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Arm is het volk dat zijn geschiedenis niet kent.
Het succes heeft vele vaders.
Het verlies is echter wees.
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Voetbal Team 1948: De S.V.B. ploeg die in 1948 Sur. in Nederl. vertegenwoordigde: St. v.l.n.r.: A.
Watson, Wilson, H. Leeuwin, M. Wijngaarde (official) D. Samson, R. de Clerq, A. Nijman, H. Gill,
R. Nelom, C. Graanoogst, W. Zorgvol, (Dir.-Ouwehand dierentuin-A'dam.); Midd. L.N.A. Hurkst.
Elshot, Belgrave, K. Lodsy (Voorz. K.N.V.B.), Mevr. Lodsy, Mevr. Dubois (G. Hoen. Voorste rij.:
L.N.R. A. Bab, M. Woerdings, A. Deira, J. Gouvernante, A. Kamperveen, H. Dubois (trainer Sur.
Nationale selektie) Purperhart.
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Voorwoord

‘Er rust een eeuwenlange aanklacht op het volk dat zijn sporthelden niet eert’. Aldus
de eerste zinsnede uit dit boekwerk neergeschreven door oud-voetbalinternational
GUNO HOEN. Waarom zou er een eeuwenlange aanklacht rusten op een volk dat
zijn sporthelden niet waardeert? En waarom moeten wij onze sporthelden eren?
Allemaal vragen die in ons opkomen bij het lezen van bovengenoemde zin. De
antwoorden liggen dichterbij dan wij denken.
Een volk dat haar sporthelden niet eert is geen hecht volk. Helden zijn voor ieder
volk noodzakelijk, om het gevoel van eigenwaarde, dat men behoort te hebben, aan
te wakkeren. We kunnen dan laten zien, dat ook wij, ons volk, door middel van onze
helden, prestaties hebben geleverd.
Onze sporthelden uit het verleden zijn vaak onder slechtere en moeilijkere
omstandigheden tot grote hoogtes opgeklommen.
Deze sporthelden moeten dan ook geeerd worden, vooral om de inspirerende
werking die van hen uit kan stralen, in het
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bijzonder op onze jeugd. Door zich aan hen te spiegelen, kan deze jeugd tot grotere
prestaties in de sport worden aangezet. En zodra deze jeugd, deze generatie tot grootse
prestaties zal komen, zal ook onze Surinaamse natie de vruchten daarvan plukken.
We hebben dan niet alleen sporthelden uit het verleden, maar ook uit het heden,
om trots op te zijn. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Heeft de sport de jeugd, dan heeft ook zij de toekomst.
Daarom ook beveel ik een ieder dit boek ‘Sporthelden uit ons verleden’ aan. Laten
de helden ook op U inwerken, opdat de inspiratie die zij uitstralen, niet uitblijft.
Paramaribo, november 1980
Minister van Cultuur, Jeugd, en Sport
tevens Bestuurslid F.I.F.A.

ANDRE KAMPERVEEN
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Ten Geleide....
‘Er rust een eeuwenlange aanklacht op het volk dat zijn sporthelden niet eert...’ Zo
stond het ergens, zo staat het tot heden nog geschreven.
Als oud-sportman heb ik mijn vrije tijd erin gegooid om d.m.v. krantenartikelen
bijdragen te leveren, die de Surinaamse sporthelden aan de vergetelheid zouden
onttrekken. Maar een krantenartikel blijft verengd tot een dag of een week
belangstelling en voor de rest zakt het geheel weerom, de poel der vergetelheid in.
Ik wil met dit boek een stuk historie conserveren. Ik maak mij niet sterk, dat ik
hiermee het hoogste heb gescoord, maar het enthousiasme waarmee velen - en wel
van hoog tot laag - dit pogen ontvingen en eraan meewerkten, stuwde het bereik tot
een uniek niveau.
‘Er rust een eeuwenlange aanklacht op het volk dat zijn sporthelden niet eert’. Met
dit bescheiden pogen wil ik voor dit klein en moedig land die mogelijke aanklacht
afdoend elimineren.
Of ik daarin slaag, zal in ruime mate afhangen van de wijze, waarop dit werk zijn
weg vindt.
Ruime dank aan al de velen die hoe gering dan ook het hunne ertoe bijdroegen tot
dit bereik.
Paramaribo, november 1980, het Jaar van de Revolutie.
GUNO HOEN.

Aan het sportminnend publiek van Suriname en in het bijzonder aan mijn vrouw Ine Nita Hoen-Vasilda
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Zwempionier
Willem Hendrik Campagne
24 mei 1891-25 juni 1973

Jeugd
Geboren als zoon van een Indiaanse vader uit het dorpje Mata, die zich reeds in
Paramaribo had gevestigd en een negerin van wie de ouders al voor de afschaffing
van de slavernij waren vrij gekomen, heeft Willem Hendrik Campagne bij zijn
scholing en opleiding als onderwijzer veel hulp en bijstand ondervonden van de
Fraters van Tilburg van de Bonifacius parochie.

Onderwijzer
Op 16-jarige leeftijd behaalde hij de hulponderwijzersakte om vervolgens de derde,
de tweede rang en zelfs de hoofdakte op 24-jarige leeftijd te behalen. Voor die tijd
een unieke prestatie; aangetekend wordt dat de meeste van zijn tijdgenoten niet verder
gekomen zijn dan de tweede rang, een akte die in de latere jaren werd afgeschaft.
Vele tientallenjaren heeft Willem Hendrik Campagne kinderen op de lagere school
onderwezen, in de stad en ook in verschillende districten.
Vanaf 1935 tot aan het einde van de vijftiger jaren is hij hoofd van de Emmaschool
aan de Gravenstraat geweest, waar de kinderen die met een hongerige maag naar
school kwamen gevoed werden met wat er in de schooltuin geteeld werd en op school
gekookt.
Ook was Willem H. Campagne verbonden aan de Landsnormaalschool (van het
gouvernement) en aan de Sint Thomascursus; beide instituten leidden op voor de
hulponderwijzersakte, de derde rang en de hoofdakte.
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‘Wij zwemmen’
Willem Campagne op zijn zestigste geboortedag met zijn echtgenote Christina Carolina Delchot.
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Vele generaties van onderwijzers heeft hij mede helpen vormen.
Willem Hendrik Campagne was een uitstekende kenner van de Surinaamse fauna en
flora en ook van de Surinaamse mens en zijn cultuur. Via de AVROS (de Algemene
Vereniging Radio Omroep Suriname) heeft hij jarenlang wekelijks rubrieken over
de natuur, de mens en de cultuur verzorgd, die steeds eindigden met de bekendmaking
‘Wij zwemmen....’

Sociale bewogenheid
Zelf afkomstig uit een eenvoudig milieu was hij enorm sociaal geengageerd.
Vele kinderen uit arme gezinnen die een toelatingsexamen moesten afleggen hetzij voor de politie dan wel de douanedienst of voor de toenmalige geneeskundige
school - werden door hem kosteloos begeleid.

Zwemsport
Het is deze sociale bewogenheid die hem ertoe gebracht heeft om bij Poelepantje,
waar hij geboren en getogen was vele jaren lang kinderen uit alle lagen van de
Surinaamse samenleving bij elkaar te krijgen om recreatief bezig te zijn, door het
beoefenen van de zwemsport.

Zwemmarathons
Samen met de stichter van het dagblad de West, de heer W. Kraan en vele andere
topzwemmers, o.w. Albert May, Dr. Malmberg, Franklin Olivieira, oud-notaris
Drielsma, gebroeders Amo, gebroeders Nahar, gebroeders Kappel, oud-minister v.d.
Veer, Storm v. Leeuwen, werd er regelmatig gezwommen van Domburg naar
Paramaribo.

Marinebasis
De zwemactiviteiten werden omstreeks 1950 verplaatst van Poelepantje naar de
Marinebasis waar tegenwoordig de Visserijdienst ge-

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

13
vestigd is. Hier hebben ook vele duizenden kinderen en volwassenen de zwemkunst
onder leiding van Willem Hendrik Campagne aangeleerd.

Zwempionier
Gesteld mag worden dat vrijwel iedere Surinamer die momenteel omtrent 35 jaar of
ouder is, die heeft leren zwemmen, dat van de zwemmeester Campagne of door zijn
bemoeienissen geleerd heeft in open water. Ons land was tot aan het einde van de
veertiger jaren geen enkel zwembad rijk.

Kampioen
De naam Campagne is in onze samenleving nog steeds verbonden met de zwemsport.
De prestaties van Willem Hendrik Campagne zijn niet gelegen op het gebied van
het breken van records maar op het terrein van het opvoedkundig en sociaal aktiveren
van de Surinaamse jeugd die zoveel aan hem te danken heeft gehad.
Hij zal als een voorvechter - als een kampioen van de zwemsport - in onze
samenleving blijven voortbestaan.
Om zijn nagedachtenis te eren is onlangs de Zinniaschool van naam veranderd, en
naar deze grote sportheld genoemd Willem Hendrik Campagne School.
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Geestesvader van de sport in Commewijne
Hendrik (‘Baas’) Seljee

H. Seljee. Sportpionier van Commewijne

Hendrik Seljee werd op 13 oktober 1899 te Amsterdam (Nederland) geboren. Hij
was een van de drie kinderen uit het huwelijk van Dirk Seljee en Esseline Seljee Van de Linde. In Amsterdam groeide Hendrik op in zeer goede gezondheid en hij
bezocht er de kleuter- en lagere school. Later in Bussum genoot hij Mulo-onderwijs.
Voorts studeerde hij landbouw aan de Rijkslandbouw Universiteit in Utrecht.
Met een prachtkontrakt op zak arriveerde ‘Baas’ Seljee in december 1922 in
Suriname om in dienst te treden van de plantage Sorgvliet. ‘Als opzichter heb ik
jaren op deze plantage gewerkt. Ik had een goede tijd. Dat lag ook aan de direkteur,
een Hollander met name Zijler, de beste planter die ik ooit in het Suriname van toen
gekend heb’, aldus Hendrik Seljee.
Deze door Hendrik Seljee gewaardeerde direkteur kwam echter plotseling te
overlijden. Hij werd opgevolgd door een man die Hendrik als een ‘echte nietsnutter’
betitelt.
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‘De naam’, aldus ‘Baas’, ‘noem ik liever niet, misschien leeft die vent nog.’
Hendrik Seljee is in de Surinaamse Padvinderij ook erg aktief geweest. Gek genoeg
heeft deze padvindersaktiviteit hem zijn baan gekost bij zijn nieuwe direkteur, ‘de
echte nietsnutter’. Om namelijk aan alle padvindersaktiviteiten te kunnen deelnemen
moest Hendrik twee tot drie keren per week van Sorgvliet naar Paramaribo reizen.
Dit gebeurde dan op de fiets. ‘Baas’ Seljee vertelt nu:
‘Op een goede dag, reeds om half zeven 's morgens, kreeg ik in de kampong
plotseling een bericht van de nieuwe direkteur, dat letterlijk als volgt luidde: ‘Meneer
Seljee, als u niet onmiddellijk stopt met de padvinderij-aktiviteiten krijgt u van mij
op staande voet ontslag. Ik verwacht binnen een half uur schriftelijk antwoord van
U.’
‘Ik heb me niet willen laten kleineren’, aldus Hendrik Seljee, ‘door die kerel, die
mij helemaal idioot leek, en liet mij maar ontslaan. Direkt nadien kreeg ik een baan
op de plantage Wederzorg. Ik had echter volgens mijn oud kontrakt een vrije reis
naar Nederland te goed en besloot daarvan gebruik te maken alvorens op Wederzorg
in dienst te treden. Na mijn vakantie keerde ik hier terug en begon eerst als opzichter
te Wederzorg, waar ik later direkteur werd, waarna ik op de plantage Slootwijk terecht
kwam om er vijf jaren te dienen.
Na de vijf jaren Slootwijk kreeg ik weer een klap. Op een goed moment ontving
de direkteur, de heer Kordis, een brief van de moedermaatschappij in Nederland,
waarin werd gesteld dat de kuituuronderneming te Slootwijk te kostbaar in exploitatie
was. Besloten werd dan ook tot likwidatie. Het Europees personeel mocht dan zes
maanden verlof genieten in Europa of elders. Ik stond dus weer op straat, maar was
nog geenszins uit het veld geslagen. Ik dacht, jongen, je hebt poten aan je lijf.
Suriname is een prachtig land met veel landbouwmogelijkheden. Laat je er niet uit
pesten. Ik ging weer terug naar Europa, maar met het vaste voornemen om naar
Suriname terug te keren om iets voor mezelf te beginnen. Dat heb ik ook gedaan. Ik
keerde na mijn vakantie in Suriname terug en kocht de verlaten plantage “De Nieuwe
Grond” van het Gouvernement. Ik startte met een klein aantal arbeiders. Ik was een
van de hardst werkenden in het veld’.
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Ook buiten de sport
Naast voetballen, atletiek en de padvinderij-aktiviteiten was ‘Baas’ Seljee ook een
goede wielrijder. Maar hij heeft zich niet alleen aan de sport in Suriname gegeven.
Zeker in Commewijne, waar hij een mensenleeftijd gewoond heeft. Als goed
plantage-eigenaar heeft hij b.v. van de overheid gedaan gekregen een school te
bouwen voor de kinderen van zijn arbeiders op De Nieuwe Grond. Daarnaast heeft
hij ook nog gezorgd voor de huisvesting van de onderwijzers op zijn plantage. De
school stond te Weltevreden en de leerlingen van De Nieuwe Grond moesten dagelijks
de grote afstand van huis naar school en omgekeerd te voet afleggen. Het is toen
weer Hendrik Seljee geweest die bijsprong en een grote boot met aanhangmotor van
zijn plantage inzette om de scholieren van De Nieuwe Grond dagelijks te vervoeren.
Ofschoon hij duidelijk een voorliefde voor kinderen had, bleek hij ook de
volwassenen niet te hebben vergeten. De opslagloods van zijn plantage stelde hij
namelijk ter beschikking voor het onderwijs aan zijn volwassen arbeiders. Dit
gebeurde dan buiten schoolverband. Vele ouderen hebben toen daar in de avonduren
het lezen en schrijven alsnog geleerd.
Als werkgever heeft hij voor die dagen een zeer sociale opstelling gehad. Om het
voor de arbeidersgezinnen zo leefbaar mogelijk te maken op De Nieuwe Grond stond
hij altijd midden tussen hen in. In 1935 had hij de gelegenheid om de arbeidslonen
van zestig (!) cent naar een gulden per dag te brengen. Dit kwam door de verbetering
van de wereldkoffieprijs. Maar de koffieprijs kelderde snel weer door het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog. Een geluk voor De Nieuwe Grond is geweest dat
‘Baas’ Seljee vier jaren voor deze terugslag op de plantage met citrus was begonnen.
Dit bracht voor hem en zijn arbeiders de ekonomische redding.
Dat hij zich ook aktief inzette voor de Commewijne Sportbond is wel algemeen
bekend. Dit was op een bepaald moment geen eenvoudige opgave vanwege de grote
uittocht van jongemannen uit de plantages van Commewijne.
‘Dit bracht’, aldus Hendrik Seljee, ‘het distrikt Commewijne op de sporthelling.
En ze is dit nooit meer te boven gekomen.’
Ook in de padvinderij heeft Hendrik Seljee de pioniers-premie te goed. Hij praat
er met veel genoegen over.
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‘Kort na mijn aankomst in Suriname in de twintiger jaren kwam er in de krant een
oproep van Dokter Rademaker om tot een op te richten padvinderij toe te treden.
Deze kans liet ik niet voorbijgaan. Ik had namelijk in Nederland jarenlange ervaring
opgedaan (van welp tot padvindersleider), dus meldde ik mij aan bij de Stichter van
de Surinaamse padvinderij. De overige oprichters van de padvinderij in Suriname
zijn o.a. de heren Herrenberg en Simons. Naast “mijn” groep I (de paarse dassers)
kwamen er spoedig nog twee groepen, groep II (oranje dassers) en groep III (blauwe
dassers).
Van mijn padvinderstijd - een belangrijke episode in mijn leven - kan ik mij een
aantal plezierige dingen heugen. De vooruitgang van groep I waar ik de leiding van
had is vooral het gevolg geweest van mijn aanpak en het vertrouwen dat de jongens
in mij hadden. Een voorbeeld: de jongens leefden allemaal in de waan dat zij onder
alle omstandigheden verplicht waren hun hoed op te houden. Ik zei tegen hen:
“Jongens, haal die hoed van je kop af.” Hun antwoord was: “Baas, dan krijgen wij
een zonnesteek”. Ik maakte ze toen duidelijk dat je niet bang behoeft te zijn voor
een zonnesteek, zolang je in beweging bent. Het lastige ervan was evenwel dat ze
later niet meer met de parade wilden meedoen, aangezien ze bij de parade verplicht
waren de hoed op te houden.
Groep I blonk ook uit in atletiek. Ze zag zelfs kans bij atletiek te winnen van de
militaire deelnemers, die eerder op alle nummers andere ploegen de baas waren.
Wat atletiek betreft, kan ik mij ook nog goed heugen, dat mijn jongens bij het
nummer hoogspringen steeds recht op het touw afgingen. In Suriname was toen
namelijk de Schotse aanloop en sprong, die zijdelings moet worden uitgevoerd, nog
niet bekend. Ik introduceerde dit met veel sukses.’
De lange afstanden die Hendrik Seljee, eerst in zijn geboorteland en later in
Suriname op de fiets heeft moeten afleggen, hebben hem tot een enthousiast (en
goede) wielrenner helpen maken. Hij had er bovendien een hekel aan, dat de
Guyanezen die hier toen vaak aan wielerevenementen deelnamen de Surinamers
altijd met zeer ruime voorsprong wonnen. Bij een van die gelegenheden werden de
Surinamers, die op normale rijwielen meededen, op smadelijke manier verslagen
door de Guyanese tegenstanders op hun racefietsen.
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‘Het was een zeer trieste vertoning’, aldus Hendrik Seljee.
Maar deze trieste vertoning sterkte hem in zijn voornemen om zijn jongens zo
intensief te laten trainen, dat zij als overwinnaars uit de eerstvolgende wielerrace
tegen Guyana zouden uitkomen. En nu komt ‘Baas’ Seljee helemaal aan het woord
als hij zijn ervaringen op dit stuk vertelt:
‘Toen de traditionele volgende wielerwedstrijd tussen Guyana en Suriname
plaatsvond waren mijn jongens optimaal voorbereid. Als verzamelplaats had ik Het
Park uitgekozen. Tevoren had ik met de jongens afgesproken alle spatborden, belletjes,
spiegels, bagagedragers van hun fietsen te demonteren. Dit om zo min mogelijk
vertraging bij het rijden te hebben. Kort voor de start kwam de hele groep naar me
toe, vergezeld van een paar van mijn oudere vrienden, met het verzoek dat ook ik
aan de race zou deelnemen. Ik weigerde natuurlijk niet en kreeg van een goede vriend,
Otwald Spong, een nieuwe fiets ter leen. Kort na de start nam ik een grote voorsprong
op de overige deelnemers. Zo nabij de Stoelmanstraat ging ik slabakken en ik vergat
haast dat ik deelnemer aan een race was. Plotseling hoorde ik een hels lawaai achter
mij. Het bleken mijn jongens te zijn, die mij aanvuurden: Kom op, Baas Seljee! Baas
Seljee! Baas Seljee! Ik schrok als het ware wakker, zette mij vol in en won de race.
Het mooiste van de grap was dat mijn vrienden uit Het Park, mijn stamclub, gelopen
waren naar het Gouvernementsplein. Een van die vrienden was Henar, die later in
Indonesie door de Japanners is doodgeschoten. Alle Parkvrienden hadden een fles
bier in de handen riepen luid: Lang leve Seljee! Lang leve de planters! Eerst moeten
we ze leren zuipen en nu moeten we ze leren fietsen!
Voor mijn raceprestatie kreeg ik een geldprijs van vijf en twintig gulden, maar ik
hield er niets van over, want alles ging aan de drank om de overwinning te vieren.’
Nadat een groot aantal personen mij gewezen had op de verdiensten van Hendrik
Seljee voor de sport, schakelde ik een oude kennis van Hendrik in, namelijk Oscar
Terborg. Met Oscar stapte ik op een zondagmorgen omstreeks half elf het huis van
de oude ‘Baas’ aan de Axwijstraat 261 binnen. Hij heette Oscar en mij welkom,
gekleed als altijd in zijn korte broek. Nadat hij mij alles wat hier vooraf geschreven
is (en nog veel meer, trouwens), verteld had,
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gaf hij op mijn verzoek nog zijn mening over de sportlui van nu. Hij is van oordeel
dat de sportlui van vroeger zich meer inzetten, ongeacht welke tak van sport zij
beoefenden.
‘Dan moet men mij niet komen vertellen’, aldus Hendrik Seljee, ‘dat deze keiharde
materialistische wereld van nu de oorzaak is van het falen van onze sportlui. Of dat
alleen een betere materiele waardering een ommekeer zou kunnen brengen. Om te
komen tot verbetering van het spelpeil en tot het tegengaan van de afgang, zouden
leiders en spelers een totale mentaliteitsverandering moeten ondergaan, zeker bij de
Surinaamse Voetbal Bond.
Zolang wij in Suriname nog met mensen te doen hebben, die het nationale belang
ondergeschikt maken aan het eigen belang, zal elk goed resultaat, ook op sportgebied,
uitblijven. In elk geval hadden onze tegenwoordige sportlui met hun verbeterde
akkomodatie en reele materiele voordelen, het stukken beter moeten doen. De mensen
van voorheen hadden veel meer over voor de sport dan die van nu. In mijn sporttijd
beschouwden wij de sport zuiver als afleiding. We kenden clubliefde en geen offer
was ons te groot. Tegenwoordig is het een gewone zaak om jaarlijks van de ene naar
de andere club te verhuizen. Het is een moneymaking business, waarbij, een ieder
probeert te halen wat er te halen valt, en dan nog liefst zonder de nodige inzet of
tegenprestatie.
Het advies dat ik aan de tegenwoordige sportlui wil geven is: zet je meer in, dan
merk je wel hoe gemakkelijk de prestaties bereikt worden. Er zijn mensen die van
dansen houden, anderen van de film. Wie echter voor de sport gekozen heeft, moet
zich daaraan volledig geven. Andere gewoonten zoals alkoholgebruik en roken
moeten vermeden worden.’
De 80-jarige Hendrik Seljee is uiteraard niet meer aktief in de sport. Maar deze
maatschappelijke bezigheid heeft bij hem duidelijk zijn vormende waarde bewezen.
Hij is ook best tevreden met wat hij in het leven heeft bereikt. Het feit dat zijn huwelijk
kinderloos gebleven is, heeft hem ook niet uit zijn evenwicht gebracht. Integendeel,
dit laatste was voor hem juist altijd een stimulans om bij te dragen aan de opvoeding
van kinderen, die uit sociaal-ekonomisch misdeelde gezinnen afkomstig waren.
Twee van zijn pleegkinderen zijn maar al te bekend: Willem Hardjoprajitno, die
later de leiding van pleegvader Seljee op plantage
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De Nieuwe Grond overnam en Ramin Kasandikromo, die een jarenlange eervolle
staat van dienst bij de E.B.S. heeft en nu van zijn pensioen geniet. Ramin kreeg ook
bekendheid door zijn freelance radio omroepwerk. Zijn huwelijk bleef ook kinderloos.
Willem Hardjoprajitno, de andere pleegzoon van ‘Baas’ Seljee heeft vier kinderen.
Ook deze ‘kleinkinderen’ werden en worden door Hendrik Seljee als zijn eigen
kinderen behandeld.
Hendrik Seljee is net zo gebonden aan ‘zijn’ distrikt Commewijne als b.v. personen
uit het distrikt Nickerie afkomstig. Hij denkt nog met een zekere weemoed terug aan
de topvoetbalwedstrijden die het Commewijne-elftal vaker tegen Coronie, Nickerie
en Paramaribo heeft gespeeld.
Hoe is het Hendrik Seljee op zijn oude dag vergaan. In de eerste plaats - dat zegt hij
zelf - heeft hij een gezond lichaam en prettige herinneringen uit zijn jarenlang verblijf
in Suriname overgehouden. ‘Ik ben op dit moment 81 jaar en ik geloof dat er vele
jongeren zijn die niet zo gezond zijn als ik, omdat ze zo weinig aan sport gedaan
hebben. Ik heb een heel rustige oude dag. Mijn grootste hobby, naast een potje
Heineken Bier, is eten, en lekker eten ook. Ik vind het nog steeds een groot genoegen
om vaak samen te mogen zijn met oude vertrouwde vrienden, die ik dan tegenkom
aan de bar van Het Park. Velen van hen zijn oude vrienden uit de padvinderij. Nu
zijn het allemaal grote mannen geworden. Niet vergeten moet worden dat het
leeftijdsverschil in die padvinderijtijd tussen mij en de jongens soms 12 tot 14 jaar
bedroeg. Mijn chefs op de verschillende plantages waar ik gewerkt heb, waren altijd
tegen mijn joviale omgang met ondergeschikten. Hun bezwaar was, dat ik als
leidinggevende figuur, nota bene een bakra, op deze wijze aan gezag zou inboeten.
Dit is nooit gebeurd.’
Met voldoening somt Hendrik Seljee de stoffelijke blijken van waardering op, welke
hij in de loop der tijden van verschillende zijden gehad heeft. Hij is Ridder in de
Orde van Oranje Nassau, verder bezit hij drie oorkonden: twee van de Troepenmacht
in Suriname en een van het Korps Gewapende Politie, twee dekoraties van de
importeurs van Heineken Bier, een zilveren bal van de S.V.B. Uiteraard, hoe kan het
ook anders, is hij Erevoorzitter van de Commewijnesportbond en Erelid van Het
Park, de club
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waar hij zich verpoost voor rekreatie en waar hij ontmoetingen heeft met zijn vroegere
vrienden, die nu allemaal mannen zijn in de leeftijd van zestig tot zeventig jaar.
Hendrik Seljee wordt nog steeds door velen met ‘Baas’ aangesproken, ook door
zijn voormalige padvindersvrienden.
‘Hun kinderen mogen mij geen ‘Baas’ noemen, maar Oom Baas. Wat deze bijnaam
betreft, heb ik eens een geval meegemaakt in Het Park. Ik werd namelijk bediend
door een bartender, die er pas werkte. Zoals gewoonlijk sprak iedereen die
binnenkwam mij aan met ‘Baas’, en die barman dacht warempel dat dit mijn echte
naam is. Bij afrekening kwam ik namelijk tot de ontdekking dat die kerel op mijn
nota ‘Meneer Baas’ had neergepend. Dit heeft mij niet ontstemd. Integendeel: ik ben
er trots op dat een ieder mij zo noemt, en dat deze ‘nickname’ als het ware een begrip
geworden is.

Zanderij 1953
Op weg naar Aruba voor deelname vierlanden-tournooi - Columbia, Demerara, Aruba, Suriname.
Zittend v.l.n.r.?
Kamperveen, U-Asai, D. Degenaar, ? Promes, Hoen, Nijman.
St. v.l.n.r. vader Mijnals, Bab, Graanoogst, L. Mijnals, Daniels, Zwakke, Buyne, Kruin, ? Westerborg,
Nelom, Mans, Deira. Op de achtergrond voorzitter S.V.B.- Meuleman en verzekeringsmanager G.
Hillers.
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Topvoetbalier-Cricketer
H.W.E. Anijs
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Het is beslist geen eenvoudige zaak om de lange en sportieve loop baan van Oom
Willem - zoals Hubert W.E. Anijs ook wel bekend staat - op een juiste wijze terug
te geven.
Volgens afspraak meld ik mij op 23 december 1975 omstreeks half zes aan bij de
woning van Oom Willem aan de Jaques van Eerstraat.
Met een sportieve ‘Hi Guno’ wordt ik door de huisbaas ontvangen. Dit kan echter
niet worden gezegd van Flipper - de hond van Oom Willem - die met een zwaar
gegrom mij liet merken dat ik niet welkom was.
Na een strenge berisping van de baas werd hij wat rustiger en mocht ik op
uitnodiging van de gastheer in een gemakkelijke stoel plaats nemen.
Wat mij in de voorkamer van Oom Willem het meeste opviel was de grote collektie
sportlectuur.

Jeugd:
Hubert Willem Enfurt Anijs werd geboren op 20 maart 1899. Hij zag voor de eerste
keer het daglicht in het distrikt Nickerie. Tot zijn twaalfde jaar genoot hij in zijn
geboorte distrikt een heel eenvoudige lagere schoolopleiding.
Daarna verhuisde hij naar Paramaribo om zijn verdere schoolopleiding op de Van
Sypensteynschool te genieten.
Nadat Willem en zijn broer Walther met goed gevolg de Van Sypensteynschool
hadden doorlopen werden zij op aanbeveling van het schoolhoofd van de Van
Sypensteynschool - de heer Juda - tot de Zeevaartschool toegelaten.
Jammer genoeg moest Willem vanwege een gebrekkig gezichtsvermogen zijn
studie op de Zeevaartschool vroegtijdig beeindigen. Genoodzaakt om een andere
richting te kiezen belandde Willem op 15-jarige leeftijd op het administratiekantoor
van de heer T.H.A. MAY, Stadsagent van de Firma WIX, LESLEY en ANYSIN
NICKERIE en JOHN MOZES in Marowijne.
Willem Anijs heeft een heel soepele jeugd gekend.
Zijn vader zat in de balata business en had een ruim inkomen.
Financiele problemen heeft dit gezin niet gekend.
Reeds op heel jeugdige leeftijd toonde Hubert, W.E. Anijs veel aan-
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leg voor alle balsporten. De aandacht van zijn oudere collega's was dan ook sterk op
hem gericht.
Niet voor niemendal lieten de meeste oudere sportbeoefenaars de uitspraak horen
van ‘Er zit veel cricket- of voetbaltalent in deze kleine Willem.’ Deze uitspraak bleek
later geen loze te zijn. Willems leergierigheid op het gebied van cricket en voetbal
was in die dagen onvoorstelbaar. Hij benutte elke vrije tijd in de omgeving van
verdergevorderde sportcollega's.
Het was dan ook niet te verwonderen, dat Willem op zeer jeugdige leeftijd met
zeer veel gemak in de gelederen van oudere collega's, zowel bij cricket alsook bij
voetbal en korfbal werd opgenomen. In Paramaribo kwam Willem op 12-jarige
leeftijd het meest met straatvoetbal aan zijn trekken. Het probleem dat zich echter
voordeed was dat er weinig speelkameraden van Willem in die tijd over een bal
beschikten.
De zoon van de president van het Hof - de heer Karst - was de enige die in die tijd
eigenaar was van een echte voetbal. Echter was het hem door zijn ouders verboden
om voor vijf uur 's middags de straat op te gaan om te voetballen.
Willem en zijn kameraden vatten reeds om drie uur post voor de woning van de
zoon van Karst, tot grote ergernis van zijn ouders.
Wanneer de kleine voetbaleigenaar na ongeduldig wachten van Willem en zijn
kameraden eindelijk met de bal onder zijn armen de straat op kwam brak er een
oorverdovend geluid uit die de hele omgeving deed opschrikken.
In een afzienbare tijd werd het Gouvernementsplein (Onafhanke-lijkheidsplein)
aan de zijde van de Dixiebar in een voetbalveld omgetoverd.

Blauw Wit:
Uit een groot deel van deze groep jeugdige straatvoetballers is later de befaamde
club Blauw Wit ontstaan.
Na een conflict met de penningmeester van Go Ahead, een van de oudste
voetbalverenigingen van Suriname, verhuisden de meeste spelers naar Blauw Wit.
De penningmeester van Go Ahead had namelijk geweigerd de aangestelde
verificatiecommissie de kas te laten verifieren.
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De topspelers die toen van Go Ahead naar Blauw Wit overgingen waren: Harry
Gouvernante, een oudere broer van Just Gouvernante die later als linksbuiten van
Voorwaarts en het S.V.B. nationaal elftal optrad, Eugene Copijn, Hermelijn, later
Hoofd van de Burgerlijke Stand te Paramaribo, Harry Steglich, later personeelslid
van de Gasmaatschappij, Alex van Leeuwaarde, Albert Barneveld e.a. De eerste man
die als voorzitter van Blauw Wit werd aangewezen was de heer Smit.
Om de dagelijkse materiele e.a. kosten te bestrijden was maandelijks een contributie
van f.1,- gulden voor elk lid vastgesteld.
Het fanatiek optreden van de penningmeester gaf aan niemand ruimte om dit te
ontduiken.
Voor de heer Gomp was niets onoverbrugbaar om de maandelijkse contributie te
innen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal over de bekende Ingie Anijs - een neef
van Willem - die eens probeerde om de maandelijkse contributie te ontduiken.
De penningmeester trof hem na lang zoeken eindelijk aan in de nok van een huis
waar hij met reparatie-werkzaamheden bezig was. Vanaf de begane grond riep de
penningmeester Ingie Anijs toe om naar beneden te komen om zijn contributie te
betalen. Toen Ingie Anijs hieraan geen gevolg gaf, klom Gomp - die reeds een vrij
hoge leeftijd bereikt had - rustig naar boven om het geld te innen. Dank zij deze
penningmeester en de overige bestuursleden van Blauw Wit - zoals voorzitter Smit
-schoot deze vereniging snel vooruit.
Bij Blauw Wit was discipline een vanzelfsprekende factor.
Op het speelveld had de aanvoerder zonder meer het voor het zeggen. Na de
wedstrijd kon ieder lid van Blauw Wit rustig met z'n mening naar voren komen, maar
op het speelveld was de Captain heer en meester.

De organisatie:
Onder auspicien van het S.S.C. (Surinaams Sport Comite) werden in deze periode
regelmatig competities georganiseerd.
Dat moest wel omdat er nog geen echte voetbalorganisatie bestond. De clubs
organiseerden daarom regelmatig hun eigen competities. In het jaar 1919 werd op
het toenmalige Gouvernementsplein weer zo'n voetbalcompetitie georganiseerd onder
auspicien van het S.S.C.
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Excelsior, de club van Harry Slijngard won van Olympia, maar verloor van Udi.
Blauw Wit drong in deze competitie door tot de eindstreep en kwam in de finale uit
tegen Udi.
Deze ontmoeting mag rustig tot een van de sensationeelste wedstrijden worden
aangemerkt die ooit op het Gouvernementsplein hebben plaatsgehad.
Tot het einde van deze wedstrijd wees het scorebord blanco.
Ook de eerste vijf minuten van de verlenging bracht hierin geen verandering.
In de tweede minuut van de tweede verlenging wist Willem's neef - Ingie Anijs van een afstand van ongeveer 40 m. oerhard de doelman van Udi te paseren.
De bal schoot als een pijl uit een boog van de voet van Ingie Anijs en kwam
helemaal in Het Park terecht. Dat deze speler over een oerhard schot beschikte was
voor iedereen een bekend feit. Ook Willem Anijs die als doelman van Blauw Wit
fungeerde heeft dit mogen ervaren.
Tijdens een oefenpartij waagde Willem om zijn hand uit te steken om een van de
oerharde schoten van zijn neef te stoppen. De bal slingerde de uitgestoken hand van
Willem tegen de paal, met het gevolg dat Willem een onderhuidse bloeding hiervan
overhield. Doelman Willem was hierdoor voor enkele weken uitgeschakeld.

Belangstelling:
De publieke belangstelling bij wedstrijden op het Gouvernementsplein was in de tijd
toen Willem Anijs als doelman van Blauw Wit optrad enorm groot.
Wim was een van de grote trekpleisters.
Als jonge, goed uitziende kerel van 18 jaar genoot hij voornamelijk onder het
vrouwelijk geslacht grote populariteit. De grootste voetbal rivalen die toen op het
Gouvernementsplein de strijd tegen elkaar aanbonden waren Blauw Wit, Udi en
Excelsior.
Dat er reeds in die tijd grote geschillen in de voetbalsport bestonden merkt men
duidelijk wel aan de volgende gebeurtenis. Tijdens een korte voetbalcompetitie op
het Gouvernementsplein, i.v.m. de verjaardag van Koningin Wilhelmina, bereikten
Blauw Wit en Excelsior de finale. Op een gegeven moment - bij een stand van 0 - 0
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schoot De Fonseca, nadat hij de bal van een van zijn verdedigers toegespeeld had
gekregen, vanaf de rand van het strafschopgebied de bal in de richting van het doel.
Zijn teamgenoot Alex van Leeuwaarde liep snel in en plaatste de bal over de grond
in het doel. Via een gat in het net belandde de bal weer buiten het doel.
In eerste instantie kon duidelijk uit de reactie van Severinus Amo, de doelman van
Excelsior worden opgemaakt dat de bal zat. Tot grote schrik van velen haalde de
doelman de bal van achter het doel en plaatste deze voor een vrije trap op de stip van
de doeltrap. De scheidsrechter die in eerste instantie een doelpunt had toegekend,
liet zich door de doelman en aanhangers van Excelsior beinvloeden met het gevolg
dat hij terug kwam op zijn eerste beslissing. Dit bracht onder spelers en publiek een
ware tumult teweeg.
Beide partijen - Blauw Wit en Excelsior - behielden hun standpunt. Uiteindelijk
werd de wedstrijd gestaakt en wel in een onbesliste eindstand.
Blauw Wit tekende na de wedstrijd protest aan bij het sportcomite. Dit comite
durfde echter geen beslissing te nemen en stelde voor verdere afdoening van de zaak
een commissie van goede diensten samen, bestaande uit de heren Dragten (voorzitter)
P.H. Fernandes e.a.
Deze onsmakelijke zaak duurde ruim zes weken voor er een oplossing kwam. Na
verschillende bijeenkomsten van de commissie van goede diensten, waarbij
verschillende getuigen van beide partijen werden gehoord, viel de beslissing toch
uiteindelijk in het voordeel van Blauw Wit.

Cricket:
De lange sportloopbaan van Oom Wim Anijs wordt afgesloten met hetgeen hij op
cricketgebied gepresteerd heeft.
Naast voetbal, biljart, korfbal en tennis bereikte Wim ook met cricket de top. Zelfs
na het beeindigen van zijn loopbaan m.b.t. de andere takken van sport ging hij rustig
door met cricket.
In onze hoofdstad Paramaribo, sloot hij zich als jongeman aan bij de cricketclub
Excelsior.
In latere jaren bekleedde hij zelfs een bestuursfunctie in deze cri-
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De Surinaamse cricket ploeg die het opnam tegen een bezoekende Antilliaanse ploeg. De ontmoeting
eindigde in een draw. Van l.n.r. staand: J. Kaarsbaan, W. Anijs, aanvoerder, J. Berrenstein (Excelsior),
J. Promes (Paramaribo), James Perk (Victoria), August Meye (Paramaribo), zittend: Samipersad
(Ranjitsing), E. Paton, J. Assam, Dos Ramos, J. Bang A Foe (Paramaribo), A. Tholell en H. Harrypersad
(Excelsior).
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cketclub, samen met wijlen Dr. Snellen naar wie het Snellenpark genoemd is.
Ruim 15 jaar heeft Wim Anijs met veel takt en kennis als captain gefungeerd.
Zoals U weet is Nickerie bij uitstek het circketdistrikt van Suriname. De meeste
top-cricketers in Paramaribo van toen waren Nickerianen. Om de sterkte te bepalen
van Nickeriaanse cricketers die in Paramaribo woonden werd op het Patronaatsterrein
door Dokter Snellen - de geestesvader van het Surinaamse cricket - een wedstrijd
georganiseerd tegen stedelingen. Deze wedstrijd moest als graadmeter dienen voor
de distrikten die in Suriname het meest aan cricket deden, namelijk Paramaribo en
Nickerie. De publieke belangstelling voor deze ontmoeting was bijzonder groot.
Populair gezegd ‘er kon geen kip meer bij’.
Om toch wat van deze wedstrijd te zien zochten honderden toeschouwers een plaats
op muren, bomen en daken in de omgeving van het patronaatsterrein. De Nickerianen
wonnen de toss en maakten de fout om Paramaribo eerst aan bat te laten.
Daags tevoren alsook op de speeldag van de wedstrijd had het flink geregend,
waardoor het veld erg nat was.
Natuurlijk is het zo, dat bij cricket over het algemeen bij nat weer de toss-winnaar
de tegenpartij eerst laat batten. Iedere cricketer weet hoe doorslaggevend dat vaak
is.
Deze taktiek volgden de Nickerianen, daar zij wisten dat het stevig staan, de harde
slag en de bewegingen die daarbij behoren op zo'n veld nogal problemen opleveren.
Ook het lopen en vooral de afzet na de slag brengen problematische situaties met
zich mee.
Toch heeft een te nat veld vaak grote nadelen voor de bowler die de bal niet op
de juiste wijze kan spinnen.
Gomes en Tjeendre werden door de aanvoerder van Paramaribo als eerste als
batsman aangewezen. Deze batslui legden meteen een formidabele grondslag voor
Paramaribo.
Bij het verlies van de eerste wicket wees het scorebord honderd en drie runs voor
Paramaribo. Intussen was het weer prachtig opgeklaard. De bowlers van Nickerie
herstelden zich op meesterlijke wijze en namen de een na de andere wicket. De rest
van het team van Paramaribo werd voor nog geen veertig runs totaal naar de
kleedkamer terug gestuurd.
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Het team van Nickerie - met toppers zoals: de gebroeders Peneu, De Peuroos, Clark
en Oemrawsing - dat hierna aan bat ging, scoorde met een hoog tempo de een na de
andere run.
Het was duidelijk dat alleen maar een wonder Paramaribo zou kunnen redden van
de ondergang.
Bij het verlies van zes wickets, was het scoreverschil tussen Paramaribo en Nickerie
tot veertien run gereduceerd.
Gebruik makend van het opgeklaarde zonnig weer speelden de Nickerianen een
uitstekende partij.
Maar dan moesten geen toppers als Wim Anijs in het team van Paramaribo
rondlopen om zonder meer de moed te laten zinken. Wim stond overal bekend als
een uitstekende batter.
In deze wedstrijd ontplooide hij zich echter niet alleen als batter, maar ook als
catcher en bowler maakte Wim op die dag historie.
De aanvoerder van Paramaribo, een oudere broer van Wim was duidelijk de kluts
kwijt. Alle goede bowlers waren reeds ingezet zonder het gewenste resultaat.
Plotseling liet de aanvoerder zijn ogen op Wim rusten en tegelijkertijd volgde de
opdracht aan Wim om als bowler op te treden.
Wim, die ook voor bowler een ruime aanleg had, doch nooit eerder in wedstrijden
de gelegenheid had gekregen om zijn nogal vrij moeilijke leg-break te demonstreren,
raakte enigszins van streek door deze uitdaging. Als goede sportman gehoorzaamde
Wim zijn captain zonder tegenspraak. Nu bleek dat de Nickerianen verrast werden
door de nogal trage legbreakballen die Wim bowlde. Reeds bij de eerst gebowlde
bal wist Wim via zijn wicketkeeper de nickeriaanse batter uit de schakelen. Deze
stunt werd door hem op snelle wijze nog drie maal uitgehaald.
Binnen een minimum van tijd waren de vier overgebleven batters door Wim, in
samenwerking met zijn team-genoten weggebowld. Het was Paramaribo, dank zij
de grote bijdrage van Wim Anijs toch gelukt om op het randje van Nickerie te winnen.
Wim had zich vanaf dat moment ontplooid tot een van de grootste leg-breakbowlers
van Suriname.
Het succes dat Hubert Willem Anijs na deze historische wedstrijd verder heeft
gehad is moeilijk met woorden terug te geven.
Op nationaal en internationaal gebied heeft hij voor zichzelf en voor zijn land
waardige prestaties geleverd.
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Prestaties die wij zoveel mogelijk in dit boek proberen neer te pennen.

Waarom Wim zich terugtrok!
Sinds de oprichting van het S.V.B. Stadion - in het jaar 1953 - heeft Wim slechts een
keer een bezoek aan dit stadion gebracht. De achtergronden van deze distanciering
liggen veel dieper dan wel vermoed wordt.
Een van de feiten is, dat Willem het de S.V.B. tot op heden zeer kwalijk neemt,
dat hij voor een vrij hoge entree-penning op de tribune noord, tijdens een wedstrijd
Nederland - Suriname kletsnat werd door de regen.
Reeds voordien had hij geen grote interesse voor voetbal meer. Zijn buurman wist
hem echter hiervoor over te halen.
Een ander aspect t.a.v. deze wedstrijd was, dat Suriname reeds binnen enkele
seconden met 1 - 0 achterstond en tenslotte de wedstrijd ook nog met 4 - 1 verloor.
Tot overmaat van ramp werd de maat voor Wim Anijs vol en wel tijdens het bezoek
van Wim aan zijn grote vriend Harry Slijngaard die in het bondsgebouw van de
S.V.B. werkzaam was.
Bij deze gelegenheid nam Wim een S.V.B. jaarboek door.
Met grote ontsteltenis kwam hij een artikel tegen waarin stond, dat Wim Anijs, de
man die zoveel voor de sport in Suriname gedaan heeft, alsook Leo Tjon Pian Gie
en Kees Coleridge gebrandmerkt stonden als de grootste vijanden van de S.V.B.
Aanleiding van deze vrij harde beschudiging was het feit dat Wim Anijs, Coleridge
en Tjon Pian Gie regelmatig kritiek leverden op het beleid van de S.V.B. Anijs was
als journalist verbonden aan het blad van de heren R.D. Simons en J.D. Luitinck.
Het kantoor van dit blad stond aan de Keizerstraat, waar momenteel Brakke's
Hygienische Wasserij zetelt. Leo Tjon Pian Gie en Kees Coleridge waren verbonden
aan het R.K. blad namelijk ‘de Surinamer’.
Het dagelijks bestuur van de S.V.B. bestond o.a. uit de heren H.E. Aletrino en G.
Jard.
In de top van de aangesloten verenigingen bij de S.V.B. zaten: Voorwaarts,
Transvaal, Ajax en Blauw Wit.
Bij de S.V.B. werd verschrikkelijk gediscrimineerd.
Ajax bestaande uit voornamelijk donkerkleurige spelers zoals:
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Kolader, Kolf, Wijdenbosch en Conrad hebben dit dikwijls aan den lijve gevoeld.
Een voorbeeld van deze discriminatie blijkt uit de volgende illustratie.

