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Verba volant, scripta manent1.
Als kind van vijf jaar werd ik geraakt door deze gebeurtenis die heel Suriname destijds
op zijn grondvesten heeft doen trillen. Als de dag van gisteren kan ik mij de spanning
van toen nog herinneren en de waarschuwingen van onze ouders voor de moordenaar
Lalbahadoer, die zelfs in Saramacca zou kunnen opduiken en mensen doodschieten.
Als je kattenkwaad uithaalde, dan was het: ‘pas maar op, anders roepen wij
Lalbahadoer om je een lesje te leren.’
Er is veel verhaald over dit trieste feit. Naarmate echter de tijd verstrijkt en het aantal
mensen dat uit de eerste hand hierover kan vertellen schaarser wordt, groeit de
behoefte aan informatie. Dat is heel paradoxaal.
Surinaamse radiostations in Nederland besteden van tijd tot tijd aandacht aan
Lalbahadoer en voor de uitzendingen bezoeken de omroepmedewerkers
bejaardenhuizen om van de daar verblijvende ouderen uit de eerste hand te horen
hoe het toen was. Wat dan opvalt, is dat de hoeveelheid informatie met de tijd krimpt,
fragmenteert en eigenlijk aan het vervliegen is. Dat proces van erosie moet worden
gestopt door de gebeurtenis op te schrijven, voor de mensen nu en voor het nageslacht,
want alleen het geschrevene blijft.
De auteur.

1

Woorden vervliegen, het geschrevene blijft.
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Suriname in rep en roer
Toen bekend werd dat in de vooravond van donderdag 10 september 1953 op
Meerzorg in het district Commewijne een zekere Lalbahadoer aan het moorden was
geweest en er twee slachtoffers te betreuren waren, schrok heel Suriname op. Wie
is die Lalbahadoer eigenlijk en wat heeft hem bezield zijn geliefde Silawatie en haar
moeder, mevrouw Bethanie, dood te schieten en zelf de benen te nemen voordat de
politie hem heeft kunnen arresteren?
De dagen en maanden erna bleef heel Suriname in de ban van dit gebeuren. Onder
de mensen was dit het dagelijkse onderwerp van gesprek, inclusief allerlei speculaties
en fantasieverhalen. De mofokoranti2 draaide op volle toeren en de samenleving
verkeerde in pure stress.
In de media werd gesproken van een ware angstpsychose op Meerzorg en eigenlijk
in het hele land. De verblijfplaats van Lalbahadoer was immers onbekend en hij zou
bij wijze van spreken overal kunnen opduiken, ook in de eigen achtertuin of op het
landbouwveld. Als dat onverhoopt gebeurde, wat dan? Terugdeinzen zou hij dan
zeker niet als hij - omwille van zijn eigen lijfsbehoud - nog iemand zou moeten
neerschieten. Die algemene mening hield de samenleving in de greep en van echte
rust was geen sprake. Men durfde 's avonds en 's nachts niet naar buiten. Als dat

2
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noodzakelijkerwijs toch moest gebeuren, dan deed men dat in gezelschap van anderen.
In de districten droegen sommigen 's avonds als zij naar buiten moesten een geweer,
een houwer of een laathi3 om in geval van confrontatie met hem niet met lege handen
te staan en om zich te kunnen verdedigen.
De schrik zat er goed in en de panieksituatie verplaatste zich van plaats tot plaats
door het hele land, al naar gelang de berichten over de vermeende aanwezigheid van
Lalbahadoer in een bepaalde omgeving of regio. Op een gegeven moment kreeg de
situatie van onrust zelfs een internationaal karakter, toen het gerucht ging en de
autoriteiten vermoedden dat Lalbahadoer het land zou zijn uitgevlucht en zich in
Frans-Guyana zou ophouden.
De hele samenleving was er onrustig en angstig van geworden. Er werd ook veel op
de politie gemopperd, omdat zij steeds maar niet bij machte bleek hem op te sporen
en te arresteren. Bij de bevolking begon zij haar geloofwaardigheid te verliezen. Dat
was gevaarlijk, want men moest waken voor het gevaar dat iedereen zelf het heft in
eigen hand ging nemen.

3

Een in die tijd door veel Hindostanen gebruikt houten wapenstok van ongeveer twee meter
lang en zeven centimeter dik.
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Lalbahadoer en Silawatie
Lalbahadoer was een zoon van Lala. Hij was een jongeman die woonde aan de weg
naar Peperpot. Deze weg was een onverharde smalle zandweg die de plantage
Peperpot verbond met de hoofdweg, die van Meerzorg via de bauxietplaats Moengo
uiteindelijk leidde naar Albina aan de grensrivier met Frans-Guyana, de Marowijne.
Met de boot kon men van daaruit oversteken naar Saint Laurent dat aan de
Frans-Guyanese oever van de Marowijne ligt.
Lalbahadoer was een sportief uitziende jongeman in de twintig met een frisse kop.
Als één van de zeer weinigen beschikte hij over een racefiets, bij elkaar gespaard
door te hosselen en waarmee hij regelmatig naar Nieuw Amsterdam ging, ook voor
vertier. Dat was een behoorlijk eind fietsen, maar daar draaide hij zijn hand niet voor
om. Daar gebeurde tenminste iets en het was er geen dooie boel zoals in zijn eigen
woonomgeving. Het was er regelmatig heel gezellig, ook door de sporten die daar
beoefend werden.
Op Nieuw Amsterdam vonden voetbaltoernooien plaats waaraan hij zelf ook
deelnam en er waren warungs, Javaanse eettenten, waar je naast allerlei lekkere
hapjes en ook typisch Javaanse nasi, bami, teloh en pitjil kon eten en dawet kon
drinken. Regelmatig werden er ook andere evenementen gehouden. Met
Koninginnedag stond er steevast een kermis. De hele districtsbevolking liep dan uit.
Voor de mensen die verder weg woonden was dat een
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jaarlijkse familiedag uit. Er werd door velen dan ook een jaar lang voor gespaard.
Nieuw Amsterdam is de hoofdstad van het district Commewijne, waarin ook Meerzorg
en de plantage Peperpot liggen.
Vanaf Nieuw Amsterdam kon men via de particuliere veerdienst, die met kleine
boten met buitenboordmotoren werd onderhouden, de Surinamerivier oversteken
naar het plaatsje Leonsberg. Via Leonsberg kon men per bus heel snel in Paramaribo
zijn. Met de particuliere of openbare veerdienst kon men dan binnen zeer korte tijd
weer terug zijn op Meerzorg. Deze rondtocht werd regelmatig voor het plezier
gemaakt.
Lalbahadoer was een landbouwerszoon en hij moest meehelpen in de rijstbouw van
de familie. Die rijstbouw was in eerste instantie bedoeld voor de jaarlijkse
gezinsbehoefte aan rijst. Als de oogst die behoefte oversteeg, dan werd het overschot
doorverkocht aan een tussenhandelaar. Dat leverde extra inkomsten op.
Lalbahadoer had daarnaast ook werk gevonden bij de Chinees van de buurtwinkel.
Naast het werk in de rijstbouw werkte hij in de rijstpelmolen en zo was hij verzekerd
van regelmatige inkomsten.
Hij had zichzelf lassen aangeleerd. Daarnaast had hij kennis van motoren opgedaan,
door steeds aanwezig te zijn op plaatsen waar kapotte motoren werden gerepareerd.
Na verloop van tijd had hij zoveel kennis vergaard dat hij
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mocht assisteren bij het monteurswerk. Hij ontwikkelde zich zodanig dat hij kon
worden ingezet als lasser, constructeur en monteur. Een ware allrounder was hij
geworden.
Zijn adja4 had jagen als hobby. Voor de jacht had hij een dubbelloops jachtgeweer
gekocht. Om de één of andere reden had Lala, zijn zoon en vader van Lalbahadoer,
geen belangstelling voor het geweer. Het lag dan ook weg te roesten in een bak met
ander oud roest.
Lalbahadoer had het geweer uit de roestbak gevist, omdat jagen hem leuk leek.
Het was hem gelukt het weer in elkaar te zetten en schietklaar te maken. Toen de
eerste schietproeven waren geslaagd liet hij het geweer keuren door de betreffende
afdeling van het districtscommissariaat en vroeg hij een wapenvergunning aan, die
hem werd verleend. Jagen was ook daadwerkelijk zijn hobby geworden. Regelmatig
ging hij met vrienden op jacht in de uitgestrekte oerwouden. Soms verbleven zij een
aantal dagen in het bos. Hij was geen bang type, dat was overduidelijk en dat werd
erkend door vrienden. Een onverdienstelijke jager was hij evenmin.
De Chinees nam hem als allrounder in dienst, dus voor alle voorkomende
werkzaamheden in de rijstpelmolen. De ene keer moest hij motoren repareren, dan
weer moest hij werk doen als lasser of als constructeur. Het gewone werk

4
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behelsde de bediening van de machine die de pelmolen aandreef en de pelmolen zelf.
Van hem werd ook verwacht dat hij behulpzaam was als de klanten met hun zakken
padi aankwamen. Die moesten naar binnen worden gesjouwd voor verwerking en
na de verwerking weer worden meegegeven aan de klant. Ook was er wat vervoeren sjouwwerk waar hij zijn bijdrage in had. De verwerking leverde witte rijstkorrels
op. Het kaf kwam vrij als zemelen. De zemelen werden meestal ook door de klant
meegenomen als veevoer voor koeien en kippen.
Lalbahadoer maakte erg lange dagen. Maar hij was blij dat hij dit afwisselende
werk had en niet het geestdodende saaie en eentonige werk in de suikerfabriek
Mariënburg of de koffie- en cacaofabriek van de plantage Peperpot. Het werk op de
suikerriet-, koffie- of cacaovelden leek hem ook helemaal niets.
De andere kant van de medaille van het werk bij de Chinees was het ontbreken
van secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ouderdomspensioen en gratis
geneeskundige behandeling. Omdat hij een gezonde jongeman was hoefde hij bijna
niet naar de dokter. Daarentegen verdiende hij meer dan zijn doorsnee collega's bij
de fabrieken. Zo kon hij in ieder geval sparen voor later als hij getrouwd was en
kinderen zou hebben.
Silawatie was zijn buurmeisje. Zij verschilden ongeveer zeven jaar in leeftijd. Als
kind hebben ze niet echt samen gespeeld. In de periode van Lalbahadoers puberteit
was Silawatie nog een heel klein meisje en een kind aan
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moeders hand, die met zelfgemaakte poppen speelde. Hij had eigenlijk nooit enige
aandacht aan haar besteed. Hij had haar nooit met volwassen blik bekeken. Hij zag
wel het kindje van de buren spelen, maar meer ook niet. Zij was hem nooit opgevallen
als een leuk meisje of een leuke toekomstige partner.
Silawatie kwam uit een rijker gezin en de familie behoorde tot de hogere kaste van
de chhatries5, terwijl hij zelf uit een armer gezin kwam en tot de lagere kaste van de
ahirs6 behoorde. Hoewel in iets mindere mate dan in India, vierde het kastenstelsel
in die tijd hoogtij in Suriname.
Normaal gesproken trouwde men als man met een vrouw uit de eigen of hogere
kaste. Trouwen met een vrouw uit een lagere kaste werd met enige aarzeling
toegestaan, maar eigenlijk was het ‘liever niet’. Voor vrouwen gold ongeveer
hetzelfde, met dien verstande dat meisjes minder gewenst waren als kind dan jongens,
omdat zij - in de huwbare leeftijd - de familie tot financiële last was. Er moest
namelijk een bruidsschat worden betaald aan de familie van de jongen als er getrouwd
werd. Een bruidsschat of Tilak was kostbaar en het bij elkaar sparen was een enorme
opgave.
Bovendien speelde bij meisjes ook een rol dat zij bij voorkeur ruim voor hun
twintigste jaar getrouwd moesten zijn. Anders nam men aan dat er iets niet goed zat
bij het
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meisje en werd het moeilijker voor haar een partner te vinden. Ouders zagen zich
daardoor soms gedwongen eerder met een partner genoegen te nemen uit een lagere
kaste, dan langer te wachten en te zoeken naar een betere partij.
In de regel werden de huwelijken gearrangeerd.
Mondjesmaat kwamen huwelijken voor waarbij partners elkaar zelf hadden
gevonden. Dat werd bijna nooit zomaar goedgekeurd en geaccepteerd. Er viel altijd
wel iets op aan te merken. Op den duur werd de relatie soms toch geaccepteerd en
kwam het tot een huwelijk. Als de acceptatieproblemen erg groot waren, werd de
truc van voortijdige zwangerschap bewust toegepast. In de meeste gevallen echter
waren zwangerschappen in die situaties het gevolg van geen gebruik van
voorbehoedsmiddelen. Die waren destijds nog niet verkrijgbaar.
De geloofsrichting speelde ook een rol bij partnervorming in huwelijken. Er waren
twee hoofdstromingen in Suriname. De traditionele, ook wel de orthodoxe stroming
genoemd was de Sanatan Dharm en de veel jongere stroming, ook wel de moderne
stroming genoemd, de Arya Samaj. Bij voorkeur huwde men binnen de eigen
stroming. Met enige aarzeling of om sommige andere redenen vonden gemengde
huwelijken plaats.
Lalbahadoer behoorde tot de traditionele stroming Sanatan Dharm, terwijl de
familie van Silawatie belijders waren van de Arya Samaj.
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Silawatie bezorgde al een paar jaar dagelijks melk bij de Chinees van de winkel, die
ook de bezitter was van de rijstpelmolen waar Lalbahadoer emplooi had gevonden.
Op een dag viel het oog van Lalbahadoer op de inmiddels zo langzamerhand tot
ontwikkeling gekomen ronde vormen van Silawatie. Silawatie was een knappe jonge
vrouw, waarom was hem dat niet eerder opgevallen? Liep hij al die tijd te slapen?
Haar beeld werd ogenblikkelijk op zijn netvlies gegrift en hij werd op slag verliefd
op haar uiterlijk. Thuis gekomen na het zware werken probeerde hij een glimp op te
vangen van Silawatie door te gaan rommelen onder de bomen en tussen de struiken
aan de kant van haar woning. Korte tijd later probeerde hij op verschillende manieren
haar aandacht te trekken, maar dat lukte niet zo goed. Veel respons kreeg hij daarbij
niet, dus hij moest wat anders verzinnen om haar aandacht te trekken.
Omdat zij buren waren zocht hij als hij thuis was allerlei klussen, zoals het snoeien
van struiken en fruitbomen aan haar kant. De woningen stonden op een behoorlijke
afstand van elkaar en er stond genoeg begroeiing die zich voor dat doel leende. Er
stonden hoge bomen tussen en de lage begroeiing was behoorlijk dicht. Af en toe
ving hij een glimp op van haar en hij had het gevoel dat zijn toenaderingspogingen
haar inmiddels wel waren opgevallen. Naar zij later inderdaad zou bekennen, had
zij deze hofmakerij heel snel door. Ze speelde een kat-en-
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muisspelletje met hem door zich de ene keer opzettelijk wel en de andere keer
opzettelijk niet te vertonen.
Dat ging zo een tijdje door, zonder dat er persoonlijk contact ontstond. Silawatie
woonde in één huis met haar moeder en vijf getrouwde broers. Dus de kust was daar
nooit veilig voor een persoonlijke ontmoeting. Er was altijd wel iemand in de buurt
waardoor de plannen niet doorgingen.
De beide families spraken wel met elkaar, maar het eerste flirtcontact tussen
Lalbahadoer en Silawatie legde Lalbahadoer bij de Chinees.
Als Lalbahadoer aan het werk was in de rijstpellerij hield hij vanaf het moment
dat hij Silawatie als ‘leuk meisje’ had ontdekt, de deur van de Chinese woning op
de geijkte momenten scherp in de gaten. Hij wilde natuurlijk de dagelijkse gelegenheid
haar te zien niet mis lopen. Verder was hij ook domweg bezig informatie te
verzamelen om zijn plannen verder uit te kunnen werken. Zo wist hij nu precies
wanneer en langs welke route zij dagelijks de melk kwam afleveren en vervolgens
naar huis liep. Zijn eigen werkzaamheden stemde hij zodanig af, dat hij op of rondom
die tijd even van zijn werk kon weglopen.
Nadat hij dat zorgvuldig had geanalyseerd, de aflevertijden in schema had gezet
en zijn werk daarop had afgestemd, bracht hij collega's op de hoogte dat hij regelmatig
rond een uur of tien even weg moest voor een boodschap buiten de pellerij. Als ze
hem opeens zouden missen, dan wisten zij waar hij uithing.
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Inmiddels was het moment aangebroken om de stoute schoenen aan te trekken en
Silawatie aan te spreken.
Op die ochtend verliep alles volgens plan. Silawatie liep naar de deur, leverde de
fles melk af, nam de lege fles van de dag ervoor in ontvangst, stopt hem in haar tas
en liep met gebogen hoofd en de ogen naar de grond gericht naar huis terug.
Ondertussen was Lalbahadoer de pellerij uitgegaan en via een andere weg naar een
plek gelopen op een afstand van ongeveer honderd meter van de rijstpellerij, zodat
hij voor zijn collega's onzichtbaar was.
Hij zag haar vanuit een strategisch gekozen plek half tussen de struiken langzaam
aan komen lopen. Hij sprak haar aan. Ze schrok, keek op en zag dat het Lalbahadoer
was. Ze deed alsof ze wilde doorlopen. Lalbahadoer ging naast haar lopen en vertelde
haar op dit moment langdurig te hebben gewacht. Hij vond haar knap en lief, een
echte prinses, en hij zou graag met haar willen praten. Zij bleef steevast naar de grond
kijken en liep zachtjes door, terwijl zij zei dat het helemaal niet netjes was dat hij
haar lastig viel.
Herhaaldelijk vroeg ze Lalbahadoer haar met rust te laten. Straks zag iemand hen
daar op de weg en vertelde het door aan haar familie. Dan zou voor haar de hel
losbreken, want op deze manier was de familie-eer in het geding. Nette meisjes praten
niet met vreemde jongens op straat.
Inmiddels waren zij zo ver gelopen dat de kans dat zij betrapt werden groot was.
Lalbahadoer zei tegen haar dat hij maar terugging naar zijn werk. Hij beloofde haar
dat hij
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er de volgende dag beslist ook weer zou zijn. Silawatie zweeg in alle talen en liep
door. Lalbahadoer maakte rechtsomkeert en ging weer aan het werk in de
rijstpelmolen. Onderweg dacht hij bij zichzelf dat het misschien niet verstandig was
geweest haar te zeggen dat hij er morgen weer zou staan. Het was dus afwachten of
zij er de volgende dag weer zou zijn, of dat zij niets van hem moest hebben en de
brui zou geven aan het dagelijkse melk leveren. De dag erop meldde zij zich gelukkig
zoals gewoonlijk bij de deur van de Chinees. Lalbahadoer haastte zich de pellerij uit
en hij kon weer kort bij haar zijn. Voor Lalbahadoer werd dit een dagelijks ritueel.
Gaandeweg viel hem op dat zij langzaam ontdooide en wat meer ging zeggen en
- soms heel bot - reageerde op zijn avances. Dat gaf hem moed en kracht vooral door
te gaan op de ingeslagen weg. Van totale afwijzing kon geen sprake meer zijn, hield
hij zichzelf voor. Maar op een dag raakte Silawatie geïrriteerd en viel boos tegen
hem uit. Zij maande hem nu eens op te houden met dit gedoe. Zij vond Lalbahadoer
ook knap, lief en een kanjer, maar hij kon voor haar nooit een partij zijn. Met pijn
in zijn hart moest Lalbahadoer aanhoren hoe haar familie over hem dacht.
Inmiddels waren ze alweer het kritieke punt genaderd waarop hun wegen zich
moesten scheiden. Zij liep door en hij ging terug naar de pelmolen. ‘Het zou verstandig
zijn hiermee op te houden’, zei ze. Deze woorden spookten door zijn hoofd.
Na een tijdje kon hij de situatie wat rustiger overdenken.
Hij was van mening dat zij beiden heel erg verliefd waren
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op elkaar. Deze nieuwe ontwikkeling, waar Lalbahadoer heel erg blij en gelukkig
mee was, betekende veel voor hem.
De inhoud van de conversatie beviel hem weliswaar niet, maar er was tenminste
geconverseerd en gecommuniceerd. Het toppunt van alles was dat zij in tegenstelling
tot de dagen ervoor, nu volmondig verklaarde hem leuk te vinden en eigenlijk ook
op hem verkikkerd te zijn. Lalbahadoer danste en rende over de weg naar de
rijstpelmolen, terwijl hij de blijdschap en het genot van zijn verovering in alle cellen
van zijn lichaam voelde. In zijn gedachten was de buit ruimschoots binnen. Silawatie
was veroverd. Het kon hem niet schelen wat haar familie ervan vond. Hij voelde zich
gelukkig, want Silawatie was vanaf nu van hem.
Er bloeide inderdaad iets moois op tussen Lalbahadoer en Silawatie. Ze werden
smoorverliefd op elkaar en ontmoetten elkaar regelmatig, maar nooit thuis bij één
van de families. De ontmoetingen vonden altijd in het geniep plaats tussen de struiken,
onder bomen of ergens op het land.
Langzamerhand kregen meer mensen weet van de relatie tussen Lalbahadoer en
Silawatie. De relatie was gaandeweg heel hecht geworden en ze hadden zelfs seks
met elkaar gehad. Tijdens één van de vrijpartijen had iemand uit de buurt hen gezien
en dat nieuws was wijd en zijd bekend geworden.
Dat haar familie de relatie niet goedkeurde was een publiek geheim op Meerzorg.
Zowel van de kant van Lalbahadoers
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familie als van de kant van de broers en moeder van Silawatie werd grootspraak
gebezigd. Lalbahadoer zou mores worden geleerd door de vijf broers van Silawatie,
terwijl Lalbahadoer Silawaties hele familie naar de andere wereld zou schieten in
geval zij door toedoen van haar familie niet zijn vrouw zou kunnen worden. Silawatie
werd streng en naarmate de geruchten aanzwollen, nog strenger gecontroleerd op
haar handel en wandel. Het gevolg was dat de ontmoetingen tussen de twee schaarser
werden, tot groot verdriet van beiden. Silawatie had het extra moeilijk, want meisjes
hoorden thuis te zitten. Trefpunten of uitgaansgelegenheden voor jongens en meisjes
waren er evenmin. Ze moest thuis blijven, in de huishouding meedraaien, het
huishoudelijk werk aanleren en zodoende geschikt worden gemaakt als vrouw die
na haar huwelijk de huishouding ging doen bij de schoonfamilie.
Op één van hun schaarse ontmoetingen vertelde Silawatie dat zij het heel vaak niet
meer zag zitten door het strenge regime. Zij had zelfs al een aantal keren overwogen
een eind aan haar ellendige leven te maken door ophanging.
Maar hun liefde hield haar tegen. Een echte uitweg om vanaf een bepaald moment
als man en vrouw verder te kunnen, zag zij niet. Haar familie was tegen en ze zag
geen enkele reden waarom zij van mening zouden veranderen.
Haar familie had haar talloze malen duidelijk gemaakt dat zij een jongen voor haar
ging zoeken die haar partner zou worden. De partner moest van goeden huize komen
en
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passen binnen de tradities van afkomst, kaste en geloof. Dat wil zeggen dat haar
beoogde partner van rijke ouders moest zijn en tot de eigen of hogere kaste van de
brahmaan moest behoren. Hoewel zijzelf tot de Arya Samaj-geloofsrichting
behoorden, zou een kandidaat uit het Sanatan Dharm-geloof niet a priori worden
afgewezen.
Als de beoogde kandidaat gevonden was dan zou de familie een groot
huwelijksfeest organiseren met heel veel genodigden. Op het feest zou genoeg te
eten en te drinken zijn. Voor vertier op de avond van de huwelijkssluiting zou er
baithak gana-muziek zijn en er zou een toneelvoorstelling worden georganiseerd van
de nacht na de plechtigheden tot de volgende ochtend. Dat was een voor de familie
waardig scenario voor het enige meisje van het gezin van zes kinderen. In haar balde
de eer van de familie samen, die zij nu in hun ogen te grabbel gooide door om te
gaan met Lalbahadoer.
Silawatie moest daarom subiet alle contacten met die vlegel van een Lalbahadoer
verbreken en de inmiddels gedeeltelijk geschonden eer van de familie uit de
gevarenzone halen en redden.
Dit alles aangehoord hebbende, besloot Lalbahadoer zich in verbinding te stellen
met de moeder van Silawatie en aan haar te vertellen hoezeer hij van haar dochter
hield en hoe graag hij met haar zou willen trouwen. Nadat hij zijn verhaal had gedaan
en haar moeder had hem aangehoord, wees ze zijn aanzoek af. Lalbahadoer zou voor
haar dochter geen partij kunnen zijn. Hij was niet van de beoogde kaste
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en beleed bovendien het Sanatan dharma geloof. Wat zij niet zei maar wel in haar
hoofd had, was dat hij maar een arme landbouwerszoon was. Wel zei zij dat Silawatie
haar enige dochter was die zij een goede toekomst gunde in gezondheid en welvaart.
Haar gezondheid had zij niet in de hand, maar zij zou er wel voor kunnen zorgen dat
haar dochter in een gegoede familie terechtkwam. De impliciete boodschap was dat
Lalbahadoer uit een arme familie stamde, niet van de beoogde kaste en het beoogde
geloof was en dus als huwelijkskandidaat voor haar dochter niet passend was.
Lalbahadoer wierp tegen dat hij erg van haar hield en inmiddels ook al wat geld
had gespaard door hard te werken. Hij zou haar een goede toekomst kunnen bezorgen.
De moeder reageerde daar maar nauwelijks op. De boodschap was duidelijk ‘neen’,
en daar kon Lalbahadoer het mee doen. Zij ging voorbij aan het feit dat haar dochter
inmiddels al verschillende malen seks had gehad met Lalbahadoer. En seks voor het
huwelijk was volgens de traditie not done.
Tijdens de daaropvolgende ontmoeting met Silawatie heerste een grafstemming.
Lalbahadoer en Silawatie zaten beiden op een boomstam tussen de dichte begroeiing
met gebogen hoofden de situatie te overdenken. Silawatie was na de ontmoeting
tussen haar moeder en Lalbahadoer stevig te verstaan gegeven dat het nu toch echt
afgelopen moest zijn met dat geflikflooi met Lalbahadoer. Haar moeder had
Lalbahadoer ook duidelijk te verstaan gegeven hoe de vork
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in de steel zat en dat hij zich voortaan verre moest houden van haar.
Voor Lalbahadoer waren na het bewuste gesprek de zaken nu in een ander daglicht
geplaatst. Hij zou haar door de familiedruk weleens kunnen verliezen. Silawatie was
er ook zeer verdrietig onder omdat zij zich niet gemakkelijk kon losmaken uit het
strakke regime van de familie, bestaande uit de moeder, vijf broers en schoondochters.
De tranen vloeiden rijkelijk, maar veel tijd om uit te huilen was er niet. Voordat
Silawatie door de overige leden van de familie gemist zou worden moest zij weer
thuis zijn. Tijd dus om afscheid te nemen. Beiden gingen uit elkaar met betraande
ogen en ze zouden nadenken over een toekomst voor hen beiden.
Silawaties afwezigheid was toch om de één of andere reden opgevallen. Bij thuiskomst
werd ze stevig ondervraagd. Ze hoefde eigenlijk niets toe te geven, want bij de
familieleden was wel duidelijk dat zij ergens met Lalbahadoer moest hebben vertoefd.
De broers waren des duivels. Omdat Silawatie haar mond stijf dicht hield was er
bijna sprake van fysiek geweld. Zij kreeg huisarrest voor onbepaalde tijd en de
leefsituatie in huis had een hels karakter gekregen. Lalbahadoer werd op straat
aangesproken door een paar broers van Silawatie. Hij kreeg een paar meppen
toegediend. Hem was toch zo vaak te verstaan gegeven dat hij haar met rust moest
laten? Waarom deed hij dat dan niet, werd hem herhaaldelijk gevraagd. Het leek
erop dat Lalbahadoer zijn lot onderging. Lalbahadoer werd, op
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straffe van een flink pak slaag, vanaf dat moment verboden zich op de weg langs
hun huis te vertonen.
De moeder had intussen in goed overleg met haar oudste zoon contact gezocht met
de huispandit en hem gevraagd uit te kijken naar een geschikte jongen voor Silawatie.
Zoals de pandit wist was Silawatie van goede komaf, knap en ze kon goed koken.
Ze kon zuinig met geld omgaan en kinderen vond zij leuk. De moeder hoefde niet
expliciet aan de pandit uit te leggen over de kaste en geloofsrichting van de
toekomstige huwelijkskandidaat. Dat was hem bekend uit de heersende traditie en
gedachten daarover.
Voor beide partijen brak er een verschrikkelijke periode aan. Via gebaren
communiceerden zij met elkaar, maar dat kon op de lange duur geen oplossing zijn.
Na een aantal dagen verslapte het ‘bewakingsregime’ van Silawatie automatisch een
beetje, want er moest op het land worden gewerkt. De verschillende familieleden
hadden ook allemaal hun eigen besognes. Voortdurend op Silawatie letten was er
niet meer bij. Maar de stemming bleef grimmig.
Er deed zich opeens een nieuwe ontmoetingsmogelijkheid voor. Vanwege het
naderende plantseizoen moest de familie van Silawatie dagelijks op het land werken
om rijstplantjes uit te zaaien en de velden te ploegen. Zij gingen bij het krieken van
de dag het land op, zonder te ontbijten. De moeder van Silawatie maakte het eten
klaar en Silawatie
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moest dat naar hen toe brengen op het land. Als zij gegeten hadden, kwam Silawatie
terug met het vaatwerk. Dat gebeurde zo rond negen uur 's morgens. Lalbahadoer
en Silawatie konden elkaar weer gedurende een aantal weken zien. Dat was een
zaligheid voor die twee en ze namen het er ook van.
Tijdens die ontmoetingen bespraken zij ook de verschillende mogelijkheden om
toch samen, liefst getrouwd als man en vrouw verder te kunnen in het leven. Omdat
die nihil bleken te zijn, besloten ze dat Silawatie op enig moment van huis zou
weglopen. Lalbahadoer zou haar dan opvangen en samen zouden zij vluchten naar
een veilige plek op plantage Pomona aan de rechteroever van de Surinamerivier.
Door deze stap zou haar familie voor een fait accompli worden gesteld en alsnog
toestemmen in een huwelijk.
Ondertussen was het werk op het land gedaan. De dagelijkse tocht met het ontbijt
naar het achterland was dan ook verleden tijd. En daarmee ook de regelmatige
ontmoetingen. De familie had het opeens minder druk en het bewakingsregime werd
weer aangehaald.
Op een onbewaakt moment kwamen Lalbahadoer en Silawatie, zonder dat zij daarop
uit waren, elkaar tegen op de openbare weg. Even doken ze samen weg achter de
struiken. Lang konden zij daar niet blijven. Als Silawatie zou worden gemist, dan
zou iedereen op zoek gaan. Als zij samen betrapt zouden worden dan zou dat tot heel
veel
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ellende kunnen leiden. Weer rees de vraag hoe het verder moest, nu ze elkaar niet
meer zo frequent zagen.
Lalbahadoer kwam met het idee elkaar te ontmoeten als zij zich 's avonds ging wassen
in de badkamer. De badkamer was één van de weinige plaatsen waar zij alleen naar
toe mocht en haar gewoonte was dat 's avonds laat te doen. Silawatie schrok
aanvankelijk van het voorstel, maar nader uitleg en de overredingskracht van
Lalbahadoer waren voldoende haar over te halen in te stemmen met het plan. De
badkamer was een bouwsel op het erf op een afstand van ongeveer vijfentwintig
meter van de woning. Er was geen verlichting, maar ook geen stromend water. Het
water werd met emmers van elders gehaald en in een wastobbe leeggegooid. Vóór
het wassen werd het water met een kom over het lichaam gegooid om het eerst nat
te maken en vervolgens na het inzepen weer af te spoelen. Als men zich 's avonds
ging wassen, dan gebeurde dat in het aardedonker en op de tast.
De eerste ontmoeting verliep nogal stuntelig en onwennig. Ze waren bang betrapt te
worden. Als dat onverhoopt zou gebeuren, dan zou Lalbahadoer zo snel als mogelijk
en liefst ongezien de benen nemen. Als dat niet zou lukken, dan zouden voor Silawatie
de consequenties niet te overzien zijn.
De tweede en derde ontmoeting verliepen - voor zover daar sprake van kon zijn soepeltjes. De contacten in de
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badkamer waren al snel routinehandelingen geworden. Eén en ander had zelfs een
romantisch karakter gekregen. Even heel kort in alle intimiteit bij elkaar zonder dat
de ‘boze’ buitenwereld daar erg in had.
Op de avond van de vierde ontmoeting moest Lalbahadoer erg lang wachten tussen
de struiken bij de badkamer. Hij werd belaagd door grote zwermen muskieten. Hij
kon, zoals iedereen in zulke gevallen zou doen, geen takje afbreken van de bomen
of struiken om hem heen, om daarmee de muskieten van zich af te houden door ermee
te zwaaien. Die vermaledijde muskieten maakten het hem onmogelijk stil te blijven
staan. Het geluid van het vertrappen van droge en dorre bladeren en takken op de
grond was niet te vermijden. Gelukkig was het niet zo goed hoorbaar want het ging
op in de veelheid van andere natuurgeluiden 's avonds. Maar hij moest zich wel
proberen koest houden, want hij mocht daar in die situatie niet betrapt worden.
Van hondengeblaf had hij geen last. De familie van Silawatie had wel waakhonden,
maar die waren bekend met hem en zijn lichaamsgeur omdat zij buren waren van
elkaar. Hij had van die beesten dan ook niets te vrezen. Er liep er zelfs één voorbij
terwijl hij in de struiken zat; bij het voorbijlopen stond hij even stil om de geur van
Lalbahadoer op te snuiven. Na het kortdurende gesnuffel liep hij door met een blik
van ‘wat jij hier in het aardedonker tussen al die muskieten doet begrijp ik niet; het
zal wel goed zijn’. Kwispelstaartend liep hij in de richting van de koeienstal iets
verderop. Daar kwamen trouwens allerlei hardere
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geluiden vandaan, want de beesten konden ook niet stilstaan door alle insecten. Het
onregelmatige gesnuif en geblaas van de koeien, het geschop en gestamp met de
poten en het schudden van de lichamen evenals het wild zwaaien met de staarten
waren goed hoorbaar.
Toen ging opeens langzaam en met een langdurig gepiep en geknars de achterdeur
open. Lalbahadoer dacht bij zichzelf: ‘hè, hè, Silawatie, eindelijk’. Een zwak
lichtschijnsel werd zichtbaar met daarin het vage silhouet van Silawatie. Met dezelfde
trage gang als waarmee zojuist de deur was opengegaan, deed zij de deur achter zich
weer dicht. Het gepiep en geknars herhaalde zich, maar nu in de omgekeerde volgorde.
Toen de deur eenmaal dicht was, was het voor even weer aardedonker, tot Silawatie
het flashlight7 aanknipte en ermee op de grond scheen om te zien of er ongedierte te
zien was, maar vooral om zich te vergewissen van het feit dat er niet toevallig één
of andere giftige slang daar in een kronkel lag. Zij zou niet de eerste zijn die per
ongeluk op een gifslang stapte, erdoor gebeten werd en het leven liet.
Met de voor Lalbahadoer bekende tred naderde zij de badkamer, het flashlight in
de aanslag en nog steeds vast op de grond gericht. Ze deed de deur van de knip en
duwde hem open met een licht gekraak. Ze stapte voorzichtig de badkamer in, maar
niet eerder dan nadat zij met het flashlight de vloer, de wanden en het plafond had

