleid ten aanzien van de economische crisis  
verwijt.’[1]

 Vanuit het Kantoor voor algemene Zaken gaf Doedel ook het blad Jong Suriname uit, 
waarvan hij zelf de redacteur was. In 1934 werd hij bestuurslid van de Jongeren Studieclub 
met als voorzitter spiegelmaker Heinze (dezelfde die door rechter Vettewinkel werd 
geslagen, zie 4.3.4) en Wijngaarde, Van eer en Wolff als de andere bestuursleden.[2] een 
pamflet dat hij uitgaf met een tekst van De Kom en hemzelf was een directe aanleiding 
voor het instellen van de muilkorfwetgeving, waar hij en anderen in 1934 mee te maken 
kregen.

 5.1 Geheime politie Gouvernementsplein stopte Anton de Koms audiëntie
 Het moment van arrestatie van Louis Doedel in 1937 vertoonde veel overeenkomsten 
met die van zijn medestander en contactpersoon anton de Kom in 1933. Rond dit ogenblik 
schreef gouverneur Rutgers aan de minister van Koloniën:

‘Vroeg in den morgen van 1 Februari begon andermaal de toeloop, hoofdzakelijk van Javanen en 
Creolen, naar de Pontewerfstraat. Tegen 9 uur verliet DE Kom zijne woning, om op audiëntie 
te gaan; eene geheele volksmenigte sloot zich bij hem aan en sloeg de richting in van het 
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Gouvernementshuis. Dank zij het tactvol optreden van een der inspecteurs van politie werd 
DE Kom zelf naar het politiebureau geleid en daar gearresteerd.’[3]

 gouverneur abraham Rutgers noemde anton de Kom ‘een overtuigd communist’. In 
maart 1933 rapporteerde Rutgers de minister van Koloniën over de contacten van Louis 
Doedel en anton de Kom. Rutgers:

‘Het eerst was hiervan [de komst van De Kom, NM] melding gemaakt in het op 8 december 
1931 door den Surinaamschen Volksbond (L. DOEDEL) uitgegeven blad “De Volksbode”. Het 
toenmalig bericht luidde: “Kameraad DE KOM. Wij vernemen, dat per “de Stuyvesant”, die 
op of omstreeks 24 December a.s. hier kan zijn, kameraad DE KOM naar zijn geboorteland 
Suriname terugkeert”.’[4]

 Verder zei de gouverneur dat De Kom bij zijn aankomst was

‘voorzien van communistisch lectuur, zoals “De opbouw van Sovjet Rusland, Rusland, de 
Communistisch Gids, De Tribune” en dergelijke.[..] Reeds bij aankomst liet hij zich tegen 
Doedel c.s., die ter verwelkoming aan boord waren, uit, dat er onrust moest komen en dat hij 
zeker aan de overwinning van het communisme geloofde.’[5]

 Naar zeggen van de gouverneur was De Kom van plan geweest direct in actie te 
komen met een massale opstand tegen het bestuur. Dit lukte echter niet omdat hij geen 
vergunning kreeg voor het houden van een vergadering. Daarop mobiliseerden De 
Kom en anderen steeds meer Surinaamse bevolkingsgroepen en hield De Kom op zijn 
woonadres bijzonder druk bezochte toespraken. op 31 januari, aldus Rutgers, was de 
hele stad in rep en roer en werd de commandant der troepen ingeschakeld om de orde te 
helpen bewaren, mocht het tot werkelijke verstoring daarvan komen.

 op 1 februari begaf De Kom zich in de ochtend naar het gouvernementsplein om ter 
audiëntie te gaan bij de gouverneur. In plaats daarvan kreeg hij inspecteur Mac Donald 
(zie ook hoofdstuk 6) te spreken, die hem aanried mee te gaan naar het bureau waar hij 
dan de Pg zou kunnen spreken. De Kom stemde hierin toe en werd vervolgens op het 
bureau gearresteerd terwijl buiten de politie de menigte verspreidde. Deze details komen 
overigens uit het conceptverslag van de gouverneur:
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Het conceptverslag bevatte nog de details over de gang van zaken en namen.[6]

 aantekeningen in de kantlijn: ‘Waar nergens een autoriteit met namen genoemd is lijkt het 
mij beter te spreken van ‘een inspecteur’’ En onder: ‘[DE KOM zeide daarop] Wat moet ik dan 
doen waarop de inspecteur hem toevoegde ‘Dat weet ik niet maar ga mee naar het politiebureau 
daar is de PG en de CvP en dan kunnen we verder zien’ welk voorstel door de Kom werd 
geaccepteerd’

 In het verslag dat naar de minister ging, stond kortweg: ‘Dank zij het tactvol optreden 
van een der inspecteurs van politie werd DE KOM zelf naar het politiebureau geleid en daar 
gearresteerd.’[7]

 Na arrestatie van De Kom vervolgde Rutgers: ‘Dien zelfden dag had, op daartoe verkregen 
verlof van het Hof van Justitie, huiszoeking plaats bij DE KOM, DOEDEL, DE SANDERS 
EN LIESDEK’’[8] Bij die huiszoekingen vond men genoeg communistisch materiaal om 
De Kom vast te kunnen houden. In de stad bleef het echter de dagen daarna bijzonder 
onrustig. Mensenmassa’s bleven op de been en riepen luidkeels om de vrijlating van De 
Kom.
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‘Op 7 februari 1933 liet procureur-generaal Frans van Haaren in Paramaribo het vuur openen 
op een demonstratie. Er vielen twee doden en tientallen gewonden.’ (Van Hengel, 2017) Pg 
Van Haaren oordeelde dat het schieten op de mensenmenigte uiteindelijk een goed effect 
had gesorteerd: ‘Voor de toekomst zal dit blijven werken, want het tuig heeft nu ondervonden, 
dat ook de politie niet terugdeinst als het moet om op de massa te schieten.’ (Van Hengel, 2017) 
Landvoogd Rutgers meldde onder meer aan de minister van Koloniën:

‘Het verloop der gebeurtenissen, gezien in het licht der boven aangehaalde geschriften van 
DE KOM en DOEDEL, past geheel in het kader van de bekende communistische methoden, 
zoals te verwachten was bij eene actie, waarvan een overtuigd communist de leiding in handen 
heeft.’[9]

 

 PG Van Haaren liet op 7 februari 1933 op deze menigte bij het Parket van Justitie te Paramaribo 

schieten toen deze om de vrijlating van Anton de Kom vroeg. (Bron foto: Van Hengel, 2017)

 Na vragen van het Tweede Kamerlid IJzerman om inlichtingen te geven over de 
oorzaken en het verloop van de ongeregeldheden op 7 februari 1933 ontving de minister 
van Koloniën ruim een maand later het verslag van gouverneur abraham Rutgers.

 5.1.1 1934: Gouvernementsplein nu standaard in de gaten gehouden?
 Begin 1934 werd uit het verslag van hoofdagent van politie Josef Limon duidelijk dat 
de geheime politie toezicht hield op de mensen op het gouvernementsplein die trachtten 
bij de gouverneur op audiëntie te gaan.
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Geheim agent Limon: ‘de menschen (mannen) spraken in hoofdzaak over werk; zij hadden 
geen van allen wat te verrichten en zagen reikhalzend uit naar het moment waarop her [sic] 
gouvernement hen zou helpen; enkelen hadden vernomen dat Openbare Werken een dezer 
dagen zou oproepen voor werk; dat zou gebeuren a.s. Zaterdag, volgens anderen weer a.s. 
Dinsdag.[..]

Enkelen hadden het ook over de Kom en wel dat deze nog in deze maand in Suriname zou 
terugkeeren; dat zou gebeuren op 14 of 15 Januari a.s. en op die dagen zouden de scholen 
gesloten worden.’[10]

 De volgende passage zou mogelijk ook van toepassing zijn geweest op Louis Doedel 
op 29 mei 1937.

‘[..] verder hadden anderen het er over dat zij zich hadden aangemeld om den Gouverneur te 
spreken, doch waren heen gezonden door den adjudant. Wat moesten zij doen zinder [sic] werk, 
zonder brood voor hun kinderen; het was dan beter dat zij allen werden doodgeschoten.’[11]

 Geheim agent op het Gouvernementsplein Josef Limon bevestigde in de jaren dertig dat vooral 

werklozen op audiëntie wilden gaan bij de gouverneur.[12]
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De geheime politie trof op 10 januari 1934 ’s ochtends op het Gouvernementsplein vijftien 

mensen aan die zich naar het Gouvernementshuis op audiëntie begaven.[13]

 5.2 De muilkorfregelingen van 1933
 Onwelgevallige pamfletten en vlugschriften zoals die van Doedel waren het gou-
vernement zo een doorn in het oog dat men eind 1932 besloot tot actie over te gaan. De 
gouverneur presenteerde begin 1933 vier antirevolutionaire conceptverordeningen die 
vooral ten doel hadden meer grip te krijgen op wat er aan gedrukte lectuur verscheen. 
Inderhaast werd wetgeving die van kracht was in oost-Indië overgenomen en naar 
eigen hand gezet. Uit vrees voor weerstand vanuit de Koloniale Staten stuurde men de 
ontwerpen voor goedkeuring naar de minister van Koloniën, zodat deze ingeval van veel 
weerstand in Suriname zelf, de verordeningen via een Koninklijk Besluit kon realiseren. 
Het was de waarnemend gouverneur en normaliter Pg Van Haaren die expliciet 
voorstelde aan de minister om de Koloniale Staten te omzeilen als die dwars zouden 
gaan liggen:
 

Doelbewust de Staten omzeilen was het plan.[14]
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 Dat men daar in Nederland wel toe bereid was, had echter voor gouverneur en Pg 
twee onverwachte gevolgen. op het ministerie van Koloniën in Nederland was men not 
amused dat de wetgeving naar eigen hand was gezet. Men vond de aanpassingen slordig 
en eiste een gedegener overeenkomst met de wetgeving in de oost.[15] De aanpassingen 
waren echter geenszins ‘slordig’, maar waren ingegeven door de Surinaamse realiteit: men 
wilde niet per se kranten aan banden kunnen leggen, maar juist ook losse of infrequent 
verschijnende publicaties en in Nederland gedrukte stukken. Door de verplichting de 
wetgeving bij te werken verdween dit doel naar de achtergrond.

 Pas in 1937 deed de gouverneur nog een poging er werk van te maken om te kunnen 
optreden tegen dergelijke publicaties (zie 7.3). In Suriname zelf echter raakte men juist 
vooral bevreesd voor de persvrijheid van die reguliere kranten. In de Staten noemde 
men de concepten ‘muilkorfverordeningen’, juist vanwege de vanuit het moederland 
opgelegde verplichting de wetgeving te richten op drukwerken die ‘periodiek ver-
schijnen’.[16] Uiteindelijk werkte de aanpak van Van Haaren en Rutgers wel, want 
minister Colijn negeerde samen met hem de bezwaren die de Staten  inbrachten en 
wettigde de verordening via een Koninklijk Besluit.[17]

 Uit de correspondentie over dit alles bleek dat Doedel zelf één van de directe 
aanleidingen vormde in de ontstaansgeschiedenis van de wetgeving. De gouverneur gaf 
in zijn memorie van antwoord een pamflet uitgegeven door Doedel (met een artikel van 
anton de Kom getiteld Terreur in Suriname, en daarnaast ook een ‘Kaderstuk’ van de hand 
van Doedel zelf) als voorbeeld. Dit waren de drukwerken die hij graag wilde verbieden 
met de nieuwe regelingen, maar door de aanpassingen die hij aan de tekst moest doen op 
last van het moederland zou dat niet lukken:
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In een verslag van de gang van zaken opgesteld door waarnemend PG Lambers 

in 1937 werd de betreffende passage van de gouverneur geciteerd.[18] 

 Uiteindelijk werd bij gouvernementsbesluit nr. 96 het Koninklijk Besluit van 26 oktober 
1933 nr. 17, met bepalingen over drukwerken, gepubliceerd en waren de regelingen waar 
de Staten zich zo tegen verzet hadden toch een feit.

 Het pamflet van Doedel en De Kom was ook onderdeel van het verslag van gouverneur 
Rutgers aan de minister van Koloniën over de rellen rond de arrestatie van De Kom:

‘Als verder bewijs van de communistische leiding bij de onruststokers in Suriname moge 
dienen het op 17 October 1932 door L. DOEDEL, uitgegeven pamflet, overgedrukt uit de 
Tribune, onder den titel: 

TERREUR IN SURINAME, 
door ADEK (Suriname). 

Nederlandsch Koloniale regeering verbiedt de S.A.W.O., aldus aanvangende: „De S.A.W.O. 
(Surinaamsche Arbeiders en Werkers Organisatie) streefde naar een vrij Suriname, los van 
de imperialistische knechting…. Het verzet tegen de blanke overheersching werd met den dag 
grooter en grooter, enz.” 
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Uit het bij dit stuk gevoegd artikel van DOEDEL zelf zij nog het volgende geciteerd: 

,,In den toestand en de positie waarin onze beweging heden ten dage, door het gekuip tegen 
haar is komen te verkeeren wordt vol man geëischt van ieder Bestuurs of Kaderlid van onze 
beweging, zoo ook in het bewerken van het terrein, langs alle mogelijke en denkbare kanalen, 
totdat de tijd gekomen zal zijn, waarin wij, de arbeidersklasse van Suriname, het voorrecht 
zullen kunnen en mogen smaken, van het recht, ons bij ,de grondwet toegekend. 

„Eerst zal het moeten gaan in of door de kleine dingen: „gehoorzaamheid aan de leiders, het 
fungeeren als voelhorenobject, het met overgave opvolgen van de paroolen, welke in het belang 
der arbeidersklasse worden gegeven.” 

In verband met het voorgaande behoeft het geen verwondering te wekken, dat geregeld 
communistische lectuur in Suriname verspreid wordt. Bij de gedane huiszoekingen werd deze 
dan ook ruimschoots aangetroffen en verschillende ontvangers van Hollandsche dagbladen 
vonden deze — soms tot hunne verbazing — tusschen hunne couranten.’[19]

 gouverneur Rutgers informeerde de minister van Koloniën in maart 1933 verder dat 
deze ‘onruststokers’ communistische methoden en strijdmiddelen zullen toepassen, die 
in alle koloniale gebieden in beginsel dezelfde zijn. Deze methoden vatte gouverneur 
Rutgers als volgt samen:

‘a. Zoolang mogelijk ondergronds, in het geheim werken en het communistisch karakter van de 
actie camoufleeren. 

b. De ontevredenheid op elk gebied aanwakkeren en de bevolking ophitsen tegen kerk en 
godsdienst, tegen de Overheid, de gezagsorganen en de beter gesitueerden, dus het bevorderen 
van godsdiensthaat, klassenhaat en rassenhaat. 

c. Onrust verwekken onder de ordelievende bevolking door geruchten, dreigbrieven en dergelijke. 

d. Straatbetoogingen en stakingen uitlokken, waarbij botsingen met de politie welkom zijn, ook 
als er slachtoffers vallen, omdat daaraan nieuw agitatiemateriaal ontleend kan worden. 

e. Terroristische daden, vernielingen en brandstichting. 

ƒ. Aantasten van het gezag van politie en justitie en ten slotte omverwerping van het centrale 
gezag.’[20]
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Rutgers onderbouwde zijn eerder genoemde samenvatting:

‘De loop der gebeurtenissen in Paramaribo, zooals deze eerst geleid heeft tot de uitbarsting op 28 
en 29 October 1931 [‘Hongeroproer’, NM] en daarna tot die op 7 Februari 1933 [arrestatie 
anton de Kom, NM], alsmede de geleidelijk door de justitie verzamelde gegevens, bevestigen 
volkomen het inzicht, dat de oorzaken daarvan in de eerste plaats gezocht moeten worden 
in de stelselmatige actie van communistische zijde volgens de vaststaande communistische 
methoden, daar de bovengenoemde richtlijnen onmiskenbaar daarin zijn terug te vinden.’[21]

 In de strijd hiertegen had Rutgers met de muilkorfregelingen dan wel niet helemaal 
gekregen wat hij wilde, maar ze vormden toch een geducht wapen.

 5.2.1 Nieuwe wapen nog niet direct ingezet tegen Doedel en Jong Suriname
 In 1933 smeedden de Pg en de gouverneur al plannen om de activistische journalist 
Doedel monddood te maken. Zijn antikoloniale artikelen waren schadelijk voor het 
voortzetten van het Nederlandse gezag in hun kolonie Suriname.

 op 9 december 1933 schreef Pg Frans van Haaren aan gouverneur Kielstra welke 
maatregelen te nemen waren tegen journalist Doedel, naar aanleiding van een artikel van 
hem in Jong Suriname van 8 december:
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‘Op het jongste nummer van ,,Jong Suriname” heb ik aanstonds de aandacht van den Adv. 
Gen. gevestigd; tot mijn spijt heb ik de 2 voorafgaande nummers op het oogenblik niet ter 
beschikking, maar vooral ook met het oog op den inhoud dáárvan, staat het n.m.b.m. vast dat 
men op het terrein gekomen is, niet slechts van art.182 bis en ter, maar ook van de artikelen 
136 bis en 136 quater van het Wetboek van Strafrecht en van art: 3 van G.B. ’33 no 96. Alle 
artikelen van dit blaadje toch hebben de duidelijke strekking om min-’
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‘[min]achting jegens het gezag en het bestuur alhier aan te kweeken; schering en inslag is het 
vóórhouden aan het volk van een wanhoopstoestand, tot redding waaruit het bestuur niets doet; 
het opschrift ,,niet over praten, maar steeds eraan denken”, zinnen met inhoud als ,,Holland, ich 
bin dich müde”, ,,donker Suriname, oerwoudig gewest van Nederland, waarheen richt gij ons, 
wij, kinderen van het land, die smachten naar licht, lucht, leven en vreugde? Ja, Waarheen!” 
,,of het zoover gevorderd is dat de Surinaamsche werkloozen verhongeren moeten of zullen 
wachten tot schoone beloften hen weder naar onnoemenwaardige daden zullen prikkelen”, dat 
alles, geschreven door Doedel, v. Vliet, e.a. allen…’

 
‘[allen] bekend uit de woelige dagen van October ’31 en/of Februari ’33, werkt ten eenenmale 
suggestief in de richting van aanranding van het gezag en van verstoring der openbare orde; 
vroeger stond men hiertegenover; thans is de redactie van art.136 bis (,,ook zijdelings of in 
bedekte termen”, ,,wordt aangeprezen of daarvoor stemming wordt gemaakt”) zoo ruim dat dit 
langzaam maar zeker en sterk invretende vergif nog tijdig kan gestuit worden.
Mr. de Niet heb ik gewezen op de vorenaangehaalde artikelen en, zoo noodig, zal ik in overleg 
met hem de verdere gedragslijn bepalen, na vooraf Uwe Excellentie daarvan in kennis te hebben 
gesteld.’
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‘Ofschoon er m.i. wel reeds termen zouden bestaan om m.b.t. dit blaadje den weg van art. 3 
van G.B. ’33 no 96 in te slaan, vraag ik mij toch af of het geen aanbeveling verdient eerst af 
te wachten wat met hulp van den strafrechter in deze kan bereikt worden; een veroordeelend 
vonnis bijv. naar aanleiding van de artt. 136 bis en/of quater zou den ondergrond ervoor 
ongetwijfeld versterken, terwijl latere blaadjes niet onwaarschijnlijk de redenen daartoe nog 
dringender zullen maken.
Tenzij Uwe Excellentie daar eerder prijs op stelt, zou een en ander aanstaanden donderdag op 
het gewone spreekuur nader kunnen worden behandeld.
De Proc. Gen. Van Haaren.’[22]

 Van Haaren was zich terdege bewust van de impact van de nieuwe regelingen en 
stelde voor om eerst via andere wegen te kijken of Doedel en Jong Suriname aan te pakken 
waren. Pal daarop kreeg Doedel een smaadaanklacht te verduren, gebaseerd op dezelfde 
aflevering van Jong Suriname waar de Pg zich zorgen over maakte.
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 5.2.2 Doedel smaadaanklacht wegens aan de kaak stellen audiëntie-politie
 Doedel was duidelijk van deze praktijken op de hoogte en ageerde er ook tegen in 
Jong Suriname, wat hem een kort geding opleverde

    

De Surinamer 20 december 1933, p. 2 en De West 31 januari 1934, p. 3.

 5.3 Dallah Skotoes en andere informanten
 In de strijd tegen het communisme maakte het bestuur graag gebruik van informanten 
uit alle lagen van de bevolking. er bestond, ook al voordat men zich veelvuldig met het 
communisme bezig ging houden, een heel netwerk van stedelingen en landbouwers 
dat het gouvernement en de politie informeerde. In de jaren 30 en 40 ging dat onder 
meer over plannen die arbeidersorganisaties en verenigingen aan het voorbereiden en 
uitvoeren waren. Mensen konden de functie ‘buitengewoon agent van politie’ krijgen, 
een van de laagste rangen binnen het politieapparaat. Maar ook maakte men gebruik van 
burgers die tegen een vergoeding van ƒ 2,50 (of meer) per maand de politie informeerden. 
In de volksmond noemde men zo een informant ‘dallah skotoe’. Dit is Surinaams voor 
‘agent voor ƒ 2,50,-‘ De informanten kregen aanvankelijk maandelijks dat bedrag of meer 
als vergoeding voor hun inlichtingenwerk. In 1941 bedroeg de beloning tussen vijf en 
vijftien gulden:
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Lijst van ‘buitengewone agenten van politie en particuliere personen’ in het district Suriname die in 

1941 een beloning ontvingen van de overheid.[23]

 ook in 1947 ging er bij het koloniaal bestuur een lijst rond van mensen die de politie 
in 1946 goede diensten hadden bewezen in het district Suriname ‘bij het opsporen en 
achterhalen van strafbare feiten’:
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De ‘buitengewone agenten van politie en kleinlandbouwers’ die in 1946 verdienstelijk 

waren voor het gouvernement.[24]



213                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |



214 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 5.3.1 Ook politie werkzaam in Wolffenbuttel, al vlak na de oprichting
 In hoofdstuk 8 kom ik uitgebreid terug op het reilen en zeilen in de psychiatrische 
kliniek Wolffenbuttel. Hier is alvast het vermelden waard dat zich onder het personeel 
ook buitengewone agenten van politie bevonden. In 1903 verleende men verpleger 
andries Dolstra eervol ontslag. Uit het gouvernementsbesluit daartoe is op te maken dat 
Dolstra daar behalve verpleger ook die functie vervulde:
 

Op zijn verzoek werd begin augustus 1903 aan Andries Dolstra eervol ontslag verleend. Hij werkte 

ook als buitengewoon agent van politie op de terreinen van de voormalige plantage Wolffenbuttel:
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‘Gelezen het schrijven van den hoofdverpleger in de inrichting ter verpleging van krankzinnigen, 
A. Dolstra. dd. 18 juli 1903 houdende onder meer verzoek om eervol ontslag wegens ziekte;
  Herzien de resolutiën van 
7 Juli 1903 No 165 Geheim
15 Juli 1903 No 177 Geheim
20 Juli 1903LaA No 8057
  Besluit:
 Aan den hoofdverpleger in de inrichting ter verpleging van krankzinnigen A. Dolstra, tevens 
buitengewoon agent van politie op de terreinen vroeger tezamen gevormd hebbende de plantage 
Wolffenbuttel, op zijn verzoek, met ingang van 1 Augustus e.k. eervol ontslag uit ’s landsdienst 
te verleenen.
  Afschrift te zenden aan den Procureur Generaal en extract aan den Administrateur van 
Financiën en aan Dolstra.
  Voor eensluidend afschrift,
De Gouvernements-Secretarie.’[25]

 Niet alleen over de kliniek, maar ook over Dolstra volgt meer in hoofdstuk 8, daar 
de aanleiding voor zijn ontslagaanvraag was dat hij als hoofdverpleger een verpleegster 
onder werktijd bezwangerde, in Wolffenbuttel.

 5.3.2 Redacteur A.J. Morpurgo leidde met het gouvernement een 
 inlichtingendienst
 Rond de periode van de gedwongen opname van Doedel in psychiatrische instelling 
Wolffenbuttel, mei 1937, stond alfred Johan Morpurgo, redacteur en uitgever van De 
Surinamer, op goede voet met het gouvernement en justitie. al vanaf 1931 deed Morpurgo 
speurwerk voor het politieapparaat. (Scholtens, 1986: 115) Het navolgende maakt duidelijk 
dat redacteur a.J. Morpurgo samen met het gouvernement een inlichtingendienst leidde 
en dat hij zowel bij de gouverneur als bij de Pg een machtige positie innam.

 al in 1933 was bekend dat a.J. Morpurgo als redacteur van De Surinamer betrokken 
was bij spionage. In een brief van 12 maart 1933 aan provicaris H. Ruijter stelde Morpurgo 
‘dat hij al anderhalf jaar voor het Parket politiek speurwerk verricht.’ (Scholtens, 1986: 115; 
archief Bisdom Paramaribo, Nr. 0 107)

 op 22 januari 1934 stuurde provicaris H. Ruijter (functionaris van de bisschop) de 
volgende vertrouwelijke brief naar gouverneur Kielstra. Hieruit bleek dat Morpurgo 
een centrale positie innam binnen de top van het bestuurlijk apparaat. Morpurgo 
communiceerde tussen de gouverneur en de Pg via een inlichtingenman van de politie, 
in dezen de onderwijzer Pooters. Tevens zorgde hij voor een opvolger van Pooters nadat 
deze ander werk had gekregen.[26]
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 De gouverneur en Pg zijn de twee hoogste ambtenaren c.q. bestuurders van Nederland 
in Suriname. een indicatie voor de bijzondere machtspositie van de redacteur van De 
Surinamer Morpurgo bleek al uit de volgende zinsnede van het schrijven van Ruijter aan 
gouverneur Kielstra:

 

Krantenman Morpurgo was de centrale figuur in het verzamelen van informatie met een inlichtingen-

man en het delen daarvan met de gouverneur en de PG. Morpurgo’s informant Pooters vernam van 

provicaris Ruijter dat hij voor onderwijzer mocht kiezen.[27]

 Pooters verliet de inlichtingendienst en aanvaardde een baan als onderwijzer bij de 
katholieke missie te Tamarin aan de Cottica. Ruijter tegen Kielstra: ‘Dat zal wel de oorzaak 
zijn, dat U geen inlichtingen meer kreeg van den Heer Morpurgo. Toch deelde deze mij mede, dat 
hij reeds bezig was met een anderen ontwikkelden jongen man’:
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Redacteur Morpurgo was al bezig een vervanger te vinden voor zijn 

vertrekkende informant Willem Pooters.[28]

Provicaris Ruijter van de katholieke missie in Suriname was in de jaren dertig 

onderdeel van de inlichtingendienst van A.J. Morpurgo.[29]
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 Machtige positie Morpurgo
 een aspect van Morpurgo’s machtspositie in het bestuurlijk apparaat uitte zich 
bijvoorbeeld in privébescherming die hij kreeg, gegarandeerd door de top van de politie. 
Verder bleek dat Morpurgo en commissaris van politie Van Beek inlichtingen kregen van 
dezelfde inlichtingenman van de politie.

In opdracht van adjunct-inspecteur van politie Johan Rademaker trok via zijn collega 
Van eyk, politieagent georgius Boerleider er in 1934 ‘onmiddellijk’ op uit naar het huis 
van alfred Morpurgo, ‘Redacteur van het Nieuwsblad de Surinamer’ aan de gravenstraat, 
‘teneinde de daar aanwezige belhamels te verwijderen.’[30]
 Dit toont aan dat redacteur Morpurgo van de top van justitie het privilege van 
persoonlijke bescherming genoot. een doorsnee Surinamer ontbeerde deze zekerheid.
 

Agent van politie Boerleider moest in 1934 naar het huis van redacteur A. Morpurgo opdraven om 

hem te bevrijden van ‘belhamels’ die er niet waren.[31]
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Adjunct-inspecteur van politie Johan Rademaker gaf op 2 januari 1934 om halftwee in de ochtend 

opdracht aan zijn ondergeschikte Georgius Boerleider om bij de woning van redacteur Morpurgo 

‘vagebondeerende jongens weg te jagen’.[32] 
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 Samenwerking politiecommissaris Van Beek en redacteur Morpurgo 
 Uit het volgende politieverslag begin januari 1934 van commissaris van politie 
Nicolaas van Beek blijkt dat hij en de redacteur van De Surinamer, Morpurgo, inlichtingen 
kregen over de voorzitter van de Surinaamsche Democratische Arbeiderspartij (SDaP), 
Heinrich Liesdek, van dezelfde (geheime) politiemedewerker, de onderwijzer Willem 
Pooters:

Liesdek, voorzitter van de SDAP, vergaderde in zijn woning met Brits-Indiërs en boslandcreolen. De 

politie wilde Liesdek op een fout betrappen die aanleiding zou moeten zijn hem te vervolgen.[33] 

Naast Doedel wilden de autoriteiten ook Liesdek monddood maken.

 Politiecommissaris Van Beek meldde aan de gouverneur onder meer:

 

Politie-informant Pooters werd door de Liesdek-groep in de gaten gehouden.[35]
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‘Het bleek mij dat inderdaad een vergadering bij Liesdek zou worden gehouden. Omstreeks 
12.15 bracht den heer Buillab (hoofdinspecteur van politie, NM) mij in contact met zekeren 
Pooters, die mij later opgaf genaamd te zijn Willem Pooters, oud 22 jaar, onderwijzer, wonende 
Prinsenstraat 34. Uit alles merkte ik dat Pooters de man was, die den Heer Morpurgo 
inlichtingen verschafte en ook dat die jonge man over fantasie beschikt.’[34]

 Liesdek werd ontboden door politiecommissaris Van Beek en op een vraag over te 
verwachten ‘baldadigheid tegen wien dan ook…’ reageerde Liesdek onder meer als volgt: 

‘”Ik houd geen nachtvergaderingen,….”. ‘“…; er is Zondagavond geen vergadering bij mij 
geweest en ik kan toen ook niet gesproken hebben sla links en rechts en zoo iets. Wat ik wel 
gedaan heb is een avond te voren een stukje voorgelezen van de Fascisten; ik overhandig U dat 
op Uw verzoek, en wensch het terug. Het is alleen om aan te toonen dat hetgeen waarvan men 
mij beticht, niet waar is. Ik weet dat Bielke en Morpurgo afgevaardigden op mijn vergaderingen 
sturen, zij mogen dat gerust doen, mits eerlijk wordt oververteld wat gesproken is”.’[36]

 Liesdek vervolgde:

‘”Ik ben klaar met Morpurgo, als hij te laf is te herroepen in zijn krant een leugenachtig artikel 
omtrent mij, is het geen ma…Ik zal niemand aanzetten tot eenig kwaad, mijn doel op heden is 
het bestrijden van het Fascisme, dat meer dan men denkt in Suriname voorkomt”.’[37]

 

Liesdek, voorzitter van de SDAP, beschuldigde Morpurgo ‘een leugenachtig artikel’ 
over hem geschreven te hebben.[38]
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 5.3.3 Doedel en Liesdek: contacten met geheim agenten
 De strijd tegen het oprukkende communisme die opeenvolgende gouverneurs Rutgers 
en Kielstra voerden, steunde voor een belangrijk deel op inlichtingen verkregen door 
geheim agenten die infiltreerden in alle lagen van de samenleving. Vaak speelden zij de 
belangen en ambities van hun informanten tegen elkaar uit, niet alleen om informatie te 
verzamelen, maar ook om verdeeldheid te zaaien, of te laten groeien als die al aanwezig 
was. Van onder anderen Doedel en Liesdek vond ik geheimedienstrapporten over 
gevoerde gesprekken waarin ze elkaar niet altijd bleken te steunen. Scholtens kaartte dit 
ook aan:

 ‘Over de precieze aard van de samenwerking tussen Doedel, Liesdek en de politie viel weinig te 
achterhalen.’ (1987: 21) Dat geldt nog steeds en bijgevolg ook de vaststelling van Scholtens 
dat enige reserve tegenover deze stukken gewenst is. Toch voer ik ze tezamen met andere 
stukken betreffende inlichtingenofficieren en buitengewoon agenten van politie hier op, 
juist omdat ze ook iets laten zien van hoe geraffineerd het bestuur te werk ging. Scholtens 
benadrukt dat dit niets nieuws was:

‘In de Surinaamse geschiedenis van het verzet is het verraad een geregeld terugkerend en 
bijzonder gevoelig thema [..]. Via een sluwe verdeel- en heerspolitiek heeft het Koloniaal 
Bestuur hier steeds weer gebruik van weten te maken.’ (Ibid.)