Discriminatie:
De nationale selektie van de S.V.B. zou in het jaar 1927 moeten uitkomen tegen
Casuels een team uit Trinidad.
De gasten stelden voor hun aankomst in Suriname telefonisch de volgende eis:
‘We only play against white players’.
Deze eis bracht de leiding van de S.V.B. in grote problemen, en wel om het feit
dat de elftal-commissie reeds was overgegaan tot aanwijzing van de spelers die de
kleuren van Suriname zouden moeten verdedigen.
Zwartjes zoals Julius Kruidenhof en de onvermoeibare Kolf, ook wel bekend als
Papa Dang, behoorden tot het elftal. Tot ieders verwondering liet de S.V.B.-leiding
zich door de Trinidadianen flink de les voorlezen en haalde op een na alle
donkerkleurige spelers uit het team.
Dokter John Monkou was de enige niet lichtgekleurde speler die in het team werd
opgesteld.
Het Surinaams elftal dat door deze handeling van de S.V.B.-leiding geheel en al
uit haar verband werd gerukt, verloor alle wedstrijden tegen Casuels met sprekende
cijfers. Het Surinaamse volk nam deze vernedering niet en stak haar mening niet
onder stoelen of banken.
Tegen deze en nog meer van dergelijke discriminerende handelingen protesteerde
Wim Anijs in het eerder aangegeven blad.
In de boezem van het S.V.B.-bestuur heeft men Oom Wim deze protesten blijkbaar
nooit vergeven. Vandaar dat hij als vijand nummer een van deze organisatie werd
gebrandmerkt.
Het ergste was, dat het S.V.B.-bestuur als excuus hanteerde voor het niet opstellen
van de donkerkleurige spelers, dat zij niet bekend waren met bepaalde etikette - zoals
het gebruik aan tafel van mes en vork. Deze maatregel had het S.V.B.-bestuur
getroffen om te voorkomen dat de gasten een slechte indruk zouden krijgen van de
zaak.
Een argument dat natuurlijk kant nog wal raakte.
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Hubert Willem E. Anijs heeft altijd veel geprotesteerd tegen dit soort situaties.
Vandaar dat hij steeds weer in ongenade viel bij de overtreders.
Zijn voetballoopbaan begon hij als jongen van 18 jaar op het toenmalige
Gouvernementsplein. Zijn carriere zette hij voort bij de K.V.B. (Katholieke Voetbal
Bond) die later werd omgedoopt tot de N.G.V.B. (Nederlands Guyana Voetbal Bond).
Bij de K.V.B. werd toen naast voetbal ook de cricket sport beoefend. Het veld
waarop er toen werd gespeeld lag aan de Wulfingstraat, achter de Kathedraal.
De omgedoopte K.V.B. tot de N.G.V.B. verhuisde in latere jaren naar de hoek van
de Prins Hendrik- en Koninginnestraat tegenover het Sint Vincentius Ziekenhuis,
waar de N.G.V.B. tot op heden staat.
De voorkeur-behandeling die de R.K. clubs die bij de K.V.B. waren aangesloten
genoten, verschilde in die tijd sterk met de behandeling van de niet-R.K. clubs. Dit
vond voornamelijk z'n oorsprong in de grote animositeit die er in geheel Suriname
heerste tussen R.K. en niet-R.K. bewoners. Jammer genoeg was deze vijandige
naijverstem-ming ook sterk van grote invloed in de sport.
Het is niet onwaarschijnlijk dat deze situatie de initiatiefnemers gestimuleerd heeft
om neutrale voetbal organisaties zoals de S.V.B. op te richten. De niet-R.K. clubs,
zoals Blauw Wit en Excelsior, verhuisden met de meeste spoed van de K.V.B. naar
de S.V.B. De enige R.K. club die deze ruil deed was Olympia. Olympia een van de
sterkste clubs die Suriname ooit heeft gekend, maakte destijds ook deel uit van de
K.V.B. Spelers zoals John Wessels, S. Amo, gebroeders Chehin (Michel en Jozef)
en Mook vormden bij Olympia een sterke basis-opstelling. Later viel de eer Olympia
te beurt om bij de pas opgerichte S.V.B. als winnaar van de eerste competitie uit de
bus te komen.

Interland.
Willem Anijs heeft zich ook op internationaal gebied voor Suriname verdienstelijk
gemaakt.
Zijn eerste vuurdoop onderging hij tegen het team van Brits-Guyana, oftewel ons
buurland, toen ook bekend als Demerara.
Het team van de K.V.B. dat Suriname in deze interland ontmoe-
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ting moest vertegenwoordigen stond onder leiding van trainer, de eerste luitenant,
Dahler.
De naaste concurrent van Willem om als doelverdediger in de selektie te worden
gekozen was Severino Amo, een doelman die eerder op waardige wijze deze post
had verdedigd.
Toch gelukte het Wim, door zijn enorme inzet om door de trainer als eerste doelman
te worden aangewezen.
Deze keus bleek later de beste te zijn.
Demerara lag in die tijd stukken voor op Suriname voor wat voetbal betrof. Toch
zag het team van de K.V.B. met een in topvorm zijnde Wim in het doel kans om met
een minimaal punten-verschil van 1 - 0, een van de twee gespeelde wedstrijden te
verliezen.
Een stunt die voor die tijd tegen het team van Demerara dat voor een groot deel
uit Schotten bestond, als een prestatie kan worden aangemerkt.
Kort na deze interland ontmoetingen verhuisde Willem van de K.V.B. Het ontstaan
van de S.V.B. is mede te danken aan de grote medewerking die dokter Snellen hierbij
heeft verleend.
Naar hem werd - zoals wij reeds schreven - later het Dr. Snellen Park genoemd.
De positie van Dr. Snellen toen in onze samenleving, kan vergeleken worden met
die van een tegenwoordige minister.

S.V.B.:
Dr. Snellen die de wrijving tussen niet rooms katholieke en rooms katholieke
Surinamers, ook op sportgebied, dagelijks groter zag worden, zette zich voor de volle
100% in om een neutrale sportorganisatie van de grond te krijgen. In zijn streven om
dit te bereiken heeft hij verschillende methoden moeten gebruiken. De tegenwerking
die hij ondervond was moeilijk te overwinnen. Toch ging de voorliefde van Dr.
Snellen het meest uit naar cricket.
Hij was voorzitter van de cricketclub Excelsior, samen met Wim Anijs die als
secretaris ook deel uitmaakte van het bestuur. Beide heren hadden dagelijks veel
contact met elkaar. Dr. Snellen kreeg het op een goede dag gedaan om een stuk grond
van de overheid los te krijgen om de cricket-sport te beoefenen. Dat was het stuk
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grond waar nu de S.V.B. staat. Voordien werd cricket gespeeld op het veld voor het
Landbouw-proefstation. Aanvankelijk had het de schijn of hij op dit terrein bezig
was proefrijstvelden aan te leggen, maar uiteindelijk kwam hier een sportveld van
de grond. Toen op dit veld begonnen werd met cricket, verkeerde het veld in een
zeer slechte staat. Met medewerking van de heren Hewitt - later minister van L.V.V.
- en De Vries van O.W. en V. werd het veld steeds beter. De N.G.V.B.-mensen, die
deze vorderingen ook op de voet volgden, probeerden de zaak te blokkeren. Deze
zaak werd zelfs voorgelegd in de Koloniale Staten van Suriname. Dr. Snellen werd
als vertegenwoordiger van het Landbouw-proefstation ter verantwoording geroepen,
maar hij wist de Staten-vergadering ervan te overtuigen dat hij niet met een sportveld
doch met rijstproefvelden bezig was zowel in de Cul. als te Alkmaar in Commewijne.
Beide projecten ondervonden heel veel kritiek en tegenwerking bij de Staten en
daarbuiten. Toch heeft Dr. Snellen, zij het met veel moeite, beide projecten
doorgedrukt.
Langzaam maar zeker werd het schijnrijstveld in de Cul omgetoverd in een
sportveld met een neutrale achtergrond. Dr. Snellen moet dan ook beschouwd worden
als een van de grondleggers van de S.V.B. Hij gaf het terrein de naam van ‘het huis
voor de neutralen’. Daarmee werd bedoeld: alles wat niet dogmatisch en fanatiek
katholiek was.
Hoewel het veld in feite bestemd was voor het beoefenen van alle takken van sport,
werd er eerst cricket op dit veld beoefend. De eerste officiele wedstrijd op dit terrein
viel dan ook cricket te beurt. Deze eerste wedstrijd was tussen Excelsior en een
Guyanees team, bestaande uit balatableeders die zo tegen de Kerst, Hemelvaart en
andere feestdagen naar Paramaribo kwamen. Captain van het team van Excelsior
was de heer V.d. Kooye, die zeker 15 jaar de leiding van het team heeft gehad. Hij
was een Excelsior bowler, kende het spel theoretisch en praktisch tot in de finesses
en was tevens een zeer goede leider. Het team van Excelsior kwam in die tijd
regelmatig uit tegen het team van Rust en Werk. Het team van Rust en Werk stond
onder de zeer goede leiding van de heer Alexander, een in Guyana geboren persoon,
die in dienst was van de Suikeronderneming Marienburg. Heel wat Surinaamse
cricketers hebben de top bereikt onder leiding van deze heer Alexander, die als
sportman een klasse apart was.
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Over de eerste voetbalwedstrijd bij de S.V.B. vertelt Hubert W.E. Anijs het volgende:
‘In het jaar 1922 verscheen in de lokale bladen het heuglijke nieuws dat het S.S.C.
een overeenkomst met het Gouvernement had gesloten omtrent het afstaan van een
terrein in de Cultuurtuin. Hierbij was veel medewerking ondervonden van de direkteur
van landbouw Dr. E. Snellen en de landbouwleraar W. Hewitt.
De pers in Suriname begon hoe langer hoe meer aandacht te besteden aan de sport
en wel in het bijzonder aan de voetbalsport. Zo verscheen in de “Suriname” van 26
september 1923 een boeiend artikel over deze laatste tak van sport. In datzelfde jaar
stelde luitenant A.J. Dahler zich beschikbaar als scheidsrechter. In een interview gaf
hij als zijn oordeel te kennen dat het voetbalspel in Suriname op gelijk nivo stond
met het tweedeklasse spel in Nederland’.
Op 29 juli 1923 is het eindelijk zover en opent gouverneur van Heemstra in
tegenwoordigheid van ruim 2400 toeschouwers het terrein in de Cultuurtuin. De heer
R.D. Simons, voorzitter van Suriname Sport Comite, voerde bij deze gelegenheid
het woord, waarna door de gouverneur de vlag werd gehesen op de tribune. De dag
van 29 juli 1923 is met gouden letters opgetekend in de annalen van de voetbalsport
in Suriname. De foto van Dr. Snellen, een van de grote oprichters van de S.V.B.,
werd voor het clubgebouw ter beschikking gesteld.
Helaas heeft deze foto nooit zijn bestemming bereikt en prijkt hij in het clubgebouw
van het cricketveld tegenover het S.V.B.-kantoor, dat later naar Dr. Snellen werd
genoemd. De S.V.B. telde al spoedig heel wat verenigingen zoals: Voorwaarts,
Transvaal, Zwaluw, bestaande uit jongens van de gele kost e.a. Het aantal
verenigingen aangesloten bij de S.V.B. bedroeg toen twaalf. De opening van het
S.V.B.-stadion ging met een groots defile gepaard. Vlaggen werden gehesen, speeches
werden afgestoken en ook de militaire muziek ontbrak niet. De heren Booms, de
Hart. W. Hedsius, H. Kleine en A.J. Corter waren de eerste bestuursleden van de
S.V.B. Blauw Wit had intussen een fusie aangegaan met Excelsior, met het gevolg
dat ook Hubert W. Anijs deel van dit team uitmaakte. Anijs maakte voordien reeds
deel uit van het cricketteam van Excelsior. Een van de voetballers van Excelsior was
Harry Slijngaard. Volgens Anijs een pracht voetballer met een schot in de benen om
jaloers
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op te zijn. Tijdens een wedstrijd tegen een Guyanees team schoot Harry vanaf de
half-back linie op de goal. De bal kwam met zoveel kracht tegen het lichaam van de
doelverdediger, dat deze met bal en al in het doel werd geslingerd. Wim Anijs speelde
niet alleen voetbal en cricket maar ook korfbal en tennis. Ook met biljart haalde hij
een hoogte die hem in staat stelde verschillende toernooien in Bodega (hoek
Steenbakkersgracht en Steenbakkerijstraat) te winnen. In Bodega werden regelmatig
biljarttoernooien gehouden waaraan topspelers zoals Dr. Kreps, politieagent
Karsenhout, Alex van Leeuwaarde, Tjon Kon Pauw en Brunings deelnamen. Hubert
Anijs was in deze groep een van de sterkste spelers. Anijs was een serieuze sportman.
Zijn mening is dat de sportmensen van heden tot veel meer in staat zouden zijn
wanneer net als voorheen, meer eenheid, discipline en doorzettingsvermogen, aan
de dag zouden worden gelegd. Onder de sportmensen van voorheen heerste een grote
saamhorigheid, een wapen dat in wedstrijden ongetwijfeld een grote rol speelt.
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The Canon-Shooter
Harry Slijngaard

De man met het dodelijk schot

Harry Slijngaard, geboren op 9 november 1902, speelde zijn eerste
interlandwedstrijd op 27 augustus 1923.
Dat was niet alleen voor Harry de eerste wedstrijd tegen een buitenlands team,
maar ook voor de Surinaamse Voetbal Bond was het de eerste interland.
De wedstrijd was tegen de guyanese voetbalploeg G.F.C. Slijngaard stond als
mid-voor in de volgende ploegopstelling:
Doel:

Bijlhout

Achter:

Conrad

Gerard

Midden:

M. Chehin

De Noten

Voor:

Petersen

W. van Aalst H.
Slijngaard

Bosnie
I. Chehin

A. Bundel

Suriname won deze wedstrijd met 2-1. Harry Slijngaard was de maker van het
eerste doelpunt en wel via het lichaam van de Guyanese doelman Manley. Deze
raakte door de kracht waarmee de bal tegen z'n lichaam aan kwam enkele minuten
bewusteloos. Vanaf dat moment kreeg Harry van het publiek toen de naam van ‘The
Canon Shooter’.
Het tweede doelpunt van Suriname werd gescoord door Wim van Aalst. Deze
eerste ontmoeting van Suriname tegen een buitenlands voetbal elftal was een grote
opleving voor het Surinaams voetbal. Deze wedstrijd is ook om andere redenen in
het geheugen gegrift van velen van Harry's tijdgenoten.
Het was namelijk zoals wij reeds meldden de eerste interland wedstrijd van de
S.V.B. op het S.V.B. veld. Voordien werd gespeeld op het Gouvernementsplein (nu
Onafhankelijkheidsplein). Pas in het jaar 1953 - dus 30 jaar na dit interland debuut
van
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Suriname - werd het Suriname Stadion in gebruik genomen. Harry Slijngaard heeft
dit gelukkig nog kunnen beleven. Helaas hebben velen, die hebben meegespeeld in
deze historische interland wedstrijd, dit niet mogen meemaken.

Ervaringen
De ervaringen die Harry Slijngaard in zijn eerste en andere interland-wedstrijden
heeft opgedaan zijn legio. O.a. heeft deze gevreesde schutter, maker van het eerste
Surinaamse interlanddoelpunt van de S.V.B. mogen ervaren, dat voetbal weliswaar
geen poppenspel is, maar dat de nodige hardheid tijdens een westrijd ook niet in een
veldslag hoeft te ontaarden.
Toch hebben Harry Slijngaard en zijn medespelers in de befaamde wedstrijd van
1923 mogen ervaren dat het zeer hard kan toegaan bij interlands.
Op een bepaald moment raakten M. Chehin en De Noten in de wedstrijd als gevolg
van het harde spel van de Guyanezen geblesseerd. De overige spelers protesteerden
heftig bij de luitenant Dahler die als scheidsrechter van de wedstrijd optrad. De arbiter
liet zich echter niet beinvloeden, daar hij niet de mening was toegedaan dat het
strafbare overtredingen waren. Deze arbiter was nl. van oordeel dat er geen sprake
was van ongeoorloofd of vuil spel. De Surinaamse spelers namen hiermee geen
genoegen en stelden ronduit de vraag of ook zij de Guyanese speelwijze mochten
toepassen. Toen kwam het ontnuchterende antwoord van de arbiter: ‘Als jullie als
dames willen blijven voetballen, zullen jullie het resultaat aan het eind van de
wedstrijd wel merken’.

Swift speelt en wint
Harry heeft jaren deel uitgemaakt van Excelsior, een van de sterkste elftallen, dat
samen met Blauw Wit en Udi op het Gouvernementsplein (Onafhankelijkheidsplein)
met georganiseerd voetballen in Suriname is gestart.
In 1932 werden Excelsior en Blauw Wit door het vertrek van heel wat spelers naar
de Nederlandse Antillen (om aldaar te werken), zwaar gehandicapt. Harry en de
overgebleven spelers staken de koppen bij elkaar om te zoeken naar een oplossing.
Het resultaat
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hiervan was dat Excelsior een fusie aanging met Blauw Wit.
Twee jaren later trok Harry zich, samen met andere leeftijdgenoten terug uit de
aktieve voetballerij.
Intussen had een aantal jongeren uit Ajax en U.V.V. - onder leiding van Voorzitter
Stenhuys - een nieuwe vereniging (Cicerone) opgericht. Deze vereniging sloot zich
bij de S.V.B. aan. Geinspireerd door de kwaliteiten van deze jeugdspelers, stelde
Harry zich meteen beschikbaar voor de verdere vorming en begeleiding van deze
spelers.
Mede door deze bijdrage groeide Cicerone snel uit tot een van de sterkste clubs
van de S.V.B.
Cicerone - later ook wel Siksie Joeroe Bromtjie genoemd - had zich in een
rekordtijd eigenscheppen aangeworven die voor elke tegenstander problemen
opleverden. Het wonderteam van Cicerone in de jaren voor de tweede wereldoorlog
bestond uit spelers zoals:
Doel:

Cornelis
Naloop
Leo
Rijzenburg,
Balrak

Holband
Charles
Wijdenbosch,

Hugo Landkoer Bil Bromet

Richard
Wijdenbosch,

Harry Landkoer Charles Naloop Eugene Rene.

Het was de gewoonte van spelers en supporters van Cicerone om overal waar zij
kwamen met iedereen die niet van Cicerone was de spot te drijven. De tegenstanders
lieten zich hierdoor vaak intimideren, maar gelukkig voor de voetbalsport in ons land
waren er zowel spelers als supporters van andere verenigingen die dit niet pikten en
weer behoorlijk van zich afbeten.
Hooglopende onenigheid, ruzie tussen Cicerone- en niet-Cicerone-aanhangers bleef
daardoor niet uit. Ook de spelers spaarden elkaar niet. Deze geschillen liepen soms
uit tot behoorlijke vechtpartijtjes.
Harry Slijngaard en de meeste van zijn oudere kameraden die hun schoenen reeds
enkele jaren aan de wilgen hadden gehangen, konden zich niet verenigen met deze
situatie in de Surinaamse voetbalwereld. Zij dachten een manier uit om spelers en
aanhangers van Cicerone, die een bron van deze spanningen waren, een lesje te leren.
Door de ex-spelers van Blauw Wit en Excelsior werd toen besloten
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om tot oprichting van een voetbalvereniging over te gaan. Dit nieuwe team zou dan
Cicerone moeten aanpakken en de Cicerone-spelers en -aanhangers dwingen tot beter
gedrag. In een spoedvergadering die werd gehouden aan huis van ex-Minister van
Onderwijs en Volksontwikkeling, wijlen de heer Kolader, werd door de
oud-voetballers besloten de vereniging op te richten en de naam te geven van ‘Swift’.
De S.V.B. liet zich leiden door klinkende namen van de oud-top-spelers zoals:
Wim Anijs, Harry Slijngaard en Kolader. Deze bekende toppers boden voldoende
garantie voor goed voetbal in de hoogste klasse van de S.V.B.
Swift haalde nauwelijks een competitie-seizoen, maar het doel werd toch bereikt.
Om dit te bereiken ging het team van Swift direkt intensief van start met een serieuze
voorbereiding. Stuk voor stuk werden alle onderdelen van het spel theoretisch en
praktisch onder de loupe genomen. Het hoofddoel om Cicerone een kopje kleiner te
maken werd geen ogenblik uit het oog verloren. Eindelijk was het zover en ging de
competitie van de S.V.B., waaraan Swift voor de eerste keer mocht deelnemen van
start. In een twee-ronden systeem werd gespeeld om de hoogste eer van de S.V.B.
Cicerone won met gemak alle wedstrijden van de eerste ronde. Ook Swift werd met
een geducht pakslaag van vier nul naar huis gestuurd.
In de tweede ronde herhaalde Cicerone deze stunt en won op Swift na van alle
tegenstanders. De allerlaatste ontmoeting zou voor wat het kampioenschap betreft
geen enkele verandering in de postie van Cicerone brengen. Cicerone was reeds
kampioen. Het ging er alleen maar om of het nu wel een ongeslagen kampioen zou
worden of niet. Verder was deze wedstrijd voor beide teams een prestigeslag. Daags
voor de wedstrijd werden door aanhangers van Cicerone op borden en via andere
middelen leuzen in Paramaribo en omgeving verspreid. Het waren opschriften zoals:
‘Cicerone ongeslagen kampioen’, ‘Swift zal worden ingeblikt’, enz. Het team van
Swift met als aanvoerder Harry Slijngaard heeft zich geen ogenblik door deze
intimidatiepogingen uit het veld laten slaan.
Toen de scheidsrechter van deze dramatische wedstrijd Cicerone - Swift het laatste
fluitsignaal gaf, vielen er tranen van vreugde en verdriet. Swift had namelijk kans
gezien om kort na aanvang van
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de wedstrijd - via Kolader - de stijlvolle doelman van Cicerone, Cornelis Naloop,
met een ‘boogballetje’ te passeren.
Deze onverwachte voorsprong werd tot het einde van de wedstrijd met succes
door Swift verdedigd. Harry Slijngaard speelde ook in deze dramatische wedstrijd
een grote rol.
Een dag na deze voor Cicerone en zijn aanhang vernederende nederlaag, kwamen
de spelers van Swift wederom bij elkaar aan huis van de ex-Minister Kolader aan de
Grote Dwarsstraat. Er werd toen unaniem besloten om tot ontbinding van de
vereniging over te gaan. Nadat het doel van Swift, om van Cicerone te winnen bereikt
was, trokken de wijze oudjes zich voorgoed terug uit de actieve voetballerij.
‘Wij hebben’, aldus Harry Slijngaard, ‘de jongens van Cicerone, die wij zelf voor
het grootste deel echt hebben leren voetballen (daardoor o.a. bereikten zij de top),
getoond dat onderschatting van de tegenstander altijd verkeerd is. Wie dat doet komt
vaak genoeg voor verrassingen te staan. Een echte sportman onderschat nooit zijn
tegenstander!’
In Harry's voetbaltijd kende men geen trainers. Elke voetballer moest het hebben
van afkijken en imiteren van andere spelers. De enige theoretische leidraad op
voetbalgebied toen in Suriname bekend, was het boek uitgegeven door een
Nederlander, zekere Groothof. In die tijd was dit een zeer bruikbaar leerboek, waaruit
de spelers veel over taktiek, techniek en systemen konden leren. Een van de populaire
systemen van toen was de zogenaamde W-formatie.

Ook in Cricket...
Vader Slijngaard zoals deze sportpionier ook wel genoemd wordt, heeft ook op het
gebied van de cricketsport een waardevolle bijdrage geleverd. In tegenstelling
namelijk tot landen als Engeland en Australie waar cricket uitsluitend door de eliten
werd beoefend, hadden de Nickerianen deze ‘gentleman's’ game in Suriname tot een
echte volkssport gemaakt.
De jongeren uit Harry's tijd - zeker in Nickerie waar hij geboren is - begonnen
reeds op zeer jeugdige leeftijd met cricket.
Door gebrek aan geld om de sportbenodigdheden aan te schaffen, werd veel
geïmproviseerd. Toen Harry in Paramaribo kwam om
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zijn verdere schoolopleiding te genieten, sloot hij zich aan bij een padvinders
cricketclub - De Boys Scouts Cricket Club. Daarna werd hij lid van Excelsior, de
belangrijkste en sterkste cricketvereniging van toen. Zijn kwaliteiten waren van dien
aard dat hij reeds snel in de cricket bondsselektie werd opgenomen. Hij heeft
alszodanig jarenlang ons land mogen vertegenwoordigen. Zijn eerste interlandervaring
kreeg hij in 1937 toen hij met een Surinaamse selektie een bezoek bracht aan
Georgetown (Guyana) op uitnodiging van de ‘East Indian Cricket Club’.
Ook toen hij niet meer aktief als cricketer optrad bleef hij deze tak van sport
‘pushen’, als official en als umpire.
Dat ‘Vader’ Slijngaard dit allemaal in de sport heeft kunnen presteren is des te
prijzenswaardiger als men weet dat hij het in zijn jeugd bepaald niet gemakkelijk
heeft gehad.
Zijn ouders stonden er materieel niet best voor. Dit werd voor de Nickeriaan Harry
Slijngaard een stuk erger door de achteruitgang in de balata-business, waar zijn vader
het tenslotte van moest hebben. Toen Harry's vader in de balatabranche niet meer
aan de slag kwam en bovendien ziek werd, stond zijn moeder er alleen voor om als
modiste het gezin te onderhouden. Dit was echter lang niet voldoende om de magen
van de leden van dit gezin voldoende te vullen.
Ondanks dit alles heeft Harry zich toch door het moeilijke leven kunnen slaan.
Na de kleuter- en de lagere school in Nickerie te hebben bezocht kwam hij naar
Paramaribo, alwaar hij werd ingeschreven op de Christelijke School van de Gemeente
der Vrije Evangelisatie. Leermoeilijkheden heeft hij nooit gehad. Na de Christelijke
School ging hij naar de Zeevaartschool, waar de heer Allan de Vries als direkteur
fungeerde. Ook hier toonde hij zijn aanleg.
Maar nog voor hij zijn einddoel, het stuurmans brevet, had bereikt, sloeg het
noodlot toe. Zijn vader kwam namelijk te overlijden. Harry, die toen 16 jaar oud
was, kon moeilijk verder studeren, hij was verplicht om de kost zelf te gaan verdienen.
Toen wij Vader Harry Slijngaard voor dit interview spraken op 10 augustus 1975,
was hij 73 jaar oud en nog vrij vitaal. Dagelijks maakt hij nog een wandeling van
zijn huis aan de Walabastraat te Beekhuizen naar de Koningstraat om met zijn
vrienden in een schoenmakerszaak de gebeurtenissen van de dag te bespreken.
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Zijn echtgenote mevrouw Slijngaard - Tjon A Kiet, schonk hem tien kinderen: drie
meisjes en zeven jongens. De meeste van hen hebben ook veel aan sport gedaan.
Zoon Wilfred heeft zelfs jarenlang een vaste plaats in het vertegenwoordigend team
van de Surinaamse Voetbal Bond gehad.
Harry's mening over sporttoppers heeft hij altijd opzettelijk voor zichzelf gehouden,
omdat hij van oordeel is dat hij wellicht, misschien onbewust, topsportlui die even
grote prestaties hebben geleverd als anderen, tekort zou kunnen doen. Wel wil hij
kwijt, dat een scheidsrechter van vroeger meer eerbied en gezag afdwong, terwijl
ook de discipline van de spelers beter was. Naar zijn oordeel is het Surinaamse voetbal
sterk vooruitgegaan voor wat betreft het samenspel, de taktiek en de techniek. Wat
het schieten bij voetballers van tegenwoordig betreft, konstateert Harry evenwel een
teruggang. Deze teruggang is volgens hem in het algemeen ook duidelijk te merken
aan de mentaliteit van de sportlui van nu. De thans 80-jarige veteraan Harry Slijngaard
die de beginfase van het Surinaamse voetbal en cricket heeft meegemaakt en aan het
fundament voor de verdere groei heeft mogen meewerken, heeft tot op heden een
zeer grote ambitie voor sport.
Helaas heeft hij tot op heden nooit die waardering mogen genieten, die hem
redelijkerwijs toekomt. Wij spreken daarom de hoop uit, dat met deze beknopte
geschiedenis van deze sportpionier, wij onze bijdrage geleverd hebben om Harry en
niet te vergeten zijn echtgenote, uit de vergetelheid te doen geraken.
De inzet van Harry Slijngaard, de offers die hij bracht, moeten voor de Surinaamse
sportwereld en voor ons nageslacht bewaard blijven.
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Topscheidsrechter
Meester A.J.D. Wijdenbosch

De rust in persoon

Het weer is zeldzaam mooi op dinsdagmiddag 1 september 1975. Het is omstreeks
half zes als wij rustig langs de Gravenstraat rijden. Plotseling schiet het ons te binnen
dat ergens in de omgeving Anniestraat/Rust en Vredestraat een sportpionier woont,
die op onze lijst van sporthelden uit het verleden genoteerd staat. Het is meester
Wijdenbosch.
Als wij na een korte aarzeling via de nengredoro onder het hoge neuten huis van
de familie Wijdenbosch terechtkomen, worden wij heel vriendelijk ontvangen door
mevrouw Wijdenbosch-Monkou. Ze vertelt ons dat haar echtgenoot bezig is aan zijn
middag-tuinwerk. En met een stem die veel weg heeft van ‘wat wil je eigenlijk van
m'n man’ geeft ze ons de richting aan waar wij hem zouden kunnen vinden. We
volgen de aangegeven richting, maar voor wij het achtererf bereikt hebben, ontdekken
wij meester Wijdenbosch in zijn tuinplunje tussen wat bananenbomen. Achter een
kruiwagen gevuld met zand stapt de 73-jarige tuinier ons glimlachend tegemoet.
‘Ziet U’, zegt hij, ‘op de oude dag ontdek je ook nog dat je een goede landbouwer
bent.’
Nadat wij de reden van ons bezoek hebben bekendgemaakt, duurt het wel een
poosje voor wij de heer Wijdenbosch ertoe kunnen bewegen zijn sportbelevenissen
voor het voetlicht te brengen. Kort hierna verlaten wij huize Wijdenbosch met een
afspraak voor een interview op woensdag 2 september om half tien. Het wordt een
echte Surinaamse afspraak: wij komen tien minuten later aan dan afgesproken.
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Albert James David Wijdenbosch is op 10 januari 1902 geboren in Coronie. Een deel
van zijn lagere schoolopleiding (tot zijn 12e jaar) genoot hij te Salem in dit distrikt.
In 1914 kwam hij naar Paramaribo op het Schutzinternaat, waar hij verder is
grootgebracht. Van daar uit bezocht hij de Selektaschool (Ulo) aan de Burenstraat.
Nadat hij deze school met goed gevolg had doorlopen, kreeg hij een tweejarige
opleiding aan de Normaalschool en behaalde zijn hulponderwijzersakte (4e rang).
In dat jaar werd hij als onderwijzer gedetacheerd in Coronie. Na twee jaar werd hij
overgeplaatst naar Paramaribo, schreef zich weer in op de Normaalschool en slaagde
in 1922 voor de onderwijzersakte. Toen begon het lange districtsleven voor meester
Wijdenbosch.
Tot 1927 werkte hij achtereenvolgens in de distrikten Nickerie, Marowijne,
Commewijne en Paramaribo. ‘Het distriktsleven (zwerversleven) was niet
gemakkelijk’, aldus meester Wijdenbosch. ‘Na deze omzwervingen bleef ik net twee
jaar in Paramaribo, om in 1929 voor de zoveelste keer naar een distrikt te worden
gezonden. Je moet eigenlijk 1 tot 2 jaar in een distrikt blijven als onderwijzer, maar
wanneer ik mijn distriktsjaren bij elkaar tel dan kom ik op een totaal van 17. En als
je niet volhardend bent, kan je onder deze omstandigheden moeilijk studeren. Pas in
1940 kreeg ik de kans om mijn hoofdakte af te maken.’
De heer Wijdenbosch had het in zijn jeugd erg moeilijk. Zijn ouders waren arme
landbouwers. Hij groeide dan ook onder zeer moeilijke omstandigheden op. Vandaar
dat het toenmalig hoofd van de lagere school in Coronie, de heer Hermanus Monkou
zijn ouders de raad gaf om de jonge Albert naar Paramaribo te zenden. Zo kwam hij
dan op het Schutzinternaat.

Vroeg begonnen
‘Op mijn 13e jaar’, zo vertelt meester Wijdenbosch, ‘richtte ik samen met een paar
vriendjes van het Schutzinternaat een voetbalvereniging op. Wij speelden toen op
Lantie Djarie, het veld dat nu Meester Bronsplein wordt genoemd. In het begin was
ik doelverdediger, maar bij een poging om een bal te stoppen, kwam ik tegen de
doelpaal aan. Ik werd aan het hoofd verwond. Het lidteken is nog duidelijk te zien.
Van toen af heb ik niet meer in het doel gestaan. In de dertiger jaren kwam ik bij de
club
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Excelsior terecht, destijds een van de sterkste clubs van Suriname. Daar speelde ik
samen met o.a. Harry Slijngaard, de man die zowel met het linker- als het rechterbeen
oerhard kon schieten. Bij Excelsior speelde ik eerst als rechts-half en later als
rechtsbuiten. Ik wil mezelf niet ophemelen, maar ik werd als rechts-half opgesteld,
omdat ik zeer snel was’, vertelt meester Wijdenbosch. ‘In die tijd waren er heel wat
snelle en begaafde linksbuitenspelers. Om er twee te noemen: Petersen van M.V.V.,
ook wel Alatta genoemd en Riek Anijs van Voorwaarts. Daar ik me snel kon
verplaatsen was ik de aangewezen man om deze spelers in toom te houden. Het lukte
me meestal om mijn taak naar behoren uit te voeren, daar ik niet alleen het wapen
snelheid toepaste, maar ook mijn verstand gebruikte. Petersen b.v. was een kerel die
een benig voetbalde. Je hebt er geen hoogte van hoe handig deze kerel was met het
linkerbeen. Hij gebruikte dit been in alle standen. Het kwam dan ook vaak voor dat
hij gewoon wanhopig werd wanneer ik hem zo goed bewaakte, dat hij geen kansen
kreeg. Hij vloekte dan ook verschrikkelijk. Wat dit betreft heb ik nog een herinnering
aan hem. Toen ik hem eens zo goed bewaakte en in toom hield, werd hij woedend
en riep tegen mij: ‘Je bent mijn loophond.’ Ik riep terug: ‘Loophond of niet, maar jij
krijgt geen bewegingsvrijheid.’
‘Een andere zeer snelle tegenstander was Riek Anijs. Maar ook die wist ik goed
te bewaken. Een van de taktieken die ik op hem toepaste was een geoorloofde
schouderduw op het moment dat hij wilde schieten. Hij stond dan meestal op een
been en kon dan ook gemakkelijk worden uitgeschakeld.
Uit mijn Excelsiortijd is ook het volgende mij bijgebleven. Wij speelden tegen
Casuals, een club uit Trinidad. Sjaak Solingen stond bij Excelsior als rechtsback en
ik als rechtshalf. De linksbuiten van Trinidad, Carte, een enorm snelle kerel, die ik
moest bewaken kreeg geen voet aan de grond. Op een gegeven moment werd die
kerel zo boos dat hij mij een vuistslag in het gezicht toebracht. Ik werd er gewoon
duizelig van. Mijn teamgenoot Sjakkie Solingen zei toen: “Albert, ik heb gezien wat
die vent met je heeft gedaan, laat hem voor mij.” Het volgend ogenblik vloerde
Sjakkie hem met een nog hardere vuistslag. Gelukkig dat de arbiter geen van beide
handelingen gezien had.’
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De scheidsrechtersperiode
De heer Wijdenbosch vertelt: ‘Ik begon reeds in de twintiger jaren als
voetbalscheidsrechter, maar pas in de dertiger jaren kreeg ik bekendheid. Toen werd
ik officieel scheidsrechter van de SVB. Toen kende men nog geen FIFA-arbiters in
Suriname, zodat ik en velen met mij niet in aanmerking gekomen zijn om door de
FIFA te worden aangewezen.’
‘Gaat U nog vaak naar voetbalwedstrijden?’
‘Niet regelmatig. Zo nu en dan wanneer ik een goede wedstrijd verwacht. Meestal
keer ik teleurgesteld naar huis terug. Mijn mening over het voetbal van toen en nu
is: het voetballen van vroeger was gedisciplineerder. Spelers hadden meer eerbied
voor elkaar en voor de leiding. De conditie om het goed te doen had haast elke speler.
Elke speler van vroeger had clubliefde. Je was b.v. Excelsior en je bleef Excelsior
tot de dood. Ik heb drie takken van sport goed beoefend, namelijk voetbal, cricket
en korfbal. Zondagmorgen was ik reeds om zes uur op het sportterrein. Eerst een
partijtje korfbal, daarna van tien uur tot drie uur 's middags cricket en later in de
middag voetbal. Ik had zodoende een heel goede conditie.’
‘Wij hadden voorheen een behoorlijk peil. We kenden scheidsrechters als De Freitas
(Zwang), Kolader, Oma, Blijert, allemaal mensen die hun zaken goed kenden’, aldus
meester Wijdenbosch.
‘Hoe was Uw voorbereiding als scheidsrechter’, vroegen wij. ‘Iedere wedstrijd was
voor mij belangrijk. Iedere keer weer - dat heb ik ondervonden - ontdek je iets nieuws
als je dat wetboek (scheidsrechtershandleiding) in handen neemt en daarom heb ik
deze handleiding geregeld bestudeerd. Tot op heden schaf ik bij elke nieuwe uitgave
een exemplaar aan. Want wie belangstelling voor een zaak heeft, maakt er een studie
van. Ik ben al lang uit het onderwijs, maar ik studeer nog steeds. Als er b.v. een
leerrijk boek verschijnt, koop ik dat gelijk. Als je een goed voetbalscheidsrechter
wilt zijn, moet je lektuur hebben. Kijk daar op mijn tafel. Daar staat mijn voetbalboek.’
Wij verder: ‘Hoe was Uw conditie als scheidsrechter?’
‘Uitstekend. Ik zei het U al. Ik speelde 's morgens een flink partijtje korfbal, daarna
een harde cricketwedstrijd en later voet-
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bal. Vandaar dat mijn conditie prima was.’
‘Hoeveel interland wedstrijden hebt U geleid?’
‘Nou, ik kan het aantal niet opgeven, maar het zijn er veel geweest. Een belangrijke
wedstrijd welke ik mij nog kan herinneren is die tegen de voetbalvereniging DIM in
1955. De eerste wedstrijd die bij kunstlicht in het Suriname Stadion werd gespeeld.
Ik meen dat U, heer Hoen, toen ook deel uitmaakte van het Surinaamse team. DIM
was een uitstekend team, maar Suriname liet zich niet onder de voet lopen en won
de wedstrijd met 4 - 2. Dit was voor mij een hoogtepunt in mijn arbitersloopbaan.
Voorwaarts speelde in de tweede wedstrijd tegen dit team en verloor met sprekende
cijfers. Ik kan mij nog goed heugen, dat sportomroeper Jules Defares er een geintje
van maakte. Hij riep bij herhaling: ‘De bal is bij DIM, gaat naar DIM, terug naar
DIM, van DIM naar DIM, terug naar DIM, DIM dimt...... Goal!’
‘Wist U het gezag als arbiter altijd te handhaven? Of hebt U wel eens moeilijkheden
gehad?’
‘Ik heb altijd geprobeerd het gezag op het veld te handhaven. Waarom? Als je zelf
voetballer bent geweest, weet je min of meer wanneer iemand een opzettelijke
handeling heeft gepleegd en ik heb altijd weer rekening gehouden met de
omstandigheden. Wilde iemand een opzettelijke handeling plegen, dan keek ik hem
even aan en hij wist dat hij gewaarschuwd was. Een typisch voorbeeld van het gedrag
van een speler. Een Daisy Samson is een groot voetballer geweest. Eens heb ik bij
hem een grove vergissing gemaakt. Hij stelde zich voor een ingooi helemaal bij de
doelpaal op. De bal werd ingeworpen en ik floot voor off-side. Daisy keek me aan,
ik lachte en hij lachte ook, we hadden elkaar begrepen. Na de wedstrijd zei ik: Daisy
je hebt me te pakken; bij een inworp kan namelijk een speler niet buitenspel staan.
Hij is geen ogenblik boos geweest.’
‘Hebt U ook situaties meegemaakt waarbij U verplicht was spelers uit het veld te
sturen?’
‘Dat kan ik mij niet heugen. Voor zover ik weet, heb ik nooit een speler uit het
veld gestuurd. Wel heb ik eenmaal een wedstrijd moeten affluiten. Het was een
wedstrijd waar Robinhood speelde. Ik heug me niet zo goed meer wie de tegenstander
is geweest. De keeper van Robinhood deed een verkeerde aanval en ik zag duidelijk
dat hier opzet in het spel was. Duidelijk was
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te zien dat de keeper naar de tegenstander sprong met de bedoeling die opzettelijk
te raken (een gevaarlijke aanval dus). Hiervoor kende ik een strafschop - penalty aan de tegenstander toe. De ploeg van Robinhood weigerde verder te spelen. Ze
verlieten het veld. Later hebben ze mij verzocht om de wedstrijd verder te leiden,
maar ik zei dat ik er niet aan dacht.’
‘Hoe lang bent U voorzitter geweest van de scheidsrechters-organisatie?’
‘Ongeveer tien jaar. Ik heb heel veel scheidsrechters opgeleid en het ging er heel
vriendschappelijk en ordelijk toe. Ondanks het feit dat ik voorzitter van de
scheidsrechtersorganisatie was, moest ik me altijd weer na een wedstrijd komen
verantwoorden, in die zin dat wij bepaalde momenten uit de wedstrijd bespraken en
dan moest ik mij soms verdedigen. Er was echte clubliefde en niemand van een
andere club durfde pogingen te doen je over te halen om jouw eigen club in de steek
te laten. We waren karaktervol. Om het voetbalspel op een hoger niveau te brengen,
moet men ophouden met het ronselen van spelers, zoals tegenwoordig gebeurt.’
‘Welke bijdrage levert U nog aan de sport?’
‘Ik ben jaren voorzitter van Coronie Boys geweest, maar vanwege mijn
gezondheidstoestand moest ik bedanken. Ik ben nog steeds ere-voorzitter van deze
club en ik lever mijn bijdrage door het geven van adviezen wanneer het nodig is.’
‘Wat raadt U de sportlui van tegenwoordig aan?’
‘In de eerste plaats moeten ze eerbied voor elkaar hebben. Gehoorzaamheid aan
de leiding is ook heel belangrijk. De leiding zal wel niet altijd korrekt zijn, maar als
er gehoorzaamheid is, zullen de konflikten zich tot het minimum beperken. Verder
moeten de sportlui zich volledig geven voor hun club. Als men een beroep op mij
doet (b.v. de SVB) wil ik wel een lezing hierover houden.’
‘Voor welke spelers van vroeger hebt U bewondering gehad, voor welke spelers
hebt U nu bewondering in en buiten Suriname?’
‘In mijn eigen club (Excelsior) had ik vroeger bewondering voor Kolader, de
captain. Hij was een bezadigde speler en wist hoe hij leiding moest geven. Verder
voor Harry Slijngaard en niet
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te vergeten Willem Anijs. Deze was ontzettend eerlijk. Even een staaltje. Willem
dreef eens op met de bal en had de kans om een doelpunt te maken. Plotseling liet
hij de bal gaan. Hij zei ons dat hij “hands” gemaakt had. Vandaar zijn handeling.
Wij waren er natuurlijk niet zo best over te spreken, maar dat was nu een-maal zijn
mentaliteit. Hij wilde geen oneerlijk doelpunt scoren. Een andere sportman waar ik
bewondering voor had was cricketer Van der Kooye (captain).’
‘Hoe denkt U dat de sport in Suriname moet worden aangepakt. Is b.v.
semi-professionalisme ook naar Uw mening een van de oplossingen?’
‘Men moet eerst beginnen bij de jeugd om zo een basis te leggen voor de toekomst.
Ik ben geen tegenstander van het semi-professionalisme. Ik ben er niet tegen, maar
ik ben wel bang dat de prestatie die geleverd zal moeten worden er onder zal gaan
lijden.’
Goede vrienden van vroeger? Kees Coleridge. ‘Er was een zeker familieverband
tussen hem en mij’, aldus meester Wijdenbosch. ‘Andere vrienden met wie ik
jarenlang heb opgetrokken zijn Alfred Libretto, Eelst. Die waren allemaal uit mijn
eigen kamp (de EBG), maar bij de Rooms-Katholieken had ik ook heel goede
vrienden, zoals Jantje Raymann, Gravenberg en anderen.
Meester Wijdenbosch is gehuwd met Charlotte Amalia Eleonora Monkou. Uit dit
huwelijk zijn er vier kinderen geboren, twee jongens en twee meisjes. Mevrouw
Wijdenbosch-Monkou heeft haar man in en buiten zijn sportloopbaan altijd trouw
bijgestaan. Haar morele steun kreeg hij ook op de sportvelden. ‘Trouwens hoe kan
het ook anders’, zegt deze sportheld luid lachend. ‘Mijn vrouw komt uit een
sportfamilie. Haar broers John Monkou en Emil zijn grote voetballers geweest. Beiden
hebben jarenlang deel uitgemaakt van Suriname's nationaal voetbalteam.’

