
Suriname
Thema's: Voormalige koloniën

Locatie: Nederland, Rotterdam

Door: Jasper Vaillant

Dit verhaal is gebaseerd op het leven van Alwin Dors, een Surinaamse veteraan die zich

als jongen van negentien vrijwillig aanmeldde om te vechten. Suriname, een voormalige

Nederlandse kolonie, speelde een belangrijke rol in de bevrijding van Nederlands-Indië,

een andere Nederlandse kolonie. Acht Rotterdamse jongeren vroegen zich af hoe dit zat,

en spraken in mei 2022 met zijn kleindochter Saskia. Ze spraken over de verhalen uit

het verleden, over de dingen waar haar  altijd over zweeg, en over de

erkenning die hij nooit kreeg.

PERSONAGES ALICIA

LISA

TSNAT

LUCY

MARVELLOUS

AYAZ

EFE

AIMY

(Dit zijn de makers en spelers van het project)

De acteurs vertellen samen het verhaal aan het publiek

ALICIA Op 4 mei herdenken wij de slachto�ers van de Tweede

Wereldoorlog

LISA Alle Nederlanders die hebben meegevochten en zijn omgekomen

TSNAT En alle burgers die het leven lieten

ALICIA Omdat ze in verzet kwamen

opa Dors*

https://atelier.theaternadedam.nl/begrippen/#opa-dors


LISA Of omdat er bommen vielen

TSNAT Of omdat ze geen eten meer hadden

LUCY Maar denken we ooit aan Suriname?

MARVELLOUS Aan de honderden Surinamers die vrijwillig meevochten

voor de bevrijding van Nederland en Nederlands-Indië?

LUCY De honderden Surinamers die daarna werden afgedankt,

als tweederangs burgers?

AYAZ Wij zijn

LISA Lisa

ALICIA Alicia

AIMY Aimy

EFE Efe

LUCY Lucy

MARVELLOUS Marvellous

TSNAT Tsnat

AYAZ En Ayaz

En vandaag vertellen wij jullie het verhaal van Alwin Dors,

een Surinaamse oorlogsveteraan die tijdens de Tweede

Wereldoorlog vrijwillig meevocht in Nederlands-Indië

EFE We spraken met zijn kleindochter, Saskia Pinas,

een Surinaamse vrouw met dreadlocks en een piercing in haar neus

AIMY Zij vertelde dat Nederland Nederland helemaal niet is

AYAZ Het koninkrijk der Nederlanden is:

Nederland…

plús de Caribische eilanden Aruba, Curacao en Sint Maarten…

én de openbare lichamen

– dat wil zoveel zeggen als bijzondere gemeenten –

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

EFE Kunt u het nog volgen?

AIMY Nederland is dus veel meer dan Nederland,

omdat Nederland jarenlang de wereld heeft gekoloniseerd

en andere landen aan zich heeft onderworpen

AYAZ Zo ook Suriname

MARVELLOUS En daar willen wij het vandaag over hebben: Suriname

LUCY Het land van Sranantongo, Anton de Kom en Bauxiet



MARVELLOUS Het land dat eeuwenlang een kolonie was van Nederland

LUCY Het land waar Alwin Dors werd geboren

In 2022 ging de voorstelling ‘Afgedankt’ in première in Rotterdam (regie: Jasper Vaillant

– productiehuis: Theater Rotterdam). Een voorstelling over de honderden Surinamers

die vrijwillig vochten voor de bevrijding van Nederland en Nederlands-Indië. Wat is er

gebeurd met deze vrijwillige helden? En waarom kregen ze nooit erkenning voor hun

loyaliteit?

* opa Dors: De verhalen van opa Dors komen voort uit gesprekken die hij voerde met zijn kleindochter Saskia.

Saskia heeft deze foto meegestuurd - voor iedereen die het leuk vindt om een gezicht bij de verhalen te krijgen.

Opa Dors; privéfoto
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