 Dat gold zeker ook in de jaren 30.

 SDAP en Vosmeer, 1934
 anton de Kom werd op 4 januari 1933 bij zijn aankomst in Suriname ook door Doedel 
en De Sanders opgewacht. Vanaf begin 1932 hadden deze voormannen van de Surinaamse 
arbeidersbeweging contact met De Kom. Bijna een maand later, begin februari, volgde 
arrestatie van De Kom en zouden er behalve bij hem, ook bij Doedel, De Sanders en 
Liesdek huiszoekingen zijn uitgevoerd. (Scholtens 1986: 76, 82)

 Doedel hielp Heinrich Liesdek, voorzitter van de in juli 1933 opgerichte SDaP, met 
het opstellen van teksten. (Scholtens 1986: 91, 93) Vanaf haar oprichting hield justitie de 
SDaP in de gaten:
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Het bestuur van de in 1933 opgerichte SDAP.[39]

 een geheim agent van commissaris van politie Van Beek genaamd Vosmeer, die voor 
dit werk lid werd van de SDaP, bezocht en rapporteerde de vergaderingen van de partij 
voor de politie. Deze informant deed ook verslag van de SDaP-vergadering van 6 januari 
1934. In de hierna getoonde passage komt de ideologie van de partij naar voren. Liesdeks 
SDaP sloeg een socialistische richting in. De partij was tegen het fascisme en ook tegen 
het communisme:
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SDAP-bestuur, januari 1934. De partij was socialistisch en tevens anticommunistisch.[40]

 De SDaP werd door de SDaP-NL niet erkend, aldus bestuurslid Purperhart:
 

SDAP-bestuurslid Purperhart verklaarde in juni 1934 dat zijn partij in Suriname niet door 

die in Nederland werd erkend.[41]
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 Doedel en M.3
 een andere inlichtingenman was M.3. Doedel had contact met beiden. of hij bewust 
informant was, of vaak inging op gesprekken van de inlichtingenmannen blijft uit de 
verslagen onduidelijk. Midden december 1933 schreef inlichtingenman M.3 onder meer 
de volgende zinsneden aan de gouverneur:

‘Sprekende met Doedel met wien ik, voor zoo ver hij te vertrouwen is, op goeden voet sta, deelde 
hij mij mede, dat het volgend jaar een ernstige uitbarsting wordt verwacht, zelfs zoo zegt hij 
dat de leiders niet in staat zullen zijn hun volk te beheerschen,…’[42]

 Doedel vertelde M.3 ook over de indoctrinatie van jongeren via aan hen verstrekte 
lectuur. Dit zou hun ‘opstandigen geest’ kunnen gaan voeden. Deze intellectuelen zouden 
dan kunnen uitgroeien tot een heel gevaarlijke groep:
 

Doedel informeerde in december 1933 inlichtingenman M.3 over een naderende uitbarsting onder 

de bevolking en dat de jeugd bewerkt werd met bepaalde lectuur.[43]

 Agent onbekend
 op 4 januari 1934 informeerde Doedel de geheime dienst over de strijd van Liesdek 
om het bestuur:

Doedel verschafte de inlichtingendienst informatie over Liesdek en zijn bestuurlijke 

perikelen begin 1934.[44]
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 Gouverneur weigerde al in 1934 audiënties aan partijleiders rond Doedel
 geheime politiemedewerker M.3 sprak begin 1934 met Doedel over zijn kameraad 
Liesdek, voorzitter van de SDaP. In dit gesprek bevestigde Doedel dat de gouverneur 
audiënties van mensen rond Liesdek weigerde. M.3 was nieuwsgierig naar Doedels 
mening over de inhoud van het pamflet ‘Manifest no. 2’ van Liesdek. Doedel vond dat 
het een en ander de tactiek van zijn partijgenoot betrof. Doedel, die zelf ook goed was 
in enkele journalistieke producten, dacht dat hij van anderen hulp kreeg zoals Jantje 
Wijngaarde en enkele onderwijzers. In de kantlijn noteerde Pg Van Haaren dat Jantje 
Wijngaarde, ‘redacteur is van De Suriname,’ de krant van Dragten is en dat de genoemde 
onderwijzers op openbare scholen werkten.

 

Geheime politiemedewerker M.3 werd door Doedel aan de Saramaccastraat bijgepraat over zijn 

SDAP-kameraad Liesdek.[45]

 Bij het gesprek tussen geheime politiemedewerker M.3 en Doedel over activiteiten van 
Liesdek zei Doedel verder: “de geheele beweging is nu goed op pooten gezet en ze hebben geleerd 
bij de vorige relletjes [hongeroproer, oktober 1931, NM] hoe ze het nu niet meer moeten doen.” 
Bij deze zinsnede maakte commissaris van politie Van Beek over Doedel de volgende 
kanttekening: ‘Hij kan ’t weten, want paste destijds dezelfde tactiek toe.’[46]
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De genoemde Strang blijkt de identiteit te zijn van geheim agent van de politie M.3, 

die op die dag met Doedel aan de Saramaccastraat zat te praten.[47]

 Geweigerde audiënties
 Doedel liet inlichtingenman M.3 ook het volgende noteren:

”Het volk wordt nu solied verpest door ze met alle mogelijke middelen gaande te maken zoals 
ze naar de Gouverneur te sturen voor onderhoud en dan worden ze van zelf door den adjudant 
geweigerd, dit zet natuurlijk kwaad bloed.”[48]

 Doedel wees M.3 erop dat anderen, zoals commissieleden rond een goudbedrijf, wel 
een ontvangst door de gouverneur kregen. Volgens hem maakte de gouverneur zich op 
deze manier ‘gehaat’ bij ‘de beweging’ die dan makkelijk op te zwepen viel en zo zou de 
geest uit de fles kunnen gaan:

 

Begin januari 1934 bevestigde Doedel aan geheime politiemedewerker M.3 dat audiënties 

bij de gouverneur aan de beweging rond Liesdek werden geweigerd.[49]
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 SDAP-voorzitter Heinrich Liesdek achtte Doedel politiek onbetrouwbaar
 De leider van de SDaP wantrouwde Doedel. Desondanks werkten ze samen aan hun 
manifesten. In 1934 rapporteerde een geheim agent aan politiecommissaris Van Beek 
een door hem op 6 januari van dat jaar bezochte SDaP-vergadering. In dit verslag werd 
melding gemaakt van het feit dat Liesdek zijn leden leerde om zich niet met Doedel te 
bemoeien:

 Commissaris van politie Van Beek rapporteerde begin 1934 dat thuis bij Liesdek aan de Groote 

Dwarsstraat 56 boven de journalistieke Doedel hem met de redactie van pamfletten hielp.[50]

 Vosmeer en Doedel
 Politie-informant Vosmeer wist de gouverneur en de Pg op 23 januari 1934 onder 
meer te schrijven dat de SDaP de heren Doedel en Liesdek kandidaat stelde voor de 
Koloniale Staten en dat deze twee kandidaten al eerder hierover spraken. Tevens liet 
Vosmeer de autoriteiten weten dat SDaP-leden zich onder ‘socialisten’ wilden scharen ‘die 
geweld gebruiken tegen hun tegenstanders’.[51]
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Op deze vergadering van de SDAP in januari 1934, zonder voorzitter Liesdek (wegens ziekte), 

werd medegedeeld dat de SDAP ‘zich nu moet scharen’ onder de socialisten die geweld 

gebruiken tegen opposanten.[52]

 Vosmeer, actief in de geheime dienst van het gouvernement, rapporteerde op 29 
januari 1934 de autoriteiten over de gang van zaken in het bestuur van de SDaP. Uit 
dit verslag bleek dat SDaP-voorzitter Liesdek zijn makker Doedel (sympathisant van 
de partij) ‘politiek hoogst onbetrouwbaar’ vond.[53] Dit kon betrekking hebben op eerdere 
gesprekken van Doedel met Vosmeer.
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Doedel bereidde zich begin 1934 voor op de verkiezingen van de Koloniale Staten in hetzelfde jaar, 

met aandacht voor de belangen van mensen die niet in een welvarende positie verkeerden.[54]

 Vosmeer: ‘Liesdek voelt zich niet veilig’
 Heinrich N. Liesdek, voorzitter van de SDaP, publiceerde in 1934 enkele manifesten 
met een socialistische inhoud. Doedel was via zijn vriend otto Marcus op de hoogte 
van de gang van zaken van Liesdek en andere bestuurders. Deze verkregen informatie 
deelde Doedel met inlichtingenman Vosmeer, die ze op zijn beurt doorspeelde aan Pg 
Van Haaren.

 

Inlichtingenman Vosmeer (mogelijk een schuilnaam) werkte met verschillende informanten in de 

SDAP die geleid werd door zijn doelwit, Liesdek.[55]
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 Doedel informeerde inlichtingenman Vosmeer over de verbranding van ‘Manifest No. 6’.[56]

 
 De  door Doedel aangehaalde Marcus is otto Marcus (1898); met hem en anderen 
richtte Doedel als 18-jarige tiener de Landbouwvereniging Lelydorp op.[57]

 M3: Liesdek en verbranding pamflet 6
 In dit verslag noteerde inlichtingenman M.3 informatie van Doedel over Liesdek:
 

Inlichtingenman M.3 hield de importwegen van communistisch lectuur in de gaten.[58]
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 De volgende passage betreft informatie van Doedel over Liesdek aan M.3, inlich-
tingenman van het gouvernement. Doedel had het over het pamflet 6 (Manifest Nr. 6, 
NM) dat Liesdek verbrand zou hebben:

 

In februari 1934 informeerde Doedel de inlichtingenman M.3 over zijn vriend en 

voorzitter van de SDAP, de heer Liesdek.[59]

 Verhoor O.C. Marcus, drukker manifesten van Liesdek
 Uit het getuigenverhoor van otto Marcus door Pg Van Haaren in februari 1934 bleek 
dat hij de drukker was van de manifesten van Liesdek [60] en in 1936 de uitgever van een 
boek van de oud-planter Charles Douglas:
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 op 13 mei 1950 gaf de bekende en kritische Wim Bos Verschuur het weekblad Waakt! 
,,Oen Wiekie!” uit, dat hij bij de bekende ‘Drukkerij O.C. Marcus’ liet drukken. (egger 2008: 
96) Zoals in 2.2 vermeld, was deze otto Marcus in 1924 met Doedel en anderen lid van de 
Landbouwvereniging Lelydorp:[61]
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Otto Marcus, drukker van de SDAP-manifesten van Liesdek, werd door PG Van Haaren 

in 1934 aan de tand gevoeld.[62]

 5.4 Doedel en zijn organisaties ook in de gaten gehouden
 Terwijl men onder andere met behulp van Doedel Liesdek en de SDaP in de gaten 
hield, volgde men ook Doedel zelf in zijn doen en laten, al was dat door een andere agent.

 5.4.1 Geheim agent: Doedel had contact met communisten en bezat veel geld
 De autoriteiten hielden Doedels buitenlandse contacten en zijn financiële vermogen 
nauwlettend in de gaten.

 geheim agent M. IV hield de gangen van Liesdek en Doedel nauwlettend in de gaten. 
op 11 januari 1934 schreef hij een verslag aan het gouvernement over zijn bevindingen. 
een bijlage van commissaris van politie Nicolaas van Beek was onderdeel van dit rapport. 
Inclusief aandacht voor hun politieke activiteiten en hun financiële positie. M. IV noteerde 
dat Doedel deed alsof hij arm was, maar meer dan ƒ 8000,- bezat:

 

Louis Doedel leefde zuinig en bezat begin 1934 meer dan achtduizend gulden.[63]

 geheim agent M. IV noteerde begin 1934 dat Doedel zich bij een agent van Verzekering 
Maatschappij eigen Hulp g.W. de Miranda voor een hoog bedrag verzekerde en dat 
Doedel zoveel geld ontving van de CPH (Communistische Partij Holland, leiders David 
Wijnkoop en Louis de Visser) dat hij de verzekeringspremie vijf jaar vooruit betaalde. 
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M. IV zei ook dat Lepelblad en Doedel uit Nederland door De Kom gesubsidieerde 
leerlin-gen waren en: vooral Lepelblad ‘heeft het de laatste tijd zeer druk met communistische 
propaganda’:

 

In 1934 constateerde geheim agent M. IV dat Doedel, De Sanders, Van Eer en Lepelblad 

leerlingen waren van De Kom (in 1933 verbannen naar Nederland, NM).[64]

 Marinus Lepelblad maakte veel ‘communistische propaganda’ en bouwde cellen.
 

Marinus Lepelblad (1903), samen met Doedel en anderen lid van het Surinaamsch Werkloozen 

Comité. (Scholtens, 1986: 58) Bron foto: Scholtens 1986.
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 5.4.2 Doedel op Curaçao en contact met mw. Schneiders-Howard
 geheime politiemedewerker M. IV rapporteerde verder dat enkele jaren eerder Doedel 
ƒ 3000,- van de SDaP-NL trachtte te krijgen om in Suriname een SDaP-afdeling te stichten. 
Men wees dit verzoek af omdat Doedel eerder tijdens zijn verblijf op Curaçao ‘gelden 
van de vakvereeniging had zoek gebracht aan communistische doeleinde en eigen belang’.[65] 

 M. IV legde ook een link tussen Doedel en mevrouw Schneiders-Howard bloot. Zij 
was zelf in dienst bij de politie als informant, zoals mij bleek uit een rapport dat verder in 
hoofdstuk 7 uitgebreid aan bod komt:

 

In 1937 vermeldde haar toenmalige chef, dr. Cool, heel kort dat mw. Schneiders-Howard 

al jaren dallah skotoe was, al kreeg zij iets meer dan ƒ 2,50.[66]

 Na afwijzing van zijn verzoek door de SDaP-NL wendde Doedel zich tot het 
partijbestuur van de Communistische Partij Holland (CPH). Hij richtte zich in eerste 
instantie ‘op instigatie van Mevr. S.H.’ tot Lou de Visser. Men ondersteunde Doedel 
gedurende een bepaalde periode. De CPH stuurde ene Faber naar Suriname die Doedel en 
zijn kameraden les gaf in communistische methodiek enz. Terug in Nederland adviseerde 
Faber ‘om wat meer geld te zenden, maar dan niet in handen van Doedel die onbetrouwbaar 
in geldzaken bleek, doch dan maar de Kom naar Suriname te zenden met geld en als het deze 
goed voorkwam het aan een hunner daar in handen te geven.’ aan Doedel was (begin 1933, 
NM) meegedeeld dat er met De Kom geld naar Suriname zou komen. ‘Toen de Kom hier 
was gearriveerd en eenige van zijn trawanten aan de steiger waren om hem te verwelkomen, 
heeft D.[Doedel, NM] hem direct naar geld gevraagd. De K. antwoordde dat hij wel geld had 
meegebracht maar niet voor Doedel, voor het werk, want hij was inderdaad gezonden om het wettig 
gezag in Suriname omver te werpen, want er was door D. geschreven dat alles hier daarvoor rijp 
was.’[67]
 



237                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

Doedel vroeg de SDAP-NL ƒ 3000,- om in Suriname een afdeling van deze partij te beginnen. 

Het verzoek werd afgewezen. Begin 1933 bracht De Kom geld van de CPH mee om hier een 

aanvang te maken met het politieke werk.[68]

 geheim agent M. IV legde de nadruk op terugkerende Surinamers uit het buitenland 
en op hun politieke kleur. Deze personen waren in de jaren dertig vooral repatrianten. De 
opdracht hiervoor zal wel van hogerhand gekomen zijn.

 M. IV: Deze mensen zijn ‘niet anders dan agenten van Communisten in Holland. De 
communisten en Nederland hebben nu ook het grootste deel van hun hoofdkwartier overgebracht 
naar Frankrijk, van daar dat met bijna elke Fransche boot hier door een der communistische 
schepelingen geld wordt aangebracht voor Doedel en waarschijnlijk ook voor Liesdek.’[69]

 M. IV noteerde verder dat de communistische partij (CPH, NM) eerder met Liesdek 
dan met Doedel hun zaken wilde regelen. Wel vond men dat Liesdek ‘stijfkoppig’ was en 
moeilijk om mee samen te werken. Daar stond tegenover dat hij verbonden was met de 
‘Internationale Arbeiderspartij’ (SDaP), radicaal was en dus ‘veel dichter bij het communisme 
staat dan hij zelf’ vond. Maar Liesdek zelf had niet veel vertrouwen in communisten, aldus 
M. IV.[70]

 geheim agent M. IV. eindigde zijn verslag in januari 1934 door op te merken dat hij 
‘haast met volle zekerheid’ kon zeggen dat als Liesdek ‘een verdienste vindt naar zijn hart, 
uit haat tegen de communisten, al ware het alleen al omdat zij in Doedel hun chef hier hebben, 
zeker alles van zijn politiek gedoe ter zijde zou stellen, Maar dan moet hij streng gecontroleerd 
worden.’[71]
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Geheim agent M. IV merkte op dat de autoriteiten vooral Surinaamse verlofgangers uit het buiten-

land goed moesten observeren.[72]

 Commissaris van politie Nicolaas van Beek hechtte zijn bijlage aan het hiervoor 
besproken verslag van geheim agent M. IV dat op 11 januari 1934 naar gouverneur 
Johannes Kielstra ging. Hij refereerde aan ƒ 10.000,- die na de huiszoeking bij anton de 
Kom verdwenen zou zijn en schreef over geld dat Doedel zou bezitten:

‘U weet bij de arrestatie van de Kom (1 februari 1933, NM) en huiszoeking werd reeds gesproken 
dat een groot bedrag F10.000.- zou zijn gestolen. Mac Donald is er toen des avonds nog voor 
de leidingen geweest, want met “hocus pocus” was het nog wel te voorschijn te brengen. U 
weet nog wel dat sleuteltje dat ik op de Kom vond zou van het geheime kastje zijn geweest.’[73]

 Politiecommissaris Van Beek bevestigde bij gouverneur Kielstra dat de politie 
midden 1932 bij Doedel had ingebroken en geen geld had gevonden. Verder schreef Van 
Beek over Doedels kameraden uit de tijd op Curaçao rond de jaren dertig: ‘Het koppel 
Doedel, de Sanders, Lepelblad, van Eer is ons bekend.’ ook merkte de politiecommissaris op 
dat bij de huiszoekingen bij Doedel, De Sanders, Iaracco c.s. geen correspondentie was 
gevonden:[74]

 

Van Beek over de politie-inbraak bij Doedel in 1932.[75]
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 5.4.3 Studieclub Doedel ook geobserveerd
 Het bestuur van de eerder genoemde studieclub van Heinze waarvan Doedel ook lid 
was, had contact met de Surinaamse chef-kok L.W.F. Hoos op de S.S. Stuyvesant, lid van 
de SDaP-NL. Tijdens aanmeren van zijn schip in Suriname bezocht Hoos lezingen van de 
studieclub. Hoos was een ‘vurig voorstander van het socialisme’.[76]

 De politie hield Hoos en andere schepelingen in de gaten. Zij zouden drukwerk en 
kranten met politiek ongewenste boodschap aan anderen bezorgen:

 
 

De politietop rapporteerde in mei 1934 gouverneur Kielstra over Doedel en andere bestuursleden van 

de Studieclub en hun contacten met schepeling Hoos, ‘vurig voorstander van het socialisme’.[77] 
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 5.5 Kersverse muilkorfwetgeving in de praktijk
 Het ondoorzichtige netwerk van informanten en geheim agenten leidde in combinatie 
met de kleine wereld die Suriname nu eenmaal is, zeker in Paramaribo, ertoe dat iemand 
als Doedel wel steeds meer een naam kreeg. Hoewel we uit zijn eigen stukken en 
handelingen kunnen opmaken dat hij toch steeds vooral voor de armen en werklozen 
opkwam, zag men hem stapje voor stapje steeds meer als een gevaar voor de openbare 
orde, een communistisch gevaar voor de openbare orde. een van die stapjes was de poging 
die Pg Van Haaren deed om de nieuwe muilkorfwetgeving op één van de stukken toe te 
passen.

 5.5.1 PG Van Haaren dreigt Doedel met muilkorfwetgeving, november 1934
 De autoriteiten volgden Doedel als journalist ook in 1934 op de voet. Met de kersverse 
repressieve verordeningen in de hand was het een koud kunstje hem als spreekbuis uit te 
schakelen, maar zo ver wilde Pg Van Haaren op dat moment nog niet gaan. In november 
verscheen een nieuwe editie van Doedels drukwerk Jong Suriname waarin hij een artikel 
van eigen hand opnam getiteld ‘Welk parool?’ Deze tekst – integraal opgenomen in bijlage 
12 – was voor Van Haaren aanleiding om Doedel op zijn kantoor uit te nodigen en hem op 
basis van de nieuwe muilkorfwetgeving een fikse en niet mis te verstane waarschuwing 
te geven. Hij vroeg de gouverneur welke wettelijke maatregelen tegen de schrijver te 
nemen waren:

  

 PG Van Haaren stelde in november 1934 de landvoogd voor om redacteur-uitgever van een 

drukwerk met een kritisch artikel tegen het werklozenbeleid te vervolgen.[78]

 Na bestudering van de wetsartikelen kwam de Pg echter tot de conclusie dat hij met 
lege handen stond om de auteur aan te pakken. Daarom gaf hij Doedel dan enkel een 
waarschuwing.
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Eind november 1935 liet de PG de 29-jarige Doedel voor zich verschijnen 

om uitleg te geven over een passage van het gewraakte artikel.[79]

 Pg Frans van Haaren legde Doedel onder meer de zinsnede voor: ‘aan den dag getreden 
koloniale politiek van Nederland in “De West”’ en dat deze politiek niet anders te kwalificeren 
was dan dat deze zou leiden tot het ‘uithongeren’ van de burgers:
 

Doedel kreeg van de PG een waarschuwing om de vermelde zinsnede niet meer in het openbaar 

te gebruiken ‘in woord en geschrift’.[80]
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 Pg Van Haaren deelde de gouverneur mee dat hij hem zal voorstellen het drukwerk 
een verschijningsverbod op te leggen als Doedel zich niet aan de gemaakte afspraak 
hield:

 

PG Frans van Haaren liet op 29 november 1934 journalist Doedel het tegen 

hem opgemaakte proces-verbaal tekenen.[81]
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 Hoofdstuk 6 Journalist Doedel moet kaltgestellt, 
 1935

 In 1935 was Doedel als verslaggever verbonden ‘aan De Banier. In dat jaar publiceert 
hij eveneens het Crisismanifest No. 1, de eerste van een serie van negen.’ (Scholtens, 1986: 96) 
In essentie verschilde Doedels doen en laten van 1924 niet van dat in 1935, noch van dat 
in mei 1937 toen hij opgesloten werd in de psychiatrische kliniek Wolffenbuttel. echter, 
er waren wel twee belangrijke verschillen tussen beide tijdvakken: in 1924 was Doedel 
niet met politieke kwesties bezig, laat staan met socialisme of communisme. en in 1935 
was gouverneur Kielstra daar juist heel erg mee bezig. Deze ideologieën moesten in de 
kolonie Suriname met wortel en tak worden uitgeroeid, vooral omdat ze een gevaar 
vormden voor het koloniaal gezag.

 gouverneur Kielstra stuurde in augustus 1935 enkele aantekeningen aan waarnemend 
gouverneur Brons waarvan hij vond dat die er kennis van diende te nemen. De volledige 
brief van Kielstra is opgenomen in bijlage 13. enkele passages bekijk ik hier nader. Kielstra 
leverde kritiek op Doedels artikel, Crisis-Manifest in De Banier en in Suriname. Hij gaf 
Brons de aanbeveling mee om een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen Doedel; was 
het niet om hem veroordeeld te krijgen, dan toch wel om flink wat informatie rondom de 
publicatie en de verantwoordelijken te kunnen verzamelen:
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 Kielstra had behoefte aan informatie en beval aan een mogelijk kansloze procedure op 
te starten om zo aan die informatie te komen. Van dit idee stelde hij blijkens de aanteke-
ning in de kantlijn ook Pg De Niet op de hoogte.[1]

 6.1 Mei 1935: 1-meimanifest Doedel start van een campagne?
 Journalist Doedel publiceerde in mei 1935 het hierna getoonde 1-meimanifest. Hij 
plaatste de arbeidersklasse centraal en citeerde hierbij de internationaal befaamde slogan 
‘Arbeiders aller landen vereenigt U’ van de communisten-goeroe Karl Marx.[2]

 Het zal later, in mei 1937, blijken dat deze publicatie van Louis en tevens zijn gelijk 
verschenen Crisismanifest No. I in mei 1935, voor de autoriteiten de voedingsbodem 
vormden om hem op te sluiten. 
 

PG Maarten de Niet stuurde begin mei 1935 een exemplaar van een pamflet van journalist Doedel 
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aan gouverneur Johannes Kielstra.[3]
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Doedel vroeg de mensen hun nageslacht in gedachten te houden en eensgezind een stevige macht 

tegen de gevestigde orde te vormen.[4]

 op de 1-meiviering in 1935 liet Doedel het bestuur wederom merken dat hij tegen 
het socialisme of communisme aanleunde, schrijvend: ‘“Arbeiders aller landen verenigt 
U” (Karl Marx)’ en ‘Het is vandaag weer 1 mei. Feestdag van de arbeid, dag van solidariteit 
van het proletariaat. Wij groeten U!’ echter, Doedel opende weliswaar met Marx, maar 
ging vervolgens toch vooral in op misstanden in de koloniale maatschappij, de lage 
levensstandaard van veel mensen, de armoedeproblemen en de noodzaak om alle 
groepen in de samenleving te verenigen tegen een koloniale overheid die ‘in de gekleurde 
iets minderwaardigs wil zien’ en om te voorkomen dat die nog verder verdrukt zou raken 
‘op geestelijk en maatschappelijk gebied’.

 De brief van Kielstra aan Brons was een directe reactie op het Crisismanifest dat Doedel 
enkele maanden later publiceerde. Maar dit meimanifest zal ook zeker de aandacht van 
de landvoogd hebben getrokken aangezien hij schreef over een ‘campagne’ die men de 
laatste tijd voerde in De Banier.
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Kielstra zag in kritische publicaties vooral een georganiseerde poging tot het 

‘aankweken van een stemming van ontevredenheid’. (bijlage 13)

 6.2 Augustus 1935: Doedel wekt beroering met Crisismanifest I
 In augustus kwam daar dan het door Kielstra bedoelde Crisismanifest No. I. Doedel 
schreef erin over de slechte inkomenspositie van de niet-ambtenaren en de niet effectieve 
maatregelen van gouverneur Kielstra. aangezien dit voor het gouvernement het keerpunt 
was waar men Doedel, uit angst voor communisme en antikolonialisme, ineens toch als 
een echt gevaar begon te zien, neem ik de tekst hier volledig op:
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Journalist Louis Doedel publiceerde in mei 1935 het ‘Crisismanifest No. 1’. Hij beschouwde het 

beleid van gouverneur Johannes Kielstra en maakte kritische opmerkingen over diens uit de Oost 

meegenomen bestuurlijke kwaliteiten als hoogleraar:[5]
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Volgens Doedel kon professor Kielstra ondanks zijn wetenschappelijke bagage op het gebied van 

economie het volksinkomen niet verbeteren.

 Doedel wees gouverneur Kielstra, die al twee jaar in de kolonie was, op diverse mogelijkheden 

voor de werklozen die niet goed ondersteund werden. Dit was reden dat de pindacultuur en het bos- 

en landbouwbedrijf niet van de grond kwamen. De fiscale maatregelen van de landvoogd waren een 

molensteen voor de particulieren.
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Volgens Doedel werden de door Kielstra’s voorganger Rutgers getroffen crisismaatregelen voor de 

werklozen door Kielstra teruggedraaid. Ook vond Doedel het opmerkelijk dat Kielstra de werklozen 

als het ware aan hun lot overliet.[6]
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 De volgende zinsnede uit het Crisismanifest No. I van journalist Doedel spreekt 
boekdelen: 

‘Waarnaar, de bevolking van Suriname het recht heeft te eischen is een man aan het roer te 
zien, die zoodanig economisch weet te manouvreeren, dat niet alleen de mondspieren van de 
hollanders en hun maatjes geregeld in beweging verkeeren, maar ook het gebit van de kleine 
man (werkloozeneger) iets te veroberen [sic] krijgt.’[7]

 6.3 Plannen van gouverneur en PG om Doedel te muilkorven
 Doedel kondigde een serie van 9 van dergelijke crisismanifesten aan. Reden voor 
Kielstra om te grijpen naar het in 1933 gerealiseerde gB 96 – wat destijds ook wel de 
persbreidelwet heette en anno nu nog steeds bekend staat als de muilkorfwetgeving.

 6.3.1 Combinatie van factoren joeg Kielstra angst aan
 Uit de aantekeningen van landvoogd Kielstra aan wnd. collega Brons bleek dat het 
crisismanifest van Doedel hem verontrustte omdat de verschijning ervan samenviel met 
andere gebeurtenissen die bij hem de communismealarmbellen deden rinkelen. Kielstra 
schreef onder meer:

‘3. dat ongeveer tezelfder tijd te Trinidad relletjes onder “werkeloozen” zijn voorgekomen, die 
op zich zelf geen aanleiding konden vinden in de daarvoor opgegeven oorzaak (sluiten der 
campagne van de suikerfabrieken) aangezien dit ieder jaar voorkomt en dus niets bijzonders in 
het economisch leven is.[..]

4. dat in de Daily Argosy van Georgetown den jongsten tijd buitengewoon heftige artikelen 
verschenen zijn tegen het ‘facsisme’, speciaal tegen dat in Italië en in zijn optreden tegen het 
‘negerrijk’ Abessinië in Afrika.[..]

5. dat juist 3 augustus in de Banier een ingezonden stuk plaats vindt (vervolg daarbij 
aangekondigd) waarin ook de negers in Suriname worden aangespoord tot sympathie voor 
Afrika in het algemeen en zelfs de vraag wordt gesteld of de negers hier, mocht een formeel 
conflict Abessinië - Italië uitbreken in de gelegenheid zullen worden gesteld om Suriname te 
verlaten om te strijden voor hun ‘geliefd Abessinië’.[..]’ (bijlage 13, p. 1-2) 
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Kielstra vreesde toestanden zoals in Oost-Indië en Indochina. (bijlage 13, p. 2)

 Wat Kielstra verder nog sterkte in deze zienswijze was zijn denigrerende kijk op 
Doedel zelf:

‘Versterkt in deze mening word ik door de omstandigheid, dat de onderteekenaar van het 
crisismanifest hier te lande bezwaarlijk kan worden geacht zelf dit stuk opgesteld te hebben. 
Het is hem dus vermoedelijk óf uit eenige Europeesch centrum van communisme (Moskou of 
Amsterdam) toegezonden óf hier te lande door een meer ontwikkelden agent der roode beweging 
(Sarucco, P.A. May, van Wijngaarden????) opgesteld, zoodat hij slechts werktuig is.’ (bijlage 
13, p. 2-3)
 

In de kantlijn noteerde een ambtenaar bij deze passage: ‘er zijn aanwijzingen die het waarschijnlijk 

maken dat er in Trinidad een communistische centrale is gevestigd.’ (bijlage 13, p. 3)

 Uit een andere aantekening betreffende het vervolgingsbeleid jegens Doedel en 
anderen blijkt dat Kielstra nauwgezet bijhield wat er allemaal aan artikelen verscheen:
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Aantekening d.d. 5 augustus 1935 van gouverneur Kielstra: ‘Verzoeke dit nog aan den Heer Brons 

te geven voor het Kabinetsarchief, waar in eene speciale portefeuille welke ik hem aanwees, 

nl dergelijke bevruchte pennevruchten worden bewaard.’[8]

 6.3.2 Kielstra wilde ‘zoo krachtig mogelijke houding van het gezag’
 De reactie van Kielstra op zijn eigen vrees was hameren op de noodzaak van krachtig 
optreden:
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Bijlage 13, p. 3-4

 Kielstra rekende op wat hij zag als de volksaard van Suriname. afgaande op de 
implicatie hier moet dat zoiets zijn geweest als het idee dat Surinamers, wanneer zij zich 
geconfronteerd zien met groot machtsvertoon, snel het bijltje erbij neergooien. Nog los 
van de denigrerende kant van deze kijk op de bevolking, was dit juist bij een man als 
Doedel een problematische verwachting. Die bleef maar schrijven en publiceren omdat 
hij zich beschouwde als een spreekbuis voor mensen die in armoede leefden en niet 
vooruitkwamen in de koloniale maatschappij.