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

53

In Memoriam
Morris Donald Alexander Wijngaarde

Op 29 juni 1979 overleed in Nederland na een langdurig lijden Morris Donald
Alexander Wijngaarde. Hij bereikte de leeftijd van 73 jaar en stond in sportkringen
bekend als een van de grote pioniers. In leven was hij gepensioneerd Adjudant bij
de Koninklijke Landmacht.
Vaak is men geneigd om de mens pas na z'n dood te bejubelen. Men verontschuldigt
zich dan hiervoor met het gezegde ‘van de doden niets dan goeds’. Voor Maupa zoals Morris Wijngaarde populair genoemd werd - geldt dit zeker niet.
De verdiensten van wijlen Maupa zowel voor de voetbalsport in het algemeen als
voor de Surinaamse Voetbal Bond in het bijzonder zijn groot geweest. Ik hoop erin
te slagen uit wat hierna volgt een beeld te geven van de wijze waarop hij de
voetbalsport in Suriname heeft gediend.
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Voor de nodige informaties ben ik dank verschuldigd aan o.a. Frits Juda en Hein
Leeuwin, twee sportlui die wijlen Wijngaarde goed hebben gekend.
Morris Wijngaarde begon al op zeer jeugdige leeftijd met de beoefening van
verschillende takken van sort. Zijn grote liefde was het voetballen. Tot de top is hij
evenwel niet gekomen. Hij was en bleef een gemiddelde sportman. Later zou blijken
dat zijn grootste kwaliteiten niet lagen in prestaties op de speelvelden, maar
daarbuiten, namelijk in organisatorisch en leidersverband.
Morris, die omstreeks 1927 in de militaire dienst trad kreeg toen de gelegenheid
te over om zijn leiders kwaliteiten te ontplooien. Hij hield van de ‘dienst’, en elke
militair was voor hem bijna heilig. Jarenlang heeft hij gefungeerd als bestuurslid van
de sociaal-kulturele vereniging (militaire) ‘Ons Aller Belang’.
In 1935 kwam hij voor het voetlicht toen hij in samenwerking met een van de
eerste in Suriname werkzame sportinstrukteurs, sergeant Roell, o.a. de
jeugdvoetbalorganisatie op poten zette. Dit jeugdprojekt bracht scholieren tussen 8
en 18 jaar oud in georganiseerd voetbalverband bij elkaar. Uit deze zeer
gedisciplineerde voetbalorganisatie, die onder zeer moeilijke omstandigheden tot
stand kwam, zijn later vele topvoetballers voortgekomen. Bekende sportfiguren die
toen in de sektie S.V.B. Jeugdvoetbal meespeelden zijn b.v. onze ex-internationals
Andre Deira, Hugo Alberga (meer bekend als Tromp), Baltus Oostvriesland (nu
notaris), Frits Juda, Guno Hoen, Eddy Chehin (beter bekend als Bamba), Andre
Kamperveen, Lucien Henar, Chris Reeberg, Humbert Devid en Eddy Goedhart.
Vooral in de militaire dienst had ‘Maupa’ zijn organisatorische kwaliteiten
overduidelijk gedemonstreerd. Zo kreeg hij b.v. in 1943, tijdens de Tweede
Wereldoorlog, de opdracht om het militaire hulpkorps Stad- en Landwachten op te
zetten. En dat gebeurde ook. Snel en efficient.
In het bestuur van M.V.V. (Militaire Voetbal Vereniging) heeft hij in deze periode
ook jarenlang als sekretaris gefungeerd. Samen met de populaire luitenant Pelkman
en de overige bestuursleden De Veer, Hein Leeuwin en Mac Donald heeft hij de
M.V.V. in de glorietijd geleid.
In de jaren van de Tweede Wereldoorlog werkte Morris Wijngaarde
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mee om samen met kapitein Treffers en luitenant Jimmy White de Militaire Voetbal
Organisatie op te richten. Deze organisatie was hard nodig omdat de meeste
voetballers voor de dienstplicht in het leger zaten. Echt voetballen in militair verband
was dan ook de enige mogelijkheid die restte. Het bestuur van de Surinaamse Voetbal
Bond ging dan ook zo rond 1942 op ‘non-aktief’ en droeg de zaken over aan de
Militaire Voetbal Organisatie (M.V.O.). Na afloop van de oorlog werd deze
organisatie ontbonden en werd S.V.B. nieuw leven ingeblazen.
Na de ontbinding van de Militaire Voetbal Organisatie kregen uiteraard de
burgerclubs weer nieuw leven. Maar voor het zo ver was had een ploeg van dit
M.V.O. Surinames eer op uitmuntende wijze hooggehouden tijdens een toernee naar
Guyana. Het was weer ‘Maupa’ Wijngaarde die de (militaire) ploeg naar Guyana
leidde. Suriname won met sprekende cijfers. Zo groot was het enthousiasme hier,
dat het Surinaams elftal bij terugkeer met militaire muziek op de aanlegsteiger werd
verwelkomd.
Morris Wijngaarde is van 1944 tot en met 1953 onafgebroken bestuurslid van de
S.V.B. geweest. waardoor hij aan een groot deel van de ontwikkelingsfase van de
S.V.B. heeft meegewerkt. Zijn bijdrage om de Surinaamse Voetbal Bond te maken
wat zij nu is, kan moeilijk met geschrijf of woorden worden teruggegeven. Een
waardering hiervoor van de S.V.B. - in welke vorm dan ook - is niet veel gevraagd.
Mogelijk (en hopelijk) dat de S.V.B. weer eens een goede daad zal verrichten door
mannen zoals Morris Wijngaarde en Sergeant Roell posthuum de plaats te geven die
hen toekomt.
De prestaties van Morris Wijngaarde, speciaal wat dit jeugdvoetbal betreft kunnen
niet hoog genoeg worden aangeslagen. Om een voorbeeld te noemen:
Een van de grote problemen voor de jeugdige voetballers was het ontbreken van
een voetbalveld. ‘Maupa’ wist met veel moeite en volharding door te drukken bij
het S.V.B.-bestuur, tot hij tenslotte toestemming kreeg om de jeugd op zaterdag
(zowel 's morgens als 's middags) op de toen reeds overbelaste velden in de ‘Cul’ te
laten voetballen. Verder kwam het vaak voor dat de jeugd werd verboden om gebruik
te maken van de beide zijvelden, die voor de senioren als oefenvelden dienden.
Meestal kwam dit
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verbod na zware regenbuien. Morris riskeerde alle verwijten van het S.V.B.-bestuur
en gaf vaker op eigen risiko opdracht om het speelverbod op te heffen. Dat was nu
typisch ‘Maupa’: alles in het werk stellen, risiko's nemen, verwijten inkasseren. Het
kon hem niet schelen wat er daarna gebeurde, als de jeugd maar gelukkig was.
In 1948 bracht voor het eerst in de geschiedenis van ons voetbal een nationale selektie
een bezoek aan Nederland. Als officials reisden mee M. Wijngaarde en Dr. H.C. van
Ommeren. De heer M.J. Koolhaas, Voorzitter van A.F.C. Ajax heette de Surinaamse
ploeg in het Ajax-sportblad als volgt welkom.
WELKOM!
Het bestuur der A.F.C. ‘Ajax’ roept de vertegenwoordigers van de
Surinaamse Voetbalbond een hartelijk welkom in Nederland toe.
De wedstrijden, hier in Holland te spelen, hebben slechts ten doel de
vriendschapsband tussen Suriname en Nederland te verstevigen, en wij
zijn er zeker van, dat het Nederlandse publiek Uwe aanwezigheid weet te
waarderen.
Dat deze wedstrijdreeks een prettig en sportief verloop zal hebben, daar
zijn we van overuigd.
Wij hopen, dat Uw leiders en spelers de beste herinneringen uit ons mooie
landje zullen medenemen en dat zowel Uw spelers als de onzen kunnen
zeggen: ‘In het jaar, dat onze geeerbiedigde Koningin haar 50-jarig
jubileum vierde, is door middel van de sport een hechte en onbreekbare
band in het belang van Suriname en Nederland gesmeed’.
Namens de A.F.C. Ajax,
M.J. KOOLHAAS.
voorzitter.
Op dit schrijven reageerde Morris Wijngaarde in hetzelfde blad als volgt:
DE SURINAAMSE VOETBALLERS IN NEDERLAND
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Zoals de Nederlandse pers reeds eerder vermeldde, is sedert 26 juli j.l. een
Surinaamse voetbalploeg in Nederland aangekomen voor het spelen van
wedstrijden tegen Nederlandse verenigingen.
Door verschillende bladen daartoe in de gelegenheid gesteld, willen wij
langs deze weg een hartelijke groet brengen tot alle Nederlanders, die zeer
zeker belangstelling hebben voor deze grote en bijzondere gebeurtenis.
Groot en bijzonder, niet omdat er voetbalwedstrijden op til zijn, maar wel
om het feit, dat door deze ontmoetingen op de voetbalvelden, wederom
de gelegenheid wordt geboden om de beide rijksdelen Nederland en
Suriname nader tot elkaar te brengen en zal deze nieuwe poging eerst dan
als geslaagd kunnen worden beschouwd, wanneer ook Nederland deze
sportieve ontmoetingen wil bekijken als een middel ter handhaving van
een krachtig Rijksverband.
Verzekerd zijnde van de sportiviteit van Nederlandse zijde, geven ook wij
de verzekering, dat door ons - ongeacht winst of verlies - de grootst
mogelijke sportiviteit zal worden betracht, zowel op als buiten het
voetbalveld en hopen wij zodoende op onze eigen bescheiden wijze mee
te werken tot het smeden van een hechte en onbreekbare band in het belang
van Nederland en Suriname.
Namens de Surinaamse ploeg,
M. WIJNGAARDE.
Haarlem 28 juli 1948.
Morris Wijngaarde was niet alleen een geboren sportman. Hij had ook nog andere
kwaliteiten, zoals een talentvol musicus.
Geruime tijd was hij als muzikant verbonden aan de populaire muziekband van
Anton Budel. In de militaire dienst werd hij later staf-hoorn blazer.
In het leger maakte hij snelle promoties. In 1936, dus op 31-jarige leeftijd (voor
die tijd een enorme prestatie) werd hij bevorderd tot korporaal, vrij kort daarop tot
sergeant en sergeant-majoor om in 1958 als Adjudant zijn militaire loopbaan te
beeindigen. Maar deze vrij snelle promoties behoeven geen verbazing te wekken.
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Voetbal-Dansmeester
Leo Eduard Kolf

Hr. Kolf - voetballer op 70-jarige leeftijd

Op zoek naar sportmensen die zich in het verleden verdienstelijk voor onze
samenleving hebben gemaakt, kom ik terecht aan de Oranjelaan bij Leo Eduard Kolf.
Bij aankomst zie ik hem aan het raam zitten. Hij komt zijn huis uit om mij zeer
hartelijk te begroeten en welkom te heten.
Leo Kolf is duidelijk blij met de gelegenheid om terug te blikker in het
sportverleden van Suriname. ‘Papadang’, zoals Kolf in zijn
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sporttijd genoemd werd, begint met deze uiteenzetting:
‘In de eerste plaats wil ik u, heer Hoen, welkom heten en dank uitspreken voor
uw initiatief om de sportlui uit het verleden weer eens het gevoel te geven dat zij
niet vergeten zijn, maar dat hun prestaties voortleven in de gedachte van alle
sportliefhebbers die van toen en die van nu.’

Jeugd
‘Ik ben geboren op 2 maart aan de Keizerstraat op het erf van de Vereniging
Onderlinge Hulp. Dat was in het jaar 1906. Na de lagere-schoolopleiding kwam ik
terecht op het internaat van de Evangelische Broeder Gemeente aan de Domineestraat.
Daar heb ik een ambachtsopleiding in het timmervak met goed gevolg doorlopen.
Mijn moeder was een Coroniaanse - Marianne Kolf - mijn vader, afkomstig uit het
distrikt Commewijne droeg de naam van Marinus Vrede. Deze mensen die ik altijd
zeer gewaardeerd heb, hadden het niet gemakkelijk toen ik als jongeling opgroeide.
Als gouddelver - dat was mijn vader in die tijd - waren de inkomsten echt niet zo
hoog. M'n moeder ventte in Paramaribo met vis, kokosolie en fruit, welke ze via
familie uit Coronie kreeg toegezonden. Ondanks dit harde werk van moeder en vader
was het gezamenlijk inkomen toch nog ontoereikend om het nogal grote gezin te
onderhouden.
Het grootste deel van de opvoeding van mijn broers en zusters werd dan ook
toevertrouwd aan familieleden en kennissen. Mijn oudste zus, Lientje, werd
grootgebracht bij kennissen van mijn ouders. Deze “pleegouders” woonden toen op
de hoek van de Van Idsingastraat en wat nu de Sophie Redmondstraat heet. Mijn
broer Gustaaf werd door de familie Lissone grootgebracht. Frits Kolf, een andere
broer is grootgebracht bij de familie Van Eer te Lelydorp, de grootvader van
oud-onderwijzer Van Eer. Mijn jongere zuster, Thelma, is gehuwd met de
gepensioneerde sergeant-majoor Walker.
Uiteraard had ook ik een “pleegfamilie”, waar ik als kweekje werd grootgebracht.
Mijn pleegvader en pleegmoeder heetten respektievelijk Bernard Markiet en Albertina
Preuze. Ze gaven erg veel om mij en omdat zij het financieel vrij goed hadden, kreeg
ik alle gelegenheid om goed onderwijs te genieten.
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Op het internaat van de Evangelische Broeder Gemeente aan de Domineestraat was
ik een bijzonder goede leerling. Ik zat in dezelfde klasse met leerlingen als Izaak
Menso, Berggraaf, Krenten, Danning en een dame, die Winter heette.
Oud-onderwijzers van dit E.B.G.-internaat uit die tijd zijn de heren Monkou, Vervuurt
en Wagenaar en de dames Babel, Lashley en anderen.

Wanicaschool-voetbal
Op het schoolerf van de Wanicaschool is mijn voetballoopbaan begonnen. Wij
schopten toen tegen alles wat maar enigszins rond was. Reeds als jeugdige speler
was ik een goede sprinter. Bovendien had ik toen ook de gewoonte om hoge
hindernissen te nemen bij het springen. In mijn latere (volwassen) voetbalperiode,
hebben dan ook hoogspringen en snelheid tot mijn sterkste punten behoord. Wat dit
hoogspringen betreft, wil ik best een ervaring uit mijn jongensjaren vertellen. Als
jongen van 13 jaar oud sprong ik eens van grote hoogte uit een boom. Het gevolg
was een blessure, waarvoor ik met spoed door de dokter moest worden behandeld.
Toen mijn pleegouders de dokter vertelden welke de oorzaak van deze blessure was,
schrok deze zich een aap. Hij kon het gewoon niet geloven. Na mijn herstel kwam
de dokter toevallig langs ons huis. Ik demonstreerde toen de stunt die mij de blessure
had bezorgd, en het lukte ook zonder ongelukken. Toen pas geloofde de dokter
waartoe ik in staat was: waaghalzerij.
Ook in de hoepelsport was ik een uitblinker. Mijn buurtvrienden konden niet tegen
mij op. Vaak probeerden de ouderen onder hen mij dwars te zitten, wanneer ik met
mijn hoepel door de straat rende. Ze vormden dan een barrikade, maar het lukte mij
altijd weer met een goede sprint kris kras te breken door deze barrikade. Mijn
waaghalzerij bleef niet beperkt tot hoogspringen. Ik werd ook messenwerper-artiest,
nadat ik hier een Chinees gezelschap bezig had gezien. Het heeft mij natuurlijk wel
een paar snijwonden in de hand gekost. Maar mijn natuur is nu eenmaal zo, dat
wanneer ik iets wil bereiken, ik bereid ben me tot het uiterste in te spannen.’
Op 18-jarige leeftijd verliet Papadang als volleerd timmerman het E B.G.-internaat.
Samen met hem verlieten nog een aantal goede
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voetballers deze opleiding. Dit was een grote handicap voor zijn eerste club Juliana,
omdat b.v. ook voetballers als Clemens, Esajas, Richard George, Emanuels, Michel
Cronie, Helmen en anderen weggingen uit het internaat. Met hun vertrek was dan
ook het lot van Juliana bezegeld. Dit Juliana nu besloot uit een ander vaatje te tappen
en ging een fusie aan met de rivaliserende voetbalvereniging Zwaluw, die bij de
U.V.V. was aangesloten.
Leo Kolf (Papadang) heeft ook in deze fusie enige tijd meegevoetbald. Maar na
korte tijd ging de kombinatie Zwaluw-Juliana sterk terug in prestaties, omdat b.v.
de beste voetballers van dit U.V.V. successievelijk naar de Surinaamse Voetbal Bond
overgingen.
Kolf ging toen over naar de vereniging Cicerone, samen met o.a. Hugo Landkoer,
de speler die eeuwig een baret op het hoofd droeg tijdens wedstrijden en de
supportersbijnaam ‘Kranda’ droeg. Verder ging ook naar Cicerone over Leo
Rijzenburg.
‘Het duurde hierna niet lang’, aldus Leo kolf, ‘of ik werd in de centrale
voetbaltraining opgenomen. Dat gebeurde in het jaar 1934 toen Suriname voor de
eerste maal op Curaçao zou voetballen. De keuzecommissie besliste echter daarna,
dat ik nog niet in het vertegenwoordigend team mocht. Dat was toen natuurlijk wel
een teleurstelling. Mijn vriend Hans Nahar ging natuurlijk wel mee.’
Als de naam van Hans Nahar valt, blijkt Papadang veel bewondering voor deze
speler te hebben. ‘Hans was een formidabele voetballer. Een van de beste die ik ooit
in mijn leven gezien heb’, aldus Leo Kolf.
Na de Cicerone-periode van Leo Kolf volgde de Voorwaarts-tijd. ‘Voorwaarts
was in die tijd voornamelijk een elite club, bestaande uit medische studenten. Ondanks
dit onmiskenbare feit kwam ik toch via Harry Nassy en andere vrienden bij deze
ploeg. Dat had ik te danken aan mijn spelinzicht. Ik kwam direkt in het eerste team
als middenveldspeler. In Voorwaarts speelden toen: Harry Nassy (bijgenaamd White
Angel, omdat hij meestal geheel in het wit gekleed in het doel stond), de gebroeders
Monkou, Charles en Wim van Aalst, Hupsel, Just Gouvernante, Hans Nahar, e.a.
Destijds was Cicerone de grootste rivaal van mijn “nieuwe” vereniging Voorwaarts.
Cicerone had namelijk in die tijd een gevaarlijke aanvalslinie met mannen als Charles
Naloop (Zuurtje), Hugo Landkoer, Bill Bromet, e.a. Vandaar dat Voorwaarts in de
wed-
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Ook op latere leeftijd omringd door veel vrouwelijk gezelschap

strijden tegen Cicerone erg blij was met mijn aanwezigheid in de verdediging.’
Leo Kolf (Papadang) is vier malen uitgekomen voor het vertegenwoordigend team
van Suriname. Nadat hij bij de eerste selektie weggepest was geworden, nam hij de
kans waar om daarna overtuigend zijn klasse te bewijzen. Zo speelde hij voor
Suriname tegen Trinidad samen met o.a. Meester Wijdenbosch, Harry Slijngaard,
P. Kolader en doelman Solingen.
Na nog driemaal in het nationale team te hebben meegespeeld,
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moest Leo Kolf enige tijd ophouden met het voetballen. Dit kwam doordat hij als
voorman bij het departement van Openbare Werken en Verkeer vaker naar
verschillende buitendistrikten werd gezonden.

En de dansmeester...
Leo Kolf vertelt verder over zijn prestaties op de dansvloer. ‘De bijnaam Papadang,
heb ik niet op het sportveld, maar op de dansvloer verworven. In mijn tijd was het
immers de traditie dat de verjaardag van de Nederlandse Koningin hier groots werd
gevierd. Tijdens een van die feesten verscheen er een danser in Suriname, die luisterde
naar de naam Papadang. Later heb ik geprobeerd hem na te doen, en sinds die tijd
kreeg ik deze bijnaam. De eerste die mij zo genoemd heeft, was de bekende artiest
Frans van der Leyde.
Ik heb altijd veel tijd aan mijn danshobby besteed. Ik was geruime tijd lid van een
dansclub, waarvan mijn neef James Kolf de leider was. De dansvereniging bestond
uit oud-schoolleerlingen en aanhangers van de toen heel populaire voetbalvereniging
Ajax. De populairste danssoorten toen waren de quadrille en de wals. Vooral in het
walsen was ik een groot uitblinker. Alle dames van de vereniging wilden altijd met
mij de wals dansen. “Jij hebt reeds met Leo gedanst, nu is het mijn beurt”....
Onder deze prettige en aangename kontakten heb ik mijn keuze laten vallen op
Eugenie Opmeer, die vijf jaren jonger is dan ik. Uit ons huwelijk zijn zeven kinderen
geboren. Een hiervan is overleden. De kinderen dragen de volgende namen: Ilse,
Bertolina, Antoinette, Humbert, Harry en Letitia. Allemaal zijn maatschappelijk vrij
goed terechtgekomen.
Ik heb zeer plezierige herinneringen aan mijn sporttijd. Maar niet te vergeten ook
aan mijn opvoedingsperiode in het Internaat van de Evangelische Broeder Gemeente
(het z.g. Leerlingen tehuis). Daar vooral heb ik een strenge discipline en hardheid
geleerd. En beide eigenschappen zijn mij zeer ten goede gekomen als topvoetballer’.
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De Cricket Pionier
C.R. Singh

De heer C.R. Singh is geboren op 12 mei 1904.
Zijn cricketloopbaan startte hij op zeer jeugdige leeftijd onder zeer primitieve
omstandigheden in Suriname.
De groei alsmede de opbouw van het cricketspel heeft hij samen met andere
grondleggers van deze tak van sport in Suriname helpen bevorderen.
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Als mede-oprichter van de Surinaamse Cricket Bond bekleedt de heer CR. Singh
reeds jaren een belangrijke functie als bestuurslid van deze organisatie.
Onder zeer moeilijke omstandigheden, waarbij de cricketsport in Suriname dreigde
dood te gaan, heeft deze old timer met veel inzet er steeds weer voor gezorgd, dat er
nieuw leven in de zaak werd geblazen.
Ik spreek daarom danook de hoop uit, dat ik met deze bescheiden bijdrage meewerk
om deze grote cricket-pionier van Suriname te memoreren. Tevens wil ik namens
vele Surinamers en in het bijzonder de cricketliefhebbers deze pionier bedanken voor
het vele goede werk dat hij al die jaren voor de Surinaamse gemeenschap heeft
verricht.
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Mr. Dr. Professor Hendrik Marius Landkoer

H. Landkoer krijgt van dir. De Hoedt de gouden arend opgespeld i.v.m. zijn 25 jarig ambtsjubileum
bij de Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij N.V.
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Ik ben geboren op 2 september 1907 te Paramaribo, waar ik eerst de lagere school
bezocht n.l. de Emmaschool aan de Gravenstraat, met als schoolhoofd Jules W.
Lobato, broer van de horloge koopman aan de Watermolenstraat.
Verder waren mijn onderwijzers; Pronk, Le Couvreur, Pool en onderwijzeressen,
mej. Oosterbaan, Tubergen e.a.
Van de Emmaschool ging ik naar de Comeniusschool aan de Dominestraat, alwaar
vandaag een deel van de Firma C.K.C. gevestigd is. In deze zelfde omgeving was
het Schutz Internaat gevestigd, dat vooropleiding gaf aan toekomstige
onderwijskrachten. Mannen als gebroeders Leeuwin, Kolader, Heineman, Helstone,
Lauriers, gebroeders Coleridge, Cameron e.a. hebben hun vooropleiding tot
onderwijzer op dit internaat genoten.
Nadat ik mijn getuigschrift van de Comeniusschool op zak had, sprong ik over de
schutting - die school en leerlingentehuis scheidde - en gaf mij als kandidaat op voor
de opleiding om als handelsman in dienst van de Firma C.K.C. te treden.
Ik zeg handel, daar er ook de gelegenheid bestond om als leerling voor een
vakopleiding je te laten inschrijven.
Na de voorgeschreven medische keuring in het Sint Vincentius Ziekenhuis onder
leiding van dokter J.F. Nassy (fa. dokter) volgde een vergelijkend examen, welk
examen ik met kop en kont door kwam. Ik haastte mij daarna naar huis om mijn
moeder op de hoogte te stellen van mijn aanname op het Gele-kost Internaat.
Gele-kost Internaat was de publieke benaming voor de jongens van dit Internaat,
daar zij altijd in gele kakhie gekleed gingen en wel met een gesloten kraag.
Des zondags en op Christelijke feestdagen waren de jongens van dit Internaat
verplicht in het wit gekleed te gaan.
Na een opleiding van 4 jaar trad ik in dienst van de Firma C.K.C. met een loon
van f. 9.00 tot f. 11.00 per week.
Met dit bedrag was je in die tijd ‘de koning te rijk’. Dank zij de strenge en
uitstekende opleiding van de Duitsers onder wiens leiding het Gele-kost Internaat
stond, kon ik mij in latere jaren als sportman, alsook op andere wijze disciplinair
opstellen.
Het grootste deel van mijn jeugd bracht ik door in de omgeving van de
Prinsessestraat en de Gonggrijpstraat.
Deze omgeving krioelde van Awara's en Mispelvruchten.
Door mij en mijn vriendjes werden de Awaras in trossen weggekapt
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in een kuil geborgen om na rijping verkocht te worden.
In de omgeving waar ik opgroeide was geen koffiemamaboom te hoog voor mijn
vrienden en ik om de Leguaan te vangen. Mijn jeugdvrienden waarmee ik deze stunts
uithaalde waren: Jozef Sweet (een oudere broer van onze ex-wielrenner) Everduin,
de Continho's, de van Exels, Talberg (gewezen doelman) Johan Emanuels, Gafoer,
Jangalie, Naikoe, allen van de Prinsessestraat, Gonggrijpstraat en direkte omgeving.

Sportloopbaan
Als jongen van een jaar of veertien startte ik mijn sportloopbaan in het Gele-kost
Internaat waar je dagelijks verplicht was onder leiding van oud Militair Willem
Geerlings gymnastiek oefeningen te doen.
Op 15-jarige leeftijd belandde ik in de voetbalvereniging Juliana en mocht het
genoegen smaken om bij de opening van het eerste S.V.B. veld om 3 uur 's middags
uit te komen tegen Transvaal.
Transvaal was toen zeer sterk uitgerust met spelers zoals: Harry Sarucco, Willem
Budel (meer bekend als Wimpie), Lepe, Maurits Behr, Leo Favery, de drie gebroeders
Elliot (Walther, Duncan en Otmar), Gouvernante e.a.
Juliana verloor deze wedstrijd met flinke cijfers.
In latere jaren werd Juliana ontbonden, zodoende kwam ik in Cicerone terecht.
De geschiedenis van Cicerone en Ajax waar ik ook in gevoetbald heb is ongetwijfeld
reeds door anderen in dit boek beschreven. In Ajax en later in Cicerone heb ik de
hoogste voetbaltop bereikt. Naast voetbal bereikte ik met Korfbal ook een behoorlijk
peil.
In 1928 - ik was toen 21 jaar - reisde ik als aanvoerder van een Paramaribo
voetbalselektie naar Moengo om bij een of andere driedaagse feestviering tegen de
selektie van Moengo uit te komen.
Kort hierna werd ik in de S.V.B. nationale selektie opgenomen waar ik als
aanvoerder jarenlang een vaste plaats had.
In dit verband heb ik Suriname in thuis- en uitwedstrijden met succes
vertegenwoordigd.
In uitwedstrijden speelde ik o.a. in Belem (Brazilie) Curacao, Venezuela, Aruba,
Trinidad en Demerara.
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Mijn sterkste wapens in het spel waren: inzicht, techniek, goede instelling, goede
trap- en koptechniek.
De bijnaam van ‘Meester’ heb ik te danken aan de heer Wim Anijs die als
sportverslaggever van ‘De West’ optrad.
Het was in de interlandwedstrijd tegen Venezuela dat ik man to man tegen de
gevreesde centerhalf Larea kwam te staan. Wim Anijs beschreef dit moment op de
volgende wijze: ‘En de Master of brains - Henry Landkoer - stond oog in oog met
de gevreesde Larea, omspeelde deze en scoorde voor Suriname.’
De aanduiding van Master werd toen door de massa overgenomen en in het
Nederlands vertaald.
‘Master of brains - Maestro-Maitre’. Vanaf dien sta ik tot op heden meer bekend
als ‘Meester’.
De tweede wereldoorlog bracht een einde aan mijn actieve voetballoopbaan. Ik
bleef echter niet bij de pakken zitten, doch bleef een bijdrage leveren voor de
voetbalsport in de kwaliteit van scheidsrechter. Jarenlang heb ik mij als scheidsrechter
verdienstelijk gemaakt voor de S.V.B.
In 1946 werd ik uitgekozen om de finalewedstrijd tussen Curacao en Feyenoord
(Nederland) in een vijflanden tournooi, waaraan ook Suriname had deelgenomen te
leiden. Wegens bijzondere omstandigheden kon ik het aanbod niet aannemen. In
mijn plaats werd toen mijn zwager Bill Bromet aangesteld.
In het gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en veertig-jarig bestaan
van de Surinaamse Voetbal Bond treffen wij een korte samenvatting van H. Landkoer
aan.
H. Landkoer begon als voetballer op 15-jarige leeftijd als lid van de v.v. Juliana.
Speelde mee bij de opening van de ‘Cul’ (oud terrein) tegen Transvaal.
In latere jaren lid van Ajax en vervolgens van de Politie Voetbal Vereniging.
Was 10 jaar lang aanvoerder van de eens zo beroemde club Cicerone. Het nationaal
elftal was niet denkbaar zonder Henry Landkoer, die in dit verband 6 jaar aanvoerder
is geweest en vrijwel alle posten in dit elftal heeft gevoetbald.
Na zijn voetbalschoenen te hebben opgeborgen, diende Landkoer de S.V.B. ruim
zeven jaar als scheidsrechter.
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Behalve voetballen heb ik ook gedaan aan korfbal, zwemmen, maar dan achter de
Prinsessestraat in een grote kuil waar schelpen waren weggehaald voor de bestrating,
of in de rijstzwamp van baboen Himsingh, samen met de jongens Kanhai.
Aan biljarten heb ik meegedaan, en wel in de C.H.M. kiosk hoek
Keizerstraat/Zwartenhovenbrugstraat (thans Liesdek).
In die tak van sport heb ik het echt ver gebracht, want ik heb als No. 4 voor de
Politie in een concours in het Park meegedaan. Van dansen heb ik ook gehouden. Ik
was lid van de dansvereniging Cicerone die elke vrijdagavond in Loge Concordia
repetities hield, en heb het tot assistent-leider, na Stenhuys gebracht. Aan de allereerste
snelloop dwars door Paramaribo heb ik ook meegedaan voor de Politie. Al kwam ik
als no. 13 bij de eindstreep, ik kreeg als troostprijs van Inspecteur Patric Mac Donald
een schemerlamp. Van de gymnastiekvereniging Tonido was ik ook lid.
Als ik terugblik dan ben ik voor de navolgende verenigingen uitgekomen: Juliana,
Ajax, Cicerone, Fearless, Marienburg, P.V.V., Bruynzeel. Dit lijkt veel op overloperij,
maar niks is minder waar.

Aanvoerder H. Landkoer van de S.V.B. selektie bij de eerste ontmoeting tussen Suriname en Curaçao
in het jaar 1934.
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Hr. Kearsenhout; Een van onze grootste biljarters
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Het kwam door omstandigheden buiten mijn wil, hetzij door verandering van
werkkring, hetzij door detachering of anderszins. Ik had weinig achting voor
voetballers die van de ene op de andere dag overliepen. Dat zijn in mijn ogen mensen
zonder liefde voor hun club. Maar helaas die waren er toch.
Ach, de tijden veranderen, en de mensen evenzo. Niet lang geleden las ik in de
nieuwsbladen dat een onzer beste spelers geweigerd had om voor zijn land Suriname
tegen een vreemde club uit te komen, omdat hij niet tevreden was met de behandeling
van de S.V.B.
Deze voetballer kan ongelijk maar ook een beetje gelijk hebben. Ik durf geen
oordeel te vellen, omdat ik niet zo goed bekend ben met de verhouding tussen de
leiding van het bestuur en de clubs. Maar, heb ik mij afgevraagd, had deze voetballer
niet kunnen wachten tot na het bezoek der gasten om met zijn grieven naar voren te
komen. Hij had volgens mij juist een goede gelegenheid om dubbel en dwars van
zijn kunnen te doen blijken, en zeggen, wel mijne heren, wat zegt U van mijn
voetbalkunst?
Maar voorwaarden stellen, wel neen. Je doet de heren van het bestuur weinig of
niets daarmee, maar ons land Suriname. Ik heb altijd geleerd, eerst doen, dan
protesteren.

Tweemaal Gehuwd
Ik ben 2x gehuwd geweest en ben nu even veel keren weduwnaar. Uit mijn eerste
huwelijk is een zoon geboren genaamd Henk Winston die reeds jaren in Nederland
woont. Hij is gehuwd, heeft een zoon genaamd Hugo Aranda, genoemd naar mijn
jongere broer Hugo, die ook voor Cicerone en het nationaal elftal van Suriname heeft
gespeeld. Ik ben intussen dus grootvader.

Louter toeval
Zo ongeveer in de jaren 1950 voetbalde ik zo nu en dan in het bedrijventeam van
Bruynzeel. Des zondags speelden wij in dit verband ook vaak z.g. eendaagse
kompetities.
Bij een van deze gevallen moest de B.P.V. (Bruynzeel Personeels Vereniging)
uitkomen tegen het team van de Pan American Airways. Bij al je leven trad Rige
Tjon Sien Kie als aanvoerder op van de P.A.A., ik als aanvoerder van de B.P.V.,
terwijl Bill Bromet als
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scheidsrechter zou optreden. De gehele leiding was dus in handen van drie zwagers
daar Bill Bromet en Tjon Sien Kie met twee van mijn zusters gehuwd waren.
Vanwege mijn vergevorderde leeftijd doe ik niet meer mee aan geen enkele tak
van sport, ‘bikasi te kaw njang a moe gi asi pasi’. Wel volg ik de meeste
sportevenementen via T.V., radio of krant. Het zaterdagmiddag-voetbal via de T.V.
mis ik geen ogenblik.

Favorieten
Hoewel ik geen der voetballers van de tegenwoordige Robin Hood ken, is deze club
sinds de periode van de Mijnalsen mijn favoriet. Mijn favoriete spelers van vroeger
zijn geweest:
Anton Budel, de Noten, Klink, Walther Amo, Bob Opstal (Mil.), Conrad, Dr.
Johnny Monkou, Just Gouvernante, Ch. Naloop (Zuurtje) Rijzenburg, Humphrey
Mijnals, Daisy Samson, Hein Leeuwin, Hugo Landkoer, Puck van Heel, Hans Nahar,
Kersout en Leo Rack. Buiten onze grenzen zijn dat: Denis, Cruyf, D'Andrade, Pele
en doelman Van der Meulen.
Wat ik overgehouden heb van dit alles? Wel, behalve grote dank en hulde zijdens
het publiek en aanhangers, stank voor dank.
Ik wacht nog steeds vanaf mijn huwelijksdag - 1940 - op de beloofde oorkonde
van de S.V.B. Misschien krijg ik die alsnog op Marius-rust, wie weet.
Of misschien redeneert men van: de Moor heeft zijn werk gedaan, de Moor kan
gaan.
Een rustige oude dag heb ik zeker, met zo nu en dan wat ouderdomsklachten, maar
over het algemeen mag ik tevreden zijn.
Ik beweeg mij dagelijks, trap op trap af zonder veel last hiervan te ondervinden.
Mijn eetlust is uitstekend. Het liefst gebruik ik soepsoorten - geeft niet welke al zou
men bij wijze van praten mij wat warm water opdienen. Mijn grootste voorkeur gaat
echter naar erwtensoep (snert met saucijsjes en worst).
Overigens lust ik alle peulvruchten, in het bijzonder bruine bonen, witte bonen
etc., alle vissoorten, ook ongeschubde, maar vooral kwie kwie, op alle denkbare
wijzen klaargemaakt. Van vogeltjes kweken heb ik nooit gehouden, omdat ook ik
van de vrijheid alsook de vrije natuur houd. Geen van mijn broers hebben daaraan
gedaan. Van hengelen houd ik ook niet, maar wel van de vissen.
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Merkwaardige gevallen
De nationale selektie van Suriname was in 1933 tweemaal tegen Deportivo
(Venezuela) de boot ingegaan.
De technische commissie van de S.V.B. had hierbij sterk gefaald en had niet de
juiste mensen opgesteld.
Deze ratten verlieten na de ondergang van ons elftal het zinkend schip.

Hugo Landkoer - jongere broer van Henny Landkoer - kreeg na het eerste bezoek van Eldeportivo
(Venezuela) aan Suriname - 1936 de bijnaam van Aranda - voetbalde in het sterrenteam van Cicerone
- overleed samen met zijn broer Andre in de Oost Indische oorlog
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De enige topman van de S.V.B. die nog overgebleven was, was James Zeegelaar.
Hij had in die moeilijke dagen de functie van kapitein, stuurman, machinist en
matroos. Hij ontbood mij bij hem te komen en zei: ‘Henny jongen, wij moeten nog
in een laatste ontmoeting tegen Venezuela uitkomen. Ben jij bereid om een elftal op
te stellen om het op te nemen tegen het sterke Venezuela.’ Ik nam deze opdracht aan
echter met de uitdrukkelijke voorwaarde dat geen mens een of andere verandering
mocht brengen in mijn opstelling. ‘Henny, jongen,’ zei de heer James Zeegelaar,
‘wat jij opstelt speelt en niet anders’.
Ik verscheen op het veld met een elftal dat op drie spelers na geheel bestond uit
spelers van Cicerone - zoals de drie buldozers Freddy Sijlbing (Tobo) Anton Balrak
en Richenel Wijdenbosch.
De niet Ciceroners waren John Monkou, Chas van Aalst en Just Gouvernante van
Voorwaarts.
Nadat het ons gelukt was de gasten een gelijkspel van 1 - 1 af te dwingen scheelde
het een haartje of het bestuur van de S.V.B. en de technische commissie was door
het publiek gelyncht.
De laatste ontmoeting tussen Venezuela en Cicerone eindigde eveneens in een
gelijkspel.

Op het nippertje:
Nadat ik in 1928 de reis naar Nederland om in de Militaire dienst te treden zonder
succes had gemaakt en naar Suriname was teruggekeerd (ik werd nl. afgekeurd), trad
ik in dienst van de Bauxiet-Maatschappij te Moengo.
Op Moengo werd ik lid van de v.v. Fearless. In dat zelfde jaar kreeg de S.V.B. op
bezoek de v.v. Casuels uit Trinidad.
Een wedstrijd tegen Ajax, waarvan ik nog steeds lid was, stond eveneens op het
programma.
Samen met de heer Walther Burside, Voorzitter van de Moengo Sportbond reisde
ik met toestemming van de heer A. van Mazijk per boot naar Paramaribo om voor
Ajax te kunnen uitkomen.
Na vele ontberingen, o.a. defecte boot en later ook de auto die mij samen met de
heer Burside in de Cul moest brengen, gelukte het mij nog net op tijd en wel bij het
eerste fluit-signaal van de scheidsrechter het speelveld onder luid applaus van het
publiek op te gaan.
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Ajax en Casuels kwamen niet verder dan een gelijkspel van 0 - 0. Ik speelde bij deze
een van mijn beste wedstrijden.

Vondeling
Daisy Samson, een van onze grootste voetballers die Suriname ooit heeft
voortgebracht werd d.t.k. van de heer Stenhuys, die heel goed met Daisy's vader
bevriend was bij zijn intrede in Cicerone onder mijn leiding gesteld.
Daisy was nog schoolgaand, leerling van de Sint Paulusschool en als ik het wel
heb heeft hij zijn diploma niet gehad en wel omdat hij voor de S.V.B. voetbalde.
De verhouding S.V.B. - N.G.V.B. van toen was zeer slecht.
Het eerste probleem waarmee ik kwam te zitten was een voetbalschoen voor Daisy
te vinden - because he had baby feet -. Toen ik op een bepaald moment dacht dat
alles vlot zou gaan om in een belangrijke wedstrijd tegen onze grootste rivaal
Voorwaarts uit te komen, werd de eerste doelman van Cicerone nl. Cornelis Naloop,
die met de trein in het binnenland dienst deed, plotseling geplaagd door malaria.
Niks aan te doen, de wedstrijd kon niet worden uitgesteld.
Men zegt in de regel als de nood hoog is, is de redding nabij.
Wij staken de hoofden bij elkaar en besloten om Richenel Wijdenbosch als doelman
op te stellen. Charles Naloop meer bekend als Zuurtje, een jongere broer van doelman
Cornelis Naloop, dreigde niet te zullen meedoen wanneer zijn broer niet in het doel
zou staan.
Wij stonden dus voor een groot probleem, echter werd unaniem besloten niet voor
de bedreiging van Charles Naloop uit de weg te gaan. Wij lieten hem links lopen en
stelden Daisy als midvoor in zijn plaats op. Deze gedurfde handeling heeft bij de
Cicerone-aanhang veel protest uitgelokt. Voor de aanvang van de wedstrijd tegen
rivaal Voorwaarts werden mij door de fanatieke aanhang allerlei verwijten naar het
hoofd geslingerd. Uitlatingen zoals: Mi Gado, pe Landkoer fin a pikien boi disi. A
boi na wang schoro boi etc. Met een zekere trots stel ik er prijs op te verklaren, dat
later gebleken is, dat mijn keuze uitstekend was.
Daisy speelde een uitstekende partij en kreeg van het zelfde publiek
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na de wedstrijd een grote ongekende ovatie. Vandaag mag Daisy Samson gerekend
worden tot een der grootste spelers die Suriname heeft voortgebracht.

S.V.B. op hete kolen
Cicerone staakte onder mijn leiding als kapitein een wedstrijd tegen rivaal Voorwaarts.
De arbiter, Zwang de Freitas, een van de beste die Suriname gekend heeft, nam
in de wedstrijd een verkeerde beslissing in het nadeel van Cicerone.
Ik weigerde verder te spelen en Cicerone verliet en bloc het speelveld.
Het werd een niet te beschrijven consternatie, toen het publiek en voornamelijk
de aanhang van Cicerone zich met deze zaak ging bemoeien. Ik zat toen in de
politiedienst en had op die bewuste avond de nachtdienst van 11 uur 's avonds tot 7
uur 's morgens.
Thuis aangekomen om uit te rusten voor de middagdienst, werd dit mij onmogelijk
gemaakt door een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders van ons land. Wat was
n.l. het geval! Men vreesde dat Cicerone in zijn geheel zou overlopen naar Patro
(N.G.V.B.). Deze en ook andere situaties hebben kort hierna de korpsleiding van de
Politie doen besluiten, om tot de oprichting van P.V.V. (Politie Voetbal Vereniging)
over te gaan.
Hans Nahar en ik waren toen verplicht om voor P.V.V. te spelen.

Swift wint van Cicerone.
De reus Cicerone heeft het indertijd moeten afleggen tegen Swift met een stelletje
spelers op houten benen zoals: Willem Anijs, Harry Slijngaard, Edwin Amstelveen,
Dest en Lioe A Joen meer bekend als Dekka.
Swift scoorde met meer geluk dan wijsheid een doelpunt waar de Grote Cicerone
tot het einde van de wedstrijd geen antwoord op wist. Swift werd nadien ontbonden,
waardoor Cicerone nooit een kans heeft gekregen voor een revanche: ‘David had
Goliath weer verslagen’
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Een ander merkwaardig geval deed zich voor in het jaar 1936:
Door de S.V.B. was in dat jaar een driehoekstoernooi in Suriname georganiseerd
waaraan deelnamen: Cayenne, Para (Brazilie) en Suriname.
De technische commissie van de S.V.B. was de mening toegedaan dat ik niet snel
genoeg was voor de Brazilianen. Ik moest dus genoegen nemen met een plaats op
de reserve bank.
In mijn plaats werd toen opgesteld de jeugdige Vossie Belgrave.
Helaas heeft deze jongeman zich in de eerste helft niet kunnen aanpassen. In de
tweede helft werd ik in zijn plaats ingezet en speelde een briljante partij.
De elftalcommissie kreeg bij deze een ongekende wassen neus.
Na de wedstrijd schreeuwde ik boven de ovatie die mij gebracht werd, de S.V.B.
bestuursleden en technische-commissieleden toe: ‘Een elftal zonder Landkoer is
ondenkbaar’.
Politie Inspekteur Davidson, zei hierna tegen mij ‘Landkoer je hebt je galgemaal
gebruikt’. Na dit voorval was het duidelijk dat ik bij deze lafbekken gebrandmerkt
was.
De rancuneuse handelingen die ik later ondervond waren hiervan duidelijk het
bewijs.

Open brief aan de S.V.B.
Ik ben niet verbitterd, maar wel ontevreden, daar ik jarenlang vanaf de oprichting
van de S.V.B. mijn krachten volop voor deze organisatie heb ingezet. Voor mij is
het een pijnlijke zaak te moeten ervaren, dat velen die lang na mij, met weinig inzet
in deze organisatie zijn geinfiltreerd de vruchten plukken van degenen die de kastanjes
voor hen uit het vuur hebben gehaald.
Dit verklaar ik, H.M. LANDKOER, Oud Internationaal pionier van de S.V.B.

Andre Landkoer - jongere broer van H. Landkoer - ex-speler van Voorwaarts overleed samen met
zijn broer Hugo in de Oost Indische oorlog
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Allah ‘De Voetbal God’
M.F.H. Kersout

Kersout vormde met Hans Nahar het beste aanvals duo dat Suriname ooit gekend heeft.