7

zaklamp

Bish Ganga, Lalbahadoer. Een fatale liefde

33
beschenen en op ongedierte en slangen had gecontroleerd. Zij voelde even met haar
ene voet het water in de wastobbe, dat zij een uur geleden had gevuld. Ze rilde er
even van, want het water was behoorlijk afgekoeld. Ondertussen begon zij zich uit
te kleden en wachtte op het geklop op de deur van Lalbahadoer, die elk moment kon
binnenstappen. Dat was zeker, want bij hem is het altijd ‘afspraak is afspraak’.
Van binnen kookte zij echter en ze was één en al vuur. Ze was furieus, want haar
broers hadden haar voor de zoveelste keer de oren gewassen en haar te verstaan
gegeven dat zij moest ophouden met om te gaan met die ‘smeerlap’. Hij zou niet
alleen een relatie hebben met het Javaanse meisje Pominem van de Warung in Nieuw
Amsterdam, maar ook met de creoolse Thelma, één van de dochters van de opzichter.
Lalbahadoer meldde zich door een zacht geklop op de deur en op fluistertoon roepend:
‘Silawatie, Silawatie, doe open. Ik ben het.’ Silawatie opende de deur, Lalbahadoer
stapte op de tast de badkamer binnen en stootte zich pardoes aan de gevulde wastobbe.
Dat maakt even geluid; beiden krompen ineen van de schrik en voor een moment
stonden zij als wassen beelden naast elkaar. Nadat zij van de schrik waren bekomen,
pakte Lalbahadoer het lichaam van Silawatie beet en omhelst haar innig, doch stevig.
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Zij was halfnaakt omdat zij inmiddels haar jurk had uitgetrokken en over de rand
van de zijwand van de badkamer had gehangen.
Silawatie duwde Lalbahadoer resoluut van zich af, tot drie keer toe. Hij verbaasde
zich over deze kordate actie. ‘Wat is er aan de hand?’, dacht hij niet alleen, hij vroeg
het ook.
Want ze had hem wel binnengelaten, maar nog geen woord gesproken. Er broeide
dus iets.
Toen brandde zij al snikkend los: ‘Wat voor een leven heb ik? Mijn hele familie
spreekt schande van onze relatie, terwijl ik niet met je kan breken; ik houd zo vreselijk
veel van je en ik kan niet zonder jou. Mijn familie gaat niet akkoord met onze relatie,
en wat hoor ik nu? Je bent aan het scharrelen met een zekere Pominem van de Warung
uit Nieuw Amsterdam en je hebt zelfs contacten met de creoolse Thelma van de
Opzichter. Ik zit gevangen in een net, dat door mijn familie om mij heen is gelegd
en ik kan geen kant op. Overal wordt schande gesproken over ons.
Mijn eer als ongehuwde dochter van een vooraanstaande Chhatriefamilie zou zijn
aangetast, terwijl jij van de ene motjo8 naar de andere wandelt. Wat moet ik nu? Wie
zal nog met mij willen trouwen, nu het allemaal zover is gekomen?’
Terwijl het snikken doorging en Lalbahadoer perplex en roerloos, lijf aan lijf met
haar stond in het piepkleine

8

Eigenlijk: hoer, hier in de betekenis van slet
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badhok, was even alleen het lawaai uit de koeienstal te horen.
Lalbahadoer hervond zich en zei: ‘Ok, ok, ok. Wees maar gerust. Ik ken Pominem
en ik heb Ria een keer een stevige brasa9 gegeven en haar op de wang gekust. Daar
is het bij gebleven. Ik moest wel, want ik werd uitgedaagd door die meiden. Zij
vinden mij kennelijk ook knap. Jaloers, zeker?’, vervolgde Lalbahadoer. Vervolgens
veranderde hij van toon en zei: ‘Er is niets aan de hand. Maak je geen zorgen. Ik ben
er alleen voor jou, lieve schat.’ Lalbahadoer hield haar daarna stevig in zijn armen
en zij liet dat toe zonder enige vorm van protest.
Met andere woorden: alles was weer goed tussen die twee. Nog half nasnikkend,
zei ze met horten en stoten: ‘Ik wil mijn man niet delen met andere vrouwen. Als
dat wel moet, dan blijf ik alleenstaand en donder je nu op. Krijg ik tenminste wat
rust in mijn hoofd. Mijn leven met jou is nu al een hel, laat staan als Pominem en
Thelma er bij komen’, voegde ze boos aan toe.
Voor Lalbahadoer was dat eigenlijk een non-probleem.
Daar moest ook geen tijd meer aan gespendeerd worden.
Hij drukte haar nog eens stevig tegen zich aan, gaf haar een kus op haar voorhoofd
en zei een beetje plagend en lachend: ‘Weet je, in de Ramayana10 heeft Koning
Dasrath

9
10

omhelzing
Ramayana, het grote epos uit India, is het verhaal over prins Rama en zijn vrouw Sita.
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drie ranies11, maar slechts één daarvan is de Maharanie12, de hoofdkoningin’. Hij was
nauwelijks uitgesproken of Silawatie duwde hem met alle kracht van zich af met de
woorden: ‘Dat kan mij niet schelen, “Bahadoer”13, ik zal in mijn eentje zowel jouw
drie ranies als de Maharanie zijn. Begrepen!’
Op dat moment vloog de achterdeur van de woning met een flinke zwaai en gekraak
open. In het zwakke lichtschijnsel stond de moeder van Silawatie, die op een krachtige
toon riep: ‘Silawatie, waar blijf je? Ben je nòg niet klaar? Hoe lang doe je nou
eigenlijk over het baden?’ Silawatie en Lalbahadoer krompen ineen van schrik.
Silawatie riep terug: ‘Ma, ik ben bijna klaar, even afdrogen nog’. Het antwoord was
kennelijk voldoende overtuigend, want zonder ook maar iets te zeggen of te
vermoeden trok zij de deur weer dicht. Daarna was er even paniek in de badkamer.
Silawatie maakte aanstalten zich te gaan wassen, terwijl Lalbahadoer aandrong op
een nieuwe afspraak in de badkamer. Die afspraak werd vluchtig gemaakt voor over
een paar dagen. Lalbahadoer deed voorzichtig, maar snel de deur open, sloop met
een gebogen rug als een kat de badkamer uit en verdween als een dief in de nacht.

11
12
13

koninginnen
hoofdkoningin
ambigu: Bahadoer is een afkorting van Lalbahadoer. Door deze aanduiding brengt zij tot
uiting: ‘de grote held die je aan het uithangen bent’.

Bish Ganga, Lalbahadoer. Een fatale liefde

37
In de periode dat Lalbahadoer en Silawatie elkaar regelmatig in de badkamer
ontmoetten had haar familie het idee gekregen dat hun acties een einde te maken aan
de relatie effect hadden gehad. Niets wees erop dat die twee nog contacten met elkaar
onderhielden. Voor de familie betekende dat een verademing. Maar niets was minder
waar.
Lalbahadoer had inmiddels een vluchtplan klaar en doorgesproken met Silawatie.
Op de vluchtdag ging Silawatie zich zoals gewoonlijk 's avonds wassen in de
badkamer op het erf. Na een behoorlijk lange tijd viel het de familie op dat zij nog
steeds niet terug was. Er ontstond paniek, toen op het geroep van Silawati's moeder
geen antwoord kwam. De moeder van Silawatie ging naar de badkamer om te kijken
wat er aan de hand was. Daar aangekomen, trof zij een lege badkamer aan. Het water
in de wastobbe was onaangeroerd; haar kleren of andere sporen van haar aanwezigheid
waren er evenmin. Haar moeder wist op dat moment wat er gaande was. Haar dochter
moest gevlucht zijn met Lalbahadoer. Geen twijfel mogelijk. Boos en verdrietig
tegelijk ging zij weer het huis binnen en deed verslag van haar bevindingen.
Haar zoons vlogen boos naar buiten, op zoek naar hun zus. Nauwelijks hadden zij
de straat verlaten om in de struiken en bossen te zoeken, of er klonk een geweerschot.
Geschrokken spoedden zij zich naar de straat terug en ondanks het feit dat het
donker was, zagen zij op het laatste
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nippertje Bainath, de broer van Lalbahadoer, zijn huis binnen schieten.
De familie van Silawatie besloot diezelfde avond nog naar het politiebureau te gaan
om aangifte te doen van haar vermissing en daarbij hun vermoedens kenbaar te
maken. Na de aangifte gingen zij naar huis terug. Veel meer konden zij die nacht
niet meer doen. Het was dus wachten tot de volgende ochtend. De familie was
verbijsterd, verdrietig en machteloos tegelijk. Van slapen kwam niet veel meer terecht
die nacht.
Volgens het vluchtplan zou Lalbahadoer samen met Silawatie vluchten naar het fort
Nieuw Amsterdam, om vervolgens de rivier over te steken naar plantage Pomona.
Daar zouden zij een tijdje verblijven totdat de gemoederen zouden zijn bedaard. Hij
hoopte dan dat de beide families akkoord zouden gaan met een huwelijk tussen hen
beiden en dat alles uiteindelijk goed zou komen.
Toen Lalbahadoer samen met Silawatie zijn eigen huis binnenliep kwam hij oog in
oog te staan met zijn vader Lalaji14. Deze verbaasde zich over wat Lalbahadoer in
zijn hoofd had gehaald door Sila te schaken. ‘Dit wordt een verschrikkelijke rel’, zei
hij, ‘terwijl naar de uitkomst alleen maar geraden kon worden’. Lalaji vroeg naar de

14

De toevoeging ‘ji’ achter een naam betekent ‘de heer’ of ‘meneer’. Dus hier: de heer of
meneer Lala.
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verdere plannen van Lalbahadoer en deze vertelde hem over het vertrek naar Pomona.
Daarop vroeg hij aan Silawatie of Lalbahadoer haar gedwongen heeft te vluchten.
Zij antwoordde dat dat niet het geval was. Dat had zij vrijwillig gedaan uit liefde
voor zijn zoon. Daarop zei Lalaji tegen Lalbahadoer dat het niet nodig was helemaal
naar plantage Pomona te vluchten. Als Silawatie ook bij de politie dezelfde verklaring
aflegde als die zij zojuist had gedaan, dan zou er niets aan de hand zijn. De politie
zal haar keuze voor jou als levenspartner respecteren en haar niet dwingen terug te
gaan naar haar familie. Jullie kunnen dan samen hier verder met je leven.
Lalbahadoer zou de volgende dag naar de politie gaan. De volgende ochtend kwam
de politie echter zelf langs en nam de situatie op. De politiemannen vroegen inderdaad
aan Silawatie of zij tegen haar wil was ontvoerd. Dat ontkende zij en zij vertelde
over hun liefdesrelatie en de keuze die zij had gemaakt samen met Lalbahadoer
verder te willen.
Ondanks haar onvoorwaardelijke keuze voor Lalbahadoer diende zich een probleem
aan. Zij was nog geen eenentwintig jaar oud. Dus was zij nog minderjarig. De politie
restte dan ook niets anders dan te luisteren naar haar wettelijke vertegenwoordigers.
Zij stonden niet toe dat Silawati en Lalbahadoer als man en vrouw verder zouden
gaan. De politie kon niets anders dan haar mee te nemen en over te dragen aan haar
familie. Dat gebeurde dan ook, tot groot verdriet van beide betrokkenen.
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Na de processen-verbaal te hebben opgemaakt leverde de politie Silawatie af bij haar
familie. Zij werd weer opgenomen in de familie, maar nu was het menens. Omdat
de badkamer als ontmoetingsplaats ook bekend was geworden, kon Silawatie helemaal
geen kant meer op. Het liefdespaar kreeg dan verder ook geen contact meer met
elkaar. Een verschrikkelijke periode brak aan voor hen. Lalbahadoer stond onder
zware bewaking van de broers van Silawatie en hij mocht niet eens meer in de buurt
komen van hun woning. De straat in de buurt van het huis waarin Silawatie woonde
werd tot verboden terrein verklaard voor Lalbahadoer. Hij kon zich ook niet meer
vertonen op zijn eigen erf aan de kant van de woning van de familie van Silawatie.
Dat leverde namelijk scheldkanonnades op van de moeder van Silawatie. Lalbahadoer
wist niet meer waar hij het zoeken moest. Alle relaties waren verstoord en hoe moest
het nu verder.
Lalbahadoer probeerde ondanks alles Silawatie voor zich te behouden. Alle pogingen
waren tot nu toe op niets uitgelopen. Hij vatte het plan op haar gewoon voor zich op
te eisen. Nu goedschiks op niets was uitgelopen, dan maar kwaadschiks. Hij zou haar
gewoon gaan halen!
Het was intussen de droge tijd. De rijstoogst werd volop binnengehaald. Ook bij de
familie van Silawatie was dat het geval. De oogst moest zo snel mogelijk binnen
worden gehaald, in ieder geval voor de eerste regen kwam.
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De broers van Silawatie hadden de rijst al gesneden en opgestapeld. Het dorsen moest
nog gebeuren. Nu was het de gewoonte bij veel rijstbouwers het dorsen niet overdag
maar 's avonds te doen, vanwege de enorme hitte overdag. De broers van Silawatie
deden dat ook en het dorsen vond bij hen plaats met inzet van ossen. De rijsthalmen
werden op een groot kleed op de grond verspreid. Door één of twee ossen rondjes
te laten lopen over de rijsthalmen, lieten de rijstkorrels door het vertrappen los en ze
kwamen op het kleed terecht. Vervolgens werden de halmen als stro weggegooid en
de padie of ongepelde rijstkorrels werden na het wannen in jutezakken afgevoerd.
Lalbahadoer had één van de avonden uitgezocht, waarop de broers aan het dorsen
zouden zijn. Donderdag de tiende september 1953 viel in de prijzen. 's Avonds rond
achten had hij bedacht zijn plan ten uitvoer te brengen en dat deed hij ook. Gekleed
in een donkere zwarte broek en met ontbloot bovenlijf stapte hij naar de buren om
Silawatie te halen. Om kracht bij te zetten bij zijn missie, hing hij zijn geladen
dubbelloops geweer over zijn schouder en stak hij bovendien nog een aantal patronen
in zijn broekzak.
Daar aangekomen zag hij Silawatie, mevrouw Bethanie (de moeder van Silawatie)
en haar schoonzus Ragiday op de veranda bij een petroleumlamp in gesprek. De lage
deur van de veranda stond open. Het was donker, dus de vrouwen merkten hem niet
op. Hij ging op een strategische plek staan, van waaruit hij de hele situatie kon
overzien en hij
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riep op luide toon tegen Silawatie dat zij ogenblikkelijk met hem moest meegaan.
Silawatie antwoordde geschrokken dat zij dat niet kon doen. Zij had intussen genoeg
haar eigen zin gedaan, zonder rekening te houden met haar familie. Die tijd was over
en zij had besloten daar afstand van te nemen. Zij deed niet langer haar eigen zin.
Zij zou de man accepteren, die haar moeder en broers voor haar uit zouden zoeken.
De relatie met Lalbahadoer was dan ook verleden tijd.
Daarop begon haar moeder hem uit te schelden en van alles en nog wat te verwijten.
Het was Lalbahadoer en niemand anders die het hoofd van Silawatie op hol had
gebracht, waardoor de familie-eer bezoedeld was. Hij moest maken dat hij zo snel
mogelijk ophoepelde, anders maakten haar zoons chutney15 van hem. Lalbahadoer
kreeg een stortvloed van verwijten over zich heen, terwijl hij nog steeds probeerde
Silawatie zover te krijgen dat zij met hem mee ging.
De opmerking van de moeder in de tsunami van woorden, dat zij eerder haar
dochter met een kafrie16 zou laten gaan dan met hem, deed bij Lalbahadoer de stoppen
doorslaan. Deze vernedering kon hij niet onbeantwoord laten. Hij greep zijn geweer,
rukte hem van zijn schouder en loste het eerste schot. De moeder werd in haar
voorhoofd geraakt en viel ter plekke dood neer. Toen daarop Silawatie en