 Het was op dit punt dat Kielstra zijn in het begin van dit hoofdstuk aangehaalde 
aanbeveling deed tot het onderzoeken van strafrechtelijke mogelijkheden tegen Doedel. 
Het doel daarvan was in wezen vierledig. Zoals gezegd, Doedel zelf aanpakken, of, 
als dat niet bleek te kunnen of niet raadzaam was, in ieder geval uit het onderzoek 
zoveel mogelijk informatie halen over de organisatie achter de publicaties. en dan, ten 
derde, aan die organisatie via zo’n onderzoek duidelijk laten merken dat het gezag wel 
degelijk waakzaam was. Tot slot: zou het opstarten van zo’n onderzoek en een eventuele 
vervolging mislukken, dan bestond de kans dat men overmoedig zou raken en feiten zou 
plegen die wel tot succesvolle vervolging konden leiden. (bijlage 13, p. 4-5)

 6.3.3 Kielstra stelde voor te onderzoeken of Doedel gemuilkorfd kon worden
 Naast voorgaande aanbevelingen maande Kielstra ook om contact te zoeken met de 
geheime diensten van Trinidad en georgetown teneinde meer informatie te vergaren 
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over wat zich daar nu afspeelde. (bijlage 13, p. 5) De laatste van zijn drie dringendste 
adviezen was bekijken of Doedel en zijn aangekondigde vervolgmanifesten met behulp 
van de beruchte drukwerkregelingen uit 1933 te stoppen viel:

‘Overweging of verbod van verspreiding der crisismanifesten op grond van art.4 van het 
Kon.B.t. van 26 October 1933 (G.B. No. 96) mogelijk is. Zulk een verbod geeft de bevoegdheid 
om de verspreiding daadwerkelijk te beletten (art.5 van dat K.B.t.) door in beslagneming en 
verzegel van persen enz., wat een doeltreffend middel is zoowel om den drukker, die dan ook 
niets anders kan drukken, af te schrikken als om doorgaan van de uitgave onder andere naam 
feitelijk, althans bij dezelfde drukkerij te voorkomen; terwijl een andere drukker zich dan nog 
wel eens bedenkt of hij zich aan analoge maatregelen zal bloot stellen. Wat bij het strafrechtelijk 
onderzoek mocht blijken, levert wellicht materiaal op voor de beantwoording ook van deze 
vraag.’ (bijlage 13, p. 5)

 

(Foto: Kielstra, 1945: 8)[9]

 Kielstra schreef aan het begin van zijn aantekeningen voor Brons: ‘Hoewel uiteraard 
de vrijheid van besluit van den wnd. Gouverneur in geen enkel opzicht willende beinvloeden 
[..]’ (bijlage 13, p. 1) Na het kenbaar maken van de aanbeveling om te zien of Doedels 
aangekondigde manifesten met muilkorfregeling tegengehouden konden worden, was 
zijn toon intussen anders: ‘Naast deze dadelijk te nemen maatregelen zou ik in overweging 
willen geven [..]’ (bijlage 13, p. 5, nadruk NM)
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 Uit zijn plan om de muilkorfregeling tegen Doedel te gebruiken blijkt ook dat dit niet 
het karakter had van een vrijblijvend advies waar Brons eens rustig naar kon kijken. Uit 
de kantlijnaantekening blijkt dat Kielstra het plan al met de Pg besprak:

 

 

Het stuk voor Brons is niet gedateerd, maar Kielstra tekende op 4 augustus 1935 af dat hij het punt 

van het verbieden van de rest van de crisismanifesten al met de PG had besproken. (bijlage 13, p. 5)

 6.4 Doedel in 1935 ook gemotiveerde en activistische handelaar
 Terwijl Kielstra bezig was zijn plannen voor groot machtsvertoon ten opzichte 
van Doedel en zijn crisismanifesten te ontvouwen, moest Doedel zelf voorzien in zijn 
levensonderhoud. Hij deed dat onder meer door sinaasappelen te verschepen. Zijn 
handelskantoor was gevestigd aan de Waterkant 26 te Paramaribo. Uit een briefwisseling 
in augustus 1935 met de heer Erddman (directie zendingsfirma C. Kersten en company), 
financieel-secretaris van de Kamer van Koophandel Curaçaose Zaken, bleek dat hij 
in augustus 1935 een begin wilde maken met verschepingen van sinaasappelen naar 
Curaçao.[10]

 Inhoudelijk laat deze correspondentie op 21 augustus 1935 zien dat Doedel zeer 
gemotiveerd een bepaalde kwestie kon aanpakken. Hierbij probeerde hij soms het 
onderste uit de kan te halen. ook schroomde hij er niet voor om de gouverneur hierbij 
zijdelings te betrekken indien het dan om iemand ging die hoog in aanzien stond bij zijne 
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excellentie. Hij vertoonde weinig tekenen van de volksaard waar Kielstra op meende te 
kunnen rekenen.

 Dit deed zich op die dag voor toen Louis Doedel aan de heer erddman een voorschot 
van vijftig gulden vroeg.[11] Zijn aanvraag verliep waarschijnlijk niet naar wens.
 

Ook in de handel kon Doedel zich tot het uiterste inspannen om succes te boeken:
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‘In aansluiting met mijn vorige schrijven, waarin ik vijftig gulden voorschot vraag om een 
begin te maken met de verschepingen van sinaasappelen naar Curaçao en met verwijzing naar 
ons onderhoud, waarbij U uw eigen deed kennen als een waardige vertegenwoordiger van 
het ,,ras-nationaal-socialisme, deel ik u mede dat ik volkomen op de hoogte ben van de zaken 
motieven, die u beheerschen en welke gericht zijn erop, om de Cur. zaken geheel ten bate van 
uw firma te gebruiken.
Met verwijzing, dat ik voor 1935 geen cent boekschuld heb staan bij de K. v. Kooph. afgescheiden 
van vorige verliezen bij de opzet der Cur. zaken, vooral door de plotselinge daling van de doller 
en het pond, onder deskundige leiding van den Hr. E. Snellen, noodwendig ontstonden, en erbij 
voegende, dat ik van het jaar integendeel ben tegemoet gekomen door eenige afbetalingen op de 
oude schuld te doen, moet ik tenslotte tot de conclu[..]’ [12]

 In de schriftelijke discussie met erddman stak Doedel zijn kritiek niet onder stoelen 
of banken om zijn selectieve behandeling kenbaar te maken. Met voorbeelden trachtte 
hij dan het meten met twee maten aan de kaak te stellen en de positie van werklozen 
transparanter bespreekbaar te maken:
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In de correspondentie met Erddman, de topman van de Kamer van Koophandel voor Curaçaose 

Zaken, maakte Doedel kritische opmerkingen over het begunstigen van werkenden en wilde het volk 

(werklozen, NM) hierover informeren:

‘[..]clusie komen, dat uw afwijzende houding ten zeerste bevreemdend aandoet.

Begrijpelijk is het ook, dat ik hierin, bovengeschetst, moeilijk zal kunnen berusten. ’t Algemeen 
belang eischt het.

Voor mij zal het thans zaak worden, met belangstelling, de oogloopende bevoordeelingen van 
den hr. Renauld (geen werklooze) en uwe wijze van bevoorrechting van andere werkhebbenden 
in dienst van uw firma (stroomannen) voortdurend gade te slaan. Ik vraag mij slechts af of het 
eveneens aan uwe gunstelingen is moge gelukken, mij in het jaar 1935 na te doen en met een 
blanco schuldstaat tot nu toe de Cur. zaken te verhandelen. Want moeilijk kan ik gelooven, 
tenzij als werkverschaffing aan werklozen, dat het resultaat van dit jaar uit zal wijzen dat het 
doel voorzat: de winsten voor de geldschietende firma en de verliezen in het grootboek v. de 
Kamer v. Kooph.

Terzijnertijd zullen deze feiten en meerdere onder uw leiding staanden aan het volk worden 
bekend gemaakt.’[13]

 6.5 Toepassing muilkorfwet op Sarucco in 1934-1935
 Hoewel P.A. May officieel nog steeds hoofdredacteur van De Banier was, nam 
J.C. Sarucco die positie waar. Tussen maart en november 1933 nam hij in De Banier 
verschillende stukken op die werden opgevat als beledigend voor Pg Van Haaren. De 
artikelen hadden betrekking op de schietpartij op het gouvernementsplein op 7 februari 
1933 waarbij 2 doden vielen. De 68-jarige Sarucco werd op 17 april 1934 veroordeeld 
tot 4 weken gevangenisstraf. Voorzitter van het gerechtshof was J.C. Brons en verder 
maakte ook adriaan Vettewinkel daar deel van uit. (Sarucco 1935: 22) De brochure die 
hij daarop schreef over deze rechtsgang, getiteld ‘een schokkende strafprocedure’, werd 
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op grond van de muilkorfwetgeving verboden en Pg De Niet diende een verzoek in tot 
huiszoeking bij Sarucco:
 

 

Op 18 okt 1934 diende PG De Niet op grond van de muilkorfverordening een verzoek in om 

te mogen overgaan tot huiszoeking bij Sarucco en inbeslagname van diens brochure.[14]

 Twee dagen later bevestigde Sarucco aan gouverneur Kielstra dat zijn brochure 
inderdaad in beslag genomen was [15]:
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 ook in het moederland deed het bestuur zijn uiterste best om het werk van Sarucco 
buiten beeld te houden. De exemplaren van zijn brochure die hij naar de Tweede Kamer 
verzond, nam men in beslag en deze kwamen nooit onder ogen van de Kamerleden:
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Kamerlid Van der Heide was niet te spreken over de wijze waarop Justitie bepaalde wat Kamerleden 

wel en niet mochten lezen.[16]

 Het Koninklijk Besluit van 26 oktober 1933 Nr. 17, houdende bepalingen omtrent 
drukwerken (g.B. Nr. 96), paste waarnemend gouverneur J.C. Brons in november 1935 
opnieuw toe op Sarucco, nog voordat hij een dag van zijn eerder opgelegde straf had 
gezeten. op 19 oktober van hetzelfde jaar plaatste hij een ingezonden stuk over werkloze 
Javanen in De Banier. De inhoud daarvan was voor het bevoegd gezag ‘volkomen onjuist’. 
Net als Doedel legde ook deze schrijver het accent op de sociale gevolgen voor werklozen 
en op de slechte maatschappelijke positie van arbeiders:
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De rode draad in het ingezonden stuk in het blad van Sarucco was de slechte sociaal-

maatschappelijke positie van contractarbeiders uit Java.[17]

 op grond van artikel 4 van het  Koninklijke Besluit uit 1933, de resolutie van 26 juni 
1935 van gouverneur Kielstra en het horen van de Raad van Bestuur ging waarnemend 
gouverneur J. Brons over ‘tot het uitvaardigen van een verbod tot het drukken, uitgeven en 
verspreiden van genoemd blad.’ Landvoogd Brons vond het artikel een ‘misleidend en 
beleedigend stuk’ en stelde Sarucco voor dit ’onvoorwaardelijk te herroepen.’[18]

 er volgde een gesprek met de Pg. Pas na ‘een volledige terugname’ van het stuk ‘door een 
redactioneel artikel op te nemen onder de titel “Apologie”’ op de voorpagina van zijn blad van 
2 november 1935 mocht zijn krant weer verschijnen.[19]
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Sarucco moest van de PG het ingezonden stuk van 19 oktober 1935 ‘onvoorwaardelijk herroepen.’ 

Twee weken later, op 2 november gaf hij hieraan gehoor.[20]

 De autoriteiten hadden Sarucco al lange tijd in het vizier. Het gouvernement maakte 
zijn functioneren en zijn bijdragen aan de publieke opinie in de eerste helft van de jaren 
dertig van de vorige eeuw hierdoor bijna onmogelijk.

 6.6 Doedel als journalist tegengewerkt door politie
 Wat Kielstra in gang zette met zijn adviezen en het bespreken daarvan met de 
waarnemend gouverneur en Pg kan heel goed geleid hebben tot meer bekendheid 
van Doedel bij justitie en ook meer weerstand tegen hem. Mogelijk merkte Doedel dit 
bijvoorbeeld toen hij in november 1935 een rechtszaak wilde verslaan voor De Banier. 
Politie-inspecteur Mac Donald pleegde hierbij obstructie. Reden voor Doedel om zich te 
beklagen bij de politietop en gouverneur Kielstra hierover te informeren. De volledige 
brief is opgenomen in bijlage 14, hier ter illustratie van het handelen van Mac Donald de 
eerste pagina:

 

Doedel protesteerde bij commissaris van politie Van Beek over zijn behandeling door politie-

inspecteur Mac Donald en stelde gouverneur Kielstra op de hoogte van zijn klacht.[21]



265                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 

In 1935 deed Doedel journalistiek werk voor De Banier en bezocht in die hoedanigheid rechtbanken 

om belangrijke zaken te verslaan. In dit schrijven beklaagt hij zich over de tegenwerking van 

inspecteur van politie Mac Donald bij de commissaris van politie Van Beek.
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Doedel protesteerde tegen de wijze waarop hij door Mac Donald behandeld werd. (bijlage 14, p. 1)

 De betrokken inspecteur Mac Donald kreeg een jaar later een veroordeling wegens 
corruptie. In november 1936 werd de inspecteur van politie Patrick Henry Duncan Mac 
Donald, wonende Ladesmastraat te Paramaribo, tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld 
en gedetineerd in de strafgevangenis te Nieuw-amsterdam. ook werden een hoofdagent 
en vier beambten veroordeeld.[22]

 Saillant detail in die zaak was dat De Niet aan Mac Donald kort daarvoor de positie 
van hoofdcommies bij het parket had aangeboden. Deze was vrijgekomen door een 
andere corruptiezaak waarin de betrokken hoofdcommies, J.S. abendanon, zichzelf 
van het leven had beroofd. gebleken was dat abendanon samen met hoofdinspecteur 
van politie F.H. Buillab verantwoordelijk was voor grote kastekorten door fraude. ook 
Buillab werd vervolgd, maar hij betaalde schielijk de tekorten terug en vertrok met zijn 
vrouw op buitenlands verlof naar Nederland. abendanon pleegde kort na aanvang van 
het justitieel onderzoek zelfmoord.[23]

 Mac Donald nam het aanbod van de Pg niet aan, hoewel het voor hem een verbetering 
van positie was. Waarnemend Pg B.J. Lambers vroeg hem waarom hij geweigerd had. Mac 
Donald antwoordde dat hij een aandeel had gehad in het onderzoek tegen abendanon. 
Hij wilde niet dat men tegen hem zou zeggen dat hij abendanon in het graf had gebracht 
en daarna zijn positie had genomen. Mac Donald: ‘Temeer kon ik die gedachte niet verdragen, 
omdat ik zelf intusschen corrupt geworden was.’[24]

 Het had er wel de schijn van dat Pg De Niet, die van alle wantoestanden op de hoogte 
was, met zijn aanbod een poging deed Mac Donald uit de wind te houden.

 6.7 PG De Niet, naast Kielstra en Abrahams hoofdrolspeler in Doedels leven
 Toen gouverneur Kielstra zijn waarnemer aanspoorde om vooral krachtig tegen 
Doedel op te treden had hij er kort daarvoor voor gezorgd dat hij zijn favoriete Pg in 
vaste dienst kon nemen.
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 De eerste Pg met wie Doedel te maken had, was mr. Frans van Haaren. Deze 
werd eind 1922 benoemd tot advocaat-generaal in Suriname en in november 1925 tot 
gouvernementssecretaris. In augustus 1926 trad hij toe als lid van de Raad van Bestuur 
van Suriname waarvan hij later ook de functie ondervoorzitter bekleedde. eind 1928 
volgde hij Jan Luchies Nysingh op als Pg, toen deze terugkeerde naar Nederland vanwege 
zijn benoeming tot officier van justitie in Utrecht. Tijdens het verlof van de gouverneur 
Rutgers was hij twee keer waarnemend gouverneur: van juli 1930 tot november 1930, en 
van oktober 1932 tot januari 1933. ook tijdens de periode tussen het vertrek van Rutgers in 
augustus 1933 en de komst van gouverneur Kielstra in oktober 1933 was hij waarnemend 
gouverneur.

 De opvolger van Van Haaren als advocaat-generaal was in 1926 mr. Maarten de 
Niet. Deze solliciteerde op 29 april 1935 via de minister van Koloniën en de minister 
van Staat bij hare majesteit de koningin naar de functie van Pg ‘[..] als per die datum PG 
mr.dr. Franciscus (Frans) L.J. van Haaren op zijn verzoek eervol ontslag zal zijn verleend uit de 
Surinaamse dienst, in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Schiedam.’[25]

 gedurende zijn ambtstijd als advocaat-generaal werd De Niet in de volgende periodes 
belast met de waarneming van de functie van Pg bij afwezigheid van Van Haaren:

‘1 april 1928 tot 3 mei 1928, 
29 januari 1929 tot 4 juni 1929, 
29 mei 1931 tot 29 oktober 1931, 
14 oktober 1932 tot 25 januari 1933, 
26 augustus 1933 tot 25 oktober 1933, 
23 oktober 1934 tot 21 maart 1935.’[26]

 gouverneur Kielstra drong er bij de minister van Koloniën speciaal op aan om voor 
mr. De Niet te kiezen bij deze sollicitatie:

 



268 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

Kielstra drong bij Den Haag erop aan geen andere sollicitant dan mr. M. de Niet voor PG te 

benoemen.[27]

 

Mr. Maarten de Niet, bij het paleis van de gouverneur, 1947. Foto Willem van de Poll. (Nationaal 

Archief, CCO, nummer toegang 2.24.14.02, bestanddeel nummer 252-7062)

 Hoe het afliep met de adviezen van Kielstra gericht tegen Doedel is niet duidelijk. 
De vervolging op grond van het Crisismanifest No. 1 kwam er niet. Maar de acht 
aangekondigde vervolgen op no. 1 kwamen er evenmin, voor zover ik heb kunnen 
nagaan. Wat zeker is, is dat men Doedel eind 1935 binnen het gouvernement niet langer 
zag als iemand met wie het allemaal niet zo’n vaart liep, zoals de jaren daarvoor. Hij was 
nu iemand tegen wie men krachtig wilde optreden.
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Hoofdstuk 7 Doedel opgesloten bij gebrek aan 
muilkorfmiddelen, 1937-1940

 Het gouvernement had in 1933 aangaande het aanpakken van onwelgevallige publi-
caties niet de wetgeving gekregen die het wenste. Medio 1937 probeerde gouverneur 
Kielstra het alsnog zover te krijgen. onder het mom van de strijd tegen de invoer van 
gezagsondermijnende drukwerken uit Nederland deed hij in juli enkele voorstellen tot 
wijziging van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 1933 (zie hoofdstuk 5). er ontstond 
echter opnieuw veel weerstand tegen deze artikelen. Kielstra kreeg de wijzigingen er 
niet doorheen, ook niet na een tweede poging. De man die er mede de oorzaak van was 
geweest dat men de muilkorfmiddelen überhaupt wenselijk achtte, Louis Doedel, zat 
tegen die tijd al opgesloten in Wolffenbuttel. Daar vormde hij geen gevaar meer voor de 
openbare orde en het koloniale gezag. In 1987 schreef Ben Scholtens: ‘De omstandigheden 
van deze opsluiting zijn tot op de dag van vandaag niet opgehelderd.’ (p. 22) Dat geldt 34 jaar 
later nog steeds. Scholtens vervolgde:

‘De meningen erover lopen sterk uiteen. De meeste tijdgenoten en familieleden ontkennen ten 
stelligste dat Doedel destijds geestesziek was. Medische kringen daarentegen, die zich baseren 
op het over Doedel in Wolffenbuttel en L.P.I. bijgehouden dossier, geven als reden voor opname 
“tekenen van krankzinnigheid” en ontkennen met klem dat Wolffenbuttel zich destijds zou 
hebben laten gebruiken om een eventuele politieke lastpost van het toneel te werken. Zolang het 
Doedel dossier niet wordt vrijgegeven zal het moeilijk zijn om definitieve uitspraken te doen. 
We blijven op zijn minst met een aantal vraagtekens zitten.’(Ibid.)

 Deze situatie is nog exact hetzelfde. Maar, de decennialange onwil om dat dossier 
vrij te geven laat ons geen keus dan in de omringende geschiedenis op zoek te gaan naar 
antwoorden. Dat is wat ik heb gedaan en waaruit deze publicatie is voortgekomen. De 
optelsom van alle voorgaande hoofdstukken leidt mij naar geen andere conclusie dan dat 
het opsluiten van Doedel wel degelijk een bewuste zet is geweest van het gouvernement. 
Mogelijk was het op dat moment niet per se de bedoeling hem meer dan veertig jaar in 
de inrichting te houden, maar de schimmigheid rondom zijn arrestatie, gecombineerd 
met de lijn van handelen die het gouvernement begin jaren dertig inzette tegen de 
‘communisten’ – in wezen een verzameling van opkomende socialisten, voorvechters 
van werklozen en arbeiders, mensen die een beter bestaan opeisten en het koloniaal 
bestuur verantwoordelijk hielden voor het gebrek aan mogelijkheden daartoe, sociaal 
achtergestelden, mensen met honger – laat zien dat het gouvernement toch dat moment 
eind mei 1937 heeft aangegrepen om een ‘journalist’ waarvoor men beducht was uit te 
schakelen middels politieke psychiatrie.
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In dit hoofdstuk komt de periode rond Doedels arrestatie uitgebreid aan bod, 
vanuit meerdere perspectieven. Daarnaast ook anderen tegen wie men medische of 
psychiatrische middelen inzette. en een voorbeeld rond de bekende Surinaamse politicus 
Jagernath Lachmon, die ook kortstondig in Wolffenbuttel werd opgenomen, dat des 
temeer aantoont welke beklemmende vragen rond Doedel open blijven bij gebrek aan 
zijn medisch dossier. op de verschillen in de visies van medici en familie/tijdgenoten 
en wat een langdurig verblijf in die inrichting met een mens kon doen, kom ik terug in 
hoofdstuk 8.

 7.1 1937: 1-meicongres, audiëntie voor petitie, arrestatie
 De activiteiten onder de arbeiders begin mei 1937 van Doedel kwamen voor het 
gouvernement op een zeer slecht moment. In de West-Indische regio waren er in dat 
jaar enkele uitingen van arbeidersverzet. (Scholtens, 1986: 18) Van Lier wees op de 
arbeidersrellen in 1937 niet ver van Suriname, in de engelse gebieden Trinidad en op 
Barbados, waarbij men van het laatste eiland een politicus deporteerde. (1949: 384) Zoals 
we in hoofdstuk 6 al zagen, bracht het gouvernement arbeidersprotesten in Suriname 
in verband met die in het gehele koloniale Caraïbisch gebied (Brits-guyana, Trinidad & 
Tobago, Barbados, e.a.) en schreef die toe aan de negatieve invloed van een waarschijnlijk 
centraal georganiseerde communistische beweging en hun sympathisanten. Bovendien 
was de 1-meiviering van de Dag van de arbeid een bij uitstek socialistisch en/of 
communistisch gebeuren: ‘Vroeger organiseerden politieke partijen als de SDAP (voorganger 
van de PvdA) en de communistische CPN bijvoorbeeld grote manifestaties op 1 mei.’[1]

 Uit het 1-meimanifest van Doedel uit 1935 valt gevoeglijk op te maken dat het hem niet 
te doen was om het communisme in Suriname voet aan de grond te geven. Hij bepleitte 
juist eenheid en organisatie om te komen ‘tot het werpen van een dam tegen het thans 
feller aan den dag getreden koloniaal systeem, dat in de gekleurden iets minderwaardigs 
wil zien’. (zie hoofdstuk 6) al bediende hij zich wel van Marx en socialistische leuzen. 
over mei 1937 schreef Scholtens:

‘Iets dergelijks blijkt ook uit zijn betrokkenheid bij het Meicongres van 2 mei 1937, dat 
georganiseerd wordt door de studieclub “Ovagis” (Organisatie tot vorming van Arbeiders-
Groepen in Suriname). Daarbij zijn ruim honderd mensen aanwezig. Het bestuur wordt 
gevormd door o.a. A.G. Maasdamme (voorzitter), Doedel en J. van Eer. Voorzitter Maasdamme 
stelt in zijn openingsrede nadrukkelijk dat “Ovagis” zich niet op politiek terrein wil begeven. 
Men heeft geleerd van de in het recente verleden begane fouten – hij wijst hierbij op Doedel – 
en wil het oog gericht houden op de toekomst de belangen van de arbeiders behartigen langs 
wettige weg.’ (1986: 96)



271                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 op 23 april 1937 stuurde commissaris Doedel namens het bestuur van Ovagis de 
gouverneur het meiprogramma met een resolutie en een motie die na het a.s. meicongres 
van de arbeiders onder de aandacht van de landvoogd gebracht zou worden:

 

Kielstra werd van tevoren geïnformeerd over de plannen rond het meicongres van 1937.[2]

 De bijlagen tonen aan hoe diepgravend en alomvattend ovagis bezig was met de 
werklozen- en arbeidersthematiek, alsook hoe het drijvende principe een betere kwaliteit 
van leven was, en niet een communistisch Suriname:
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De resolutie beschreef welke rol Doedel en Ovagis het gouvernement toedichtten bij het te lijf gaan 

van de gevolgen van de aanhoudende crisis.[3]
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De motie beschreef het voorbehoud dat het Ovagis-bestuur wilde maken betreffende de verplichting 

tot het organiseren van vergaderingen.[4]

 gezien zijn brief van 23 april is het zeer goed mogelijk dat Doedel deze stukken 
wilde aanbieden aan de gouverneur toen hij daar op 29 mei ter audiëntie wilde gaan. Hij 
schreef immers dat men deze stukken ‘op en na het meicongres’ onder de aandacht van 
de gouverneur wilde brengen. Hoe dan ook:

‘Op 29 mei 1937 wordt hij gearresteerd als hij de gouverneur een petitie wil aanbieden over 
de situatie van de arbeidende bevolking. Doedel wordt voor onderzoek naar de psychiatrische 
inrichting Wolffenbuttel (tegenwoordig genaamd LPI – ’s Lands Psychiatrische Inrichting) 
gebracht. Het onderzoek door de geneesheer-directeur dr. Abrahams resulteert in een 
kennisgeving aan de Procureur-Generaal, die vervolgens bij het Hof van Justitie bekrachtiging 
vraagt voor voortgezette verpleging. Hetgeen geschiedt. Als reden van opname wordt 
opgegeven: ‘tekenen van krankzinnigheid’.’ (Brautigam 1999: 9)

 Boom vermeldde over hetzelfde:

‘Doedel zou in dat gesticht blijven. “Omdat hij lastig is geweest voor de buren en zelfs heeft 
getracht een bezoek te brengen aan de gouverneur,” luidde de reden van toenmalige procureur-
generaal voor de opsluiting van de 31-jarige Doedel.’ (1982: 21)

 Uit een aantekening van De Niet op de in hoofdstuk 1 besproken brief van Doedel uit 
1938 kunnen we opmaken welke wettelijke basis de Pg gebruikte om Doedels verpleging 
te laten voortzetten:
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‘Gezien en teruggezonden aan den Gouvernements-Secretaris, o.a. dat requestrant, verpleegde 
in krankzinnigengesticht Wolffenbuttel, waarschijnlijk tijdens verlof bijgaand verzoekschrift 
heeft ingediend. Daar hij ingevolge artikel 29 van G.B. 1912 Nr. 98 handelingsonbekwaam 
is, ware dit stuk te deponeeren’ aldus De Niet (zie hoofdstuk 1, nadruk NM)

 artikel 29 luidde:

  ‘Iedere meerderjarige, die terzake van krankzinnigheid in een gesticht is geplaatst, verliest 
het beheer over zijne goederen en over die van anderen, indien hem dit mocht zijn opgedragen.
  Op de verbintenissen door hem aangegaan is artikel 43.2 van het Burgerlijk Wetboek 
toepasselijk
  Wat de artt. 500 en 501 van het Burgerlijk wetboek betreft, staat hij gelijk met iemand 
wiens curateele verleend of verzocht is.’[5]

 Het recht om Doedel op het bericht van dr. abrahams te laten opnemen, ontleende De 
Niet aan hetzelfde gB, maar dan artikel 13:
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 Het gerelateerde artikel 12 luidde als volgt:

 

PG Maarten de Niet kon Doedel op grond van artikelen 12 en 13, G.B. 1912 Nr. 98 in het 

psychiatrische gesticht Wolffenbuttel laten opsluiten.[6]

 De behandelaar van Doedel, over wie meer in hoofdstuk 8, kreeg op 16 december 1926 
de positie van geneesheer-directeur van Wolffenbuttel.[7] een maand eerder kwam het 
bericht aan bij het gouvernement dat alles gereed was om abrahams uit te zenden:
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In 1926 zou psychiater dr. E.J. Abrahams worden benoemd tot geneesheer-directeur op Wolffenbuttel. 

Op 16 december 1926, de dag van zijn vertrek uit Nederland, trad hij in dienst:

‘ooo acht referte depeche elf augustus 1924 nummer 2576/440 Abrahams heeft psychiatrische 
beeindigd wil omgaand seinen of hij kan worden uitgezonden als geneesheer-directeur 
Wolffenbuttel
Koningsberger.’[8]

 op de dag dat men Doedel overbracht naar de inrichting maakte de gouverneur 
bekend dat abrahams weer les zou gaan geven, nu hij was teruggekeerd van een 
vrijstelling van dienst voor een studieopdracht in europa:
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Abrahams was pas enkele weken terug, sinds 8 mei 1937.[9]
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 7.2 De arrestatie van Doedel in de media: de rol van Morpurgo
 Over de opsluiting van Doedel doen allerlei verhalen de ronde die nimmer geverifieerd 
zijn. Zo zou hij volgens Boom na overbrenging naar Wolffenbuttel zes maanden in een 
isoleercel hebben gezeten. (1982: 21) en emile Wijntuin, door Boom geciteerd, meende dat 
Doedel niet alleen afgezonderd, maar ook gemarteld was. (Ibid.: 23) Hetzelfde gold voor 
zijn arrestatie en dat begon in de pers:
    

Berichten over de opsluiting van Doedel in Wolffenbuttel, in respectievelijk De Surinamer, 

29 mei 1937, p. 3 en De West, 31 mei 1937, p. 3.

  
 Hoewel alle drie de berichten duidelijk maken dat het met de gezondheid van Doedel 
op dat moment mogelijk slecht gesteld was – mager, overspannen – is er toch iets vreemds 
mee aan de hand en dat zit in de datering en de overige inhoud. De Surinamer plaatste het 
bericht al direct op dezelfde dag, terwijl de andere twee kranten pas enige dagen later met 
het nieuws kwamen. De details in het latere bericht van Suriname verschillen significant 
met die van De Surinamer. De vraag die dit oproept, is hoe Morpurgo, redacteur en 
uitgever van De Surinamer, zo snel op de hoogte kon zijn, en van wie hij diezelfde dag al 
de details vernam die in dat artikel stonden.
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Op 4 juni 1937 verscheen in Suriname (waar P.A. May sinds 1929 geen redacteur meer was) dan een 

wat uitgebreider bericht (p. 2).

 7.2.1 Rol Morpurgo in berichtgeving
 Hoewel de krant De Surinamer het gouvernement niet per se goedgezind was – dit 
hing doorgaans af van welke katholieken op welk moment hoge posities bekleedden 
(gobardhan-Rambocus, 2008: 64) – zagen we in hoofdstuk 4 en 5 dat redacteur-uitgever 
alfred Johan Morpurgo op goede voet stond met het departement van Justitie en juist niet 
met Doedel. Mogelijk was het daarom dat De Surinamer al binnen enkele uren op dezelfde 
dag van de aanhouding van Doedel een bericht kon publiceren. 

 Het korte bericht is zeer opmerkelijk. In de loop van de ochtend, Doedel moet wel 
op het politiebureau tot 7:00 uur geslapen hebben, waarna zijn opnameprocedure een 
aanvang nam. Hiervoor moeten getuigen gehoord worden, een arts moet Doedel aan 
een onderzoek onderwerpen, de commissaris van politie en de Pg moeten hierna de 
wettelijke procedures schriftelijk vastleggen en afronden. Dat men per direct de pers 
belde, lijkt onwaarschijnlijk, tenzij men beducht was voor hetgeen er gebeurde na de 
arrestatie van De Kom: rellen en opstootjes. Het vormt dan ook een niet uit te sluiten 
scenario dat Morpurgo zich al dan niet bewust liet gebruiken om dit te voorkomen.