Op de lijst van topsportmensen die zich jarenlang voor de Surinaamse gemeenschap
verdienstelijk hebben gemaakt staat vanzelfsprekend ook de heer M.F.H. Kersout,
alias Allah. Als wij hem telefonisch om een interview vragen, zegt hij onmiddellijk
alle medewerking toe. Wij worden uitgenodigd om dit gesprek bij Michel
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thuis te voeren.
Michel Frederik Henri Kersout is geboren te Paramaribo op 23 juli 1911. Hij groeide
op in de omgeving van de Ladesmastraat. Nadat Michel de lagere school met goed
gevolg had doorlopen zette hij zijn leercarriere voort op de Hendrik-muloschool. Hij
herinnert zich nog enkele leerkrachten van deze school zoals: Calor, Pool, Wong,
Terhegge en Mej. Bueno de Mesquita. Daar Michel absoluut geen zoete jongen was,
maakte hij door zijn guitige streken vaak kennis met de harde hand van de
leerkrachten. Thuis durfde hij hierover zijn mond niet open te doen daar de ouders
vroeger in dergelijke gevallen nooit de zijde van de kinderen kozen. Met leren ging
het niet altijd even vlot aangezien Michel's aandacht dikwijls door voetbal werd
afgeleid.
Maar met een beetje inspanning lukte het hem altijd zich te herstellen. Hij maakte
de Mulo dan ook met goed gevolg af. Michel vertelt ons verder onder welke moeilijke
omstandigheden in die tijd gestudeerd werd. 's Avonds kon je moeilijk studeren
omdat het de echte kokolampoetijd was. Je was dus wel verplicht om overdag achter
je boeken te gaan zitten. Michel was thuis het oudste kind. Hij heeft nog twee broers.
Oorspronkelijk drie, maar een is overleden. Zusters heeft hij nooit gehad. Zijn vader
was balatacollector van de bleeders. Dit bracht met zich mee dat hij veel in het bos
was. Zijn moeder zorgde uitsluitend voor de huishouding. De familie Kersout had
een redelijk bestaan. Ons gesprek met Michel komt pas goed op gang als wij over
zijn voetballoopbaan beginnen te praten. Het is duidelijk dat hij met genoegen
terugdenkt aan wat hij op dit gebied allemaal heeft meegemaakt en zijn antwoorden
komen nu zeer enthousiast.
‘Al als heel kleine jongen was ik stapelgek op voetballen. Evenals bijna iedere
Surinaamse jongen rende ik het grootste deel van de dag op straat achter een bal aan.
Het kon me niet schelen of ik de mooiste uitgangsschoenen aanhad of met blote
voeten tegen een bal aan moest trappen, ik had maar een doel: voetballen. Later, op
de Hendrikschool werd ik aangesteld als aanvoerder van het voetbalteam. Door mijn
leraren en medescholieren werd ik erg geeerd en bewonderd om mijn spel. Ik was
dan ook een lopende scoremachine. En de spelers die de doelpunten maken zijn altijd
de
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spelers die het meest opvallen. Doelpunten zijn tenslotte het meest belangrijke bij
het voetbalspel. Ik werd dan ook op zeer jeugdige leeftijd, 17 jaar, aangetrokken
door de leiding van een topvereniging van de N.G.V.B. nl. Paramaribo. Later
onderging deze club een naamsverandering en werd omgedoopt tot Myob’.
Hoewel in die tijd overwegend katholieke jongens op het N.G.V.B.-terrein
voetbalden, deed Michel, die geen RK is, daar toch de grote stap naar zijn eerste
georganiseerde topclub.
En hier begon de glorietijd voor een van de begaafdste spelers die Suriname ooit
gekend heeft. Velen weten het niet en anderen zijn het misschien vergeten maar
Michel Kersout werd in die tijd beschouwd als een voetbalgod. Michel Kersout
maakte in de jaren '32 met zijn bijna hemels voetbalspel een zodanige indruk op de
Javaanse gemeenschap van Marienburg en omgeving dat hij de naam verwierf van
voetbal allah (voetbalgod). Zelf had hij veel bewondering voor spelers zoals Hans
Nahar, Schoonhoven, Goeders, Seidon en de misschien wel grootste doelman aller
tijden: Walther Amo. ‘Ik heb het meegemaakt,’ aldus Michel, ‘dat in Demerara
(Guyana) Amo tot drie maal toe een strafschop stopte’. Voor Amo heeft Michel erg
veel bewondering.
Michel begon zijn voetballoopbaan bij Paramaribo (Myob) omstreeks 1927. Niet
lang daarna werd hij in het vertegenwoordigend elftal van de N.G.V.B. opgenomen.
Een hoogtepunt in de loopbaan van Michel was een driekhoeks-toernooi tussen
Suriname, Demerara en Trinidad.
Suriname kwam als winnaar uit de bus en Michel had een groot aandeel in deze
overwinning. En in elke wedstrijd was het hem gelukt enkele doelpunten te maken.
In het gesprek met Michel Kersout over zijn voetbalcarriere komt nu even een
rustpauze. Er wordt weer een borrel ingeschonken en Michel verwijdert zich even
om dan weer terug te keren met een collectie voetbalfoto's uit zijn glorietijd. Stuk
voor stuk worden de foto's bekeken en wij worden ingelicht wie er allemaal op de
gevoelige plaat zijn vastgelegd en welke wedstrijden hieraan verbonden zijn.
De meeste foto's dateren uit de periode 1930 tot 1940 toen de N.G.V.B. regelmatig
uitkwam tegen teams uit Guyana en Trinidad.
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Michel noemt een aantal topspelers op van de Guyanese ploegen en beschrijft
tegelijkertijd hun kwaliteiten. Spelers zoals: Lopez, Holman, Dear, Bollers, Even
Smith, Marks Moore, Erick Weeks, gebroeders Matheas e.a.
Michel was een voetballer van extra klasse. Hij speelde topvoetbal van 1927 tot
1940. Hij kwam behalve voor de v.v. Paramaribo - later Myob - ook uit voor het
klasseteam van Marienburg met toppers zoals Hans Nahar, doelman Kassir, e.a. Hij
speelde jarenlang in het vertegenwoordigend team van de N.G.V.B. en heeft ook
gevoetbald in het nationale team van de S.V.B. Michel was een specifieke
aanvalsspeler. Hij was zeer snel, had een volmaakte lichaamsbeheersing, dribbelde
zeer snel en kon in volle vaart met beide voeten haarscherp en enorm hard schieten.
Hij was koelbloedig, lenig en bliksemsnel in zijn reacties.
Eens in een wedstrijd Myob-Olympia maakte hij een wonderbaarlijk doelpunt. In
volle ren kogelde hij van zeer grote afstand de bal oerhard in de bovenhoek. De
kranten waren de volgende dag allemaal vol lof over dit ongelooflijke doelpunt.
Allah kreeg toen nog een bijnaam erbij n.l.: de man met de toverschoen. Michel heeft
ongeveer 10 jaar in het eerste team van Myob gevoetbald.
De naam Myob heeft ook een stukje geschiedenis. Paul Max Lelienthal, onder de
oudere generatie ook wel bekend als bakra en jarenlang doelverdediger van Myob,
vertelt ons hierover het volgende: ‘Ik las eens in een R.K.-blad uit Rome dat een
pater het gedurfd had om voorzitter en tevens trainer te worden van een voetbalclub
in Italie. In die tijd mochten R.K.-geestelijken zich alleen bezig houden met kerkelijke
aangelegenheden. Deze pater bracht in Italie dan ook veel opschudding teweeg. Na
veel verzet werd de pater toch toegestaan zijn hobby verder uit te oefenen. Intussen
had hij de naam van zijn club veranderd in MIND YOUR OWN BUSINESS (MYOB).
Daar in diezelfde tijd kerkelijke en andere problemen zich voordeden onder de
voetbalorganisaties in Suriname S.V.B. contra N.G.V.B. enz. was dat de aanleiding
om de naam Paramaribo te veranderen in Myob.’
Het eerste bestuur van Myob werd o.a. gevormd door de heren Madjoelay, White
en Berkeveld. De levensduur van Myob, waarin
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Michel Kersout de boventoon voerde, was ongeveer 10 jaar.
In die periode behaalde Myob zeker acht maal het kampioenschap van de
Nederlands Guyana Voetbalbond. Toen de beste spelers van Myob zoals Michel
Kersout, Hans Nahar en Tjon A Man door direkteur Gildemeester van Marienburg
werden aangetrokken, spatte de verzwakte Myob-ploeg als een zeepbel uit elkaar.
Erg jammer voor deze goede ploeg. Michel herinnert zich nog goed de spannende
wedstrijden tussen Myob en Ajax die afwisselend op het A.V.V.-terrein (eind
Prinsessestraat) en het Patronaat plaatsvonden. Zijn grootste favorieten van toen
waren: Hans Nahar, Harry Slijngaard, Charles Weidenbosch, Naaldijk, Daisy Samson,
Nelom, Richard de Clerq, Hugo en Henny Landkoer.
Gusti Allah (Here God), zoals Michel door de Javaanse gemeenschap werd genoemd,
bereikte bij deze groep zijn hoogste top. Vooral toen hij eens voor het team van
Marienburg in een wedstrijd maar liefst vier doelpunten scoorde. Als wij hem vragen
wat hij allemaal voor deze bijdrage aan de Surinaamse sportgemeenschap heeft
teruggehad, verdwijnt de glans van zijn gezicht. ‘Mijnheer, ik heb niets maar dan
ook niets terug ontvangen. Het enige dat ik van voetbal heb overgehouden zijn mijn
prettige herinneringen. Ik heb een goede baan, die ik niet te danken heb aan mijn
voetballoopbaan. Ik zit n.l. al zo'n 20 jaar bij de Surinaamse Waterleiding Mij. Van
de S.V.B. of de N.G.V.B. heb ik nooit iets gehad. Nog niet eens een vrije
toegangskaart voor een of andere wedstrijd.’ Michel loopt niet graag met zijn
voetballoopbaan te koop. ‘Ik heb liever’, zegt hij, ‘dat men er zo weinig mogelijk
van weet. Als men mij soms de vraag stelt of ik die grote Allah was dan zeg ik: nee,
dat was mijn jongere broer.’
Michel heeft zich geheel uit de sportwereld teruggetrokken. Zo nu en dan werpt
hij nog wel eens een hengel in het water met de bedoeling een kwie kwie aan de haak
te slaan. Maar ook deze zijn de laatste tijd zo onsportief dat ze zich niet makkelijk
meer laten vangen.
Als wij Michel de vraag stellen of hij getrouwd is en of hij goed met zijn echtgenote
op kan schieten, krijgen we op humoristische wijze het antwoord: ‘Mijnheer, mijn
vrouw en ik zijn reeds 80 jaar met elkaar getrouwd. Zij veertig jaar met mij en ik
veertig jaar met haar.’ De sfeer is thuis altijd goed geweest. Mevrouw Kersout heeft
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het hele gesprek gevolgd. Zij heeft weer eens met volle teugen kunnen genieten van
jeugdherinneringen.
Michel gaat af en toe nog naar een voetbalwedstrijd kijken. Hij heeft voor de
voetballers van tegenwoordig de volgende boodschap: ‘Probeer zoveel mogelijk
goals te maken. Show-voetbal of pingelen hoort niet in deze tijd. Speel altijd op de
aanval. Alleen dan kan men doelpunten maken en die tellen bij het voetbalspel van
nu’. Hij heeft waardering voor tegenwoordige spelers zoals: Miller, Schal, Enting
en Olmberg. Vooral deze laatste is volgens Michel een erg goede voetballer. Hij
weet ook dat het voetbal de laatste jaren enorm is veranderd.

Drielanden tournooi - Suriname - Demerara - Voorwaarts (Aruba).
Foto: Suriname - Aruba
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Edgar Wijngaarde
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Edgar Wijngaarde is een van de Surinamers van wie men zeggen kan dat hij zich op
practisch elk gebied dienstbaar gemaakt heeft voor zijn land.
In het Surinaams zakenleven is hij bepaald geen onbekende en de door hem
genomen initiatieven, w.o. de oprichting van de eerste Surinaamse
Verzekeringsmaatschappij ‘De Nationale’; de oprichting van de tweede Surinaamse
Verzekeringsmaatschappij ‘Self-Reliance’; de oprichting van de N.V. Hotel
Exploitatie Maatschappij Torarica en de daarop volgende bouw van het Hotel Casino
Torarica, en de tot standkoming van de Consolidated Industries zijn de beste bewijzen
voor zijn successen in de Surinaamse zakenwereld.
Maar ook op ander gebied, b.v. in de Surinaamse sportwereld is Edgar Wijngaarde
een goed bekende, niet alleen als initiatiefnemer, financier en/of promotor, maar ook
als voetballer heeft hij zijn sporen verdiend. Hij heeft o.a. ook in de nationale selectie
meegespeeld.
Beter bekend echter is hij in bestuurskringen van de Surinaamse Voetbal Bond de
S.V.B. als de man die vele goede werken verricht heeft, o.a. m.b.t. de bouw van het
Stadion, waarbij hij grotendeels aansprakelijk was voor de geldinzamelings acties,
en het nakomen van de verplichtingen tegenover Nederland m.b.t. de financiering.
Bekend is dat Nederland afgesproken had drie vierde van de bouwkosten van het
stadion te financieren, als Suriname het een vierde deel op tafel legde. Alhoewel vele
personen, organisaties en bedrijven financieel hebben bijgedragen bleek de opbrengst
van Suriname toch nog moeilijkheden op te leveren, en het was Edgar Wijngaarde
die het e.e.a. ‘regelde’ middels de inbreng van land - achter het stadion - dat op zijn
initiatief binnen record tijd aan de S.V.B. in erfpacht gegeven werd.
Edgar Wijngaarde is zeer trots op de Gouden Bal welke hij van de S.V.B. ontvangen
heeft voor zijn bijdragen tot de voetbalsport in Suriname, maar o.i. is zijn grootste
trots zijn perskaart als sportredakteur, welke hij al op zeer jeugdige leeftijd (16 jaar)
gekregen heeft, compleet met de handtekening van de toenmalige wnd.
Procureur-Generaal van Suriname. Dat hoorde toen zo!
Als Edgar het over de voetbalsport in Suriname heeft is hij geneigd weinig te
vertellen over zijn rol als financier van sportevenementen wanneer dit nodig is, maar
praat hij het liefst over zijn
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prestaties op het voetbalveld, en nog veel liever over zijn prestaties als
sport-verslaggever, in welke hoedanigheid hij Suriname bij de eerste interland
wedstrijden tegen Brazilie mocht vertegenwoordigen.
Hij is voor Suriname naar Brazilie gegaan om de Surinaamse lezers en
sportliefhebbers een ooggetuige verslag van deze voor ons zeer belangrijke
wedstrijden te brengen.
Dit was wel belangrijk toen, vooral als men bedenkt dat de radio-omroep nog niet
zo goed was als nu en de lezers en sportliefhebbers hier veel waarde hechtten aan
een goed ooggetuige verslag, wat Edgar hun dan ook gebracht heeft.
Edgar Wijngaarde, wij zeiden het al, een zeer veelzijdig man, is nu nog actief in
de sport en op hem kan altijd een beroep gedaan worden, wanneer het erom gaat de
sport te helpen activeren, terwijl hij zelf, indien hij in Suriname is, nooit een
belangrijke voetbalwedstrijd mist.
Met vee] plezier en nog steeds intensief, als een goede sportverslaggever volgt hij
de wedstrijd vanaf de Ere-tribune, een plaats waar hij werkelijk alle recht op heeft
zowel in de sportwereld als bij de S.V.B.
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The Man with Thousand Arms
Walter Amo

Walter Amo op de leeftijd van 70 jaar. Nederland 1979
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De N.G.V.B. de oudste voetbalbond in Suriname heeft in ons land jaren lang een
toonaangevende rol gespeeld. Niet alleen vanwege het feit dat deze voetbalbond de
oudste van Suriname is maar ook en vooral omdat zich in haar gelederen mensen
hebben bewogen met uitzonderlijke kwaliteiten en dit vooral op voetbalgebied! Een
van die mensen is Walter Amo, thans met pensioen, woonachtig in Nederland.
De jongeren onder ons hebben zijn naam misschien wel eens horen noemen,
misschien ook niet. Voor de ouderen en vooral de voetballiefhebbers is de naam
Walter Amo net als die van Hans Nahar evenwel een begrip.
De familie Amo heeft trouwens in het verre verleden steeds een belangrijk aandeel
gehad in de activiteiten van de N.G.V.B. Zo is de voormalige schoolmeester Jan
Amo, een oom van Walter, vroeger voorzitter van de Bond geweest.
Walter en zijn broer Harry voetbalden in de twintiger en dertiger jaren geregeld
op het oude Patronaatsterrein; zij woonden trouwens aan de Prins Hendrikstraat
praktisch met hun neus erop.
Maar speciaal over Walter gesproken. Reeds als schoolgaande jongen begon hij
in 1920 op 11-jarige leeftijd in het vak van de doelverdediger te oefenen als lid van
de vereniging ‘Hallo’. Hoewel de N.G V.B. eerst officieel werd opgericht op 10
augustus 1924 was er al een organisatie met o.a. verenigingen als ‘Olympia’ en
Hallo’, die de voorloopster was van de N.G.V.B. Als organisatie is de Bond dan
eigenlijk al zestig jaren oud - een mensenleeftijd voorwaar.
De kleine Walter Amo ontpopte zich als een wonderkeeper, die reeds op 17-jarige
leeftijd doelman werd van het nationale elftal van Suriname. De N.G.V.B. was
aangesloten bij de Engelse Voetbalfederatie en in die tijd was die toonaangevend,
vooral omdat in deze regio de internationale contacten voornamelijk plaatsvonden
met Guyana (toen Demerara genoemd) en Trinidad.
Van 1927 tot 1938 bleef Walter Amo doelverdediger van het nationale elftal dat
door de N.G.V.B. werd samengesteld.
Walter Amo was net als Hans Nahar een held voor de Surinaamse jeugd in die
dagen. De jongeren zagen tegen hen op en trokken zich ook aan hen op. Van Walter
Amo is bekend dat hij in een beweging een bal kon opvangen en wegwerken: plukken
uit de lucht, laten vallen naar beneden en de schoen eronder, zo ging dat. Dit is een
staaltje techniek dat wij nergens anders ter wereld door een
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doelverdediger hebben zien doen, ook niet tijdens de W.K. wedstrijden op de televisie.
Walter beheerste het doel volledig, zweefde als een engel en stopte de bal met zijn
vuist op de schoen van een aanstormende tegenstander. Een penalty scoren tegen
Walter Amo was een geweldige prestatie.

Enkele Hoogtepunten
Een van de sterkste clubs van de N.G.V.B. in de dertiger jaren was M.Y.O.B. (Mind
Your Own Business), waarin o.a. Hans Nahar en ‘Allah’ Kershout speelden.
Doelverdediger was ‘Bakra’ Lilienthal. Toch zag ‘Hallo’, de club van Amo, in het
competitiejaar 1931 kans om van M.Y.O.B. te winnen met 1 - 0.
Hallo stond de hele wedstrijd met de rug tegen de muur gedrukt. Het regende
schoten van de ‘killers’ Nahar en Kershout op het doel, maar Walter Amo liet niets
door. De druk was zwaar. Alle spelers van ‘Hallo’ bevonden zich op eigen speelhelft,
met uitzondering van de rechtsbuiten Elburg, die op de middellijn staande rustig het
spektakel stond te aanschouwen.
Toen Walter dat in de gaten kreeg ving hij de bal op trapte die met een beweging
precies voor de voeten van Elburg. Deze bedacht zich geen moment en achtervolgd
door de hele meute van MYOB-ers stoof hij met de bal naar het vijandelijk doel,
schoot en gaf keeper Lilienthal het nakijken, 1 - 0! Toen brak de hel eerst goed los,
maar hoewel de wedstrijd nog tien minuten te gaan had, slaagden de ‘rode duivels’
(het tenue van M.Y.O.B. was geheel rood) er niet in om maar een doelpunt te scoren.
Voor de door hem geleverde prestatie mocht Walter Amo een gouden medalje in
ontvangst nemen.

Om de King George Cup
In 1938 werd in Guyana een drielanden tournooi gehouden tussen Guyana, Trinidad
en Suriname om de King George Cup.
Nadat Guyana uitgerangeerd was tijdens een wedstrijd waarin een strafschop van
de befaamde Stanley Moore door Walter Amo gestopt was, kwamen Trinidad en
Suriname uit in de finale.
Tot diep in de tweede helft was de stand nog 0 - 0. Toen maakte de Surinaamse
back Fred Vieira een overtreding in het strafschopgebied. Penalty! Besliste de
scheidsrechter. Walter Amo stopte de
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strafschop, maar de scheidsrechter besliste dat die moest worden overgenomen,
omdat Amo zich te vroeg bewogen zou hebben. Een andere speler werd toen belast
met het nemen van de strafschop. Voor de tweede maal stopte Amo de bal waarop
de scheidsrechter besloot dat de strafschop opnieuw moest worden overgenomen,
omdat Amo zich wederom zou hebben bewogen.
Dat was de Surinaamse jongens te veel en uit protest liepen ze en bloc weg. Walter
Amo rende ze achterna naar de zijlijn, hield ze staande en zei tot hen: ‘Jongens wij
gaan terug en als ik de penalty niet dek gaan we allemaal weg’. Dat hielp want de
spelers bleven binnen het veld.
Amo moest deze stunt bedenken, want het ging om de naam van Suriname. Op
de tribune zaten bovendien de Gouverneur, de Bisschop en ander
hoogwaardigheidsbekleders van Guyana.
Voordat hij weer plaats nam onder de lat, liep Amo naar de scheidsrechter toe en
maande hem om dit keer goed op te letten dat hij zijn voet niet zou verplaatsen
voordat de bal geschoten werd, wel was het zo dat hij zijn bovenlichaam mocht
bewegen.
Ditmaal werd een linksbenige speler belast met het nemen van de strafschop. De
spanning op en rondom het veld was te snijden. Het fluitje ging, de speler schoot en
middels een duik lukte het Amo om ook deze derde penalty te stoppen.
Het hek was van de dam. Het publiek stroomde het veld op, nam Amo op de
schouders en liep al juichend rond met hem.
Met behulp van de bereden politie werd het veld schoongeveegd en kon het spel
uiteindelijk worden hervat.
De Surinaamse jongens waren toen niet meer te houden. Hans Nahar scoorde
binnen een minuut, 1 - 0, en tien minuten later werd het zelfs 3 - 0. En zo won
Suriname de King George Cup.
Sindsdien stond Walter Amo in Guyana bekend als de ‘man with a thousand arms’.

Oprichter van Xerxes
In 1932 richtte Walter Amo samen met zijn broer Harry de vereniging Xerxes op.
Samen trainden zij de jongens, waarvan sommigen tevoren niet eens als voetballers
bekend stonden, o.a. Rene (‘Hopeloos’) De Vries, ‘Rumba’ Gardeslen, Harry (‘De
raaf wil stijgen’)
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Walter Amo op de leeftijd van 48 jaar. Distrikt Nickerie 1957

Thijm. Midvoor was de razendsnelle Tony Raymann, thans manager van Drukkerij
Leo Victor.
Het was een fijne, nette club met een discipline als nooit tevoren
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en nooit daarna in Suriname gekend. Geheel in oranje gestoken kwamen de spelers
steeds vijf minuten voor de aanvang van een wedstrijd de poort binnengelopen na
van de woning van Amo uit de Prins Hendrikstraat te zijn overgestoken. Xerxes
oogstte vele lauweren. Als gevolg van een meningsverschil met de bond, liep ze over
naar de S.V.B., maar nadat diverse spelers naar de Nederlandse Antillen vertrokken
om er te werken, hield ze op te bestaan.

Amo als Terrein-Commissaris
In 1947 onder het voorzitterschap van Herman van Eyck kwam een Venezolaans
elftal op bezoek bij de N.G.V.B. Walter Amo was toen terrein-commissaris. Hij
zorgde ervoor, dat er voortaan met kunstverlichting kon worden gespeeld en ook dat
er een overdekte bar werd ingericht. Dank zij zijn ijver kon de wedstrijd tegen
Venezuela voortgang vinden hoewel het kort tevoren hevig had geregend.

Naar Nickerie
In 1955 werd Walter Amo, die werkzaam was bij De Surinaamsche Bank N.V., naar
Nickerie overgeplaatst alwaar hij direkteur werd van het filiaal kantoor aldaar.
Ook hier onderscheidde hij zich ten behoeve van de sport. Hij werd oprichter
tevens voorzitter van de zwemvereniging ‘Bikini’ en deed het zo goed, dat hij bij
zijn vertrek benoemd werd tot erelid. Op ander gebied maakte hij zich eveneens
verdienstelijk, namelijk als Penningmeester van het Rode Kruis, als lid van de Raad
van Toezicht van het Cultureel Centrum Nickerie en als Raadsadviseur van de
Y.W.C.A.
Op grond van zijn verdiensten op sport- en sociaal gebied werd Walter Amo in
1968 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
(Overgenomen)
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The Wizard
Harry I.A. Nahar

Kent tot op heden zijn gelijke niet

Harry Isedor Adolf Nahar wordt doorgaans aangeduid als de grootste voetballer
die Suriname heeft voortgebracht.
Men noemt hem Hans Naar, maar hij staat anders ook bekend als ‘the Wizard’.
Van Nahar wordt gezegd dat zelfs het laadruim van het grootste Alcoaschip niet
groot genoeg zou zijn om de goals die hij tijdens zijn voetbalcarriere produceerde te
bergen. Dat lijkt wel een eind overdreven maar dat naast de waarheid wel. Hans
Nahar was een goalgetter van formaat. Hij had het bijzonder vermogen om in alle
standen te scoren. Hij kon oerhard schieten met beide benen; hij had een soepele en
volmaakte lichaamsbeheersing en in reacties en schijnbewegingen was hij
onnavolgbaar. Geen wonder ook, dat hij reeds op zeer jeugdige leeftijd de
sportbijnaam verwierf van ‘gladde aal’.
Harry werd op 6 september 1910 geboren te Paramaribo. Na de gewone lagere school
bezocht hij de Hendrikschool (mulo) en doorliep deze school met goed gevolg. Harry
komt uit een gezin dat het maatschappelijk niet slecht had: zijn vader was boekhouder
en dat betekende toen wel heel wat. Het ging dan ook vrij goed met het opvoeden
van de 3 jongens en 4 meisjes.
Harry, voor de voetballiefhebbers ‘Hans’ is voor een groot deel van zijn leven te
Albina opgegroeid. Later kwam het gezin in Paramaribo wonen aan de Heerenstraat
en daarna aan de Saramac-
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castraat. Harry's beste jeugdvrienden waren Jacques Terborg, Otto Hupsel, Henny
Tjon A Yong, Johan Ferrier, Gerard Brouwers en Oswald Spong.
Reeds als kind kon Hans letterlijk trgen alles wat hem in de weg stond aantrappen.
Hij trapte zelfs tegen keistenen aan. De grootste zorg van zijn ouders gold zijn
schoenen. Die moesten keer op keer weer gerepareerd worden. Toen Hans er nog
als jongen bijliep had men in Suriname bepaald weinig sportvelden voor handen.
Jeugdige voetballers hadden dan ook geen andere keus dan het erf of de straat als
voetbalveld.
Het lag aanvankelijk in de bedoeling van zijn ouders hem medicijnen te laten studeren
aan de Surinaamse Geneeskundige school. Dit bleek echter niet mogelijk, omdat de
knaap de voorgeschreven leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt had. Hij kreeg toen de
gelegenheid op de particuliere cursus van de heer Samson een opleiding te volgen
voor het Eerste Natuurkundig gedeelte van de medicijnenstudie. Na zo'n twee jaren
moest Hans, die meer ‘bakroe’ voor voetballen dan voor studeren bleek te hebben,
de cursus verlaten omdat zijn vader het leertempo ook al te laag vond. Hans kwam
toen terecht te Beekhuizen om er een vak in de technische richting te leren. Na zes
maanden had hij er genoeg van en nam dienst bij de firma C. Kersten & Co., afdeling
‘motorbootwerkplaats’. Hij bleef er vier jaren werken en ging daarna als motorist
op de politiemotorboot werken.
Toen in 1932 de eerste motorfietsbrigade van de Politie door hoofdinspekteur
Kleinhout werd opgericht, maakte Hans deel uit van deze brigade. Hij reed toen mee
op zo'n zware Harley Davidson met het kentekennummer 123.
Hans trad in dienst als agent 4e klas, maar werd zes maanden later bevorderd tot
agent 2e klas. 3 maanden later slaagde hij, samen met de collega's Rademaker en
Charles Moll voor het examen voor adjunkt-inspecteur. Hij werd toen bevorderd tot
majoor, in afwachting van een plaats als adjunkt-inspecteur, die pas in 1936 vrij
kwam. In die tijd waren er nl. heel weinig adjunkt-inspekteurs.
Hij verliet de dienst in 1937 als adjunkt-inspekteur, nadat hij in konflikt gekomen
was met de toenmalige Politie-Commissaris
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Van Beek en de Prokureur-Generaal De Niet. Het konflikt ontstond door het feit dat
Hans voor het nationaal elftal van Suriname tegen Trinidad was uitgekomen zonder
dat daarvoor officiele toestemming verkregen werd van de politie-superieuren. De
toenmalige voorzitter van de Surinaamse Voetbal Bond, de heer Drielsma, voerde
aan dat hij wel degelijk hiervoor verlof had aangevraagd. Hans kwam op het matje
bij de heren De Niet en Van Beek. Toen viel de vraag: ‘Wat gaat u doen als u
ontslagen wordt?’ ‘Dat gaat u geen steek aan’, viel Hans uit. Daarmee had hij het
einde van zijn politieloopbaan verzekerd.
In georganiseerd verband, voetbalde Hans Nahar voor het eerst in de gelederen van
‘Go Ahead’. Deze vereniging bestond voor een groot deel uit scholieren van de
Hendrikschool, met uitzondering van Julius Jessurun. Omstreeks 1927 speelde Hans
zijn eerste interland wedstrijd tegen het kampioensteam ‘Everthon’ uit Demerara.
Toen zat hij niet meer bij ‘Go Ahead’, omdat hij was overgestapt naar de Katholieke
Voetbal Bond waar hij lid werd van

Hans Nahar en M. Kersout, het beste voorhoede duo dat Suriname ooit gekend heeft, op de 70ste
verjaardag van Hans.
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de vereniging M.Y.O.B. In dit interlanddebuut van Hans was het team van M.Y.O.B.
als volgt samengesteld:
Lilienthal
(alias
Bakra)
Suydon
Goedhoop

E. Paula

Baal
De Meza

J. Helling

H. Tjin A
Djie
(aanv.)

H. Nahar, M.
J.
Kershout, Fernandes

Het werd een prachtig debuut voor de 17-jarige Hans Nahar. Eigenlijk werd hier,
bij deze M.Y.O.B. - Everthon-ontmoeting de basis voor zijn latere voetbal successen
gelegd. Het mag dan onmiddellijk erbij gezegd zijn dat M.Y.O.B. de wedstrijd verloor
na een bijkans onbetwiste veldmeerderheid. En dat kwam allemaal toen de ruim 3000
toeschouwers even voor het einde van de wedstrijd M.Y.O.B. zagen verliezen door
een toegekende strafschop aan Everthon. Dat was een hele ontnuchtering voor de
jonge Hans maar hij zou later geleidelijk aan ontdekken dat vaak niet het betere,
maar het gelukkiger elftal wint.
Nadat Hans ruim 7 jaren voor M.Y.O.B. had gespeeld vond hij het welletjes en
verhuisde in 1934 naar de Surinaamse Voetbal Bond. Hier ging hij de gelederen van
Voorwaarts versterken. Daar speelde hij samen met cracks als John Monkou, Harry
Nassy (doelverdediger), Edgar Wijngaarde (center-half), Artsie Bruynings (links-half),
Bert Adama (rechts-half) en Nol Gomperts. De voorhoede van Voorwaarts bestond
uit Charles en Wim van Aalst, Hans Nahar, Gouvernante en Matheas Brakke. Met
dit elftal won Voorwaarts in de eerste wedstrijd die Hans meespeelde tegen het sterke
Cicerone met niet minder dan 4 - 1. Hans nam twee van de vier goals voor zijn
rekening. Een ervan realiseerde hij uit een vrije trap van een afstand van ruim dertig
meter!!
In 1935 bracht het vertegenwoordigend voetbalelftal van Curaçao een tegenbezoek
aan Suriname. Suriname had het jaar daarvoor op Curaçao, Aruba en Trinidad
gevoetbald. Het verloop van deze uitwedstrijden was vrij gunstig voor Suriname.
Suriname verloor tweemaal op Curaçao, speelde eenmaal gelijk, won van de
kampioen, speelde gelijk op Aruba tegen het nationaal elftal, speelde tweemaal gelijk
tegen de nationale selectie van Trinidad en

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

98
verloor van San Fernando.
Bij het tegenbezoek aan Suriname won Curaçao de eerste wedstrijd met 1 - 0. Bij
de tweede ontmoeting herstelde Suriname zich uitstekend en won met 4 - 1. In dit
duel scoorde Hans tweemaal. Charles Naloop, bekend als Swa of Zuurtje, scoorde
1 maal, terwijl Henry Landkoer voor het 4e doelpunt zorgde.
Curaçao had als doelverdediger de beroemde Pinedo, uit Columbia. Pinedo had
een internationale reputatie als doelverdediger. Hij was nog nooit in een wedstrijd
vier keren verslagen. Hans Nahar had die grote reputatie aan flarden helpen kapot
schieten. Na de wedstrijd barstte Pinedo in tranen uit, al jammerend van: ‘Ik Pinedo,
nooit vier ballen in mijn goal!’
De eerstvolgende ontmoetingen van het S.V.B.-elftal tegen buitenlandse teams waren
ontmoetingen tegen ploegen uit Belem (Brazilie) en wel in uitwedstrijden. Dat was
dan ook de eerste keer dat een officieel sportteam uit Suirname de zuiderburen een
bezoek bracht. Bij dit toernooi won Suriname met 3 - 1 van Tuna, speelde gelijk
tegen Paisandu met 3 - 3 en verloor daarop met 4 - 3 van Do Remo. Het S.V.B.-team
verbleef twee weken in Brazilie voor de eerste wedstrijd gespeeld kon worden. Door
een verkeerde timing was de Surinaamse ploeg midden in de carnavalsperiode in
Belem aangekomen. Suriname zou zijn eerste wedstrijd bij kunstlicht hier spelen.
Aanvankelijk stonden de spelers ietwat huiverig hier tegenover, maar de aanpassing
kwam snel en de wedstrijd eindigde in het voordeel van Suriname. De derde wedstrijd
tegen Do Remo werd gespeeld op het Do Remo-sportterrein.
Ofschoon Suriname met 3 - 1 voorstond, won Do Remo de wedstrijd toch met 4
- 3.
Hoe dacht Hans Nahar over deze wedstrijd?
‘Kijk’, zegt hij, ‘ik mag het misschien niet als excuus aanvoeren, maar het was
wel opvallend, hoe chauvinistisch de Braziliaanse arbiter, zekere Ribas, na de Do
Remo achterstand van 3 - 1 optrad. Nadat het publiek, luid roepend, hem had duidelijk
gemaakt dat de eer van Do Remo en van Brazilie op het spel stond, haalde Ribas
kort na elkaar op onbegrijpelijke wijze twee strafschoppen voor Do Remo uit het
niets. Een heel bedenkelijke zaak die je misschien niet direkt als oneerlijk aanmerkt,
maar meer aanvaardt als een gevolg van sterk nationalistisch opstellen.’
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In dit Brazilie-toernooi is Hans de grote gangmaker geweest. Hij briljeerde in
individueel en samenspel en zijn enorme schotvaardigheid bewees zijn klasse. Van
de negen doelpunten die Suriname in totaal maakte nam Hans meer dan de helft voor
zijn rekening.
De Braziliaanse pers besteedde veel aandacht aan de kwaliteiten van Hans. Hij
kreeg er de bijnaam van ‘Diabolic’.
Het team dat Suriname bij dit toernooi uitzond bestond uit de navolgende spelers:
Cornelis Naloop, Harry Nassy, Eddy Douglas, Artsie Brunings, Leo Rijzenburg,
Charles Naloop, Matheas Brakke, Just Gouvernante, Hugo Landkoer, E. Rene, Hans
Nahar en John Monkou.
Hans Nahar voetbalde hierna nog ongeveer drie jaar, zeer suksesvol in zijn
geboorteland Suriname voor hij naar de Nederlandse Antillen vertrok om er te werken.
Zo maakte hij o.m. deel uit van het S.V.B.-team dat in een drie-

Es en Hans, nog even gelukkig als in het begin van hun huwelijk
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landentoernooi tegen Cayenne en Para (Brazilie) speelde. Suriname won van Cayenne
met 3 - 1 en verloor van Para met 3 - 0. In hetzelfde jaar 1936 vond er nog een
drie-landentoernooi plaats en wel tussen Venezuela, Brazilie en Suriname. Op 29
augustus speelde Suriname gelijk tegen Brazilie met 1 - 1. Op 31 augustus eindigde
de wedstrijd Suriname - Venezuela zoals die begonnen was, namelijk met een blanco
score 0 - 0. Op 2 september won Brazilie met 2 - 1 van Suriname, terwijl Venezuela
de dag daarop tegen Suriname het onderspit heeft moeten delven met 3 - 1.
Voor zijn vertrek naar de Nederlandse Antillen was Hans Nahar nog korte tijd in
dienst bij de suikeronderneming Marienburg. Uiteraard kwam hij daar in het toen
nogal sterke team van Marienburg. Hij werd daar weer herenigd met zijn oude
voetbalmakkers van de Katholieke Voetbal Bond, zoals Michel Kersout, Tjon A
Man, bekend als Impo.
Tijdens zijn Marienburg-periode heeft de Marienburg-vereniging zeer goede
prestaties geleverd tegen sterke elftallen uit Paramaribo.
Op 1 januari 1939 - Hans was toen 29 jaar oud - vertrok hij naar de Nederlandse
Antillen, alwaar hij in dienst trad van de Isla Olie Maatschappij op Curaçao. Hij bleef
er tot 1941 in dienst.
Ook op Curaçao heeft Hans Nahar zijn voetballoopbaan op grootse wijze
geprolongeerd. Hij mocht er als eerste vreemdeling meespelen in de nationale selektie
van dit eiland.
Op 1 februari 1941 werd hij namelijk uitgekozen om deel uit te maken van het
Curaçaose elftal, dat in Costa Rica deelnam aan de eerste Centro-Amerikaanse
voetbalspelen. Buiten Curaçao namen toen hieraan deel: Guatemala, Nicaragua,
Panama en San Salvador. Curaçao eindigde op de 3e plaats. De schotvaardige Hans
had ook tijdens dit toernooi zijn sterkste wapen gehanteerd. Zijn populariteit steeg
toen ten top. Van de veertien goals die Curaçao maakte, nam hij tien voor zijn
rekening. Hij werd toen uitgeroepen tot nationale voetbalheld van Curaçao.
In een gewaagde wedstrijd tussen All Suriname en een Paraguese ploeg op Curaçao,
schoot hij alle drie gevallen doelpunten in.
Toen was het ook weer zo ver. Hans vond het welletjes op Curaçao. Hij kreeg een
betere baan op Aruba en stapte natuurlijk ook daar
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op Aruba met beide benen in de voetballerij.
Op Aruba speelde hij eerst voor de V.V. Aruba Juniores. Mede door zijn spelkennis
en produktiviteit behaalde deze club op en buiten het eiland grote suksessen. Geen
wonder dan ook dat op Aruba Hans Nahar een vaste plaats in de nationale selektie
kreeg.
In 1946 organiseerde Curaçao een vijflanden-toernooi met als deelnemers:
Suriname, Aruba, Columbia, Nederland (Feyenoord) en Curaçao. Suriname speelde
met doelman Knel, die in topvorm een uitstekende wedstrijd tegen Columbia (1 - 1)
speelde. In dit toernooi toonde de Curaçaose doelverdediger Hato zijn werkelijke
klasse. Hij werd toch eenmaal gepasseerd en het was Hans Nahar die hem versloeg.
In 1950 maakte Hans Nahar nog steeds deel uit van de Arubaanse selektie en
speelde mee in een S.V.B.-toernooi, waarbij Suriname, Aruba Juniores en Demerara
tegen elkaar in het veld traden. Hans was toen 40 jaar oud. Trots zijn voor een
voetballer vrij hoge leeftijd, bewees hij vooral in de wedstrijd tegen Demerara nog
steeds de kunst te beheersen, de opening tussen paal en doelman te vinden. Het
Surinaams dagblad De West dacht in die dagen het navolgende over Hans Nahar:
‘Hans Nahar, eens de grote voetballer van Suriname. Het deed ons goed, dat juist hij
het was die zorgde voor de Arubaanse gelijkmaker. Hans Nahar, thans de veertig
reeds gepasseerd, niet meer de snelle Hans van vroeger, maar nog steeds de beheerser
van de fijne puntjes die het voetbalspel zo aantrekkelijk kunnen maken. Voor onze
jongeren valt van deze voetbalrot nog zeker iets te leren, ja, zelfs heel veel te leren.
Middenvoor, en de 40 reeds gepasseerd! Sportvrienden... Hoeden af!’
Maar het is niet alleen het dagblad De West geweest dat zo lovend en lyrisch dacht
en schreef over Hans. Heel voetbalminnend Suriname, Curaçao en Aruba sprak - en
dan alleen in superlatieven - over Hans.
Hoe dachten de fans van Hans Nahar over hun idool?
Jacques Stuger, een Surinaamse voetbalkenner en fan van Hans Nahar, dacht het
volgende ervan:
‘Hans is de snelste speler die ik ooit met de bal aan de voet heb zien dribbelen.
Z'n schijnbewegingen, passeringsvermogen en

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

102
schotvaardigheid om haarfijn af te ronden, zijn vermogen om in alle standen, en dan
ook met de rug naar het doel gekeerd te scoren, maken deze speler tot een van de
meest talentvolle voetballers. Het is van Hans bekend dat hij vrijwel dagelijks trainde
om in vorm te blijven en tot grotere ontplooiing te komen.
Als hieraan nog wordt toegevoegd dat Hans Vrouwe Fortuna vaak aan z'n zijde
had, dan moet het zelfs degenen die hem niet hebben zien spelen, niet moeilijk vallen
een duidelijk beeld van zijn klasse te krijgen. Op wereldniveau is Hans zonder meer
te vergelijken met doelpuntfenomenen als Eusebio (Portugal), Seeler (West Duitsland),
Vava (Brazilie). In Suriname behoren tot de klase “Hans-schutters” de navolgende
spelers: Henny Landkoer, Michel Kersout, Schoonhoven Sr. en Daisy Samson.’
De bewondering van Jacques Stuger voor Hans Nahar bereikt een adembenemende
hoogte als hij verder zegt:
‘Als ik moet kiezen tussen Hans en Pele, dan doe ik met gesloten ogen mijn keus;
voor mij is het Hans. Het verschil met Hans is, dat Hans erop voorbereid was geslacht
te worden wanneer hij in de granieten achterhoeden van toen terecht kwam. Hij ging
daarvoor nooit uit de weg, maar zocht integendeel de zware verdedigers op, schakelde
ze met een of andere geraffineerde list of schijnbeweging uit en doelpuntte.
Daartegenover staat dat Pele - met alle eerbied voor zijn kwaliteiten - nooit die
hardheid van Hans heeft gehad. Het is vaak gebleken dat Pele na wat tackles voor
geruime tijd uitgeschakeld bleek. Ook al zou Hans in de achterhoede tegenover zijn
moeder, vrouw of kind komen te staan, hij zou er geen last van ondervinden om alle
opkomende sentimenten uit te schakelen en met de bal er van door te gaan. Kijk, als
het op de bal aankwam, ontzag hij niemand. Om zijn doel te bereiken maakte Hans
vaak gebruik van trucjes en ongeoorloofd spel. Scheidsrechter De Freitas liet er dan
ook geen gras over groeien en strafte Hans genadeloos af, wanneer een tegenstander
in de omgeving van de voetbalster kwam te vallen, of om onverklaarbare redenen
plotseling een gil liet horen. Hans is eigenlijk nooit een “vieze” speler geweest, omdat
hij beschikte over alle kundigheden om een tegenstander van zich af te schudden.
Gemakkelijk heeft hij het overigens niet gehad tegen de granieten achterhoeden van
toen; dat blijkt anders uit het feit dat hij tweemaal vrij ernstige
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beenfracturen heeft opgelopen.’
Jacques Stuger kent en adoreert niet alleen de voetballer Hans Nahar, hij kent ook
de mens Hans Nahar. Als kleine jongen heeft hij geruime tijd Hans als ballen-pikker
in de middaguren bijgestaan wanneer de voetbalster op zijn eentje op het NGVB- of
SVB-veld technische en tactische snufjes beoefende. Stuger vond het vreemd en
onverklaarbaar dat Hans het klaarspeelde vrij grote hoeveelheden pinda te verorberen.
Hans dacht dat het gebruik van pinda hem maximaal stimuleerde voor een wedstrijd.
Wie in die dagen kans zag ruim vijftig gulden per maand aan pinda uit te geven moet
er wel sterk en zelfs erg sterk in geloofd hebben.
Het Surinaams voetbalwonder Hans Nahar heeft in en buiten zijn geboorteland in
verschillende opzichten zijn klasse bewezen. Van hem mag evenals van Daisy Samson
en Rene Nelom gezegd worden dat zij een generatie te vroeg in een verkeerd land
werden geboren. Ook voor Hans brak de tijd aan waarop het ouder worden een ernstig
woordje ging meespreken. Toen was het tijd om de voetbalschoenen aan de wilgen
te hangen.
In 1965 verliet Hans Nahar Aruba om zich met pensioen te vestigen in Nederland
waar hij tot maart 1973 verbleef.
In 1973 verliet hij Nederland om zich metterwoon in Suriname te vestigen. Van
de voetballerij is hij niet weg te krijgen. Zij lidmaatschap van de
Begeleidingscommissie voor de S.V.B.-selektie is daar het bewijs voor.
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Casa's Hoekje
Emil Westerborg

Emil Westerborg, meer bekend als Casa oftewel Emilio, heeft zich jarenlang verdiept
in de verschillende takken van sport in en buiten Suriname en in het bijzonder in
voetbal en cricket.
Op Nieuw Zeeland na, heeft Casa alle topcricket spelende landen aan het werk
gezien.
Met een onvergelijkbaar fotografisch geheugen is Casa in staat op zijn eigen wijze
terug te duiken in het meest verre verleden van nationaal en internationaal voetbal
en cricket.
Om de grootheid van zijn idool - Hans Nahar - te beschrijven heeft Casa in de
loop der tijden boeiende anekdoten opgebouwd.
I Zo is Casa ervan overtuigd, dat het aantal doelpunten dat Hans Nahar in de loop
der tijden gescoord heeft voldoende is om het laadruim van een der grootste Alcoa
schepen te vullen.
II In een wedstrijd tussen Suriname en Demerara kon Suriname met geen mogelijkheid
tot scoren komen. De doelman van Demerara was verschrikkelijk aan en had tot kort
voor uitscheiden de meest onmogelijke safes verricht.
Hans Nahar en z'n teamgenoten waren radeloos en wisten niet wat voor stunt zij
moesten uithalen om alsnog voor het einde van de wedstrijd de doelman te passeren.
Plotseling zag het publiek Hans het bekende teken van gevaar, nl. het opstroken van
z'n mouw, aangeven. Hij kreeg op dat zelfde moment de bal van Meester Henry
Landkoer toegespeeld, omspeelde razendsnel de hele verdediging van Demerara en
kwam op geen zes passen afstand oog in oog te staan met de doelman van Demerara.
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Uit de perfecte opstelling van de doelman realiseerde Hans zich bliksemsnel dat hij
alleen met een geraffineerde handeling in staat zou kunnen zijn om de doelman te
passeren.
Het volgend ogenblik schiet Hans de bal opzettelijk met een zodanig effect tegen
de paal, dat deze precies terugstuit waar Hans zich bevindt. De doelman die in eerste
instantie met een zweefduik op het schot van Hans had gereageerd, lag nog op de
grond toen Hans met alle gemak ter wereld de bal keihard in het lege doel schoot.
Suriname won deze wedstrijd toch op het laatste nippertje met 1 - 0, dankzij de
fenomenale stunt van Hans.
III Hans nam eens in een wedstrijd een corner en schoot de bal in eerste instantie
hoog in de lucht, in de richting van het doel van de tegenpartij. Op dat zelfde moment
loopt hij in een razende snelheid naar de plaats waar de bal de grond zou moeten
raken en schiet de bal, voordat deze de grond raakt, feilloos in het doel.
Een andere anekdote van Casa is de volgende:
In de jaren kort na de tweede wereldoorlog werd het N.G.V.B. Stadion heropend.
Blauw Wit was toen een van de populairste clubs van deze organisatie.
De doelman van Blauw Wit, tevens doelman van de N.G.V.B. nationale selectie
- zekere Mac Donald alias Brother - ondervond altijd weer veel last van opgeschoten
kwajongens die tijdens wedstrijden zich achter het doel van Mac Donald opstelden.
Toen dit weer eens een keer het geval was verliet Mac Donald heel erg boos zijn
doel om die plaaggeesten een lesje te leren. De jongens kregen dit snel in de gaten
en renden dwars door een van de ingangen van de N.G.V.B. de straat op,
achternagezeten
door de woedende doelman.
Na ongeveer een kwartier kwam Mac Donald hijgend weer de poort van het stadion
binnen. Zijn eerste vraag aan de eerste de beste persoon die hij in het stadion tegen
kwam was: ‘fa a plei dong?’ (Wat is de stand van de wedstrijd). Hierop antwoordde
een Javaan die schaafijs verkocht: ‘Disi Blauw Witlasi nanga zeven nul’ (Blauw Wit
staat met zeven nul achter).
Doelman Mac Donald liep daarna kwaad naar de N.G.V.B. bestuursleden die op
de tribune zaten.
‘Heren’, zei hij in het Surinaams, ‘hoe kunt U in godesnaam toe-
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staan, dat de wedstrijd voortgang vond, terwijl de doelman van Blauw Wit niet in
het doel stond.’
De bestuursleden van de N.G.V.B. staken snel de koppen bij elkaar om deze zaak
te bespreken. Kort hierna geven zij aan de scheidsrechter opdracht om de wedstrijd
met een blanco stand opnieuw te doen aanvangen.
A la Eugene Westerborg, meer bekend als Casa.
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Tennis Pionier
Gerard J.C. Van Der schroef