15
16

In de betekenis van: haar zoons zouden gehakt maken van Lalbahadoer.
neger of creool
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Ragiday hysterisch begonnen te gillen en te schreeuwen of Lalbahadoer gek was
geworden en wat hij eigenlijk aan het doen was, richtte hij de loop van het geweer
op Silawatie en loste het tweede schot. Silawatie werd in de borst geraakt en was
ook op slag dood. Ondanks het feit dat Ragiday ook geraakt werd aan de linker
bovenschouder, zag zij kans vliegensvlug kruipend over de vloer door de openstaande
deur naar binnen te schieten. Die korte tijd had zij, omdat Lalbahadoer zijn geweer
moest herladen.
Daarop liep Lalbahadoer weg in de richting van de straat. De jongste zoon van
mevrouw Bethanie, die zojuist van het veld was gekomen en aanstalten maakte zich
te gaan wassen in de badkamer, kwam op de geweerschoten aangerend om te zien
wat er gaande was. Hij ontwaarde in het donker Lalbahadoer nog op hun erf haastig
lopend in de richting van de straat. Omdat hij zag dat Lalbahadoer zijn geweer schietklaar - in de hand had nam hij geen enkel risico, bang om zelf ook
doodgeschoten te worden. Lalbahadoer kon dan ook ongehinderd doorlopen.
Op dat moment was hem duidelijk geworden dat hij het ergste moest vrezen.
Kennelijk had Lalbahadoer de dreigementen, meerdere malen door hem zelf en door
zijn broer Bainath geuit, waargemaakt. Hij ging niet eerst in de woning kijken, maar
sprintte naar zijn broers op het land. Die waren door de geweerschoten al gealarmeerd,
maar wisten niet wat er aan de hand was.
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Op straat hoorde Lalbahadoer de buurman van de andere kant in het donker aan
komen rennen, terwijl hij riep: ‘wie is hier aan het pief paffen? Die Lalbahadoer
zeker?’.
Daarop richtte Lalbahadoer de loop van het geweer op hem en zei: ‘Inderdaad,
Lalbahadoer hier! Hij zal even je ballen afschieten’. Hij schoot hem inderdaad in
zijn kruis en Binesserie stortte ter aarde. Hij werd in zijn linkerlies geraakt en had
onbeschrijfelijk veel pijn, maar gaf geen krimp en hield zich voor dood. Lalbahadoer
liep naar hem toe en duwde het lichaam met zijn voet een paar keer heen en weer.
Hij bemerkte in het donker geen levensteken, dacht dat hij dood was en liep weg.
Kort daarna begon Binesserie om hulp te roepen. Doordat inmiddels meer mensen,
door de geweerschoten gealarmeerd, naar de straat waren gelopen werd zijn
hulpgeroep gehoord.
Harry was chauffeur van beroep en woonde verderop in de straat. Hij hoorde eerst
twee schoten vlak achter elkaar en kort daarop een derde. Terwijl hij zich afvroeg
waar de schoten vandaan kwamen en waarom er überhaupt geschoten werd, kwam
een vriend naar hem toegelopen die vertelde dat Lalbahadoer de woning van Silawatie
was binnengedrongen en op de bewoners had gevuurd. Harry sprong in zijn auto en
reed in vliegende vaart naar het politiebureau van Meerzorg. Hij deed zijn verhaal
en de politie ging op verder onderzoek uit, nadat ook dokter Elliot was gewaarschuwd.
Bijna gelijktijdig waren de politie en dokter Elliot samen met zijn verpleger ter
plaatse. Zij
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troffen de dode lichamen aan, badend in het bloed en Ragiday met bloed aan haar
schouder.
Dokter Elliot bevestigde dat mevrouw Bethanie en haar dochter op slag dood
moesten zijn geweest. De verwondingen van Binesserie en Ragiday bleken wel
ernstig, maar niet levensgevaarlijk te zijn. Nadat dokter Elliot en zijn oppasser17 eerste
hulp hadden verleend, werden Binesserie en Ragiday per ambulance naar het 's Lands
Hospitaal in Paramaribo vervoerd voor verdere behandeling.
Na zijn daad nam Lalbahadoer de benen en niemand wist waarheen.

17

De doktoren in Suriname werden bijgestaan door één of meerdere assistenten, die
verpleegkundige handelingen verrichten zoals inpakken van medicijnen, druppelen van ogen
en oren, geven van wormkuren, verzorgen van wonden en het verrichten andere kleine
medische ingrepen.
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Politieagenten bewaken de woning van Lalbahadoer.

Links de kleine veranda of gaanderij, waar de schietpartij heeft plaatsgevonden.
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Compositiefoto van de vrouwen in gesprek op de veranda. De foto is genomen vanuit de positie van
de schutter. De pijlen wijzen naar de slachtoffers.
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Compositiefoto van hoe Binesserie na de schietpartij door omstanders is aangetroffen.
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V.l.n.r.: Advocaat-generaal mr. Pronk, inspecteur Mencke en adj. inspecteur De Vlugt. Om 00:30 uur
is het plaatselijk onderzoek afgerond. Ze staan hier op het punt van vertrek naar het politiestation van
Meerzorg, waar de getuigenverhoren plaatsvonden.

De politieautoriteiten en manschappen nemen even rust.
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Het politiestation van Meerzorg. Het is 01:00 uur en binnen worden de getuigen verhoord. Bij de
ingang staan veel belangstellenden.

Politieagenten komen voor een klopjacht op Lalbahadoer per motorboot aan op Meerzorg.
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Lalbahadoer onvindbaar
Nadat Lalbahadoer de tweevoudige moord had gepleegd en nog eens twee andere
mensen had verwond, leek het alsof hij van de aardbodem was verdwenen. Niets
wees erop dat hij zich van het leven zou hebben beroofd; zijn lijk werd nergens
aangetroffen.
Maar zo'n moordenaar op de vlucht die zich ergens schuil houdt, leidt tot angst
bij de bevolking. Sommigen lieten hun fantasie spreken en maakten bijvoorbeeld
kinderen bang als zij stoute dingen deden. Er waren ook mensen die ongegeneerd
misbruik maakten van de ontstane situatie, niet alleen door diefstal te plegen zodat
die kon worden toegeschreven aan Lalbahadoer, maar soms ook erger, zoals
afrekeningen in de een of andere vorm.
Vlak na de moorden hield de politie er rekening mee dat Lalbahadoer in de uitgestrekte
bossen van Meerzorg een ‘veilig’ heenkomen had gezocht. Een aantal personen
beweerde daarentegen bij hoog en bij laag dat Lalbahadoer na de moorden Paramaribo
zou hebben aangedaan. Hij zou door verschillende mensen op het Pad van Wanica
zijn gezien.
Feit was dat de politie met alles serieus aan het werk moest. Want alle verhalen,
beweringen en tips - zinnig of onzinnig - hebben invloed op het lopende onderzoek.
Wat nu bijvoorbeeld als één van de fantasieverhalen ineens op waarheid bleek te
berusten? Dat zou de politie heel kwalijk genomen kunnen worden. Dus alle zin en
onzin over de
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mogelijke verblijfplaats en signaleringen van Lalbahadoer werden serieus beoordeeld
of kwamen op de lijst om serieus onderzocht te worden.
De melding dat Lalbahadoer dezelfde nacht als waarop hij zijn daad verrichtte, de
Surinamerivier zou zijn overgestoken naar Paramaribo, leek de politie erg
onwaarschijnlijk. Lalbahadoer zou zich in dat geval dichterbij de politie begeven,
met verhoogde kans op aanhouding.
Het onderzoek was volop gaande toen nachtwaker Kalloe van ‘Gelukkige Dag’, een
zaak in huishoudelijke artikelen, naar het dagblad ‘De Tijd’ stapte met de mededeling
hoogstwaarschijnlijk Lalbahadoer op bezoek te hebben gehad, terwijl hij aan het
werk was.
Op vrijdagnacht rond half drie, een aantal uren nadat de moorden waren gepleegd
en waarvan Kalloe op dat moment nog niet op de hoogte was, kreeg hij bezoek van
een jongeman. De man vroeg of hij op de bank, waarop Kalloe placht te zitten, even
mocht uitrusten. Dat mocht van Kalloe. Kalloe moest bijna onmiddellijk daarna weg
om de prikklok te checken. Toen hij terugkwam was zijn gast verdwenen.
Naar Kalloe verklaarde was de man gewapend met een geweer, dat hij vrij
krampachtig onder zijn rechterarm geklemd hield. Hij maakte verder een nerveuze
indruk. Of hij schoenen droeg, kon Kalloe niet vertellen. Hij was verder gekleed in
een donkere broek en een wit versleten
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overhemd. Zijn gast droeg - in tegenstelling tot hem zelf als drager van een immens
exemplaar - geen snor en zag er vrij jong uit.
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Lalbahadoer op het Pad van Wanica
Een heel onwaarschijnlijk verhaal was afkomstig van een jongeman op het Pad van
Wanica, die beweerde Lalbahadoer zelfs te hebben gesproken. Op zijn directe vraag
of de vermeende Lalbahadoer van plan was meer mensen dood te schieten, zou hij
geen antwoord hebben gegeven. Hij zou wel resoluut uit zijn broekzak een handvol
patronen hebben getoverd en hebben getoond om vervolgens kordaat door te lopen.
Daaruit zou men toch moeten begrijpen, aldus de jongeman, dat er in de nabije
toekomst nog meer slachtoffers te betreuren zouden zijn.
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‘Lalbahadoer’ koopt een lot
Bij een verkoopster van Lotex18 in het centrum van Paramaribo werd er aangeklopt.
De vrouw deed open en kwam oog in oog te staan met een Hindostaanse19 man. Zij
schrok hevig omdat zij in hem Lalbahadoer meende te herkennen van wie zij een
foto in de krant had zien staan. De bewuste man kocht een half lot en vertrok op een
splinternieuwe fiets.
De verkoopster schreef het nummer van het verkochte lot op en bracht onmiddellijk
daarna de politie op de hoogte van het voorval.
Wie de klant is geweest is nooit bekend geworden. Het leek erg onwaarschijnlijk
dat de moordenaar het gewaagd zou hebben naar Paramaribo te komen, waar het
hoofdbureau van politie is gevestigd. Nog onwaarschijnlijker was dat een dader als
Lalbahadoer, met de politie op de hielen eraan dacht om een lot te kopen in de hoop
liefst een grote prijs te winnen. Het is overduidelijk dat men hier te maken heeft
gehad met een dubbelganger van Lalbahadoer.

18
19

Loterijbedrijf in Suriname.
In dit boek wordt ‘hindostaan’ gebezigd voor afstammelingen van de immigranten uit India,
in tegenstelling tot ‘hindoe’ of ‘hindoestaan’ als belijder van een geloofsrichting van het
Hindoeïsme.
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Meer geld
Het dagblad ‘De Tijd’ loofde kort na de moorden tweehonderdvijftig gulden uit aan
degene die inlichtingen zou verschaffen die zouden leiden tot de aanhouding van
Lalbahadoer. De betreffende publicatie zag er als volgt uit:
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Een oplichter kwam op het idee daar munt uit te slaan. Hij stapte het redactiebureau
van de krant binnen en vertelde te weten waar Lalbahadoer zich ophield. De redactie
was natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in de informatie, maar tegelijkertijd op haar
hoede. Zeker toen de man aan het onderhandelen sloeg door te stellen dat
tweehonderdvijftig gulden een veel te lage vergoeding was. Voor een bedrag van
vijfduizend gulden zou hij de verblijfplaats bekend maken.
Daarop werd de politie gewaarschuwd. Al snel bleek dat de man geen ander motief
had dan klinkende munt uit de zaak te slaan, want hij kende Lalbahadoer niet en wist
zijn verblijfplaats dan ook zeker niet. De man werd ingerekend en de krant besloot
het artikel met de humorvolle zin: ‘misschien dat hij Lalbahadoer nog in de gevangenis
tegenkomt’.
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Bedreiging
De daad van Lalbahadoer scheen ook anderen op Meerzorg te hebben geïnfecteerd.
Zo werd, aldus ‘De Tijd’ de winkelier Dhaniramsingh van Meerzorg door de
landbouwer Mangri bedreigd dat deze hem met een geweer zou doodschieten.
Dhaniramsingh liet daar natuurlijk geen gras over groeien. Ook Lalbahadoer dreigde
voordat hij aan het moorden was geslagen, bedacht Dhaniramsingh en hij schakelde
de politie in. Mangri werd vastgezet op het Politiestation van Meerzorg. Het eind
van het liedje was dat zijn geweer door de politie in beslag werd genomen.
De politie zag, onder de zware druk van de bevolking omdat zij maar niet in staat
bleek Lalbahadoer op te pakken, soms beren op de weg. Zo hield de politie van
Uitkijk een man aan die een sterke gelijkenis vertoonde met Lalbahadoer. Bij het
zien van de man kreeg de politie achterdocht, omdat hij voor de omgeving een
‘vreemdeling’ leek. Bij nader onderzoek bleek dat hij nog maar sinds een aantal
dagen werkzaam was bij een bushouder op Uitkijk.
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Nog een liefdesaffaire
Een jongeman op Garnizoenspad scheen ook aan Lalbahadoer een voorbeeld te
hebben genomen. Hij was al geruime tijd stiekem verliefd op zijn zeer knappe
buurmeisje. Van zijn avances was de familie en in het bijzonder de moeder van het
meisje niet gediend. Daarop dreigde hij net als Lalbahadoer moeder en dochter te
zullen doodschieten als hij niet met haar mocht trouwen. De familie nam de bedreiging
serieus. Allereerst omdat Lalbahadoer ook was begonnen met het her en der uiten
van bedreigingen voordat hij tot daden overging. Op de tweede plaats was ook deze
man in het bezit van een jachtgeweer. De familie deed aangifte bij de politie, die de
klacht serieus nam en overging tot vervolging en aanhouding van de bedreiger. Kort
daarna werd hij ook werkelijk ingerekend. Hij kon zijn snode plannen, of ze nu alleen
als dreigement of echt bedoeld waren, op zijn gemak in de gevangenis overdenken.

Bish Ganga, Lalbahadoer. Een fatale liefde

60

Lalbahadoer in Thalia?
Op vrijdagochtend 25 september 1953 kwam er een telefoontje binnen bij de politie
met de mededeling dat Lalbahadoer zich schuil zou houden in het theater Thalia aan
de Dr. J.F. Nassylaan. Een hoogst onwaarschijnlijk verhaal voor de politie, maar ook
dit werd net als andere tips nagetrokken.
Een jeeplading rechercheurs ging meteen op onderzoek uit. De komst van de
rechercheurs bij Theater Thalia leidde tot enige consternatie en nadat bekend was
geworden dat Lalbahadoer daar een schuilplaats zou hebben gezocht, hadden zich
in zeer korte tijd tientallen mensen verzameld. Binnen enkele minuten was het gebouw
omsingeld door de rechercheurs. Maar alle ramen en deuren bleken op slot te zitten,
zodat het onmogelijk was binnen te komen.
Toevallig stond de achterdeur open, omdat daar werkzaamheden aan de gang
waren. De rechercheurs stoven naar binnen en probeerden zich zo snel mogelijk door
het hele gebouw te verspreiden. Men liep tegen een heleboel barrières aan. De
verschillende grimeer- en verkleedafdelingen achter het toneel bleken op slot te zijn,
maar er moest snel gehandeld worden en de wachter die op het erf woonde werd er
bij gehaald. Hij had gelukkig de sleutels van de kamers bij zich.
Elke hoek, elke nis en elke kamer werd grondig doorzocht. Het hokje van de
souffleur werd evenmin overgeslagen. De
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politie keek onder de vloer en in de projectiekamer.
Nergens was er een spoor te vinden van de voortvluchtige Lalbahadoer.
Natuurlijk was de eerste reactie dat men hier te doen had met een of andere
grappenmaker, die de ernst van deze kwestie schromelijk had onderschat.
Maar terwijl de rechercheurs nog met het onderzoek bezig waren kwam er een
politieman binnenlopen, die vertelde dat er een man voor de deur stond die een
sprekende gelijkenis vertoonde met Lalbahadoer. Wegens de frappante gelijkenis
was hij al een keer eerder aangehouden door de politie.
Waarschijnlijk heeft iemand, die meende met Lalbahadoer van doen te hebben,
de politie opgebeld met de mededeling dat Lalbahadoer te vinden zou zijn in of in
de buurt van Thalia. Door de zaak op deze manier op te helderen, zag de politie kans
te voorkomen dat zij alweer negatief in het mofokoranti-circuit belandde.
Natuurlijk werd de politie door dergelijke - welgemeende - ‘tips’ niet geholpen,
maar eerder extra belast.
Naar aanleiding van dit voorval werd in een redactionele bijdrage aan het
ochtendblad ‘De Tijd’ gesteld dat de politie dagelijks werd overstroomd door ‘tips’
van mensen over de zaak Lalbahadoer. De politie liet niet na de tips na te trekken.
Van tevoren kon zij namelijk nooit weten of de gouden tip ertussen zat.
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Lalbahadoer op Meerzorg?
Toen Lalbahadoer ongeveer vier weken op de vlucht was, bereikte de politie een tip
dat Lalbahadoer zich weer op Meerzorg zou bevinden. De politie was even blij, want
men dacht aan een ‘dikke kans’ hem in de kraag te vatten. Zowel de politie van het
district Suriname als die van Paramaribo rukte meteen uit. Aan de operatie namen
140 politieagenten deel en het was hen menens.
De tipgever zou hebben aangegeven dat Lalbahadoer met een bootje was komen
aanvaren. Lalbahadoer zou hebben aangemeerd bij één van de vele sluizen van de
zijkreken van de Surinamerivier op Meerzorg. Iemand die daar in de buurt was vroeg
hem wat hij hebben moest, wie hij was en waar hij naar toe ging. Hij antwoordde
dat hij Lalbahadoer was en sloeg vervolgens een zijweggetje in.
Onder leiding van het hoofd van het korps gewapende politie, J. Douglas, werd een
forse klopjacht ingezet. Hier namen ongeveer honderd politieagenten aan deel, allen
gewapend met een karabijn en een pistool.
Elk struikgewas en ieder leegstaand huis werd doorzocht. De bewoonde huizen
werden eveneens aan een onderzoek onderworpen. Deze klopjacht werd gehouden
op een stuk land van één bij twee kilometer. Met uitzondering van enkele kleinere
bosdieren die werden opgejaagd, was van het ‘grote wild’ waarnaar men zocht in de
verste verte geen spoor te bekennen. Twee politieagenten maakten op een
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pijnlijke wijze kennis met een wespennest. Terwijl zij door de zeer dichte begroeiing
liepen, kwamen zij heel dicht langs een paar wespennesten. Een zwerm wespen,
gestoord door de mannen die zich een weg probeerden te banen, viel de mannen aan.
De agenten probeerden hard weg te lopen, maar dat lukte niet helemaal door de dichte
begroeiing. Ze werden door meerdere wespen gestoken en moesten hun weg vervolgen
met zeer veel pijn en opgezwollen gezichten.
De klopjacht was om drie uur ingezet en om vijf uur werd die weer beëindigd, zonder
dat de missie was geslaagd. Bij het afroepen van de namen na ‘aantreden’ bleek dat
politieman Markiet niet op het appèl aanwezig was. Een aantal mannen werd het bos
in gestuurd om hem te zoeken. Door training en hun ervaring om te opereren in een
dergelijke omgeving kwamen zij Markiet vrij snel op het spoor. Hij was de weg
kwijtgeraakt in het dichte bos. Nu iedereen heelhuids terug was, kon de missie worden
afgesloten.
Aan de klopjacht was een grondige voorbereiding voorafgegaan. Ook ging het
hier om een breed gedragen actie binnen het politieapparaat. Dat was ook te merken,
want bij de beëindiging van de klopjacht waren behalve het Hoofd van de Dienst
ook de politie-inspecteurs Gummels, Mac Donald, Guicherit en Mencke en vrijwel
alle adjunct-inspecteurs aanwezig. Ook de advocaat-generaal, mr. H. Pronk, had acte
de présence gegeven. Na dit appèl ging men over tot de orde van de dag.
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Wie heeft Ramdhanie vermoord?
Ongeveer twee maanden nadat Lalbahadoer zijn liefje en haar moeder met
geweerschoten had gedood en nog eens twee andere mensen had verwond,
verslechterde de situatie zienderogen. Men verweet de politie laksheid en betichtte
haar ook van incompetentie, omdat zij er maar niet in slaagde Lalbahadoer te vinden
en te arresteren.
Een groepje bewoners uit Meerzorg stapte, om verbetering te brengen in de door
angsten beheerste leefsituatie, de redactie van het ochtendblad ‘De Tijd’ binnen en
deed zijn beklag. Zij deden dit niet alleen omdat er nog geen zicht was op een
oplossing in de zaak Lalbahadoer, maar ook omdat Meerzorg weer een moord had
te betreuren. Deze moord was bovendien heel mysterieus van aard.
Op dinsdagmorgen 3 november werd om half zeven 's avonds het lijk van de 65-jarige
landbouwer Ramdhanie Risal, meer bekend als Kersten of Egyptenaar, in een
loostrens20 van zijn perceel ontdekt. Het lijk werd gevonden op een afstand van
tweehonderd meter van zijn woning, die daarna onder politiebewaking werd gesteld.
De vindplaats lag heel dicht bij de plek waar Lalbahadoer kort daarvoor de dodelijke
schoten had gelost. De schok onder de bevolking was groot.