 In Suriname golden psychische problemen als een taboe. Publiekelijk bekendmaken 
dat Doedel psychische problemen had, kon heel goed eerste reacties van woede en 
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weerstand direct de kop indrukken. omdat Doedel aankondigde bij de gouverneur 
te zullen verschijnen na het meicongres en we weten dat geheime agenten het 
gouvernementsplein in de gaten hielden, valt zelfs niet uit te sluiten dat de arrestatie 
van tevoren binnenskamers is overwogen, en dat men die op het moment dat Doedel 
verscheen met medewerking van Morpurgo zo stil en glad mogelijk wilde laten verlopen.
 

Alfred Johan Morpurgo (1899-1973). Foto Wikipedia.[10]

 1938 – Morpurgo als vrijwillig inlichtingenman gouvernement
 a.J. Morpurgo was een belangrijke informatiebron, een inlichtingenman voor de 
gouverneur. In 1938 stuurde hij uit eigen beweging een brief aan de gouverneur met 
inlichtingen over Maximiliaan godfried Pattler die het gehalte hebben van een rapportage 
van een geheime dienst. Volgens de brief ging Morpurgo er zonder meer vanuit dat 
Kielstra deze informatie interessant zou vinden, in de tekst staat geen reden vermeld. 
Pattler, die voorheen Haringman heette, was echter een linkse journalist die in 1932 
onder het pseudoniem ‘Padvinder’ in De Banier van Waarheid en Recht veelal antikoloniale 
artikelen publiceerde. In Nederland was hij in 1933 ook een goed bekende van anton de 
Kom en hij liep met plannen rond om diens Wij slaven van Suriname uit te geven. (Boots 
& Woortman 2010; De Banier 1932) De informatie die Morpurgo in zijn brief opnam, toont 
wel aan dat hij in diverse overheidskringen vertrouwd was en contacten moest hebben 
met belangrijke functionarissen.
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Uit de voorlaatste alinea blijkt dat Morpurgo ook zeer wel op de hoogte was van wat zich rond 

audiënties afspeelde.[11]
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Gouverneur Johannes Kielstra ontving in 1938 op feiten gebaseerde inlichtingen van 

Alfred Morpurgo.[12]

 7.3 Kielstra ving bot bij verder aanscherpen muilkorfmiddelen
 In april 1937 hadden de Koloniale Staten een naamsverandering ondergaan met de 
vervanging van het Regerings-Reglement door de Wet op de Staatsregeling. De eerste 
Regerings-Reglementen werden in 1866 van kracht en begin april 1937 werden deze 
vervangen door genoemde staatsregeling:
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‘Al maakt het op den oppervlakkigen beschouwer wel eens den indruk, dat daar ginds in 
Suriname vrijwel alles stilstaat, dat er van vooruitgang niet veel te bespeuren is, bij nader 
inzicht komt men toch wel tot de overtuiging, dat — het moge dan niet zoo snel gaan, als elders 
wel het geval is — ook daar de moderne tijd zijn intrede gedaan heeft.

Op 1 April 1937 werd dat Regeerings-Reglement vervangen door de Wet op de Staatsregeling 
van Suriname. Toen werd o.a. de naam Koloniale Staten vervangen door dien van Staten 
van Suriname en werd het aantal leden daarvan van 13 op 15 gebracht, waarvan 5 door den 
Gouverneur benoemd en 10 door kiezers gekozen worden. Tevens werden aan de censuskiezers 
ook capaciteitskiezers toegevoegd en werd de mogelijkheid ingevoerd, dat ook vrouwen tot lid 
der Staten gekozen konden worden. Ofschoon nu het herstel der benoeming van een aantal leden 
door den Gouverneur door sommigen wel als een stap achteruit is aangeduid, was hiervoor 
een zeer gegronde reden aanwezig. Zooals in het begin van dit hoofdstuk vermeld werd, is in 
de samenstelling der bevolking sedert 1866 een belangrijke wijziging gekomen. En het was 
te vreezen, dat de belangen der duizenden vreemdelingen in de Surinaamsche maatschappij 
binnen gekomen, die sedert ingezetenen geworden waren, in de volksvertegenwoordiging niet 
voldoende tot hun recht zouden komen, daar het meerendeel van hen het kiesrecht nog niet 
bezat. Voor het voorstaan der belangen van deze groepen der bevolking dienen nu de, door den 
Gouverneur na overleg met den Raad van Bestuur benoemde, leden te waken.’ (Kesler, 1938: 
243-4)

 Met deze Staatsregeling kreeg het bestuur ook meer vrijheden om met lands-
verordeningen bepaalde zaken aan te pakken. Pg De Niet stelde op 13 mei 1937 direct 
voor die mogelijkheid in te zetten om het onbevredigende Koninklijk Besluit van 26 
oktober 1933 nr. 17 alsnog naar de hand te zetten:
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In plaats van via ‘bekrachtiging bij de wet’ kon men met landsverordeningen toe.[13]

 Naar aanleiding hiervan diende gouverneur Kielstra op 30 juni 1937 bij de Staten van 
Suriname een voorstel in om enkele artikelen in het KB te amenderen, om het alsnog beter 
toepasbaar te maken op de Surinaamse situatie. Zoals we in hoofdstuk 5 zagen, was het 
in 1933 niet gelukt om de gewenste wetgeving te krijgen toen het gouvernement in een 
ultieme poging om de Staten te omzeilen de hulp van het ministerie inriep om vervolgens 
door Nederlandse bemoeienis wel het KB te krijgen, maar niet met de formuleringen 
zoals men die in Suriname nodig achtte. Het nieuwe voorstel kwam hierop neer:
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Waar de gouverneur heen wilde, was het beheer over middelen om gezagsondermijnende 

drukwerken uit Nederland te weren (De West, 5 juli 1937, p. 3)[14]

 Destijds hadden de Staten het ontwerp met 10 tegen 1 verworpen, waardoor er nu direct 
stemmen opgingen die zich afvroegen waarom de gouverneur meende dat de Statenleden 
überhaupt hun medewerking moesten verlenen aan wijzigingen van een regeling die ze 
toch al nooit hadden gewild. andere Statenleden stelden inhoudelijke vragen. Men vroeg 
onder meer om bewijzen voor de enorme toename van gezagsondermijnende drukwerken 
en om een specificatie van drukwerken die de gouverneur op het oog had, met name 
of behalve communistische ook fascistische drukwerken onder de wijzigingen zouden 
vallen. (De West 26 juli 1937, p. 3) De gouverneur stuurde op 19 augustus een bondig 
antwoord met een lijst van beoogde drukwerken als bijlage. Het concept werd later 
aangevuld met een openingspassage waarin de gouverneur eerst zowel de Statenleden 
met weerstand als de vragenstellers aansprak:
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Kielstra betreurde de bedenkingen van sommige Statenleden bij zijn voorstellen. 

Hij beantwoordde de gestelde vragen kort en bondig. Aanvulling links:
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‘Betreurt de o.g. het dat enkele leden om de daartegen vroeger aangevoerde bezwaren meenden 
er bedenking tegen te moeten maken mede te werken tot de totstandkoming van de verordening, 
aan den anderen kant was het hem eene voldoening dat andere leden met het voorstel instemming 
betuigen’ [15]

 De behandeling van het antwoord en de voorstellen zou plaatsvinden op 9 september, 
maar er volgde uitstel tot 25 september. Intussen ontving waarnemend Pg Lambers van 
de gouverneur daags voor de geplande behandeling van 9 september een nota  over 
het onderwerp en de mededeling dat hij bij de behandeling als gedelegeerde van het 
bestuur zou optreden. Naar aanleiding daarvan stuurde hij een uitgebreid schrijven naar 
de gouverneur waaruit bleek dat als het aan hem lag, de wijzigingen niet alleen zouden 
gaan over uit Nederland komende stukken. De waarnemend Pg zag graag dusdanige 
formuleringen dat justitie ook veel makkelijker en steviger kon optreden tegen in 
Suriname verschenen drukwerken. Hij besloot zijn betoog met ‘Mocht zij [de verordening 
inzake drukwerken] nimmer worden….’
 

Als het aan wnd. PG Lambers lag zouden de wijzigingen niet alleen op drukwerken uit Nederland 

betrekking hebben. Hij voorzag problemen in de toekomst.[16]

 Uit de bespreking van de beraadslagingen op 30 november 1937 blijkt dat de meeste 
Statenleden de noodzaak niet inzagen van de voorgestelde wijzigingen. aangezien er 
inmiddels kamervragen waren gesteld in Nederland wilden sommigen wachten op 
de bespreking van de voorstellen daar. anderen vroegen zich af of er, als de invoer 
in Suriname zulke grote vormen aannam, dan geen toezicht op schadelijke lectuur 
in Nederland was. gedelegeerde Lambers antwoordde hierop dat een inhoudelijke 
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bespreking in Nederland er waarschijnlijk niet van zou komen, hooguit zou men de 
gestelde kamervragen beantwoorden. en daarnaast meende Lambers dat het grote aantal 
analfabeten in Suriname om andere maatstaven vroeg dan in een politiek geschoolde 
samenleving als Nederland:

     
Gedelegeerde Lambers beantwoordde de vraag van Statenlid Del Prado en beloofde een soepele toe-

passing. Del Prado had hier weinig fiducie in en stemde met alle andere leden behalve de voorzitter 

tegen het voorstel. (De West, 1 okt 1937, p. 1)

 De gouverneur kon met deze verwerping van zijn voorstel geen genoegen nemen en 
diende medio november zijn voorstel in gewijzigde vorm opnieuw in:
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De West, 22 november 1937, p. 1.

 Hierop werd een commissie van rapporteurs samengesteld door de Staten en 
vervolgens duurde het een jaar voor de voorstellen opnieuw in stemming kwamen. al 
in augustus 1938 bleek uit het verslag van de commissie dat de Staten niet wezenlijk van 
mening waren veranderd. (De Surinamer, 10 aug 1938 p. 2-3) Bij de stemming op donderdag 
17 november 1938 verwierpen de Staten voor de derde keer het ingediende voorstel met 
6 tegen 4 stemmen. De Surinamer wees erop dat deze stemverhouding mogelijk minder 
met de inhoud van de kwestie verband hield dan met de sinds de Staatsregeling van 
kracht zijnde bevoegdheid van de gouverneur tot benoeming van Statenleden. Van de 
aanwezige leden stemden de benoemde leden voor en de gekozen leden tegen:
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De Surinamer, 19 november 1938, p. 1.

 7.3.1 Muilkorfregeling in stelling gebracht tegen De West, redacteur 
 aangeklaagd
 De weerstand bij de Staten tegen de regeling die er in 1933 buiten hen om werd 
doorgedrukt, was groot. Het lijkt erop dat dit voor een deel door dit doordrukken zelf 
kwam en voor een deel door de inhoud. Bijgevolg ving Kielstra in 1937 en ’38 bot. De 
inhoudelijke weerstand had er vooral mee te maken dat de regelingen veel macht geven 
aan het bestuur en men dus in wezen afhankelijk is van de coelantie van dat bestuur in 
de toepassing om niet bevreesd te zijn voor wantoestanden, die door de regeling zelf wel 
zouden kunnen ontstaan. We zagen al hoe Statenleden zich hierover zorgen maakten 
en niet zonder meer wilden aannemen dat de regeling uiterst voorzichtig en spaarzaam 
toegepassing zou krijgen.

 In 1938 kreeg Suriname te maken met precies een voorbeeld van dubieuze toepassing 
van het KB van 1933. Zelfs binnen het bestuur klonken stemmen die zeiden dat het in 
wezen wel meeviel wat er aan de hand was, maar toch kwam de krant De West officieel 
op een lijstje van uitgaves die de gouverneur, waar nodig, verbieden kon. ook kreeg de 
waarnemend redacteur van die krant, e.Ths. Waller, een veroordeling voor belediging van 
de geneeskundig inspecteur Cool. Twee kwesties die sterk met elkaar verbonden waren en 
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die nauwelijks te maken hadden met een werkelijke vrees voor de gezagsondermijnende 
werking van De West en meer met de macht van genoemde geneeskundig inspecteur, 
tevens directeur van ’s Lands Hospitaal.

 Midden 1938 ontstond er veel publieke beroering rondom een hoogoplopende 
ruzie tussen Cool en de chirurg van het hospitaal, dr. Lo. Dit conflict bracht ook andere 
misstanden onder de leiding van Cool aan het licht, maar het gouvernement was niet van 
zins Cool te laten vallen. Het voert te ver om dit gehele conflict hier op te voeren, maar het 
bracht zulke beroering teweeg dat er een sfeer ontstond van elite (Cool en gouvernement) 
tegenover arbeider (Lo en patiënten).[17] In juli publiceerde waarnemend redacteur 
Waller van De West twee uitgebreide artikelen over deze zaken. Waller schreef op 4 juli 
1938 in een paginavullend artikel onder meer:

 

Waller vatte de reikwijdte van het conflict op een breekpunt aldus samen. (p. 2)

 een week later, op 11 juli, besteedde Waller in De West opnieuw uitgebreid aandacht 
aan de kwestie die de gemoederen van straat tot in de Staten bezighield. Daarop moest 
de redactie van De West op 15 juli op het parket verschijnen om uit handen van de Pg dit 
besluit van de gouverneur te ontvangen:

 



292 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

Met dit besluit mocht Kielstra De West verbieden wanneer hij 

daar noodzaak toe zag. (De West, 18 juli 1938, p. 1)

 De Pg die de taak had dit bericht over te brengen vermeldde daarbij het volgende:
 

Het bestuur wist dat De West niet opruiend was, maar zette desondanks 

  de muilkorfregeling in. (Ibid.)

 W. Kraan, de vaste redacteur van De West, ging voor een artikel in het Algemeen 
Handelsblad (17 aug 1938, p. 2) wat uitgebreider in op de woorden van de Pg en ook op 
die van de gouverneur zelf, bij wie Waller een paar dagen na ontvangst van dit besluit 
op audiëntie ging. ook de gouverneur zag ‘niks opruiends’ in de teksten, maar eerder 
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iets ‘suggestiefs’ dat met name van invloed zou kunnen zijn op ‘het onontwikkelde deel der 
bevolking’:
   

Niet alleen de PG, maar ook de gouverneur was van mening dat De West niet opruiend was, waarmee 

in wezen de grond onder de maatregel die tegen de krant werd genomen, verviel. (Ibid.)
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 William Kraan liet hierop argumenten volgen die overeenkwamen met het bezwaar 
van de Statenleden: mogelijke onverantwoorde toepassing van het KB op de vrije pers:
 

Werd het KB van 1933 voor iets ingezet waar het niet voor bedoeld was? (Ibid.)

 een saillant detail: het was juist Kraan die als enige in 1933 instemde met het door de 
gouverneur ingediende voorstel tot regulering van drukwerken: de stemverhouding was 
10 tegen 1 (zie hoofdstuk 5). In 1938 gaf Kraan zijn collega’s dan toch gelijk:

 

Kraan achtte wat De West in 1938 overkwam in 1933 nog ‘ondenkbaar’. (Ibid.)
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 In oktober en november van 1938 kreeg de zaak nog een vervolg in de rechtszaal, 
waar Waller zich moest verantwoorden voor het beledigen van dr. Cool.
 

Waller schreef over ‘bedorven Kool’ waarop Cool hem voor de rechter sleepte. 

(De West, 24 okt 1938, p. 2)

 op maandag 31 oktober 1938 stond Waller terecht voor het beledigen van dr. Cool 
en het schaden van het imago van het hospitaal. Hij gaf de volgende verklaring voor het 
gebruik van de woorden ‘bedorven Kool’:
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Met ‘bedorven’ bedoelde Waller behalve naar Kool ook een sneer te geven naar het gouvernement 

dat hem de hand boven het hoofd hield, wat van dr. Cool ‘een verwend kind’ maakte. 

(De West, 2 november 1938, p. 1)

 Hierop maakte de rechter er een taalkundige kwestie van: ‘bedorven’ kon in combina-
tie met kool niet als ‘verwend’ worden opgevat omdat niemand ‘verwende kool’ zegt:
 

Waller wees erop dat een woordspeling verloren gaat als men ze letterlijk opvat. (Ibid.)

 De rechter wenste de woordspeling evenwel niet anders te bekijken en oordeelde dat 
de verdediging van Waller geen stand hield. Hij veroordeelde Waller tot 40 gulden boete 
of 14 dagen hechtenis als de boete niet betaald werd. (Ibid., p. 2)

 Dr. Cool kreeg in 1939 op eigen verzoek eervol ontslag na talrijke conflicten met 
collega’s (zie ook 7.4.2).[18]
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 7.4 Anderen die werden aangepakt
 Doedel was zeker niet de laatste die men aanpakte. om vergelijkbare motieven en/
of met vergelijkbare middelen schakelde het gouvernement ook anderen uit. enkele 
voorbeelden zijn de zojuist genoemde journalist Kraan en de al eerder genoemde mw. 
Schneiders in 1937, en de uit Curaçao teruggestuurde jonge Surinaamse mannen günther 
en Thym in 1940, van wie de laatste in Wolffenbuttel terechtkwam. Plus vrienden en 
collega’s van Doedel die in de jaren vijftig nog op een zwarte lijst voorkwamen.

 7.4.1 Veroordeling journalist William Kraan was voorspel PG tegen Doedel,
  1937
 gouverneur Kielstra en Pg De Niet traden in de jaren dertig streng op tegen jour-
nalistieke antikoloniale instanties of personen. onder meer maakten de bewindslieden 
korte metten met journalist Kraan, die een poging ondernam hun machtspositie tot 
onderwerp van discussie te maken in een artikel in zijn krant De West in 1937.[19]

 William Kraan (1878-1947), oprichter van De West op 1 oktober 1909, was uit 
Nederlandse ouders in engeland geboren en kwam op 14-jarige leeftijd terug naar 
Suriname. Hij werkte de eerste jaren als huisleraar en later als journalist en redacteur van 
De West. Naast dit redacteurschap was hij met een korte onderbreking ruim dertig jaar lid 
van de Koloniale Staten, later Staten van Suriname. Collega’s vonden dat ‘Kraan een diep 
gevoel voor sociale rechtvaardigheid’ had en streed ‘voor de vooruitgang van Suriname en zijn 
bevolking. Sociale wantoestanden werden vaak in De West gehekeld.’ (gobardhan-Rambocus 
2008: 61; Findlay, 2019)

 De kantonrechter in het Tweede Kanton, adriaan Vettewinkel (zie ook hoofdstuk 
4), veroordeelde Kraan op 13 mei 1937, bijna twee weken vóór de opsluiting van Louis 
Doedel in Wolffenbuttel, in een openbare terechtzitting tot een geldboete van vijfentwintig 
gulden of vijf dagen hechtenis bij in gebreke blijven van betaling.

 Volgens Pg De Niet liet Kraan zich op 12 maart 1937 in deze krant in opzettelijk 
negatief uit over het bestuur van Suriname in een artikel onder de kop ‘Een goede les’.
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De West werd in de stad gedrukt bij drukkerij D.A.G.[20] De afkorting stond voor Door Arbeid 

Groeiend. Daarvoor werd de krant gedrukt door Drukkerij Marcus (een vriend van Doedel) en bij de 

oprichting door de firma Oliveira. (Gobardhan-Rambocus 2008: 61)

 

Via de 1600 gedrukte exemplaren van de genoemde krant kwam het ‘beleedigend’ artikel over het 

gouvernement goed verspreid in Paramaribo terecht.



299                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 

Het gouvernement had langdurig het rechtsgevoel van een burger ‘op brutale wijze verkracht’ meldde 

Kraan in zijn artikel. Dit was de zinsnede waarop hij veroordeeld werd.[21]
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Het artikel van William Kraan maakte de bewindslieden van de kolonie ongerust.[22]

 De bestuurders waren vooral bezorgd om het feit dat het ‘beledigende’ artikel wijd 
verspreid was en vele lezers had bereikt. Hun gezag verloor veel aanzien en anderen 
zouden zich tegen de staat durven te verzetten.
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Het verweer van Kraan werd terzijde geschoven omdat het hem niet kon baten.[23]

 Kantonrechter Vettewinkel had geen boodschap aan Kraans verweer dat de zinsnede 
alleen dan beledigend kon zijn als deze op zichzelf gelezen werd en niet als onderdeel 
van het geheel. een opmerkelijke afwijzing: in 1921 had men de prediker Rijts precies om 
een vergelijkbare reden – onzedige uitspraken gedaan binnen de context van een preek – 
juist niet kunnen vervolgen en in Wolffenbuttel op laten nemen (zie 4.3.3). 
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Journalist en redacteur William Kraan werd op 13 mei 1937 door kantonrechter Adriaan Vettewinkel 

veroordeeld tot een geldboete van 25 gulden (tegenwoordig om en nabij de 250 euro) of vijf dagen 

hechtenis bij in gebreke blijven van betaling.[24]

 7.4.2 Fascisme Cool voor gouverneur geen reden behouden Schneiders
 De ook in 4.3 besproken mevrouw Schneiders was in 1937 tijdelijk hoofdopzichteres 
bij de openbare Hygiënische Dienst. Zij was daartoe in 1933 (bij resolutie van 23 oktober 
nr. 3385) benoemd op voorspraak van haar baas, geneeskundig inspecteur dr. Cool. In 
haar functie was zij ‘tijdelijk belast met de hygiënische controle en met het toezicht op de naleving 
der hygiënische voorschriften in de districten’.[25] In maart 1937 raakte zij echter dusdanig 
in conflict met Cool dat zij niet langer konden samenwerken. De aanleiding hiervoor lag 
in de persoonlijke sfeer. In 1935 was mw. Schneiders, op dat moment goed bevriend met 
het echtpaar Cool, zich sterk bewust geworden van hun fascistische sympathieën. Daarna 
was hun relatie aanzienlijk bekoeld en in 1937 kwamen rond haar ontslag de gevolgen 
daarvan op de werkvloer naar boven.[26]
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Mevrouw Grace Schneiders-Howard, hoofdopzichteres Openbare Hygiënische Dienst.

Bron foto: Scholtens, 1986.

 onder meer bleek dat geneeskundig inspecteur dr. Cool het functioneren van de 
tijdelijke hoofdopzichteres van de hygiënische dienst, mevrouw Schneiders, poogde te 
saboteren met onmogelijke opdrachten. Zij tekende hiertegen protest aan bij hem:
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Een brief van Schneiders waarin zij vraagt of Cool zich wellicht vergist heeft betreffende een 

onmogelijk uitvoerbare inspectieopdracht.[27]

 In diezelfde maand ontstond een conflict over al dan niet aangevraagd verlof. Naar 
eigen zeggen had mw. Schneiders voor twee dagen schriftelijk verlof aangevraagd en die 
brieven afgegeven bij de portier. Daar was haar verteld dat het gebruikelijk was om alleen 
antwoord te sturen als men het verlof niet toekende. Bij het uitblijven van een reactie 
verscheen zij op de bewuste dagen niet op haar werk. Cool wilde haar voor dit verzuim 
straffen door haar loon voor die bewuste dagen in te houden. Mw. Schneiders deed haar 
beklag bij de gouverneur:
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De tijdelijke adjunct-hoofdopzichteres bij de hygiënische dienst maakte bezwaar bij Kielstra tegen 

de door dr. Cool voorgestelde maatregelen vanwege vermeend verzuim:

’Naar aanleiding van het Besluit van Uwe Excellentie van 20 april moge ik Uwe Excellentie 
berichten dat ik op 16 en 31 maart jongstleden schriftelijk om verlof vroeg aan den Geneesk. 
Inspecteur.
Mijne brieven werden bij de Portier bezorgd en het was niet de gewoonte dat ik daarop antwoord 
kreeg tenzij het verlof niet werd toegestaan.
Over de ongepasten toon moet ik Uwe Excellentie mijne verontschuldigingen aanbieden; het is 
heel moeielijk om onder alle omstandigheden even kalm te blijven.
Met de meeste hoogachting [etc.].’[28]
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 De brief van Schneiders stuurde men door naar Cool en die reageerde als volgt:

 

Blijkens de brief hadden Cool en Kielstra al vaker gesproken over de toon en houding van 

mw. Schneiders.[29]
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 Kort daarop, op 5 mei 1937, moest mw. Schneiders een medische keuring ondergaan. 
Tot haar grote verbazing werd zij afgekeurd, waarop zij prompt protest aantekende bij de 
gouverneur:

 

Mw. Schneiders protesteerde tegen de gang van zaken; zij achtte zichzelf helemaal niet ziek en 

haar afkeuring onterecht. Als de gouverneur geen herkeuring wilde toestaan, dan verzocht zij 

om eervol ontslag.[30]
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 Wederom stuurde het gouvernement de brief van Schneiders door naar dr. Cool. 
Deze antwoordde daarop dat zij absoluut niet voor herkeuring in aanmerking kwam en 
verzocht de gouverneur dan maar haar ontslagverzoek in te willigen:

   
Geneesheren die in het kleine dorpse Paramaribo met geneeskundig inspecteur dokter P. Cool 

samenwerkten, deden voor dezelfde Cool op zijn verzoek een medische keuring bij Grace 

Schneiders-Howard met wie hij in een conflictsituatie verkeerde.[31]
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 Minstens een van deze keuringsartsen, dr. Jessurun, kende dr. Cool heel goed en 
raadpleegde hem ook om te weten te komen hoe te handelen met verzoeken van mw. 
Schneiders. Dit blijkt wel uit de getuigenis van een medewerker van mw. Schneiders, 
de heer Islam, die in het dossier is opgenomen. Islam deed verslag van wat hij met haar 
beleefde bij een inspectietocht:
 

Toen mw. Schneiders aan dr. Jesserun meedeelde dat ze tijdens een door hem toegestaan ziekteverlof 

naar Kwatta wilde gaan, nam hij niet zelf een beslissing, maar belde dr. Cool om te vragen hoe te 

reageren. Cool gaf Jessurun toen geen groen licht.[32]

 Begin juni 1937 werd grace Schneiders-Howard met het mes op de keel eervol 
ontslagen. Na het eervol ontslag kwam mevrouw Schneiders-Howard, hoofdopzichteres 
bij de hygiënische dienst, met ingang van 1 juni 1937 in aanmerking voor een pensioen.
[33]
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Bijgeschreven laatste regel: ‘Onder aantekening dat betrokkene’s verzoek herkeuring niet 

voor inwilliging vatbaar is.’[34]
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 Bij nadere beschouwing van deze zaak blijkt dat men liever een geneesheer-directeur 
met fascistische sympathieën behield, dan een voor het gouvernement potentieel politiek 
gevaarlijke dame. Dat fascisme van Cool was al in 1935 algemeen bekend, aldus de Pg:
 

PG De Niet informeerde in oktober 1935 gouverneur Kielstra over de politieke kleur (fascisme) van 

geneeskundig inspecteur P. Cool.[35]



312 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 Mevrouw Schneiders had in de eerste helft van de jaren dertig een goede band met 
de heer en mevrouw Cool. Na de keuze van de Cools voor het fascisme, nam Schneiders 
echter afstand van hen. Daar het Cool was die haar die baan had bezorgd, kan men zich 
indenken dat dit kwaad bloed zette:
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Mevrouw Schneiders had haar post te danken aan dr. Cool, maar door het openlijke fascisme van 

hemzelf en zijn vrouw was de vriendschap bekoeld. Grace Schneiders lichtte in 1935 PG De Niet 

uitvoerig in over hoe hij haar met ontslag gedreigd had en over de mate waarin het fascisme Cool 

bezighield alsook over hoe hij haar gevraagd had als koerier van fascistische bladen te fungeren 

bij een reis naar Nederland.[36]

 In een nota aan Kielstra van 1 april 1937 herinnerde Cool de gouverneur eraan dat 
mw. Schneiders destijds was aangenomen op politieke voorwaarden, namelijk ‘dat zij zich 
geheel zou onthouden van deelneming aan eenige politieke of andere actie buiten het terrein van 
den hygiënischen dienst, zoowel hier als in Nederland’.[37] Waarna hij in de rest van de nota 
alle punten naar voren bracht waarop zij deze afspraak volgens hem geschonden had, 
bijvoorbeeld:
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Cool wist precies waar het gouvernement bevreesd voor was en aarzelde niet 

dat onder de aandacht te brengen in zijn nota.[38]

 Het risico dat mw. Schneiders zelf vormde, gezien haar lange verleden van strijd met 
het gouvernement, waarvan Cool terdege op de hoogte was, woog zwaarder dan het 
fascisme van het echtpaar Cool bij de beslissing om mw. Schneiders eervol te ontslaan.

 7.4.3 Jonge Surinamers terug uit Curaçao geïnterneerd
 In 1940 werden 7 jonge Surinaamse mannen werkzaam op Curaçao teruggestuurd 
naar Suriname, net als Doedel destijds. over één van hen, george Henry günther, maakte 
de Pg zich het meest zorgen en hij verzocht om internering. Tussen neus en lippen 
door lezen we dat een van de andere jongens, een zekere Thym, was opgenomen in 
Wolffenbuttel na zijn terugkeer.

 op Curaçao colporteerde günther na zijn werk Russische tijdschriften (Sowjet-land, 
U.S.S.R.-construction, Moscou-news) die hij rechtstreeks op zijn eigen naam uit Moskou 
toegezonden kreeg. Dit gebeurde aan de hekken van het terrein van de CPIM als de 
arbeiders van het werk kwamen. günther was geabonneerd op het maandblad Politiek en 
Cultuur bij de drukkerij-uitgeverij Pegasus in amsterdam. In Suriname zag hij stands- en 
rassenverschil en op Curaçao zag hij die in sterkere mate. In datgene wat hij over Rusland 
las, zag hij deze verschillen niet. Hierdoor had hij sympathie voor gelijksoortige uitingen. 
op Curaçao deed hij enkele schriftelijke studies, bachelor of science, cursus van de Mac 
Kinley Roosevelt University in Chicago, petroleumcursus.[39]
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‘…Moskou te ontvangen.’[40] De PG zag de geraffineerdheid van Günther in.
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Uitgebreide bespreking van Günther door de PG, kort over de andere zes jonge mannen.[41]

 Wegens onder meer zijn communistisch gezindheid vond midden 1940 de internering 
plaats van günther. Waarom Thym in Wolffenbuttel zat, wordt uit deze stukken niet 
duidelijk, maar de gehele formulering van de Pg wijst erop dat het mogelijk meer 
met communisme dan met geestesziekte te maken had. In een adem gaat het over het 
bewijsmateriaal (van communistische sympathieën) tegen günther en het gebrek daaraan 
bij de anderen, behalve dan bij Thym. Men bleef de vrijgelaten mannen evengoed in de 
gaten houden.
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 In 1943 kwam günther onder bepaalde voorwaarden vrij, maar daar hield hij zich niet 
aan, waardoor hij in 1944 weer in de cel terechtkwam:

 

De PG vergeleek Günther met Van Vliet.[42]

 otto Huiswoud werd in dezelfde periode als george günther ook om zijn 
communistische gezindheid geïnterneerd in Suriname. echter, de Pg vond günther een 
gevaarlijker communist dan Huiswoud [43]:
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 7.4.4 Van Vliet en anderen in 1954 nog steeds op zwarte lijst communisten
 In november 1953 vond op Trinidad een bespreking plaats tussen James Douglas, hoofd 
van de dienst der gewapende Politie van Suriname, g.J. Botterweg, Hoofdcommissaris 
van Politie van de Nederlandse Antillen met C.A. Herbert, de Security Liaison Officer 
(SLo) te Port of Spain.[44] Rode draad bij deze besprekingen was het goed in de gaten 
houden van en informatie uitwisselen over mensen en organisaties met communistische 
sympathieën. Men vatte het plan op om een zwarte lijst met de namen van die personen 
aan te leggen. Directe actie ondernam men niet, al communiceerde men wel met 
topambtenaren in Nederland. Medio 1954 kwam er een lijst tevoorschijn gebaseerd op 
een zwarte lijst die de vreemdelingendienst bijhield in die jaren. Hierop kwamen vele 
medestrijders van Doedel voor, zoals Hugo ernst Wilhelm van Vliet en Theo de Sanders. 
Maar ook vinden we hier bijvoorbeeld de in 1940 in Wolffenbuttel geïnterneerde george 
günther terug, alsook degenen in Nederland die in hun studententijd actieve nationalisten 
waren, bekende namen zoals eddy Bruma, eugène gessel, e.a.
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Douglas meldde dat men eigenlijk nooit was begonnen met de zwarte lijst zoals afgesproken in 

Trinidad. Hij zond een alternatief.[45]
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Hugo van Vliet, Theo de Sanders, George Günther, Bruma, Gessel, en andere communisten en hun 

medereizigers van Suriname, Nederlandse Antillen en de Britse West-Indische koloniën kwamen op 

deze door de vreemdelingendienst gehanteerde ‘zwarte lijst’.[46]

 Vervolgens begon de inlichtingendienst mee te discussiëren over de inhoud van de 
lijst en daarop gewenste mutaties.
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De bekende kunstschilder Nola Hatterman en Lichtveld (zie kantlijnen) kwamen later ook op deze 

lijst te staan.[47]

 7.5 VHP-leider Jagernath Lachmon wel gered uit Wolffenbuttel
 Terwijl Doedel in Wolffenbuttel zat, kwam daar in 1950 ook kortstondig de bekende 
VHP-leider Jagernath Lachmon terecht. NPS-Statenlid Henk van ommeren, een arts die 
zich in de jaren 40 ook roerde over misstanden in Wolffenbuttel (zie hoofdstuk 8), liet in mei 
1950 zijn collega en tegenstander het VHP-Statenlid Lachmon opnemen in Wolffenbuttel 
toen deze tijdens een schorsing van een zeer heftig verlopende Statenvergadering een 
wegraking kreeg. Lachmon:

‘Tijdens een ingelaste schorsing, ging ik naar de koffiekamer en leunde tegen een tafel. Dr. Van 
Ommeren en/of de huisbewaarder Vader Bendt die er ook bij was, greep mij plotseling vast 
en vanaf dat moment kon ik mij niets meer herinneren. Van Ommeren moet als medicus snel 
gezien hebben dat ik wegraakte.’ (azimullah 1986: 90-1)

 Lachmon vertelde verder dat hij bijna tien dagen bewusteloos was geweest en dat hij 
in die toestand flink te keer moest zijn gegaan: ‘Toen ging men vermoeden dat ik misschien 
krankzinnig geworden was. Zo werd ik naar ‘Wolffenbuttel’ – de psychiatrische inrichting – 
vervoerd, waar ik nog steeds bewusteloos lag.’ (Ibid. 91)
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 Lachmon deelde mee dat zijn bed constant omringd was door zijn vrienden 
‘Harrypersad Ramdhani, S.D. Tewarie en de familieleden, speciaal overgekomen uit Nickerie.’ 
(azimullah, 1986: 91) De genoemde zakenman S.D. Tewarie, een nazaat van Brits-
Indische immigranten, betaalde de door Lachmon gemaakte kosten, ƒ 4,50 per dag voor 
zijn eersteklasseverpleging in Wolffenbuttel.