G. v.d. Schroeff, het tenniswonder.

Wat is tennis? Tennis is groot spel, beheersing, het staalt lichaam en geest, het
bevredigt de eerzuchtigen, de verdedigers, de aanvallers, de ijdelen. Het heft de
tragen, de luien op, het houdt jong, men kan er zich in uitleven....
Na de positieve reaktie op het verzoek voor een gesprek met de nog zeer vitale,
veelvoudige Surinaamse tenniskampioen, stapte ik op zijn uitnodiging kort daarop
het kantoor van de heer Gerad van der Schroeff binnen.
GERARD JOHAN CORNELIS VAN DER SCHROEFF: een figuur waartegen men
letterlijk en figuurlijk moet opzien. Een rijzige, slanke bakra-achtige man, lengte
ongeveer 190 cm, atletisch, statig, weinig sporen van ouderdom, stapt naar mij toe
met uitgestoken hand, verontschuldigt zich terloops voor het te laat zijn en stapt snel
en lenig zijn kantoorruimte binnen. Hij neemt plaats achter zijn bureau, reageert snel
op de binnengekomen berichten die door zijn sekretaresse worden doorgegeven,
nodigt mij uit plaats te nemen, onderhoudt zich zakelijk met een intussen binnen
gekomen zakenvriend en dikteert in een adem zijn sekretaresse een brief. Dit alles
in ijltempo, even snel als zijn akties en reakties van voorheen op de tennisbanen.
Als al deze handelingen achter de rug zijn, is het eindelijk zo ver om van deze
drukke zakenman de nodige informaties over zijn sportloopbaan te noteren.
Op 5 februari 1913 zag Gerard van der Schroeff in Paramaribo het

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

109
levenslicht. Zijn vader heette G.J.H. van der Schroeff en zijn moeder A. Salomons.
Zowel zijn vader als zijn moeder zijn overleden.
Na de frobelschool als kleuter bezocht te hebben, maakte Gerard de MULO
(Hendrikschool) af en behaalde door zelfstudie in 1934 het praktizijns-diploma.
Opgegroeid in de Surinaamse middenstand kwam de kleine Gerard reeds op
10-jarige leeftijd in aanraking met de tennissport, die toen nog niet tot de volkssporten
behoorde. Op 14-jarige leeftijd was hij zo ver dat hij stukken uitstak boven zijn
tennissende leeftijdgenoten. Hij behaalde verschillende keren het
jeugdkampioenschap, en het is niet uitgesloten dat hij ook de ouderen van toen op
de tennisbanen reeds op die leeftijd een lesje zou hebben geleerd, wanneer hij daartoe
de gelegenheid had gekregen.
Op heel jeugdige leeftijd werd hij lid van de tennisclub Paramaribo, waar hij samen
speelde met o.a. Just Gouvernante, Nobriga - twee bekende voetballers, de laatste
uit Guyana afkomstig - en Otto Vervuurt.
Gerard is ongetwijfeld een van de meest intelligente tennissers die Suriname
totnutoe kent. Zijn inzet, fysieke en intellektuele kracht, vaardigheid en bewustzijn,
waren zijn grootste wapens tegen zijn tegenspelers.
De tennisclub Paramaribo heeft een zeer belangrijke rol gespeeld. Het bestuur
bestond o.a. uit de volgende leden: D. Samson (notaris), met als voorzitter de heer
Schliesler.
Gerards grootste buitenlandse tegenstanders in zijn loopbaan zijn geweest de
gebroeders B. en L. Mathias uit Georgetown. In Suriname waren de grootste rivalen
de gebroeders L. en H. Tjin A Djie. De kracht van tennisser Van der Schroeff lag
voornamelijk in zuiver en taktisch spel. Zijn specialisaties waren een goede service
en verschillende taktische ingrepen. Bijzondere ‘slagen’ had hij niet, daar wij in die
dagen niet over tennis-trainers beschikten, die de tekortkomingen konden bijschaven
en de techniek van tennis aan de spelers konden bijbrengen.
Wat hij daarentegen wel had was de taktiek om elke tegenstander te dwingen te
spelen wat hem - Gerard - het beste lag. Zijn grootste taktiek was: ‘Nooit het spel
spelen dat jouw tegenstander graag had.’ Goed beschouwd komt het allemaal hierop
neer, dat hij in staat was zijn wil op te leggen aan de tegenstander om in zijn straatje
te spelen, waardoor deze niet in staat was om tot volle ontplooiing te komen.
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Ook had hij niet veel problemen in single en doublespel. Zijn drive, dropshot,
gesneden slag, kapslag, groundstroke, lob, smash of volley, waren zowel op de
forehand als op de backhand sterke wapens. Hij was ook gespecialiseerd in het
onschadelijk maken van snelle tegenstanders, die sterk aanvallend speelden en dikwijls
naar het net opliepen. Wanneer hij er eenmaal in zat, was hij volkomen rustig.
Tennis werd reeds voor Gerard's tijd serieus beoefend in ons land. Toen deze crack
aan de tennishorizon verscheen, stuitte hij al direkt op een zeer moeilijke tegenstander,
namelijk Coen Fernandes. Een moeilijke tegenstander in die zin, dat deze Coen zowel
met de linker- als met de rechterhand even goed speelde, en elke tegenstander daardoor
voor grote problemen plaatste.
‘Coen Fernandes, die toen nog in het oude sporttenue (lange broek, bretels en das)
tenniste, was de eerste op wie ik het tenniskampioenschap veroverde’, aldus vertelt
ons Gerard. ‘Wij jongere mensen hebben toen het tennissen in het handiger tenue,
shorts, geintroduceerd’.
In Gerards tijd werd de tennissport beoefend op hard gerolde schelpenbanen. Deze
voldeden uitstekend. Veel later begon men aan de verharde cement-banen, die een
heel ander speltype vereisten. ‘Suriname’, aldus Gerard ‘heeft in die tijd nooit de
grasbanen gekend die men op de Westindische eilanden ziet, maar wij hadden het
voordeel dat er ook na een harde regenbui toch op de schelpenbanen kon worden
gespeeld’.
Een vergelijking makend met het spelpeil van toen en nu, zegt Gerard van der
Schroeff, dat hij wel gelooft dat het tennisspel in Suriname vooruitgegaan is. De
jongeren van nu beschikken over veel hardere slagen, ook de techniek is verbeterd.
‘Voorheen was alles veel beperkter. Onze enige interland wedstrijdpartner was
Guyana. De eerste interland-wedstrijd die ik speelde tegen een van de gebroeders
Mathias uit Georgetown werd een hele sensatie. Van deze wedstrijd die in 1954
gespeeld werd, won Mathias de eerste wedstrijd en ik de return. De eer die mij toen
te beurt viel, was niet gering’.
En dit was nog lang het einde niet. Gerard van der Schroeff is ruim vijftien jaren
achtereen tenniskampioen van Suriname geweest.
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‘Het was gewoon een eentonige zaak geworden’, zegt Gerard met een lichte
verwaandheid. ‘Bekers en andere sport-tropheeen waren in die tijd erg schaars. Men
reikte vaker certificaten uit aan de winnaars voor enkel, dubbel en mixed
kampioenschappen. Ik heb er dan ook een hele reeks van. Ik heb een stuk of zes
bekers gewonnen, maar aan papieren heb ik een hele stapel.’
De suksessen van Gerard in de tennissport zijn niet bij toeval gekomen, maar zijn
het resultaat geweest van serieus trainen. Reeds als knaap oefende hij vijf tot zes
keren per week op taktiek, konditie en zuiver spel. ‘Wat het laatste betreft was het
zo, dat ik de ballenjongens hun hoed ergens op het speelveld liet neerzetten, waarop
ik probeerde deze te raken. Natuurlijk was het in het begin niet zo gemakkelijk, maar
door serieus en intensief te trainen, lukte het vaak genoeg’.
De mentale voorbereiding die iedere sportman nodig heeft voor een wedstrijd
werd door Gerard ook stipt in acht genomen. Uren voor een wedstrijd concentreerde
hij zich tot kort voor de game, op de wedstrijd-sfeer: op en neer lopen, zich omkeren,
etc.
Wat heeft Gerard van der Schroeff nog meer in (en aan) de sport in Suriname
gedaan? Welaan; zwemmen, zeilen en voetballen. Zwemmen van Domburg naar
Paramaribo was voor hem een jaarlijks genoegen, terwijl de ‘route’
Beekhuizen-Marinetrap nagenoeg dagelijks als hobby werd afgelegd.
Als aktieve voetballer heeft hij het niet verder gebracht dan reserve speler van het
4e elftal van Voorwaarts. Zijn voetbal-praktijk is dan stellig niet geweldig geweest,
maar op ander terrein heeft hij waardevolle prestaties aan deze tak van sport geleverd.
In 1940 werd hij penningmeester tevens waarnemend voorzitter van de Surinaamse
Voetbal Bond, kort daarop voorzitter. Hij bleef tot ongeveer 1950 bestuurslid van
de Bond met als belangrijke steun in die tijd de heer Morris Wijngaarde die als
sekretaris fungeerde. Verder vertelt de heer Van der Schroeff dat hij in zijn
voorzittersperiode heel plezierig heeft samengewerkt met mannen als Eddy Wessels,
Wim Bos Verschuur e.a.
Het SVB-bestuur Van der Schroeff startte onder zeer moeilijke omstandigheden.
Moeilijk in die zin, dat zij moest helpen opbouwen, wat in de oorlogsjaren
verwaarloosd was omdat er toen
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geen inkomsten waren. De meeste jongemannen waren in de oorlogstijd opgeroepen
voor militaire dienst, en zo gebeurde het dat, met uitzondering van de militaire
voetbalvereniging (M.V.V.) geen enkel voetbalelftal op de been gebracht kon worden.
Het voetbalveld van de S.V.B. werd door de militairen gebruikt als oefenveld voor
motorrijders en verkeerde dan ook in een zeer slechte konditie. Door al deze
omstandigheden bereikte het Surinaams voetbal een dieptepunt.
Samen met de heer Morris Wijngaarde, die toen als sekretaris fungeerde, werd
besloten tot oprichting van de M.V.O. (Militaire Voetbal Organisatie). De M.V.O.
bestond op een officier, Pelkman na, geheel uit SVB.-bestuursleden.
In de periode toen Gerard van der Schroeff als voorzitter van de SVB optrad is er
nog heel veel gedaan. Na afloop van de oorlog begonnen de burger
voetbalverenigingen langzamerhand tekenen van (nieuw) leven te vertonen. In 1945
werd dan ook de M.V.O. gelikwideerd en de SVB begon weer onder eigen naam te
draaien. De officier Pelkman werd toen opgenomen in het S.V.B.-bestuur, waar hij
een waardevole bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van de voetbalsport.
Na de down-periode van de oorlog kwam er nieuw leven in de brouwerij. ‘Dan denk
ik bijvoorbeeld’, aldus de heer Van der Schroeff ‘aan de reis naar Nederland in 1948,
voorafgegaan door de overkomst van trainer Dubois om het team op de wedstrijden
voor te bereiden, de vele andere ontmoetingen met buitenlandse verenigingen, de
plannen voor een stadion. Deze laatste begonnen met de aanleg van een hulpveld
naast het Dokter Snellen Park, dank zij een groot krediet van de Surinaamse regering
en de medewerking van Prof. Stahel van het Landbouw Proefstation, die aan de
S.V.B. een koffie-proefveld afstond.
‘Verder’ vervolgt de heer Van der Schroeff ‘denk ik aan de aktiviteiten die toen
werden ontplooid, zoals deelname aan het Caraibisch voetbaltoernooi op Martinique,
onder leiding van Pelkman, aanleg van elektrisch licht op de SVB-velden dank zij
een geldlening van de regering, die later prompt werd terugbetaald, de overname van
het erfprachtsrecht van het sportterein op naam van de S.V.B. Het financieren van
al deze aktiviteiten met een vrijwel lege kas, was een probleem op zichzelf’, aldus
de heer Van der Schroeff.
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Suriname - Tuna (Braziel) 3 sept. 1949
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‘Eerlijkheidshalve moet bij dit alles gezegd worden’, aldus Van der Schroeff ‘dat
veel wat de S.V.B. bereikt heeft in de jaren 1940-50 mede te danken is aan het
onvermoeide en onbaatzuchtige werk van de bestuursleden J. Gouvernante en M.
Wijngaarde, terwijl ook de namen van Eddy Wessels en Wim Bos Verschuur niet
vergeten mogen worden’.
In de laatste periode van zijn voorzitterschap had de heer Van der Schroeff meer
mogelijkheden om iets voor de S.V.B. te doen. Dit vanwege het feit, dat hij als
voorzitter van de Staten van Suriname zijn invloed als zodanig kon aanwenden bij
de Surinaamse Regering.
Kort hierop trad hij af als voorzitter en werd opgevolgd door de heer Emile de la
Fuente. De heer Van der Schroeff is nu ere-lid van de SVB, een onderscheiding,
welke hem op 29 januari 1951 werd toegekend.
Voetballiefhebber Van der Schroeff gaat zeer zelden naar een voetbalwedstrijd.
Wel stelt hij zich via t.v. en radio op de hoogte van wat er gebeurt. Toen hij nog
aktief aan de S.V.B. verbonden was, is hij vier maal als manager van Surinaamse
elftallen in het buitenland opgetreden. Met veel genoegen denkt hij terug aan deze
trips, in het bijzonder aan de plezierige reis naar Demerara met het militair elftal. In
zijn jeugd had hij veel bewondering voor voetballers als John Monkou, Rijzenburg,
Elliot, Weidenbosch van Cicerone, Hans Nahar, Charles van Aalst.
De heer Gerard van der Schroeff heeft een uitermate boeiende staat van dienst achter
de rug. Als ik hem vraag hierover iets te vertellen, zegt hij met een brede lach dat
het heel moeilijk is dat in zijn geheel terug te geven. ‘Ik heb praktisch alles gedaan
wat iemand in Suriname kan beleven en doen. Na mijn MULO-schoolopleiding ben
ik begonnen op een advokaten-bureau te werken voor een loon van tien gulden per
maand. Na zes maanden verdiende ik vijftien gulden, en toen ik afgestudeerd was
als advokaat en als zodanig ingeschreven, verdiende ik vijftig gulden per maand.
Maar dat was geen probleem. Alles was erg goedkoop. Als ik terugblik lijkt het
allemaal ongelooflijk. Ik ben lid geweest van zoveel kommissies, dat ik de tel nu
niet meer kan bijhouden.
In het sociaal leven ben ik verder lid van de Padvinderij geweest. (Gerard van der
Schroeff was een van de eerste padvinders in Suri-
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name.) ‘Hierover zou ik wel een boekdeel kunnen schrijven’, zegt hij. ‘Ik was elf
jaar oud toen ik samen met een paar speelkameraadjes aan mij vader vroeg om een
brief naar dokter Rademaker, die Hopman in Nederland geweest was, te schrijven
om advies en medewerking voor de oprichting van een padvindersbeweging in
Suriname. Dat was in het jaar 1924’.
De oprichting vond in datzelfde jaar plaats. Sinds de oprichting tot enkele jaren
geleden bleef Gerard lid van de padvinderij en heeft zo goed als alle rangen bekleed:
welp, verkenner, patrouilleleider, hopman, vaandrig, voortrekkersleider,
distriktskommissaris en tenslotte D.C. belast met de leiders-training.
Zijn padvinders-aktiviteiten hebben er toe geleid dat zijn kennis en ervaring niet
beperkt bleven tot Paramaribo, waar hij geboren werd, maar zich uitbreidden tot de
distrikten die hij doorkruist heeft.
De heer Van der Schroeff werd in 1948 lid der Staten van Suriname. In 1949 leidde
hij de eerste algemene verkiezingen (mannenen vrouwenkiesrecht) als voorzitter van
de N.P.S. In 1951 trad hij af als Statenlid na herrie tussen minister Lou Lichtveld en
het statenlid Dr. van Ommeren.
Enkele belangrijke gebeurtenissen tijdens zijn Staten-periode zijn o.a. de
interim-regeling met het College van Algemeen Bestuur, de start van de staatkundige
zelfstandigheid, en de eerste konferenties in Nederland, waarbij hij tweemaal als
voorzitter optrad. Bij de onafhankelijkheidsfeesten van Indonesia heeft hij Suriname
vertegenwoordigd. Na 1951 trok hij zich terug uit de politiek. Dit bleef zo tot hij in
1963 zijn politieke jas weer aantrok en met de S.D.P. in zee ging. Na 1967 nam hij
zich voorgoed afscheid van de Surinaamse politiek.
Als wij de heer Van der Schroeff vragen hoe het nu gesteld is met zijn fysieke toestand
na zoveel jaren arbeid en sport, richt hij zich, duidelijk verstoord, in zijn stoel op,
alsof hij het ons kwalijk neemt deze vraag te hebben gesteld, terwijl hij kort en
overtuigd antwoordt: ‘Uitstekend, uitstekend, helemaal goed van A tot Z. Ik ben nu
bezig met twee hobbies, namelijk mijn plantage welke ik 20 jaar geleden gekocht
heb te beheren en het kweken van orchideeen.’
Van der Schroeffs advies voor de sportlui van vandaag is: ‘Stel je
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zoveel mogelijk in op een intensieve beoefening van de sport. Keihard trainen is de
weg naar sukses. De tijd is voorbij dat men als amateur zo'n beetje pree pree kan
optreden. Sport is een keiharde zaak geworden, een zaak waarvoor men veel moet
opofferen om het doel te kunnen bereiken. Maar zonder training, zonder opoffering,
bereikt men nooit iets.’
Over de invoering van semi-professioneel en professionele sport in Suriname, zegt
hij dat hij daarover geen duidelijke gedachten heeft. ‘Het blijft’, zo vervolgt hij ‘een
mentaliteitskwestie, want al betaalt men iemand, wil dat nog niet zeggen dat hij hard
z'n best zal doen. Bovendien zijn wij in Suriname nog veel te zacht met dit soort
dingen. Men redeneert van: laat die man, wij zullen hem nog een keer helpen, wij
zullen hem nog een keer een kans geven. Maar ook de leiding is niet keihard en
voorbeeldgevend genoeg.’
Veteraan Gerard van der Schroeff is twee maal gehuwd. Uit het eerste huwelijk zijn
er drie kinderen geboren, uit het tweede huwelijk geen.
Zijn kinderen zijn voor wat de sport betreft niet tot ontwikkeling gekomen. Zijn
zoon heeft een tijdlang gehockied en getennist, maar is nooit tot prestaties gekomen.
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Tennisser van Formaat
Leo Tjin A Djie

Leo Tjin A Djie - Tennisser van formaat, hier op vacantietrip

Dr. F.J. Beerink, tennis-deskundige van de vijftiger jaren geeft als inleiding in de
eerste Nederlandse sportencyclopedie, een historisch overzicht van de tennissport:
‘Wij schrijven voorjaar 1878: P. Frank Hadow, een 25-jarige koffieplanter uit Ceylon
komt na enkele jaren tropendienst, voor vier maanden vacantie in het moederland
Engeland, zich verheugend op de beoefening van zijn lievelingsspel cricket. Edoch,
Hadow maakt toevallig kennis met het nieuwe spel, lawntennis. Het eerste
kampioenschap zou in 1877 op Wimbledon gespeeld worden.
Hadow oefent drie maanden, waagt het in te schrijven (als een van de 34
deelnemers), wint 4 ronden, krijgt een zonnesteek, komt in de eindstrijd “gammel”
op de baan met barstende hoofdpijn en wint toch het kampioenschap, zonder een set
te verliezen.
Kort daarop verlaat hij onopgemerkt Engeland en gaat weer koffie planten....’
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Leo Tjin A Djie, Suriname's tennisser van formaat, heeft iets gemeen met P. Frank
Hadow: Leo zit namelijk ook in de planterij.
Leonard Ernest Theodore Tjin A Djie zag op 29 april 1912 het levenslicht in
Suriname. Hij bezocht met goed gevolg de lagere school en daarop de St. Paulusschool
voor meer uitgebreid lager onderwijs. Hij kwam uit een maatschappelijk welgesteld
gezin en had daarom een vrij gelukkige jeugd. Die jeugd heeft hij vrijwel geheel aan
de Wagenwegstraat 43, doorgebracht, in de vriendenkring van Rene de Vries en
Evert Treurniet.
Met voetballen begon hij in ‘Go Ahead’ ten tijde van cracks als Marinus van Niel,
gebroeders Wim, Arnold en Rini Smit, Andre de Vries, Steward Mac Intosch, Max
Lashley en Oswald Spong. Later kwam hij terecht bij B.O.Y.S. toen Pim Tjong A
Kiet, Alwin Chin A Loi, Edje Samson, Fredje Vieira en Leo Tjon Pian Gi er deel
van uitmaakten.
Aan korfbal heeft Leo ook intensief deelgenomen. Aanvankelijk was hij lid van de
korfbalclub ‘Vitesse’ en later speelde hij voor S.D.L. Ook in deze tak van sport was
hij een uitblinker.
Ver voor 1933, had Leo niet veel interesse voor de tennissport.
Op zekere dag vernam hij van zijn vriend Evert Treurniet dat er op diezelfde middag
een toptennisontmoeting zou plaatsvinden tussen Gerard van der Schroef, Suriname's
kampioen, en een employe van Bata. De wedstrijd zou plaatsvinden op de tennisbaan
aan de Burenstraat. Leo nam de uitnodiging van zijn vriend aan en was ooggetuige
van deze wedstrijd. In een zeer spannende game verloor de Surinamer van de Tsjech.
Deze spannende game werd voor Leo de eerste aansporing om tennis te gaan
beoefenen.
Reeds de volgende dag stapte hij vroeg een sportzaak aan de Keizerstraat binnen
en kocht voor f 45,- een tennis racket.
Hij liet zich als lid registreren van de T.V. ‘Ready’, destijds gevestigd aan de
Keizerstraat. Als topspelers van ‘Ready’ stonden toen aangemerkt de heren: R.
Schoonhoven, T. Smith, J. Monkou, Chr. Huisden, Lam Lion, H. Thijm, A. May en
de dames: A. Wright, G. Lobrechts, Wine Oostvriesland en H. Nemelc.
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Als jongste lid mocht Leo 's middags van 3 tot 4 uur gebruikmaken van de baan. Als
de cracks om 4 uur kwamen trainen moesten Leo en anderen plaats voor hen maken.
Bij tennis kun je, door goed te kijken enorm veel opsteken en zo duurde het niet
lang of Leo wist genoeg van het spel om in wedstrijden uit te kunnen komen.
Reeds na anderhalf jaar spelen lukte het hem in de finale van Harry Thijm te
winnen. De topclub van toen was de T.V. ‘Paramaribo’ waarvan de heren Van der
Schroef (kampioen) en Brouwers (semi-kampioen), leden waren.
De drang om steeds beter te spelen maakte het noodzakelijk dat Leo ‘Ready’ verliet
om lid van ‘Paramaribo’ te worden. In ‘Paramaribo’ kreeg hij betere mogelijkheden
het spel op een hoger plan te beoefenen, immers daar had hij kans het op te nemen
tegen
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cracks als Van der Schroef en Brouwers.
Van Wiesje de Freitas, Kampioen van Suriname, heeft hij ook veel geleerd. Zij
had een opmerkelijke vaste chopslice en kapslag die hij leerde en later perfekt
beheerste. Deze beheersing heeft hem later heel veel voordelen opgeleverd.
In 1938 trouwde Leo met Silvy Tjin A Kiet; een dag of twee daarna vertrok het
echtpaar met het schip ‘Duc d'Aumale’ naar Curaçao. Op dat moment waren De
Freitas en Leo Tjin A Djie het sterkste gemengd dubbel uit Suriname.
De eerste topspeler met wie Leo op Curaçao in contact kwam was de toenmalige
tenniskampioen van Curaçao, de heer Horatico Hoyer. Hoyer was niet alleen op
tennisgebied een goede vriend van de Tjin A Djie's maar aan hem hadden zij het te
danken dat zij binnen korte tijd veel van het eiland leerden.
Leo werd lid van ‘Racing Club Curaçao’, afgekort ‘R.C.C. -sportclub.
Hij was nog maar net 6 maanden in dienst bij de Shell toen Hoyer hem vroeg om
deel uit te maken van de Curacaose tennisploeg die op Aruba moest spelen. Eerst
bestonden er bezwaren tegen de deelneming van de zijde van de Shell maar na enig
overleg tussen de officials en de direktie kwam de toestemming los. Maar daar was
een voorwaarde bij: Leo moest zorgen dat hij op maandagmorgen op tijd aan zijn
werk was. Hij moest toen vrijdagmiddag heen en zondagavond afreizen. Aruba werd
overtuigend verslagen. Leo won in beide herenenkel en wel van Benny Henriques
en de Amerikaan Amman. De eerstgenoemde was toen kampioen van ‘Oranjestad’
en de laatstgenoemde kampioen van ‘San Nicolas’ (LAGO).
Van 1939 tot en met 1942 was Leo kampioen van ‘R.C.C.’
In 1943 kwam zijn bevordering van maandgelder tot employe (staflid) bij de Shell
en zo werd hij automatisch lid van de sportclub ‘Asiento’. Van 1 januari 1943 tot en
met zijn terugkeer naar Suriname in juli 1948 was hij ongeslagen kampioen van
‘Asiento’ in het herenenkel en met Cas Schnepper, in het herendubbel
Op het stuk van het gemengd dubbel, was hij tweemaal samen met mevr. Elvers
en eenmaal met mevr. Troost kampioen.
In nationaal en internationaal verband is hij tientallen keren in semi-finales en finales
uitgekomen, terwijl zijn grootste voldoening
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was de Venezolaanse beker te veroveren. En die voldoening kwam.
Jaarlijks en wel in de maand juli werd toen voor deze beker gestreden. De finale
werd dan op de onafhankelijkheidsdag van Venezuela gehouden. De winnaar werd
als de sterkste speler aangemerkt, aangezien alle topspelers aan deze strijd deelnamen.
Leo heeft ‘Asiento’ vele malen vertegenwoordigd zowel op Aruba tegen de Lago
als op Maracaibo tegen de Shell. Op Curaçao werden ook jaarlijks clubwedstrijden
gehouden tussen ‘Asiento’ en de Curaçaose Sportclub. Van deze C.S.C. waren
Normen Chumaceiro en Oscar Salas de topspelers. Na jaren het sterkste dubbel te
zijn geweest moesten zij het tegen Cas Schnepper en Leo Tjin A Djie afleggen en
dat dan ook in de open kampioenschapswedstrijden.
In 1946 kwam Leo met vakantie in Suriname en het toeval wilde dat hij net op tijd
was om zich in te schrijven voor de open tenniskampioenschappen. Het bleek toen
dat zijn oudere broer Herman zich naar de top had weten te werken door o.a. Van
der Schroef uit te schakelen als alleenheerser van het Surinaams tennis. Herman was
toen lid van B.O.Y.S.
Het herendubbel voor de open kampioenschappen werd op formidabele wijze
tijdens het bezoek van Leo aan Suriname gewonnen door hem en zijn broer. In het
herenenkelspel schakelde Leo in de finale zijn broer Herman uit tot grote teleurstelling
van het publiek dat Herman als favoriet had gekozen.
Van mevrouw Agatha Harten kreeg Leo bij die gelegenheid een prachtige oorkonde
van eigen ontwerp.
In juli 1948 keerde Leo met zijn gezin terug naar Suriname, nadat de familie een
beroep op hem had gedaan, de leiding van de bekende bakkerij ‘Tjin A Djie’ op zich
te nemen. Vanaf zijn terugkomst uit Curacao is Leo ongeslagen kampioen herenenkel
van Suriname tot 1957 geweest.
Vele malen heeft het duo Herman en Leo Tjin A Djie, het herendubbel
kampioenschap verworven. Ook het gemengd tennisdubbel kampioenschap heeft
Leo samen met Lily Kaboort jarenlang in Suriname behaald.
Een hoogtepunt in Suriname was het driehoekstoernooi tussen
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Aruba, Brits Guyana en Suriname.
Aruba werd vertegenwoordigd door niemand minder dan de grote crack Victor
Henriques. Deze toptennisser was gehuwd met een zuster van de bekende Nederlandse
tenniskampioen Van Swol. In Nederland stond Henriques als tennisser hoog genoteerd.
Als tweede deelnemer van Aruba kwam Ponson mee.
De Brits Guyanezen die aan dit toernooi deelnamen waren: Ivan Philips, Bernard
Consalves en mevr. Gunby. Voor Suriname speelden Van der Schroef, Schouten en
Leo Tjin A Djie. Dit toernooi werd door Suriname gewonnen met 5 - 0 van Brits
Guyana en 3 - 2 van Aruba. Aruba eindigde als nummer 2.
In de herensingle tegen Victor Henriques werd Leo in de eerste set letterlijk van
de baan geveegd. Toen hij van taktiek veranderde in de tweede set en Henriques
daarmee van de slag bracht, won Leo verdiend de tweede en de derde set en besliste
zo de wedstrijd op zijn naam. In dit toernooi slaagde hij er ook in, al z'n wedstrijden
te winnen. In zijn toptennis periode lag zijn kracht in: a. Gevarieerd spel; b.
Doorzettingsvermogen; c. Snelle reactie, d. Mentaliteit van ‘IK MOET KUNNEN
WINNEN’; e. Het uitbuiten van de zwakke zijde van de tegenstander f. Nooit de
strijd opgeven.
Een pracht voorbeeld van groot doorzettingsvermogen werd door Leo gedemonstreerd
in een match tegen Van der Schroef op de baan van B.O.Y.S., toen gelegen naast het
R.K. ziekenhuis in Paramaribo. Leo won de 1e set, stond in de 2e set met 5 - 1 achter,
gaf het niet op en slaagde er zelfs in de tegenstander in 3 matchpoints te passeren.
Hiermee eindigde hij de tweede set met 7 - 5 in zijn voordeel. Ook de 3e set won hij
en kwam zo als winnaar uit de wedstrijd.
Een belangrijke wedstrijd tegen Van der Schroef op de baan van de T.V. ‘Suriname’
aan de Grote Combe even buiten Paramaribo, leverde hem een overwinning in 2 sets.
Naar alle waarschijnlijkheid moet het deze nederlaag zijn geweest die voor Van der
Schroef aanleiding was zich voor goed uit de tennissport terug te trekken. De eerste
nederlaag van Leo Tjin A Djie als Surinaams kampioen was tegen de jeugdige George
Hindori. Eerlijk gezegd was het spreekwoord: ‘De leerling overtreft zijn meester’,
hier van zuivere toepassing. De vader van George, Boedhram Hindori, was een grote
fan van Leo. Hij nodigde Leo eens uit om op een zelfgemaakte
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tennisbaan achter zijn woning aan de Tourtonnelaan te Paramaribo, met zijn zoon
en neven te komen tennissen. Leo ging op de uitnodiging in. Samen met de familie
Hindori - vader Hindori kon ook vrij goed tennissen - en zoon George, heeft Leo op
het prive tennisbaantje aan de Tourtonnelaan heel wat aardige tennismomenten
beleefd.
Toen Leo merkte dat zijn conditie voor het tennisspel minder werd, trok hij zich
geleidelijk aan terug uit de enkelwedstrijden.
Hij bleef echter regelmatig uitkomen in herendubbel en gemengd-dubbel.
Op zijn 50ste geboortedag besloot hij het wat rustiger aan te pakken. Als geboren
en getogen sportsman was hij niet zo abrupt weg te krijgen van de sport.
Hij zoekt vandaag zijn vermaak en keep-fit op de golfbaan. In zijn tennisloopbaan
heeft hij nooit een alias gedragen; kort na zijn toetreding in de Golfclub kreeg hij
van de Gaddies de naam van ‘Barkadada’.
Hij is nu aktief bezig met golf, maar in zijn achterhoofd speelt nog steeds de
gedachte om te zijner tijd weer wat te gaan tennissen. Zijn mening over de
hedendaagse sportlui formuleert hij als volgt: ‘Indien zij dezelfde mentaliteit konden
opbrengen als de ouderen, dan zouden zij zeker tot betere prestaties in staat zijn’.
De motivatie is ook op het gebied van de sport onontbeerlijk.
Leo Tjin A Djie is vandaag nergens bij aangesloten; adviezen, indien nodig worden
gaarne door hem verstrekt aan iedereen...
De tennistop wist Leo Tjin A Djie onder zeer moeilijke omstandigheden te bereiken,
maar de onversaagde inzet loonde rijkelijk de moeite...
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René Fernandes

Een van de Surinamers die reeds jaren verschillende takken van sport een warm hart
toedraagt en dit met daden aantoont is ongetwijfeld Rene Fernandes, direktielid van
de Firma I. Fernandes en Son.
Als jonge man heeft Rene zelfs zeer aktief deelgenomen aan ver-
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schillende takken van sport, zoals badminton, waarbij hij samen met de heer Booimans
een der oprichters van de Badminton Bond is geweest.
Als voetballer haalde hij niet de gewenste hoogte op het veld, echter werd dit door
hem ruimschoots vergoed door zijn jarenlange bijdrage als bestuurslid van
Voorwaarts, samen met zijn collega's Frits Juda, Salomons en Marcel Jessurun.
Rene heeft ook nog behoort tot een van de Surinamers die samen met de heer van
Kessel meegedaan heeft aan de eerste waterpolo wedstrijd in Suriname.
In het volleybal team van Oase heeft hij vanaf de start van deze tak van sport in
Suriname geruime tijd een vaste plaats bezet.
Na zijn studie in de U.S.A. heeft Rene die in de U.S.A. een ruime ervaring op
basketbalgebied had opgedaan, jarenlang het sterrenteam van Indepediente - met
spelers zoals Zaal, Krieger en Witje Sibilo - als trainer onder zijn leiding gehad.
Momenteel vervult hij zijn tweede zittingsperiode als voorzitter van de Surinaamse
Tennis Bond.
Onder zijn leiding als voorzitter zijn er tot nu toe bij deze bond verschillende
nationale en internationale tournooien op succesvolle wijze afgedraaid.
Zijn bijdrage met betrekking tot de damsport werd onlangs bekroond met een der
hoogste onderscheidingen van de Werelddambond.
Een woord van waardering en dank voor hetgeen deze sportstimulator tot heden
tot stand heeft gebracht is zeker niet misplaatst.
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Thesos-Stonfoetoe
E. Deekman

De Turnexpert.

In Suriname is het tegenwoordig alles voetbal en nog eens voetbal wat de klok
slaat. Maar ook andere mooie takken van sport zoals cricket en turnen hebben in het
verleden in Suriname hoog op de ladder gestaan. Nu zijn ze flink door koning voetbal
verdreven. Er zijn b.v. in het verleden veel Surinaamse turners geweest die hun
kunsten aan het publiek hebben getoond op behoorlijk hoog niveau. Dan denk ik
bijvoorbeeld aan de virtuozen van Thesos in de eerste periode na de oprichting zoals
Jan van Eer, Hirasingh en Van Amson, die veel waardering kregen voor hun prachtige
opvoeringen.
In 1932 werd de gymnastiekvereniging Thesos (Tot Heil En Sterking Onzer
Spieren) een jonge gymnast rijker, die later zou uitgroeien tot een van de beste turners
van Suriname. In het hiervolgend verhaal stellen wij de ouderen, die dit persoonlijk
hebben meegemaakt, in de gelegenheid tot hernieuwde kennismaking en bieden
tevens de jongeren de gelegenheid om op de hoogte te komen van de sportprestaties
van Eugene Deekman.
Wij laten nu Eugene zelf aan het woord.
Ik heet Eugene Deekman en ik werd geboren op 24 december 1914 in Paramaribo.
Mijn vader Henry Abendanon overleed toen ik nog heel jong was. Voor mijn verdere
opvoeding moest mijn moeder, Jane Cromwell, onder zeer moeilijke omstandigheden
zorgen. Het gezin bestond verder nog uit vier kinderen nl. 2 meisjes en 2 jongens.
Na de frobel- en de lagere school schreef mijn moeder me in op de U.L.O.
(Selectaschool) aan de Burenstraat.
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Deze school heb ik niet af kunnen maken en mijn verdere opleiding genoot ik op de
Ambachtschool. Daar heb ik ook mijn meubelmakersdiploma behaald. Reeds op
16-jarige leeftijd ging ik aan de slag om mee te helpen in het onderhoud van mijn
moeder, zusters en broers.
Het grootste gedeelte van mijn jeugd heb ik doorgebracht in de omgeving van de
Gravenstraat dichtbij de Cultuurtuin. Het is dus wel te begrijpen dat ik reeds heel
vroeg in mijn jeugd met beide benen in de sport stond. Als iedere Surinaamse knaap
was mijn eerste hobby voetbal. Ik denk nog altijd met heel veel plezier terug aan de
partijtjes voetbal midden op straat of op de voetpaden waaraan ik in elk vrij uurtje
deelnam. Ik had vrij veel aanleg voor het voetbalspel en belandde reeds vroeg in een
geschoeide club met name Paramount. Paramount werd omstreeks 1931 opgericht
door o.a. Andre de Vries en Evy Robles. Paramount heeft jarenlang heel wat prestaties
verricht tegen de reuzen van toen zoals Cicerone, Transvaal en Voorwaarts.
Toegegeven moet worden dat Paramount in zijn eerste optreden tegen Cicerone met
sprekende cijfers (9 - 1) verloor. Maar alle begin is moeilijk. De ploeg was nog jong
en onervaren. Later herstelde Paramount zich en werd een geduchte tegenstander
van de andere teams. In feite is Paramount opgericht aan de Nassylaan door jongens
van de Saramaccastraat en omgeving. Enkele spelers waren: de gebroeders Nahar,
Andre de Vies en mijn persoontje. Na een paar jaar voor Paramount gespeeld te
hebben, ging ik over naar Transvaal, samen met Charles Knel, Rene Nelom, Iwan
Zwakke, de gebroeders Doesburg e.a.
In het jaar 1932 stopte ik definitief met voetbal. Ik kreeg nl. erg veel last van mijn
ogen en moest op doktersadvies een gezondheidsbril aanschaffen. Ik waagde het niet
langer om met een bril op aan het nogal ruwe voetbalspel deel te nemen. Hoe jammer
ik het ook vond, ik moest mij op nog jeugdige leeftijd uit de door mij zo geliefde
sport terugtrekken.
Intussen had ik mij laten inschrijven bij de gymnastiekvereniging Thesos. Die
inschrijving was toen niet zo gemakkelijk. Je kon alleen maar lid worden nadat
gebleken was dat je aan bepaalde eisen voldeed. Je gangen werden nagegaan om te
onderzoeken of je wel serieus genoeg was. Mijn loopbaan bij Thesos is een zeer
boeiende tijd geworden.

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

128
Ik startte, zoals gezegd in 1932 in deze vereniging en kwam onder leiding te staan
van de heer Van Eer, een der oprichters van Thesos. Later nam de heer Leo Tjon A
Jong de leiding over. Ik had niet zomaar voor deze mooie tak van sport gekozen. In
Thalia had ik reeds heel wat opvoeringen van Thesos bijgewoond en bewonderd. Dit
gaf mij de spirit om mij bij deze club aan te sluiten. In Thesos werd ik met open
armen ontvangen. Ik zette mij ten volle in en binnen afzienbare tijd groeide ik onder
de goede leiding van de heren Van Eer en Tjon A Jong uit tot een topturner. Mijn
specialisatie was gericht op de krachtoefeningen. Tot op heden zijn dat mijn
lievelingsonderdelen. Na een reeks lauweren geoogst te hebben bij veel opvoeringen
nam ik in 1947 de leiding van Thesos over van de heer Tjon A Jong. Ik startte met
een kasgeld van nauwelijks f 35.-. Ik sloeg dadelijk de hand aan de ploeg met
medewerking van Lieuw A len, Laats, Vasilda, Spong, Brandflu, Marloo, Miranda,
e.a. De eerste uitvoering na mijn overname werd direct een groot succes. Wij traden
op voor een uitverkochte zaal en Thesos kreeg hierdoor f 1100.- in het laadje. Er was
zelfs een tweede opvoering nodig om de mensen die niet in de gelegenhieid waren
geweest de eerste opvoering bij te wonen tegemoet te komen.
De vereniging Thesos werd opgericht op veertien maart 1909. Het is leuk om wat
meer over het ontstaan en de ontwikkeling van deze vereniging te weten. Een paar
jonge mannen hadden reeds lang een plan in het achterhoofd om wat meer aan
gymnastiek te doen. Zij zagen af en toe een circus en wilden zelf graag de prachtige
toeren die ze daar zagen verrichten.
De drang naar de oprichting van een gymnastiekvereniging werd nog meer
beinvloed door de welbekende ‘heer Wim’, een heel goede goochelaar, en ook een
goede gymnast. De jongelui begonnen in Ondro Bong (Steenbakkersgracht), thans
Dr. Sophie Redmondstraat, te oefenen.
Er werd een rekstok gemaakt en aan dit apparaat werden verschillende oefeningen
gedaan. Het was een lust om de jongelui, ondanks hun gebrekkige middelen, aan het
werk te zien. Na enige tijd verhuisde Thesos naar de heer Pater aan de Burenstraat.
De heer Pater heeft jarenlang zijn krachten aan Thesos gegeven. De jongens van
Thesos werden bij elkaar gehouden door bruine-bonen-fuiven. Er werd plezier
gemaakt, gedanst en B.B. met R. gegeten. De
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goochelaar van de groep, ‘heer Wim’, liet de jongens goocheltrucjes uithalen tijdens
opvoeringen. Deze vertoningen gaven Thesos meer bekendheid en door het zo gezellig
te maken kwamen de jongens graag en hield men de groep compleet.
De eerste leider van Thesos was J. van Eer. Door een misverstand bleef Van Eer
niet lang bij Thesos. Hij richtte samen met enkele andere ‘bodybuilders’ Tonido op.
Tonido werd de concurrent van Thesos.
Tonido bestaat nu al lang niet meer en Thesos is reeds 69 jaar oud. In 1937
ontstonden er meer verenigingen. In de loop der tijden heeft Thesos behalve turnen
ook meegedaan aan basketbal, voetbal, boksen en ritmische dansen. Door gebrek
aan goede leiders moest men deze activiteiten echter weer staken. En dat was erg
jammer. Vooral de jeugd vond het ritmisch dansen erg leuk. Thesos had indertijd
werkelijk een prachtige dansgroep. Het was een lust voor het oog ze te zien.
Thesos heeft vanaf het begin getracht iets aan de gemeenschap te geven. De jeugd
vooral werd overal bij betrokken en men probeerde ze zo vaak mogelijk op de planken
te brengen. Ook de ouders genoten elke keer weer van het optreden van hun kinderen.
Tegenwoordig oefent Thesos in het gymnastieklokaal van de Hendrikschool.
Thesos kan helaas nog steeds niet over een eigen gymzaal beschikken. Er is geen
geld genoeg. Gelukkig gaf de directeur van onderwijs toestemming om in de zaal
van de Hendrikschool te oefenen. Enkele oud-figuren van Thesos die zich verder
bekwaamden in de sport zijn: De Sanders, Ann Bromet-Mesquita, Orlando van
Amson, Mauke Pool, Sonja Schutz en mevr. Hoekstra. Natuurlijk zijn er nog vele
anderen, maar het is ondoenlijk ze allemaal op te noemen.
Het tegenwoordig bestuur van Thesos bestaat uit de volgende personen: Hr. Van
Sichem (voorz.), Hr. Brandflu (penningmst.), Hr. Deekman (commis.), Mej. Deekman
(secr.), Hr. Lieuw A Len (commis). Enkele oud-leiders en bekende figuren binnen
de Thesos familie waren b.v.: de heer Heydoorn, heer Van Eer en de heren Ong A
Ban, Van Sichem, Geerlings (sergeant), Rogallie, Tjon A Jong, Singh, Deekman en
Brandflu.
Het contact met turner Eugene Deekman voor dit artikel geschied-
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de telefonisch op vrijdag 13 mei 1977. De vroegere turner, thans leider van Thesos,
reageerde op zeer spontane en sportieve wijze op het verzoek om mee te werken aan
de publiciteit over Thesos en ook over zijn eigen sportcarriere. Het gesprek kwam
tot stand op zondag 15 mei 1977 om 10 uur. Op de afgesproken tijd stapte ik de
woning van de heer Deekman aan de Zinniastraat 56 binnen. Dat turnen zeer goed
is voor je lichaam bewijst Deekman als je hem ziet. Hij is nu 62 jaar, maar heeft nog
een lenig en geoefend lichaam. Na een hernieuwde kennismaking met mevrouw
Deekman-Brown beginnen wij ons gesprek.
Buitengewoon enthousiast, met een duidelijke terugleving naar zijn glorietijd,
vertelt Deekman over zijn sportloopbaan.