20

Sloten die om stukken land werden gegraven om de waterhuishouding te reguleren. Via de
loostrenzen werd water aan- of afgevoerd, al naargelang de grond te droog of te nat was.
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Bij dit bericht schoot de bevolking van Meerzorg dan ook opnieuw in de stress. Alom
werd de vraag gesteld of Lalbahadoer weer ten tonele was verschenen en Ramdhanie
had vermoord en vooral waarom? Hoewel de politie daar niet één-twee-drie van
uitging en op zoek ging naar een andere dader, draaide de mofokoranti op volle
toeren. De politie dacht meer aan het scenario dat de moordenaar misbruik maakte
van het geval Lalbahadoer en onder die dekmantel de moord had gepleegd om zelf
vrijuit te kunnen gaan. Het profiel van de nieuwe dader vertoonde op essentiële
punten geen overeenstemming met dat van Lalbahadoer. Op de eerste plaats was
Ramdhanie niet doodgeschoten, maar doodgeslagen. Op de tweede plaats was het
motief van Lalbahadoer een liefdesaffaire.
De groep bewoners die zich vervoegde bij de redactie van het Ochtendblad De Tijd,
vertelde dat er veel ergere dingen zouden kunnen gaan gebeuren.
Op de eerste plaats - zo meldden zij - waren de bewoners 's avonds doodsbang en
durfden zijn niet de straat op. Op de tweede plaats werd kinderen de stuipen op het
lijf gejaagd door te dreigen met de ‘boeman’ Lalbahadoer als zij stout waren geweest
of kattenkwaad hadden uitgehaald. Verder zag men overdag regelmatig groepjes
mensen her en der staan praten over de gepleegde moorden. Dat gebeurde heel
zachtjes en geheimzinnig, want men was bang. Er heerste pure angst.
De mensen waren bevreesd in het openbaar hun mening te geven over de gepleegde
moorden. In de volksmond werd
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Meerzorg nu al ‘moordplantage’ genoemd. Velen gingen niet meer naar de velden
om er te werken, waardoor zij ook nog grote materiële schade leden. De bewoners
waren bang om in de uitgestrekte en verlaten bossen, waar ze soms door heen moesten
lopen om de velden te bereiken, door een vijand te worden aangevallen en misschien
wel gedood.
Verschillende mensen zouden zich zelfs hebben voorgenomen Meerzorg te verlaten
en elders te gaan wonen, omdat zij zich hier niet meer veilig voelden.
De groep vertelde de redactie over een gedragsverandering onder veel bewoners.
Velen die vroeger geen vin verroerden als zij in een ruzieachtige situatie
terechtkwamen, waren nu venijnige vechtersbazen geworden. De reden hiervan moest
- volgens de groep - gezocht worden in het feit dat Lalbahadoer iets verschrikkelijks
heeft gedaan en toch nog steeds uit handen van de politie wist te blijven. Vier weken
geleden zouden van de kant van de bevolking tips zijn binnengekomen dat
Lalbahadoer weer op Meerzorg was gesignaleerd. De politie was niet op adequate
wijze in actie gekomen en de vogel was natuurlijk weer gevlogen.
Nadat de bewoners op verschillende manieren een verband legden tussen Lalbahadoer
en de moord op Ramdhanie, voerden zij aan dat de doodstraf moest worden toegepast
op de mogelijke daders. Anders zou de rust op Meerzorg nooit meer terugkeren en
het vertrouwen in de politie helemaal verdwijnen. Daarna toog de groep huiswaarts.
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Kort daarop lukte het de politie haar eigen ego iets op te poetsen, want ze zag kans
de mysterieuze moord op Ramdhanie op te lossen.
Wat was het geval?
De 65-jarige Ramdhanie woonde al jaren alleen op Meerzorg, terwijl zijn grote
familie in Paramaribo woonde. Ramdhanie onderhield op zijn perceel de vele
citrusbomen en hij hield bovendien koeien.
Ondanks zijn hoge leeftijd was Ramdhanie een stevige en harde werker. Buren
wisten te vertellen dat hij vreedzaam leefde en heel bemind was in de omgeving.
Toen Ramdhanie voor een dagje weg moest, had hij een vriend of buurman
gevraagd op zijn koeien te passen.
Ramdhanie bleef echter een paar dagen weg. Zijn kalveren maakten een hels lawaai
omdat zij gedurende de hele volgende dag niet gezoogd waren.
Overbuurman Bakridi en zijn buurman Bhagotie trokken zich het lot aan van de
kalveren en maakten ze los, zodat zij alsnog konden worden gezoogd.
Dat deden zij om ongeveer twee uur 's middags, maar toen zij om vijf uur - na
zware arbeid - thuiskwamen, zagen zij de koeien van Ramdhanie ook door andermans
velden ronddwalen. Zij besloten daarop de koeien op te jagen en op stal te zetten.
Toen de koeien eenmaal het terrein van Ramdhanie waren op gejaagd, liet Bhagotie
Bakridi alleen met de koeien
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achter. Bakridi zou de koeien naar de stal brengen en Bhagotie liep via zijn eigen
veld naar huis.
Thuis aangekomen, vertelde Bhagotie aan zijn vrouw dat het vreemd was dat al een
paar dagen geen spoor van Ramdhanie was gezien. Hij maakte zich nog meer zorgen
omdat hij van zijn neefje, aan wie Ramdhanie dagelijks melk leverde, hoorde dat
deze geen melk had ontvangen. Dit besprak Bhagotie met zijn vrouw en enkele buren,
die er bij hem op aandrongen de politie op de hoogte te brengen van deze mysterieuze
zaak. Bhagotie sprong vervolgens op zijn fiets en ging naar de politiepost op
Meerzorg.
Bakridi was intussen nog steeds bezig de koeien op te jagen. Het kostte hem veel
moeite de koeien in het gareel te houden. Vaak moest hij heen en weer over de
loostrens springen om de koeien op het goede pad te houden. Ze liepen kriskras door
het veld als onwillige beesten, alsof zij niets van Bakridi moesten hebben en ze
sprongen regelmatig de loostrens over.
Plotseling, althans zo deed hij later voorkomen, toen één van de dieren weer over de
trens was gesprongen en hij er achteraan was gegaan, zag hij voor zich in de ongeveer
één meter diepe trens het lijk liggen van Ramdhanie. Zoals hij even later aan de
toegesnelde buren vertelde was hij zich een aap geschrokken, rende hij in ijltempo
naar de straat en sloeg alarm.
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Binnen zeer korte tijd was de hele buurt in rep en roer en wilde iedereen gaan kijken
waar het lijk lag. Op advies van enkelen werd van dit plan afgezien en er werd
besloten eerst de politie te waarschuwen.
Toen dit bericht de politie bereikte, ontstond ook daar een paniekerige situatie. Er
werd groot alarm geslagen en een zwaar team werd geformeerd om naar Meerzorg
te gaan. De politie was vastbesloten om de geloofwaardigheid van het politieapparaat
op te krikken. In het team namen advocaat-generaal mr. Pronk, districtscommissaris
F. Barend, inspecteur Mencke, adjunct-inspecteur Alwart, majoor Esajas, rechercheur
G. Wezer en enkele anderen zitting. Zij gingen met spoed naar de plaats des onheils.
De situatie werd aan een grondig onderzoek onderworpen. Een sikkel, waarmee
Ramdhanie gras sneed voor de koeien, werd gevonden en op korte afstand een met
bloed besmeurde laathie of wapenstok. Ondanks nauwkeurige inspectie van het
terrein werd niet meer bewijsmateriaal gevonden. Omstreeks middernacht werd het
lijk naar Paramaribo vervoerd voor sectie.
De politie hield in verband met deze moord zeven personen aan, onder wie vijf
familieleden die in Paramaribo woonden. De mensen werden maar kort vastgehouden;
na verhoor mochten zij vrij snel weer vertrekken, behalve een jongeman van 19 jaar.
Hij was een erfgenaam. Maar ook hem werd de vrijheid gegeven, omdat zijn
vermeende betrokkenheid niet kon worden bewezen.
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Opnieuw kreeg het politieapparaat de hoon van de bevolking te verduren. Met een
zwaar team was zij in de ogen van het volk met het opsporingswerk gestart, maar
binnen de kortste keren was elke verdachte weer vrij. Er waren in deze trieste zaak
geen verdachten meer en de politie bleef doorblunderen.
Maar toen opeens pakte de politie Bakridi zelf op. Ook pakte de politie zijn vrouw
op en zij werden stevig ondervraagd.
Bakridi woonde eerst op plantage Jagtlust. Na het overlijden van zijn schoonvader,
die tegenover Ramdhanie woonde, is hij zelf daar gaan wonen. Bakridi was geen
onbekende van de politie en dat was algemeen bekend. Hij deed zo nu en dan een
klusje voor Ramdhanie en werd daar netjes voor betaald. Hij kwam vaak de woning
van Ramdhanie binnen. Daar had Ramdhanie echter een stokje voor gestoken, want
telkens als Bakridi binnen was geweest werd er iets uit het huis vermist. Bakridi
vond dat verbod heel erg en was erdoor beledigd. Gevoelens van wraak kwamen bij
hem bovendrijven, vermoedden mensen uit zijn directe omgeving.
Van Ramdhanie was bekend dat hij altijd met grote sommen geld in zijn borstzak
rondliep. Dat geldbedrag kon soms in de duizenden guldens lopen. In zijn woning
zou hij een nog groter geldbedrag hebben liggen, wisten ingewijden te vertellen. De
mensen in de omgeving ervoeren hem verder als uiterst vriendelijk.
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Toen op het lichaam van Ramdhanie geen geld werd aangetroffen en er in zijn woning
een opengereten kussen werd gevonden, begonnen de verdenkingen van de politie
in de richting van Bakridi te wijzen. Bovendien werd bij hem een bedrag van 125
gulden aangetroffen, voor die tijd een heel vermogen. Redenen genoeg om Bakridi
langer vast te houden en te verhoren.
Uiteindelijk bekende Bakridi de moord, daarbij uitdrukkelijk verklarend nimmer
de bedoeling te hebben gehad Ramdhanie van het leven te beroven. Hij had
Ramdhanie op zijn perceel aangesproken, terwijl hij op weg was gras te gaan snijden
voor zijn koeien. Een en ander was uit de hand gelopen, waardoor Bakridi zijn laathie
in de strijd moest gooien met het noodlottige gevolg.
De oplossing van deze zaak was dan ook een enorme opsteker voor de politie van
het district Suriname.
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Lalbahadoer in Frans Guyana?
De angstpsychose die heerste in Meerzorg en in iets mindere mate in Paramaribo,
kreeg eind oktober een uitgebreider en zelfs een internationaal karakter. Er bleek
opeens paniek te zijn onder de indiaanse bevolking op Galibi in het distrikt Marowijne.
Ze waren bang om doodgeschoten te worden door Lalbahadoer. De paniek en angst
kwamen overwaaien uit Frans-Guyana, waar de meervoudige moordenaar zou zijn
gesignaleerd. De situatie werd heel grimmig genoemd en de autoriteiten van
Frans-Guyana maakten serieus werk van de opsporing.
Toen dit bericht bekend werd in Suriname verspreidde het zich als een lopend vuurtje
door het hele land. De redactie van het ochtendblad ‘De Tijd’ aarzelde geen moment
en stuurde met spoed verslaggever Celsius Tjong Akiet naar St. Laurent
(Frans-Guyana) om uit te vinden wat er zich daadwerkelijk afspeelde en natuurlijk
voor het laatste nieuws.
Op zondag 25 oktober 1953 was de politiecommandant Henri Hamy van Mana op
routinepatrouille gegaan en nam slechts zijn gewone dienstrevolver mee als wapen.
Lopend over een smal bosweggetje, een eind buiten het Frans-Guyanese gehucht
Mana, zag hij op ongeveer dertig meter afstand een voor hem onbekend persoon de
weg kruisen. De man was gekleed in een korte roodbruine broek
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en hij had een wit T-shirt aan, waarvan de mouwen tot aan de oksels waren afgeknipt.
De kleren waren heel vuil en hij liep op blote voeten.
De man was een Hindostaans type met ingevallen wangen en een ongeschoren
kin. De gelaatstrekken waren slap als van een ondervoed persoon.
Hij was gewapend met een geweer en een houwer. De mannen zagen elkaar bijna
gelijktijdig en beiden schrokken duidelijk van elkaar.
Hamy dook bliksemsnel weg in het struikgewas rechts van de weg en gluurde door
de takken naar de plek waar de onbekende kort tevoren over de weg was gegaan.
Zijn tactiek was succesvol. De onbekende keerde op zijn schreden terug, leunde op
zijn geweer voorover en speurde de weg af om te zien waar commandant Hamy was
gebleven.
Hamy had volop de gelegenheid hem nog eens rustig te bekijken. Weer viel hem
het sjofele, armoedige uiterlijk op, alsook zijn vieze kleren. Voor het overige wist
hij niet wat te doen.
Met zijn dienstrevolver was hij zeker niet opgewassen tegen de vreemdeling, die
gewapend was met een dubbelloops jachtgeweer. Maar veel tijd om te overdenken
hoe hij zou handelen had Hamy niet. De vreemdeling was inmiddels weer uit het
zicht verdwenen. Hamy hoorde het geritsel van droge bladeren en het kappen van
struikgewas. De vreemdeling moest op de vlucht zijn geslagen.
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Hamy kwam zelf ook in beweging, maar door een pijnlijke wond aan zijn linkerbeen
kon hij zich niet snel genoeg verplaatsen. Eenmaal op de plek aangekomen waar de
vreemdeling over de weg was gegaan, was de man in geen velden of wegen meer te
bekennen. Hij was verdwenen in het moerassige bos rond Mana.
Hamy wist op dat moment nog niets af van de voortvluchtige Lalbahadoer. Een week
lang ging hij elke dag enkele uren op de loer liggen in het bos. Telkens op een andere
plek. Het leverde niets op.
Hamy bracht van het voorval verslag uit aan de Gendarmerie. Zij hadden inmiddels
al wel gehoord over de zaak Lalbahadoer en de vergeefse pogingen van de Surinaamse
politie om hem in te rekenen. Ook hadden zij het bericht gehoord dat er aanwijzingen
waren dat hij inmiddels gevlucht zou zijn naar Frans-Guyana. De Frans-Guyanese
politie was aan het werk met de zaak ‘La Bahadur’, toen het rapport van Hamy
binnenkwam. De daarin gegeven profielbeschrijving van de vreemde figuur die hij
tegen het lijf was gelopen kwam helemaal overeen met het profiel van Lalbahadoer.
In Frans-Guyana werd nu nog meer haast gemaakt met de samenstelling van een
opsporingsteam, bestaande uit de gendarmen Robert Maurin, Henri Mayeux en Leon
Convert. Celcius Tjong Akiet mocht als verslaggever ook mee op
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expeditie. Het team ging naar Mana en Charvein, daarbij reizend per korjaal, te voet
en met de patrouillewagen.
De politie van Mana kreeg de speciale opdracht dagelijks te gaan patrouilleren.
Wegwerkers werden aangespoord oplettend te zijn en uit te kijken naar de
vuurgevaarlijke voortvluchtige uit Suriname.
Luitenant Miallou kon zich als verantwoordelijke wel voor zijn kop slaan en uitte er
zijn spijt over niet eerder ingelicht te zijn over de zaak Lalbahadoer. Dat had hij dan
breed bekend gemaakt onder zijn manschappen, waardoor Hamy ook op de hoogte
zou zijn geweest. In dat geval was hij beter bewapend op patrouille gegaan.
Bij het zien van de vreemde man had Hamy dan direct verband kunnen leggen
met de voortvluchtige uit Suriname. Hij had dan alerter kunnen optreden en misschien
zou de arrestatie van de vermeende Lalbahadoer dan een feit zijn geweest.
Commandant Hamy nam, nu volledig op de hoogte van de situatie, contact op met
de districtscommissaris van Marowijne, de heer Lum Chou. Hamy deelde hem mede
dat de aanhouding binnen een week een feit zou zijn. Hij zou zelf oog in oog hebben
gestaan met de verdachte. In het onherbergzame en moerassige bos kun je immers
niet veel kanten op.
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Om de opsporing effectiever te laten zijn, werden in Mana affiches opgehangen met
een foto van Lalbahadoer en de volgende tekst:
AVIS!
UNE PRIME DE 500 FLORINS21 (100.000 FRANCS) EST OFFERTE
PAR LA PRESSE SURINAMIENNE A TOUTE PERSONNE QUI
LIVRERA L'INDIVIDU DONT LA PHOTO FIGURE CI - DESSUS
EN CAS DE DECOUVERTE PRESENTER L'INTERESSE AU
BUREAU DE LA GENDARMERIE DE MANA
Om de effectiviteit van de opsporing verder te verhogen verspreidde de Surinaamse
politie onder de indianen van Galibi foto's. Nadrukkelijk werd de indianen verzocht
scherp uit te kijken naar de figuur op de foto. Vooral moest men de boten goed in
de gaten houden. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid werd algemeen
gesteld dat de door Hamy gesignaleerde figuur niemand anders kon zijn dan
Lalbahadoer. ‘Vergissing is vrijwel uitgesloten,’ kopte ‘De Tijd’. Zij baseerde dat
ook op het feit dat het signalement dat Hamy had gegeven helemaal klopte met dat
van Lalbahadoer, terwijl Hamy van de hele kwestie niet op de hoogte was.

21

Het ochtendblad ‘De Tijd’ had 250 gulden uitgeloofd. Hier is sprake van een tweemaal
hogere vergoeding door de ‘Surinaamse Pers’.
Vermoedelijk wordt hier dezelfde premie bedoeld.
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Alle aandacht rond de opsporing van Lalbahadoer concentreerde zich nu rond de
plaatsen Albina - St. Laurent - Mana en bij wijze van spreken werd alles en iedereen
gemobiliseerd. In theorie kon Lalbahadoer geen stap meer verzetten of hij zou in de
val lopen en aangehouden worden.
Het onderzoek bleef doorgaan. Agenten hadden al een aantal sporen ontdekt. De
voetsporen die men had ontdekt, maakten duidelijk dat hij relatief kleine voeten had.
Bij het lopen over een loopplank zou hij uitgegleden zijn, te oordelen naar de sporen
op de plank. De voetsporen waren relatief vers.
Tijdens het sporenonderzoek kwam er een melding binnen van het feit dat het individu
gesignaleerd zou zijn in de omgeving van Charvein, een voormalig kamp voor
gestraften, halverwege Saint Laurent en Mana. Tot rond 1900 was Charvein een hel
voor Franse gedeporteerden, die er hun straf moesten uitzitten.
Van het strafkamp was niet veel overgebleven. Er resteerden slechts een paar
vervallen gebouwen en tussen de ruïnes woonde de Fransman Very, die van de jacht
leefde. Verlaten en alleen woonde hij daar met zijn jachthond.
Toen Very met zijn geweer in de aanslag zondagmorgen het bos in wilde voor een
lekker stukje vlees van één of ander wild of gevogelte, ontdekte hij aan de voet van
een heuvel
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de resten van een klein houtvuurtje. Very liep de omgeving verder af op zoek naar
nog meer sporen. Twintig meter verderop, onder een njamsi22 broodboom, vond hij
inderdaad de overblijfselen van een groter houtvuur. De niet-opgebrande stukken
hout voelden nog warm aan. Hij was ervan overtuigd dat de houtvuurtjes in de nacht
van zaterdag op zondag waren gestookt. De zaterdag daarvoor lagen ze er niet, dat
wist hij zeker, want hij was er toen nog langs gekomen. Bij het houtvuur vond Very
nog de resten van opgegeten njamsi broodboomvruchten.
De maandag daarop kwamen verschillende mensen de Gendarmerie melden dat de
gezochte persoon was gesignaleerd op de weg die van Charvein dieper het bos in
voert. Een daarop ingesteld onderzoek leverde niets op. Het onderzoek ging als een
nachtkaars uit. Er was geen onderzoeksrichting meer en het onderzoek zelf was
veranderd in het zoeken naar een speld in een hooiberg. De ‘hooiberg’ was in dit
geval het grote groene, moerassige en onherbergzame tropische bos met wilde dieren,
ongedierte en gevaren voor ziektes zoals malaria en gele koorts.
Het was nu afwachten geblazen, was de algemene mening. Men was ervan overtuigd
dat de vreemdeling binnen afzienbare tijd zou worden aangehouden. Anders was hij

22

Kastanjebroodboom (Sur.: Siri-brédébon). De grote vrucht is met stekels bezet. De op
kastanjes gelijkende pitten worden gekookt of geroosterd gegeten.
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gedoemd in het bos zijn einde te vinden. Alle mogelijke ontsnappingswegen waren
immers geblokkeerd.
Luitenant Miallou gaf als zijn persoonlijke mening te kennen dat de man grote kans
liep ziek te worden, gezien de moerassigheid van het terrein. Wanneer dat gebeurde
zou hij mede door honger zich gedwongen zien naar buiten te treden, waardoor hij
tegen de lamp zou lopen en zou worden gearresteerd.
Zo ver kwam het echter niet; van de vreemdeling is nooit vast komen te staan wie
het was.
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Wie schoot op Oedebhaansingh?
Inmiddels was het december 1953 en was Lalbahadoer al drie maanden zoek. De
hele affaire had langzamerhand mythologische vormen aangenomen en de
angstpsychose heerste nog altijd. De mensen durfden 's avonds nog steeds niet naar
buiten. Dat beperkte zich al lang niet meer tot Meerzorg alleen. In het hele land was
men heel bang en bevreesd Lalbahadoer in de eigen woonomgeving tegen te komen.
Die kans werd reëler toen Lalbahadoer plotseling in Frans-Guyana zou zijn
opgedoken.
Lalbahadoer kon naar het idee van de bevolking werkelijk overal opduiken.
Op een goede dag liep de zoveelste persoon de redactie van ‘De Tijd’ binnen met de
mededeling nieuws te hebben over Lalbahadoer. Deze man zou aan boord van de
‘Paramaribo’, een boot die een pendeldienst onderhield tussen Paramaribo en Moengo
via de Commewijne- en de Cotticarivier, iemand gezien hebben die best weleens
Lalbahadoer zou kunnen zijn.
De Hindostaanse figuur, die volgens deze man honderd procent gelijkenis vertoonde
met de verspreide opsporingsfoto van Lalbahadoer, was duidelijk niet op zijn gemak
en deed een beetje vreemd. De informant had de stoute schoenen aangetrokken en
met knikkende knieën was hij op hem afgestapt. Zelfs durfde de informant te vragen
of hij misschien Lalbahadoer was. De man gaf daarop geen antwoord, maar liep wel
daarna heel snel weg zonder ook
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maar iets te zeggen. De man bleek daarna spoorloos verdwenen. Of die bewuste
persoon echt Lalbahadoer is geweest, zullen we nooit te weten komen.
Grote consternatie ontstond toen op woensdag 2 december heel Meerzorg werd
opgeschrikt door het nieuws dat mogelijkerwijs Lalbahadoer weer ten tonele zou
zijn verschenen.
In dezelfde woning en omstreeks hetzelfde tijdstip waarop Lalbahadoer Silawatie
en haar moeder had doodgeschoten, vlogen opnieuw kogels naar binnen via het
geopende venster. Een olielamp op tafel vloog aan scherven en alle aanwezigen
doken naar de grond om dekking te zoeken.
Oedebhaansingh, een broer van Silawatie, die op dat moment vlak bij het open
raam van de woning zat, werd in hals en schouder geraakt. Een enorme pijnaanval
was het gevolg. Ondanks het feit dat hij door dertien hagelkogels was geraakt, viel
de verwonding mee. De meeste kogels waren afgeketst op de planken onder het
raamkozijn en de schootsafstand was - naar later bleek - zo groot, dat de kans klein
was iemand dodelijk te treffen.
Toen eenmaal het schot was gelost, ontstond er grote paniek en niemand durfde
de woning te verlaten uit angst door een volgend schot te worden gedood.
De politie stelde ter plaatse verder onderzoek in en Oedebhaansingh werd voor
behandeling in het ziekenhuis met de politieboot naar Paramaribo vervoerd, alwaar
hij
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naast de behandeling door medici ook door de politie kon worden verhoord over de
aanslag.
De plek waarvandaan het schot gelost moest zijn, bleek op een afstand van ongeveer
vijfentwintig meter te liggen, schuin aan de overkant van de straat. Die plek was nu
verlaten, aldus meldde de politie, die vrij snel ter plaatse was. Nabij de bananenboom,
waarachter de schutter zich verdekt moet hebben opgesteld, was alleen het gras
vertrapt, verder niets.
Naar wat de schutter na zijn daad gedaan heeft kan men alleen maar raden. Hij
kan de sloot zijn overgesprongen en het weiland in zijn gevlucht. Verder is algemeen
bekend dat de uitgestrekte bouwgronden en bossen van Meerzorg en Peperpot een
prachtige schuilplaats boden.
Ook dit nieuws verspreidde zich razendsnel door heel Suriname en de schok was
bij de bevolking wederom zeer hevig.
Hoewel Lalbahadoer nog steeds voortvluchtig was, had de bevolking van Meerzorg
min of meer een modus vivendi gevonden voor de dreiging. Zeker toen alle aandacht
gericht was op de opsporingsactiviteiten in Frans-Guyana, was men in Meerzorg
enigszins gerustgesteld. Hij zou immers niet meer in of in de buurt van Meerzorg
zijn en dat gaf relatieve rust. Maar door dit tweede schietincident kwam de angst
hernieuwd en intensiever terug. De wegen in Meerzorg lagen er nu in het donker
opnieuw totaal verlaten bij.
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Dit schietincident stelde de politie voor de vraag of dit weer het werk was van
Lalbahadoer. Volgens de politie wees alles erop dat dat inderdaad het geval moest
zijn. Wie anders zou redenen hebben gehad uitgerekend deze woning te beschieten,
waarin Lalbahadoer zijn geliefde en haar moeder had doodgeschoten? Kennelijk
wilde Lalbahadoer hiermee het signaal afgeven dat hij nog steeds in de omgeving
van Meerzorg te vinden was en niet bijvoorbeeld in Frans-Guyana.
Lalbahadoer had nog een broer en een oude vader op Meerzorg wonen. Niets wees
echter op hun betrokkenheid bij deze actie.
De verklaring van een buurtbewoner dat hij na het schot iemand haastig het huis
van Lalbahadoer zag inschieten, bestempelde de politie als onwaarschijnlijk. Die
bewuste nacht was het pikdonker. Vanwege de algemeen heersende angst leek het
waarschijnlijker dat mensen na zo'n verdacht geweerschot meteen dekking gaan
zoeken en niet buiten uitgebreid op onderzoek uitgaan.
De politie sprak de dag na de aanslag met Lalaji, de vader van Lalbahadoer, die op
dat moment voor het huis van zijn voortvluchtige zoon zat. Hij was zichtbaar zwaar
aan het piekeren en zat wezenloos voor zich uit te staren. Het was hem allemaal te
veel geworden, dat was wel duidelijk. Niet alleen het leven van de nabestaanden van
Silawatie en haar
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moeder, maar ook zijn leven was immers in een hel veranderd.
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Rechercheurs doorzoeken alle ruimtes in Thalia, op zoek naar Lalbahadoer.
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Hier kruipt een rechercheur uit het souffleurshokje van theater Thalia, nog steeds op zoek naar de
voortvluchtige Lalbahadoer.
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Op dit bergweggetje even buiten Mana zou Lalbahadoer gesignaleerd zijn door
gendarmeriecommandant Henri Hamy.