 

In 1950 mocht Jagernath Lachmon in Wolffenbuttel voor ƒ 4,50 per dag zich een 

eersteklasseverpleging veroorloven.[48]

 Lachmons moeder, zijn broer Narpat en de echtgenote van mr. De Miranda 
zorgden ervoor dat hij vanuit Wolffenbuttel naar Nederland kon vertrekken. In het 
amsterdamse Wilhelmina gasthuis constateerde prof. Lenshoek dat er sprake was van 
een hersenbloeding. Na twee maanden het bed gehouden te hebben herstelde Lachmon 
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voorspoedig en kon hij naar Suriname terugvliegen. (azimullah, 1986: 91-2; gonesh, 
2015: 61)

 De reden dat ik dit verblijf van Lachmon in Wolffenbuttel aanhaal, is het enorme 
contrast met dat van Doedel. Lachmon was er bij opname ernstig aan toe, van Doedel is 
dat maar zeer de vraag. en zelfs al zou er op dat moment eind mei 1937 iets met hem aan 
de hand zijn geweest, dan nog is de kans groot dat hij gezien zijn heldere geest in 1938 
en de getuigenissen dat hij in het begin in Wolffenbuttel weinig tot niets mankeerde, en 
net als Lachmon met ontslag had kunnen gaan. Wat waren de zwaarwegende redenen 
om Doedel jaar na jaar na jaar opgenomen te houden? De casus van Lachmon laat 
beklemmende vragen achter over die van Doedel.
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 Hoofdstuk 8 Wolffenbuttel probaat in breken 
 geesteskracht Doedel

 ook over de eerste tijd na de opsluiting van Doedel in de psychiatrische kliniek 
Wolffenbuttel op 29 mei 1937 gaan verschillende verhalen. Men zegt dat hij zes maanden 
lang in een isoleercel verbleef: ‘Bezoek mocht hij niet ontvangen. Daarna kreeg hij een plaats 
tussen echte gekken, stompte af en kwam uiteindelijk in het grote vergeetboek terecht.’ (Boom 
1982: 21; zie ook Wijntuin 1998: 51) Dat Doedel binnen een half jaar al gebroken zou 
zijn, lijkt niet te stroken met de toekomstplannen die hij ontvouwde in zijn brief van 
1938 (zie hoofdstuk 1). Maar bij gebrek aan het medisch dossier kan het met verklaringen 
alle kanten opgaan. Zo werden in de jaren dertig en daarna elektroshocktherapie en 
cardiazolinjecties toegepast in Wolffenbuttel onder leiding van de man die Doedel 
opnam, dr. abrahams (zie 8.4.1). Deze behandelingen kunnen verstrekkende gevolgen 
hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van degene die ze moet ondergaan. Zou 
Doedel hier ook mee behandeld zijn? en zo ja, waarom dan? Hoe is het hem vergaan in 
de instelling? Wat is er waar van wat er gezegd wordt, dat hij wegliep, dat hij rustig was 
en dat hij bang was? Hoe en waarmee is hij behandeld tegen de krankzinnigheid die Pg 
De Niet en dr. abrahams hem toedichtten? en waarom mogen we dan na al die jaren 
nog steeds geen kennis nemen van het verhaal dat het vanaf 1937 bijgehouden dossier te 
vertellen heeft?

 Scholtens is bij het onderzoek voor Opkomende arbeidersbeweging in Suriname, samen 
met anderen die aan dat boek meewerkten (Ludwich van Mulier en gerjoke Wilmink), 
het dichtst bij het medisch dossier van Doedel geweest. Ze schreven er het volgende  
over:

‘Het dossier-Doedel werd ons in verband met het medisch beroepsgeheim niet ter inzage gesteld. 
Wel konden schriftelijk vragen worden gesteld. Het dossier loopt vanaf de opname, 29 mei 
1937, tot Doedels overlijden in de nacht van 10 op 11 januari 1980. Na Doedels arrestatie werd 
hij op basis van een medische verklaring van de stadsgeneesheer L.E. Jesserun doorverwezen 
voor onderzoek naar Wolffenbuttel. Dit onderzoek door de geneesheer-directeur, dr. Emile 
Abrahams, resulteerde in een kennisgeving verzonden naar de Procureur-Generaal, die bij het 
Hof van Justitie bekrachtiging vroeg voor voortgezette verpleging. Daarvoor werd aanvankelijk 
na 28 dagen en vervolgens jaarlijks om verlenging gevraagd. Als reden voor opname wordt 
gegeven: ‘tekenen van krankzinnigheid’. Op onze vraag in hoeverre dit te rijmen valt met 
Doedels prominente rol tot en met mei 1937 binnen een veelheid aan arbeidersorganisaties 
en met de vele artikelen die hij schreef komt het antwoord: “Perioden van abnormaal 
verhoogde activiteit, soms met opvallende creativiteit en productiviteit, kunnen voorafgaan 
aan decompensatie, overspannenheid en uitputtingstoestanden. Vele grote bijdragen tot de 



328 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

culturele verworvenheden van onze beschaving zijn afkomstig van personen die naderhand 
ziek bleken te zijn, zonder dat dit afbreuk hoeft te doen aan hun prestaties.”’ (1986: 97-8)

 Scholtens noteerde verder dat één van Doedels psychiaters hem en zijn collega’s het 
volgende geschreven had: ‘”Zowel uit psychiatrisch onderzoek als de hetero-anamnestische 
gegevens moest worden vastgesteld dat hij ernstig psychisch gestoord is geweest.”’ (1986: 98)

 Vanachter het medisch beroepsgeheim geven de laatste behandelaars van Doedel dus 
te kennen dat hij echt gestoord was. Maar niemand van buiten heeft het ooit kunnen 
verifiëren. De opstellers van de rapporten die deel uitmaken van het dossier werden 
betaald door het gouvernement. En wie weet voldeed Doedel ook wel aan de kwalificatie 
psychisch gestoord, na een aantal jaren. Maar wie getuigenissen van mensen buiten 
Wolffenbuttel en het gouvernement leest, zal ernstig betwijfelen of dit de eerste jaren ook 
zo was. Dat is ook de reden dat ik, terwijl voor mij als voormalig huisarts het medisch 
beroepsgeheim evengoed heilig is, roep om het vrijgeven van dat medisch dossier. De 
indicaties dat hier een onrechtmatige daad gepleegd is die Doedel uiteindelijk tot een 
psychiatrisch patiënt maakte, zijn zo talrijk dat de waarheidsvinding hier voorrang 
verdient. We willen met eigen ogen lezen wat de geneeskundigen door de decennia 
heen over Doedel schreven, de formuleringen, de kanttekeningen, de notities – alles wat 
eindelijk een eerlijk beeld zou opleveren van wat er is gebeurd met Doedel. Want wie 
de geschiedenis van Wolffenbuttel bekijkt, ziet redenen te over om aan te nemen dat 
wie daar toerekeningsvatbaar naar binnen gaat, bij langdurig verblijf zeker wel gestoord 
kan worden. Voordat we toekomen aan die geschiedenis, zet ik eerst een aantal van de 
getuigenissen achter elkaar die zo sterk aan de woorden van de door Scholtens geciteerde 
geneeskundigen doen twijfelen.

 8.1 Getuigenissen unaniem: ‘Doedel is gek gemáákt’
 Naast de antwoorden van behandelaars van Doedel nam Scholtens ook enkele 
getuigenissen op, zoals die van Doedels jeugdvriend a. Klarop. Deze stelde dat Doedel 
veel las, ‘goed kon praten en was geïnteresseerd in de journalistiek.’ (Scholtens, 1987: 23) 
Deze in Paramaribo geboren a. Klarop (1902) was in de jaren twintig werkzaam bij 
de Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij (CPIM) op Curaçao. Hier trof hij 
Doedel en ontwaarde in hem een sociaal geëngageerd mens, een man die veel sprak over 
het ‘arme proletariaat’. Klarop keerde rond 1930 terug naar Suriname en werkte op het 
landbouwproefstation. (Scholtens, 1986: 176) Volgens Klarop was het de politieke druk 
die men op Doedel uitoefende: ‘Mei 1937 ging Doedel ’s avonds naar de Gouverneur. Hij had 
zijn gezicht zwart gemaakt om onherkenbaar te zijn. Een wacht hield hem aan en hij werd voor 
onderzoek naar Wolffenbuttel gestuurd.’ Klarop benadrukte dat Doedel pas in Wolffenbuttel 
‘gestoord raakte’.(Ibid: 187)



329                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 Marinus Jacques Leo Lepelblad die met Doedel in het SWC zat stelde dat:

‘[..] Doedel zeker niet gek was, maar in 1937 als lastpost door Gouverneur Kielstra werd 
weggewerkt. Dat er nauwelijks vanuit de arbeidersbeweging tegen het uitschakelen van Doedel 
werd geprotesteerd, kwam omdat niemand de mond durfde open te doen in verband met de 
muilkorfwetgeving.’ (Ibid.)

 Mevrouw W. Dors-Doedel, een dochter van Hendrik Rhenee Doedel (een broer van 
Louis Doedels moeder, NM ) en dus een nicht van Doedel, bezocht hem regelmatig, en 
zei in een gesprek met Henk Herrenberg (de Ware Tijd, 3 november 1976), ‘[..] dat Doedel 
vanwege zijn politieke overtuiging werd opgesloten en op dat moment zeker niet gek was: ‘Zij 
hebben hem gek gemaakt’.’ (Scholtens, 1986: 187)

 De dochter van Louis Doedels zus (Hilda Doedel), mevrouw Reina Tjon eng Soe-
Monsanto, zei ‘[..] dat ze zowel van haar moeder als van de moeder van Doedel heeft gehoord 
dat deze in mei 1937 werd gearresteerd, toen hij midden in de nacht met een chauffeur in de 
auto op weg was naar de Gouverneur om met hem te spreken over de noden onder de arbeiders.’ 
(Scholtens, 1986: 188)

 ook mevrouw Tjon eng Soe-Monsanto stelde ‘[..] met nadruk dat Doedel pas in 
Wolffenbuttel geestelijk aftakelde. Hij werd hier namelijk direct opgesloten tussen de zwaar 
gestoorden, kreeg er slecht eten en werd soms naakt in een isoleercel vastgezet.’ (Ibid.) Doedel 
kreeg in het begin soms een weekend verlof en hij ontsnapte geregeld vertelde ze. ‘Van 
bezoeken in de jaren vijftig herinnert ze zich dat Doedel alleen in het Sranan Tongo wilde praten 
en altijd fel uithaalde naar de Nederlanders, naar wat zij hem hadden aangedaan.’ (Ibid.)

 Bottse
 Zelf sprak ik op advies van de op Curaçao verblijvende ex-militair Roy Bottse, op 9 
mei 2010 met zijn vader Bottse, geboren 3 augustus 1918. Hij woonde in Huize Prinses 
Margriet aan de Kwattaweg. Ik sprak hem telefonisch. Van moederskant is Bottse een 
neef van Louis Doedel, Doedels moeder was zijn tante. Vanaf 13-jarige leeftijd (tweede 
helft 1931) hielp hij Doedel met het inpakken van sinaasappels voor de export. ook kon 
hij goed met Doedel opschieten, hij vond hem ‘een aardig meneer’. Bottse:

‘Waar de Centrale Bank van Suriname nu is (Waterkant 20), daarnaast had hij een kantoor 
(Waterkant 26), een klein huisje. Hij verscheepte sinaasappels, ik hielp hem elke middag 
sinaasappels inpakken in kratten, kijken naar sinaasappels die niet hard genoeg waren werden 
aan de kant gezet, die moest ik uitzoeken. Er waren nog twee andere mensen bij maar ik kende 
ze niet. De kratten sinaasappels werden verscheept, ik weet niet naar welke landen ze werden 
verscheept. Doedel gaf mij een zakcentje.’
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 Bottse bevestigde dat Doedel veel in kranten schreef. op mijn vraag of Doedel aan 
politiek deed, zei Bottse: ‘Ja, daarom hadden ze hem opgepakt en opgesloten’. Wat had hij 
gedaan, vroeg ik. Het antwoord:

‘Ze vonden hij was opruiig. Ze hadden hem opgepakt op het Onafhankelijkheidsplein [in 1937 
gouvernementsplein genoemd, NM] en naar Wolffenbuttel gebracht, daar is hij gebleven, 
tot zijn dood.’

 Bottse bezocht Doedel in 1937 na een maand of twee. Ik wilde weten waarover ze 
spraken. ‘Ik ben twee, drie keer geweest, daar, om hem daar te bezoeken. Ik vond hem een gewone 
man, hij was heel gewoon. We spraken over alle dingen.’ 

 gelijk hierna vroeg ik Bottse of de mensen het goed vonden, dat hij opgesloten was. 
als door een wesp gestoken antwoordde Bottse fel en op hoge toon: 

‘Natuurlijk niet! Niet dat het goed was, toch? Hij was toch hun vakbondsleider? Ze vonden 
dat niet goed! De anderen konden hem niet helpen, de gouverneur was er toch bij, met hun 
militairen, toch?! Ze konden niks doen, toch, ’t was de koloniale tijd.’

 Mijn volgende vraag aan oud-hulp Bottse was: er zijn mensen die zeggen dat hij zijn 
gezicht wit had gemaakt voor de gouverneur, klopt dat? antwoord: ‘Weet ik ook niet, hoor. 
Dat, weet ik ook niet.’

 Hoe vond u het dat hij opgesloten was? Bottse: ‘Niemand vond het goed.’ 

 Kreeg hij medicijnen daar? Bottse: ‘Dat weet ik niet.’

 Toen u Doedel opzocht, wat zei hij tegen u, waarover spraken jullie? Bottse: ‘Over alles 
en nog wat,.. over mooi weer, slecht weer.’

 Maar ook over de situatie daarbuiten? Bottse: ‘Soms wel, ja.’

 Wat zei hij dan? Bottse: ‘Dat kan ik me niet meer herinneren, het is meer dan zeventig jaar 
geleden.’

 Toen hij vrij kwam, hebt u hem toen nog gesproken? Bottse: ‘Hij is nooit meer 
vrijgekomen, hij is daar overleden, toch!, hij is nooit vrijgekomen.’

 Na het stellen van een vraag over emile Wijntuin, wilde de heer Bottse niet meer 
praten.[1]
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 Westerveld
 De Surinaamse Sonia Westerveld stuurde mij in mei 2010 een interessante getuigenis 
uit haar eigen kring. opvallend waren de overeenkomsten van de verklaring van die 
‘oude tante’. onder meer dat men Doedel als een gevaarlijke communist zag. Tevens sprak 
de getuige over de twijfels aan het verhaal dat Doedel zijn broek zou hebben laten zakken.
 

 Westerveld achterhaalde ook nog een nicht die in de LPI had gewerkt, ene Marlene 
Bosnie-Plettenberg. Hoewel zij op een andere afdeling werkte, was ze wel bekend met 
Doedel en ook met twee van zijn verzorgers. onomwonden stelde zij dat Doedel een 
rustige man was, met wie niets aan de hand was. en ook zij beaamde weer de gelatenheid 
van de mensen in die tijd ten opzichte van de koloniale macht. alles waar de gouverneur 
zich mee bemoeide of bemoeid had, bleef immers toch buiten het bereik van de gewone 
mensen, de verplegers, de vrienden en de familie van Doedel. Daarnaast roerde deze nicht 
een ander belangrijk punt aan: hoewel her en der wordt aangenomen dat er kwade opzet 



332 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

in het spel was bij het opsluiten van Doedel in 1937, wordt ook regelmatig gesteld dat 
men hem gewoonweg vergeten is. Dat hij zijn leven lang in Wolffenbuttel heeft gezeten 
omdat niemand bij het gouvernement eraan dacht om werk te maken van zijn vrijlating.
 

 LPI-verpleegster Marlene Bosnie-Plettenberg en twee verplegers verklaarden ook dat 
men vond dat Doedel een communist was en een gevaar voor de staat was en dus om 
die redenen opgesloten werd. een ander punt dat Doedels achternicht, de journalist Nina 
Jurna, al aanhaalde en dat ook zij aankaartten, was het feit dat niemand naar Doedel 
omkeek en dat de mensen hem gewoon vergeten waren. Doedel liep gedurende de 
observatieperiode regelmatig weg van het gesticht en klopte dan aan bij zijn moeder. 
Louis was angstig en vroeg zijn moeder om bescherming. (Jurna, 1999)

 Ideologisch in de politiek scheen Doedel vastberaden te zijn gebleven. Dokter oediet 
van de LPI maakte Doedel mee en zei aan een nicht van Hugo ernst Wilhelm van Vliet, 
die maar twee jaar om dezelfde reden als Doedel in de LPI was opgesloten, dat hij een 
Doedel in deze inrichting kende en dat hij het woord socialisme zo vaak zei. (Jurna, 1999)
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Wolffenbuttel, Paramaribo. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, 1880-1900. 

Coll.nr. 60008888. Wolffenbuttel werd in 1895 in gebruik genomen.[2]

 De door Scholtens en zijn medeonderzoekers in de jaren tachtig verkregen informatie 
van psychiaters en andere hulpverleners van Wolffenbuttel geeft een heel ander beeld 
dan de getuigenissen van familie en vrienden van Doedel. Hoe en waarom Wolffenbuttel 
zelf iets met de geestelijke aftakeling van Doedel te maken kan hebben, verduidelijk ik 
aan de hand van een beschrijving van de geschiedenis van dit oord.

 8.2 Een korte geschiedenis van Wolffenbuttel tot Doedels opname
 Ver voordat er een psychiatrische instelling kwam in Suriname, tijdens de slavernij, 
stuurde men ernstig zieke europese psychiatrische patiënten terug naar Nederland. 
als dit niet lukte, kregen ze verpleging samen met de niet-psychiatrische patiënten in 
gezamenlijke ruimten in het Militair Hospitaal, gebouwd in 1716. Tot die tijd deed het 
logement voor predikanten en schoolmeesters dienst als verpleeghuis. echter, omdat 
dit daar eigenlijk niet voor bedoeld was, het aantal zieke soldaten sterk toenam en men 
eventuele besmettelijke ziektes niet midden in Paramaribo wilde houden, besloot men 
‘ten uijteinde van paramaribo’ het nieuwe Militair Hospitaal te bouwen:
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‘Omme hierein soo verre het logement aengaet eenigsins te remedieeren, is wel bij den Eed: 
hoove van politie voor eenige Jaaren als ter Leen gecondenteert seecker huijsinge bij het selve 
ingekogt tot Logement der predikanten en schoolmeesters het welk bij continuatie daertoe niet 
verder en kan werden gebruijkt, eensdeels als tot een ander oogmerk geapporprieert en beoodigt 
sijnde ten anderen ook als te kleijn om alle de krancke en gebreeckige militairen te logeeren, 
ende Laestelijck als te dangereús in Cas van qúaataerdige siektens, als geleegen sijnde midden 
in Paramaribo. –

Waerom wij noodig geacht hebben een ander plaats te despicieeren ten úijteinde van paramaribo 
omme aldaer een goet ende súffisant húijs tot een Hospitaal voor de militie te plaetsen, 
waermeede wij reeds een aenvang hebben gemaeckt [..]’[3]

 In de jaren 50 van de achttiende eeuw kwamen er echter steeds meer soldaten bij en 
werd het militiehospitaal van de SvS ontoereikend voor de nodige medische zorg. Men 
bouwde daarom een nieuw militair hospitaal dat in 1760 in gebruik werd genomen. Dit 
was het pand aan de gravenstraat dat later in de geschiedenis ’s Lands Hospitaal werd. 
(Karbaat 1960: 402-3)

 op 30 juni 1778 leidde het beleid om psychiatrische patiënten in het ziekenhuis te 
verplegen tot een dodelijk ‘ongeluk’ in het hospitaal. In het ziekenhuis behandelde men 
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al zes jaar een ‘raasend’ man in de boeien. Hij kwam los van zijn boeien, doodde een 
patiënte en verwondde twee werknemers van het hospitaal. De autoriteiten schreven de 
bewindvoerders, de amsterdamse Sociëteit van Suriname, hierover het volgende:

 

‘Heeden heeft het Ongeluk gewild dat een Kaerel die reets 6 Jaaren raasend in ’t Hospitaal…
van de Boejen is losgekoomen, vindende eene Neegerin voor de Keuken sitten Boonen snijden, 
rukt hij haar het Mes uijt de Hand en stoot het haar in de Borst; Een tweede Neegerin (: zijn 
een oude Meijd die van de Worsteling Jacobs is Siek gekoomen, en geneezen zijnde als Morgen 
na de Plantagie zoude retourneeren:) bij de Poort van ’t Hospitaal, en stoot die meede ’t Mes 
in ’t Hart; Daarop wend hij sig na een Oppasser van ’t Hospitaal, geeft die meede twee sneede 
in ’t Aangesigt en een steek in de Buijk; Waarop hij dan eijndelijk gevatt is, anders zou hij nog 
meer en grooter Ongeluk aangeregt hebben; Voor die eerst genoemde Meijd is nog Hoope van 
weeder hersteld te worden; De tweede is op de Plaats dood gebleeven; En de Oppasser is slegt 
dog niet zonder Hoop.’[4]

 Verderop in dit hoofdstuk zullen we zien dat nog in 1949 een patiënt in Wolffenbuttel 
de kans kreeg een andere patiënt te onthoofden.



336 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 In de jaren veertig verzamelde dokter a.e. Wolff (hoofd van de dienst ter bestrijding 
van Volks- en Besmettelijke ziekten van de dienst van de Volksgezondheid [5]) historische 
feiten omtrent de vorderingen op het gebied van de volksgezondheid in Suriname. Wolff 
schreef over het militaire hospitaal en de psychiatrie in Suriname. onder meer noteerde 
hij in zijn dossier dat er al in 1831 een ‘krankzinnigengesticht’ in Suriname bestond:

 
 

Het nieuwe gesticht waar Wolff van sprak zou Wolffenbuttel worden.[6]

 Het gebouw voor de psychiatrische instelling in Suriname op het landgoed 
Wolffenbuttel kwam in 1895 gereed. Voorheen kwamen de psychiatrische patiënten in 
barakken terecht waar eerder zieken met mogelijk cholera in quarantaine verbleven. In de 
volksmond stonden deze locaties bekend als ‘Wolffenbuttel’ en ‘Colera’.[7] aanvankelijk 
had de kliniek bij de oprichting in 1895 geen naam. op 3 oktober 1895 plaatste men de 
psychiatrische patiënten die op dat moment in Colera verbleven over naar ‘het gesticht 
op Wolffenbuttel’ (De Surinamer, 6 okt 1895, p. 6) De 27-jarige psychiater dr. Fredrik Carel 
Dobberke benoemde men tot eerste geneeskundige directeur, tegen een bezoldiging van 
ƒ 6000,- per jaar. Hij en andere autoriteiten registreerden de instelling tot begin 1896 in 
hun schrijven als het ‘Krankzinnigengesticht in Suriname’.[8] In de tweede helft van 1896 
en in 1897 werd het landgoed (plantage) Wolffenbuttel in de correspondentie door dokter 
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Dobberke of Pg Hofstede Crull genoemd als plaats waar de kliniek stond.[9] Later stond 
deze instelling bij eenieder bekend als Wolffenbuttel, bij de burgerij in negatieve zin en 
afwerend.

 8.2.1 De beginjaren – strafkamptoestanden
 De eerste geneesheer-directeur van het in 1895 opgerichte krankzinnigengesticht op 
Wolffenbuttel, dokter Frederik Dobberke, beschreef de situatie bij de aanvang van zijn 
werk. Het had de kenmerken van een strafkamp, ruim 36 procent van de verpleegden 
stierf in de kliniek. Dobberke:
  

‘Het gesticht waarvan ik bij mijn vertrek uit Holland dacht dat het nog ongebouwd was, vond 
ik bij mijne aankomst “gereed”. De afdeelingen paveljoens [sic] – gewijze gebouwd staan veel 
te dicht op elkander, zijn tegelijk, in de zelfde zaal, dag en nachtverblijf, waarop privaten en 
cellen direct uitkomen terwijl inrichting voor ventilatie ontbreekt.
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Het terrein is laag en slecht gedraineerd. De inrichting der cellen waarin ik eerst na langen tijd 
eenige verandering kon brengen is nog bedroevend.

Afscheiding tusschen mannen en vrouwen afdeeling bestond niet.

Bij de opening van het gesticht had ik voor drie vrouwen paveljoens [sic] slechts eene 
gezamenlijke’ 
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‘[gezamen]lijke verpleegster, de ziekenzaal kan dus niet in gebruik worden genomen en alleen 
aan mijne vrouw, die den geheelen dag op de storende afdeeling bleef, was het te danken dat de 
verpleegden daar niet voortdurend opgesloten moesten worden.

Op mijn aanvrage om meer verpleegsters werd mij geantwoord, dat ik eerst ondervinding 
moest opdoen vóór ik verbetering kon voorstellen. Eerst toen ik den Heer Gouverneur van 
Asch van Wijck schreef, dat ik door de omstandigheden gedreven zou worden dwangmiddelen 
te gebruiken, doch liever dan dit te doen mijn ontslag vroeg, werd het getal verpleegsters 
vermeerderd.

Het gehalte dier verpleegsters is ten eenenmale onvoldoende, de mutatie groot, mijne verzoeken 
om Hollandsche verpleegsters werden van de hand gewezen.’
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‘Voegt U hier nog bij dat tengevolge van slechte draineering van het terrein en onzuiverheid 
van het drinkwater dit jaar op een gemiddeld getal van 80 verpleegden, het aantal sterfgevallen 
29 bedroeg, terwijl ondanks herhaalde aanvragen de Procureur-Generaal slechts een klein 
filtertje voor 5 personen toestond terwijl zelfs de som van ƒ 35 voor een houtskool filter door 
hem te hoog werd gevonden.’[10]

 geneesheer-directeur Dobberke constateerde dat als gevolg van de slechte hygiënische 
toestanden 29 van de 80 patiënten stierven.

 1897: verpleger Jagershoek
 In deze periode maakte verpleger august Lodewijk Jagershoek, van 1875 tot 1892 
soldaat bij de troepen in Suriname, zich schuldig aan mishandeling van patiënten. Hierbij 
was Jagershoek soms in beschonken toestand. Dit leidde uiteindelijk tot zijn veroordeling 
door Justitie in 1897.

 In verband met een pensioenaanvraag in de jaren twintig van oud-soldaat en 
voormalig Wolffenbuttel-verpleger Jagershoek rakelde men zijn verleden op. Hierbij 
bleek sprake van een eerdere veroordeling:
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Onder dokter Dobberke kon verpleger Jagershoek patiënten mishandelen. 

In 1897 werd hij hiervoor veroordeeld.[11]

 1898: PG liet medische verklaring vervalsen
 een opmerkelijke geschiedenis deed zich voor in 1898, toen de toenmalige Pg Jan 
Wouter van oosterzee zich uit verliefdheid actief ging bezighouden met de gang van 
zaken in Wolffenbuttel en een medische indicatie liet vervalsen. De scans behorende bij 
de volgende citaten zijn opgenomen in bijlage 15 en komen uit een verslag van dit voorval 
dat Dobberke deed aan de minister van Koloniën.[12]

 Begin 1898 kreeg geneesheer-directeur Dobberke op Wolffenbuttel bezoek van M. 
Morpurgo, een oom van patiënte grace da Costa uit Demerara. Zo hoorde Dobberke dat 
de moeder van de patiënte haar in huis wilde nemen om een bijzondere reden:

‘De moeder van patiënte – zuster van den Heer Morpurgo – had namelijk aan dezen geschreven, 
dat het haar voorkwam dat de Heer van Oosterzee, Procureur-Generaal, zeer ingenomen was 
met hare dochter, de zuster van verpleegde, en dat zij, de moeder, hoop had dat dit wellicht tot 
een huwelijk zoude voeren doch dat de in het krankzinnigengesticht verpleegde zuster hiertegen 
een bezwaar was.’ (bijlage 15, p. 5)

 Morpurgo deed een beroep op Dobberke om grace niet te ontslaan, daar zij een 
probleem zou gaan vormen voor zijn dochtertje estella. Dobberke: ‘Hij waarschuwde 
mij echter dat de moeder en de Procureur Generaal veel moeite zouden doen om mij te bewegen 
verpleegde te ontslaan.’ (bijlage 15, p. 5-6)

 Moeder Da Costa en Pg Van oosterzee wilden grace da Costa in een klooster in 
Demerara plaatsen. echter, die plaatsing was alleen mogelijk met een medische verklaring 
van ‘niet-krankzinnigheid’. Herhaaldelijk drong Pg Van oosterzee bij dokter Dobberke 
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erop aan om deze medische verklaring af te geven. Dobberke weigerde echter keer op 
keer omdat hij vond dat grace nog steeds krankzinnig was. (bijlage 15, p. 8-9)

 Daarop ontving Dobberke van deze Pg een bevel en aanwijzingen hoe verder te 
handelen. Dobberke:

‘Ik ontving toen van den Procureur Generaal de opdracht een in Suriname gediplomeerd 
districts geneesheer tot Grace da Costa toe te laten en deze gaf de door den Heer Procureur 
Generaal en de familie gewenste verklaring af, waarna ik Patiente uit het Krankzinnigengesticht 
moest ontslaan.’ (Ibid.)