De reuzenzwaai op de rekstok. Prachtige Deekman-demonstratie.
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‘De concentratie bij turnen’, aldus Eugene Deekman, ‘is een van de grootste
eigenschappen die ik aan de dag legde bij de uitvoering van de verschillende
onderdelen. Als een turner bezig is een oefening uit te voeren, moet hij zijn zenuwen
goed onder controle hebben en vooral het publiek totaal wegdenken.
Een turner in actie zal altijd fouten maken als hij niet genoeg geconcentreerd is
of zich door het publiek laat afleiden. Wil je succes hebben bij het uitvoeren van elk
onderdeel dan moet je dit zo geconcentreerd en gestrekt mogelijk doen. Dit zijn altijd
mijn sterkste wapens geweest in de sport. Een goed begin is het halve werk, zegt
men. Ik zeg, een goede voorbereiding is de basis voor het doen slagen van de
moeilijkste gymnastiek(turn)-uitvoering.’ Vanaf 1947 tot op heden is de heer Eugene
Deekman leider van Thesos. In de periode van zijn leiderschap hebben heel wat
succesvolle uitvoeringen plaatsgehad. De heer Deekman zegt dat Thesos geruime
tijd een kleine inzinking had. Deze is nu gelukkig achter de rug en ook andere
medewerkers, zoals Brandflu en Lieuw A Len beginnen hernieuwde spirit te krijgen
om het peil van vroeger terug te halen. De gymnasten beginnen de laatste tijd meer
en meer voorliefde te krijgen voor de rekstok en andere toestellen in plaats van de
trimpolin. Trimpolin-oefeningen zijn wel leuk, maar het publiek geniet meer van
uitvoeringen op de rekstok, brug, enz.
Een zeer belangrijk punt is de goede verstandhouding die momenteel bestaat tussen
U.N.I., de tweede gymnastiekvereniging in Suriname, en Thesos. Thesos en U.N.I.
trekken goed samen op.
‘Een voorbeeld hiervan is’, zegt Deekman, ‘dat wij laatst bij een of andere
gelegenheid niet netjes werden behandeld door de S.O.S.I.S. en niet werden
uitgenodigd. Toch hebben wij toen onze medewerking verleend aan U.N.I. Momenteel
vinden de oefeningen van Thesos twee keer per week plaats en wel op dinsdag en
vrijdag. Zij duren van 19.00 tot 21.00 uur. Afhankelijk van de stemming trainen wij
soms langer.’
De heer Deekman is in het jaar 1968 met een turngroep van zes Surinaamse meisjes
naar Nederland gereisd i.v.m. de rijksspelen. De heer Ludwig de Sanders was hiervan
de geestesvader. Het bezoek is toen een groot succes geweest en werd kort daarna
met een tegenbezoek van Nederlandse turnsters beantwoord onder leiding van het
echtpaar Vaartjes.
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Dit echtpaar verleent tot nu toe haar medewerking aan Thesos in de vorm van lectuur
en andere bijdragen.
‘Ziet u’, aldus de heer Deekman, ‘de aanschaf van toestellen en ander materiaal
is erg duur. Een eenvoudige mat kost reeds om en nabij de driehonderd gulden. Van
de overheid (S.O.S.I.S.) hebben wij, ondanks herhaalde verzoeken, slechts een enkele
keer steun gehad. Die ene keer was in de tijd toen de heer Wim Bos Verschuur,
destijds lid der Staten, in samenwerking met Gouverneur Klaasses dit tot stand heeft
gebracht. Gouverneur Klaasses kwam eens na het optreden van Thesos aan mij zijn
persoonlijke felicitaties aanbieden en werd bij die gelegenheid door de heer Bos
Verschuur aangesproken over de financiele problemen van de club. Op voorstel van
de gouverneur besprak oom Wim dit geval in de Staten en werd een bedrag van
duizend gulden voor Thesos goedgekeurd. Het is de enige keer in het achtenzestigjarig
bestaan van Thesos dat zij van de overheid een financiële bijdrage heeft

In aktie met Charles Spong meer bekend als Tjappie.
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gehad. Het geld werd goed besteed; wij schaften een brug en een mat aan. Deze
hebben wij tot heden nog in gebruik.’
Eugene Deekman staat haast overal bekend als ‘broertje’. Hoe hij aan deze
roepnaam komt, weet hij zelf niet eens meer.
‘Men noemt mij in de wandel ook wel eens mijnheer Thesos’.
Eugene Deekman is gehuwd met Orlanda Brown. Uit dit huwelijk werd pas na
achttien jaar een kind geboren. Het echtpaar Deekman is nu twee jongens rijk. De
oudste, Roy, is veertien en de jongste, Patrick, is 11 jaar. De jongste vertoont veel
aanleg voor turnen en zal naar alle waarschijnlijkheid in zijn vaders voetsporen
treden.

Ch. Spong's commentaar
Charles Spong, sinds 1942 lid van Thesos en meer bekend als Tjappie, beschrijft
Eugene Deekman als een der fijnste sportlui die Suriname ooit gehad heeft.
Ons 35-jarig samenzijn in Thesos heeft een hechte vriendschap tot stand gebracht.
Broertje is een serieus sportman die als voorbeeld moet worden gesteld voor anderen.
De samenwerking met hem is altijd optimaal geweest.
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Tjap zelf is een der stuwende krachten van Thesos. Hoewel hij er vrij robuust uitziet,
heeft hij zich niet zozeer in kracht dan wel in lenigheid en toesteloefeningen
gespecialiseerd.
‘Thesos’, aldus Spong, ‘heeft heel wat ups en downs gekend. De herleving van
deze gymnastiekvereniging vindt meestal plaats na een opvoering of na een ander
soort publiciteit. Dan stromen de aanvragen voor het lidmaatschap natuurlijk in grote
stromen binnen. Maar na een tijdje verslapt de boel weer. De nieuwe leden
overbruggen de spierpijnen waarmee ze meestal in het begin te kampen hebben niet
en blijven dan weg. Er is dan weer actie nodig, dus een opvoering, loterij of iets
dergelijks om de jongelui weer wat animo te laten krijgen om lid te worden.
De laatste tijd is de animo voor de turnsport wat gaan verslappen doordat er in
Suriname gemakkelijker sportsoorten zijn ingevoerd. Toen het Surinaams Zwembad
in gebruik werd genomen was dat aan het ledental van Thesos meteen te merken.
Zwemmen is voor de jongelui veel gemakkelijker; je springt er maar in en spartelt
een beetje. Het vraagt niet zoveel inspanning. En onze tegenwoordige jeugd lijkt
bang te zijn van te veel inspanning. Maar zoals Thesos in de loop van zijn bestaan
veel moeilijke tijden heeft doorgemaakt, zal het ook deze moeilijke tijd ongetwijfeld
weer te boven komen. Dat is ook te hopen. Want turnen is een van de mooiste sporten.
Het houdt lichaam en geest gezond en het zou jammer zijn als deze sport voor
Suriname verloren ging.’
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Kanonnier
Richard Aloysius De Clerq

Richard de Clerq werd te vroeg in de wieg gelegd! (geboren)

Richard Aloysius de Clerq zal op 1 september 1980 z'n 65ste geboortedag
herdenken. In het distrikt Nickerie alwaar hij voor het eerst het daglicht zag bezocht
hij eerst met goed gevolg de lagere school, waarna hij op advies van een van z'n
onderwijzers door zijn ouders voor verdere studie naar Paramaribo werd gezonden.
Hij vervolgde zijn schoolopleiding in Paramaribo op de Sint Paulusschool die hij
vanwege bijzondere omstandigheden niet helemaal afmaakte.
Te oordelen naar de zeer slechte sociale en financiele omstandig-
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heden van de tijd waarin Richard opgroeide mag gerust worden gesteld dat hij een
hard doch geenszins armoedig bestaan heeft gehad. In het hartje van Nw. Nickerie
waar hij opgroeide hadden zijn ouders een redelijk bestaan.
Toen Richard voor de eerste keer naar Paramaribo verhuisde nam hij zijn intrek
bij familieleden op de hoek van de Prinsenstraat en de Grote Dwarsstraat. In
Paramaribo werd hij dadeijk bevriend met schoolkameraden zoals: Ferdinand de
Rooy, Edje Samson (voormalig S.V.B.-voorzitter), Monpellier, van Kanten en Kaw
ATjoe.
Het voetbaltalent Richard de Clerq ontplooide zich op heel jeugdige leeftijd. In
wedstrijden in schoolverband stak hij ver uit boven zijn tijdgenoten. Hij was fysiek
zeer sterk en had reeds op zeer jeugdige leeftijd de gave om oerhard te schieten. In
latere jaren betekende Richard voor iedere doelverdediger het grootste gevaar wanneer
hij in welke stand dan ook achter het leder aanstormde. Zijn vrij blanke huidskleur
deed hem bij het publiek de naam van ‘Boeroe’ (Boer) verwerven.
De vrees van elke tegenstander, wanneer de Clerq achter de bal aanstormde werd
door het publiek duidelijk geillustreerd met de volgende uitroep: ‘Hori a Boeroe,
noso oen dede’, hetgeen wil zeggen, dek die boer af anders zijn jullie de sigaar.
Richard de Clerq verhuisde na zijn Muloschool-opleiding in Paramaribo, terug
naar Nickerie, de plaats van zijn geboorte. In Nickerie zette hij zijn voetballoopbaan
op zeer intensieve wijze voort.
Omstreeks 1936 konden de Nickerianen een sterk voetbalteam in elkaar zetten dat
in staat was om het tegen een van de sterkste voetbalselecties die Suriname ooit
gekend heeft op te nemen.
Het team uit Paramaribo, dat voor deze gelegenheid naar Nickerie reisde bestond
uit topspelers zoals: de gebroeders Naloop, gebroeders Landkoer, Rijzenburg, Knel,
Nelom en Monkou.
Paramaribo verloor bij deze gelegenheid van de Nickerianen.
Een jaar nadien herhaalden de Nickerianen deze stunt bij de revanche ontmoeting
in Paramaribo. De grote stuwkracht van het voetbal in Nickerie was toen dokter Van
Ommeren.
Samen met andere bestuursleden van de Nickeriaanse voetbalbond zoals Meester
Ten Meer heeft dokter Van Ommeren in die tijd enorm veel in Nickerie gedaan voor
de voetbalsport.
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De kroon op zijn werk was het in militaire dienst laten treden van een aantal top
Nickeriaanse voetballers waaronder Richard de Clerq en Paton.
In feite werd de voetbal selektie van Nickerie ook wel genoemd ‘Het team van de
‘de Clerqs’. In dit team hadden namelijk niet minder dan vier broers de Clerq een
vaste plaats. Namelijk Johan, Antoon, Piet en Richard de Clerq, drie in de voorhoede
en een in de achterhoede. Deze sterkste Nickeriaanse selektie die Nickerie ooit gehad
heeft bestond verder uit de spelers Pollard, gebroeders Adamson en Dikmoet.
Toen de topselektie omstreeks 1936 voor de eerste keer in Nickerie tegen de
selektie van Nickerie moest spelen waren de Nickerianen aanvankelijk niet op hun
gemak. Het was de eerste keer dat de spelers van dit team het zouden moeten opnemen
tegen meer ervaren en geroutineerde spelers die in Paramaribo onder veel betere
omstandigheden het spel beoefenden. Na een huiverige zeer zenuwslopende start
overbrugd te hebben, herstelden de Nickerianen zich met succes.
Het team van Nickerie behaalde uiteindelijk na een verbeten strijd een overwinning
van 3 - 1 op dat van Paramaribo. Ook de tweede wedstrijd bij deze gelegenheid tussen
Paramaribo en Nickerie eindigde in het voordeel van de Nickerianen.
De stedelingen waren vast niet van plan om deze nederlagen zonder meer te slikken.
Een jaar nadat dit was gebeurd werd het team van Nickerie naar Paramaribo
uitgenodigd voor een revanche. De Nickerianen herhaalden deze stunt ook in
Paramaribo. Bij deze gelegenheid speelde de selektie van Richard de Clerq ook nog
een vriendschappelijke wedstrijd tegen de kampioen van Paramaribo, namelijk
Cicerone. Deze wedstrijd eindigde gelijk.
De grootste wapens van Richard de Clerq en zijn Nickeriaanse medespelers waren
doorzettingsvermogen en een uitstekende conditie. Stuk voor stuk waren de
Nickerianen fysiek bijzonder sterk. De opdracht van elke speler was om iedere
tegenstander goed in de gaten te houden, een stevige dekking toe te passen en zo min
mogelijk speelruimte te geven.
Het eerste bericht dat Paramaribo in 1936 bereikte m.b.t. het verlies van de selektie
van Paramaribo in Nickerie, kwam als donderslag bij heldere hemel. Aanvankelijk
werd dit als een grap beschouwd en wilde niemand in Paramaribo dit geloven. Allerlei
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praatjes en geruchten deden de ronde met als grootste reden voor het verlies, dat de
Nickerianen met takroe sani zouden hebben gespeeld. Om dit bij de tweede
ontmoeting af te weren werd het speelveld vol met lemmetjes bezaaid.
Deze loze beschuldiging werd ook in de revanche-wedstrijd afgestraft. Paramaribo
verloor ook deze wedstrijd. Ook bij de ontmoeting in Paramaribo tussen Nickerie en
Paramaribo hadden de
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stedelingen het speelveld met lemmetjes bezaaid om te voorkomen dat de Nickerianen
met hun zogenaamde hocus pocus de wedstrijd zouden winnen. Richard en zijn
medespelers lieten zich echter niet intimideren. Paramaribo moest met of zonder
lemmetjes nog een nederlaag incasseren.
De successen van het Nickeriaanse voetbalelftal waarbij Richard de Clerq een
groot aandeel had, waren niet van al te lange duur. Dokter Van Ommeren, de
geestesvader van dit team, werd naar Paramaribo overgeplaatst terwijl de meeste
topspelers van het team, zoals Richard de Clerq in Paramaribo in de militaire dienst
traden. Dat was in 1937. Richard werd hierdoor automatisch in het team van M.V.V.
(Militaire Voetbal Vereniging) opgenomen. Jarenlang heeft hij deel uitgemaakt van
het sterrenteam van M.V.V., ook wel bekend als ‘De grote beer’.
Samen met sterren als Knel, Pique, Antonius, Hein Leeuwin, Daisy Samson, Nelom
heeft Richard de Clerq jarenlang M.V.V. tot een van de meest gevreesde clubs binnen
en buiten Suriname gemaakt.
Tijdens de Tweede wereldoorlog maakte Richard de Cler uit van de Militaire
selektie die ons land verschillende keren tegen buitenlandse elftallen met succes
heeft verdedigd.
Kort na deze voor de S.V.B. voetballoze periode ± 1939-45, werd de S.V.B. nieuw
leven ingeblazen. Bij de eerste interland ontmoeting maakte Richard deel uit van de
S.V.B.-selektie die voor Suriname uitkwam bij de heropening van het Rif-stadion te
Curaçao. Aan dit tournooi namen verder deel teams uit Columbia, Aruba en Feyenoord
uit Nederland.
Nadat Suriname tegen favoriet Columbia een uitstekende wedstrijd gespeeld had,
die in een eindstand van 1 - 1 was geeindigd, was alle hoop voornamelijk van de
Surinamers op de Nederlandse Antillen op het team van Suriname gericht voor de
eerste plaats van het tournooi. Het noodlot deed Suriname in een sterk nadelige positie
terecht komen.
Doelverdediger Charles Knel van de Surinaamse selektie die in de eerste wedstrijd
een uitmuntende partij had gespeeld raakte in de tweede wedstrijd van het tournooi
tegen het team van Aruba zeer ernstig geblesseerd. In vrij ernstige toestand werd
Knel naar het Ziekenhuis vervoerd. Zijn plaats in het doel van Suriname werd
ingenomen door Graanoogst - ook wel blakka Grantjie genoemd.
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De grote plas bloed die nog van het ongeluk van de voorganger van Graanoogst voor
het doel lag, moet als oorzaak van de nervositeit van de ingevallen Surinaamse
doelman worden aangemerkt.
Hierdoor was hij niet in staat om zijn doel ook maar enigszins te verdedigen.
Suriname verloor deze wedstrijd en ook de volgende wedstrijden van het tournooi
met sprekende cijfers. Een goed begin was door onvoorziene omstandigheden
omgezwaaid in de meest slechte resultaten die onze nationale selektie ooit heeft
beleefd.
Vermeldenswaard is, dat Charles Knel de Surinaamse doelman die in het
vijf-landentournooi van het jaar 1946 te Curaçao op de meest briljante wijze het doel
van Suriname tegen het team van Columbia had verdedigd, doch in de tweede
wedstrijd van het tournooi tegen het team van Aruba een kaakfractuur opliep, vanwege
principiele redenen nooit meer in het doel van een voetbalteam heeft gestaan.
De S.V.B. had namelijk, volgens deze doelman, geen ogenblik aandacht besteed
aan zijn toestand tijdens en na het ongeluk terwijl hij in het belang van land en volk
alle risico's had genomen.
Richard Aloysius de Clerq maakte zoals eerder gezegd ook deel uit van het Surinaams
voetbalteam dat van het vijf-landentournooi in 1946 op Curacao met zware nederlagen
huiswaarts keerde. Intussen was Richard met Edme Hilda Orna - een van de mooiste
meisjes uit zijn geboorteplaats - met goedkeuring van haar ouders overeengekomen
om een huwelijk aan te gaan. Op 3 juni 1942 werd dit huwelijk in de R.K. St. Rosa
Kerk te Paramaribo ingezegend.
Richard toonde ook op dit gebied een scoorder van formaat te zijn. Hij produceerde
samen met Edme liefst negen kinderen, waarvan niet minder dan zeven jongens en
twee meisjes.
Vermeldenswaard is ook nog de prestatie van Erick de Clerq - een van Richards
zonen - die jarenlang het Surinaams worstelkampioenschap op zijn naam had staan
en thans het europese worstelkampioenschap draagt.
Richard Aloysius de Clerq heeft enorm veel, wat hij in zijn leven bereikt heeft te
danken aan de steun die hij van zijn echtgenote heeft mogen genieten en nog steeds
ondervindt.
Ongeveer dertig jaren geleden nam Richard het besluit om defini-
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tief zijn sportcarriere af te sluiten.
Hij deed dit met de volle overtuiging dat hij gedurende zijn loopbaan een vrij grote
bijdrage had geleverd tot de ontwikkeling van de sport en in het bijzonder van de
voetbalsport in Suriname. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Alleen moet
je kunnen aanvoelen wanneer het juiste moment is aangebroken om afscheid te
nemen, ook van zaken waarvoor je bijzonder veel liefde hebt. Het is beter dat men
zegt ‘Waarom ga je weg’ in plaats dat men vraagt, ‘Wanneer ga je weg’.
Nadat Richard definitief de actieve sportloopbaan vaarwel had gezegd, is hij
jarenlang als assistent-voetbaltrainer verbonden geweest bij het Ministerie van
Onderwijs en Volksontwikkeling, Afdeling Cultuur en Vorming buiten schoolverband.
In die hoedanigheid heeft hij jarenlang een zeer positieve bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling van het voetbalspel o.a. in het distrikt Para.
Voor Richard is het een moeilijke opgave om m.b.t. het spelpijl van vroeger en
nu een redelijk onderscheid te maken. Wel wil hij kwijt, dat het publiek vroeger veel
meer aan haar trekken kwam, daar een groot deel van de spelers van voorheen met
een hoge mate van schotvaardigheid waren begiftigd.
Richard zelf beschikte over een formidabel schot waarmee iedere doelman van
toen heel veel problemen had. Jammer genoeg beschikt men niet over voldoende
documentatie om de jeugd van vandaag het bewijs te leveren m.b.t. het kunnen van
de sportlui van vroeger.
Enkele jaren geleden distancieerde Boeroe zich geheel en al van alle sportaktiviteiten.
Samen met zijn nog steeds goed uitziende echtgenote bewoont hij aan de hoofdweg
van het distrikt Para, dichtbij de Meursweg, een prachtige eigendomswoning, alwaar
zij op een redelijk groot terrein als hobby de tuinbouw uitoefenen.

Staat van dienst
Richard Aloysius de Clerq heeft een zeer verdienstelijke staat van dienst achter de
rug.
Na dertien jaren K.N.I.L. moest hij de dienst wegens afkeuring verlaten.
Hierna verhuisde hij terug naar het distrikt Nickerie alwaar hij
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werd geboren. In Nickerie startte hij met een eigen transportbedrijf dat echter geen
lang leven was beschoren. De zaken gingen slecht en het bedrijf ging over de kop.
Hij trad hierna in dienst als hoofd van de bedrijfspolitie bij de N.V. Billiton Mij
Suriname. Alszodanig is hij vanaf 1965 t/m 1975 in dienst geweest van deze
maatschappij.
Als gepensioneerd Militair en gepensioneerde van de Biliton Mij heeft Richard
maandelijks een redelijk inkomen.
Voor de tegenwoordige sportlui heeft Boeroe het volgend advies: Zet je serieus
in bij elke tak van sport die je beoefent en de prestaties zullen zeker niet uitblijven.
Richard is bewonderaar geweest van vele collega's waarmee hij samen het
voetbalspel heeft beoefend. Namen noemt hij echter liever niet, daar hij allicht iemand
over het hoofd zou kunnen zien. Zijn eetlust is redelijk, hij eet van alles, doch in
beperkte mate. Richard staat onder zijn vrienden bekend als een meesterlijke
anekdoten verteller. Hij heeft nooit serieus andere takken van sport dan voetbal
beoefend. De mening hiervoor is, dat een meester op verschillende gebieden nooit
echt meesterlijk kan zijn. Vandaar dat hij zich strikt aan een tak van sport, namelijk
voetbal heeft gehouden.
Als ik nu zeventien jaar oud was, aldus Boeroe - ook bekend als Paddo - had ik
op eigen houtje een boot naar Amerika gepakt. Ik had mij aldaar aangediend bij een
of ander profvoetbalclub en was binnen afzienbare tijd miljonair geworden.
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Voetbalportret van Professor R. Nelom

Rene Nelom

Rene Jacques Nelom, meer bekend als Col, werd geboren op 8 april 1917 te
Paramaribo aan de Prinsessestraat no. 88.
Het is een oude gewoonte om personen, die zich gedurende hun leven op de een
of andere manier bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, posthuum te eren.
Er wordt dan een straat of plein naar de overledene genoemd.
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Het komt ook wel voor dat een monument opgericht wordt, om de waardering voor
het gepresteerde van de overledene tot uitdrukking te doen komen. Deze vorm van
waardering is misschien voor de nabestaanden van grote waarde, maar de overledene
zou er zeker meer aan hebben gehad, wanneer hij gedurende zijn leven grotere
waardering had gekregen.
Sporthelden zijn zeer sporadisch, zij verdwijnen meestal even snel als zij zijn
gekomen. Meestal worden zij tweemaal geeerd, eenmaal tijdens hun sportloopbaan
en de tweede keer, zij het heel kort, na de dood. Heeft U zich wel eens afgevraagd
wat er met zulke lui gebeurt in de periode van beeindiging van hun sportprestaties
tot de dood?
Is een posthuum erkennen voor bijvoorbeeld sportlui, die zich bijzonder
verdienstelijk gemaakt hebben, maar totaal vergeten werden, toen hun krachten waren
uitgeput, niet eerder een voor de gekhouderij dan een waardering?
Rene Jacques Nelom, beter bekend als Col, is een van de sporthelden van weleer.
Wie is Col, wat waren zijn voetbalprestaties en wat heeft hij allemaal hiervan
overgehouden?
Het is niet de eerste keer dat wij het e.e.a. over deze grote voetballer publiceren.
Voor de ouderen betekent dit een herhaling en tevens een herinnering aan de glorietijd
van Nelom, hetgeen zij beslist gaarne weer beleven. En de latere generatie die prof.
Col, zoals hij genoemd werd, niet aan het goochelen gezien heeft, wil ik iets
bijbrengen over deze sportheld.
Rene Jacques Nelom heeft ruim 20 jaren gevoetbald voor het vertegenwoordigend
elftal van Suriname. Ziehier de verrichtingen van prof. Col in deze periode:
datum
1935

aug.

land
plaats
Remo/Brazilie Parbo

doelpunten
1

1937

okt.

Trinidad/Demerara Parbo

4

1943

nov.

Demerara

3

1944

aug.

Curaçao/Aruba Parbo

4

1945

aug.

Demerara

3

1946

juni

Cur/Aruba/Columbia/

Demerara
Parbo
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1946

Feyenoord

Curaçao

3

Demerara

Demerara

3

1947

mrt.

Cayenne

Parbo

2

1947

aug.

Voorwaarts/Aruba Parbo

3

1948

juli/

Ned. clubs en
combi

aug.

naties

Nederland

6

1948

mrt.

Trinidad

Parbo

3

1948

sept.

Cayenne/Demerara Cayenne

2

1948

dec.

Martinique

Guadeloupe

1

1949

mei

Aruba

Parbo

3

1950

mei

Nautico

Parbo

3

1950

aug.

Aruba/Demerara Parbo

4

1950

nov.

Curaçao/Trinidad Trinidad

4

1951

mrt.

Nautico

Parbo

3

1952

apr.

Paisandu

Parbo

3

1952

dec.

Caraibisch
elftal

Parbo

2

1953

febr.

Aruba/Demerara/
La
Aruba
Salle/Venezuela

3

1953

febr.

Milionaros

Parbo

1

1953

juli

Deportivo/Columbia Parbo

2

1953

aug.

Aruba/Paisandu Parbo

4

1954

mei

Paisandu

1

Parbo

_____
totaal

71

De naam Col heeft een stukje geschiedenis, maar heeft niets met een voetbal
bijnaam te maken en nog minder heeft de bijnaam Col betrekking tot de werkelijke
naam Nelom. Deze bijnaam heeft Nelom verworven tijdens een detachering als
militair in het jaar 1943 te Albina. Col is de afkorting van Colijn, de oud minister
van Financien van Nederland voor de Tweede Wereldoorlog.
Minister Colijn had Nederland voorgesteld om Suriname niet tot ontwikkeling te
brengen maar te bewaren als een appel voor de dorst. Hij was bovendien bekend als
een goed beheerder van Nederlands financien. Aangezien ook Nelom onder zijn
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collega's bekend stond als een man die met centen raad wist, verwierf hij hierdoor
de naam van Colijn, later afgekort tot Col.
Men zegt vaak dat Nelom en andere topspelers 50 jaar te vroeg
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zijn geboren, of anders dat zij in een verkeerd land ter wereld zijn gekomen. Te vroeg
daar deze tijd nu veel meer gelegenheid biedt aan sportlui om geld te verdienen
wanneer zij de top van een Nelom bereikt hebben, terwijl die mogelijkheid ook
aanwezig zou zijn wanneer zo'n virtuoos in Brazilie of een ander land geboren was,
waar topspelers financieel hoog gewaardeerd worden. Spelers als Nelom worden
eenmaal in de zoveel decennia geboren. Ze zijn zeldzaam voor een land, maar voor
hen is het zeker niet voordelig wanneer hun navelstreng begraven wordt in landen
zoals Suriname, waar spelers nauwelijks wat snoepcenten krijgen.
Nelom, die in de Prinsessestraat geboren werd, woonde tot zijn 8e jaar aldaar. Met
zijn ouders verhuisde hij later naar de Jodenbreestraat, erve Boedhram, ook wel
bekend als Kinkie Djarie. Toen reeds werd hij door zijn vrienden en ouderen
bewonderd, wanneer hij aan het Neumanpad met de kowsoe of tennisbal jongleerde.
Zijn schoolopleiding genoot hij op de Comeniusschool aan de Dominestraat waar
de Firma C.K.C. nu staat. Bij schoolvoetbal stak hij heel ver uit boven zijn makkers.
Toen Col in het jaar 1932 met een ongeschoeid voetbalteam uitkwam tegen een
Kwatta club, omgeving Stolkbuiten, werd hij door een van de grootste voetbal scouts
van toen, nl. de heer Just Vasilda ontdekt. De heer Just Vasilda staat in de
voetbalgeschiedenis bekend als de man die het voetbalgoud wist te ontdekken. Onder
zijn leiding hebben zeker een 20-tal voetballers gestaan die later een vaste plaats
hebben veroverd in het vertegenwoordigend elftal van Suriname. Tot deze behoren
Nelom, George Straal, Max Maanstro, Evan Zwakke, Nelis en Bert Doesburg, Eddy
Mook (meer bekend als Petetta), Edje Mac Donald, Max Johans e.a. Voor de Tweede
Wereldoorlog had de heer Just Vasilda de leiding van de voetbalvereniging De Arend.
Een van de meest gevreesde ongeschoeide clubs van Kwattaweg en omgeving. Het
talent Nelom werd na z'n eerste optreden aan de Kwattaweg door de leiding van De
Arend aangetrokken.
De eerste wedstrijd in De Arend werd voor Nelom een groot succes. De reis om
deze wedstrijd in Saramacca te spelen tegen een plaatselijk team, werd op een zeer
slecht begaanbare weg per truck gemaakt.
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René Nelom technisch-volmaakt

De Arend won deze wedstrijd niet alleen, maar het was voornamelijk Col die met
twee goals de matchwinnaar werd.
Wekelijks werden zeer spannende wedstrijden op het voetbalveld aan de Wanicastraat,
achter weeshuis Boniface gespeeld. De grootste voetbalgoden van Suriname hebben
op dit veld hun begin-carriere gehad. Spelers zoals Hans Nahar, Wim Echteld, Daisy
Samson en Wimpie Kempenaar, een speler die nooit geschoeid heeft gevoetbald.
Kempenaar werd zeer gevreesd om zijn solo's
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en passeringsvermogen (destijds neppen genoemd). Tot de dag van vandaag is het
voor een ieder die Wimpie heeft zien voetballen een raadsel gebleven dat hij nooit
een paar voetbalschoenen aan zijn voet heeft gehad. Wimpie had ongetwijfeld tot
een ongekende hoogte kunnen komen.
Het ongeschoeide voetbalspel aan de Wanicastraat stond op een hoog peil. De publieke
belangstelling des zondags was enorm. Het was op een zekere zondagmorgen dat
het publiek weer in grote getale naar eerdergenoemd voetbalveld was getrokken om
de finale mee te maken tussen de twee topploegen - Voorwaarts en De Arend. Een
van de toeschouwers was niemand minder dan Oom Wim Bos Verschuur in die tijd
een van de grootste scouts van de geschoeide afdeling van de S.V.B. (Transvaal).
Nelom speelde een grandioze wedstrijd. Met twee goals, een kopbal die hij in een
horizontale zweefduik afrondde en een van zijn beroemde schuivers werd De Arend
winnaar van de match.
Geen wonder dat Nelom na de wedstrijd een aanbieding van de heer Wim Bos
Verschuur kreeg om voor Transvaal te gaan voetballen. De voorzitter deed voor die
tijd alle denkbare aanbiedingen, zoals volledige voetbaluitrusting. Voor die tijd,
ongeveer in de jaren 1930, was dit een koninklijke aanbieding, daar alleen goed
gesitueerde en financieel krachtige families in staat waren voetbal materiaal aan te
schaffen. Nelom gaf in eerste instantie de heer Bos Verschuur te kennen het aanbod
aan te nemen en lid te zullen worden van Transvaal.
Hij werd echter weer door zijn vrienden overgehaald om zijn eerste intrede in de
geschoeide voetbalwereld te doen in El Deportivo. El Deportivo was de naam van
de eerste Venezolaanse club die aan Suriname een bezoek bracht. Geinspireerd door
het briljante spel van de Venezolanen in het jaar 1936 met virtuozen zoals Larea,
een een-armige centerhalf, werd El Deportivo van Suriname met als voorzitter wijlen
Johan Adolf Pengel opgericht.
Daar de new-comer bestond uit alleen maar topvoetbalfiguren zoals George Straal,
gebroeders Dorder, Bert en Nelis Doesburg, Loswijk, e.a. werd El Deportivo direkt
de kans geboden om in de hoogste klasse (toentertijd 1e klasse) samen met Transvaal,
Cicerone, Go Ahead, Voorwaarts, M.V.V., De Rode Duivels, Swift, e.a. te voetballen.
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Nelom's El Deportivo bestond uit spelers met zeer hoge technische kwaliteiten.
De veelzijdige Nelom, die alle onderdelen van het spel beheerste werd met open
armen in dit verband opgenomen samen met de gebroeders Dorder (bijgenaamd Pitot
of de Krote), Nelis en Bert Doesburg. De laatste had vanwege het feit dat hij een
enorme balbehandeling had en een even begaafde centerhalf was als de Venezolaan
Larea, de bijnaam van Larea verworven.
Wij gaan weer even terug naar de wedstrijden die El Deportivo uit Venezuela in
Suriname speelde. In een driehoekstoernooi kwamen tegen elkaar uit het
vertegenwoordigend team in Suriname, een vertegenwoordigend team uit Para,
Brazilie en El Deportivo uit Venezuela. Vermeldenswaard is ook nog dat dit toernooi
in het SVB-stadion werd afgedraaid.
In het Venezolaanse elftal opereerde als rechtsbuiten de ongrijpbara Ramirez, die
later deel uitmaakte van het Curaçaose elftal met spelers zoals Heiliger, Pinedo, e.a.
Ramirez was de held van het toernooi. Venezuela haalde met hemels voetbal de
eerste plaats. Het team van Suriname kwam in de volgende formatie uit:
Doel: Nelis Naloop; achter: Leo Rijzenburg, John Monkou; midden: Balrak,
Charles Wijdenbosch, Archie Brunings; voor: Hugo Landkoer (bekend als Aranda),
Hans Nahar (meer bekend als Dutch Guyana Wizard), Henny Landkoer, Charles
Naloop (meer bekend als Zwa) en linksbuiten Gouvernante.
Nelom, de man die hoogstwaarschijnlijk het langst de nationale trui van Suriname
heeft aangehad, had vooralsnog geen plaats in het vertegenwoordigend team van de
SVB veroverd.
El Deportivo van Suriname had geen lang leven. Nelom, Belgrave, Bert Doesburg,
de gebroeders Dorder e.a. haalden in dit verband nauwelijks een seizoen. Voorzitter
Johan Adolf Pengel zag in de politiek een hogere roeping en zwaaide naar die richting
af. De kern van topspelers die er niet meer in geloofde verliet het zinkend schip. Niet
voor de politieke maar voor de voetbalboot.
Oom Wim Bos Verschuur, de man wiens naam u reeds bent tegengekomen als een
der grootste voetbalpioniers van Suriname, de man die ook beroemd werd door de
leuze van: ‘A golloe no e
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broko’, toen de Surinaamse gulden op devalueren stond, haalde naar Transvaal de
meest volbloed voetbalpaarden van El Deportivo. Oom Wim is ruim 18 jaar
bestuurslid geweest van Transvaal. Ook heeft hij jarenlang zijn krachten aan de SVB
gegeven als bestuurslid.
Nelom wiens ster reeds aan de voetbalhemel begon te glanzen, Belgrave, bekend
om zijn spoorschijnbeweging, een unieke schijnbeweging waarmee hij elke
tegenstander van zich afschudde, George Straal, e.a. deden omstreeks 1936 hun
intrede in Transvaal. Uit De Arend verhuisden in diezelfde periode naar dit verband
Elshot (bekend als Bolle), Evan Zwakke, e.a.
De eerste oefening van deze spelers werd een sensatie. De Transvaal aanhang was
in zeer grote getale opgekomen om de nieuwelingen aan het werk te zien. De oefening
vond plaats op een van de twee oefenvelden van de SVB aan de zijde van de
Anniestraat. Aan alle vier kanten van het speelveld stond het publiek opgesteld om
de jeugdige voetbalsterren het voetbalexamen af te nemen.
Over enkele dagen zou Transvaal moeten uitkomen tegen het sterke Voorwaarts.
Het was Transvaal eerder nooit gelukt om van Voorwaarts te winnen.
De spelmomenten die op die bewuste oefenmiddag werden vertoond zullen nog
steeds gegrift zijn in de herinnering van degenen die ze beleefd hebben. De technisch
volmaakte Nelom werd zonder enige twijfel in het eerste elftal van Transvaal
opgenomen. Zijn briljant spel dat bekroond werd met twee doelpunten was meer dan
voldoende hiervoor.

Nelom in Transvaal en Nationaal elftal
De eerste wedstrijd in Transvaal speelde Nelom zoals eerder gezegd tegen Voorwaarts.
Voorwaarts stond in die tijd bekend als de club van de eliten. Of je moest dokter zijn
of blad hebben om in dit verband te mogen meespelen. De achterhoede van
Voorwaarts werd gevormd door o.a. Emile en John Monkou. De laatste stond bekend
als strijkback oftewel de rots van Gibraltar. Hij was jarenlang aanvoerder van het
nationaal elftal en de grote schrik voor elke aanvaller. Vooral de jeugdige aanvallers
kregen veel aanvalskoorts wanneer Oom John Monkou als een rots op hen afkwam.
De begaafde Nelom dacht er anders over toen hij op een bepaald

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

151

Aruba 1953: Aankomst - op Aruba - i.v.m. vierlanden tournooi - Aruba - Suriname - Venezuela Demerara

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

152
ogenblik in de eerste ontmoeting tegen Voorwaarts de bal van een der grootste
stoppers van Suriname - Waldie Goedhart - kreeg toegespeeld. Met een handige
schijnbeweging passeerde hij eerst Archie Brunings en kwam toen oog in oog te
staan tegenover de gevreesde rots van Gibraltar. Een ogenblik was het een doodse
stilte in het stadion. Het publiek stond ademloos het duel tussen David en Goliath
gade te slaan. Wat zou de tengere onervaren Nelom beginnen met deze bonk van
ervaring.
Het antwoord hierop liet niet lang op zich wachten. Het Transvaalse jong omspeelde
Oom John in een onderdeel van een seconde met heel weinig speelruimte op een
dusdanige wijze, dat deze op zijn zitvlak kwam te vallen. De schuiver die hierna
volgde was te machtig voor doelman Harry Nassy. Het was de eerste keer in de
voetballoopbaan van deze grote voetballer dat een jeugdige speler zo weinig respect
voor hem toonde.
Monkou die van schrik nog enkele seconden op de grasmat was blijven zitten,
stond geirriteerd op en gaf de oneerbiedige Nelom een schop aan de plek waar zijn
rug eindigt. En met dit uniek staaltje voetbalwetenschap werd de glorietijd voor
Nelom en Transvaal ingeluid. De technisch volmaakte Nelom mocht kort hierna zijn
debuut maken in de hoogste regionen van het Surinaamse voetbal nl. het nationaal
elftal. Dat was in het jaar 1936. In dit verband speelde hij tot 1958 (ruim twee en
twintig jaar).

Gaven
Nelom was uitzonderlijk begaafd.
Hij was tweebenig, met andere woorden, hij voetbalde met beide benen even
foutloos. Hij had een uitzonderlijk kop- en passeringsvermogen. Hij verkeerde altijd
in een optimale lichamelijk conditie. (psychisch en fysiek). Hij bereidde zich alijd
goed voor op elke wedstrijd.

Uitspraken
Nelom staat bekend om zijn typische uitspraken. Zoals: laat naar je kijken; kom,
nou; geef me een pijpie (bier); geen risico; alle beetjes helpen; er was eens een koning,
deze heette Agab, hij was een beroerde eerzuchtige vorst, die niets kon zien dat hij
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niet nam en dat ben ik.
Ook tijdens wedstrijden kon Nelom uitspraken doen die zeer typisch waren.
Bijvoorbeeld: Op een bepaald moment stond MVV kort voor het einde van een
wedstrijd achter op PVV. Samson kreeg de bal toegespeeld, passeerde enkele spelers
en kogelde de bal naast het doel. Nelom die in een betere positie stond om af te
ronden had naar Daisy staan roepen maar deze had hem niet in het spel betrokken.
‘Mijn God’, aldus Col, ‘Daisy ben je niet meer mijn vriend (hou je niet meer van
me).
Nelom was haast in alle elftallen de gangmaker. Met onnavolgbare techniek passeerde
hij tegenstanders en distribueerde hij passes aan medespelers zoals Orna, Kamperveen,
e.a. die verder weinig werk hadden om af te ronden.
Toen in 1938 Commandant Sluiters van de Troepenmacht in Suriname veel
belangstelling toonde voor voetballers voor het leger, was Rene Jacques Nelom een
van de eersten die werd aangetrokken. Samen met Cairo, Knel, Antonius, Van
Glanenweygel, Paton, De Clerq, Leeuwin en later Samson, e.a. heeft Nelom eraan
meegewerkt dat MVV jarenlang als alleenheerser het Surinaamse voetbal beheerste.
Geen wonder dat MVV de naam van de Grote Beer verworven had.
Bij zijn eerste optreden in het nationaal elftal van Suriname kostte een van zijn
beroemde horizontale zweefduiken Nelom een gapende hoofdwond. Hij liet zijn
nationaal gevoel prevaleren, ondanks zijn lichamelijk letsel. Nadat hij behandeld
was, ging hij trots het verbod van de dokter, onder luid applaus weer op het veld. Hij
veroorzaakte de allergrootste sensatie door het spel op gelijke hoogte te brengen.
Vermeldenswaard is ook nog dat het tweede doelpunt uit een kopbal werd gescoord.
Desgevraagd verklaarde Nelom het volgende:
‘Ik heb de beste tijd van mijn leven gewijd aan de grootste tak van sport (voetbal).
Ik was graag beroepsvoetballer geworden. Hiervoor kreeg ik indertijd van Trinidad
een aanbieding. Mijn ouders wilden mij niet laten gaan.’
Als zijn favorieten van voorheen en nu noemde Nelom:
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Walther Amo, Kersout (Allah), Schoonhoven, Henny Landkoer, Charles Naloop,
Leo Rijzenburg, John Monkou, Daisy Samson, Boepie U A Sai, Kruin, Marbach, H.
Mijnals, Testing, Gomes, De Clerq, Babb, Deira, Leo Rack, Haltman, Wilson, Nelis
Graanoogst, Henk Schotsborg, Jules Lagadeau, Frits Purperhart en Schal.
De boodschap die hij voor de tegenwoordige voetballers heeft, luidt als volgt:
‘Ik zou ze willen aanraden om het spel serieuzer te beoefenen en wat meer nationaal
gevoel aan de dag te leggen.’

Prive
Rene Jacques Nelom was gehuwd met Jopie Ledestein (een van de populairste
schonen van voorheen). Het was geen vruchtbaar huwelijk (kinderloos, niet
harmonisch).
Uit het concubinaatsleven met Therese Lisse zijn er later 7 kinderen geboren.
Rene Jacques is in dienst geweest van de Overheid. Zijn loon was zeer karig.
Wijlen Adolf Pengel (oud-voorzitter van de v.v. El Deportivo) heeft ervoor gezorgd,
dat hij enkele jaren geleden in dienst kwam van deze werkgever.
Wat heeft Col van deze prestaties overgehouden?
Zelfs suppoosten die zich in mindere mate voor de SVB verdienstelijk gemaakt
hebben, zijn met gouden, zilveren of een koperen bal gedecoreerd. Nelom kreeg
helemaal niets.
Een seizoenkaart is het enige pensioen, zij het met veel moeite bemachtigd, dat
Nelom van dit alles heeft overgehouden.
O ja, zijn posthuum erkenning komt nog!
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Top Boxer Old Pap
Harry Krassens

Het is een normale zaak te constateren dat er in de wereld duizend maal meer amateur
boksers zijn dan professionals.
Derhalve wordt er over de amateur bokser practisch niet gesproken, maar wel over
de beroeps bokser.
Overigens denkt men over het algemeen niet al te gunstig over de beroepsboksers.
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Ze worden niet altijd gunstig beoordeeld, hetgeen mij niets verwondert, in aanmerking
genomen dat er jaarlijks tientallen miljoenen met deze tak van sport gemoeid zijn.
Sport om geld stimuleert maar kan ook een plaag zijn.
In de bokssport ontstaan er altijd weer, ten gevolge van het vele geld dat rondom
de ring wordt omgezet, excessen van de ergste soort. Omkoperij, corruptie en
contractbreuk, hebben hun negatieve stempel op de bokssport gedrukt.
Natuurlijk zijn er boksers die er rijk van zijn geworden.
Maar ook zijn er boksers die er straatarm van geworden zijn. In Suriname kennen
wij geen beroepsboksers.
Wel is het zo, dat boksers uit de recette (meestal schraal), een klein deel mogen
ontvangen. Ook Harry Krassens, heeft in zijn loopbaan nooit meer dan wat snoepgeld
ontvangen.
Over zijn loopbaan als amateur bokser vertelde Harry het volgende:

Jeugd
Harry Krassens, ook wel bekend als ‘Old Pap’, werd geboren op 17 juni 1917 te
Paramaribo.
Op zeer jeugdige leeftijd ging zijn interesse uit naar krachtmetingen met anderen.
Het is danook niet te verwonderen, dat Harry als volwassen kerel het doel nastreefde
om eens een groot bokser te worden, hetgeen hem toch aardig gelukt is.
Zijn incasseringsvermogen als bokser was bijzonder groot, hetgeen hem meer tot
een van de agressiefste boksers van zijn tijd deed uitgroeien. Harry's motto was
ongetwijfeld: ‘De beste verdediging is de aanval’.
Harry kwam als enig kind ter wereld uit de samenleving van Laurens Jan Krassens
en Frederika Antje Tafleur.
Zijn vader - een Zuid-Afrikaan van geboorte - was op heel jeugdige leeftijd in
Suriname beland.
Het grootste deel van zijn leven in Suriname heeft de vader van Harry als arbeider
in het binnenland doorgebracht.
Als wasvrouw en papverkoopster droeg Harry's moeder bij in het onderhoud van
het gezin.
Moeder Frederika Tafleur had de zorg niet alleen over haar eigen kind, daar zij
uit medelijden ook nog de zorg van zusters kinderen op zich had genomen.
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De nogal schrale inkomsten van de vader en de moeder van Harry waren lang niet
voldoende om het gezin naar behoren te onderhouden.
Harry heeft onder deze moeilijke omstandigheden een zeer harde jeugd gehad.
Hij bezocht in eerste instantie de lagere R.K. Sint Leonardusschool en eindigde zijn
schooljaren op de Sint Jozephschool.
Vanweg het feit, dat zijn ouders niet in staat waren om zijn verdere studie te betalen
was het voor Harry niet mogelijk een hogere opleiding te genieten. Harry Krassens
groeide op tot een echte vechtersbaas.
Hij was erg ruw en onverdraagzaam sloeg meestal klein en groot tegen de grond,
maar als hij een keer een pak van een andere kreeg, was hij des duivels.
Zijn reactie hierop was altijd weer een sprint naar huis om zich met een of ander
scherp voorwerp te bewapenen.
Vaak genoeg heeft deze vechtersbaas zijn agressieviteit afgereageerd op een boom
wanneer hij geen tegenstander hiervoor had.
Deze slechte eigenschappen heeft Harry gelukkig tijdens de tweede wereldoorlog
afgeleerd.
In deze periode kwam hij in het trainingskamp van een Amerikaanse bokstrainer.
Harry was toen een jaar of 18 en was reeds uitgegroeid tot een stevige potige kerel.
De Amerikaanse bokstrainer nam Harry onder zijn hoede, leerde hem niet alleen
schoolvechten, maar wist tevens Harry tot een verdraagzame kerel om te scholen.
In latere jaren heeft dit onderdeel een belangrijke rol gespeeld in de boksloopbaan
van Krassens.
Naast de Amerikaanse bokstrainer heeft Krassens verder zijn vorming tot een van
de topboksers van Suriname te danken aan de boksdeskundigen van toen: n.l. Huisden,
Meester Sordam en Old Pap Sluisdom.
In de periode vlak na de tweede wereldoorlog kende Suriname in de hogere klasse
topboksers zoals: Sordam, Sluisdom en Mook, met als opkomende talentvolle
jongeren: Bouterse, de Kom en Rodgers.
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Het eerste interlandgevecht
Zekere Emil Dalen een van de grootste bokspromotors na de tweede wereldoorlog
promote het eerste interlandgevecht van Harry Krassens.. Dit gevecht leverde Krassens
tegen een bokser Fullinton uit Demerara (Guyana).
In zijn loopbaan bokste Harry tweemaal tegen Fullinton.
Harry Krassens heeft Suriname nadien nog vele malen met succes
vertegenwoordigd o.a. viermaal op de Nederlandse Antillen.
Op de Nederlandse Antillen bokste Harry de eerste keer tegen een in Cuba geboren
bokser die voor Curaçao uitkwam.
Vanwege zijn agressieviteit en kracht had hij op de Antillen de bijnaam van Gorilla
verworven.
Harry werd winnaar van dit gevecht.
Echter verloor Harry het tweede gevecht op Cuarcao tegen Kid Sjarol uit
Venezuela. In totaal won Krassens twee en verloor hij twee gevechten op de
Nederlandse Antillen.
Kid Sjarol - een bokser met meer ervaring dan Krassens - wist in de laatste ronde
van het gevecht een fout van Krassens met een K.O. af te straffen.
In dit gevecht heeft Harry rijpe ervaringen opgedaan, die hem in zijn latere
boksloopbaan ten goede zijn gekomen.
Ook in dit gevecht heeft het grote incasseringsvermogen van Krassens de
tegenstander zeer veel problemen bezorgd om op gemakkelijke wijze Krassens uit
te schakelen.
In zijn loopbaan heeft Krassens naast internationale gevechten ook veel gebokst
tegen Surinaamse tegenstanders zoals Cramp.
Ook is hij in een reeks demonstratie gevechten uitgekomen.
Na zijn actieve boksloopbaan heeft Harry jarenlang de leiding gehad van
verschillende boksscholen.