Bij de pijl zou hij uitgegleden zijn. Op de plank zijn zijn voetsporen gemarkeerd. Ook op de
bamboestam rechts zaten moddersporen.
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Strafgevangenkamp Charvein: Very wijst de resten aan van één van de kampvuurtjes. Door de beloning
die was uitgeloofd, zou hij zich extra inzetten voor opsporing en aanhouding van Lalbahadoer.
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Rechts op de foto het gendarmeriehoofdkwartier van Mana.

De pijl geeft de plaats aan waar de sikkel van Ramdhanie werd gevonden op een afstand van ongeveer
zeven meter van het lijk. Inspecteur Mencke verlicht de plek met een flashlight.
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Advocaat Generaal mr. Pronk (zittend) samen met leden van het opsporingsteam bij het lijk van
Ramdhanie.

Compositiefoto van de beschieting van Oedebhaansingh. Hij wordt in zijn rechterschouder geraakt,
terwijl het glas van de petroleumlamp midden op de tafel aan diggelen gaat.
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Opsporing en liquidatie
Het is alweer vijf maanden geleden dat Lalbahadoer uit intens liefdesverdriet in een
vlaag van verstandsverbijstering een dubbele moord begaat, waarbij zijn geliefde en
haar moeder het leven laten.
Sindsdien is de rust op Meerzorg eigenlijk niet meer weergekeerd. Angst bleef
regeren en de samenleving beheersen en van tijd tot tijd zelfs overheersen. Sommigen
spraken zelfs van een ware angstpsychose onder de bewoners. In ieder geval gingen
de mensen sinds het voorval nog steeds niet graag in het donker naar buiten. Als men
om welke reden dan ook als de avond eenmaal was ingevallen buiten moest zijn dan
deed men dat in gezelschap van een huisgenoot, meestal een familielid. De vrouwen
werden in hun bewegingsvrijheid in en rondom het huis extra beperkt. De beperking
gold nu echter ook voor de mannen en dat was een hele uitzondering voor een door
mannen gedomineerde Hindostaanse samenleving.
Normaal gesproken hadden de mannen een continue en welhaast onbeperkte
bewegingsvrijheid tussen hun woning en de Chinese winkel en eigenlijk zelfs
daarbuiten.
's Avonds was de straat dan ook totaal verlaten, in tegenstelling tot vroeger, toen
voornamelijk de mannen en jongens tot heel laat 's avonds op straat bleven hangen
voor de sociale contacten en het laatste nieuws. Televisie was er immers nog niet,
radio's waren dun gezaaid en ze werden
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mondjesmaat gebruikt. De batterijen waren peperduur en dus werd er zuinig mee
omgesprongen.
De straten waren in dit gebied eigenlijk geen straten in de normale betekenis van
het woord. Wat hier voor straat doorging was eigenlijk een smalle zandweg die
Meerzorg verbond met de plantage Peperpot, waarover fietsers, bromfietsers en
sporadisch auto's voorbijkwamen. Verder werd de weg gebruikt door de boeren uit
de omgeving die met hun ossen-, ezel- en paardenwagens hun landbouwgronden
bezochten en de oogst vervoerden.
Van straatverlichting was in de verste verte geen sprake, terwijl de verlichting van
de woningen slechts flauwtjes was door zwakke petroleumlampen. Als je je een
petroleumlamp kon veroorloven, behoorde je tot de welvarenden. De armeren onder
de bevolking moesten het met veel minder doen en verlichtten de huizen met
zelfgemaakte walmende oliepitten.
Van het minste of geringste geluid in het donker, bijvoorbeeld het geritsel van
opwaaiende dorre bladeren op de grond of een opvliegende vogel in de boomkruinen,
kon men mateloos schrikken. Het gaat hier om Suriname, een tropisch land met veel
begroeiing en bos en natuurlijk heel veel dieren, die allemaal geluid kunnen
voortbrengen, afzonderlijk of tegelijkertijd. In het donker konden de mensen daar
erg van schrikken.
Angstaanjagend en schrikwekkend was ook het geblaf van de vele waakhonden.
Soms steeg de angst ten top als het geblaf van de honden opeenvolgend werd
overgenomen door andere honden, zodat het leek alsof er iemand
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voorbijkwam en successievelijk door de waakhonden van de verschillende families
werd opgemerkt. Die persoon zou dan best eens Lalbahadoer kunnen zijn, die uit het
bos was gekomen en aan het rondstruinen was geslagen.
Deze situatie deed zich regelmatig voor. Onder de mensen ontstond dan doodse
stilte. Met een hart dat in de keel klopte, zaten ze angstig af te wachten tot het gevaar
geweken was. Maar de angst bleef. Als het geblaf over was, dan was immers op geen
enkele manier duidelijk geworden wat de reden was van het blaffen.
Grote paniek ontstond er onder de bevolking toen de vrouw van Idi alarm sloeg,
omdat haar man twee dagen daarvoor het bos was ingegaan en daarna niet meer naar
huis was teruggekeerd.
Idi woonde met zijn gezin in Meerzorg en werkte als arbeider bij de plantage
Peperpot. De heer Janssen was de directeur. Idi was een beetje uitgekeken op zijn
werk. Hij was aan het nadenken hoe hij daarin verandering zou kunnen brengen door
iets anders te gaan doen voor zijn broodwinning.
Hij had zich inmiddels laten informeren over de weinige mogelijkheden voor werk
in de omgeving. Wat hem wel interessant had geleken was iets te gaan doen in hout,
al dan niet in samenwerking met iemand met een houtzagerij of misschien wel met
de firma Bruynzeel zelf.
Hij had dit besproken met zijn vrouw. Met enige aarzeling, meer omdat zij wist
dat hij slechts met veel moeite van zijn standpunt zou zijn af te brengen, was zij met
zijn plan
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akkoord gegaan, maar niet van harte. Idi had al eerder aangegeven dat hij het op zijn
werk echt niet meer zag zitten. Op de lange duur zou dat erger kunnen worden en
misschien zelfs gezondheidsklachten geven. In dat geval zouden zij veel verder van
huis zijn.
Nu had zij de zekerheid dat er elke fortnight23 geld binnen kwam. Niet voldoende
voor een rijk leven, maar zij kon daarmee de huishouding draaiende houden. Dat
lukte haar alleen maar omdat zij voor groente en vlees niet afhankelijk was van de
lokale markt. Zij verbouwde zelf groenten en fruit en ze had wat kippen en eenden
op het erf lopen voor eigen gebruik. Als zij soms wat extra geld nodig had, kon zij
daar wat van verkopen. Zodoende kon zij de eindjes wel aan elkaar knopen.
Dat zij twijfels had bij zijn plannen, had te maken met het feit dat zij nu periodiek
op wat geld kon rekenen en niet wist of dat in de toekomst ook weer het geval zou
zijn. Het was vooral die onzekerheid die haar huiverig maakte voor de nieuwe situatie.
Haar twijfels hield zij voor zich. Zij had hem carte blanche gegeven bij het vinden
van de nieuwe draai in zijn arbeidsleven. Ze waren nu al heel lang samen en hij had
in die lange tijd voldoende zijn verantwoordelijkheid jegens het gezin genomen en
bewezen dat zij op hem konden rekenen. Hij was lief voor de drie kinderen, wilde
hen een

23

Periode van veertien dagen
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goede toekomst geven en bovendien zou hij echt niet in zeven sloten tegelijk lopen.
Met instemming van zijn vrouw was Idi dan ook in gesprek gegaan met de directeur
van de plantage Peperpot, de heer Janssen. Deze vond zijn aangekondigde vertrek
jammer, maar hij had zich voorgenomen Idi's plannen niet te torpederen en hij had
zich zelfs bereid getoond tot enigerlei samenwerking in de toekomst.
Om te beginnen had de directeur Idi toestemming gegeven op verkenning te gaan
over het grote terrein van de plantage Peperpot, ter globale inventarisatie van
waardevolle bomen, geschikt voor de houtkap en verdere verwerking.
Op die bewuste ochtend was Idi voor dag en dauw vertrokken. Hij had zijn geweer
meegenomen met voldoende patronen, voor het geval hij wild of gevogelte zou
tegenkomen. Die zou hij kunnen afschieten en meenemen ter consumptie. Maar een
jachtgeweer was bepaald niet alleen een luxe voor de jacht in de oerwouden van
Suriname. Het kon soms levensreddend zijn. In de bossen dreigden gevaren als
hongerige pakiratijgers, die in mensen een prooi zien. Grote krokodillen konden een
gevaar vormen en mensen aanvallen, vooral als zij een nest hebben. Ook bij een
aanval van een boa constrictor zou een geweer zijn nut kunnen hebben, maar dan
meer als slagdan als schietwapen.
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Toen eenmaal alarm was geslagen dat Idi zoek was konden een paar bewoners, die
Idi hadden zien weggaan die bewuste ochtend, zich herinneren twee schoten kort na
elkaar te hebben gehoord, ongeveer anderhalf à twee uur na zijn vertrek. Voor het
overige waren er geen bijzonderheden rond het voorval te melden.
De vrouw van Idi was ongerust en totaal van streek. En dat was begrijpelijk.
Lalbahadoer speelde voortdurend in haar achterhoofd. Zou Idi misschien Lalbahadoer
ergens in het bos zijn tegengekomen, die hem dan - om welke reden ook - zou hebben
doodgeschoten en ergens in de zwampen hebben begraven? Wat een verschrikkelijk
idee was dat. Zij probeerde dat idee dan ook uit haar hoofd te zetten, maar dat lukte
niet.
Omdat de gemeenschap van Meerzorg geen rust meer kende, was zij niet de enige
die met een dergelijk idee in het hoofd rondliep. Ook veel andere buurtbewoners
hielden rekening met het scenario dat Idi door Lalbahadoer was doodgeschoten. Het
meest verschrikkelijke van alles was dat dit openlijk door deze en gene werd
besproken.
Van de vermissing werd aangifte gedaan bij de politie te Paramaribo. De politie
schrok van deze aangifte en nam de situatie zeer serieus, omdat vermissing van
personen op deze wijze een uitzondering was. Het korps van politie van Nieuw
Amsterdam informeerde weldra de politie van Paramaribo, want ook zij hield ernstig
rekening met het scenario ‘Lalbahadoer’ in deze zaak. Ter voorkoming van
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nog meer ellende moest hier zo snel mogelijk korte metten mee worden gemaakt,
was de algemene mening van de politie.
Bij de politie was namelijk door tips van verschillende mensen uit Meerzorg
genoegzaam bekend dat de kans dat Lalbahadoer in de bossen van Meerzorg vertoefde
groot was. Bewoners uit de omgeving die sympathiseerden met de familie van
Silawatie, hadden tot vervelens toe de politie benaderd met tips over de mogelijke
verblijfplaats van Lalbahadoer. Volgens hen zouden familie en vrienden van
Lalbahadoer daar drommels goed van op de hoogte zijn.
Van tijd tot tijd moest hij immers van eten, kruidenierswaren en andere
levensbenodigdheden worden voorzien, anders zou hij in het bos niet zo lang kunnen
overleven. Dat alles was algemeen bekend via de mofokoranti, die op volle toeren
draaide. Noch iemand uit het kamp Silawatie, noch iemand uit het kamp Lalbahadoer
kon ook maar iets concreet aantonen. De bron van elke tip die de politie kreeg was
dan ook van ‘horen zeggen’ en berustte op vage vermoedens.
De mofokoranti wist van geen ophouden, maar waar rook is is vuur. En inderdaad
bracht Lalbahadoer overdag, 's avonds en 's nachts bezoeken aan de bewoonde wereld.
Overdag kon hij natuurlijk niet open en bloot over straat lopen. Voor vervoer
overdag had hij een aantal keren gebruik gemaakt van de diensten van een vriend.
De vriend beschikte over een bakkersfiets, omdat hij als bijverdienste
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brood bezorgde. Voor dit werk had hij een fiets met een grote rieten mand voorop.
Daarin ging Lalbahadoer opgerold zitten en zodoende kon zijn vriend hem brengen
waar hij naar toe wilde.
Tijdens zijn avondbezoeken heeft hij zelfs een aantal filmvoorstellingen bijgewoond
in de Recreatiezaal van Meerzorg. Hij ging de voorstellingen binnen nadat de lichten
waren gedoofd en verliet de zaal net voordat de verlichting aanging voor de pauzes
en het einde van de voorstellingen. Naarmate hij langer in het bos verbleef, nam de
frequentie van die bezoeken gestaag af tot een zeldzaamheid.
Ondanks alle onduidelijkheden rondom de meldingen, nam de politie elke tip over
Lalbahadoer serieus. Het natrekken van alle tips liet veel te wensen over door gebrek
aan menskracht, materieel en middelen. Wat wel en wat niet werd onderzocht of
nagetrokken was natuurlijk bij de bevolking niet duidelijk. Verschillende bewoners
hadden daardoor het idee dat de politie nogal onverschillig omging met de
binnengekomen tips. Het natrekken van de tips liet naar hun gevoel te wensen over.
Een bewoner van Meerzorg die de proef op de som wilde nemen, was een keer in
gesprek met de inspecteur van politie Mencke en vertelde hem over de geruchten
die de ronde deden en wat de algemene mening bij de bevolking over de politie was.
Mencke had daarop gereageerd, zonder zijn irritatie onder stoelen of banken te steken,
met de
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opmerking: ‘We hebben het te druk. Bovendien hebben we te weinig geld,
politieagenten en materieel. Laat die koelieboi24 lekker zitten waar hij zit. Hij doet
geen vlieg kwaad verder. Wij doen wat wij doen, en meer kunnen wij ook niet doen.
Het onderzoek gaat gestaag verder. Heb een beetje geduld!’
Maar als nu onverhoopt zou blijken dat Idi door Lalbahadoer was doodgeschoten,
dan zou plotsklaps het een en ander in een ander daglicht komen te staan. Lalbahadoer
zou dan ineens niet alleen als selectief, maar ook als algemeen gevaarlijk kunnen
worden beschouwd. In dat geval zou de politie haar tot nu toe ingezette strategieën
moeten aanpassen en dat zou een radicale verandering van de aanpak in deze zaak
teweeg kunnen brengen. De politie zou dan meer werk moeten maken van de
opsporing en alerter inspelen op tips of andere signalen die zouden kunnen leiden
tot de oplossing.
Het geval Lalbahadoer had Suriname geconfronteerd met de harde realiteit van een
onhoudbare werksituatie bij de politie. Suriname beschikte wel over een
politieapparaat, maar niemand wist tot dan toe of het adequaat was voor handhavingsen opsporingstaken binnen de Surinaamse samenleving.

24

“Koelie” (volkstaal) is een platte aanduiding van Hindostanen. Koelieboi betekent
koeliejongen.
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Bij bepaalde incidenten was wel komen vast te staan, dat er een tekort was aan
verplaatsings- en verbindingsmiddelen bij de politie. In hoeverre dat probleem
structureel was, was niet bekend. Bij sommigen heerste wel de indruk dat het werk
bij de politie een ‘vrijheid-blijheid-beroep’ was met de slogan: ‘Winti waai lantie
paai25’.
Er waren dus - volgens velen - sterke aanwijzingen dat Lalbahadoer zich nog steeds
in Meerzorg zou bevinden en zich in leven hield met voedsel dat in het bos te vinden
was zoals knollen, wild, gevogelte en vis, aangevuld met levensbenodigdheden
aangereikt door familie en vrienden. Een stabiele situatie welhaast. De politie was
echter bezig een opsporingsplan voor te bereiden, want de situatie mocht niet eeuwig
duren. Het opsporingsplan zou binnen niet al te lange tijd uitgevoerd kunnen worden
en het tijdsbestek was inmiddels al bekend. Een week later zou het gebied worden
uitgekamd.
De politie was bezig een opsporingseenheid samen te stellen van vierhonderd
militairen en een groot aantal politieagenten.
Het gebied dat moest worden uitgekamd, besloeg een groot oppervlak en was zeer
moeilijk toegankelijk. De omgeving was grotendeels zwampgebied met kreken, die
soms heel diep konden zijn, en vele stroompjes. Met die

25

Letterlijk: de wind waait, terwijl de overheid betaalt. Dus: zoals de wind waait, waait mijn
jasje.
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omstandigheden moest serieus rekening worden gehouden bij de organisatie van de
expeditie. De manschappen moesten voor die actie kort, doch specifiek worden
getraind.
Een groot deel van het zwampgebied lag in de regenseizoenen permanent onder
water en de grond was drassig. Men kon soms heel diep, tot aan de liezen en misschien
nog dieper wegzakken in de modder.
Oversteekplaatsen van kreken en andere stroompjes moesten met zorg uitgekozen
worden, wilde men niet kopje onder gaan.
Bovendien waren de kreken en stroompjes die overgestoken moesten worden niet
ongevaarlijk. Naast het feit dat men kopje onder kon gaan, bestond het gevaar van
grote boa's en kaaimannen. Verder waren er bijna overal muskieten die ook malaria
konden overbrengen en was er ander ongedierte in overvloed.
Eén voordeel had het zwampgebied wel. Er waren veel vissen. Iemand die bekend
was met het fenomeen vissen in zwampen, zou beslist geen honger lijden. En
Lalbahadoer was zo iemand.
Het rekruteren, voorbereiden en klaarstomen van de eenheid van vierhonderd
militairen was al een behoorlijk eind gevorderd, toen dat proces doorkruist werd door
twee voorvallen.
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De gouden tip
Korte tijd nadat Idi door zijn vrouw als vermist was opgegeven, kwam Asgar het
politiebureau binnen met de gouden tip.
Asgar was een boezemvriend van Lalbahadoer. Vanaf het moment dat Lalbahadoer
zijn slachtoffers had gemaakt en was gevlucht, was Asgar eigenlijk de enige
contactpersoon tussen het solitaire bestaan van Lalbahadoer in het bos en de bewoonde
wereld. Deze relatie, voortvloeiend uit een jarenlange hechte vriendschap, was de
reden dat Asgar hem niet alleen behulpzaam was bij de vlucht, maar ook in de periode
daarna in het bos.
Asgar was degene die de contacten onderhield tussen Lalbahadoer en zijn familie
en vrienden in de bewoonde wereld. Als koerier functionerend, voorzag hij hem van
levensmiddelen en andere benodigdheden. Als Lalbahadoer 's avonds een keer
heimelijk naar de bewoonde wereld wilde voor een ontmoeting met zijn vrienden en
familie, dan organiseerde Asgar dat.
Zo wist een jeugdvriend van Lalbahadoer te vertellen over één van de
ontmoetingen, waarop Lalbahadoer aangaf lange tijd geen bakkeljauw26 te hebben
gegeten. Daar zou hij erge trek in hebben. Eén van zijn aanwezige vrienden is
diezelfde avond nog naar de Chinees gelopen om voor vijf cent een kwart pond
bakkeljauw te kopen. Deze werd gelijk

26

Ook wel batjauw genoemd, een gezouten gedroogde vis uit de kabeljauwfamilie. Geldt in
de Surinaamse keuken als lekkernij.
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klaargemaakt en Lalbahadoer heeft heerlijk zitten genieten van rijst met bakkeljauw.
Daags na de verdwijning van Idi had Asgar zoals gewoonlijk weer contact met
Lalbahadoer op de afgesproken plek bij ‘Tienpetiya’27 in de zwampbossen van
Peperpot. Lalbahadoer was bij die ontmoeting, die de laatste zou worden, nogal
opgewonden en nerveus voor zijn doen. Hij was zichzelf niet. Hij praatte drukker
dan normaal en er was echt iets aan de hand, zoveel was Asgar wel duidelijk. Bij tijd
en wijle werd hij zelfs onvriendelijk en nors tegen Asgar. Het gesprek verliep niet
gladjes en amicaal, zoals gewoonlijk. Hij was zijn eigen stress niet de baas.
Asgar informeerde hem over de weetjes van de bewoonde wereld en stelde hem
verder op de hoogte van de activiteiten van de politie en de op handen zijnde
opsporingsactiviteiten. Verder vertelde Asgar over de mysterieuze verdwijning van
Idi. Vanaf dat moment werd Lalbahadoer zichtbaar nog onrustiger. Hij bekende
uiteindelijk inderdaad Idi te hebben neergeschoten op de terugweg naar huis, niet
ver van zijn kamp. Hij zou hem op de plaats waar hij hem had neergeschoten,
respectvol hebben begraven met tranen in de ogen.