 1898: mw. Dobberke
 De Hollandse echtgenote van psychiater en geneesheer-directeur Dobberke, de 
gediplomeerde verpleegster van krankzinnigen albertina Francina Dobberke-Snoek, 
werd hoofdverpleegster en later adjunct-directrice van Wolffenbuttel onder leiding van 
haar man. Haar tienerzusje antje Snoek hielp ook mee in de kliniek.[13]

 In de loop van enkele jaren kwamen er ‘praatjes’ in de openbaarheid dat de vrouw 
van Dobberke verpleegden in het Wolffenbuttel mishandelde. De Brits-Indische patiënt 
esmyle 81/V bevestigde deze daden. Na een bericht in een krant hierover groeide de 
ongerustheid bij de autoriteiten. onderzoek in maart 1898 van Pg Van oosterzee naar 
deze mishandelingen bevestigde de geruchten. Mevrouw Dobberke kreeg oneervol 
ontslag en haar echtgenoot, geneesheer-directeur Dobberke, kreeg eervol ontslag. Pg 
Van oosterzee informeerde gouverneur Warmolt Tonckens  over de mishandelingen. een 
van de getuigen was de sinds 1895 in de kliniek verpleegde Brits-Indiër esmyle 81/V die 
enkele keren was weggelopen:
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 ag Hofstede Crull stuurde eind maart 1898 Pg Van oosterzee een afschrift van het 
verhoor van de verpleegde esmyle 81/V:[14]

esmyle 81/V getuigde van wat hij in Wolffenbuttel doormaakte met de vrouw van de 
geneesheer-directeur Dobberke:

 

‘Dat de doktersvrouw soms met water of kerosine olie naar hem gooit en hem schopt doch dat 
alles gekheid is en dat ze hem soms wit maakt met kalk of zwart met den aanslag van potten 
en pannen,
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Dat niemand hem aldaar mishandelt dat hij den dokter nooit iemand heeft zien mishandelen 
maar wèl heeft gezien, dat zijn vrouw patienten, die niets deden, geschopt heeft en wanneer zij 
schreeuwden, ze met water gooide en liet opsluiten;

Dat ze hem nooit hebben gebonden maar dat hij wel heeft gezien dat anderen gebonden werden 
en wel op last van de vrouw van den dokter nadat zij eerst zelf door die patienten te schoppen, 
ze had uitgelokt,’[15]

 1903: Dolstra - Onzedelijk gedrag en agenten onder verplegers
 andries Dolstra, geboren 15 februari 1864 te Schoterland (Friesland), was vanaf 1886 
gedurende 12 jaar militair in Suriname. Begin 1899 trad hij in dienst als hoofdverpleger bij 
de psychiatrische kliniek op Wolffenbuttel. Midden 1903 meldde hij zich ziek. De hierna 
getoonde medische verklaring van dokter De West maakte melding van verschillende 
lichamelijke klachten. Deze verschijnselen van de genoemde Dolstra zouden erop wijzen 
dat hij ‘lijdende’ was ‘aan overprikkeling van het zenuwstelsel’ die al zeven maanden aanwezig 
was.[16]

 Deze informatie was onvolledig en wees op medewerking van de dokter aan een valse 
medische verklaring. Hierna zou blijken dat de getrouwde hoofdverpleger Dolstra, vader 
van vier kinderen, zich tijdens zijn werkzaamheden schuldig maakte aan overspel met 
een verpleegster. Zij raakte zwanger en beviel van een kind van Dolstra. op 1 augustus 
1903 verleende men hem op zijn verzoek eervol ontslag. In 5.3.1 zagen we al dat hij ook 
werkzaam was als ‘buitengewoon agent van politie’. In die functie hield hij op plantage 
Wolffenbuttel een oogje in het zeil voor justitie.
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 In Paramaribo gaf op 19 juni 1903 de geneeskundige commissie (voorzitter dokter Van West) deze 

verklaring over de 39-jarige Andries Dolstra, hoofdverpleger in de inrichting voor krankzinnigen op 

Wolffenbuttel. Punt b:

‘Sedert ongeveer 7 maanden is de heer Dolstra lijdende aan overprikkeling van het zenuwstelsel. 
Hij heeft doorloopend hoofdpijn, nu en dan duizelingen in het hoofd en in den laatsten tijd last 
van braken en slapeloosheid. Hij kan slechts zeer weinig voedsel opnemen.’ [17]

 op 20 juni 1903, de dag na zijn medische keuring, vroeg hoofdverpleger andries 
Dolstra gouverneur Lely toestemming om wegens ziekte een jaar met verlof naar het 
buitenland (Nederland) te mogen gaan. echter, landvoogd Lely werd door Pg Hofstede 
Crull geïnformeerd over de achterliggende reden van deze verlofaanvraag.
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 gebleken was dat de 39-jarige getrouwde Dolstra, vader van vier kinderen, zijn collega, 
de 21-jarige alexandrina Hendriette Sijderstroom, op de werkplek had bezwangerd. Zij 
was bevallen van een kind van hem.

 
De getrouwde hoofdverpleger op Wolffenbuttel Dolstra had tijdens zijn werk 

in de inrichting zijn collega zwanger gemaakt.[18]

 De amoureuze handelingen van Dolstra met mejuffrouw Sijderstroom waren bij 
meerdere collega’s op Wolffenbuttel bekend. Verpleger egidius Michiel Moers had van 
een andere verpleger, ene Sichtman, het een en ander hierover vernomen. Moers: ‘De 
verpleger Sichtman heeft mij verteld dat hij op zekeren avond tegen ongeveer tien uur Dolstra uit de 
kamer van Sijderstroom heeft zien komen, nadat hij daar duidelijk het bed had hooren kraken.’[19] 
Verpleger Moers en zijn collega Sichtman konden zich nog herinneren dat Dolstra ook 
seks had met de 46-jarige gewezen verpleegster, inmiddels marktvrouw, Wolfina Maria 
van Sprang van de gonggrijpstraat. ook haalde Moers nog een poging tot hetzelfde van 
Dolstra aan: ‘De gewezen verpleegster Van der Kust, wonende Keizerstraat alhier moet indertijd 
in het gesticht door Dolstra tot het uitoefenen van gemeenschap zijn aangezocht, doch dit hebben 
geweigerd.’[20]
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 Het hele verhaal vernomen hebbend, vroeg de gouverneur zich af of Dolstra wel in 
functie van hoofdverpleger kon blijven. De Pg en de geneesheer-directeur bleken van 
mening dat dit niet kon vanwege het feit dat de geslachtsgemeenschap ín Wolffenbuttel 
plaatsvond. Verlof kon men hem echter niet weigeren zolang hij gewoon nog in dienst 
was, aldus de Pg. Met als gevolg dat Dolstra eerst met verlof ging – hij vertrok met vrouw 
en vier kinderen naar Nederland – en daarna alsnog eervol ontslag kreeg.
 

Antwoord op de vragen van de gouverneur of Dolstra wel te handhaven was en of hem verlof 

gegeven moest worden.[21]
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Op zijn verzoek verleende men in augustus 1903 Andries Dolstra eervol ontslag (zie ook 5.3.1).[22]
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 1909-1913: dr. C. Boeser - mishandeling van patiënten en personele 
 misdragingen
 In februari 1909 werd de officier van gezondheid 2e klasse C. Boeser benoemd tot 
geneesheer-directeur van de inrichting van krankzinnigen op Wolffenbuttel. Tevens 
werd bepaald dat Boeser werkzaam zou zijn in het belang van de Militair geneeskundige 
Dienst. Boeser was een gewone geneesheer en geen psychiater. Wel was hij ‘een jaar 
gedetacheerd geweest aan de kliniek van professor Jelgersma te Leiden tot het volgen van een 
cursus in psychiatrie’:

 

Officier van gezondheid C. Boeser had een cursus psychiatrie in Leiden gevolgd.

 ‘Dr Scholtens heeft een zoodanig persoon gevonden in den Officier van gezondheid 2e klasse 
van het leger hier te lande C. Boeser, die een jaar gedetacheerd is geweest aan de kliniek van 
Professor Jelgersma te Leiden tot het volgen van een cursus in psychiatrie. Deze is genegen om 
des bedoelden werkkring te aanvaarden, wanneer hij bij de Landmacht in West-Indië gedetacheerd 
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wordt, zoodat de door hem in Suriname door te brengen jaren als dienstjaren tellen en hij zijn 
plaats in de ranglijst behoudt, en wanneer hem de gebruikelijke gratificatie voor eerste uitrusting 
toegekend wordt.’[23]

 De bezoldiging van dokter Boeser zou ƒ 5000,- per jaar bedragen en na bevordering 
tot officier van gezondheid 1e klasse zou deze verhoogd worden naar ƒ 6000,- per jaar.[24]

 al in de eerste werkzame jaren van geneesheer-directeur Boeser werden de 
gouverneur en Pg geconfronteerd met klachten over hem. Dokter Boeser zou verpleegden 
mishandelen en verder hadden verschillende leden van het verplegend personeel grieven 
over hem:

 

De PG moest in 1910 en daarna dokter C. Boeser, geneesheer-directeur van psychiatrische kliniek 

op Wolffenbuttel, onderwerpen aan een onderzoek wegens mishandeling van verpleegden 

en grieven van het verplegend personeel.[25]



351                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 In 1911 was er nog niets opgelost en beklaagde het personeel zich rechtstreeks bij de 
landvoogd. een woordvoerder van de klagende verplegers verzocht de gouverneur hun 
situatie te verbeteren. In de brief noteerde deze enkele nijpende kwesties die zij graag 
opgelost zagen. Zij moesten tegen een lage vergoeding achtereen lange werkdagen maken 
en bij het minste of geringste kregen ze een geldelijke boete. Ze plaatsten vraagtekens bij 
de bestemming van de ontvangen boetegelden:
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Verplegers op Wolffenbuttel vroegen in 1911 de gouverneur om het beleid van geneesheer-directeur 

Boeser ten goede te laten keren:

‘Met verschuldigden eerbied brengt ondergeteekende het volgende onder Uwer Excellentie’s 
aandacht. 

Reeds meer dan eens heeft het personeel van de inrichting ,,Wolffenbuttel’’ zijne klachten en 
grieven tegenover de handelingen van den Directeur Geneesheer aan den vorigen Procureur-
Generaal Mr. S.J. Visser bekend gemaakt, doch zonder eenig resultaat en aangezien de Dr. 
Boeser steeds in die richting blijft voortgaan is het ons een behoefte U van die handelingen op 
de hoogte te brengen. 

Wij minderpersoneel van de de inrichting hebben veel te lijden van de wijze waarop het werk is 
ingedeeld. Wij moeten 36 uren achtereen dienst praesteeren. Dat is meer dan wat de politiedienst 
vordert en dat tegen de vergoeding van ƒ 1.50 daags. 

Voegt bij alles Excellentie dat als er een klein verzuim bij het werk is geschiedt, de dokter een 
boete oplegt van ƒ 2.50 tot ƒ 5.- dus meer dan de persoon per dag verdient. In totaal is er zoowat 
ƒ 68.50 reeds aan boete ingehouden, wat aanleiding tot verdenking geeft, aangezien de’ [26]
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De wantoestanden vroegen dringend om verandering, aldus de oudgediende:

‘betaalslijst ten volle van den Koloniale Ontvanger en Betaalmeester wordt ontvangen en bij 
de uitbetaling in de inrichting wordt pas de boete afgehouden en er in de inrichting geen kas 
bestaat waar het geld gedeponeerd of verantwoord wordt. 

Zoo zijn er nog verschillende andere willekeurige handelingen en wantoestanden in de inrichting 
die tegen het belang van een arme huisvader indruischen, die dringend op verandering en 
verbetering wachten en wanneer het Uwe Excellentie moge behagen hieromtrent een onderzoek 
te gelasten zal Uwe Excellentie achter vele ongerechtigheden komen, die tegen het algemeen 
belang handelen en de belastingschuldigen ten goede komen. zal indien verbetering volgt. 

     Met de meeste hoogachting 
      Uwe Excellentie’s onderdanig
       Een Oudgediende’[27]

 Het door de gouverneur ontvangen bericht van het personeel van de instelling 
op Wolffenbuttel kwam via de Pg bij hun baas Boeser terecht. Helaas kwam er geen 
verbetering in hun situatie.

 De klachten over geneesheer-directeur C. Boeser waren in 1913 nog onderwerp 
van bespreking tussen de gouverneur en de Pg. Maar in dat jaar had hij zijn contract 
uitgediend, Boeser was namelijk voor vijf jaar in dienst genomen.[28]
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 In september 1913 schreven enkele verpleegsters van de psychiatrische kliniek op 
Wolffenbuttel andermaal een brief aan de gouverneur met een scala aan klachten over 
de geneesheer-directeur C. Boeser. Zijn misdragingen en seksuele uitspattingen kwamen 
aan bod. op 16 september 1913 stuurde Pg Hofstede Crull de brief aan de commissaris 
van politie. De inleidende tekst wees op zeer gevoelige details: 
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Aantekening links onder: ‘De zaak is met den Hoofdinspecteur besproken en hem zijn de noodige 

instructies gegeven. De Commissaris van Politie gelieve er voor te zorgen, dat dit stuk door niemand 

anders worde gelezen.’[29]
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‘Aan zijne Exellentie den Heer Gouverneur van Suriname. 

Ik heb de eer de Welwillende aandacht aan Uwe Exellentie van het volgende mede te deelen wij 
Personeel van het Krankzinnigen Inrichting op Wolfelbuttel. Het schijnt dat deze paar maanden 
van den Heer Dr. C. Boeser hem al zoo teveelend hij is zoo onverschilligen met de Patienten. 
Hij is ontammelijk over ons Personeelen, en zijn op treeden zeer slecht. Hij beschoudt elken een 
tot een dief en hij zit de heelen dag om leugen taal aan te nemen van de Patienten en hen meer 
vooral voor de Patienten die hier zijn tot verbetering en dat is zijn werk van zijn 6000 per jaar. 
Wij vindt het heusch niet billek van zoo Dr. Op dit oogenblik is de sterkte X [..]30 verpleegde 
en binnen 15 muniten is hij klaar met zijn dienst En ’s namiddags doet hij zijn ronden maar 3 
minuten en dan is hij klaar van zijn 18 gulden per dag. Wij wachthebbende mogen geen eten na 
zesse binnen krijgen en zoo moeten wij de heele nacht zonder eten blijven en wij wachthebbende 
moet vooral zorgen dat er geen honden of katten te laten blaven plaats dat wij voor Patienten 
zorgen dat gaat niet. Wij moeten kontrollen houwen, aangezien dat de Heer Dr= niets ‘s nachts 
kunt slapen moeten wij wachthebbende een standje oploopen. Vindt u dat inhaak U Exellentie? 
Het gebeur dingen hier met ons Personeel die wij waren verplicht om ons bij U te vervoegen, 
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maar wij twijfelen der aan van ons armmoede trachtementen Daarom zijn wij bang, maar het 
is nu overbode Wij verzoekt U beleefden zijn Exellentie om een goede nota van te willen nemen 
een vermatie te willen in stellen en ten 2de hier maken wij u atent over de Hoofdverpleegster 
Engelbregt. Zij houdt hier een stations van Dames bij zijn huis en dat me ze meer thuis blijven 
dan in het gesticht en hoe komt dat zoo Hiermede geven wij u alles in overwegen zij speelt 
Prostitué. ’S Morgens komt zij om zeve uur in het gesticht en om [..]-20 minuten is zij weer 
thuis en ’s namiddags van drie tot vier uur is zij in het gesticht en het komt ons

     Z.O.Z.’
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‘voor dat zij is lijdende aan Leepra een van zijn broer die is bij de Majella gesticht bij de Liefde 
Zusters in de gravenstraat. En zoo ver als wij het weten het is een erf[..] ziekte en zij moeten 
met elken een omgaan vinden dat niet baar. Wij de haver verdiend die krijgt het niet. En het 
erfen wordt niet door de Dr= gekeurd maar door de Hoofdverpleeger. De eene dag is gaar en 
de andere dag is zout. Het is [..] de Hoofdverpleeger maar door luiheid van de Dr= moet de 
hoofdverpleger zijn werken verrichten van de Dr= moet de hoofdverpleger zijn werken verricht 
[..]. Als de Hoofdverpleeger niet op de posten was dan zal wel het aardig zijn. De dienst van 
de D’r= dan die van de Hoofdverpleegster De Dr= weet niet eens wat en wat af hier in de 
inrichting gebeurd is Zoo weinig af hij temaken heeft. Een gewoone stad geneesheer heeft nog 
meer te doen als zoo Dr= Over luiheid en slaap kan ik hem benoemen. Hij kan wel de eerste 
prijs ophalen het is niet over dreven desnoots kan alles op eet gedaan worden en het gaat zoo 
baar deze dagen dat elke middag een bende van Dames onderande zijn kokin. Ze loop samen de 
heele sticht door en ze plunderd al de bloemen in het gesticht en er wordt niets van gezegd door 
de Dr= en zoo gaat het maar door en niet tegenstaande  dat de Dr= om de twee nachten komt 
verschijdene meidens bij hem en wat is nog erger de Dr= houde zijn eigen op met een getrouwde 
vrouw en dat elke Personeel die ziet het ‘s avonds acht uur tien minuten dan is haar [..] op de 
brug en wanneer alles kalm is dan wordt ze geleid door de Dr= naar binnen Leerlingen wekken, 
voorbeelde strekken is dat geen schandalighijd voor zoo een Dr= Wat moeten wij Personeel 
dan doen? Wij hebben met Hoofdverpleegsters gediend en dat zijn mevrouw Monsanto en 
mevrouw v.d. Meer en door de Dr= te doen waren zij verplicht om omslag te nemen. En 
voor mevrouw v.d. Meer zou mevrouw Bakker hier gekomen zijn Maar helaas door de slechte 
behandelingen en de onrechtvaardigheid van de Dr= hadden alle drie moeten omslag nemen is 
dat niet verschrikkelijk en zoo als de Surinamsche bode gezegd had over deze

      Z.o.Z’
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 ‘Hoofdverpleegster. Het komt net zoo uit zij is ja en Amen De West wat zegt u der van Met 
Hoogachting U, Uwer dienst Willigen onderdanige dienaren van Wolfelbuttel [..]’

Enkele verpleegsters van de psychiatrische kliniek op Wolffenbuttel zetten hun grieven tegen 

geneesheer-directeur C. Boeser op papier.[30]

 8.2.2 Twintig jaar verder 1926: hechte samenwerking PG en psychiatrie
 er was een hechte samenwerking tussen de geneesheer-directeur van de psychiatrische 
kliniek op Wolffenbuttel met de geneeskundig inspecteur en de Pg bij het Hof van Justitie. 
Zij overlegden maandelijks met elkaar over de patiënten en andere zaken betreffende 
de zorg aan genoemde groep. Dit meldde de tijdelijk geneesheer-directeur, de arts a.N. 
Barend, begin 1926 aan de gouverneur. In de jaren twintig, tijdens de specialisatie van dr. 
e.J. abrahams tot psychiater in Nederland, was de arts a.N. Barend tijdelijk geneesheer-
directeur van de psychiatrische kliniek op Wolffenbuttel. Barend schreef over de tijd na 
zijn terugkeer in Suriname in maart 1924:
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Maandelijks was er contact tussen de geneesheer-directeur van Wolffenbuttel, de geneeskundig 

inspecteur en de PG, aldus Barend.[31]

 1927: sterfte onder Abrahams nog steeds hoog
 Drie decennia na de brandbrief van Dobberke was de sterfte van verpleegden in de 
inrichting nog steeds groot. Tijdens een briefwisseling in 1927 over de aanschaf van een 
dienstrijwiel voor Wolffenbuttel meldde geneesheer-directeur dr. e.J. abrahams aan 
geneeskundig inspecteur J. de Ruyter dat er jaarlijks tussen 19 en 40 verpleegden stierven:
 

In 1927 meldde psychiater E.J. Abrahams dat er jaarlijks tientallen patiënten op Wolffenbuttel 

stierven:
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‘2. Worden patienten ernstig ziek, dan is het dringend noodig de familieleden zoo spoedig 
mogelijk hiervan in kennis te stellen en bovendien moet de geneesheer van hen inlichtingen 
over de patient bekomen. Ook deze personen zijn gewoonlijk niet van een telefoon voorzien.
Het aantal sterfgevallen varieerde in de laatste 10 jaar tusschen 19 en 40 per jaar.’[32]

 1928: geluidsoverlast
 Zoals ik al beschreef, werd rond eind negentiende eeuw de psychiatrische kliniek 
Wolffenbuttel opgezet aan de rand van de bewoonde stad in de cultuurtuin. Na de bouw 
van een voetbalstadion vlakbij en het begin in 1923 van het spelen van grote wedstrijden, 
werden de zondagen een ware plaag voor de patiënten. Hun klachten nam men niet 
serieus, reden om zich tot de gouverneur te richten:

‘Zijne Exellentie, Sedert den tijd van Dr. Barend hebben wij hem mede gedeeld dat het 
onverwachte geschreeuw in den cultuurtuin vooral Zondag middag erg nadeelig is voor ons.

U moet zelfs oordeelen U Exellentie waar lawaai is voor ons onmogelijk is om beterschap te 
vinden. Wij hebben altijd een rare gevoel vooral na afloop het voetbal spel erg rasend dat een 
keer zelf een zieke een ander te lijf wau gaan door toedoen van het lawaai.’[33]
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De zieken van Wolffenbuttel riepen in 1928 de hulp in van de gouverneur om maatregelen te treffen 

tegen het lawaai uit het voetbalstadion tijdens wedstrijden op de zondagen.[34]

 alles bij elkaar genomen, kunnen we stellen dat wie met een lichte aandoening, of 
zelfs geen aandoening, in dit instituut moest verblijven, hoogstwaarschijnlijk daar wel 
een psychisch trauma zou oplopen door het moeten aanschouwen en beleven van de 
wantoestanden en mishandelingen, zowel bij patiënten onder elkaar als door toedoen 
van hoger en lager personeel.

 8.2.3 Wolffenbuttel 1920-1960
 Wolffenbuttel is enkele malen van naam veranderd. op de PCS-website werden 
in de periode 2010-2015 (hierna gewijzigd) onder andere de volgende behandelings-
mogelijkheden van patiënten tussen 1920-1960 bevestigd: ‘insuline-, cardiazol- en 
electroschocktherapie’.
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Tekst van de PCS-website op 12-1-2010, de site is hierna vernieuwd, maar bevat vooralsnog geen 

pagina meer met historische gegevens (laatst geraadpleegd 2-12-2020).

 8.3 De arts van Doedel: geneesheer-directeur dr. Abrahams
 In 1937, ten tijde van de gedwongen opname van Doedel, kende de kolonie maar één 
psychiater, in dienst van het gouvernement, dr. e.J. abrahams. Deze had in Nederland en 
europa op ’s lands kosten zijn artsenbul gehaald en zich gespecialiseerd in de psychiatrie.
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emile Jacques abrahams, was geboren op 14 augustus 1899 te Paramaribo (Suriname). 
op 3 februari 1922 slaagde hij aan de geneeskundige School te Paramaribo als genees-, 
heel- en verloskundige. In 1922 werkte hij als gouvernements-geneesheer te Lelydorp en 
alkmaar. Hij vertrok naar Nederland en op 24 maart 1923 behaalde hij te groningen de 
artsentitel. (Wesly, 1957: 137) Hij trad in dienst als geneesheer-directeur van Wolffenbuttel 
op 16 december 1926.[35]

 
Foto uit Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1957; 101: 137-8).

 1919 Kosteloze opleiding tot districtsgeneesheer
 Het gouvernement verleende in november 1919 onder anderen emile Jacques 
abrahams (1899) op zijn verzoek drie maanden eerder, vrijstelling voor het betalen van 
schoolgeld voor zijn inschrijving aan de geneeskundige school. eind 1918 slaagde de 
19-jarige emile abrahams voor zijn kandidaatsexamen in de geneeskunde, maar vond 
geen financiële steun in zijn omgeving om zijn studie voort te zetten. Hij richtte zich 
in augustus 1919 schriftelijk tot de gouverneur om tot districtsgeneesheer opgeleid te 
mogen worden:
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366 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

‘Aan Zijne Excellentie den heer Gouverneur,
Geeft met gepaste eerbied te kennen:
Emile Jacques Abrahams, oud 19 jaar, minderjarig zoon van Devid Abrahams geboren en 
wonende te Paramaribo aan de Wagewegstraat B 156 b; 
dat hij negen maanden geleden met goed gevolg het candidaatsexamen in de geneeskunde heeft 
afgelegd;
dat hij tot nu toe financieele steun van zekere zijde genoot voor zijne studie;
dat hij, door omstandigheden, onafhankelijk van zijn schuld, die steun zal moeten derven;
dat hij van andere zijden steun heeft trachten te krijgen, doch zonder resultaat;
dat hij, noch zijn vader bij machte is het verdere schoolgeld aan de geneeskundige school te 
betalen.
Redenen waarom hij zich tot Uwe Excellentie wendt, nederig verzoekende dat het Uwe 
Excellentie moge…’
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‘…moge behagen hem vrijstelling van de betaling van schoolgeld aan meer genoemde school 
te willen verleenen desnoods onder borgstelling van het verschuldigde schoolgeld te zullen 
restitueren na voleinde studie, met in achtneming van alle door Uwe Excellentie daarmede in 
verband staande te nemen maatregelen.

‘t Welkdoende, enz. E.J. Abrahams, Param, 12 Aug. 1919.’[36]

 De gouverneur besloot dat abrahams en vijf anderen de opleiding tot districts-
geneesheer kosteloos mochten voortzetten:

 



368 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 op 25 november 1919 nam de gouverneur het besluit dat onder anderen abrahams 
zijn geneeskundestudie kosteloos mocht afmaken.[37]

 1924: studieopdracht: van geneesheer tot psychiater
 geneesheer e.J. abrahams studeerde in de jaren twintig van de vorige eeuw met 
een studiebeurs van het Surinaamse gouvernement voor het artsendiploma met een 
psychiatrische aantekening.
 

Geneesheer Abrahams behaalde in 1923 in Groningen zijn artsendiploma. Begin 1924 begon hij met 

een specialisatie in neurologie en in psychiatrie die drie jaar duurde:

‘Was West-Indisch geneeskundige, doch heeft Alhier in 1923 ’t arts-diploma gehaald. Heeft een 
studie-opdracht om zich in neurologie en psychiatrie te bekwamen, waarvoor hem gedurende 3 
jaren aanvangende 1 Januari 1924 een studietoelage is toegekend naar reden van f 2400 p.j. Het 
besluit van den Gouverneur van Suriname, waarbij deze zaak nader geregeld is, was op heden 
(22 juni ’24) nog niet ontvangen‘[38]

 aanvangende 1 januari 1924 begon dokter abrahams met een jaarlijkse studietoelage 
van ƒ 2400,- gedurende drie jaren van het gouvernement, zijn studie in neurologie en 
psychiatrie. Hieraan waren diverse voorwaarden verbonden waar abrahams zich tijdens 
en na zijn studie aan moest houden:
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Met een studiebeurs van de overheid in 1924 bekwaamde dokter Abrahams zich in neurologie en 

psychiatrie.
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Raadsman G.J. Oudemans hield een oogje in het zeil op de studieresultaten van Abrahams 

en anderen.[39]

 op 26 september 1924 tekende emile Jacques abrahams, arts, wonende Spui 84 te Den 
Haag via Hendrik Heynen, notaris te Den Haag een ‘eerste grosse Schuldbekentenis’ met 
het Rijk der Nederlanden.
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In 1924 tekende Abrahams een schuldbekentenis met het Rijk der Nederlanden.[40]

 abrahams verklaarde,

‘dat hij aanvaardt de hem bij beschikking van den Gouverneur van Suriname van elf April 
negentien honderd vier en twintig, nummer 1180, gegeven opdracht om zich onder genot van 
eene toelage, te bekwamen in de studie van Neurologie en Psychiatrie, ten einde, na afloop 
daarvan, zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden, naar Suriname te vertrekken, 
om aldaar te worden benoemd tot Geneesheer Directeur van de Inrichting ter verpleging 
van Krankzinnigen op Wolffenbuttel, zullende hij verplicht zijn Suriname gedurende zes 
achtereenvolgende jaren in die hoedanigheid te dienen: dat hij zich voorts bereids verklaart 
deze betrekking naar zijn beste weten en vermogen te zullen vervullen.’[41]

 oud-raadsman voor studerenden J. oudemans schreef op 25 februari 1926 aan de 
autoriteiten over abrahams het volgende verslag:
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‘Blijkbaar een bekwaam arts. Is na zijn artsdiploma behaald te hebben, in Utrecht gepromoveerd 
op een proefschrift, betrekking hebbende op psychiatrie. Heeft daarna vanaf 1 Oct.1925 gewerkt 
in de psychiatrische kliniek van Prof. O. Bumcke te München en vanaf 1 Febr.1926 in de 
kliniek van Prof. G. Guillain te Parijs.’[42]

 over wat abrahams deed in de periode voor het werken aan zijn proefschrift  schreef 
oudemans in 1925:
 

G.J. Oudemans, raadsman voor studerenden, in zijn verslag over 1924.[43]

 1927: experiment muziektherapie
 In Wolffenbuttel experimenteerde geneesheer-directeur abrahams met diverse 
behandelingsmethoden en middelen die hij tijdens zijn opleiding in Nederland en europa 
leerde kennen. Zo introduceerde hij in 1927 muziek als therapie voor patiënten. Dokter 
abrahams: ‘Ik heb van nabij den heilzamen invloed dien muziek uitoefent op geesteszieken 
kunnen nagaan.’:
 



373                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 

Dr. Abrahams kreeg van de AvF in 1927 toestemming om ‘een gramaphoon ten behoeve 

der patiënten’ aan te schaffen:

‘Bij dezen heb ik de eer U HoogEdelGestrenge machtiging te vragen voor het aanschaffen van 
een gramaphoon ten behoeve der patiënten van deze inrichting. 

Ik heb van nabij den heilzamen invloed, dien muziek uitoefent op geesteszieken kunnen nagaan. 
In Europa bezitten daarom krankzinnigengestichten een gramaphoon of andere muziek-
instrumenten en worden er vaak voordrachten muziekavonden voor de verpleegden gehouden. 
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Evenals indertijd voor Groot-Chatillon is de agent van de Edison gramaphoon bereid een short-
playing machine te leveren benevens een mondstuk om ook andere platen te bespelen voor den 
prijs van ƒl. 295.- (tweehonderd en vijf en negentig gulden).

Als bedrag aan platen te besteden stel ik U HoogEdelGestrenge voor ƒl. 75.- (Vijf en Zeventig 
gulden)

       De Geneesheer-Directeur,
        Dr. E.J. Abrahams’[44]

 1940: eerste verlof in dertien jaar
 In 1940 was abrahams al dertien jaar in overheidsdienst, met inbegrip van de 
ongeveer vijf jaar studiejaren voor zijn specialisatie tot psychiater. In verband met zijn 
lange diensttijd vroeg hij in april 1940 het gouvernement toestemming om een jaar met 
buitenlands verlof te gaan:
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 In 1940 kwam abrahams ervoor in aanmerking om een jaar met verlof te gaan. Hij zou 
9 mei van dat jaar naar Nederland vertrekken.[45] 

 Door de het uitbreken van de oorlog met Duitsland op 10 mei stelde abrahams zijn 
vertrek uit en werd het verlof ingetrokken.[46] In 1947 keerde abrahams terug naar 
Nederland. Zijn opvolger was zijn vroegere assistent, dr. J.a. Spong.

 8.4 Waar Doedel zelf mee te maken kon krijgen
 eind mei 1937 kwam Doedel onder observatie van dokter abrahams. De periode 
hierna was de medische zorg voor verpleegden zeer riskant. een substantieel deel van 
de patiënten kwam er gehavend uit of stierf. De volgende documenten rond het resultaat 
van behandeling van immigranten uit Brits-Indië en Java door dokter abrahams van mei 
tot begin december in 1937 geven een verontrustend beeld. Tussen mei en december 1937 
overleden van de opgenomen immigranten 7 verpleegden:
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Door Abrahams opgenomen en ontslagen zieken van mei 1937 tot begin september 1937.[47]
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 In september 1937 nam Abrahams 4 patiënten op, een maand later, 

in oktober, stierven er vier verpleegden.[48]

 

Dokter Abrahams ontsloeg in november 1937 maar één verpleegde.[49]
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 8.4.1 In 1937 en 1938 insulineshocktherapie in Wolffenbuttel
 In Wolffenbuttel behandelden de artsen van augustus 1937 tot eind 1938 dertien 
mannen en twaalf vrouwen onder de diagnose ‘schizophrenie’ volgens de ‘insulineshock- 
methode’.[50] Het is niet onwaarschijnlijk dat Doedel tot deze groep mannen behoorde.

