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De omslag van het nieuwste boek van
Cynthia Mc Leod.

Sinds 2002 staat er in Amsterdam een herdenkingsmonument voor
de ruim driehonderd jaar trans-Atlantische slavenhandel en slavernij.  
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De calèche met paarden rijdt voor bij het Gouvernementspaleis in Paramaribo,
oktober 1955. Zenobia woont in dit Gouvernementspaleis. 
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Zenobia is geboren op plantage Berg en Dal, aan de Surinamerivier. Deze plaat dateert van 1723.
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M
c Leod deed
meerdere jaren
intensief onder-
zoek naar Elisa-
beth Samson,

een vrije negerin wier naam
met regelmaat verschijnt in de
historische werken over Surina-
me, omdat ze wilde trouwen
met een blanke man, iets dat in
Suriname in de eerste helft van
de 18e eeuw verboden was. Dit
resulteerde allereerst in een we-
tenschappelijke verhandeling
en daarna in een boek ‘De vrije
negerin Elisabeth, gevangene
van kleur’. Elisabeth Samson
wordt ook in Cynthia Mc Leods

nieuwste roman ‘Zenobia’ pro-
minent opgevoerd hoewel de
gemanumiseerde slavin in het
boek geen actieve rol speelt. Mc
Leod moet emotioneel geraakt
zijn door de Surinaamse
samenleving van vóór de af-
schaffing van de slavernij. Zij
bestudeerde acht jaar lang de
sociale structuur en het maat-
schappelijke leven uit die perio-
de van het van vooroordelen en
blanke suprematie doorwrochte
land. Net als ‘Hoe duur was de
suiker’ en de vier romans die
daarop volgden is haar laatste
boek ‘Zenobia’ óók het resultaat
van deze studie. Het boek ver-

haalt over de belevenissen van
de slavin Zenobia, persoonlijk
eigendom van Charlotte Elisa-
beth van der Lith, onder de sla-
ven beter bekend als Misi Gra-
man, op het gouvernementspa-
leis in Paramaribo. Ook
Charlotte van der Lith heeft
werkelijk bestaan. In de verant-
woording aan het eind van het
boek staat een foto van een
schilderij van de dochter van
Misi Graman en haar eerste
echtgenoot, gouverneur de
Cheusses. Als klein meisje op
het gouvernementspaleis in Su-
riname was Zenobia Henrietta
de Cheusses oppas. Als jonge

vrouw verhuisde Henriette
naar Europa en trouwde met
een edelman, om nooit meer
naar Suriname terug te keren.
Oorspronkelijk afkomstig van
plantage Berg en Dal verhuist
Zenobia als kind naar Parama-
ribo, in de volksmond Foto, wat
fort betekent. In de periode die
volgt trouwt Misi Graman met
drie gouverneurs die een voor
een aan tropische ziekten over-
lijden. Misi Graman moet een
gewild en aantrekkelijk vrouw-
mens geweest zijn alhoewel
Cynthia Mc Leod over haar
schoonheid nergens rept. Misi
weet namelijk nog twee domi-

nees aan zich te binden na haar
drie eerdere huwelijken met
gouverneurs. Zenobia leert
zichzelf lezen en schrijven, een
kunst waar ze niet mee te koop
kan lopen want lezende en
schrijvende slaven werden in
het Suriname van toen niet ge-
waardeerd. Zenobia hoort in de
wandelgangen in het gouverne-
mentsgebouw over de onenig-
heid tussen de notabelen en het
koloniebestuur in Suriname.
Keer op keer werden er klaag-
brieven gestuurd naar het moe-
derland over de door Holland
aangestelde ambtenaren in de
kolonie omdat dezen er andere
ideeën op nahielden over hoe er
met slaven omgegaan diende te
worden, hoe de plantages ge-
rund moesten worden en hoe
de plantage-eigenaren zich tot
het koloniale bestuur dienden
te verhouden. En keer op keer
ondervond Zenobia aan den lij-
ve hoe de welgestelden van
Paramaribo hun dagen vulden
met luxe schranspartijen, met
kinnesinne en sekspartijen met
slavinnen. Uit eerste hand
maakte Zenobia ongewild mee
wat voor een bestuurlijke wan-
orde er heerste in de kolonie
Suriname. Hoe een groep rijke
planters gouverneur Mauricius
wegpestten en hoe de notabe-
len hun dagen vulden met
feesten, ruzies, gekibbel en
beuzelarijen. De slaven
moesten zwoegen om deze leef-
stijl mogelijk te maken. Een