Dienststaat
Harry Krassens heeft het tot op heden maatschappelijk beneden het gewenste peil.
Trots zijn vrij hoge leeftijd is hij verplicht om 's morgens vroeg aan de slag te gaan.
Hij is als poortwachter in dienst van de Overheid (O.W.&V., werkplaats Beekhuizen).
Niet nodig te vertellen dat zijn inkomsten nauwelijks voldoende zijn om een goed
bestaan te leiden.
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Harry is nog steeds bemind onder zijn vrienden en kennissen die hem in zijn
boksperiode gekend hebben. Hij is nog steeds zeer gewild en geniet voornamelijk
onder de vrouwen een grote populariteit.
Hij heeft altijd veel bewondering gehad voor Joe Louis (Brown Bomber), de bokser
die voor niemand terugdeinsde en altijd zwaar in de aanval ging. Harry is zeer goed
ingewijd in de bokscarriere van Joe Louis, die 11 jaar en 8 maanden de titel van
zwaar gewicht wereldkampioen heeft behouden.
‘Joe Louis’ aldus Krassens, ‘won de titel op 22-6-37 voor de eerste keer en trok
zich op 1-3-49 vrijwillig uit de ring terug’.
Harry heeft ook op zwemgebied zijn sporen verdiend.

Anekdoten
Er wordt verteld, dat Harry Krassens in het gevecht op de Nederlandse Antillen door
de Venezolaanse bokser Sjarol met een keiharde vuistslag k.o. werd geslagen.
Hierdoor raakte hij geruime tijd buiten westen.
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Toen hij enigszins opgekalefaterd was en nog niet zo goed door had wat hem was
overkomen, was zijn eerste vraag aan de omstanders:
‘Wie heeft het nummer van die auto genoteerd die mij heeft aangereden.’ Ook
wordt verteld, dat Harry Krassens in het gevecht tegen All Cramp - dat door Cramp
k.o. werd gewonnen - uitriep: ‘Mi Gado a nak mi nanga takroe sani. A nak mi dja
mi firing dape’. Hierop reageert Harry Krassens - bekend als Old Pap - als volgt:
‘Laat ze maar praten, het is hun goed recht.
Alleen van grote figuren die iets maatschappelijk betekenen vertelt men grappige
verhaaltjes’.
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Technisch Volmaakt
Desi Samson

D. Samson: Het Fenomeen van de jaren 1930/40

Desire Samson, geboren te Paramaribo op maandag 10 februari 1919 aan de
Weidestraat, heeft de St. Paulusschool (8-jarige mulo) bezocht, waar hij normaal
bevorderd werd tot de achtste klas, maar geen diploma behaalde vanwege de grote
controverse tussen N.G.V.B. en S.V.B.
Van zijn 7e tot 18e jaar is hij in de Gravenstraat op de hoek van de
Swallembergstraat (hoek Cultuurtuin), opgegroeid onder vrij goede omstandigheden,
daar zijn vader een goede baan had als
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employee op de Surinaamse Bank.
Hij heeft een prettige jeugd gehad met veel vrienden, z.a. de gebroeders Rolfast
en Berkenveld van de Costerstraat, Lo Ngie Hing, Raymond Tjin A Djie, Wim
Echteld, Isidoor Monpellier, om er maar enkelen te noemen, allen later bekende
voetballers. Ook Evan Zwakke en de gebroeders Hoen en Abendanon waren zijn
heel goede vrienden. Verder Wilfred Mac Intosh, Max Huisden en Bartje Jessurun,
zijn leermeester in dammen, schaken en bridge.
Zijn sportloopbaan is eigenlijk al op school begonnen. Je moest toen op school
meedoen aan verschillende spelletjes. Hiervan waren de belangrijkste en meest
aantrekkelijke elle, ruiterbal en natuurlijk voetballen. Dit waren allemaal spelletjes
waarbij het erg ruw toeging en men vooral schijnbewegingen, snelheid en
reactievermogen moest bezitten om tot de uitblinkers te behoren.
Zijn eerste tegenvaller had hij al op 7-jarige leeftijd, toen hij met drie abcessen in
zijn scheenbeen in het St. Vincentius Ziekenhuis werd opgenomen voor een operatie.
Een ferme trap tegen zijn scheenbeen had hij nl. geheim gehouden met het noodlottig
gevolg.
Vreemd genoeg werd Samson lid van Cicerone, i.p.v. M.Y.O.B., zijn favoriete club
met cracks als Hans Nahar en Kersout. Ook Walter Amo en Schoonhoven sr. vond
hij meesters. Hij was 15 jaar toen hij actief met het senioren voetbal meedeed. Zijn
voetbalmateriaal werd door zijn vader, die niets van voetballen moest hebben,
aangekocht bij de zaak van de hr. J. Chehin, toen een topvoetballer van Olympia.
Van deze heer ontving zijn vader een boek genaamd Groothof, het voetbalboek van
die tijd. Ook werd hem via zijn vader door de heer J. Gouvernante werkzaam op de
Surinaamse Bank, linksbuiten van Voorwaarts en de Nationale selektie, een
spelregelboek cadeau gemaakt.
Gewapend met zijn voetbaltheorie en spelregels toog hij aan de arbeid, zoals hij
het noemt. Na enkele oefeningen in Cicerone was hij al bemind en kreeg de bijnaam
van ‘vondeling’.
De trainingen onder leiding van Henny ‘Meester’ Landkoer, waren streng en zwaar.
Na nog maar enkele oefeningen had hij een vaste plaats in het 2e elftal, de 2e klasse.
Er bestond toen geen hoofdklasse, maar een 1e klasse en een 2e klasse.

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

163

Baas Sep Tam, zelf jarenlang voetballer van Eldeportivo, Orkaan en jarenlang Godfather van de
Sociaal Culturele Vereniging ‘Wi Na Wi’ omhelst hier zijn favoriet D. Samson.

Aangezien de clubs over het algemeen 1 maal per week oefenden, mede vanwege
het gebrek aan voetbalvelden, was Desi iedere middag in de Cul bezig met, naar hij
zegt, zijn stanman Evan Zwakke, die tevens zijn buurman was. Van baas Douglas,
de groundsman, kregen zij toestemming om, voordat de oefeningen begonnen, op
het gedeelte naast het hoofdveld, in de omgeving van de vlaggemast die daar voor
de hoofdtribune stond, te oefenen. Deze oefeningen gingen dag in dag uit enkele
jaren door. Hierbij probeerden Evan en Desi alle goede dingen van de topspelers
onder de knie te krijgen en het zelfs beter te doen. Hun leus was: als zij het kunnen,
waarom wij niet en misschien beter.
De nodige instructie van hun clubleider werd stipt opgevolgd en vooral ook de
voetbaltheorie van Groothof. Hoe langer zij bezig waren hoe meer ervaring zij
opdeden. Hun techniek was na een
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tweetal jaren van dien aard dat zij vrijwel alles met de bal konden doen. In diverse
posities schieten, zowel volley als halfvolley, stoppen, passes geven, enz. Het is dan
ook niet meer dan logisch dat na twee jaar Desi in het eerste elftal van Cicerone werd
opgenomen en na niet veel gespeelde wedstrijden al in de B.- selektie (Zwaluw) van
de S.V.B.
De eerste keer dat hij geselekteerd werd voor de Nationale selektie in december
1935, om tijdens de kerstvakantie in Cayenne een drielanden tournooi te spelen tussen
Frans Guyana, Para (Brazilië) en Suriname, ging hij niet omdat hij volgens vrienden
van zijn vader problemen zou krijgen op school.
In 1936 werd Desi geselekteerd om naar Columbia te gaan. De plotselinge revolutie
die kort voor het vertrek van de S.V.B. selektie in Columbia uitbrak, stagneerde deze
trip. Daar liep hij in de wedstrijd Cicerone tegen Para (Brazilie) een knieblessure op
en was toen langer dan een half jaar uitgeschakeld.
In 1938 werd hij geselekteerd om naar de Antillen, Trinidad en Demerara te gaan,
maar kreeg geen toestemming van Mr. Reitsma, directeur van de Surinaamse Bank,
waar hij toen werkzaam was. Ook de spelers die in de militaire dienst waren, kregen
geen toestemming t.w. Knel, Paton, Cairo, De Clerq, Nelom en Leeuwin.
Hierna heeft hij constant voor Suriname gespeeld tot en met december 1952, toen
hij in een wedstrijd een knieblessure opliep tegen een Caraibisch team.
In 1953 geselekteerd om naar Aruba te gaan voor een vierlanden tournooi, t.w.
Aruba, Demerara en Venezuela, merkte hij bij een generale repetitie dat zijn
knieblessure niet helemaal genezen was zodat hij voor de eer moest bedanken. Vier
jaren later bleek het een gescheurde meniscus te zijn.
Desi Samson heeft vrijwel alle takken van sport beoefend, zoals voetbal, korfbal,
atletiek (sprint 100 m), zwemmen bij meester Campagne, cricket in S.V. Paramaribo,
boksen bij meester Sordam (geen wedstrijden), basketbal Spes Patriae (niet lang
vanwege knieblessure), croquet, volleybal, badminton en softbal, basebal en ook
diverse spellen zoals biljart, dam, schaak, tafeltennis, bridge en niet te vergeten
knikkeren, olometie, tiekipaw, vlieger oplaten, bat en bal, hengelen, enz.
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In 1953 stopte hij met de actieve sport na de tweede knieblessure. Hij bezoekt nog
steeds sportactiviteiten, alhoewel veel minder dan enkele jaren geleden. Vanwege
zijn werk bij de SOSIS is hij nog steeds bij verschillende activiteiten betrokken.
Voor wat betreft zijn mening over het spel van voorheen en nu alsook over de
sportlui wil hij kort zijn en verwijzen naar enkele door hem geschreven artikelen in
Sportarena in de afgelopen jaren, met als koppen: Instelling; Geen nieuws onder de
zon; Positief denken; J'accuse; Systemen/formaties; Verschil in uitgangspunten; Het
oude lied wordt weer gezongen; Geen talent of fundament; Voetbal van vroeger en
nu, om er maar enkele te noemen.
Desi is vanaf het begin van de Interguyanese Spelen voor Scholieren nog steeds
als trainer hieraan verbonden e.w. voor voetbal.
Hierbij geeft hij een overzicht van zijn activiteiten die hij graag noemt: zijn Bijdrage
aan de voetbalsport in Suriname vanf 1933.
Actief gevoetbald in SVB verband van 1933 tot 1953:
S.V. Cicerone van

1933-1937

S.V. Arsenal van

1937-1938

V.V. M.V.V. van

1938-1953

plus minus 20 jaar waarvan ongeveer 18 jaar in de nationale selektie. Met Rene
Nelom geselekteerd voor het Ned. W.I. team in 1946 dat zou moeten uitkomen tegen
Feyenoord, waarbij Ch. Knel reserve keeper zou zijn. Deze wedstrijd is niet
doorgegaan omdat Curaçao het tournooi won, alsook van Feyenoord.
Vanaf 1946 vele malen sub-capt. en capt. geweest van het nationale team. In deze
periode geruime tijd samen met Vossie Belgrave en Hein Leeuwin trainer van de
nationale selektie geweest.
In zijn voetballoopbaan heeft Desi slechts eenmaal een waarschuwing gehad van een
scheidsrechter en wel in 1948 in Nederland, wegens een vermeende overtreding
tegen Bertus de Harder die nog steeds doorgaat als een van de beste linksbuiten die
Nederland ooit gehad heeft.
In 1937 lid van de Eerste Surinaamse Scheidsrechtersvereniging (E.S.S.V.). Na
beeindiging van zijn actieve voetballoopbaan in 1953 werd hij direct actief
scheidsrechter in de hoogste klas tot
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S.V.B. Bondsselektie Nederland - 1948 - in Volendamse klederdracht v.l.n.r. zitt. 2e rij - Purperhart,
Zorgvol, Wijngaarde, J. Gouvernante, A. Kamperveen, D. Samson, A. Watson
St. v.l.n.r. A. Nijman, R. de Clerq, C. Graanoogst, Nederl. Trainer Dubois, G. Hoen, H. Gill, A.
Belgrave, Mevr. Dubois, A. Wilson.

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

167
1958. In deze periode heeft hij vele Interlandwedstrijden gefloten en bij een hiervan
een paar klappen moeten incasseren van Cera Portena-spelers die maar niet konden
verdragen dat hij al hun gemene trucjes bestrafte. Als scheidsrechter bedankte hij
toen de SVB zelf met een Vereniging begon om (meer) greep te hebben op deze
organisatie.
Ongeveer 10 jaar onafgebroken lid geweest van de Technische Commissie, van
omstreeks 1953 tot 1963, toen de T.C. en bloc bedankte, omdat geen overeenstemming
bereikt kon worden met het Bondsbestuur over de Bondstrainer, Vossie of Ampie.
Trainer geweest van de volgende verenigingen vanaf begin van de vijftiger jaren
tot heden: Rio, Maasstroom Commewijne, Nationale Selektie Commewijne,
Voorwaarts, Coronie Boys, 2e Nationale Jeugdselektie, M.V.V.
Vermeldenswaard is dat na de wedstrijd van Commewijne tegen Frans Guyana,
vier spelers van Commewijne werden opgeroepen voor de Nationale selektie: Rudy
Perre van boven-Commewijne, Ro Hazelhoef van Marienburg (Locomotief), Fikkie
Lum Chou en Smit van Nw. Amsterdam (Toronto).
Samen met R. Nelom, Guno Hoen en Frits Juda hielp hij Kamperveen met de
selektie van het 1e en 2e Nationale Jeugdteam. Verder nog lid/voorzitter van de
protestcommissie Mr. Bronsplein Sportbond, lid strafcommissie Sectie Jeugd SVB,
lid beoordelingscommissie scheidsrechters SVB, bestuurslid MVV 1948-1957 en
vanaf 1953 belast met technische leiding tot 1957, lid/voorzitter V.V. Oud
Internationals, lid van de Scoutingcommissie SVB, welke commissie geen lange
levensduur had.
Adviezen en voorlichting gegeven aan verschillende verenigingen en enkele boeken
ter beschikking gesteld.
Andere activiteiten die meer gezien moeten worden in het kader van zijn werkkring
zijn geweest: mede-organisator Interdepartementale wedstrijden, takken voetbal en
basketbal; mede-organisator Mulo voetbalcompetitie; voetbaltheorie in district
Brokopondo, idem praktijk met Leo Schipper in een 7-tal dorpen boven het Stuwmeer;
belast met behandeling spelregels bij basisopleiding voetbaltrainer voor Pupillen
Aspirant voetbal; Commissielid Pupillen Aspirant Voetbal; zaalvoetbal en veteranen
voetbal.
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Desi heeft de volgende werkkringen gehad: Surinaamse Bank 2½ jaar, Beroepsmilitair
19 jaar, ambtenaar 22½ jaar.
Bij de Surinaamse Bank als jongste bediende, zoals dat toen genoemd werd, moest
je op haast alle afdelingen het werk leren om zo productief mogelijk te zijn.
Toen al zijn topvoetbalvrienden in 1937 beroepsmilitair werden, stapte hij in 1938
ook in dienst. Omdat hij voor een prive kwestie zijn eerste straf na 18 jaar dienst
kreeg, en ook omdat hij niet tevreden was met zijn rang, stapte hij weer uit het leger
met aanspraak op pensioen.
In 1957 trad hij in dienst van de Afd. Volksontwikkeling en Volksvorming van
het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, waar toen hoofd was wijlen
Mauke Pool en medewerkers Ludwig de Sanders, Ampie Kamperveen en Purcy Tjon
Piang Gi. Op 6 juni 1980 verliet hij de dienst, de SOSIS, waar hij de laatste 7 jaren
tewerkgesteld was, met pensioen.
Zijn advies aan de sportlui van vandaag luidt: wie aan topsport wil doen zal moeten
beseffen dat hij offers moet brengen. Hij zal moeten weten dat hij aan zelfkritiek
moet doen, zelfdiscipline is onontbeerlijk en in teamverband is zelfopoffering zeer
belangrijk. Zich ondergeschikt maken aan het team en al deze zaken zijn afhankelijk
van een juiste instelling.
Voor alle voetballers van vroeger waarvan hij veel geleerd heeft, heeft Desi
bewondering en die waren niet erg gering in aantal. Denk maar aan de A en B selekties
van de SVB en de NGVB (nationaal en Zwaluw). Toch kan hij niet nalaten enkelen
te noemen: zoals hij zegt zijn Guru Henny Mr. Landkoer, Schoonhoven sr., ook Mr.
genoemd, Walter Amo en last but not least El Naharo; vraag het maar aan allen van
die tijd in deze regio en Midden-Amerika.
Spelers waarmee hij jaren gevoetbald heeft noemt hij niet graag, maar toch wil
hij een uitzondering maken, en dat is Emilio. Op de vraag wie Emilio is, antwoordt
Desi: ‘Piola’.
Piola is een Italiaanse prof geweest.
‘Ja,’, zegt hij, ‘maar ook een Surinaamse, prof. Col.!
Favorieten van na zijn tijd of waarmede hij nog even gevoetbald heeft zijn:
Humphrey Mijnals, Michel Kruin, Erwin Sparrendam,
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Boepi U A Sai, Iwan Frankel, Monsanto (Mosje), Jules Lagadeau, Ramon Eliot
(wijlen), Siegie Haltman, A. Testing, A. Foe A Man, Henki Schotsborg; deze namen
schieten hem op dit moment te binnen.
Zijn favoriete voetballanden zijn Uruguay, Argentinie, Brazilie, Hongarije,
West-Duitsland.
Zijn grootste buitenlandse favorieten zijn: Der Kaiser Franz Beckenbauer, Pele,
Mario Kempes, Johan Cruyf.
Van zijn bijdrage aan de sport heeft hij overgehouden: twee kapotte, versleten knieen,
een voetbalseizoenkaart, (niet eens geldig voor alle wedstrijden), een oorkonde van
de SVB en een onderscheiding (speldje) van het Ministerie van Onderwijs t.g.v. de
Interguyanese Spelen voor Scholieren.
Desi geniet van zijn rustige oude dag zoveel, dat naar hij zegt, hij er onrustig van
wordt. Tot nu toe gaat het goed, hij speelt nog veteranen voetbal met twee kaduke
knieen, mag van alles eten en drinken. Hij eet graag malse ossehaas en beefsteak,
half gaar gebakken, Surinaamse kip en doks, surinaamse kwiekwie en walapa en
pindasoep met goed gestampte tomtom.
Zijn andere hobbies zijn: hengelen, bridgen, naar de bios gaan, jazzmuziek en
lichte klassiek.
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Dam Grootmeester
L. Sen A Kauw

Jeugd
Dam grootmeester L. Sen A Kauw werd geboren op 10 april 1919 aan de Koningstraat
50.
Samen met nog een broer en drie zusters groeide hij op onder niet al te ideale
omstandigheden. Zijn vader was als bruggenmaker in dienst van O.W. & V., terwijl
zijn moeder uitsluitend de huishouding verzorgde.
Over zijn jeugd praat Louis liever niet breedvoerig, daar hij voornamelijk voor
wat de behandeling door zijn vader betreft, niet al te prettige herinneringen heeft
overgehouden. Zijn vader verliet het gezin toen Louis en zijn broer en zusters nog
heel jong waren. Zijn moeder heeft het nadien erg moeilijk gehad. Haar inkomen als
wasvrouw was geheel onvoldoende om haar kinderen naar behoren te onderhouden.
Trots al deze sociale en financiele problemen in het gezin zag Louis kans om met
prachtige cijfers zijn getuigschrift van de Sint Jozef lagere school te behalen. Op
advies van Pater Vincentius, die nog in leven is, werden de ouders van Louis
aangeraden Louis verder een hogere schoolopleiding te laten genieten. Daar zijn
moeder niet in staat was om de kosten hieraan verbonden te dragen, gaf zij aan Louis
de raad om hierover zijn vader aan te spreken. De reaktie van Louis vader was zeer
negatief.
Vanaf dat moment tot 1960, toen zijn vader stierf heeft Louis nooit meer een woord
tot zijn vader gesproken. Louis heeft mede door de schuld van zijn vader een schone
kans om een hogere schoolopleiding te genieten voorbij moeten laten gaan.
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Zijn volgende stap om verder als jongeman het leven op eerlijke wijze te mogen
ingaan was een vak aan te leren. Zijn moeder wist hiervoor een kleermakersbaas te
bewegen, van wie Louis een opleiding genoten heeft, die hem reeds op jeugdige
leeftijd en ook later ten goede is gekomen.

Sport
Louis, geboren en getogen aan de Koningstraat in de omgeving van Poelepantje
(Domineekreek), beheerste, dank zij wijlen Meester Campagne reeds op heel jeugdige
leeftijd de zwemkunst.
Reeds op vierjarige leeftijd mocht Louis, onder toezicht van Meester Campagne,
de eerste zweminstructeur van Suriname met de eerste zwemlessen beginnen.
In latere jaren heeft Louis heel veel goede diensten als een van de beste zwemmers
van Suriname mogen verrichten.
Voor Suriname en meer in het bijzonder de Justitie, heeft Louis zich verdienstelijk
gemaakt als opspoorder van verdronken personen. Deze job heeft hij jarenlang met
heel veel succes verricht. Evenwel stopte hij abrupt hiermee toen de toenmalige
Procureur-Generaal Grunberg zich op een gegeven moment niet aan zijn woord hield
m.b.t. een zeer inspannend duikerskarwei van Louis. In de geruchtmakende zaak,
waarbij een zekere Nasiebdhar zou zijn vermoord en het lijk vermoedelijk door de
moordenaars in de Suriname rivier zou zijn geworpen, werd Louis zoals altijd weer,
door de politie ingeschakeld. De opdracht hiervoor werd gegeven door eerder
genoemde Procureur-Generaal.
Hiervoor was een vrij hoge vergoeding in het vooruitzicht gesteld. Het was een
van de zwaarste karweitjes die Louis ooit in zijn leven heeft moeten opknappen. Zes
weken lang, gedurende ± 8 uren per dag, heeft Louis in opdracht van de justitie toen
de nodige duikerswerkzaamheden venricht. Verschillende gedeelten van de Suriname
rivier zoals: Acaribo, Domburg en Leonsberg werden door Louis afgetast.
Bij deze gevallen bereikte hij vaak een diepte van ruim 20 meter. Na deze vrij
zware taak - waarbij het leven van de duiker op het spel stond - werd de belofte van
de Procureur-Generaal voor een flinke vergoeding niet nagekomen en mocht Louis
zich met drie gulden en vijftig centen per dag tevreden stellen.

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

172
Blijkbaar had de justitie zich wel degelijk aan haar woord gehouden, wanneer het
lijk van Nasiebdhar door Louis uit het water was gehaald. Trots alle inspanning - zes
weken lang -bleef het succes uit.

Dammen
Intussen was Louis reeds geruime tijd gestart met het damspel. Op Poelepantje had
hij twee vrienden leren kennen die sterk in deze denksport waren geinteresseerd. Dat
waren Eddy Artist en George Eenraam. Beiden waren eigenaar van een auto met de
nummers 168 en 117. Ieder van hen had altijd een dambord in zijn auto.
Als taxi-chauffeur hielden zij zich altijd op te Poelepantje. Om de tijd te doden
wanneer er niets te verdienen viel, speelden ze altijd onderling een partijtje dam.
De belangstelling voor het damspel groeide met de dag, en vanzelfsprekend ook
het aantal dammers. Bekende figuren in onze samenleving die deze tak van sport
toen in deze omgeving serieus gingen beoefenen zijn: Johan Adolf Pengel, later
Minister President van Suriname en de heren Duiker, Lim A Po en Hafiskhan.
Louis belangstelling voor het damspel bereikte snel een ongekende hoogte. Zo
sterk zelfs dat hij de hindoestanen die hun karren met houtskool 's avonds op
Poelepantje lieten staan om bij daglicht naar Paramaribo verder te reizen, ging
opwachten voor een partijtje dam. De inzet hiervoor was vaak niet meer dan een
stuiver of een dubbeltje maar voor die tijd was het een vrij groot bedrag. De
belangrijkste knepen van het damspel heeft Louis geleerd van dammers zoals Johan
Adolf Pengel.
Ook de dammer Duiker had bepaalde damsystemen die Louis heeft overgenomen
om deze in latere jaren met succes toe te passen.
Op ongeveer 20-jarige leeftijd beheerste Louis het damspel op een vrij redelijk
niveau. Zijn grootste tegenstanders waren toen de dammers Ellis (nu wijlen) en
Dompig die werkzaam is bij de prijszetting. Andere geduchte tegenstanders uit zijn
jeugd zijn geweest Lo Then Sjoe, Lim A Po, Hafiskhan en Dorder.
In 1948 werd op de hoek van de Pontewerfstraat en de Rust en Vredestraat de
eerste damvereniging, met name Suriname, opge-
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richt. Een dambond bestond er toen niet.
In 1950 organiseerde de vereniging Suriname het eerste damtournooi in Suriname
met als inzet het Landskampioenschap. Louis eindigde op de eerste plaats, maar
kreeg de landstitel niet, daar de organisatoren plotseling met het foefje voor de dag
kwamen dat een landstitel niet mogelijk was zonder een dambond Men weigerde
hem als landskampioen te erkennen.
Voor zijn prestaties kreeg hij slechts een gouden speld ter waarde van nauwelijks
tien gulden.
Kort hierna werd officieel de eerste Surinaamse Dambond opgericht ten huize van
de heer Fari waar eerder genoemd tournooi werd gehouden.
In 1953 viel Sen A Kauw de grote eer te beurt om Suriname voor de eerste keer in
een interlandwedstrijd te vertegenwoordigen In feite was dit niet helemaal officieel
daar Louis uitkwam tegen een Surinamer die op de Nederlandse Antillen werkzaam
was, nl. Amzand. Amzand was damkampioen van de Nederlandse Antillen en als
zodanig vertegenwoordigde hij de Antillen in 1953 in Suriname. Amzand werd als
een dambeginneling door Sen A Kauw verslagen. Sen A Kauw veegde met heel veel
gemak de schijven van deze tegenstander van het bord.
De grootste Surinaamse rivalen tijdens zijn damloopbaan zijn geweest S. de Vries
en Doelgani, vroeger werkzaam bij Bruynzeel. Alle andere Surinaamse dammers
van zijn tijd stopte hij met gemak in zijn zak.
Reeds kort na de oprichting van de Surinaamse Dambond moest de eer Louis reeds
te beurt vallen om Suriname op internationaal niveau te vertegenwoordigen.
De heer August Holland fungeerde toen als voorzitter van de Surinaamse Dambond
met als ondervoorzitter Tjallie Nieleveld en Asin e.a. als bestuursleden.
In juni van dat jaar werd het eerste Surinaamse damtournooi georganiseerd om de
landstitel die door Sen A Kauw op gradioze wijze werd gewonnen.
Om welke reden het bestuur van de Dambond pas vier maanden na dit tournooi
hem officieel als titelhouder erkende, en toen pas de prijsuitreiking deed, werd Sen
A Kauw pas later duidelijk.
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Feit is, dat hij hierdoor werd uitgesloten om Suriname in Nederland te mogen
vertegenwoordigen in het werelddamtournooi. De heren van de bond waren sterk
teleurgesteld in het feit dat Sen A Kauw als kampioen uit de bus kwam en niet een
van hun favorieten zoals Hugo Miranda, Amzand of Doelgani.
Dit heeft Louis eerste afvaardiging naar Europa om Suriname in het W.K.
damtournooi te vertegenwoordigen, belemmerd. Het zou nog ettelijke jaren duren
voor hij Suriname als zodanig zou mogen vertegenwoordigen.
Sen A Kaw presteerde het om vanaf 1950 t/m 1956 de titel van Landskampioen
op zijn naam te vestigen.
Uit handen van het eerste bestuur Holland mocht hij verschillende malen de nodige
decoraties in ontvangst nemen.
In hetzelfde jaar van de officiele oprichting van dit bestuur, 1952, behaalde Sen
A Kauw officieel het damkampioenschap van Suriname. Het eerste brevet dat aan
Louis werd uitgereikt luidde als volgt:
Surinaamse Dambond
Opgericht op 7 april 1952
Brevet
Het bestuur van de Surinaamse Dambond verklaart hierbij ingevolge art.
18 van het wedstrijdreglement 1952, dat L. Sen A Kauw, geboren op 10
april 1919, het Kampioenschap dammen 1952 behaald heeft
(LANDSKAMPIOEN 1952)
Dit brevet moet ook een blijk van waardering zijn voor het damspel op
hoog niveau, en het voorbeeldig gedrag hangende de wedstrijden.
De Vice Voorzitter, w.g. Ch. Nieleveld
Bonds secretaris, w.g. R. Braam
Bonds penningmeester, w.g. Nasiz
Zoals eerder geschreven behaalde Sen A Kauw nog meerdere malen het Nationaal
Damkampioenschap van Suriname. Dit gaf hem het recht, om nog even vaak het
brevet voor deze grootste eer uit handen van het bestuur te ontvangen.
In 1956 lichtte Amzand hem met meer geluk dan wijsheid uit
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het zadel. Hij heroverde in 1958 de titel en behield deze tot en met 1960.
In 1960 was er voor de dambondsheren geen andere keus. Zijn spelniveau
verplichtte hen zijn afvaardiging naar Europa waar te maken. In het
werelddamtournooi, waarin de allergrootste dammers van deze aardbol waren
vertegenwoordigd, eindigde hij onder zeer moeilijke omstandigheden op de achtste
plaats. De grootmeesters die deelnamen aan het wereldkampioenschap 1960 waren
de vogende: Ir. Koeperman, Rusland, oudwereldkampioen; Hugo Verpoest, Kampioen
van Belgie; A. Verse, Kampioen van Frankrijk; Boris Dukel, oud-kampioen van
Nederland; I. Born, oud-kampioen van Nederland; Baba Sy, kampioen van Senegal;
Tsjegolev, 19 jaar, Kampioen van Rusland en thans Wereldkampioen; Ir. A. graaf
de Descales, kampioen van Marokko; M. Deslauriers, van Canada,
oud-wereldkampioen; Freek Gordijn, oudkampioen van Nederland; Agliardi,
kampioen van Monaco; L. Sen A Kauw, kampioen van Suriname en R. Saint-Fort,
kampioen van Haiti.
In feite zou hij in het tournooi niet op de achtste plaats zijn geeindigd, wanneer
de omstandigheden bij zijn aankomst in Nederland gunstiger waren geweest. Sterk
gefrustreerd door de behandeling van de Surinaamse Dambond verspeelde Louis aan
het begin van het tournooi nodeloos enkele punten.
Hij werd o.a. door het bestuur van de Surinaamse Dambond gedwongen om
uitspraken die hij in een interview met sportverslaggevers in Nederland had gedaan,
terug te nemen. Hij had nl. aan de heren verslaggevers verklapt, dat hij van de
Surinaamse Dambond slechts een bedrag van tien gulden had ontvangen voor
verblijfkosten in Nederland. In Nederland werd hij door niemand opgevangen en
moest hij zelf uitkienen hoe hij verder zijn weg moest vinden. Hij installeerde zich
in een goedkoop hotelletje. Toen na een paar dagen bleek dat hij de hotelkosten niet
kon betalen, nam de hotelhouder zijn spullen in beslag.
Op advies van kennissen maakte hij contact met de heer Post, Gevolmachtigd
Minister van Suriname in Nederland. Op het Kabinet van Suriname in Nederland
werd hij verwezen naar de Direkteur - de heer Juglall - die hem ook nog een hondse
behandeling gaf. ‘Ja,’ zei hij, ‘jij bent zeker die rot Surinamer die Suriname gaat
vertegenwoordigen in het Werelddamtournooi.’
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De onthullingen van Louis op het kabinet m.b.t. de ontberingen die hij tot dat moment
had meegemaakt werden als fantasie geinterpreteerd. Zonder enige hulp mocht hij
het Kabinet weer verlaten, niet wetende wat hij verder zou moeten beginnen.
Op weg naar Nederland had het vliegtuig op de Nederlandse Antillen een vertraging
van negen uur gehad. Het tientje dat hij van de Surinaamse Dambond had meegehad
was er in lang niet meer. Zijn koffer en andere spullen waren zoals eerder gezegd
door de hotelhouder in beslag genomen en tot overmaat van ramp geloofde niemand
zijn problemen die hij met alle ernst en eerlijkheid o.a. aan de ambtenaren van het
Kabinet had voorgelegd.
Op weg, ja, waarheen! ontmoette hij een Surinamer met name Baltus, die jaren in
Nederland woonachtig was. Nadat hij hem van het een en ander op de hoogte had
gesteld, gaf deze hem de raad deze zaak aan verslaggevers voor te leggen. Het
interview dat toen van hem werd afgenomen, bracht redding in de zaak. De voorzitter
van de Nederlandse Dambond e.a. schoten hem dadelijk financieel en moreel te hulp,
waardoor hij gedurende zijn verder verblijf in Nederland van verdere ellende bespaard
bleef.
Naderhand heeft hij in Nederland hulp mogen genieten van de Surinamers Lauriers,
Cambell en Ewald Meyer (later Minister van Onderwijs in Suriname).
Het jaar 1960 was voor Suriname een niet al te gelukkig jaar op sportgebied.
Suriname maakte in dat jaar zeer slechte beurten bij voetbal en andere takken van
sport. O.a. hadden wij op basketbalgebied in Rome gefaald en was Suriname reeds
in de eerste ronde uitgeschakeld. De toenmalige Minister President van Suriname,
de heer Emanuels, weigerde hierdoor financiele medewerking te verlenen aan andere
sportlui. De heren Jong A Kiem en Mac Donald hadden zich uitgesloofd voor de
bijdrage van de reis van Sen A Kauw naar Europa, maar hun bijdrage was lang niet
voldoende voor deze dure reis.

L. Sen A Kauw, Dam Grootmeester
Naast de zeer onprettige situaties in Nederland heeft Louis ook nog aangename
ervaringen opgedaan tijdens het W.K. tournooi. Zijn benoeming tot grootmeester
was een van de meest aangename momenten in zijn leven. Merkwaardig dat niet de
Surinaamse Dam-
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bond, maar de Nederlandse Dambond hem als zodanig bekroonde. Een merkwaardig
voorval deed zich voor, waarbij een dag voor de wedstrijd tussen Sen A Kauw en
Verse, de damkampioen van Frankrijk, de fransman uit zijn land een telegram mocht
ontvangen, dat hij tot grootmeester was uitgeroepen. De volgende dag spande Sen
A Kauw zich dubbel in en won van Verse. Dit was voor het bestuur van de
Nederlandse Dambond aanleiding om Sen A Kauw tot grootmeester uit te roepen.
In feite had dit eerder moeten gebeuren, daar Louis volgens de Internationale regels
als meervoudig Surinaams damkampioen, door de Surinaamse Dambond moest
worden benoemd.
De Surinaamse Dambond had toen geen andere keus en riep Sen A Kauw samen
met Waldring en Amzand uit tot nationaal dam grootmeester.

De belofte werd niet nageleefd
In 1960 kreeg Louis tijdens zijn verblijf in Nederland, een prachtige aanbieding om
in Nederland te blijven wonen. Dit hield ondermeer in, dat Louis, die van huis uit
kleermaker was zich verder zou mogen bekwamen in een costuum confectiebedrijf.
Toen dit de Surinaamse Dambond ter ore kwam, werd door het bestuur alles in
het werk gesteld om grootmeester Louis Sen A Kauw voor Suriname te behouden.
In deze kringen ging men er zelfs toe over om een commissie voor goede diensten
samen te stellen, bestaande uit de heren Petzold, Veira en Bakas Adjied, om Sen A
Kauw te bewegen van zijn buitenlandse plannen af te zien.
Aan hem werd toen de belofte gedaan dat hij van Surinaamse zijde in afzienbare
tijd een opdracht zou krijgen om gedurende zes maanden de nodige buitenlandse
ervaringen in zijn vak op te doen. Echter is deze belofte nooit nageleefd.
Naderhand heeft Louis heel veel spijt gehad, het Nederlandse aanbod te hebben
afgeslagen. Mede door deze tekortkoming van de Surinaamse Dambond heeft Louis
zijn maatschappelijke positie moeten verspelen.
De vele problemen die Louis in zijn damcarriere en daarbuiten met opeenvolgende
Surinaamse Dambondsbesturen heeft moeten ervaren hebben hem psychisch een
flinke klap gegeven. Jarenlang
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Van l.n.r.: Ir. I, Koeperman, Kiew (thans oud-wereldkampioen); H. Verpoest, Antwerpen (kamp. v.
Belgie 1960); A. Verse, Pantin (kamp. v. Frankrijk 1960); B. Dukel, IJmuiden (kamp. v. Nederland
1959); P. Dionis, Parijs (3e kamp. v Frankrijk 1960); J.M. Bom, IJsselstein (2e kamp. v. Nederland
1960); Baba Sy, Dakar (Kamp. v. Senegal 1960); W. Tsjegolew, Moskou (kamp. Sowjet-Unie 1959);
Ir. A.A.M.F. graaf De Descallar, Casablanca (kamp. v. Marokko 1960); M. Deslauriers, Montreaf
(kamp. v. Canada 1960); F. Gordijn, 's-Gravenhage (3e kamp. v. Nederland 1960); A. Agliardi,
Monaco (kamp. v. Monaco 1960); L. Sen A. Kauw, Paramaribo (kamp. v. Suriname 1960).
De kampioen van Haiti 1960, R. Saint-Fort te Port-au-Prince, ontbreekt op de foto, daar hij op dat
moment nog niet gearriveerd was.

heeft hij met heel veel geestelijke problemen moeten worstelen die hem net niet in
de L.P.I. hebben doen belanden.

Even weer in de running
Nadat Sen A Kauw wegens bovengenoemde problemen geruime tijd de actieve
dammerij de rug had toegekeerd, werd door het bestuur van de Surinaamse Dambond
in 1978 op hem een beroep gedaan, om het damspel wederom te helpen stimuleren.
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In dit jaar werd hij aangewezen om de Surinaamse Damkampioen 1978, Norden,
naar de finale W.K. in Italie te begeleiden.
Over deze geschiedenis m.b.t. de afvaardiging, reis en verblijf van Norden, wil de
begeleider zich liefst niet uitlaten.

Sociaal, financieel slecht
Grootmeester Louis Sen A Kauw heeft de overheid jarenlang als receptionist in het
kader van de Werkverschaffing gediend. Door het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, geniet hij nu sinds een jaar, een onderstandje waarmee
hij nauwelijks de dagelijkse kosten van levensonderhoud kan bestrijden.
Trots al deze problemen blijft de eerste Surinaamse dam grootmeester Louis Sen
A Kauw, nog de hoop koesteren, dat het voor hem nog niet te laat is, zodat het leed
dat hem is aangedaan eens wordt hersteld.
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Topworstelaar
Jhinkoe-Rai Ambikapersad

Jhinkoe-Rai Ambikapersad, een der groten onder de groten

Jeugd:
Jhinkoe-Rai Ambikapersad, meer bekend als de Surinaamse Tijger, werd geboren
op 9 februari 1927 in de omgeving van Dijkveld in het distrikt Suriname.
In deze Dijkveld-omgeving heeft hij een groot deel van zijn jeugd doorgebracht
met vrienden zoals: Andre Blokland en Kirpal.
Hij bezocht in deze omgeving eerst de kleuterschool om later met goed gevolg de
Glo A-school af te maken.
Op latere leeftijd wist Jhinkoe-Rai zijn kennis verder te verrijken door met goed
gevolg een eenjarige cursus voor Algemene Ontwikkeling te volgen.
Jhinkoe-Rai Ambikapersad startte officieel zijn worstel-loopbaan reeds op vijftien
jarige leeftijd.

Start
Onder het wakend oog van zijn vader en oom, die zelf uitstekende worstelaars waren,
genoot de jonge forse Jhinkoe-Rai in snel tempo de nodige worstellessen.
Zijn zeer bijzondere aanleg voor deze tak van sport deed hem in afzienbare tijd
uitgroeien tot een klasse worstelaar.
Met zeer veel succes heeft Jhinkoe-Rai zijn eerste gevechten geleverd. Top
tegenstanders zoals: Oesman, Niamut, Boedjoen en Rozenstruik bleken in afzienbare
tijd niet in staat, om deze jonge worstelaar tot overgave te dwingen.
Op 21-jarige leeftijd was deze jonge worstelaar reeds in staat om Suriname op
internationaal niveau te vertegenwoordigen, o.a.
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Jhinkoe-Rai Ambikapersad in actie met Ab Rosbach. Op de achtergrond adjudant Willemse als
scheidsrechter

tegen Ab Rosbach. Na zijn eerste interland debuut heeft Ambikapersad nog vele
malen als worstel vertegenwoordiger de eer van ons land hooggehouden.
Al deze succesvolle optredens hebben voor hem de poorten geopend om als eerste
Surinaamse worstelaar in Koninkrijks verband ons land te vertegenwoordigen.
Jhinkoe-Rai Ambikapersad is gehuwd met Kalpoe Goneshdei. Uit dit huwelijk
zijn er geen kinderen geboren.
In zijn worstelloopbaan heeft Jhinkoe-Rai Ambikapersad een reeks nationale en
internationale kampioenschappen op zijn naam weten te vestigen.
Vanwege zijn zeer agressieve stijl van worstelen kreeg hij dadelijk de bijnaam
van de ‘Surinaamse Tijger’.
Zijn liefde en toewijding voor de worstelsport hebben hem jarenlang tot een van
de populairste sportlui van Suriname gemaakt.
Zijn stimulans, ook na zijn actieve inbreng aan de worstelsport in Suriname heeft
een grote bijdrage geleverd voor de ontwikkeling van deze tak van sport in ons land.
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Einde Worstelloopbaan
In het jaar 1979 vond Ambikapersad het tijd om voor goed afscheid te nemen van
de actieve deelname aan deze tak van sport.
Ook de hooglopende meningsverschillen t.o.v. de oosterse religie onder onze
bevolking m.b.t. het worstelen heeft Jhinkoe-Rai doen besluiten om zich voor goed
terug te trekken uit deze tak van sport. Voor de wijze waarop de jeugd van heden
zich op sportgebied gedraagt, heeft Jhinkoe-Rai geen enkele waardering.
Zijn visie hierover is, dat de jeugd van vandaag zich te weinig inzet om de top te
bereiken.

Denkspel
Om niet geheel en al de sport de rug toe te keren heeft Jhinkoe-Rai enkele jaren
geleden het besluit genomen om in ruil voor de Krachtsport, achter het dambord
plaats te nemen.
Naderhand is gebleken, dat hij ook op dit gebied een geduchte tegenstander is
voor vele toppers van dit denkspel.
Voor heel veel wat Jhinkoe-Rai ook op sportgebied bereikt heeft, is hij
voornamelijk dank verschuldigd aan zijn moeder en echtgenote van wie hij steeds
weer hoge morele steun mocht genieten.

Werkkring:
Als Praktijk-Opzichter is hij momenteel in dienst van het Departement van Justitie,
Leger en Politie (afdeling Reklassering) Zijn advies voor de sportlui van vandaag
is: niet roken, geen alcohol gebruiken, ga niet te laat naar bed, hard en serieus trainen,
dan zullen de gewenste resultaten zeker worden bereikt.
Overbodig is het te stellen dat iedere sportbeoefenaar veel liefde moet tonen voor
de tak van sport die hij beoefent.