 Patiënten die Wolffenbuttel in 1937 ontvluchtten, werden gauw in de kraag gevat.[51]

 
In 1937 en 1938 pasten de artsen in Wolffenbuttel de insulineshocktherapie toe.[52]

 Suriname had al een wat langere geschiedenis met shocktherapie.

 Al in 1903 elektroshocks als dwangmiddel in Surinaamse psychiatrie
 In 1903 paste dokter Jacob Scholtens op een Brits-Indische immigrant onder contract 
verbonden op de plantage Hazard in het district Nickerie, heer Daod no 1212/Le, een 
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behandeling met elektrische schokken toe. Hij wilde weten of Daod, opgenomen in 
Wolffenbuttel, werkelijk krankzinnig was of dit veinsde.[53] Met stroom door zijn 
hersenen te jagen, lokte hij een epileptische activiteit uit. (Heemskerk, 2013)

 Psychiater Scholtens ging te lichtzinnig om met de ‘elektrischen stroom behandeling’. De 
patiënt werd volledig uitgeschakeld; het was een wrede en onmenselijke behandeling. 
De persoon die zulke elektrische schokken ondergaat, schreeuwt het uit van de pijn. De 
argentijn andrés Thompson onderging in de jaren zeventig van de 20ste eeuw in zijn land 
deze schokken en schreef onder meer: ‘De eerste schokken waren zó pijnlijk – ik verwachtte te 
sterven. Maar het leek of ik controle over mijn lichaam kreeg om de pijn te verdragen.’ (De graaf, 
2017) Van overheidswege waren er geen regels voor het toepassen van deze vorm van 
therapie.

 Dokter J. Scholtens droeg Daod over aan Pg Hofstede Crull en over zijn superieure 
behandeling deelde hij de ag onder meer het volgende:

‘Nadat ik Daod wederom gedurende 11 dagen heb geobserveerd blijf ik bij mijne verklaring, dat 
hij niet krankzinnig is. Zijn uitingen die aan het bestaan van krankzinnigheid kunnen doen 
denken, zijn terug te voeren tot simulatie; gelijk hij ook zelf bekende toen ik hem met een sterken 
elektrischen stroom ,,behandeld” had.’[54]

 

Impressie van de mogelijke wijze waarop Scholtens elektrische schokken toediende 

aan Daod in 1903 in Wolffenbuttel.
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 Pas in de jaren dertig ontwikkelden Italiaanse neurologen de elektroconvulsietherapie, 
en dan voor schizofrenie. (Heemskerk, 2013) In die tijd kregen lastige patiënten soms 
‘voor straf’ een elektroshock.[55]

 8.4.2 1937-1942: veel dysenterie - zelfs bij directeur - wijst op slechte hygiëne
 Infecties kwamen in Wolffenbuttel vooral naar voren in de vorm van  bacillaire 
dysenterie. In ruim vier maanden in 1937, tussen eind augustus en eind december, waren 
er ten gevolge van deze bacillen 12 nieuwe zieken en 2 sterfgevallen.[56] De aanwezigheid 
van deze infectieziekte wijst op een sterke hygiënische verwaarlozing van de instelling.
 

In het laatste trimester van 1937 waren vrijwel alle dysenteriepatiënten uit heel Suriname in 

Wolffenbuttel te vinden.[57]
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 Geneesheer-directeur E.J. Abrahams ook dysenterie
 ook psychiater abrahams liep in het verleden dysenterie (amoeben en bacillair) op, 
zoals blijkt  uit documenten rond zijn ziekteverlofaanvraag in 1946.[58] Mogelijk stond 
dit in verband met zijn werkplaats, Wolffenbuttel.
 

Geneesheer-directeur Abrahams had in het verleden amoeben- en bacillaire dysenterie gehad.[59]

 Pas in 1942 isolatie dysenteriepatiënten
 Pas midden 1942 besloten de autoriteiten meer te doen voor verpleegden met een 
besmettelijke infectie en de gevolgen daarvan zoals dysenterie. In dat jaar maakten zij 
geld vrij voor de bouw van drie aparte isolatiecellen. Het tekort aan dergelijke cellen lag 
mogelijk ten grondslag aan de hoge sterfte door dysenterie in de jaren daarvoor.
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In 1942 werden drie isolatieruimten voor psychiatrische patiënten met een besmettelijke 

ziekte gebouwd.[60]

 8.4.3 1942: agressieve patiënten, een casus
 Het toezicht op de echte psychiatrische patiënten liet veel te wensen over. Naast de 
onderlinge mishandelingen kwam het ook voor dat verplegers klappen kregen van de 
zieken.

In oktober 1942 overkwam dit verpleger R.a. Fredriks. Bij een aanval van een ‘onrustige 
man’ liep hij verwondingen op aan zijn mond en lippen. De patiënt beschadigde hierbij 
ook de gebitsprothese van Fredriks:
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Verpleger R.A. Fredriks werd aangevallen door een ‘onrustige’ patiënt.

De AvF deelde de geneeskundig inspecteur mee geen bezwaar te hebben om de kosten voor een 

nieuw kunstgebit voor verpleger Fredriks uit de begroting van Wolffenbuttel te betalen.[61]
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 8.4.4 1945: Doedel tussen ongeschikte, zich misdragende verplegers
 De periode van opsluiting van Doedel in de psychiatrische kliniek op Wolffenbuttel 
vanaf mei 1937 was in wezen qua behandeling door artsen en verplegers een voortzetting 
van de situatie vanaf de oprichting in oktober 1895. De meeste verplegers waren niet 
competent en hadden een belast verleden. Patiënten liepen grote risico’s. een voorbeeld 
hiervan was bestraffing van enkele stelende personeelsleden in 1945, door waarnemend 
geneesheer-directeur dokter Spong. Wegens diefstal kregen twee een schorsing van 
enkele weken. een derde, die een suïcidale patiënt liet ontsnappen, werd ontslagen.
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 In juni 1945 maakten de verplegers Pengel, Van Leeuwaarden en Van glaanenweygel 
zich schuldig aan diefstal. Verpleger Pengel loog over zijn handelwijze.

 

Verpleger Pengel had al eerder ernstige fouten gemaakt tijdens de wacht. Toen kon door 

zijn nalatigheid een suïcidale patiënt de instelling verlaten.[62]

 8.4.5 1949: arts en Statenlid Van Ommeren schrijft brandbrief over 
 Wolffenbuttel
 op 7 september 1949 schreef Statenlid en arts Hendrik (Henk) van ommeren een 
brandbrief aan de gouverneur om diens aandacht te vestigen op de wantoestanden 
in Wolffenbuttel. Van ommeren wees op de plicht van iedere zichzelf respecterende 
samenleving om op een humane manier zorg te dragen voor de geesteszieken daarbinnen 
en voerde vervolgens diverse punten op die aantoonden waarom Suriname met 
Wolffenbuttel niet aan die standaard voldeed:
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In Wolffenbuttel was geen sprake van een menswaardige behandeling, aldus Van Ommeren.
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Te midden van 430 medepatiënten bevond Doedel zich in de jaren veertig in erbarmelijke omstan-

digheden. Van Ommeren had wat je met recht een waslijst aan kritiekpunten kunt noemen.

 

Dokter H. van Ommeren en tevens lid van de Staten leverde kritiek, maar deed ook enkele

 suggesties voor verbetering.[63]
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 8.4.6 1949: agressieve verpleging, een casus
 In april 1949 kreeg verpleegster J. goedhoop, werkzaam in Wolffenbuttel, ontslag 
aangezegd wegens, onder meer, het slaan van patiënten. goedhoop vocht haar ontslag 
aan bij de gouverneur via een brief waarin ze een boekje opendeed over de gang van 
zaken binnen de inrichting. Zij was van mening dat men er met twee maten mat, daar 
legio van haar collega’s ook patiënten sloegen en mishandelden en in dienst mochten 
blijven. De waarnemend geneesheer-directeur gaf hierop een reactie. Uit beide brieven 
tezamen blijkt vooral dat het personeel dat voor Doedel en zijn medepatiënten moest 
zorgen niet terugdeinsde voor fysiek geweld en daarbij lang niet altijd streng gestraft 
werd door de directie.
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‘[..] de dokter schrijft u hebt zelf gezegd dat u de patient met eigen pantoffel, die ze naar u toe 
gooide, twee klappen slechts niet meer en niet minder, op de hand hebt gegeven. (geen napijn)
Slaan is van zoo’n ernstig aard, dat hij of zij die zich daaraan vergrijpt tot in Europa 
onmiddellijk met ontslag gaat.
Excellentie ik durf te zeggen, dat dit onwaar is, omdat het Goedhoop geldt heeft de dokter dit 
tot regel gemaakt.
Op 18 april 1943 kwam ik op Wolffenbuttel aan. Heb nergens een regelement gelezen waarop 
iets omtrent het daar slaan vermeld werd nog op de cursus erover gesproken. Maar trof wel én 
zuster Verschuur én Zr. Paulie elk met een liniaal waarmede zij de patienten afranselde. Deze 
voorwerpen zijn later door mij weg gegooid. Niemand heeft zuster Goedhoop ooit met een stok 
gezien. Ook op e […] had Zr. Verschuur als beleidzuster een stok, die wederom door mij werd 
weggedaan toen ik een patient ermee bezig zag.
N.B. Slaan is een zwaare vergrijp!
A Dr. Spong ziet zr. Paulie (zijn kennis) een patient met haar eigen liniaal zodanig slaan. 
,,Paulie wat doe je?” ,,Ze heeft me eerst geslagen dokter.” ,, Paulie je bent hier om geslagen te 
worden.” Geen straf! [..]’[64]

 Verpleegster goedhoop voelde zich niet gelijkwaardig behandeld. Haar baas, dr. 
Spong, meende echter dat zij zich sinds haar indiensttreding al veel vaker misdragen had. 
er was al eerder sprake van geweest om haar te ontslaan. Waarom dat dan niet gebeurde, 
vermeldde de geneesheer-directeur niet. over de andere gevallen van mishandeling waar 
goedhoop over schreef, was hem naar eigen zeggen niets bekend:
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‘Inderdaad is het slaan van een patiënt, ook in Europa een reden voor ontslag.

Bij het toepassen van een bepaalde strafmaatregel wordt natuurlijk ook rekening gehouden 
met de dienststaat van betrokkenen. Zo wordt verklaard, dat de verpleger…, die een goede 
dienststaat heeft, een schorsing kreeg en geen ontslag.

Het ontslag van Zr. Goedhoop is ook niet alleen om dit feit gegeven, maar omdat die de druppels 
was, die de beker heeft doen overlopen. Zij heeft absoluut zeker gedurende de ambtsperiode van 
Dr. E.J. Abrahams verschillende keren op de lijst gestaan om ontslagen te worden. Dit kan 
geverifieerd worden bij de toenmalige hoofdverpleegster Zr. Amstelveen en Dr. Abrahams zelf.

Het afranselen van patiënten door Zr. Verschuur, Zr. Pater en anderen is mij niet bekend.’[65]

 8.4.7 1949: patiënt door medepatiënt onthoofd
 In 8.2.1 vermeldde ik al dat kort na de oprichting van de inrichting ter verpleging 
van krankzinnigen op Wolffenbuttel daar een onthoofding plaatsvond. In 1949 bleek 
het op Wolffenbuttel nog steeds mogelijk dat die geschiedenis zich herhaalde. Pas na 
de dramatische gebeurtenis rond de onthoofding van patiënt Schuster door patiënt 
Seedorf in mei 1949 besloten de autoriteiten dat er speciale isoleercellen voor ‘gevaarlijke’ 
verpleegden moeten komen.[66] geneesheer-directeur Spong rapporteerde aan de 
geneeskundig inspecteur over het gewelddadige voorval:
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In mei 1949 werd op Wolffenbuttel patiënt Schuster door zijn lotgenoot Seedorf onthoofd.[67]

 Patiënt Seedorf werd na zijn gruwelijke daad opgesloten in de gevangenis van Nieuw-
amsterdam.[68]

 Behalve tot nieuwe isoleercellen leidde dit drama ook tot personeelsuitbreiding. 
geneesheer-directeur Spong kreeg toestemming om tijdelijk 30 verplegers in dienst te 
nemen, van wie er uiteindelijk 16 in dienst mochten blijven.[69]

 8.4.8 1949: Wolffenbuttel overvol: patiënt naar Nederland gestuurd
 Terwijl er dus een personeelstekort was dat tot afschuwelijke traumatische 
wantoestanden leidde, blijkt uit andere stukken uit hetzelfde jaar dat Wolffenbuttel zo 
overvol was dat Spong het niet verantwoord vond ook nog maar iemand op te nemen.
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Dit werd duidelijk toen de in Suriname geboren en in de inrichting Bloemendaal te 
Loosduinen verpleegde Hermanus Hendriksen Brown gorsira naar Suriname vervoerd 
moest worden:
  

 een patiënt uit Wolffenbuttel zou naar Nederland gaan. De begeleidende verpleger 
kon dan gorsira mee terug nemen. Maar er was daarmee nog geen plaats voor gorsira in 
Wolffenbuttel.[70]
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 8.4.9 1955: geneesheer-directeur Spong spreekt van ‘concentratiekamp’
 De toename van het aantal patiënten was de aanleiding als assistent-geneesheer dr. 
J.a. Spong op Wolffenbuttel aan te stellen.[71] In 1939 maakte hij promotie: vanaf begin 
mei 1939 kwam hij als tweede geneesheer op Wolffenbuttel te werken.[72] In de jaren 
veertig volgde hij abrahams op als geneesheer-directeur. In die hoedanigheid had hij in 
1955 ongezouten kritiek op de paviljoens van deze instelling aan de Steenbakkersgracht. 
Hij gebruikte zelfs de term ‘concentratiekamp’, een typering die ook terug te vinden is  in 
de beknopte samenvatting van zijn kritiekpunten:

 

Het oordeel over de paviljoens aan de Steenbakkersgracht van geneesheer-directeur Spong 

was vernietigend.[73]
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 Conclusie

 Deze studie is eerst en vooral een roep om excuses en eerherstel voor Louis Doedel, 
zijn nabestaanden en de Surinaamse samenleving. Hieraan kunnen zowel Nederlandse 
als Surinaamse autoriteiten bijdragen. De eerste door eindelijk verantwoordelijkheid 
te nemen voor deze koloniale misdaad en excuses aan te bieden. De tweede door het 
eerherstel een publiek gezicht te geven waar men niet omheen kan: het hernoemen van  
‘s Lands Hospitaal tot Louis Doedel Hospitaal.

 In maart 1938 was Louis Doedel nog helder genoeg van geest om plannen te maken 
voor de toekomst. Hij had blijkbaar niet de indruk dat hij lang in Wolffenbuttel zou 
moeten blijven. ook achtte men hem niet dermate krankzinnig dat hij niet naar buiten 
mocht. Toch hield men hem daar, verdween hij, niet alleen voor de koloniale staat, maar 
blijkbaar ook voor familie en vrienden. anders dan bij bijvoorbeeld Hugo van Vliet (die 
Wolffenbuttel mocht verlaten na kamervragen) kwamen er na Doedels opsluiting ter 
observatie in Wolffenbuttel geen reacties of protesten van organisaties of personen.

 Na de brief die in hoofdstuk 1 is besproken, kwam ik de naam Doedel slechts 
sporadisch tegen in het archief. Tijdens een vergadering van a.e. van Dorpel op 21 
augustus 1938 gehouden in het Court Charity gebouw aan de Burenstraat te Paramaribo, 
refereerde landbouwer Ramkisoon aan Doedel. Ramkisoon was eerder lid van een 
vereniging, geleid door Doedel. Van Dorpel was penningmeester van het Surinaams 
Verbond van Vakverenigingen (SVV) en de bijeenkomst was een algemene vergadering 
voor kleine landbouwers. Doordat de koloniale autoriteiten ervan overtuigd waren dat 
men daar de mensen misleidde, hielden ze Van Dorpel en zijn activiteiten in de gaten. 
Politieagent Lucien Karg woonde de vergadering bij en maakte er een rapport over op. 
Bij de vergadering was ook de meermaals besproken mw. Schneiders aanwezig, die 
inmiddels Statenlid was:
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Op de vergadering waren 125 belangstellenden aanwezig. In het voorlopig bestuur van 

het SVV zat ook J.J. Sarucco.[1]

 over het optreden van Ramkisoon rapporteerde Karg:

‘Spreker vertelt een en ander van de verschillende vereenigingen, (met dezelfde strekking als 
deze nieuwe vereeniging) waarvan hij lid is geweest.
o.a. een vereeniging onder leiderschap van DOEDEL. Het resultaat was dat de vereeniging 
werd ontbonden met een tekort van ƒ 95,-’
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Ramkisoon stond enigszins sceptisch tegenover de verenigingen waarvan hij lid was geweest, maar 

had vanwege de interesse van Statenlid mevrouw Schneiders wel enig vertrouwen in het SVV.[2]

 Dit is één van de laatste vermeldingen van Doedel die ik in de archieven tegenkwam.

 Daarnaast vond ik nog officiële meldingen dat hem zijn kiesrecht was afgenomen 
wegens zijn verblijf in Wolffenbuttel,  geregeld bij Landsverordening:
 

Artikel 5 uit de landsverordening betreffende het kiesrecht van 8 juli 1937 regelde wie van kiesrecht 

waren uitgesloten. (Gouvernementsblad van Suriname 1937, no 58)



398 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 Jaarlijks werd een opgave gedaan van namen van mensen die ‘wegens krankzinnigheid 
of zwakheid van vermogens de beschikking of het beheer over hunne goederen hebben verloren’. 
Deze mensen werden van de verkiezingen uitgesloten. enkele keren vond ik die lijsten 
terug met Doedels naam, zoals in 1939, voor het jaar 1940:
 

 
Op 30 juni 1939 was Doedel in de psychiatrische kliniek Wolffenbuttel geregistreerd, bij de opgave 

voor de voorlopige vastgestelde lijst van de kiezers van 1940. Hij was ter beschikking van het Hof 

van Justitie (verordening 27 september 1912, G.B. 98) en mocht daarom niet stemmen.[3]
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 Vergelijkbare berichten vond ik nog voor de jaren 1941, 1942, 1943 en 1946.[4] Verder 
was er niets te vinden over Doedel in de archieven.

 ook in de kranten van de decennia na zijn opsluiting is hij hooguit zeer sporadisch 
terug te vinden en dan nog alleen als het een retrospectief op de jaren dertig betreft. Iets 
actueels is na de in hoofdstuk 7 getoonde berichten over zijn opname niet meer te vinden 
(zie o.a. De West 4 mei 1949, p. 2 over het 1-meicongres van dat jaar; De Vrije Stem 16 juni 
1969, p. 2, over de rellen in 1931). Pas 37 jaar na zijn opsluiting dook hij weer op in de 
media:
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In 1975 was er weer actuele aandacht voor Doedel, bij zijn 70e verjaardag, in Wolffenbuttel.

(De Vrije Stem, 25 juli 1975, p. 1)

Na 1938 was men dus zeer succesvol in het wegzwijgen van zijn bestaan, opdat deze 
misdadige uitschakeling van zijn persoon onbekend zou blijven. of de koloniale overheid 
Doedel bewust ziek heeft gemaakt of dat zij werd overvallen door het feit dat dit onder 
haar auspiciën is gebeurd, kunnen we niet weten op dit moment, zonder medisch dossier. 
Is het verwoeste leven van Louis Doedel het gruwelijke gevolg van een conservatief, 
repressief en extreem behoudend koloniaal bewind?
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Louis Doedel, eind jaren dertig en eind jaren zeventig in Wolffenbuttel.

Bron: Ben Scholtens, 1986.

 Zo te zien had de zeventigjarige Louis Doedel geen gebitsprothese en ook kon hij 
niet goed zien. Vaak is dit laatste op deze leeftijd ten gevolge van staar (cataract) in beide 
ogen. Beide zaken wijzen op verwaarlozing in Wolffenbuttel.

 Deze publicatie geeft Nederlandse autoriteiten genoeg redenen om alsnog deze 
misdaad, begaan onder Nederlands bewind, te erkennen en daarvoor excuses aan te 
bieden aan de nog levende familie van Louis Doedel en het Surinaamse volk.

 ook de psychiatrie in Suriname zou ik willen verzoeken om naar aanleiding van deze 
geschiedenis nog eens goed te kijken naar haar eigen verleden. onder het koloniale bewind 
bestond er duidelijk zoiets als een politieke psychiatrie, waarmee men onwelgevallige 
burgers kon uitschakelen zonder het risico, of alle media-aandacht, van een strafrechtelijke 
procedure. De muilkorfwetgeving van destijds bestaat nog steeds. Heeft de Surinaamse 
psychiatrie zich wel ontworsteld aan de historische koloniale invloed? Mogelijk kan men 
enig gewicht in de schaal leggen bij het boven water halen van het psychiatrisch-medisch 
dossier van Doedel.

 aan de Surinaamse regering breng ik bij dezen de nederige suggestie over om als 
helend gebaar tot eerherstel van Louis Doedel het hospitaal gelegen aan de Henck 
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arronstraat (voormalige gravenstraat, een woonadres van Louis Doedel) te Paramaribo 
een nieuwe naam te geven, te weten: Louis Doedel Hospitaal.

 Dit historische pand draagt anno nu nog steeds de koloniale naam die het in 1934 
kreeg, te weten ‘’s Lands Hospitaal’. (Karbaat 1960: 405) al in 1984 bij de publicatie van 
de Algemene Nederlandse Spraakkunst (aNS) kreeg de vorm van een genitief (bezittelijke 
vorm) voorafgegaan door het lidwoord ‘des’ of ‘’s’ de kwalificatie ‘formeel-archaïsche taal’.
[5] Je zou ook kunnen zeggen dat ‘’s lands’ openlijk refereert aan de tijd waarin men de 
eerste versie van het hospitaal bouwde: de vroege slavernij. (Karbaat 1960: 402-3) Dat er 
sinds de onafhankelijkheid van Suriname nog niets gedaan is met deze koloniale naam 
maakt de tijd nu meer dan rijp voor een wijziging.

 In plaats van een ziekenhuisnaam die doet denken aan overheersing en onderdrukking, 
is mijn voorstel om te kiezen voor een naam die doet denken aan weerstand, ontworsteling 
en vrijheidsdrang. Dat Doedel veertig jaar mede door toedoen van de medische stand in 
Suriname en op psychiatrisch-medische gronden opgesloten bleef, zou ik dan, in geval 
men deze naamswijziging overneemt, een vorm van poetic justice willen noemen.

 Rest mij te herhalen wat ik in de inleiding al vermeldde, dat ik met deze publicatie 
vooral een dringend beroep doe op het Surinaamse ministerie van Justitie om alsnog het 
medisch dossier van Louis Doedel op te zoeken en beschikbaar te stellen voor historisch 
onderzoek. alleen op die manier zullen we eindelijk kunnen achterhalen waardoor het 
leven en het levenseinde van deze schrijver en journalist zo’n tragisch beloop hebben 
gekregen.
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Doedel in Wolffenbuttel (later LPI) eind jaren zeventig. Bron: Ben Scholtens, 1986.

 

Het graf van Louis Doedel op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Tourtonnelaan te 

Paramaribo. Bron: Scholtens, 1987.
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 Postscriptum: Medisch dossier Doedel terecht, 
 inhoud nog onbekend

 op 17 februari 2021 vond de algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum 
Suriname (PCS, voormalig Wolffenbuttel) Raj Jadnanansing het medisch dossier van 
Louis Doedel ergens in zijn kantoor. Het had daar al die tijd verstopt gezeten, aldus de 
gelukkige vinder. Daags daarna liet hij het lijvige dossier via de medisch directeur van het 
PCS, Rudi Dwarkasing, in bijzijn van journaliste en achternicht van Doedel Nina Jurna 
aan de Surinaamse minister van Volksgezondheid, amar Ramadhin, overhandigen.

 
V.l.n.r.: Nina Jurna en het medisch dossier van Doedel, minister Amar Ramadhin en medisch 

directeur PCS Rudi Dwarkasing bij de overhandiging van het dossier aan Ramadhin.

Foto: Nina Jurna, Twitter.

 De publicatie die u zojuist gelezen heeft en die grotendeels opgebouwd is rondom 
de afwezigheid van het gemelde medisch dossier, heeft een aanzienlijke bijdrage aan 
de onverwachte en zo toevallige vondst geleverd. De afgelopen veertig jaar is er bij de 
verantwoordelijke autoriteiten nauwelijks tot geen animo geconstateerd om het dossier 
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boven tafel te krijgen. ook de roep erom gaat al decennia terug, maar haalde niets uit. Tot 
eind 2020, toen ik Nina Jurna een conceptversie van dit boek in pdf-format ter beschikking 
stelde om de publicatie ervan voor te bereiden en in de media alvast aandacht te vragen 
voor haar oudoom, het boek en het verdwenen medisch dossier.

 op zondag 10 januari 2021 kwam Starnieuws met een bericht over de op handen 
zijnde publicatie van dit boek: ‘Nieuwe feiten rond Louis Doedel in zijn 41e sterfjaar’. 
In dat stuk kwam duidelijk naar voren hoe ik bij gebrek aan medisch dossier probeer 
aan te tonen dat de opsluiting van Doedel onrechtmatig was en dat hij in Wolffenbuttel 
psychisch ziek is geworden, of gemaakt, en het niet al was voordat hij werd opgesloten.

 Drie dagen later, op woensdag 13 januari, werd Nina Jurna in Paramaribo door 
Biemla gajadin van het radiostation aBC geïnterviewd. Tijdens dat gesprek verwoordde 
Jurna wat haar was opgevallen aan de informatie in dit boek en benadrukte ze andermaal 
het belang van het medisch dossier. Daarop onderbrak gajadin haar met de volgende 
woorden:

‘Ik heb toevallig ook navraag gedaan ter voorbereiding van dit interview met jou en ik heb 
begrepen van ingewijden dat het gestolen is. Dus degene die het gestolen heeft die moet dat 
teruggeven.’

 Dezelfde dag schrijft Patrick Meershoek in Het Parool hoe de brief van Doedel die in 
hoofdstuk 1 besproken is diepe indruk op hem maakte en benadrukt de noodzaak tot 
eerherstel: 

‘Het is goed dat Louis Doedel op de uitbreiding van IJburg een straat naar zich vernoemd 
krijgt. Maar wie het werk van Makdoembaks leest, beseft met een knoop in de maag dat een 
straatnaam alleen maar een beginnetje kan zijn.’ (Het Parool, 13 januari 2021)

 op 17 januari volgde dan een stuk op de website van De Ware Tijd van de hand 
van audry Wajwakana. Dat artikel ging over het boek, de misstanden rond Doedel en 
het verdwenen of verborgen gehouden dossier. Begin februari haakte andere pers in 
Nederland aan met een interview met Nina Jurna op radiostation NPo 1 en een stuk in 
Trouw (respectievelijk van 3 en van 5 februari).

 alles bij elkaar begint het verhaal van dit boek al goed op stoom te komen terwijl 
de correctors en vormgevers nog bezig zijn er de laatste hand aan te leggen. Het rumoer 
neemt toe, tegelijk met de nieuwsberichten over eerherstel voor de zwaar gedwarsboomde 
anton de Kom en een gebaar van de Nederlandse regering voor het in Wo II op Curaçao 
doodschieten van Chinese zeelieden, wat men nooit heeft willen erkennen als een eigen 
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misdaad, of zelfs maar een eigen wandaad. De tijd lijkt rijp voor het maken van een 
begin met het herstel van nog steeds open wonden uit de koloniale geschiedenis. In het 
geval van Doedel zou het openbaar maken van zijn medisch dossier veel pijn, leed en 
onzekerheid wegnemen.

 en prompt werd het dan ineens gevonden, op het kantoor van de PCS-directeur.

 
De archiefdoos waarin het dossier aan minister Ramadhin werd overhandigd. Foto: Nina Jurna.

 Met het opduiken van het dossier zijn we er echter nog niet. Dat besefte ook Jurna, 
zoals de NoS in een nieuwsbericht schreef:

‘Ze heeft het dossier zelf nog niet ingezien, maar hoopt dat wel zo snel mogelijk te doen. “Dat 
is wat we heel graag willen, maar de minister wil het eerst onder de aandacht brengen van de 
regering en de ministerraad.” Vervolgens moet er een commissie komen bestaande uit medici 
en historici die dit dossier gaan bestuderen.

Maar daarna wil Jurna samen met andere familieleden inzage in het omvangrijke pakket. “We 
hebben een advocaat ingeschakeld om de minister onder druk te zetten. We willen binnen twee 
weken dit dossier inzien. Het is zo lang kwijt geweest, nu is het er eindelijk en dan moet het niet 
weer ergens in een la verdwijnen.”’ (NoS Nieuws, 18 februari 2021)
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 Dit is inderdaad de grootste vrees van dit moment. omdat het een medisch 
dossier betreft heeft algemeen directeur Jadnanansing zeer correct gehandeld door 
het aan zijn baas over te laten dragen, in plaats van aan derden zoals Jurna en ikzelf. 
Maar intussen is dit dossier meer dan een medisch dossier alleen, het is een historisch 
document dat prangende vragen over de koloniale politieke en medische geschiedenis 
kan beantwoorden. Het kan en mag dan ook niet zo uitpakken dat na deze vondst de 
autoriteiten er alsnog bovenop gaan zitten en de inhoud niet of maar deels en selectief 
bekendmaken.

 ook in Nederland wordt op steeds hoger niveau aandacht aan de vondst van het 
dossier besteed. op 22 februari 2021 stelde het Pvda-kamerlid Van den Hul aan de 
minister van Buitenlandse Zaken de volgende vragen over het bericht ‘Medisch Dossier 
Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel’ van de NoS (d.d. 18-2-2021):

 1. Heeft u kennis genomen van het bericht, ‘Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel 
opgedoken: hoop op eerherstel’ d.d. 18 februari jl.? 
 2. Deelt u de mening dat het ook voor de Nederlandse regering van belang is kennis te nemen 
van het medische dossier van de heer Doedel? Zo ja, welke stappen onderneemt u daartoe? Zo nee, 
waarom niet? 
 3. Gaat u onderzoek (laten) doen over informatie die zich mogelijk in de Nederlandse archieven 
bevindt over de gang van zaken met betrekking tot de heer Doedel? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, 
waarom niet? 
 4. Bent u bereid de familie van de heer Doedel te ondersteunen in hun verzoek tot inzage in het 
medisch dossier? Zo ja, welke stappen onderneemt u daartoe? Zo nee, waarom niet? 
 5. Bent u bereid een onderzoek naar de gang van zaken en de rol van de Nederlandse overheid 
destijds te ondersteunen? Zo nee, waarom niet? 
 6. Gaat u op korte termijn contact opnemen met de Surinaamse regering om te bezien op welke 
wijze Nederland een rol kan spelen in het onderzoek naar deze zaak? Zo nee, waarom niet? 
 7. Bent u bereid –indien onderzoek daar aanleiding toe geeft- over te gaan tot eerherstel van de 
heer Doedel analoog aan het eerherstel voor Anton de Kom? Zo nee, waarom niet?

over de antwoorden was bij het ter perse gaan van dit boek nog niets bekend.

 Daarmee blijft vrijwel alles wat in dit boek naar voren wordt gebracht overeind. 
Hooguit vraagt deze vondst van mij om de conclusie enigszins aan te passen. Niet 
langer gaat het erom het dossier boven tafel te halen, het gaat er nu alleen nog om het ter 
inzage beschikbaar te stellen zonder enig voorbehoud. Familieleden, onderzoekers en 
betrokkenen moeten in staat gesteld worden om zelf kennis te nemen van de inhoud van 
het medisch dossier van Louis Doedel. alleen zo kunnen we met zekerheid achterhalen 
wat er met Doedel in Wolffenbuttel is gebeurd vanaf dag één dat hij daar zat, 29 mei 1937.
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Voor de foto even zonder mondkapje, op gepaste afstand: minister Ramadhin en Nina Jurna. De bal 

ligt nu bij de minister. Laten we hopen dat hij net als zijn werknemer Jadnanansing zal doen wat 

juist is. Foto: Nina Jurna.
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‘Aan Zijn Excellentie dwn. Gouverneur van Suriname.
Bureau Landb.vereniging ,,Lelydorp” (westerspoorbaan NR. 46
Excellentie
Aangemoedigt door het besef dat wij in onze toestanden eene kentering moeten teweegbrengen; 
door het vertrouwen wat wij in ’t bestuur koesteren, zoo veroorloven wij ons de vrijheid u te 
verzoeken of u voor ons kunt bewerkstelligen dat wij de perceelen N. 127; 138; 134 kunnen 
krijgen voor aanplant van sinaasappel voor 6? onzer leden die nog geen perceelen bezitten. N. 
134 leent zich uitstekend voor de rijstcultuur die beschikbaar zal zijn voor de bond. Dit zal ons 
instaat stellen met volle gemeenschappelijke kracht de uitbreiding van de sinaasappel cultuur 
onder onze leden uit te breiden. Daar wij dan met de vaste gedachte zullen werken wetende 
dat onze zolders de hoofdkost der Surinamers herbergt. Excellentie, ons is ’t gebleken dat de 
aankoop van rijst al onze centen wegbrengt. Wij nemen aan binnen 6 maanden tijd…’
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Bijlage 1. Oprichting en statuten Landbouwvereniging Lelydorp opgesteld door Doedel, 22-6-1924. 