27

Letterlijk: de drie poelen. Ergens in het grote zwampgebied waren drie diepere gedeelten,
die in tijden van droogte als poelen bleven bestaan.
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Asgar moest vooral begrijpen, dat Lalbahadoer de enige bewoner van zijn domein
was en zou blijven. Ieder ander kon zijn domein wel betreden, maar het nooit levend
verlaten. Personen die zijn domein levend zouden verlaten, zouden hem bij de politie
kunnen aangeven.
Nadat hij dit alles had verteld, maakte zich een grote irritatie en onrust van hem
meester en hij viel uit zijn rol. Op dreigende toon maakte hij Asgar duidelijk dat als
hij het ooit het in zijn hoofd zou halen hem bij de politie aan te geven, hij ook hem
zonder pardon zou neerschieten. Asgar schrok enorm van deze uitval, maar bewaarde
zijn kalmte voor het moment.
Op de terugweg draaide bij Asgar een verschrikkelijke film in zijn hoofd. Nog steeds
niet bekomen van de schrik van de opmerking van daarnet, schoten er wel duizend
beelden tegelijk door zijn hoofd. ‘Natuurlijk kan Lalbahadoer geen kant op’, dacht
Asgar bij zichzelf. ‘Hij zit klem. Hij praat wel met bravoure over zijn koninkrijk
midden in de bossen, omringd door de grote zwamp, maar dat biedt natuurlijk geen
honderd procent bescherming tegen de politie. De politiemolen is onderdeel van de
overheid: hij maalt langzaam, maar wel gestaag. Vroeg of laat wordt hij natuurlijk
in het bos ontdekt. Misschien al vóór de aanstaande grootschalige opsporingsexpeditie,
maar voordat die expeditie een feit is kan er heel wat gebeuren, waardoor Lalbahadoer
de indruk zou kunnen krijgen dat hij verlinkt is door mij. Krijg ik bij Lalbahadoer
dan nog de kans iets te verklaren, te weerleggen of klinkt dan al meteen de taal van
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het jachtgeweer? Lalbahadoer is aangeschoten wild. Ik hoef van hem dan ook niet
veel begrip te verwachten. Mijn leven is acuut in gevaar’.
‘Op de allereerste plaats is hij zijn geliefde definitief kwijt. Op de tweede plaats
heeft hij nu al drie moorden op zijn geweten, waar hij redelijk mee schijnt te kunnen
doorleven. Bij een volgende gelegenheid zal hij geen clementie hebben en kiezen
voor de kogel, want hij heeft niets meer te verliezen. Als hij wordt opgepakt, levert
hem dat een levenslange gevangenisstraf op’, maakte Asgar in zijn hoofd de balans
op. ‘De relatieve vrijheid die hij nu heeft, zal hij vroeg of laat kwijtraken. Wat komt
er dan voor in de plaats? Achter de tralies..., en dat kan nooit een aantrekkelijk
perspectief voor hem zijn. Als het erop aankomt, zal hij in staat zijn ook mij naar de
andere wereld te helpen, dat heeft hij letterlijk gezegd’. Ook nu weer kwam Asgar
tot de conclusie dat zijn leven echt in gevaar was.
Hij werd gek van de worsteling en alle beelden die kriskras door zijn hoofd schoten.
Hij had het gevoel dat hij niet meer helder kon denken.
‘De politie zal haar opsporingsactiviteiten onder geen beding staken en dat betekent
dus direct gevaar voor Lalbahadoer. Zijn leven staat dus op het spel. Hij is daarvan
nu doordrongen. Nogmaals, de politie is bezig een opsporingsleger samen te stellen.
Met vierhonderd militairen is het uitkammen van het bos van Peperpot geen
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grote opgave. Voor Lalbahadoer zal er dan ook geen ontkomen meer zijn. Alles is
een kwestie van tijd’.
Langzamerhand werd het Asgar helder dat niet alleen Lalbahadoer maar ook hij
in gevaar was. Maar die conclusie was niet nieuw. Onbewust was hij zich daar altijd
al van bewust. De vraag nu was hoe hij uit dat verschrikkelijke dilemma kon komen.
Dit dwong hem - naar zijn eigen gevoel - tot verraad jegens zijn jeugd- en
boezemvriend. Hij zag geen andere uitweg en stapte zo uit het bos gekomen,
rechtstreeks op de politie af en deed zijn verhaal.
Hij vertelde over de aanwezigheid van Lalbahadoer in de bossen van Peperpot, het
koninkrijk dat hij inmiddels daar zou hebben opgebouwd met een riant onderkomen
van wel twee verdiepingen, naar eigen zeggen. Asgar had dat zelf niet gezien en bij
zijn weten niemand anders, behalve Idi, die dat met de dood heeft moeten bekopen.
Het domein van Lalbahadoer was moeilijk bereikbaar. Het vertoonde gelijkenis met
de voor het koloniale leger en politie moeilijk bereikbare vestingen van de Marrons,
de gevluchte negerslaven van weleer, zoals Fort Boucou, Fort Broos of Fort Wii in
het district Commewijne, van waaruit zij de vrijheidsstrijd hebben gevoerd.
Het ‘fort’ van Lalbahadoer zou dan ook zeer moeilijk bereikbaar zijn. Midden in
de moeilijk begaanbare zwamp moest zich ergens als een soort eiland een schelprits
bevinden. Op de schelprits stond een grote mira-
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oedoeboom28, waaronder en waartegen hij zijn ‘paleis’ zou hebben gebouwd. Vanaf
de tweede verdieping - Asgar kon zich er met de beste wil van de wereld geen
voorstelling van maken - zou hij in staat zijn de hele omgeving te overzien. Elke
indringer van het domein zou weldra opgemerkt worden. Bovendien was het door
de natuurlijke barrières praktisch onmogelijk zijn hut snel en ongemerkt te naderen.
Je moest er de weg weten, anders kwam je er niet. Nog afgezien van het feit dat je
moest oppassen niet ten prooi te vallen aan tropische ziekten, slangen, kaaimannen
of tijgers.
Indringers zouden het domein wel kunnen binnenkomen, maar het niet levend
verlaten en dat was precies wat Idi ook overkomen was.
Na de gouden tip van Asgar wijzigde de politie even snel als radicaal het nog in
ontwikkeling zijnde opsporingsplan. De politie ging pragmatisch te werk en besloot
tot een doelgerichte opsporingsactie in de bossen en zwampen van Peperpot.
De voorbereidingen van de grote operatie om vierhonderd militairen te mobiliseren
en samen met een groot aantal politiebeambten naar Peperpot te sturen met als
opdracht het grote gebied van de plantage uit te kammen, werd subiet

28

Lat. naam: Triplaris surinamensis. Van het hout worden onder andere pagaaien (peddels)
gemaakt.
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afgeblazen en in de plaats daarvan kwam een kleinschaliger opsporingsactie waaraan
nu alleen de politie deelnam.
Er werd een politie-eenheid van dertig man geformeerd onder leiding van inspecteur
Mencke met als speciale opdracht Lalbahadoer op te sporen in de bossen van Peperpot
en hem te arresteren. De agenten kregen te horen dat Lalbahadoer in een zelfgebouwde
boomhut zou verblijven op een kleine schelprits, als een eiland gelegen midden in
een groot en moeilijk bereikbaar zwampgebied op ongeveer drie kilometer afstand
van de fabriek van de plantage.
Er werd een kerngroep gevormd, die gekleed zou gaan in het camouflerende
militairgroen. Deze kerngroep bestond uit de politiebeambten Kamperveen, die het
commando zou voeren, Fräser en Talens. Op een later moment werden aan de
kerngroep toegevoegd de politiebeambte Sloot en de buitengewoon agent van politie
Dilmohamed.
De kerngroep kreeg de moeilijke opdracht de zeer vuurgevaarlijke Lalbahadoer
te besluipen. Hierbij werd de manschappen duidelijk gemaakt zorgvuldig te werk te
gaan en vooral geen onnodige risico's te nemen. Zij werden bewapend met karabijnen
en kregen uitdrukkelijk toestemming gericht te schieten bij gevaarlijke situaties.
De groep onderging overdag en 's avonds een spoedtraining. Bij één van de
nachtelijke oefeningen kwamen de beambten Kamperveen, Fräser en Talens,
weliswaar op enige afstand, oog in oog te staan met een pakiratijger, die in hun
richting kwam aangeslopen.
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Duidelijk een hongerig exemplaar, waarvoor je best bang kan zijn. De beambten
zagen zich genoodzaakt uit lijfsbehoud het dier neer te schieten.
Tijdens de oefeningen van de dag erna zagen zij een tijgerkat. Dit beest is niet zo
gevaarlijk als de pakiratijger, maar voordat de mannen ook maar iets konden
ondernemen, maakte hij zich uit de voeten door weg te vluchten en te verdwijnen in
het donkere bos.
De overige vijfentwintig leden van de opsporingsgroep kregen de taak als dekking
te fungeren voor de kerngroep. Deze dekkingsgroep stond onder leiding van de
adjunct-inspecteur van politie Waaldijk.
Ook deze groep onderging een spoedtraining en werd voorbereid op de zware
taak.
De reputatie van Lalbahadoer als schutter was de reden dat onder de manschappen
grote opgewondenheid heerste. Men was bang dat men op een onverwacht moment
ergens in het dichtbegroeide deel van het bos oog in oog met hem zou komen te
staan. Wat doe je dan? Tot overgave dwingen of direct de taal van het geweer laten
klinken?
In de zeer vroege ochtend van vrijdag 12 februari 1954 staken de dertig mannen met
de veerboot Ansoe de Surinamerivier over naar Meerzorg om in de buurt van de
plantage Peperpot te zoeken naar Lalbahadoer. Inspecteur Mencke, die het commando
voerde over de Kerngroep, was een dag eerder naar Peperpot vertrokken om te
controleren
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of alle noodzakelijke voorbereidingen waren getroffen, zodat de manschappen de
volgende dag zonder problemen aan de expeditie konden beginnen.
Nadat de manschappen - volgens plan heel vroeg - op Peperpot waren gearriveerd,
kon de expeditie van start gaan.
Het eerste deel van de tocht verliep gemakkelijk, over een stuk zandweg van de
plantage, die vrij snel overgaat in een looppad. Dit pad was goed begaanbaar en werd
dagelijks gebruikt door jagers, vissers en hengelaars. Het goed begaanbare pad gaat
over in een minder goed begaanbaar gedeelte, dat meer op een bosspoor lijkt. Dit
pad werd niet frequent gebruikt door jagers of vissers. Het waren de meer verwoede
jagers en vissers die hier kwamen, want de tropische ontberingen namen hier een
aanvang.
Hoewel het nog vrij vroeg in de ochtend was, was de hitte al voelbaar en de
luchtvochtigheid maakte de tocht extra zwaar. Hier en daar was de begroeiing heel
dicht en soms moest er een trail29 worden gekapt om er door te kunnen komen. Dat
open kappen gaat gepaard met enig lawaai, dus die acties moesten behoedzaam
worden uitgevoerd. De beambten moesten het moerasgebied van de zwampen
doorwaden en kreken oversteken, die soms heel diep waren. Omdat het
spreekwoordelijke kruit hier letterlijk droog moest worden gehouden, leed de
voortgang er soms behoorlijk onder.

29

Een doorgang door dichte begroeiing in het bos.
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Er diende zich een tegenvaller aan toen opeens een politieagent een noodkreet slaakte,
omdat hij door een krokodil in zijn bil was gebeten. Hoewel hij niet levensgevaarlijk
werd verwond, kwam de beet wel goed aan. Zijn kleding voorkwam voorkomen dat
er niet een hap uit zijn bil was genomen door de krokodil. Voor hem en twee collega's
betekende deze pech tevens een einde van de spannende expeditie. Met hun drieën
maakten zij rechtsomkeert, terwijl de rest verder ging.
Deze manschappen van de politie waren in tegenstelling tot de militairen, die
aanvankelijk ook aan de actie zouden deelnemen, een beetje onwennig en niet echt
getraind voor opsporingstaken als deze onder dergelijke tropische omstandigheden.
De militairen waren van het plan geschrapt, omdat de gouden tip van Asgar een
algemene en grootschalige klopjacht overbodig had gemaakt. Nu was immers de
verblijfplaats van Lalbahadoer precies bekend geworden.
Omstreeks tien uur in de ochtend kwam het opsporingteam in de buurt van de
schelprits. De rits werd als zodanig herkend door de beschrijving van Asgar. Bijna
tegelijkertijd zag Kamperveen als eerste uit de groep Lalbahadoer.
Hij kwam aanlopen met een grote bos pinabladeren30 op zijn rug, de houwer in
zijn hand en het geweer over zijn

30

De pinaboom is een palmboom die in het wild in Suriname groeit. De bladeren worden, na
een speciale voorbereiding, als dakbedekking gebruikt van eenvoudige huizen en hutten van
boslandbewoners.
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schouder. Eenmaal op de rits gooide hij de pinabladeren op de grond, zette zijn
geweer rechtop tegen de mira-oedoeboom en begon de pinabladeren te kappen, langs
de hoofdnerf te scheuren, in tegenovergestelde richting tegen elkaar aan te leggen,
te bundelen en ordentelijk te stapelen. De bedoeling van deze handelingen was de
pinabladeren te bewerken zodat zij als dakbedekking konden dienen.
Naar later zou blijken, had hij de pinabladeren nodig voor een tweede kamp op
enige afstand van zijn huidige onderkomen. In het tweede kamp wilde hij zich
kennelijk onder bepaalde omstandigheden kunnen terugtrekken.
Bijvoorbeeld bij politiedreiging.
Ook de andere leden van de groep zagen Lalbahadoer kort daarna, maar de afstand
was te groot om hem te sommeren tot overgave. Besloten werd om hem vanuit twee
richtingen te besluipen. Kamperveen zou dit samen met Sloot en Dilmohamed vanuit
de ene richting doen, terwijl Fräser en Talens hetzelfde zouden doen vanuit een
andere richting. Maar ineens stopte Lalbahadoer alle activiteiten en wandelde weg.
De kerngroep verloor hem uit het zicht en de mannen moesten wachten.
Fräser en Talens kropen ondertussen heel voorzichtig voorwaarts en hoorden even
later een kloppend geluid. Zij gingen verder op het geluid af en zagen Lalbahadoer
bij de stevige stam van de mira-oedoeboom zitten en patronen vullen voor zijn
jachtgeweer. Het dubbelloops jachtgeweer stond nog steeds rechtop tegen de boom.
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Fräser en Talens overlegden even. Fräser zou Lalbahadoer sommeren zich over te
geven. Talens zou daarvoor eerst omlopen en het geweer grijpen, waardoor
Lalbahadoer eensklaps zou zijn ontwapend. Door deze handelwijze zouden de
politieagenten Lalbahadoer levend kunnen opbrengen. Fräser zei tegen Talens dat
hij alvast met zijn karabijn in de aanslag moest staan voor actie, indien nodig. Zelf
zou hij Lalbahadoer in het Hindostaans sommeren zich over te geven.
Terwijl zij nog aan het overleggen waren, viel dit plan in het water. Lalbahadoer
rook om de één of andere reden onraad, waarschijnlijk door een voor hem ongewoon
geritsel of ander geluid.
Hij keek op, eerst in de richting van Kamperveen, die hem al heel dicht was
genaderd, en vervolgens in de andere richting, waar hij nog minimaal twee ‘militairen’
ontwaard moet hebben, namelijk Fräser en Talens. ‘Ik ben door militairen omsingeld’,
moet het als een flits door zijn hoofd zijn gegaan. In feite was hij omsingeld door de
politie, waarvan de leden van de Kerngroep in militairgroen gekleed gingen als
camouflage.
Hij sprong op als door een wesp gestoken, waarschijnlijk met de bedoeling zijn
geweer te grijpen. Op datzelfde moment sommeerde Fräser Lalbahadoer in het
Hindostaans om zich over te geven. Lalbahadoer schrok hevig en riep eveneens in
het Hindostaans: ‘Are baap re baap, kaun hamme hnja dekh leis?’31

31

O, Vader wie heeft mij helemaal hier gezien?
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Het snelle opspringen, de uitroep en de vluchtbeweging die hij met zijn lichaam
maakte waren voor Fräser het signaal dat hij zich mogelijk uit de voeten wilde maken.
Hij nam geen enkele risico en loste het eerste schot. Zijn karabijn had hij al die tijd
al schietklaar in de aanslag, dus het was een kwestie van snel de trekker overhalen.
Het schot trof Lalbahadoer in zijn zij.
Lalbahadoer deed nog een stap naar voren, keerde zich om en op dat moment gaf
Talens vuur. Dit schot trof Lalbahadoer dodelijk in de rug. Hij viel ter plekke neer
en stierf heel kort daarna.
Toen Lalbahadoer eenmaal was doodgeschoten bleek dat het drama zich had
afgespeeld op een plantage nog verder gelegen dan Peperpot, namelijk La Liberté.
Toen werd duidelijk hoe diep Lalbahadoer het bos in was gevlucht om uit handen
van de politie te blijven. De gigantisch grote plantage Peperpot had hij dus achter
zich gelaten, om zijn verblijf op te zetten in La Liberté.
Langzaam aan verspreidde zich het bericht van de opsporing en het doodschieten
van Lalbahadoer door de politie in Paramaribo, Meerzorg en overige delen van het
land. De radio - Suriname had toen nog geen televisie - speelde daarbij een centrale
rol. Met korte nieuwsflitsen werd het nieuws gebracht. Er was nog maar één
gespreksonderwerp in de stad, op de markt, op straat,
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eigenlijk overal. Op Meerzorg ging het bericht als een lopend vuur.
De mensen op Meerzorg haalden opgelucht adem, omdat het gevaar Lalbahadoer
geweken was, zodat iedereen weer kon gaan en staan waar en wanneer hij maar
wilde, overdag, 's avonds of 's nachts.
Men dacht hiermee ook af te zijn van de mysterieuze voorvallen op Meerzorg,
zoals het nooit opgeloste geweerschot op Oedebhaansing, een broer van Silawatie.
De situatie op Meerzorg 's avonds en 's nachts, vergeven van de angst waardoor de
mensen de straat niet opgingen, werd vergeleken met de noodtoestand. Ook daaraan
kwam dan nu een eind, zo was de algemene mening.
Bijzonder opgelucht bleken ook de nabestaanden en familieleden van de slachtoffers
van Lalbahadoer te zijn. De familie Ramsing, familie van wijlen Silawatie en haar
moeder, plaatste een advertentie in de dezelfde editie van De Tijd als waarin over
de opsporing en het neerschieten van Lalbahadoer werd bericht. In de advertentie
werd dank betuigd aan een ieder die betrokken was geweest bij de opsporing van
Lalbahadoer.
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Dankbetuiging
Hierbij wordt door de familie
Ramsing
Woonachtig te Meerzorg, van harte dank gezegd aan de Procureur
Generaal, de Centrale Recherche, het Korps Gewapende Politie, de
Politie-Commandant van Meerzorg en allen die door hun volharding en
moed hebben bijgedragen tot opheffing van het gevaar voor de familie en
vele landbouwers te Meerzorg en omgeving door de opsporing en het
vinden van LALBAHADOER
Maar sommige mensen waren ook minder blij en zij plaatsten kanttekeningen bij het
hele gebeuren rondom de opsporing en liquidatie van Lalbahadoer. Dat waren
voornamelijk de familieleden, vrienden en sympathisanten van Lalbahadoer. Zij
hadden de relatie tussen Lalbahadoer en Silawatie graag bekroond gezien in een
huwelijk, dat dan een zeer bijzonder karakter zou hebben gedragen omdat bruid en
bruidegom elkaars buren waren. Maar de ontluikende bloemknop, waarmee de liefde
tussen de twee kon worden vergeleken, was abrupt en gewelddadig van de plant
afgerukt. ‘Romeo en Julia’ waren beiden dood.
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De manschappen waren uit de zwamp gekomen en moesten nog een diepe sloot oversteken om het
bos in te kunnen waar zij weer vaste grond onder de voeten zouden hebben. Bij het doorwaden van
deze sloot kwamen de politiemannen tot de borst in het water.
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Het tweeverdiepingenkamp van Lalbahadoer, tegen een enkele mira-oedoeboom aangebouwd. De
pijl wijst de plek aan waar hij werd doodgeschoten. Vlak boven de pijl is de trap zichtbaar, waarlangs
hij naar de eerste en tweede verdieping kon klimmen.
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Het kamp van Lalbahadoer in het bos. Vóór het kamp staan (van links naar rechts) Kamperveen,
Fräser en Talens. Het kamp is ongeveer zes meter hoog en heeft een tweede verdieping op ongeveer
vier meter hoogte. Het kamp staat op de begane grond op de schelprits, een soort eilandje in de zwamp.
Op de plek waar de agenten staan viel Lalbahadoer dood neer.
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Nadat het lijk uit de zwamp was gedragen, werd het per boot verder vervoerd naar plantage Peperpot.
Dat gebeurde onder politiebewaking.
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Bij de sluis van plantage Peperpot werd de deken die over het lijk van Lalbahadoer gespreid lag, even
opgelicht door een politieman om het lijk aan de autoriteiten te tonen. Fotograferen van het lijk van
dichtbij was verboden. De donkere pijl wijst op het bebloede gelaat van Lalbahadoer.
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Op deze foto is de geweldige drukte te zien aan de Waterkant bij de aankomst van het vaartuig met
het lijk van Lalbahadoer.

Bish Ganga, Lalbahadoer. Een fatale liefde

123

Autoriteiten komen kijken
De hele groep van politieagenten was opgelucht over het verloop van de expeditie.
Van de kant van de politie waren geen slachtoffers te betreuren. Terwijl de deelnemers
aan deze expeditie een beetje op adem probeerden te komen, werd radiografisch het
bericht over de stand van zaken naar Paramaribo gestuurd. Het bericht dat Lalbahadoer
dood was, bracht een enorme opluchting teweeg onder de bevolking van Paramaribo,
Meerzorg en uiteindelijk het hele land.
Toen de autoriteiten in Paramaribo het bericht ontvingen dat Lalbahadoer dood was,
besloten ze nog dezelfde middag ter plekke poolshoogte te gaan nemen. Er werd heel
snel een delegatie samengesteld, bestaande uit mr. De Niet, procureur-generaal, mr.
Pronk, advocaat-generaal, de heer Douglas, fungerend hoofd van de gewapende
politie, de heer Gummels, fungerend hoofdinspecteur van politie, de heer De Miranda,
inspecteur en de heer Waaldijk, adjunct-inspecteur van politie.
De reis ging van Paramaribo naar Meerzorg met de veerboot Ansoe, en daarna per
auto naar plantage Peperpot. Vandaar begon voor hen dezelfde barre voettocht die
de politiebeambten op die bewuste ochtend ook hadden gemaakt, en die leidde naar
de schelprits van de plantage La Liberté.
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De tocht naar de verblijfplaats van Lalbahadoer of beter gezegd het Fort van
Lalbahadoer, waar hij zich heer en meester had gevoeld en zich veilig waande, viel
de autoriteiten zwaar. De tocht ging door bos en zwamp. Veel kreken en stroompjes
moesten worden doorwaad en doorkruist. De hitte, samen met de hoge vochtigheid,
ging de mannen gaandeweg steeds zwaarder vallen. Tijdens de tocht kreeg men ook
veel last van vliegen, muskieten en ander tropisch ongedierte. Uiteindelijk bereikten
de autoriteiten de plaats en de vesting van Lalbahadoer waar hij was doodgeschoten.
Tegen en onder de grote mira-oedoeboom stond zijn kamp van twee verdiepingen;
de autoriteiten keken er met ontzag naar. Het was bijna onmogelijk dat hij dat in zijn
eentje had kunnen bouwen, maar aanwijzingen dat anderen hem daarbij zouden
hebben geholpen waren er evenmin.
Nadat de situatie was opgenomen, globaal verkend en de verantwoordelijken verslag
hadden gedaan van wat er zich die ochtend had afgespeeld, nam procureur-generaal
mr. De Niet het woord en sprak de agenten toe die aan de klopjacht hadden
deelgenomen.
Hij prees hen voor de prestatie, de barre tocht en de ondergane ontberingen en
sprak extra waarderende woorden aan het adres van de leden van de Kerngroep voor
hun kunde en moedig optreden. Verder werd iedereen bedankt die in welke vorm
dan ook en al dan niet in stilte, zijn medewerking had verleend door bijvoorbeeld
informatie te verstrekken aan de politie, waardoor Lalbahadoer kon
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worden opgespoord. Met deze woorden bedankte hij klaarblijkelijk Asgar in het
bijzonder voor zijn cruciale informatie en aanwijzingen, zonder daarbij hem expliciet
bij naam te noemen.
De heer Janssen, directeur van Plantage Peperpot, werd ook persoonlijk bedankt voor
alle medewerking die hij had verleend aan het opsporingswerk op zijn plantage. Niet
alleen had hij de hele operatie op zijn plantage toegelaten, hij was zelf daadwerkelijk
met dit probleem in de weer geweest en hij is zelfs mee op expeditie gegaan.
Hij maakte verder bekend dat nog diezelfde middag het lijk voor sectie naar
Paramaribo werd vervoerd en dat er beslag werd gelegd op alle daar aanwezige
bezittingen van Lalbahadoer. De volgende dag zou een team terugkomen om de
situatie op te nemen en in kaart te brengen.
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De weg terug
Na een vluchtige inspectie van de verblijfplaats van Lalbahadoer, de omgeving en
het kamp werd duidelijk dat hij een waar fort voor zichzelf had gecreëerd, dat wat
situering en opzet betrof praktisch overeenkwam met de vestingen van de forten van
de Marrons. Deze marrons voerden vanuit deze locaties hun vrijheidsstrijd met de
plantage-eigenaren en de overheid. Lalbahadoer had gerekend op een zeer langdurig
en permanent verblijf hier, zoveel was wel duidelijk.
Het lichaam van Lalbahadoer moest door zwamp en bos met veel natuurlijke
hindernissen worden vervoerd naar plantage Peperpot en van daaruit verder.
De mannen van de expeditie waren niet optimaal toegerust voor taken als deze,
omdat zij eigenlijk niet tot routineklussen van de politie kon worden gerekend. De
persoonlijke uitrusting voor deze missie bestond uit nauwelijks meer dan een karabijn.
Sommigen droegen ook nog een kapmes, dat onontbeerlijk was voor de tocht. Men
moest immers vaak een doorgang maken in de dichte begroeiing door deze open te
kappen. Van proviand van enige betekenis was geen sprake. Evenmin beschikten de
expeditieleden over bivakspullen en overlevingspakketten, waarmee bijvoorbeeld
overnacht zou kunnen worden in het bos.
Onder de manschappen bevonden zich wel fervente jagers, die vaker op jacht
gingen op groot wild in de bossen van
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Suriname. De omstandigheden waren dezelfde en zij hadden ervaring met het naar
huis vervoeren van afgeschoten groot wild.
Als zij bijvoorbeeld een hert, een pakira32, een pingo33 of een kapoewa34 hadden
geschoten, dan moest dat met speciale technieken op de schouders worden gedragen
naar de bewoonde wereld. Die technieken waren ruimschoots onder veel van de
mannen bekend en vaker beproefd, maar nu was het probleem toch fundamenteel
anders. Het betrof nu het lijk van een volwassen man met minimaal twee of driemaal
het gewicht van het gedode grote wild. Voor het vervoer van wild kon men kiezen
voor een dunne, stevige en stijve stam of tak, die niet zou doorbuigen onder het
gewicht van het dier. Ook kon een draagbaar gemaakt worden van twee boomstammen
of stevige takken aan weerszijden met dwarstakken in de vorm van een bed, waarop
het wild liggend en vastgesjord kon worden vervoerd.
In dit geval was de keuze niet moeilijk. Het moest een draagbaar worden. Snel gingen
de mannen op zoek naar het geschikte materiaal en andere benodigdheden in het
omliggende bos en ze construeerden een draagbaar van dunne boomstammen en
stevige takken.