aantal passanten, door Holland
aangestuurde gouverneurs en
dominees met moderne ideeën
dienden zich aan. Met hen
werd door de gevestigde orde
korte metten gemaakt. Misi
Graman speelde daar een rol in.
Zij was fel tegenstander van de
verlichte gouverneur Mauricius
en voorloopster van de groep
welgestelden die zorgden dat
hij Suriname via dezelfde weg
verliet als dat hij gekomen was.

Zelf kreeg Zenobia een ver-
houding met de aan heimwee
lijdende adjudant van de gou-
verneur, Harmen. Harmen
vindt liefde en troost in de ar-
men van Zenobia en slaapt met
haar. Dat wilde Zenobia zelf
ook, in tegenstelling tot de
meeste slavinnen die tot seks
gedwongen werden. De relatie
mondt uit in een zwangerschap
maar voordat Zenobia haar
zoontje ter wereld brengt gaat
Harmen terug naar Holland.

Zenobia raakt nog tweemaal
zwanger, beide keren van een
slaaf. Haar tweede kind over-
leeft niet. 

Mc Leod heeft met ‘Zenobia’
haar zesde historische roman
afgeleverd, na wederom lang
onderzoek in de beschikbare ar-
chieven. En daarmee heeft ze
de Surinaamse literatuur ver-
rijkt met een stukje verant-
woord geschreven geschiede-
nis. Ook voor ons op Curaçao is
deze geschiedenis interessant,
het zijn uiteindelijk dezelfde

Hollanders met dezelfde mora-
liteit en vooroordelen die op
ons eiland de dienst uitmaak-
ten en ook hier de slavernij in
stand hielden. Onze eigen
schrijver, apotheker en voorma-
lig Gevolmachtigde minister
Carel de Haseth gaf zijn beken-
de novelle ‘Katibu di Shon’,
‘Slaaf en Meester’, die in de ja-
ren 80 voor het eerst verscheen,
samen uit met een novelle van
Mc Leod, en benadrukte hier-
mee de overeenkomsten in de
geschiedenis van onze Antilli-
aanse eilanden en Suriname.
Met deze novelle, ‘Slavernij en
de Memorie’ probeerde Mc Le-
od de slavernij een gezicht te
geven en daarvoor maakte ze
gebruik van archiefstukken en
de ‘Westindische Plakaaten en
Ordonantiën’ waarin duidelijk
wordt hoe de blanke overheer-
sers leef- en gedragsregels vast-
legden die golden voor de sla-
ven en in de omgang met sla-
ven. Mc Leod lukte het met dit
boek de huidige Curaçaoënaar
en Surinamer een reëel beeld te
geven van hoe het er in de kolo-
niën in de slaventijd nou echt
toeging, zonder te overdrijven,
en met de nadruk op de leefom-
standigheden van zowel slaaf
als meester. En dit boek sluit
naadloos aan bij het oorspron-
kelijk in het Papiaments ge-
schreven ‘Slaaf en Meester’ van
De Haseth, een boek dat gaat
over de slavenopstand van 17
augustus 1795 op Curaçao. Die

opstand kwam recentelijk weer
in de aandacht door het ver-
schijnen van de film ‘Tula the
Revolt’ van Dolf van Stapele. In
‘Slavernij en de Memorie’
maakt Mc Leod ook duidelijk
hoe lang er in de Tweede Ka-
mer in Nederland is gesoebat
over de rechtvaardigheid van
slavernij, de economische
noodzaak ervan en de al of niet
christelijk te rechtvaardigen
moraliteit die overal op de
wereld behalve in Nederland
zelf slavernij toestond, voordat
deze in 1863 daadwerkelijk
werd afgeschaft. 