NAS GVS, toegnr. 9.01.01, inv.nr. 7475, res.nr. 2415, p. 1van 5.



442 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

‘tijd…minstens 1 Hektare onder cultuur te brengen. Ook verzoeken wij beleefd of ’t Landbouw-
departement ons aan wat geselecteerd paddi kan helpen, wanneer de rijstgrond plantklaar zal 
zijn. Beleefd verzoeken wij of het Bestuur onze vereeniging … een zeedelijk willen erkennen. 
Hierin zijn medeverzonden Doel en Reglementen van onzen Landbouwvereeniging ,,Lely-
dorp”.
Reglementen    1.
Zetel; Het Bureau is gevestigd aan de westerspoorbaan huisnummer B.R.46
Ben. Para.    (2)
Elk lid verbindt zich nadat een besluit bij de algemeene vergadering aangenomen is geworden 
den trouw na te leven. (3)
Elk lid verbindt zich hoogstens om de zes maanden geneeskundig onderzoek te ondergaan voor 
ancijlostoom en malaria. (4)
Elk lid is verplicht de algem. ver.…’
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Bijlage 1. Oprichting en statuten Landbouwvereniging Lelydorp opgesteld door Doedel, 22-6-1924. 

NAS GVS, toegnr. 9.01.01, inv.nr. 7475, res.nr. 2415, p. 2 van 5.
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‘[ver]….bij te wonen; hetzij lezingen wat tot zijn kennisvermeerdering kan bijdragen. (5)
Er zal voorlopig om de veertien dagen algemeene vergadering, evenwel kan het bestuur een 
vergadering bijeen roepen.  (6)
Elk lid is verplicht minstens een akker aan geocculleerde sinaasappel te beplanten. (7)
De contributie zal 10 centen in de week bedragen, bij 4 weken achterstallig zijn zonder wettige 
reden wordt het lid van de vereeniging geschorst.  (8)
Bij uittreden als lid verliest het lid alle rechten en voordeelen die aan het lidmaatschap ver-
bonden zijn.  (9)
Elk lid verbindt zich elke week de perceelen der leden een om de beurt 5□ ketting te bewerken. 
De Zaterdag is geen cöperatie dag.  (10)
Bij de vergadering mogen geen persoonlijke kwesties aangehaald worden alleenig wat voor de 
vereeniging van belang is.  (11)
Het Bestuur treedt om het vereenigingsjaar af, doch is meteen herkiesbaar.’
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Bijlage 1. Oprichting en statuten Landbouwvereniging Lelydorp opgesteld door Doedel, 22-6-1924. 

NAS GVS, toegnr. 9.01.01, inv.nr. 7475, res.nr. 2415, p. 3 van 5.
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‘Het vereenigingsjaar begint met 1 juni 1924.  (12)
Bij 2/3 opkomst van het aantal leden mag elk besluit aangenomen worden. (13)
De contributie gelden zijn ter beschik- van de algemeene vergadering, doch mag alleen gebruikt 
worden voor landbouw doeleinde.  (14)
Er zal om de 3 maanden een bedrijfsleider gekozen worden. Bij de praktische werken is elk 
verplicht zich neer te leggen naar de orde van de bedrijfsleider. (15)
Grieven en ideeën van elk lid moeten in de algemeene vergadering voorgedragen worden. 
(16)
Besluiten en orders van de leden buiten de algemeene vergadering zijn van geene waarde. 
(17)
Elk lid verbindt zich bij te dragen tot periodieke bevordering van … en modern werktuigen. 
Als ledenkomen alleen in aanmerking zij die zich blijvend als landbouwers in onze omgeving 
vestigen.  (18)
Het bestuur is gerechtigd elke politiek te volgen wat tot eer en niet voor de bond kan strekken. 
einde.‘
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Bijlage 1. Oprichting en statuten Landbouwvereniging Lelydorp opgesteld door Doedel, 22-6-1924. 

NAS GVS, toegnr. 9.01.01, inv.nr. 7475, res.nr. 2415, p. 4 van 5.
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‘De commissaris van orde int de contributie en zorgt tevens voor de goede gang van zaken in 
de vereeniging.
  Moge ons verzoek beantwoord worden zij de wensch van
  De secretaris van de Landb.ver. Lelydorp.
  Louis Doedel.

De voorzitter
Friedrich Schrader.
  Goedgekeurd bij de algem.verg.’
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Bijlage 1. Oprichting en statuten Landbouwvereniging Lelydorp opgesteld door Doedel, 22-6-1924. 

NAS GVS, toegnr. 9.01.01, inv.nr. 7475, res.nr. 2415, p. 5 van 5.
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Bijlage 2: Verlenen van voorschotten aan kleine landbouwers op Lelydorp en omgeving, 
29-7-1924. NaS gVS, toegnr. 9.01.01, inv.nr. 7475, res.nr. 2415, pp.1-4.
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Bijlage 2. Verlenen van voorschotten aan kleine landbouwers op Lelydorp en omgeving, 29-7-1924. 
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Bijlage 2. Verlenen van voorschotten aan kleine landbouwers op Lelydorp en omgeving, 29-7-1924. 
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Bijlage 2. Verlenen van voorschotten aan kleine landbouwers op Lelydorp en omgeving, 29-7-1924. 

NAS GVS, toegnr. 9.01.01, inv.nr. 7475, res.nr. 2415, p. 4 van 4.
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Bijlage 3: Voorschot aan L. Doedel voor opkoop landbouwproducten, 12-9-1927. NaS 
gVS, toegnr. 9.01.01, inv.nr. 7909, res.nr. 2771, pp. 1-3.
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Bijlage 3. Voorschot aan L. Doedel voor opkoop landbouwproducten, 12-9-1927. NAS GVS, 
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Bijlage 3. Voorschot aan L. Doedel voor opkoop landbouwproducten, 12-9-1927. NAS GVS, 
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Bijlage 3. Voorschot aan L. Doedel voor opkoop landbouwproducten, 12-9-1927. NAS GVS, 

toegnr. 9.01.01, inv.nr. 7909, res.nr. 2771, p. 3 van 3.
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Bijlage 4: afwijzing verzoek van L. Doedel wijziging bedrag terugbetaling voorschot, 
15-10-1928. NaS gVS, toegnr. 9.01.01, inv.nr. 8080, res.nr. 3487, pp. 1-2.
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‘Gelezen het verzoekschrift van Louis Doedel van 3 october 1928, houdende verzoeken om 
wijziging punt B sub e van de resol van 12 september 1927 no 2778 in dier voege, dat de 
terugbetaling van het hem bij die resol verleende voorschot ten bedrage van driehonderd gulden 
voor het opkoopen van landbouwproducten, meer in het bijzonder koffiebonen, zal geschieden 
door maandelijkse termijnen van f 15,- in stede van een tiende gedeelte van bedoeld voorschot;’
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Bijlage 4. Afwijzing verzoek van L. Doedel wijziging bedrag terugbetaling voorschot, 15-10-1928. 

NAS GVS, toegnr. 9.01.01, inv.nr. 8080, res.nr. 3487, p. 1 van 2.
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‘Gehoord de Adm. van Financiën;
herlezen de resol van: 12 september 1927 no 2771;
Overwegende:
dat doedel ingevolge punt B sub e van voormelde resolutie met de terugbetaling van het 
voorschot moest aanvangen uiterlijk twee maanden na de dag van de uitkeering daarvan, alzoo 
in de maand November 1927;
dat betrokkene tot de maand september d.j. nog niets op zijn voorschot had terugbetaald;
dat tevens gebleken is dat het genoten voorschot niet uitsluitend besteed is voor het doel waar-
voor het is verstrekt, aangezien hij aan ieder zijner twee borgen een bedrag ad f 50.- daarvan 
leende;

Besluit:
Aan der verzoeker bij afschrift dezer te kennen te geven dat zijn hierboven omschreven verzoek 
niet wordt ingewilligd.

[ondertekening]
13/10/’28’
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Bijlage 4. Afwijzing verzoek van L. Doedel wijziging bedrag terugbetaling voorschot, 15-10-1928. 
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Bijlage 5: Doedel, L. Waarheen? De Banier 5 jan 1932, in: Scholtens 1987: 36-40.
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Bijlage 2. Doedel, L. Waarheen? De Banier 5 jan 1932, in: Scholtens 1987, p. 2 van 5.
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Bijlage 2. Doedel, L. Waarheen? De Banier 5 jan 1932, in: Scholtens 1987, p. 3 van 5.
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Bijlage 2. Doedel, L. Waarheen? De Banier 5 jan 1932, in: Scholtens 1987, p. 4 van 5.
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Bijlage 2. Doedel, L. Waarheen? De Banier 5 jan 1932, in: Scholtens 1987, p. 5 van 5.
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Bijlage 6: eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit 
Curaçao, dd. 10 april 1931, in: Wijntuin 1998: 65-74, origineel en uitgetypt.
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 Bijlage 6. Eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 

dd. 10 april 1931, in: Wijntuin 1998, p.1 van 10.
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 Bijlage 6. Eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 

dd. 10 april 1931, in: Wijntuin 1998, p.2 van 10.
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  Bijlage 6. Eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 

dd. 10 april 1931, in: Wijntuin 1998, p.3 van 10.
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 Bijlage 6. Eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 
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  Bijlage 6. Eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 

dd. 10 april 1931, in: Wijntuin 1998, p.5 van 10.
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  Bijlage 6. Eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 

dd. 10 april 1931, in: Wijntuin 1998, p.6 van 10.
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 Bijlage 6. Eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 

dd. 10 april 1931, in: Wijntuin 1998, p.7 van 10.



478 | JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

 

Bijlage 6. Eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 
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Bijlage 6. Eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, dd. 10 

april 1931, in: Wijntuin 1998, p.9 van 10.
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Bijlage 6. Eerste brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 

dd. 10 april 1931, in: Wijntuin 1998, p.10 van 10.
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Bijlage 7: Tweede brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit 
Curaçao, dd. 6 mei 1931. onderdeel van serie scans ontvangen van een Curaçaose politi-
cus tijdens de ‘De aprilmoorden’-herdenking 2007, te Willemstad, Curaçao, zonder bron-
vermelding.
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[opdracht tot rapport]

 

Bijlage 7. Tweede brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 

dd. 6 mei 1931, p. 1 van 3.
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Bijlage 7. Tweede brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 

dd. 6 mei 1931, p. 2 van 3.
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Bijlage 7. Tweede brief van Doedel aan de Tweede Kamer inzake zijn uitzetting uit Curaçao, 

dd. 6 mei 1931, p. 3 van 3.
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Bijlage 8: Politierapporten betreffende Doedel, in relatie tot diens uitzetting uit Curaçao. 
onderdeel van serie scans ontvangen van een Curaçaose politicus tijdens de ‘De april-
moorden’-herdenking 2007, te Willemstad, Curaçao, zonder bronvermelding.
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Rapport antheunissen, dd. 12 juni 1931
 

 
Bijlage 8. Politierapporten betreffende Doedel, in relatie tot diens uitzetting uit Curaçao, p. 1 van 3.
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Rapport akkermans, dd. 12 juni 1931
 

Bijlage 8. Politierapporten betreffende Doedel, in relatie tot diens uitzetting uit Curaçao, p. 2 van 3.
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Rapport Van de Ven, dd. 9 april 1931
 

Bijlage 8. Politierapporten betreffende Doedel, in relatie tot diens uitzetting uit Curaçao, p. 3 van 3.
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Bijlage 9: Officieel verslag van de behandeling van de verzoeken van Doedel aan de 
Tweede Kamer, in de Tweede Kamer. SgD, 1931-1932, Handelingen 71e vergadering 26 
april 1932, pp. 2212-4.
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Bijlage 9. Officieel verslag van de behandeling van de verzoeken van Doedel aan de Tweede Kamer, 
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Bijlage 10: Brief van W. Schneiders dd. 25 dec 1906 aan de gouverneur. NaS gVS, nr. 
toegang 9.01.01, inv.nr. 12652, Pg no. 8, 11-3-1907, zeer geheim, pp.1-5.
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‘Onder wederaanbieding van het mij bij [……] van 3 Januari 1907 No. 14 Zeer Geheim ambts-
bericht en raad in handen gestelde schrijven van W. Schneiders, gedateerd den 25e December 
1906, waarin hij Uwe Excellentie verzoekt verandering te willen brengen in den door hem 
beschreven, op de ondermening Oldenburg bestaanden toestand, in het bijzonder wat zijne 
kinderen aangaat, heb ik de eer Uwe Excellentie te raden, aangezien het gedaan verzoek geheel 
buiten Hare bemoeiingen ligt aan adressant te kennen te geven, dat daaraan geen gevolg kan 
worden gegeven.’
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Bijlage 10. Brief van W. Schneiders dd. 25 dec 1906 aan de Gouverneur. NAS GVS, nr. toegang 9.01.01, 

inv.nr. 12652, PG no. 8, 11-3-1907, zeer geheim, p. 1 van 5.
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‘Het zij mij verder vergund te kennen te geven, dat, voor zoover mij bekend, het door adres-
sant meegedeelde in hoofdzaak juist is en dat ik daarin aanleiding vind, om, zoover de nieuwe 
bepalingen omtrent de ouderlijke macht in werking zullen zijn getreden, uit kracht van die 
bepalingen maatregelen te nemen ter bescherming van de kinderen van adressant.
De Procureur-Generaal,
 Hofstede-Crull’
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Bijlage 10. Brief van W. Schneiders dd. 25 dec 1906 aan de Gouverneur. NAS GVS, nr. toegang 9.01.01, 

inv.nr. 12652, PG no. 8, 11-3-1907, zeer geheim, p. 2 van 5.
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Bijlage 10. Brief van W. Schneiders dd. 25 dec 1906 aan de Gouverneur. NAS GVS, nr. toegang 9.01.01, 

inv.nr. 12652, PG no. 8, 11-3-1907, zeer geheim, p. 3 van 5.
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‘Geeft met den meesten eerbied te kennen,
Wilhelm Schneiders,
wonende Dominéstraat C 35,
dat hij in Augustus van ’t vorige jaar ziek van Coronie in de stad is gekomen en 8 weken in ’t 
hospitaal werd verpleegd; 
dat mijne vrouw zich sedert dien tijd had gevestigd ten huize van de dames Knoch a/d 
Heerenstraat; 
dat zij tengevolge mijner ziekte niets van mij wil weten en zegt, dat ik haar niet kan verzorgen 
niettegenstaande wij wettelijk met elkaar gehuwd zijn; 
dat zij zelfs hier en daar verklaard dat het huwelijk tusſchen ons verbroken is en op andere 
plaatsen – naar gelang van omstandigheden – zegt, met mij te zijn getrouwd; 
dat ik sedert Januari ll. na een val niet meer kan loopen, ten gevolge van verlamming in beide 
beenen; 
dat mijne vrouw zich gedurende geruimen tijd afgeeft met fransche Vluchtelingen, o.m. August 
Creon, Ahnang en op ’t oogenblik nog met Dhée, waarvan ik overtuigd ben, dat deze en nog 
meer met haar (mijne wettige vrouw) als man, met haar geleefd hebben; 
Laatsgenoemde slaapt nu nog met haar op een kamer; 
dat mijne vrouw mij in der tijd zelfs 14 dagen zonder verzorging heeft gelaten, en heeft toen een 
zekere Koelie mij met eten voorzien, anders was ik van honger omgekomen; 
dat in de maand Augustus ll. – toen was ik tijdelijk op Oldenburg [..}’

\



501                        |  JoURNaLIST LoUIS DoeDeL KaLTgeSTeLLT IN WoLFFeNBUTTeL |

Bijlage 10. Brief van W. Schneiders dd. 25 dec 1906 aan de Gouverneur. NAS GVS, nr. toegang 9.01.01, 

inv.nr. 12652, PG no. 8, 11-3-1907, zeer geheim, p. 4 van 5.
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gevestigd – genoemde Ahnang tegen mij zeide, dat Madame Schneiders voor hem bestemd is en 
mij door eene beweging duidelijk maakte, dat hij met haar den bijslaap uitoefend; 
dat dienzelfden avond poging werd gedaan door Dr. Scholtens om mij in ’t Krankzinnigen-
gesticht te doen opnemen; 
ik kon het niet langer voortduren en vestigde mij a/d Dominestraat C35, alwaar ik nu 2 
maanden ben en geheel zonder hulp; 
dat mijne vrouw op Oldenburg met ± 15 franschen het beste eten gebruikte en mij als een hond 
of bedelaar behandelde; dat zij zich weinig stoort aan mijne Kinderen, hun de school laat ver-
zuimen en niet eens zorgt voor schoone Kleeren. 
Reden, waarom ik Uwe Excellentie eerbiedigst verzoek hierin eene verandering te willen bren-
gen, in de eerste plaats wat betreft ’t lot mijner Kinderen, die daar met mijne vrouw in een 
bende leven die niets anders weten te praten, dan de vuilste onzedelijkste taal; 
vervolgens, zoo het Uwe Excellentie moge behagen, mij een onderstand te willen doen geven, 
daar ik geheel ongeschikt ben, mij eenig onderhoud te verschaffen. 
’t welk doende enz.
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Bijlage 11: Rapport adjunct-inspecteur FTg Molly inzake ontbinding SaWo, 14-10-1932. 
NL-HaNa, Koloniën / geheim archief, 2.10.36.51, inv.nr. 383, Kabinet Lett. T20., pp.1-3.
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‘Overschie 1 Januari 1899
Exh. 2 jan. 99 Kab. E. L

Door deze heb ik de eer mij tot Uwe Excellentie te wenden met het eerbiedig verzoek mij in au-
dientie te willen ontvangen teneinde Uwe Excellentie in kennis te stellen van mijne bezwaren 
tegen het ontslag van mevrouw A.F. Dobberke, als hoofdverpleegster, met den persoonlijken ti-
tel van adjunct-directrice aan het krankzinnigengesticht in Suriname en van mijne bezwaren 
als geneesheer-directeur tegen het éénhoofdig bestuur, van genoemd krankzinnigengesticht, 
onder den Heer Procureur Generaal; bij gemis van eene wet op de krankzinnigenverpleging in 
Suriname, een geneeskundig staatstoezicht, eene instructie voor den geneesheer-directeur en 
eene commisſie van toezicht. 
In geval Uwe Excellentie mij in audientie zoudt willen ontvangen, verzoek ik Uwe Excellentie 
eerbiedig mij dag en uur daarvoor te willen doen mededeelen. 

     De eervol ontslagen geneesheer-directeur 
     van het krankzinnigengesticht in Suriname
     F.C. Dobberke
Aan Zijne Excellentie 
den Heer Minister van Koloniën.’
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‘Naar aanleiding van het schrijven van Uwen Secretaris Generaal, Lett B no 18, bevattende 
Uwe opdracht mijne bezwaren, in schrijven van 1 Januari 1899 bedoeld, schriftelijk aan Uwe 
Excellentie te melden, heb ik de eer Uwe Excellentie eerbiedig het navolgende medetedeelen.
Bij de opening van het krankzinnigengesticht in Suriname bleek mij al spoedig dat het verple-
gend personeel èn in getal èn in gehalte onvoldoende was: daar er slechts ééne verpleegster voor 
drie over verschillende gebouwtjes verdeelde afdeelingen was en zonder de hulp van Mevrouw 
Dobberke, die vrijwillig, geheel alleen, dagen op de afdeeling voor storende verpleegden door-
bracht, dezen verpleegden aanhoudend binnengesloten geweest zouden zijn.
Op mijn verzoek om vermeerdering van personeel werd aanvankelijk door Zijne Excellentie den 
Gouverneur afwijzend beschikt en eerst nadat ik er op gewezen had dat het gebruik van dwang-
middelen het gevolg van dezen toestand zouden zijn, doch dat ik, liever dan hiertoe overtegaan, 
mijn ontslag zoude vragen, werd het getal van het verplegend personeel vermeerderd.
Wegens de sterke mutatie en het onvoldoende gehalte van het personeel,
uitsluitend’
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‘uitsluitend uit negers en kleurlingen bestaande, drong ik er herhaaldelijk op aan hollandsche 
verpleegsters te doen uitkomen, temeer wijl op de, in Surinaamsche Couranten geplaatste, 
oproeping voor eene hoofdverpleegster geene enkele sollicitante zich aanmeldde.
Mevrouw Dobberke vervulde, met medeweten van Zijne Excellentie den Gouverneur, zonder 
benoeming of salaris, deze betrekking tot Mei 1895 en gaf steeds blijken van bekwaamheid en 
toewijding.
Toen werd zij door Zijn Excellentie benoemd tot hoofdverpleegster met den persoonlijken titel 
van adjunct-directrice.
Het was mij voor hare benoeming reeds gebleken dat de verpleegsters ongaarne zagen dat 
Mevrouw Dobberke medetoezicht op hen uitoefende en dat zij zich niet konden voorstellen 
dat eene ,,Mevrouw´´ vrijwillig behulpzaam was bij het verbinden, ja zelfs bij het reinigen der 
vrouwelijke verpleegden.
Na hare benoeming gebeurde het herhaaldelijk dat verpleegsters Mevrouw Dobberke de schuld 
van hun ontslag gaven en haar dreigden wraak te nemen.
Wijl ik herhaaldelijk, bij gebrek aan andere sollicitantes, verplicht was vroeger ontslagene 
verpleegsters weder te benoemen, kon zich gemakkelijk eene oppositie tegen Mevrouw Dobberke 
staande houden.
Deze oppositie werd zeer versterkt door eene verpleegde, Grace da Costa; deze lijderes aan 
Insania hystero-epileptica, met talrijke moreele defecten, welke haar noopten zich schuldig te 
maken aan diefstal, leugen, verwonding harer moederen, 
volgens’
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‘volgens hare eigene verklaring, prostitutie, stookte systematisch de verpleegsters tegen 
Mevrouw Dobberke op en complotteerde aanhoudend, op de voor zulke lijders karakteristieke 
wijze.
Bovendien werden brieven door haar geschreven en door het onvertrouwbare personeel 
uitsluitend bestaande uit afstammelingen van negers, bezorgd. Zelfs een politieagent smokkelde 
voor haar brieven in en uit het gesticht.
Toen patiënte eens zelfs de verpleegden in partijen trachtte te scheiden werd zij op mijn last 
geïsoleerd; zij dreigde toen zich te zullen suïcideeren en werd uitgekleed opdat zij zich niet met 
hare kleederen zoude kunnen wurgen. Toen hare opgewondenheid bedaard was, bleef zij nog 
op de storende afdeeling, wijl de verpleegsters der andere afdeelingen haar zelfs toelieten tot de 
mannenafdeelingen en ik coïtus voor haar vreesde.
De Heer Procureur Generaal, de eenige persoon belast met het toezicht op het 
krankzinnigengesticht, gelastte mij, bij een zijner bezoeken, de verpleegde Grace da Costa niet 
meer op de storende afdeeling te laten verplegen doch haar in eene der voor betalende lijderessen 
bestemde kamers alleen op te sluiten.
Ik deelde Zijn Edel Grootachtbare mede dat, daar verpleegde ,,niet-betalend’’ was, zij geene 
afzonderlijke verpleegster kon hebben en dat ik zeer vreesde dat verpleegde, alleen zijnde, 
wellicht gedurende een epileptisch ,,toeval’’ in haar kussen zoude stikken.
De Procureur Generaal antwoordde mij hierop dat hij dit voor zijne 
verantwoordelijkheid’
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‘verantwoordelijkheid nam; ook deelde hij mij mede dat hij Grace da Costa niet voor krankzinnig 
hield maar haar als ,,eene kwade meid’’ beschouwde.
Bij een volgend bezoek sprak de Procureur Generaal wederom over de niet-krankzinnigheid van 
deze verpleegde en verklaarde overtuigd te zijn dat ,,een bekwaam deskundige’’ dit wel met hem 
eens zoude zijn. Toen ik mij later over deze uitdrukking bij Zijne Excellentie den Gouverneur 
beklaagde ontkende Zijne Edelgrootachtbare deze gebruikt te hebben.
In het begin van 1898 ontving ik een bezoek van den Heer M. Morpurgo uit Demerara, oom 
van Grace da Costa. Hij vertelde mij dat zijne zuster, de moeder van verpleegde hem verzocht 
had patiënte bij zich aan huis te willen nemen. De moeder van patiënte – zuster van den 
Heer Morpurgo had namelijk aan dezen geschreven, dat het haar voorkwam dat de Heer van 
Oosterzee, Procureur Generaal, zeer ingenomen was met hare dochter, de zuster van verpleegde, 
en dat zij, de moeder, hoop had dat dit wellicht tot een huwelijk zoude voeren doch dat de in het 
krankzinnigengesticht verpleegde zuster hiertegen een bezwaar was.
De heer Morpurgo verzocht mij patiënte niet te ontslaan wijl hij zeer vreesde dat, als hij haar 
bij zich aan huis nam, zij een zeer schadelijken invloed op zijn dochtertje Estella zouden hebben. 
Hij waarschuwde mij echter dat de moeder en de Procureur Generaal veel moeite zouden
doen’
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‘doen om mij te bewegen verpleegde te ontslaan.
In Maart 1898 ontvluchtte de verpleegde Esmyle, zijne klacht over zijne behandeling in het 
krankzinnigengesticht bleek bij onderzoek ongegrond.
Bij dit onderzoek werd de verpleegde Grace da Costa gehoord en vele eens of meermalen ontslagene 
verpleegsters, welke bij ieder nieuw verhoor meer bezwarende en meer overeenstemmende 
getuigenissen aflegden bezwarend voor Mevrouw Dobberke.
Daar, na ieder verhoor, de getuigen ruimschoots de gelegenheid hadden dit binnen en buiten 
het gesticht en ook met de verpleegde Grace da Costa te bespreken, verzocht ik tenslotte om een 
hoofdagent van politie, teneinde verder complotteeren te bemoeilijken. In een geval maakte hij 
proces-verbaal op tegen eene verpleegster, welke zich zoodra bekend was welke getuige gehoord 
zoude worden om hare bewering te staven, zich tot deze begaf. Dit proces-verbaal werd den 
Rechter van Instructie toegezonden.
Toen Zijne Excellentie de Gouverneur mij den uitslag van het administratieve onderzoek had 
medegedeeld wees ik er op, in mijne brieven no 1 (Geheim) d.d. 12 Mei 1898, en no 2. (Geheim) 
d.d. 31 Mei 1898, dat ik vast overtuigd was dat Mevrouw Dobberke nimmer iets gedaan had 
strijdig met hare plichten als hoofdverpleegster, dat hare pertinente ontkentenis van de haar ten 
laste gelegde ,,feiten’’ op waarheid berustte en dat zij steeds, zoowel vóor als na hare benoeming
met’
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‘met ijver en toewijding het belang der verpleegden had behartigd.
Ik toonde aan dat vele der gehoorde getuigen te wraken waren, hetzij door hunne personen, 
namelijk zij die door mij weggestuurd waren wegens mishandeling van verpleegden, hetzij 
door verschil in hunne getuigenissen; terwijl sommige getuigen die niet op denzelfden tijd aan 
het gesticht verbonden waren toch van éenzelfde feit getuigd hadden.
Tevens wees ik er op dat de Advocaat Generaal die sommige getuigen hoorde, mij mededeelde 
dat er sterk overdreven werd bij het afleggen der getuigenissen.
Ook het telkens verzwaren der getuigenissen van dezelfde getuigen, bij ieder nieuw verhoor, en 
de steeds toenemende overeenstemming, zelfs voor feiten die onmogelijk door zoovelen tegelijk 
konden gezien zijn – aan het krankzinnigengesticht waren toch niet meer dan vier verpleegsters 
tegelijk verbonden – konden mijns inziens niet doen twijfelen aan onderlinge afspraak tusschen 
de getuigen, onder welke zich ook de krankzinnige Grace da Costa bevond.
Ik drong dan ook bij Zijne Excellentie den Gouverneur aan op een hernieuwd onderzoek, 
waarbij patiënten òf niet òf in tegenwoordigheid van een medicus zouden worden ondervraagd 
en de getuigen contradictoor zouden worden gehoord.
Tevens verzocht ik dat niet alleen onslagene verpleegsters en verplegers maar ook geloofwaardige 
personen, zooals een officier van gezondheid, die mij gedurende eene ziekte drie weken’
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‘had vervangen, zouden gehoord worden. Ook wees ik er op dat nimmer een der verpleegden 
over Mevrouw Dobberke geklaagd dat tegen den Rechter Commissaris Jhr. M. von Weiler, die 
geregeld het gesticht bezocht en de verpleegden voor hunne stelling onder curateelen hoorde.
Eenigen tijd later deelde de Heer Procureur Generaal mij het volgende mede: een gerechtelijk 
onderzoek zoude worden ingesteld op last van Zijne Excellentie den Gouverneur. Hij, de 
Procureur Generaal, zoude liever de zaak terstond hebben uitgemaakt doch Zijne Excellentie 
gelastte dit onderzoek ,,om gloeiende kolen op mijn hoofd te laden’’. ZijnEdelGrootAchtbare 
zoude echter zorg dragen dat alleen die feiten, welke hijzelf zoude aangeven, vervolgd werden 
dat geen medicus bij het ondervragen van patiënten zoude tegenwoordig zijn en dat de Rechter 
van Instructie in de keuze der getuigen zijn raad zoude volgen. 
Toen ik mijne bezwaren over den toon en den inhoud van dit onderhoud aan Zijne Excellentie 
den Gouverneur mededeelde, antwoordde Zijne Excellentie, dat hij niet kon vooronderstellen 
dat, voor geval de Procureur Generaal werkelijk zijn invloed tegen mij zoude willen aanwenden, 
hij zelf mij hiervoor zoude waarschuwen, terwijl Zijne Excellentie zulk een opzet het minst van 
een rechterlijk ambtenaar kon verwachten. 
De Heer Procureur Generaal drong nog herhaaldelijk bij mij er op aan om te verkrijgen eene 
verklaring van niet-krankzinnigheid voor Grace’
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‘da Costa, wijl ZijnEdel Groot Achtbare en hare moeder patiënte, de israëlitische, in een klooster 
te Demerara wilden plaatsen en de ,,Moeder’’ van dat klooster haar niet zonder die verklaring 
wilde opnemen. Deze verklaring weigerde ik steeds wijl Grace da Costa krankzinnig was. 
Ik ontving toen van den Procureur Generaal de opdracht een, in Suriname gediplomeerd districts 
geneesheer tot Grace da Costa toe te laten en deze gaf de, door den Heer Procureur Generaal 
en de famille gewenschte verklaring af waarna ik Patiente uit het krankzinnigengesticht moest 
ontslaan. 
Gedurende mijne ondervraging door den Rechter van Instructie deelde deze mij mede dat mijn 
schrijven no 1 (Geheim) en no 2. (Geheim) aan Zijne Excellentie den Gouverneur, hem door 
den Procureur Generaal geruimen tijd na de overige, op die instructie betrekking hebbende, 
stukken waren ter hand gesteld, zoodat hij van mijne inlichtingen betrekking hebbende op 
den tijd waarop de verschillende verpleegsters aan het gesticht verbonden waren, bij zijne 
getuigenverhooren geen gebruik had kunnen maken. 
Ik deelde den Rechter van Instructie ook mijn onderhoud met den oom van Grace da Costa 
mede, doch dit werd niet opgeteekend; evenwel beloofde de Rechter van Instructie mij dat hij en 
de Griffier zouden getuigen dat ik dit onderhoud had medegedeeld, in geval ik dit noodig zoude 
oordeelen of in geval van gerechtelijke vervolging van Mevrouw Dobberke.[..]‘
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