32
33
34

variëteit bosvarken
idem
groot knaagdier dat in water leeft
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Vier boomstammetjes of takken werden twee aan twee boven elkaar gebonden met
dunnere takken als dwarslatten. Boven de dwarslatten werden lange dunne takken
gelegd en vastgebonden, zodat het geheel eruit zag als een houten bed zonder poten.
Het bindwerk werd gedaan met lianen, die volop in de omgeving groeiden.
Nadat het lijk op de draagbaar was geplaatst werd het daaraan vastgesjord, eveneens
met lianen.
De draagbaar was dus eenvoudig, maar wel functioneel en vooral met
vindingrijkheid ingenieus in elkaar gezet. Het was sterk genoeg om de vracht te
dragen. De draagbaar kon - daar waar nodig - vastgebonden als op skilatten op een
in tweeën gespleten boomstam over de grond worden gesleept. Bij vervoer van groot
wild werd die techniek ook toegepast, omdat slepen onder bepaalde omstandigheden
beter ging dan dragen. Tijdens vervoer door de zwampen en het oversteken van
kreken en stroompjes, kon de baar op de schouders worden gedragen.
Na een zware tocht, waarbij het lijk ook soms over de grond moest worden gesleept
vanwege het slechte terrein, maar de meeste tijd op de schouders werd genomen van
veel mannen, kwam de groep op de grens van Plantage Peperpot bij een
irrigatiekanaal. Daar werd het lijk in een kleine boot geladen, waarin normaal
gesproken de oogst van koffie en cacao werd vervoerd.
Dit betekende voor de dragers een hele verlichting, want de zware last van de
draagbaar met het lijk erop kon nu van hun schouders af.
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Het lijk werd verder naar de sluis van de plantage gevaren, waar zich inmiddels al
een heleboel toeschouwers hadden verzameld. Zij hadden via de radio of mofokoranti
van de gebeurtenis gehoord. Alle aanwezigen wilden, gedreven door nieuwsgierigheid
of sensatiezucht, een glimp opvangen van Lalbahadoer, die hen gedurende zo'n lange
tijd in zijn angstgreep had gehouden. Voor een niet onaanzienlijk deel van het publiek
was hij echter ook de stoere bink, de held of een echte ‘Lalbahadoer’35.
Bij de sluis van Peperpot werd het lijk in een kist gelegd, die ondertussen van
Paramaribo was overgevaren.
Dokter Elliot inspecteerde het lijk en stelde de dood en de doodsoorzaak vast. Ook
Lalaji36 was aanwezig om het lijk te identificeren.
Toen Lalaji op de fiets van huis vertrok om naar Peperpot te gaan voor de identificatie
van zijn zoon, werd hij uit het naastgelegen huis waarin Silawatie had gewoond door
een boze mannenstem nageroepen: ‘Ga maar kijken, het grootwild is inmiddels uit
het bos aangevoerd’, waarmee

35

36

Ambigu: Een ‘bahadoer’ betekent in het Sarnami (dialect van Indiase Bhojpuri, gesproken
in de deelstaten Uttar Pradesh en Bihar van India) een dapper persoon of een held, ook in
het leger. ‘Lal’ betekent zoon, terwijl toevalligerwijs zijn vader Lala werd genoemd.
‘Lalbahadoer’ kan dan ook worden uitgelegd als de dappere zoon of held van Lala.
De toevoeging ‘ji’ is een respectvolle aanspreking van iemand, vergelijkbaar met ‘meneer’.
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uiting werd gegeven aan de boosheid, het verdriet en de frustratie van de familie van
de slachtoffers.
Hij reageerde niet op die roep en vervolgde zijn weg met ingehouden woede en
verdriet.
Bij de sluis aangekomen trof hij nog een aantal vrienden en familieleden aan. Hij
heeft het lijk met zeer veel verdriet en pijn in zijn hart kunnen identificeren.
Er heerste een grimmige sfeer en het publiek was duidelijk verdeeld in een neutrale
groep en twee tegenover elkaar staande groepen, die respectievelijk sympathiseerden
met Lalbahadoer en de familie van Silawatie. Ondanks de zeer treurige situatie
maakten mensen uit de twee tegenover elkaar staande groepen lelijke opmerkingen
tegen elkaar. Tot een openlijke uitbarsting kwam het echter niet.
Iemand uit het publiek zei: ‘Jammer dat het niet tot een sprookjeshuwelijk is
gekomen’.
Onder de ogen van de omstanders werd het lijk overgeladen in een grotere boot met
buitenboordmotor, zoals er zoveel waren en waarmee een alternatieve particuliere
veerdienst tussen Paramaribo en Meerzorg werd onderhouden.
De boot voer daarop de sluis uit en vervolgens de Surinamerivier op voor de
oversteek naar Paramaribo.
Door de tamtam leek het alsof ook heel Paramaribo was uitgelopen en zich had
verzameld aan de Waterkant, om het lijk van Lalbahadoer binnengedragen te zien
worden.
Vanaf de Waterkant werd het lijk per auto naar 's Lands Hospitaal vervoerd, waar
sectie werd verricht. Dit alles vond plaats onder leiding en toezicht van de politie.
De
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politie heeft het lijk vanaf het moment van doodschieten geen moment uit het oog
verloren.
Nadat op het lijk sectie was verricht, werd het niet vrijelijk aan de familie beschikbaar
gesteld. Daar was de familie teleurgesteld over en ook kwaad omdat gebleken was
dat hij twaalf kogelgaten in zijn lichaam had. De politie verloor het lijk nog steeds
geen moment uit het oog. Onder haar leiding en in aanwezigheid van een kleine
groep mensen, onder wie naaste familie en enkele vrienden, vond in besloten kring
de teraardebestelling plaats op de armenbegraafplaats Veldrust, onder de bevolking
meer bekend als Pikin Tiki37.
Sommige familieleden en vrienden van Lalbahadoer waren niet op de begrafenis
aanwezig omdat zij daarmee ‘kleur’ zouden bekennen. Door aanwezig of juist niet
aanwezig te zijn zou men impliciet aangeven tot de groep van Lalbahadoer dan wel
tot de groep van Ramsing te behoren. Een dergelijke keuze kon consequenties hebben
voor het persoonlijke functioneren in de Meerzorgse samenleving. Behorend tot of
sympathiserend met de groep Lalbahadoer betekende immers een keuze tegen de
groep Ramsing en omgekeerd, met alle daarbij behorende sociale implicaties van
dien.

37

Letterlijk: kleine stok of paaltje; hiermee wordt aangegeven dat het hier een begraafplaats
betreft voor armen. Klein paaltje in plaats van een groot (graf)monument is de letterlijke
vertaling.
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Zo zou men volgens Hindostaans gebruik - zeker in die tijd - bijvoorbeeld de
uitnodigingen voor een huwelijk of andere feestelijkheden mislopen van de ‘groep’
Ramsing, als men zich nadrukkelijk als lid van de ‘groep’ Lalbahadoer had
gepresenteerd en vice versa.
Bij begrafenissen gold deze sociale regel niet. In die gevallen werden geen
‘uitnodigingen’ verstuurd en werd iedereen geacht aanwezig te zijn om de treurende
familie te condoleren, sterkte toe te wensen en eventueel hand- en spandiensten te
verrichten.
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Terug naar het kamp
Zaterdag, de dag nadat Lalbahadoer was doodgeschoten, werd een team van
opsporingsambtenaren geformeerd om terug te gaan naar zijn verblijfplaats voor
inventarisatie en nader onderzoek. De reden om op die korte termijn nog een expeditie
te ondernemen was om het lijk van Idi te vinden, het derde slachtoffer van
Lalbahadoer. Dat lijk moest daar ergens in de zwampen provisorisch begraven liggen,
want dat had Lalbahadoer aan Asgar verteld. Men wist van tevoren dat het vinden
van het lijk een zware taak zou worden. Het werd zoeken naar een speld in een
hooiberg, want de zwamp was uitgestrekt. Daarin zijn genoeg mogelijkheden te
vinden om een lijk weg te moffelen.
Van het opsporingsteam maakten deel uit de procureur-generaal, mr. M. de Niet,
commissaris Barend, hoofd van de dienst der gewapende politie J. Douglas, de
inspecteurs Mencke en De Miranda. Van het team maakten verder ook een aantal
agenten van politie deel uit. Voor de dagbladen ‘De Tijd’ en ‘De West’ reisden met
het team mee respectievelijk de heren C. Tjong Akiet en R. Hofwijck.
Op Plantage Peperpot voegden zich bij het gezelschap ook nog directeur Janssen
en tientallen Javanen.
De reis naar de rits was voor een deel van de expeditieleden bekend. Zij wisten wat
een barre tocht het zou worden. De nieuwelingen werden geïnformeerd, zodat zij
zich geestelijk konden voorbereiden op wat hen te wachten stond. De
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nieuwelingen hadden zich, zo vertelden zij, wel voorbereid op een zware tocht, maar
toch viel die uiteindelijk veel zwaarder uit dan zij zich hadden voorgesteld.
Nadat ze op de plek waren aangekomen, werd een aanvang gemaakt met de grondige
inspectie van het kamp. De opsporingsambtenaren richtten zich op het vinden van
het lijk en probeerden een reconstructie te maken van wat er gebeurd zou kunnen
zijn tussen Lalbahadoer en Idi. De journalisten verzamelden allerlei informatie en
schoten foto's, die in de dagbladen zouden worden gepubliceerd.
Tijdens de inventarisatie werd Lalbahadoers ‘huisraad’ bij elkaar gebracht. Het beeld
na de algehele inventarisatie was dat men hier te maken had met iemand die voor
zichzelf een verblijfplaats had gecreëerd met de bedoeling er langdurig en eigenlijk
definitief te verblijven, ongestoord door wie dan ook. Lalbahadoer was zijn domein
verder aan het bestendigen door bijvoorbeeld een tweede kamp op enige afstand op
te zetten en in te richten, met de kennelijke bedoeling een uitwijklocatie te hebben
bij dreiging of onraad in welke vorm dan ook.
Lalbahadoer sliep zelf op de tweede verdieping van het kamp, dat tegen een
mira-oedoeboom was aangebouwd. Zijn geweer hield hij voor de zekerheid
voortdurend schietklaar binnen handbereik.
Naast het dubbelloops jachtgeweer met twee loperpatronen, trof men bij de
inventarisatie nog een kwart zak rijst
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(25 kg.) aan, drie literflessen kokosolie, een plastic doek, een kleine hoeveelheid
aardappelen en een pannetje met daarin drie smaakvol in kerrie klaargemaakte kwie
kwie38. Verder vond men een grote lege koekdoos met kleine artikelen zoals lepels
en messen, een aantal lege Esso-motorolieblikken, een kleine braadpan, vijf stukken
zeep, een liter melk, een liter geraspte kokosnoot, een aluminium pot en een aantal
borden en losse deksels. Curieus genoeg trof men ook een exemplaar van het
ochtendblad ‘De Tijd’ aan met het artikel: ‘Lallbahadur weer ten tonele?’, waarin
ook een foto van hem was gepubliceerd. Daarmee was het duidelijkste bewijs geleverd
dat hij door familie en vrienden niet alleen werd voorzien van levensmiddelen en
andere kruidenierswaren, maar ook op de hoogte werd gehouden van de stand van
zaken rondom zijn opsporing. Lalbahadoer, zich hoogstwaarschijnlijk bewust van
de gevaren van tropische ziekten die via het oppervlaktewater konden worden
overgebracht, had op ingenieuze wijze voor zijn eigen watervoorziening gezorgd.
Hij had vakkundig een put geslagen, de zijwanden daarvan verstevigd en goed
afgedekt met palissaden en gecamoufleerd afgewerkt in de omringende natuur. Met
deze put had hij zich onafhankelijk gemaakt van het vieze oppervlaktewater met veel
ziektekiemen, waaronder de zeer gevreesde malariamuskieten. Het water in de put
was helder en natuurlijk gezuiverd door het fijne zand en de schelpen in

38

Zwampvis, die als lekkernij geldt in Suriname
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de bodem. Aan schoon water had Lalbahadoer dan ook geen gebrek.
Ondertussen was de opsporingsgroep druk bezig met de voorbereidingen voor de
zoektocht naar het lijk van Idi. De hoofdvraag die voortdurend op de achtergrond
meespeelde, was hoe Idi gedood was. De onderzoeksgroep ontwikkelde drie scenario's.
Het eerste scenario ging ervan uit, dat Idi zich van geen gevaar bewust was toen hij
door het dichte struikgewas liep, daarbij met zijn houwer een weg kappend. Omdat
grote delen van de zwamp onder water lagen, maakte hij naast het geluid van het
openkappen ook nog een klotsend geluid.
Lalbahadoer zou hem in dat geval hebben beslopen en hem van achteren met een
geweerschot hebben neergelegd. In dit scenario ging men er dan ook van uit, dat er
tussen de twee geen persoonlijk contact was geweest.
In scenario twee ging men ervan uit, dat Lalbahadoer zijn bezoeker in zijn kamp
heeft ontvangen en uitgebreid met hem heeft gesproken. Idi kon niet vermoeden dat
hij in het hol van de leeuw was beland, en dat deze als kluizenaar levende man
Lalbahadoer was. Op geen enkele manier kon hij vermoed hebben dat deze aardige
man hem na het contact niet levend zou kunnen laten terugkeren naar de bewoonde
wereld.
Na het bezoek zou Lalbahadoer afscheid van Idi hebben genomen. Na zijn vertrek
zou Lalbahadoer hem langs andere weg op afstand hebben gevolgd. Op enige afstand
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van zijn kamp zou hij Idi dan van achteren hebben neergeschoten.
Volgens het derde scenario zouden beide mannen elkaar ergens in het bos hebben
ontmoet. Als volkomen vreemdelingen zouden ze elkaar hebben begroet en ook als
zodanig uit elkaar zijn gegaan. Lalbahadoer zou na enige tijd teruggekeerd zijn langs
een andere weg - hij kende de omgeving immers als zijn broekzak - en van een afstand
Idi hebben neergeschoten. De groep ging ervan uit dat de tijd zou leren welk scenario
aan de orde was geweest. Eén ding stond vast: Idi moest van achteren zijn
neergeschoten. Dit had Lalbahadoer aan Asgar verteld.
Na deze korte voorbereiding begon het daadwerkelijke onderzoek, het uitkammen
van de omgeving.
Na enige tijd speuren - het was inmiddels tien uur geworden - meende de heer
Janssen een sterke geur te ruiken die weleens op een lijklucht zou kunnen duiden.
In eerste instantie schonk hij daar niet veel aandacht aan en liep verder. ‘In zo'n
zwampbos ruik je meer van dat soort luchtjes’, moet hij bij zichzelf gedacht hebben.
Na tien of vijftien meter verder gelopen te hebben, was de verdachte lucht weg. Hij
rook weer gewone bos- en zwamplucht, die de ene keer fris ruikt en de andere keer
wat minder door rottende vegetatie in het vochtige milieu. Niets bijzonders. Plotseling
keek hij - eigenlijk zomaar - naar boven en zag tussen het dikke groene bladerdek
van de boomkruinen
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door, stinkvogels39 (aasgieren) op grote hoogte rondcirkelen. Dat was voor Janssen
het signaal dat hij zich niet vergist kon hebben.
Ogenblikkelijk besloot hij terug te lopen langs dezelfde weg. Inderdaad rook hij
weer zelfde onaangename lucht.
Hij riep naar de mannen in zijn buurt, en de omgeving werd aan een nader
onderzoek onderworpen. Op de verdachte plek lagen droge pinabladeren en dorre
takken. Alles zag er heel natuurlijk uit. Niets deed ook maar enigszins vermoeden
dat daar misschien wel een vers graf lag.
Afgelopen dinsdag zou Idi gedood en begraven kunnen zijn, want vanaf die dag
werd hij vermist, terwijl het nu zaterdag was. Het zou dan niet meer dan logisch zijn,
dat het lijk onder deze tropische omstandigheden van vochtigheid en hoge
temperaturen in een zekere staat van ontbinding verkeerde.
De plek waar de groep stond, lag op ongeveer honderd meter afstand van het kamp
en eigenlijk dus heel dichtbij. Als hier werkelijk het lijk van Idi begraven lag, dan
zou scenario twee heel dichtbij de werkelijkheid kunnen komen, namelijk dat zij
elkaar ontmoet en gesproken zouden hebben in of dichtbij het kamp. Na het afscheid
zou Idi dan op de terugweg van achteren zijn neergeschoten.

39

Deze naam danken de vogels aan het feit dat zij kadavers opruimen. Zij worden dan ook
altijd waargenomen in ‘stinkende’ omgevingen van ontbindende kadavers. Ze heten dus niet
zo omdat zij zouden stinken.

Bish Ganga, Lalbahadoer. Een fatale liefde

139
De eerste inspectie deed al vrij snel vermoeden dat inderdaad het lijk hier begraven
moest liggen. De Javanen sloegen aan het voorzichtig omwoelen, en inderdaad, hier
was in de grond gegraven. Iets verder omwoelen leidde ertoe, dat grondwater
opborrelde met een sterke lijklucht.
De procureur-generaal, mijnheer De Niet, werd erbij gehaald. Nadat hij de situatie
had opgenomen gaf hij opdracht tot openen van het graf met tegelijkertijd de
mededeling dat het betreffende rapport op een later moment zou worden opgesteld.
Voordat men daadwerkelijk met graven begon, werd een aantal mannen naar plantage
Peperpot gestuurd om een lijkkist, ontsmettingsmiddelen en andere benodigdheden
te halen om dit karwei te kunnen klaren. Verder moest de dokter worden
gewaarschuwd voor de lijkschouwing en - als het even kon - de vaststelling van de
dood en de doodsoorzaak. Het was nu inmiddels één uur in de middag geworden,
siëstatijd dus in Suriname. De mannen die siësta wilden houden konden dat gewoon
doen, want hen restte niets anders dan af te wachten totdat de mannen terug zouden
zijn van Peperpot om het werk voort te zetten.
Het houden van een siësta in het bos is heel eenvoudig. Je zoekt een droge plek
op waar geen mierennest of ander kleine ongedierte is. Door de begroeiing plat te
trappen maak je wat ruimte en tegelijkertijd weet je dan dat er niet toevallig één of
andere giftige slang gekronkeld onder het gras zit. Je gaat liggen en als je een goede
plek hebt
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gevonden, kun je er heerlijk slapen. Je kunt natuurlijk als er een geschikte boom in
de buurt is jezelf nestelen op één of meerdere takken en daar je dutje doen. De meeste
mannen kozen hier ook voor, maar niet inspecteur Mencke, commandant Kamperveen
en de journalist Tjong Akiet.
Zij maakten van de wachttijd gebruik om een bospad zo ver mogelijk te volgen in
de richting van de Pauluskreek. De uitgestrektheid, de onherbergzaamheid en de
onbegaanbaarheid van het terrein bracht de mannen tot de conclusie dat je geen bang
type moest zijn om hier je verblijf te kiezen. Lalbahadoer moest deze plek met zorg
hebben gekozen om zijn verblijfplaats in te richten, in verband met zijn veiligheid
en de onbereikbaarheid voor militairen en politie.
Hij moest de hele omgeving als zijn broekzak gekend hebben. Het was hier immers
een warwinkel van vegetatie en op enkele plaatsen was er haast ondoordringbaar
struikgewas met overal water, klei en kleine beekjes. De zwamp zag er overal eender
uit. Ervaring met woudlopen en kennis van de omgeving met inbegrip van de aldaar
aanwezige natuurlijke barrières was randvoorwaarde om de weg niet kwijt te raken.
Zeker in Lalbahadoers geval was dat aan de orde. Hij moest namelijk bij nacht en
ontij in zijn eentje hier steeds de juiste weg vinden naar zijn kamp.
Halverwege de middag keerden de mannen terug met de strikt noodzakelijke
benodigdheden en - niet onbelangrijk -
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voedsel. Dokter Elliot was ook meegekomen met zijn oppassers.
Een paar Javanen, onder wie de zwager van Idi, begonnen voorzichtig met het
graafwerk. Voorzichtigheid was geboden, want het was nu al een aantal dagen geleden
dat hij hier was begraven. Men wilde het lijk, dat waarschijnlijk in staat van ontbinding
zou verkeren, niet al te zeer beschadigen.
Het graf bleek ongeveer 1.80 meter lang en slechts 75 centimeter diep te zijn.
Na enkele minuten graven kwam er een lemmetje (limoen) te voorschijn. Mensen
die de jungle in gaan, nemen meestal een lemmetje mee tegen slangenbeten. Even
later vonden de mannen een zakdoek. De zwager van Idi herkende de zakdoek. Nu
was elke twijfel weggenomen.
Idi was gekleed in een kaki broek en een lichtgeel overhemd. Naarmate men verder
ging met graven, stroomde van alle kanten het zwampwater in het graf en vermengde
zich met het bloed van het lijk.
Bij nog verder graven kwam inderdaad het lijk in zijn geheel te voorschijn. Het
was - zo op het eerste gezicht - met respect in het graf gelegd. Het linkerbeen was
over het rechter gekruist, terwijl de armen netjes naast het lichaam waren gelegd.
De identificatie van het lijk was dus snel een feit. Na het kisten werd het stoffelijke
overschot naar Meerzorg vervoerd voor sectie. De sectie werd verricht door dr. Froos,
die samen met de heer Specerij bij het
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binnenbrengen van de kist reeds op Meerzorg aanwezig was.
Sectie op het lijk bracht aan het licht dat Idi inderdaad in de rug was geschoten.
Daar was de schotwond te vinden met een vrij grote kogel in de rechterlong. Hiermee
was duidelijk dat scenario twee als het meest waarschijnlijke moest worden gezien:
Idi was van achteren neergeschoten na persoonlijk contact met Lalbahadoer. En dat
was ook het verhaal dat Lalbahadoer had verteld aan Asgar.
Deze zichtbaar piëteitsvolle begrafenis zou kunnen duiden op het feit dat Lalbahadoer
voor zijn eigen veiligheid, maar tegen zijn zin Idi had gedood. Het impliciete credo
was namelijk geworden dat hij onder geen beding iemand die zijn territorium had
betreden, zou toestaan levend naar de bewoonde wereld terug te gaan. Dat zou hem
noodlottig kunnen worden, want zelfs indien de ongenode gast hem op zijn erewoord
zou hebben beloofd zijn mond te houden, dan nog had hij daarover geen enkele
zekerheid of garantie.
De persoon in kwestie zou immers alleen terugkeren en Lalbahadoer zou in de
bewoonde wereld geen controle meer over hem hebben. Hij zag zichzelf nu dan ook
gemanoeuvreerd in de verschrikkelijke situatie, dat hij willens en wetens nog meer
moorden zou moeten plegen.
Dit dilemma werd ook verwoord in een artikel in ‘De Tijd’ van maandag 15 februari
1954 van de journalist Tjong Akiet, die ook mee was gegaan met de expeditie. Hij
schreef:
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‘Dante schreef boven de hellepoort: “Laat alle hoop varen, hij die hier binnen treedt”.
Lalbahadoer schreef dit met geweervuur. Iedereen was vrij de zwamp binnen te
komen, maar niemand zou terugkeren naar het land der levenden. Dat was de wet
die Lalbahadoer voor de zwamp die hij bewoonde had vastgesteld. Idi, de onschuldige,
nietsvermoedende houthakker heeft hiervoor met zijn leven moeten betalen.’
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De door Lalbahadoer ingenieus en volgens de regels van de kunst geslagen waterput. Rond de put
had hij een grote dam opgeworpen om het zwampwater (oppervlaktewater) buiten te houden. De put
had hij geslagen op enkele meters verwijderd van het kamp. De weg ernaar toe had hij verstevigd
met ronde dwarsliggers.
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Op bovenstaande foto de huishoudelijke artikelen waarvan Lalbahadoer gebruik maakte. 1. Kleine
braadpan. 2. Een kwart zak witte rijst. 3. Vijf stukken zeep. 4. Een liter melk en een liter geraspte
kokosnoot. 5. Een rijstpot vol aardappelen. 6. Een aluminium pot, borden en deksels. 7. Drie flessen
kokosolie, elk van een liter inhoud. 8. Lege Esso-motorolieblikken. 9. Een grote, lege koekdoos met
lepels en messen.
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Bij het graf van Idi: van rechts naar links ziet men de procureur-genaraal mr. M. de Niet, Inspecteur
Mencke, de belastingambtenaar Sanches en twee andere niet geïdentificeerde beambten.