De boeken van Mc Leod vin-
den ook in Nederland gretig af-
trek, en kondigden daarmee het
einde van een periode aan die
begon in 1863, waarin schaam-
tevol werd gezwegen over deze
donkere bladzijden in de
Nederlandse geschiedenis.
Sinds 2002 staat er in Amster-
dam een herdenkingsmonu-
ment voor de ruim driehonderd
jaar trans-Atlantische slaven-
handel en slavernij. Maar nog
steeds is de slavernij een karig
bedeeld kindje in het geschie-
denisonderwijs in Nederland,
en valt het op dat in discussies
over racisme, Zwarte Pieten en
Antilliaanse asocialen in de
Nederlandse samenleving, de
Nederlander weinig begrip
heeft voor hoe het allemaal zo
heeft kunnen komen. En daar
schuilt de grote kracht van Mc
Leod. Daar heeft ze wat aan ge-

daan. Zij heeft met haar werk,
haar historisch onderzoek en
haar in eenvoudige taal ge-
schreven en gemakkelijk lees-
bare boeken de slavernij en de
problematiek die dat nu, ruim
honderdvijftig jaar na dato, voor
de buitenstaander én de Surina-
mer inzichtelijk gemaakt. Voor
iedereen, van jong tot oud, van
elk opleidingsniveau.

‘Zenobia’ is geschreven van-
uit het perspectief van de slavin
Zenobia en daardoor komen de
blanke overheersers, met name
Elisabeth van der Lith, Misi
Graman voor de slaven, wat
minder tot hun recht. Dat kan
ook niet anders, want een slavin
had nou eenmaal een beperkt
zicht op de morele principes, de
beweegredenen en de drijvende
krachten van haar meesters. Mc
Leod heeft, net zoals in haar
succesroman ‘Hoe duur was de
suiker,’ gekozen voor eenvoudi-
ge taal en eenvoudige zinscon-
structies. Misschien verraadt
die taal haar leraarschap. Maar
zeker is dat ze daarmee een gro-
tere groep mensen bereikt, dan
wanneer ze andere taal had ge-
hanteerd. 

Wat voor Surinamers die de
landstaal Sranantongo machtig
zijn, voor de hand moet liggen,
vond ik de talloze discussies in
het Sranantongo waarvoor
onderaan de bladzijde de verta-
ling gezocht moet worden, wat
storend overkomen. Ik zelf zou
dat anders gedaan hebben. In

het Nederlands, want ‘Zenobia’
is een Nederlands boek. En dan
een verwijzing in de kantlijn
naar de vertaling in het Sranan-
tongo, voor diegenen die het
nog eens in de oorspronkelijke
taal willen nalezen. Maar ik ben
dan ook geen Surinamer. Zeker
is dat Mc Leod met ‘Zenobia’
wederom een waardevolle bij-
drage geleverd heeft aan de be-
gripsvorming over de slaven-
tijd. Zij kan met recht gemeten
worden met onze eigen schrij-
vers die over hetzelfde onder-
werp schreven, waaronder Ca-
rel de Haseth, Guillermo Rosa-
rio en Els Langenfeld.
Misschien wel het meeste met
Els Langenfeld, want ook haar
boek ‘Porto Marie’ dat vlak voor
haar overlijden uitkwam, was
het resultaat van een jarenlange
zoektocht in de archieven, zo-
wel in Nederland als op Cura-
çao.

Mc Leod komt eind deze
maand naar Curaçao om haar
boek te presenteren en promo-
ten in Landhuis Bloemhof. Dit
doet ze samen met de in Neder-
land woonachtige literatuurwe-
tenschapster en doctor in de let-
teren Cynthia Abrahams, die
promoveerde op een verhande-
ling over de Surinaamse dichter
Robin ‘Dobru’ Raveles. Ook zij
zal op zondag 31 januari in de
tuin van Landhuis Bloemhof
hierover meer vertellen. De
aankondiging van dit evene-
ment volgt nog.

Na het verschijnen in 1987 van Cynthia
Mc Leods eerste roman ‘Hoe duur was
de suiker’, werd zij per direct de meest
gevierde schrijver van Surinaamse
bodem. Van het boek gingen meer dan
150.000 exemplaren over de toonbank.
Het werd verfilmd en door de Vara in
Nederland als miniserie uitgebracht. In
de jaren daarop verschenen een aantal
boeken van Mc Leod, dochter van de
eerste president van de republiek
Suriname, die allen handelden over
Suriname in haar donkere dagen als
kolonie en wingewest van Nederland.

Door Eric de Brabander

Zenobia van Cynthia Mc Leod

Een still van de verfilming van het boek ‘Hoe duur was de suiker’. FOTO YOUTUBE


