
 

 

 

Konmakandra zaterdag 20 april 2013 
A	  SRANAN	  TORI	  E	  OPO 

Het Surinaamse Verhaal beurt op 
 
 
Locatie: Christus Triumfatorkerk Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL  Den Haag  
  (Ingang om de hoek via De Carpentierstraat) 
 
Entree :  Donateurs gratis, niet donateurs € 7,50  
                 (bij ter plekke donateur worden à € 25,- per jaar, is de toegang gratis) 
 
Inloop :  Vanaf 10.00 uur 
 
 
Ochtendprogramma: 
ues 
10.30 uur Welkomstwoord, terugblik en vooruitblik door de voorzitter van de SSG,  

Pieter Bol 
 
10.50 uur Yvette Forster presenteert het programma van de nationale herdenking en 

viering 150 jaar afschaffing slavernij (29 juni t/m 1 juli 2013 in Amsterdam)   
 
 
Het Surinaamse Verhaal gaat over de persoonlijke levensgeschiedenissen van mensen die in het 
koloniale Suriname hun leven opgebouwd hebben. Het wordt verteld en verbeeld door negen 
verhalenvertellers: familieonderzoekers, actieve donateurs van de Stichting voor Surinaamse 
Genealogie, schrijvers en wetenschappers.  
 
Moderatoren zijn Lucia Nankoe en Jean Jacques Vrij. 
 
 
11.00 uur Chris Polanen, dierenarts, schrijver en columnist. 
 
11.15 uur Chan Choenni, bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie aan de VU, schrijver van 

“Sarnami Hindostani 1920-1960”.  
Het verhaal van mijn par adja en par adji, mijn overgrootvader en -moeder van 
vaders kant. 

 
11.30 uur Nathaly Pengel-Wong, oud onderwijzeres en maatschappelijk werkster en actief 

donateur van de SSG.  
Het verhaal van de plantage La Prosperité en de Pengels in het district Para. 

 
11.45 uur Dennis Lee Kong, ICT-er en actief donateur van de SSG. 
 Het verhaal van mijn stammoeder Laurentia Kerpens en haar nageslacht. 

 
12.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de vier verhalenvertellers. 
 
12.15 uur Lunch (voor eigen rekening) met volop gelegenheid tot onderling netwerken.  

De heerlijke Surinaamse broodjes en hapjes worden verzorgd door John Lo-A-Njoe 
 
 
 
 
 
 



 

 

Middagprogramma: 
     
 
13.30 uur Lisa Djasmadi, cultureel antropologe, secretaris Stichting Comité Herdenking 

Javaanse Immigratie en schrijfster van “De Stille Passanten”.  
Persoonlijke verhalen die de veerkracht van de Javaanse migranten in de 
periode na de contractarbeid illustreren. 

 
13.45 uur Roline Redmond, actief donateur van de SSG, schrijft aan een kroniek van het 

geslacht Doorson, als vervolg op een verhalenbundel over dezelfde familie.  
Het verhaal van de generatie van mijn grootmoeder Paulina Wijks en haar 
voorouders. 
 

14.00 uur Marie-Claire Fakkel, actief donateur van de SSG. 
 Het verhaal van Lady Smith en mevrouw Fakkel, twee vrouwen, een eeuw na 

elkaar geboren. 
 
14.15 uur Janny de Heer, actief donateur van de SSG en schrijfster van boeken over Curacao 

en Suriname.  
Het verhaal van de bijzondere familie Horst. 

 
14.30 uur Rosemarie Smeets, sociaal pedagoge, schrijfster van “Suriname-kleurboek” en actief 

donateur van de SSG.  
Het verhaal van Jacob en Max Pinas. 

 
14.45 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de vijf verhalenvertellers.   
 
15.00 uur Gezellig samenzijn en netwerken.  
 
16.00 uur Einde van de bijeenkomst  
 
Gedurende de hele bijeenkomst is er gelegenheid om een bezoek te brengen aan de door de SSG 
georganiseerde fototentoonstelling en aan de als vanouds aanwezige boekenstands. Deze keer is 
er ook een stand van het CBG. Tevens verkoop en signeren van boeken, geschreven door onze 
donateurs. 
 
Hoe is de Christus Triumfatorkerk bereikbaar? 
 
Het adres is: Juliana van Stolberglaan 154 / hoek Laan van Nieuw Oost-Indië 
  2595 CL Den Haag (Bezuidenhout). Ingang om de hoek via De Carpentierstraat 
 
NS:   Vanaf Centraal Station Den Haag is het ongeveer 15 minuten lopen, of tram 2 of 6. 

Vanaf Station NOI is het ongeveer 10 minuten lopen, of bus 23 of tram 2. 
   
Auto:  Parkeren in de straten rondom de kerk is gratis op zaterdag! 
 
Voor een uitgebreide routebeschrijving zie: www.christustriumfatorkerk.nl  (onder Contact, vervolgens 
onder Route). 

Tot zaterdag 20 april a.s. ! 