Bish Ganga, Lalbahadoer. Een fatale liefde

147

Het graf van Idi in de zwamp was gevonden. De opsporingsambtenaren stonden eromheen. Links
staan politieman Fräser, inspecteur Mencke en de heren Wesenhagen en Tjie A Njiem. Rechts staan
districtscommissaris Barend, procureur-generaal De Niet (beide met witte helm op), inspecteur De
Miranda en andere leden van de expeditie.
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Op de voorgrond van links naar rechts: politieman Fräser, inspecteur Mencke en commandant
Kamperveen. Allen vermoeid door de dagenlange inspanning en nabij het graf van Idi, wachtend op
de manschappen die de kist en de dokter zijn gaan halen.
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Het graf is blootgelegd (zie pijl). De zwager van Idi staat in de kuil, terwijl de autoriteiten en andere
expeditieleden aan de rand staan.
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Epiloog
Ruim vijftig jaar na dato blijkt Lalbahadoer onder de bevolking van Suriname nog
steeds te ‘leven’, ondanks het feit dat de details van wat toen daadwerkelijk is
voorgevallen niet algemeen bekend zijn. Hij leeft voort in een gemythologiseerde
vorm via overlevering. Het aantal tijdgenoten van Lalbahadoer dat nog in leven is
wordt steeds kleiner. Spoedig zullen er geen mensen meer zijn die uit de eerste hand
over Lalbahadoer kunnen verhalen.
Er bestaat veel belangstelling voor ‘Lalbahadoer’. Op internet is er kort geleden
een discussie gevoerd, waar het schreeuwend tekort aan informatie vanaf druipt. Het
beeld van Lalbahadoer in die discussie varieert van een aardige jongeman, via een
Surinaamse ‘Romeo en Julia’ tot ‘de rambo van Meerzorg’. Een heel spectrum
welhaast.
De schrijver C. Butner heeft rond 1960 tien avonturenromans geschreven voor de
jeugd van Suriname. Titels zoals Sittigon40, Sporen door het moeras en De gevreesde
medicijnman spreken tot de verbeelding. Evenals

40

Letterlijk: op scherp geplaatst geweer. Midden in het bos wordt een valstrik aangebracht
voor meestal groot wild, zoals herten. Met de valstrik is een geweer met gespannen trekker
verbonden. Als het dier in de valstrik trapt, dan wordt de trekker overgehaald en komt er een
schot. Het dier wordt geraakt en de zetter van de valstrik komt na het geweerschot kijken of
het succes heeft gehad.
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ook de titel In de Kankantrie41. Het verhaal gaat over de opsporing van voortvluchtige
bankovervallers.
Het tweetal Harry en Josua, die normaliter in de reeks de hoofdpersonen zijn,
wordt in deze uitgave uitgebreid met de durfal en beslist niet bang uitgevallen Lall
Bahadoer, zoon van Lala. In het boek wordt aan het begin gesteld dat elke gelijkenis
met in de werkelijkheid levende personen van in het verhaal voorkomende personages
op toeval berust. De verwijzing naar de echte Lalbahadoer en zijn vader Lala zal
echter niemand ontgaan.

Sympathie
Over hetgeen destijds is voorgevallen wordt met een zeker ontzag en een positieve
ondertoon gesproken. Lalbahadoer wordt niet neergezet als een koelbloedige
moordenaar, maar veeleer als iemand die om de liefde een daad heeft gesteld. Een
groot deel van de Hindostaanse bevolking heeft sympathie gekoesterd voor hem en
doet dat nog steeds.
Sommigen nemen de autoriteiten nog steeds kwalijk dat Lalbahadoer is
doodgeschoten. In gesprekken met nog levende tijdgenoten van Lalbahadoer genieten
Kamperveen, Fräser en Talens niet erg veel sympathie voor het doodschieten van
Lalbahadoer. Zij hebben in opdracht van

41

Kankantrie (verbastering van cottontree of katoenboom): de hoogste, breedste, meest vertakte
en mooiste boom van Suriname. Een heilige boom van de bosnegers. De stam is met
reusachtige platte stekels bezet. Hoogte ongeveer 50 meter, breedte van de kruin ook ongeveer
50 meter.
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de politie gehandeld, maar het doodschieten op zich wordt hen wel enigszins
persoonlijk aangerekend.

Traditie
Het gebeuren rondom Lalbahadoer heeft ook lijnen naar de tradities van de Indiërs
die naar Suriname zijn gekomen als contractarbeiders, om op de plantages te werken
in de plaats van de negerslaven die waren vrijverklaard. Eén van de (leef)regels uit
die traditie die hoog staat en hoog wordt gehouden, is ‘het woord houden’ in de zin
van een man een man, een woord een woord. Dat is als volgt in een gezegde gevat:
Raghu kula rita sadaa chali aayie, prana jae par batjana na jaaye42. Lalbahadoer had
het jawoord gegeven aan Silawatie en dat heeft hij niet gebroken.

Emotie
Tijdens het veldonderzoek is mij opgevallen dat praten over Lalbahadoer nog steeds
emoties kan oproepen bij verschillende mensen. Dan gaat het om mensen die òf
Lalbahadoer persoonlijk of via via hebben gekend, òf mensen die in dezelfde tijd
hebben geleefd.
Een informant verklaart letterlijk nog steeds ‘sneller te moeten gaan ademen’ en
kippenvel te krijgen als hij het over Lalbahadoer heeft. Hij zegt verder overmand te

42

Letterlijk: De gewoonte van ‘je geeft eerder je leven, dan dat je een eenmaal gegeven woord
breekt’ uit het geslacht van Raghu (waar Rama van afstamt) is eeuwig geldend. Vrij vertaald:
een man een man, een woord een woord.
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worden door intens verdriet als hij over Lalbahadoer spreekt. ‘Ik heb het gevoel alsof
hij gisteren nog leefde of nog sterker, hij kan zo binnenlopen voor een gezellig
praatje’.

Mythologische vormen
Over Lalbahadoer is veel verhaald. Er is destijds ook een lied gemaakt in het Sarnami43
en door verschillende zangers vertolkt in het veel toegepaste genre van de ‘baithak
gana’44. De familie van Silawatie heeft destijds nog bezwaar gemaakt bij de politie
en - via de rechter - geprobeerd het lied verboden te krijgen voor publieke vertolking.
Hun bezwaar vond grond in de heroïsche opzet van het lied en de heldhaftige
beschrijving van Lalbahadoer. Ondanks alles is het lied blijven voortbestaan en het
wordt heden ten dage nog vertolkt. De inhoud van de tekst komt niet helemaal overeen
met de werkelijkheid. Er komen in de gezongen tekst nogal wat dichterlijke vrijheden
voor.

43
44

Mengtaal van het Indiase bhojpuri met Nederlands, Sranan Tongo en in mindere mate met
andere in Suriname gesproken talen, zoals het Javaans en het Chinees.
In dit genre van het levenslied worden serieuze, religieuze en moraliserende thema's bezongen.
De basisinstrumenten die daarbij worden gebruikt zijn een harmonium, een dhool (tweezijdig
bespeelde trom) en een dhantaal (ijzeren staaf, waar tegenaan wordt geslagen met eveneens
een stuk ijzeren staaf in U-vorm).
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Brief aan de Koningin
Een paar informanten geven aan dat, nadat Lalbahadoer het bos in was gevlucht,
namens de hele familie van Lalbahadoer een brief zou zijn gestuurd naar Koningin
Juliana. Daarin zou zijn verzocht haar gezag aan te wenden, zodat Lalbahadoer levend
zou worden opgepakt. Bij gerucht had de familie namelijk vernomen dat bij de politie
een interne instructie was afgegeven geen enkel risico te lopen bij de opsporing van
de vuurgevaarlijke Lalbahadoer en hem in het voorkomende geval direct uit te
schakelen. De Koningin zou op haar beurt als reactie op die brief de Gouverneur van
Suriname, J. Klaasesz, hebben verzocht met de wensen en gevoelens van de familie
zoveel als mogelijk rekening te houden bij de opsporing en aanhouding van
Lalbahadoer.

Beeldmateriaal
Het is jammer dat van Silawatie geen fotomateriaal achterhaald heeft kunnen worden.
Amateurfotografie was in die tijd geen gemeengoed in Paramaribo, laat staan op het
platteland van Suriname. De enige foto van Lalbahadoer, die in talloze situaties en
in de pers veelvuldig is gebruikt, is de pasfoto uit zijn rijbewijs. De stempel van het
districtscommissariaat als uitgevende instantie van het rijbewijs is duidelijk zichtbaar.
Als hij geen rijbewijs had gehaald, dan zouden wij niet hebben geweten hoe hij er
in werkelijkheid had uitgezien.
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Echte liefde
De relatie van Lalbahadoer en Silawatie was een hele serieuze, waarbij door beiden
het huwelijk als bekroning werd gezien. Dat heeft hij bij vrienden en kennissen nooit
onder stoelen of banken gestoken. Vaak vertelde hij over zijn grootse
huwelijksplannen en de periode daarna met Silawatie als zijn echtgenote. Hij was al
druk doende geldmiddelen bij elkaar te sparen door veel en extra hard te werken en
te hosselen.
Hij zou - naar eigen zeggen - al een behoorlijk kapitaal bij elkaar gespaard hebben
voor hij zijn moorddaden pleegde. Het bewijs daarvan werd veel later geleverd toen
zijn huis eind vorige eeuw werd afgebroken. Onder de fundering vond men een
gedeelte van het spaargeld terug in de vorm van gouden munten, die een aanzienlijk
bedrag vertegenwoordigden.
Het was vroeger niet de gewoonte, en op het platteland al helemaal niet om
spaargeld naar de bank te brengen. Vooral Hindostanen hadden de gewoonte het
spaargeld in de grond te begraven. Lalbahadoer koos als veilige plaats de fundering
van zijn woning. Anderen begroeven het geld bij de stam van één of andere boom
of kozen voor een andere plek die zij daarvoor geschikt achtten, zoals zelfgemaakte
kussens. Matrassen waren ook geliefde objecten om spaargeld te bewaren.
Dat bleek ook uit het feit dat nadat Ramdhanie was vermoord er in zijn woning
door de politie een opengereten kussen werd gevonden.
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Gesegmenteerde samenleving
Na de opmerking van mevrouw Bethanie haar dochter ‘eerder mee te zullen geven
aan een kafrie dan aan de vlegel Lalbahadoer’, haalt deze prompt de trekker over
met haar dood als gevolg.
Rond de jaren vijftig van de vorige eeuw was de Surinaamse bevolking een
samenraapsel van etnische groepen, die als segmenten naast en ook wel met elkaar
samenleefden. Zoals de politicus Jnan Adhin dat placht te verwoorden, was het
eenheid in verscheidenheid. Algemene integratie van de verschillende segmenten
stond nog in kinderschoenen.
In het algemeen bleef men sociaal gezien binnen de eigen groep. Dat gold dan ook
voor partnervorming en huwelijken.
Eigenlijk was er iets heel bizars aan de hand. De groepen keken op een bepaalde
manier op elkaar neer. Dat werd ook cultureel gevoed. Hindostanen bijvoorbeeld
keken neer op creolen, die op hun beurt weer neerkeken op de Hindostanen. Het
neerkijken door de creolen op Hindostanen had vermoedelijk te maken met het feit
dat de Hindostanen toen het (plantage)werk met lage status deden, waar zijzelf nare
herinneringen aan hadden en waarvan ze definitief afscheid hadden genomen na de
afschaffing van de slavernij.
Binnen de Hindostaanse groep heerste door het kastenstelsel en geloof een rigide
hiërarchie. In
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hiërarchische zin werden groepen buiten de eigen groep - zeker wanneer het op
partnervorming aankwam - gezien als behorend tot een lage kaste. Dat was een
gevoels- en een gevoelige kwestie tegelijk.
Daarom moet de opmerking van mevrouw Bethanie Lalbahadoer in zijn ziel hebben
geraakt, wat overigens ook haar bedoeling moet zijn geweest. Voor Lalbahadoer was
de opmerking inderdaad niet te verkroppen, want voor zijn gevoel werd hij nu
uitgemaakt voor het laagste van het laagste. Omdat trots en ijdelheid hem niet konden
worden ontzegd, valt te verklaren dat hij door het lint ging.
De gesegmenteerde samenleving en gemengde huwelijken zijn beladen onderwerpen.
De eerste jonge zwarte nationalisten, behorende tot de Partij Nationalistische
Republiek van Eddy Bruma, zijn in de jaren zestig van de vorige eeuw op kunstmatige
wijze met dit thema aan het werk gegaan met de kennelijke bedoeling doorbraken
te forceren. R. Dobru45 laat in zijn verhaal De Plee (wc) het Hindostaanse meisje
Chandra een relatie beginnen en onderhouden met de creoolse Carlo met de
Surinaamse wc op het achtererf als ontmoetingsplaats. Dit was een proeve, want in
werkelijkheid waren die relaties zeer zeldzaam.
De ironie van het verhaal is dat de regelmatige ontmoetingen op de wc, inclusief
seks, plaatsvinden terwijl haar vader buiten op wacht staat, ter voorkoming van juist
dergelijke escapades van zijn dochter.

45

Zie: geraadpleegde literatuur.
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Een nieuw leven
Lalbahadoer had, evenals zijn broer Bainath, eerder en bij herhaling opgemerkt de
familie van Silawatie één voor één dood te zullen schieten als hij haar niet tot zijn
vrouw zou kunnen maken. Daarna zou hij zichzelf doodschieten en daarmee zou de
kous af zijn voor iedereen.
Nadat hij deze moorden had gepleegd, heeft hij zichzelf niet van kant gemaakt,
zoals hij eerder had aangekondigd. Of hij, toen eenmaal puntje bij paaltje was
gekomen, dat gewoonweg niet heeft aangedurfd of dat er andere redenen zijn geweest
de zelfmoord niet te plegen, zal nimmer boven water komen. Wat wel een feit is, is
dat hij met pijn en moeite een geheel nieuw leven was begonnen in de Surinaamse
jungle. Hij had voor zichzelf een veilig en goed heenkomen gezocht, buiten het bereik
van de politie.
Zijn eerste onderkomen in Zoelen was vrij snel ontdekt door inwoners van het district
Commewijne. Als opgejaagd wild moet hij bij zichzelf gedacht hebben, ‘dan maar
zo ver mogelijk van de bewoonde wereld een plek vinden’. Dat is uiteindelijk La
Liberté geworden, een moeilijk bereikbare locatie voor de inwoners en de politie
door allerlei natuurlijke barrières.
De weggelopen slaven, de Marrons, waren hem voorgegaan in de opzet van de
keuze voor een veilige plek om er te verblijven en van daaruit bevrijdingsacties te
voeren en aanvallen te plegen op de vele plantages om eten en andere
gebruiksgoederen te bemachtigen.
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Evenals dat het geval was bij de Marrons, kon hij zelf wel desgewenst incognito naar
de bewoonde wereld, maar het tegenovergestelde zou nimmer aan de orde kunnen
zijn.
Niemand uit de bewoonde wereld was geoorloofd naar zijn rijk te komen en levend
terug te keren.
De gekozen locatie was een schelprits, eigenlijk een terp, een eiland of verhoogde
plek midden in de waterrijke, drassige en natte zwamp en zware kleigrond. Op die
rits heeft hij hoog en droog gezeten, maar vermoedelijk wel steeds op zijn qui-vive
voor de politie.

Het kamp
Voor het bouwen van zijn (boom)hut had hij geen andere materialen beschikbaar
dan de bomen, planten en lianen die daar groeien. Hij heeft als kenner van de
natuurlijke omgeving daar goed gebruik van gemaakt. Het concept van een
tweeverdiepingen hut was weldoordacht en stevig van opzet. Hij sliep er zelf hoog
boven de grond en hij had daardoor geen last van klein kruipend ongedierte zoals
mieren, insecten en torren; evenmin zou hij last hebben gehad van grotere dieren op
de grond zoals slangen en kaaimannen. Omdat hij zo hoog boven de grond sliep, kon
hij ook niet onverwachts worden aangevallen door wilde dieren, zoals de pakiratijger.
Voor de eigen watervoorziening had Lalbahadoer een put geslagen ‘volgens de
regelen der kunst’, zoals ‘De Tijd’ omschreef. Daardoor maakte hij gebruik van
grondwater,
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dat door schelpen natuurlijk was gezuiverd en niet van het vuile oppervlaktewater
van de zwamp vol insecten, bacteriën, waterdiertjes en larven.
Voor hem zelf was het duidelijk dat hij geen andere keus had dan daar in het bos
langdurig te verblijven. Daarom was hij begonnen met het opzetten van een tweede
kamp, kennelijk als uitwijklocatie op enige afstand van zijn oorspronkelijke verblijf.

Het verblijf
Erg gerieflijk kon zijn verblijf daar op de rits niet zijn geweest. Om te beginnen was
hij op de vlucht. Hij beschikte niet over communicatiemiddelen in welke vorm dan
ook. Zijn contacten met de buitenwereld verliepen via één enkel persoon, namelijk
zijn boezemvriend Asgar. Alle informatie die hij van hem kreeg, moet dan ook
persoonlijk gekleurd zijn geweest en hij kon die niet op waarheid of volledigheid
toetsen. Eventuele manipulatie zou hij op geen enkele wijze op het spoor kunnen
komen, met als gevolg dat hij enorm paranoïde moet zijn geweest.
Over noemenswaardig beddengoed beschikte hij niet.
Evenmin maakte een olielamp deel uit van zijn huisraad, bleek bij inventarisatie
na zijn uitschakeling.
Als eenmaal de nacht was gevallen, dan moet het - zeker als er geen maneschijn
was - aardedonker zijn geweest. Als een kluizenaar moet hij dan steeds bij het invallen
van de duisternis tegelijk met de dieren zijn gaan slapen, tussen
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allerlei soms zeer onheilspellende oerwoudgeluiden van bij nacht levende dieren.
De reden dat hij niet over een olielamp beschikte zou ook te maken kunnen hebben
met het feit dat het gebruik van een lamp levensgevaarlijk zou zijn. Een brandende
lamp zou midden in het bos op grote afstand waarneembaar zijn geweest en kunnen
worden opgemerkt door jagers die ook 's nachts op pad gaan en in de buurt zouden
kunnen geraken.
De ontmoetingen met Asgar, zijn enige lijn naar de bewoonde wereld, vonden plaats
op de afgesproken locatie Tienpetiya, midden in de zwamp. Daar werd hij voorzien
van levensmiddelen, kleding en andere hoogst noodzakelijke benodigdheden om te
kunnen overleven.
Natuurlijk waren de korte momenten van samenzijn tussen de beiden ook bedoeld
voor informatie-uitwisseling uit de bewoonde wereld. Die informatie-uitwisseling
zal fragmentarisch en onvolledig zijn geweest. Asgar zou nooit objectief en volledig
alle informatie uit de bewoonde wereld verstrekt kunnen hebben. Op de allereerste
plaats omdat de ontmoetingen te kort duurden. Op de tweede plaats was de informatie
- naar beste weten - geselecteerd door Asgar zelf. Hiermee wordt beslist niet gezegd
dat Asgar categorisch aan het manipuleren zou zijn geweest.
Hij kon nu eenmaal niet alle relevante informatie overbrengen. Daarnaast zal hij
gedurende zijn verslag voortdurend te maken hebben gehad met interrupties en
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dieper gravende vragen van Lalbahadoer. Het proces van de informatie-uitwisseling
zal dan ook tot discussies en irritaties hebben geleid en dus tot onbevredigende
verhoudingen. Het gevolg van dat soort incidenten zou misschien geleid hebben tot
gestaag groeiende irritaties van beide kanten en een nog grotere paranoia van de kant
van Lalbahadoer.

Mini economie
De levensmiddelen en andere goederen, die Asgar - al dan niet op bestelling - voor
Lalbahadoer meenam, werden niet louter en alleen uit liefdadigheid aangereikt door
een boezemvriend. Na verloop van tijd was er sprake van een heuse mini-economie
in de vorm van ruilhandel.
Lalbahadoer leverde vis, wild en gevogelte in bij Asgar als tegenprestatie voor de
ontvangen goederen.

Bish Ganga, Lalbahadoer. Een fatale liefde

163
Met dank aan:
Alice Bahadoersingh
Sila Binda-Ganga
Nadia Durga
Henk Ester
Thea Findlay-van Ravenswaay
Trudy Ganga-van Halderen
Frits Rambaran
Pertaap Ramdoelare Panday
Chan Ramnarain
Luchmina Ramsahai
Soebhaas Ramsahai

en iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van dit boek.

Bish Ganga, Lalbahadoer. Een fatale liefde

164

Bronvermelding
Edities van:

Geraadpleegde literatuur:
Butner, C.: In de kankantrie. Jeugdroman in de Harry en Josua serie. G.B. van
Goor en Zonen, Den Haag, omstreeks 1960.
Dobru, R.: De plee (wc). Uit: de verhalenbundel Tori Boto, Paramaribo 1968.
Rahman Khan, Het dagboek van Munshi Rahman Khan, Amrit uitgeverij, Den
Haag, isbn 9074897428.

Bish Ganga, Lalbahadoer. Een fatale liefde