Favorieten
Jhinkoe-Rai Ambikapersad heeft altijd grote bewondering gehad voor klasse sportlui
zoals: Wiene Schal, Anton Geesink en Anton Blokland.
Tegenwoordig is zijn favoriet de ex-Surinaamse damkampioen
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Ramcharan. In zijn worstelloopbaan heeft de Surinaamse Tijger verschillende
prestatieprijzen mogen ontvangen zoals: Gouden Medailles, Bekers, Trofee's en
Wandelmars onderscheidingen.
Ook heeft hij reeds jarenlang van V. en V. een beker te goed.

Goede Eetlust:
Jhinkoe-Rai heeft nog steeds een zeer goede gezondheid. Zijn eetlust is prima.
Het liefst eet hij vis, groenten en doksenvlees.
Zijn tegenwoordige hobbies zijn: Vissen, jagen, dammen, worstelen, atletiek en
paardensport.

Jhinkoe-Rai Ambikapersad in actie tegen Samson, worstelkampioen uit Trinidad
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Fietsheldin
Truus Mack

Truus Mack in Guyana aan de vooravond van wedstrijden tegen wielrensters van ons buurland.

Guno Hoen, Sporthelden uit ons verleden. Deel 1

185
Toen de draisine (het door de Badense houtvester Karl Drais te Mannheim in 1817
uitgevonden ‘loopwiel’) rond 1854 aan het voorwiel van trappers was voorzien - de
Duitsers pralen ermee dat hun landgenoot Ph. Fischer de uitvinder zou zijn, terwijl
de Fransman de eer opeist voor de 15-jarige smidsleerling Pierre Michaux - enfin,
toen dan het loopwiel cranks en pedalen had gekregen, veranderde de wereld. Want
daarmede was het nieuwe verkeers-instrument geboren. En de fiets heeft onze
samenleving, onze maatschappij en derhalve de wereld veranderd.
Bij andere takken van de moderne sport is het zo geweest, dat zij een nogal trage
en moeizame ontwikkelingsgang hadden en al werden zij naderhand - zoals voetbal
bijvoorbeeld - ook nog zo populair, toch hebben zij de massa die men het volk pleegt
te noemen niet tot daadwerkelijke beoefenaar gemaakt. Het aantal beoefenaars beperkt
zich immers tot 'n zeker percentage van een bepaalde leeftijdsgroep.
De ontwikkelingsgang van de wielersport is echter in ijltempo geschied; de vaart
daarvan wordt bij iedere technische verbetering nog versneld en zijn beoefenaars
zijn van allerlei leeftijdsklassen.
Tot nu toe hebben wij steeds weer aandacht besteed aan sportcarrieres van het
mannelijk geslacht. Moeilijk is dit zeker niet te verklaren, daar het overduidelijk
bekend staat, dat in Suriname op internationaal niveau voorheen de Eva's voor wat
sport betreft niet de kans hadden zich te ontplooien. Gelukkig behoort dit nu tot het
verleden en treffen wij de dames in alle takken van sport aan. Zelfs in de boksring
of op het voetbalveld.
Onze oudjes waren heel erg zuinig en fanatiek op hun meisjes, vandaar dat de
opdracht meestal luidde: ‘Blijf ver uit de buurt van mang boy pree - zoals voetbal,
enz.’
Het is ons dan ook een waar genoegen de eerste vrouwspersoon in de familie van
oude Surinaamse cracks te mogen verwelkomen.
Truus Mack, geboren op 19 november 1930 mag gerust beschouwd worden als een
van de vrouwelijke baanbrekers die revolutionair zich onttrokken hebben aan de
conservatieve opstelling die de Surinaamse ouderen ten opzichte van hun dochters
op sportgebied er op na hielden. Truus fietste jarenlang dwars door dit alles heen.
Zij heeft in en buiten de grenzen van ons land vele successen
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geoogst, die zij met evenveel vuur waarmee zij de finish passeerde teruggeeft:
Na een vrij aangename schoolopleiding heb ik om mijn kennis verder te verrijken
enkele cursussen gevolgd. Op heel jeugdige leeftijd - 7 jaar was ik oud - overleed
mijn vader met het gevolg dat mijn moeder als man en vrouw tegelijk moest optreden.
Zij was een erg lieve vrouw en werkte heel hard om haar kinderen groot te brengen.
Het lukte echter niet altijd om als alleenstaande vrouw ons van al het nodige te
voorzien, waardoor mijn jeugd vrij hard geweest is.
Het grootste deel van mijn jeugd heb ik gewoond aan de Dokter Sophie
Redmondstraat, voorheen bekend als Steenbakkersgracht oftewel Ondro Bong.
Mijn intiemste jeugdvriendinnen waren Edith Gietel en Irma Scheltz. Fietsen kon
ik aanvankelijk niet, daar mijn hardwerkende moeder nauwelijks genoeg voor de pot
had en zich de weelde van een fiets niet kon veroorloven. Ik verlangde er echter heel
erg naar om in het zadel van een fiets te mogen zitten, daar ik zo het gevoel had dat
ik op een fiets een drang die in mij leefde zou kunnen bevredigen.
Hierover sprak ik vaak met mijn moeder, maar met de beste wil van de wereld
kon zij mijn verlangen voorlopig niet bevredigen.
Toen ik voor de eerste keer een dames-fietsenrace in Suriname bijwoonde met als
resultaat de Nickeriaanse dame Mathadin als eerste over de finish, spande ik mij
dubbel in om aan fietsenraces deel te nemen. Door medewerking van familieleden
en anderen werd ik letterlijk en figuurlijk in het zadel geholpen. Ik trainde dagelijks
met veel inspanning het liefst met heren daar deze serieuzer waren dan dames. Ik
was vast van plan om bij de eerstvolgende race de kampioene - Mathadin - te
onttronen, maar die inzet hiervoor bleek enigszins overbodig, daar Mathadin zich
terugtrok en nooit meer aan wedstrijden heeft deelgenomen.

Eerste kampioenschap
Truus had dan ook weinig tegenstand en behaalde bij de eerste race het kampioenschap
van Suriname. Nadien passeerde zij bij diverse wedstrijden de eindstreep als eerste
met grote voorsprong-
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en op haar tegenstanders. In het jaar 1951 nam Truus Mack voor de eerste keer deel
aan wielerwedstrijden in Demerara. De ploeg van Suriname bestond uit tien heren
renners, een dame en een manager. Zij behaalde ook in Demerara grote successen
en eindigde op alle nummers als eerste. In 1952 vertegenwoordigde Truus Suriname
weer in Demerara. Dit keer met minder succes, daar de morele steun die zij altijd bij
wedstrijden mocht hebben was uitgevallen. Haar moeder was namelijk kort voordien
plotseling overleden. Haar animo voor de wielersport begon daarna sterk te dalen.

Mijn grootste rivaal
Mijn grootste rivaal in Suriname was Jane Perry. Ik trainde echter serieus en spande
mij voor wedstrijden zo goed in, dat ik ook van haar niet te veel problemen kreeg
om niet als eerste over de eindstreep te gaan.
Jammer, dat in mijn wielersportloopbaan geen racebanen bestonden. Mijn prestaties
zouden door dit gerief veel hoger hebben gelegen. Het waren allemaal wegwedstrijden
toen, met voornaamste start- en finishpunt Militair Kaderclub. (Toen nog aan de
Wanicastraat). De route die meestal gevolgd werd was Wanicastraat, Kwattaweg,
1ste rijweg, enz.
Truus Mack is als wielrijdster in en buiten Suriname heel populair geweest. Haar
populariteit is zeker nog niet uitgewist, daar voornamelijk haar sexegenoten haar
grote bijdrage tot de sportemancipatie van de Surinaamse vrouw nog steeds waarderen.
Om tot hoogtepunten te komen was veel inspanning, selfsupporting én veel opoffering
nodig. Truus trainde iedere dag.
Als wij op dinsdag 13 juli 1976 aan de Citruslaan nummer 5 voor het tweede gesprek
met Truus ons aanmelden, worden wij net als de eerste keer met een vriendelijk
‘daag’ verwelkomd door de jongste inwoner van het gezin, 1 jaar oud. Truus en haar
echtgenoot Rudie geven ons uit een mond te kennen, dat het jongste knaapje en zijn
zus Cherida kweekjes zijn, daar hun moeder om gezondheidsredenen niet in staat is
de zorg op zich te nemen. Het is om en bij zeven uur 's avonds als wij daartoe door
het
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echtpaar Gietel uitgenodigd, plaats nemen en verder het genoegen smaken met de
drie charmante dochters van dit echtpaar kennis te maken, Shirley, Judith en Bianca.
Er blijft voor ons geen twijfel bestaan na de eerste indruk dat zij de voetsporen
van hun ouders op sportgebied serieus volgen.
Vol trots vertelt papa Gietel het kunnen van zijn dochters die op judo en turngebied
ver gevorderd zijn, dank zij de kundige leiding van Erick Lee en R. van Leeuwaarde.
Shirley behaalde in haar judoklasse drie maal de eerste prijs, Judith eenmaal de
derde prijs en Bianca, 7 jaar, is op weg haar zusters te overtreffen, want ook zij heeft
in haar klasse reeds eenmaal de eerste plaats bezet. De prijzen voor deze prestaties
worden met trots door het drietal te voorschijn gehaald en stuk voor stuk wordt
hiervoor tekst en uitleg gegeven.
Het aanbod samen met het hoofd van dit sportgezin een lekkere borel (rum coke) te
gebruiken wordt door ons niet afgeslagen. ‘Tijdens mijn actieve sportcarriere had ik
geen alias, sportnaam. Truus en Mack zijn slechts twee lettergrepen. Dat zal
vermoedelijk de reden zijn dat bij het aanvuren mijn fans en anderen mijn naam het
liefst in een adem uitspraken, nl. Truus Mack.
Ik trouwde op 2 februari 1955 met Rudy Gietel. Uit dit huwelijk zijn tot nu toe
drie meisjes geboren. Mijn echtgenoot heeft me in mijn werk en sportloopbaan altijd
keurig bijgestaan, wat gelukkig tot heden nog het geval is. Hij vond het erg leuk in
de complimentjes van mijn successen te mogen delen. Hij zat ook in verschillende
sportorganisaties onder andere judo en jiu-jutsi. Mijn man is bezitter van de bruine
cirkel een jiu-jutsi graad die hij op de Nederlandse Antillen behaald heeft.
Drie en twintig jaar geleden is Truus Mack officieel gestopt met de actieve
sportbeoefening. officiele sportevenementen bezoekt zij reeds jaren niet meer.
‘Als leidster of op andere wijze ben ik om huiselijke omstandigheden niet aan een
of andere sportorganisatie verbonden.’
Uit haar praten valt duidelijk op te maken dat zij erg teleurgesteld is in de
tegenwoordige sportlui van Suriname. Haar standpunt is dat hun inspanning onder
de tegenwoordig zeer gunstige omstandigheden, erg laag is, waardoor goede prestaties
uitblijven.
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‘Vroeger’, aldus Truus, ‘waren de sportlui veel ernstiger. Zij trainden serieuzer, haast
iedere dag, brachten heel veel offers en je was dolblij als je voor je prestaties een
schouderklop of wat onbelangrijk glaswerk als prijs ontving voor een eerste plaats.’
In 1953 deed Truus mee aan interland wielerwedstrijden in het Suriname Stadion ter
gelegenheid van de opening van het stadion. Door ongelukkige omstandigheden
kwam zij slechts tot de derde plaats. De belangrijkste prijs die zij hiervoor in ontvangst
mocht nemen was zes maanden vrije bioscoop voor theater Bellevue met de restrictie
dat dit niet geldig was bij drukke voorstellingen. ‘En toch vond ik het vroeger’, aldus
Truus ‘veel en dan ook veel leuker. Je deed het allemaal met veel plezier. De prijzen
waren zuiver bijzaak.
Ik wil als advies de sportlui meegeven: train harder als je de top wil bereiken.
Dames, meisjes, denk aan je lijn, sport is niet alleen voor het mannelijk geslacht,
maar ook voor de dames een zeer goed middel om fit en gezond te blijven. Verder
wil ik de sportbeoefenaars op het hart drukken om zich buiten en vooral op het
sportveld sportief te gedragen. Ik had bij de race veel last van smerige trucjes van
de Guyanese dames, die in een soort combine probeerden me uit te schakelen. Hun
vuilste trucjes wist ik echter met ingestudeerde taktieken te omzeilen. Bijvoorbeeld
door steeds de buitenbaan te bezetten, waardoor ik niet gemakkelijk kon worden
ingesloten. Ik bleef onder alle omstandigheden sportief en zette me altijd met veel
fietsbakroe in om op de slechtste wegen onder zeer moeilijke omstandigheden tot
goede prestaties te komen.
Ik had grote bewondering voor wielrenners zoals Wilfred Kross, Frank Moll en
Gummels. Mijn favoriete voetbalclub was Robinhood, met spelers zoals Kruin, H.
Mijnals - voor wie ik veel bewondering had.
Tegenwoordig zijn mijn favorieten: Chelius, wielrijder Iwan Baal, voetballer
Playfair (Suriname), Seph Mayer, Neeskens en Johan Cruyf (Europa) en
bokswereldkampioen Mohamed Ali.’
‘Semi-beroeps’, aldus Truus Mack, ‘voor de topsporten in Suriname zoals voetbal
en basketbal zal zeker bijdragen om een ombuiging in de goede richting te helpen
brengen. Onder de Surinaamse jeugd zit er veel talent, zodat men met goede bege-
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leiding zeker betere prestaties haalt dan anderen en ik van voorheen.
Tot slot wil ik de schrijver van Sporthelden uit het Verleden hartelijk dank zeggen
voor de gelegenheid die hij ook aan mij geboden heeft om mijn oude
sportherinneringen op te halen.
Het is nog steeds mijn vaste hobby om dagelijks vrij grote afstanden af te leggen
op de fiets, mijn oude geleider naar de eindstreep van vele triomfen.’

Truus Mack in Guyana aan de vooravond van wedstrijden tegen wielrensters van ons buurland.
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De Man die Kross Onttroonde
H. Sweet
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Frederik Hendrik Sweet
Geboren op 15 november 1911.

Schoolopleiding
Door bijzondere omstandigheden, aldus Frederik, heb ik geen geweldige
schoolopleiding kunnen genieten. Mijn ouders waren daarvoor niet kapitaalkrachtig
genoeg.
Ik bezocht de St. Petrus R.K. lagere school tot de hoogste klasse, maar kwam niet
in het bezit van een diploma. Nadien verdiepte ik mij in het timmervak en genoot
mijn basisopleiding in de R.K. timmerwerkplaats van de Fraters.

Sport
Reeds op heel jeugdige leeftijd startte ik met straatvoetbal. Ik verkeerde toen in de
gelukkige omstandigheden geboren en getogen te zijn aan de Prinsessestraat waar
de meeste nationale voetballers van Suriname van destijds hebben gewoond. Zoals
de Landkoers, Rijzenburg, Knel, de gebroeders Naloop, Belgrave, Frederik Markiet,
Eugene Rene, Richenel Roosblad, e.a. Ik heb enorm van deze topbegaafde spelers
geleerd.
Des zondags werden er zeer spannende partijtjes georganiseerd tussen vis passie
en bakka passie (voorstraat en achterstraat) spelers. De inzet bestond meestal uit
grote bossen bacoven. Hans Nahar die een groot bacoven-eter was, verhuisde speciaal
hiervoor naar zijn zwager Leo Tjon A Jong die aan de Prinsessestraat woonde, om
in de ploeg van ‘vis passie’ mee te spelen. Dat waren toch tumult wedstrijden.

In Topvoetbal
Reeds op de leeftijd van ongeveer 20 jaar had ik een behoorlijke voorsprong op
anderen met voetballen. Na korte tijd in het tweede elftal van Olympia te hebben
gespeeld, werd ik in het eerste elftal opgenomen. Olympia was bij de NGVB
aangesloten.
In dit verband heb ik Suriname verschillende keren vertegenwoordigd o.a. in
wedstrijden tegen teams van Demerara.
Ik kan mijn nog zo goed het verloop van een voetbaltoernooi van
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de maand mei 1937 heugen. Het ging om het ‘Walcot toernament’. De spelers die
samen met mij naar Demerara vertrokken waren om aan dit toernooi deel te nemen,
waren Kluivert, Khun Berkeveld, Schoonhoven, Kershout, Moe, Veldhuizen, Knel,
Walther Amo, Fredje Veira, Holtuin, Rayman en Holland.
Leider van de ploeg was meester Amo. Het NGVB team had in de eerste wedstrijd
tegen Demerara gelijk gespeeld, maar raakte twee spelers kwijt voor de tweede
ontmoeting daar deze geblesseerd waren geraakt.
Dat waren Charles Knel, later ook doelverdediger van het nationaal elftal van de
SVB en ik. Wij zaten een beetje fout en zout natuurlijk om een goede vervanging.
Vooral voor het doel. De beste doelverdediger destijds was Walther Amo.
Wegens bijzondere omstandigheden had hij de trip, die wij per schip gemaakt
hadden, niet kunnen meemaken. Door de leiding van het team werd per telegram
kontakt opgenomen met bestuursleden van de NGVB in Suriname, die op hun beurt
de moeilijkheden voor het gaan van Walther Amo naar Demerara uit de weg ruimden,
zodat deze zich per vliegtuig toch kon aansluiten bij de ploeg voor de andere
wedstrijden.

The man with a thousand arms
In Demerara was intussen het bericht overgekomen, dat Amo bij de tweede wedstrijd
het doel van NGVB zou verdedigen. Het werd een sensatie. Voor de wedstrijd stonden
overal op muren, pamfletten, op bioscoopdoeken, enz., foto's en tekeningen van
doelman Amo uitgebeeld met enorm veel handen en het onderschrift ‘The man with
a thousand arms’.

Suriname Verloor
Dit mocht echter niet verhinderen dat wij de wedstrijd toch verloren. Het eivol stadion
zag Walther in een goede vorm. Hij stopte zelfs drie penalties, maar wij gingen toch
in de boot met 4 - 0.
Dat was een van de zwarte dagen in mijn loopbaan als sportman. Later zou ik
vooral met wielrennen meer moeten ervaren.
Het toernooi in haar geheel werd toch door ons gewonnen daar wij in de laatste
game met de eer gingen strijken.
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Naar de SVB
Na verschil van mening bij de NGVB, verhuisde ik van deze organisatie naar de
SVB. Ik werd door de nestor van Transvaal van toen nl. de heer Wim Bos Verschuur,
voor deze club aangetrokken. Samen met topspelers, zoals doelman Knel, die zich
intussen ook bij de SVB had aangesloten, e.a. zoals Nelom, Zwakke, George Spier,
Doesburg A. en B., Kortram, Belgrave, Elshot, George Straal heb ik jaren in het
eerste elftal van Transvaal gevoetbald. Ik herinner mij nog een wedstrijd tegen een
team van Moengo, die voor eeuwig in mijn geheugen gegrift is.
Met een bootexcursie had transvaal een boezoek aan Moengo gebracht. Het doel
was van zelfsprekend voetbal. Tot en met de rust had het team van Moengo een
voorsprong van 2 - 0. Transvaal won in de eindfase deze wedstrijd toch, dankzij
uitstekend voetbal in de 2de helft van Transvaal.
Mijn aktieve voetballoopbaan heb ik uiteindelijk toch op het NGVB terrein
afgesloten. Dat was in Home Guard, een vereniging van Paranam Werknemers.

Op de fiets
Paranam herinnert mij dadelijk aan de dag toen ik noodgedwongen voor het eerst op
een fiets sprong om naar Paranam te rijden. Deze stunt zou mij later inspireren om
aan wielerwedstrijden deel te nemen. Dit mag gerust beschouwd worden als het begin
van mijn karriere als wielrenner.
De reden waarom ik op een goede dag het besluit nam om dagelijks per fiets naar
mijn werkplaats Paranam en terug naar Paramaribo te gaan was de volgende: Voordien
bereikte ik mijn werkplaats per auto van de heer Johan Reyke. Ook wel genoemd
Ba Joewang. Het was dagelijks een gewoel naar en van het werk om een plaats in
de bus te bemachtigen. Meestal gebeurde dit niet zonder stootof vechtpartij.
Want wie de bus gemist had, had meestal geen kans op ander vervoer en dat
betekende dat je naar Paramaribo moest lopen of je moest ergens in de omgeving
verblijf zoeken.
Bij een van de hosselpartijtjes om een plaats in de bus van Ba Joewang te
bemachtigen, gebeurde het dat een zekere Terzol mij van
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mijn zitplaats, die ik met veel moeite had ingenomen, wegtrok. Later was komen
vast te staan dat de aanvaller ook nog een mes in zijn bezit had. Hij greep mij bij de
arm, trok mij uit de zitbank en gooide ook nog mijn trommel, waarin ik mijn eten
voor het werk meenam, omver.
U begrijpt dat deze handeling mij een beetje te grof was. Zo'n belediging mocht
je als man niet zo maar nemen. Ik pakte die vent in een solide greep vast (jokko).
Niemand durfde er tussen te komen. Ik liet hem pas vrij op het moment toen Ba
Joewang op Poelepantje bij de politiewacht de auto stopte en ons aan de wachtdoende
agent overdroeg.
Met een schuimmond, in bewusteloze toestand, werd mijn aanvaller naar het
Hospitaal vervoerd. Pas na dagen ontwaakte hij uit zijn bewusteloosheid. Al die tijd
werd ik door de politie vastgehouden. Nadat ik was vrijgelaten, maakte ik kontakt
met een goede vriend van mij, de heer Biel Bromet, nu wijlen. Ik vertelde hem wat
mij was overkomen. Mijn verzoek om een rijwiel op rekening te krijgen werd door
deze rijwielhandelaar ingewilligd.
Ik had mijn lesje geleerd en wilde het vermijden nogmaals problemen te krijgen
met mensen voor een plaats in de bus. Vanaf dat moment heb ik dagelijks van
Paramaribo naar Paranam en terug gefietst. Dit heb ik zo ongeveer 30 jaar
volgehouden. Hierdoor raakte ik geinspireerd om mij later te wagen aan
wielerwedstrijden waarmee ik vaak suksessen heb gehad.

Wielrennen
In 1948 nam Sweet voor de eerste keer deel aan wegtoerfietsen wedstrijden. Zijn
aanleg kwam toen reeds tot uitdrukking. In een nek aan nek race met de befaamde
Wilfred Kross, eindigde Sweet tenslotte op de 2de plaats in deze race.
Ook in 1949 herhaalde deze geschiedenis zich en wist Kross op het nippertje Sweet
van de 1e plaats weg te houden. In 1950 werd de toerfietsen race afgeschaft en werd
deze vervangen door racefietsen. Met z'n racefiets die hij tot vandaag nog heeft van
oud model, maar die nog in een zeer goede staat verkeert had Sweet reeds dadelijk
succes. Hij won n.l. het eerste tussentijdse kampioenschap.
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Drie ronden van 7 km. De organisatie van deze race was in handen van Spes Patriae.
Dit werd gedaan naar aanleiding van een of andere lustrumviering van Spes.
Sweet werd kampioen van deze race waaraan toprenners zoals: Kross, Lieuw A
Ngie, Frank Mol, Brewster, Comvalius en Gummels deelnamen.

De nieuwe kampioen
In 1952 onttroonde Sweet de formidabele Wilfred Kross, de man die toen de meeste
kampioenschappen van Suriname op z'n naam had staan. Achttien wielrenners
verschenen aan de start van deze race waaraan een extra lapprijs verbonden was, wat
inhield dat de rijder die als eerste de eindstreep passeerde een lapprijs van vijf gulden
ontving.
Sweet had hiervoor nooit belangstelling, daar hij om taktische redenen aan het
begin van de race achter de tegenstanders hun verrichtingen bleef volgen.
Hij bleef op korte afstand de kopgroep in de gaten houden. Op het moment dat de
andere renners tekenen van vermoeidheid toonden verhoogde Sweet zijn tempo. Het
gelukte hem meestal in te lopen en een behoorlijke voorsprong te ontwikkelen op de
kopgroep.
Bij deze race gingen zoals eerder gezegd 18 renners van start waarvan slechts 8
de finish haalden. In de vierde ronde had Sweet het geluk om een grote voorsprong
te krijgen op zijn rivaal Kross wiens fiets defekt raakte. Sweet kwam met nog vier
renners in de kopgroep te zitten. Dat waren Gummels, Lieuw A Ngie, Comvalius en
Brewster. In de 8e ronde maakte hij een uitlooppoging. Dit deed hij op de hoek van
de Gravenstraat en de Wanicastraat.
Ter hoogte van de Weidestraat-Wanicastraat in de omgeving van Zwembad Parima
had Sweet een voorsprong van ongeveer vierhonderd meter op zijn achtervolgers.
Hij maakte de fout om om te kijken hetgeen hem enigszins noodlottig kwam te staan.
Zijn fietsketting sprong op dat moment van zijn fiets, waardoor zijn achtervolgers
met het grootste gemak ter wereld hem inhaalden. In een minimum van tijd herstelde
Sweet zijn rijwiel. De kopgroep had op dat moment een behoorlijke voorsprong
genomen.
Sweet was nuchter genoeg om te begrijpen dat het niet gemakkelijk was om deze
flinke voorsprong weg te maken. Zijn grootste rivaal
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W. Kros - als.eerste over de eindstreep.

n.l. Kross had zich nog niet hersteld en was toen nog ver achter. Het gelukte Sweet
na heel veel inspanning om in de 11e ronde de kopgroep aan de Kwattaweg in te
halen.
Intussen had Kross zich nu prachtig hersteld en was heel dichtbij het voorpeleton
genaderd. De verschijning van deze formidabele rivaal joeg de koplopers de schrik
op het lijf. Sweet was echter vast van plan de race te winnen en zelfs een Kross zou
hem daarvan niet kunnen weerhouden. Na jarenlange studie had Sweet de zwakke
plekken van Kross bestudeerd. Het geloof in de overwinning, geput uit het feit dat
hij in deze race kans had gezien een achterstand in te lopen gaf hem de spirit om
door te zetten.
Met deze heldenmoed en groot geloof reed Sweet met vaste overtuiging de
eindstreep tegemoet.
Hij spande zich in de Kwattaweg tot het uiterste in, en het gelukte hem om de
kopgroep met Kross incluis links te passeren.
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Het was in de 15e en laatste ronde. Sweet gaf deze voorsprong niet meer prijs. In
volle concentratie spande hij zich tot het uiterste in en passeerde met een niet al te
grote voorsprong als eerste de eindstreep.
Het was Sweet na jarenlange training en inspanning eindelijk gelukt om
wegkampioen te worden. Voor 1952 was het Sweet met alle inzet nooit eerder gelukt
om als eerste van een grote race te eindigen.
Trots hij vaak grote afstanden voorlag op zijn concurrenten was er altijd weer iets
dat hem dwarsboomde.
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De Geschiedenis van de Atletieksport

De letterlijke vertaling van ‘Atletiek’ is ‘worstelkunst’, doch sinds eeuwenher wordt
hieronder verstaan ‘Het geheel van lichaamsoefeningen, berustend op de natuurlijke
bewegingsvormen van de mens (lopen, springen, werpen) met de bedoeling de
lichamelijke conditie te handhaven of te verbeteren’.
In de Griekse oudheid stond deze sport in hoog aanzien en de verschillende loop-,
spring- en werpnummers vormden tot de 4e eeuw na Christus de basis van de klassieke
Olympische Spelen. Na een afwezigheid van ongeveer 750 jaren, begon in 1154 in
Londen
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De Barrios Meervoudig kampioen 10 km snelloop op de weg
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deze sport in de wereld der sporten weer goed op te komen en de verdere uitbouw
vond plaats na de organisatie van de eerste moderne Olympische Spelen in 1896 in
de Griekse hoofdstad Athene.
De ‘moeder der sporten’ maakte sinds dat jaar een belangrijk deel uit van de om
de 4 jaar georganiseerde Olympische Spelen, doch de IAAF (International Amateur
Athletic Association) die in 1913 werd opgericht zorgde ervoor dat deze tak van
sport in wereldverband op de juiste en goed georganiseerde wijze plaatsvond.
Het is niet precies bekend, wanneer in Suriname voor het eerst wedstrijden werden
gehouden in een van de 3 elementen van de atletiek t.w. lopen, springen of werpen.
Wel is het zeker dat na de 1e wereldoorlog en misschien zelfs daarvoor er ‘openbare
renwedstrijden’ werden georganiseerd op de verjaardag van leden van de Koninklijke
familie.
Deze ‘snellopen’ over een afstand van ca. 10 km werden door het Gouvernement
van de kolonie Suriname gehouden, langs een route dwars door Paramaribo en wel
voor alle geinteresseerde mannen in Suriname.
Echter is uit de periode 1900-1940 zeer weinig bekend en geschreven regels zijn
ook niet aangetroffen.
Deze snellopen werden weliswaar zeer officieel aangekondigd en georganiseerd,
doch aan de sporttechnische zaken zoals: keuring, klasse indelingen, route bepaling,
records, schoeisel, kleding, administratie, etc. werd weinig aandacht geschonken.
Een zeer bekende naam uit het eerste tijdvak in ongetwijfeld die van de renner ‘de
Barrios’, die jaren achtereen de eerste prijs in de snelloop wist te behalen en zodoende
bezitter werd van een zeer moeilijk te bemachtigen wisselbeker.
Na deze periode trad tijdens deze snellopen de renner Madretsma naar voren, die
tot in de jaren '60 heeft deelgenomen aan deze jaarlijks terugkerende snelloop.
Georganiseerde atletiek wedstrijden vonden reeds in de jaren '40 plaats, toen onder
auspicien van de TRIS (Troepenmacht in Suriname) er wedstrijden werden gehouden
tussen leden van
- de Tris
- de Politie
- Padvinders
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Deze wedstrijden vonden afwisselend plaats in het kampement van de TRIS aan de
Gemenelandsweg en op het Oud-SVB-terrein in de Cultuurtuin (CUL).
Na de gebleken interesse en het enthousiasme werd besloten tot de oprichting van
de Surinaamse Atletiek Bond (SAB) op 30 december 1948, onder voorzitterschap
van R. Roelofs, terwijl naast hem o.m. het Betuurslid de Lt. Wellema bijzonder actief
was.
Een tabel hierna geeft enkele namen weer van Atleten, die in deze beginperiode
goede prestaties behaalden.
Militairen
Kluis (100 m)
Zorgvol (100 m)
Babb (100 m)
Spier (100 m)
De Clerque (100 m)
Sallons (speer)
Treurniet (speer)

Mariniers
Lutmarisa (hss)
Keteldijk (ver)

Politie
Rack (ver)
Riedewald (hoog)
Riedewald (100 m)
Sandel (discus)
Lobman (speer)
Lobman (kogel)

Spes Patrae
Pool (ver)
Pool (hss)
Guicherit (100 m)
Sibilo (100 m)

Padvinderij
De Sanders
(all round)
Axwijk (100 m)
Mendesz (100 m)
Wolff (100 m)
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Wolff (ver)
Oostburg (100 m)
Oostburg (ver)
Oostburg (hss)
Wiebers (speer)
Wiebers (palshoog)
Wiebers (100 m)
Pengel (100 m)
Van Eer (hoog)
Huisden (polshoog)
Randamie (ver)
Randamie (hss)

Bovenstaande lijst pretendeert niet volledig te zijn, maar mag zeker een goede greep
uit het grijze verleden worden genoemd. De eerste vrouwen in de atletiek verschenen
omstreeks 1950 in de Arend en wel de Dames van ELVEDO o.l.v. George Wiebers
en DOLORES onder O. Buyne.
Bij de dames kunnen nog de namen van recordhoudsters uit die dagen genoemd
worden als Rinia Smith (100 m) en Mej. Bourne (verspringen).
De periode 1940 t/m 1953 moet aldus gezien worden als een IIe
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periode in de ontwikkeling van de atletieksport in ons land.
Naast de Bondsactiviteiten werden en uiteraard ook op de verschillende scholen
wedstrijden gehouden, en moet zeker niet vergeten worden de snelloop te Bersaba
(8 km) in 1940 georganiseerd door de toenmalige voorzitter van de Staten de heer
Mr. F.H.R. Lim A Po, die gewonnen werd door de debutant Otto Pengel op 14-jarige
leeftijd.
Tenslotte is vermeldenswaard uit de IIe periode het bezoek van een atletiek ploeg
in 1950 aan Guyana o.l.v. Andre Kamperveen en verder bestaande uit Otto Pengel,
Willebrod Axwijk, Jules Kluis en Henk Wolf.

Ir. Marcel Meyer
Jarenlang voorzitter van de Surinaamse Atlethiek Bond. Verzette in die periode enorm veel voor deze
bond.
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De IIIe periode uit de historie van de atletieksport in Suriname werd in 1953 door
Gouverneur J. Klaasesz ingeluid bij de opening van het Suriname Stadion.
Nederland bouwde in Paramaribo een zeer modern stadion en schonk deze aan de
3 daarvoor in aanmerking komende sportorganisaties t.w. de SVB, de SAB en SWK.
Deze IIIe periode 1953 tot het eind van de jaren '50 moet beschouwd worden als een
periode waarin de atletieksport haar absolute hoogte-punt bereikte voor wat betreft
de prestaties in binnen- en buitenland.
Het e.e.a. moet ook in verband met de beschikbare akkomodatie worden gebracht.
De atleten werden in Suriname getrained en kwamen ook in Suriname tot prestaties.
Namen uit de beginperiode van dit tijdperk zijn o.a.
-

Jules Walker (100 m, 200 m, 400 m)
Esajas (800 m, 1500 m, 3000 m)
Balrak (800 m, 1500 m, 3000 m, hoog, 4 × 100 m estafette)
Wolff (ver)
Randamie (Hinkstapspringen)
Sallons (speer)
Belle (kogel)
Lobman (discus)
Elstak (hoog)
van Tuyl (speer)
Madretsma (3000 m)
Heath (polshoog)
Treurniet (speer)

Een belangrijk feit uit de IIIe periode is de verkrijging van rechts-persoonlijkheid
door de Bond op 30-3-1955, terwijl toen het aantal aangesloten verenigingen tot 10
was toegenomen t.w.
AV RODA
AV GAZELLE
AV DE AREND
AV N.P.V.
AV ELVEDO
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AV SURINAM
AV UNI
AV POLITIE
AV TRIS
AV DOLORES

Het eerste wedstrijdreglement van de S.A.B. dateert uit 1949 en heeft tot 1974 stand
gehouden.
Vanaf 1957 braken er moeilijke tijden aan voor de atletieksport in ons land, daar de
SVB haar poorten om nog steeds onbekende redenen voor de atleten dicht deed, en
aan derden toestemming gaf om op de aan de Bond toebehorende sintelbaan paardren
wedstrijden te houden.
Deze periode moet daarom ook gezien worden als de donkere bladzijde uit de
historie van de atletiek (IVe periode 1957-1960).
In de jaren 60 kwam de atletieksport weer moeizaam van de grond na een periode
van absolute stilstand van ca. 4 jaar.
In deze tijd verkreeg de SAB het lidmaatschap van de I.A.A.F. (1960). Atleten
die in deze Ve periode (1960-1964) goede prestaties leverden waren o.m.
Bij de heren
- W Busropan (polshoog, 1500 m)
- E Graeves (hoog)
- J. Veira (ver, hoog, hss)
- E Grep (100 m, 200 m)
- F Blankendal (kogel, discus)

Bij de jurioren
-

De Clerque (kogel, discus)
Van Hetten (hoog)
W Graves (100 m)
H. Morroy (100 m, 200 m)
J. Lieveld (1200 m)
J. Ensberg (ver)
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Bij de dames
-

H. Truideman (100 m)
O. Lynch (kogel)
E. Leetz (speer)
H. Tjon A Kaci (hoog)

De periode 1964-1974 (VIe periode) kenmerkte zich door afwisselende opleving en
neergang, doordat de atleten op nationaal nivo tot de leeftijd van junioren A op
adequate wijze in Suriname getrained konden worden, doch door gebrek aan moderne
akkomodatie en de trek naar Nederland niet verder zich konden ontplooien in eigen
land.
Suriname heeft na Wim Esajas (Rome 1960) meerdere atleten voortgebracht, die
op de verschillende internationale wedstrijden een goede prestatie hebben bereikt.
Behalve deelname aan wedstrijden in het Caraibisch gebied, werd er ook
deelgenomen aan de Centraal Amerikaanse Spelen, Pan-Amerikaanse Spelen en aan
de Olympische Spelen.
Uit deze periode klinken de volgende namen nog vers in het geheugen:
- Eddy Monsels (100 m, 200 m)
- Roy Bottse (800 m, 1500 m)
- Sam Monsels (100 m, 200 m)
- Orlanda Lynch (kogel, discus)

Tijdens de laatste periode van de atletieksport 1974 t/m heden werd de organisatie
van de sport radikaal omgegooid en werd de nadruk gelegd op de beoefening van
deze sport door grotere groepen atleten.
Zo werden de klasse indelingen doorgevoerd varierend van Heren, Dames, via
junioren A t/m D, naar pupillen A en B, waarbij de jeugdigen via een uitgebreid
administratief systeem vanaf hun 7e jaar aan atletiek kunnen doen en in
leeftijdsgroepen van steeds 2 jaar (per groep) een aangepast programma hebben.
Reeds in 1976 was het nieuwe systeem ingewerkt en traden er al kampioenen naar
voren in alle leeftijdsgroepen.
Het zou te ver voeren om in deze beschouwing namen te noemen
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uit alle klassen, doch bij de top atletiek moeten wel genoemd worden.
- O. Lynch (dames kogel, discus)
- G. Pawirodikromo (800 m, 1500 m)
- D. Malone (ver)

Ook werden in augustus 1978 de eerste ‘KERSTEN-GAMES’ gehouden, waaraan
deelnamen, Trinidad, Guyana, Jamaica, Ned. Antillen en Grenada.
Deze spelen waren een onderdeel van de grootse sponsoring van de firma Kersten,
die de Bond o.l.v. Ir. M. Meyer had toegezegd, om alle kosten te dragen i.v.m. het
gereedmaken van een Olympische Ploeg voor deelname aan de Spelen van Moskou
in 1980.
Het huidige Bestuur van de Surinaamse Atletiek Bond o.l.v. Mr. Ramon de Freitas
legt de nadruk op de uitbreiding van de akkomodatie middels het bouwen van het
Atletiek Stadion te Ma Retraite; het verbeteren van de juridische basis van deze
Sportorganisatie door het vaststellen van regels aangepast aan deze tijd en het
uitbreiden van het aantal onderdelen van de atletieksport in Suriname (marathon,
etc).
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Philip Nicolas Goedhart oud onderwijzer op 27 jarige leeftijd vader van: Wardy, Eddy, Madsy, Jenny,
Freddie en Henny Goedhart.
Oprichter ongeschoeide (blootvoeters) afdeling SVB 34 jaar medewerker van de SVB
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Voorgeschiedenis van het Surinaams Voetballen
Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het Suriname Stadion in het jaar 1953,
werd een gedenkboek uitgegeven, waarin onder meer staat dat het heus geen
eenvoudige taak is een overzicht te geven van de historische groei en ontwikkeling
van de voetbalsport in Suriname. Dit komt door de geringe, gebrekkige en welhaast
onvolledige informatiebronnen die voorhanden zijn.
De gegevens voor het samenstellen van dit hoofdstuk werden samengesprokkeld
uit krantenberichten en archiefstukken en voor zover nodig en mogelijk, aangevuld
met betrouwbare herinneringen van vele belangeloze medewerkers.
De eerste aanwijzing voor het bestaan van een voetbalvereniging in Suriname treft
men in de ‘Suriname Almanak’ van 1896 aan. Hierin staat vermeld dat door zekere
Taytelbaum en anderen een voetbalclub werd opgericht, onder de naam van
‘Wilhelmina’. Meer krijgt men uit dit bericht niet aan de weet. Ook Taytelbaum die
er wat meer van zou kunnen vertellen, laat daarbij verstek gaan. Wat hij zich werkelijk
nog kan herinneren is dat ergens in Oldenburg toen nog aan het voetballen wat werd
gedaan. Uit het een en ander moet afgeleid worden dat ‘Wilhelmina’ vrij spoedig
doodbloedde, alleen al om het feit dat er geen tegenstanders voorhanden waren
waarmee krachtmetingen hadden kunnen plaatsvinden.
Johan Bendter, een zoon van de toenmalige direkteur van plantage Berlijn aan de
Commewijne, probeerde omstreeks 1900 het voetbalspel op gang te brengen. Hij
werd in zijn pogingen gesteund door Puthy Themen, Jacques Buth, Eddy Polak en
Stuart Dragten. Ook deze poging resulteerde niet in een krachtige beoefening van
het voetballen.
Eigenlijk duurde het tot het jaar 1909, eer er weer sprake was van wat georganiseerd
voetballen. Dat kwam toen op 6 september van het jaar 1909, kapitien Hirschman,
kommandant der Troepen, een nota aan de gouverneur schreef, waarin hij voorstelde
om een deel van het Gouvernementsplein (nu Onafhankelijkheidsplein) ter
beschikking te stellen van de militairen ter beoefening van het voetbalspel. Hij
vestigde er de aandacht daarbij op, dat hij in navol-
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Paisandu (Br.) - Suriname 1937 Surinaamse ploeg: St. v.l.n.r. H. Landkoer, E. Monkou, Holband,
Kolf, R. Nelom, D. Samson, N. Nahar, Bestuursleden S.V.B. Zegelaar en Kleine. Midd. v.l.n.r. Ch.
Weidenbosch, J. Gouvernante, E. René, Belgrave. Zitt. v.l.n.r. L. Casper, H. Landkoer, J. Monkou,
C. Naloop, Ch. Naloop, Rijzenburg.
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ging van Nederlands Oost-Indie, bereids een aanvang had gemaakt met de beoefening
van het voetbalspel. Volgens kapitein Hirschman leende dit spel zich uitermate goed
voor militaire sportbeoefening, aangezien het een grote mate van behendigheid,
rapheid en doorzicht vereist. Bovendien is het kenmerkend aanvallend karakter bij
het voetballen een vrij goede militaire oefening.
Gouverneur Fock ging akkoord met het voorstel en het terrein werd afgestaan
evenwel onder voorwaarde, dat des zondags niet mocht worden gevoetbald, het gras
geen schade mocht ondervinden en de wandelaars gevrijwaard moesten blijven van
overlast. Nog later heeft kapitein Hirschman erop aangedrongen, dat het
Gouvernement een behoorlijk sportveld moest laten aanleggen, omdat hij dit van
immens belang achtte voor de militairen. Wegens gebrek aan geldmiddelen kwam
zijn voorstel niet van de grond. De vereniging van de militairen droeg als naam,
Militaire Voetbalclub Juliana (M.V.C.J.)
De burgerij bleef bij dit initiatief niet achter. In januari van het jaar 1910 werd door
een vijftig-tal jongelui, overwegend studenten, een vereniging opgericht onder de
naam van S.V.V. (Surinaamse Voetbalvereniging). De heer F.C. Schuitemaker was
bestuurslid van deze vereniging. Met de komst van S.V.V. werden wedstrijden op
gang gebracht met Juliana.
Het eerste verslag van zo'n voetbalontmoeting treft men in ‘De West’ van 5 maart
1910. S.V.V. won toen van het tweede elftal van Juliana met 5 - 2. De opstelling van
het elftal waarmee S.V.V. in het veld kwam voor deze wedstrijd was als volgt:
Ten Houte de
Lange
Piet Payens
Bakker

Van Reyendam

Wildeboer

Da Costa

Nassy

Heutinck

Schuitemaker

Coen
Fernandes

Daan
Fernandes

S.V.V. was geen lang leven beschoren en ging later H.B.S. (Houdt Braaf Stand)
heten. De voetbalvereniging H.B.S. stond er vrij goed voor en werd dan ook de eerste
vereniging met een eigen sportveld dat op het voorland van Ma Retraite werd
aangelegd.
Volgens het nieuwsblad ‘Suriname’ van 25 februari 1910, beston-
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den in dat jaar, behalve de eerder genoemde Juliana en H.B.S. ook nog de
verenigingen Quick en S.S.S. (Sport Staalt Spieren). In die tijd heeft luitenant Van
der Upwich veel bijgedragen tot de ontwikkeling van de voetbalsport in Suriname.
Een van zijn opmerkelijke activiteiten was de organisatie van een wedstrijd tussen
de militairen en een elftal, samengesteld uit de bemanningsleden van het schip
‘Balantia’. Deze op 22 juni 1915 gespeelde wedstrijd werd door de militairen
gewonnen met 3 - 0.
Toen deze overwinning in de nieuwsbladen van Georgetown werd gepubliceerd,
ontstond daar het plan een elftal naar Suriname te zenden. Op voetbalgebied stond
Demerara Suriname een heel eind voor. Ondanks de duidelijke achterstand voelde
men in Suriname veel voor zo'n ontmoeting. Men ging er namelijk van uit dat veel
kon opgestoken worden van een ‘vreemd’ en beter getraind elftal.
De historische ontmoeting vond plaats op 17 augustus 1915. Bij prachtig
voetbalweer ontmoetten de efltallen van Demerara en Suriname elkaar op het
Gouvernementsplein!
Het Surinaams elftal verscheen in kleurig sporttenue met de volgende opstelling
op het Plein:
Heeres
(Juliana)
Flu (Unitas)

Van Amson

Scheermacher
(Unitas)

Cramer
(Unitas)

Levy (Unitas)

Smit (Unitas)

Van Buren
(Juliana)

Wolf (Juliana) Rellum
(Paramaribo)

Van
Leeuwaarde
(Unitas)

Suriname verloor deze wedstrijd met 5 - 0. De volgende middag ging een militair
elftal even roemloos ten onder en wel met 6 - 0. Uit de opstelling van het Surinaams
elftal blijkt, dat in de loop der jaren meer verenigingen waren opgericht. ‘Juliana’
en ‘Concordia’ waren militaire clubs, ‘Unitas’ en ‘Paramaribo’ waren
burgerverenigingen. Willy Levy, die bij de ontmoeting Demerara - Suriname, de
centerhalf-post voor Suriname verdedigde was een gastspeler. Hij speelde namelijk
in een van de lagere elftallen van de Nederlandse eerste-klasser H.F.C. (Haarlem).
Levy kon hier toen meespelen, omdat hij met vacantie in Suriname vertoefde.
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De Demerarianen hadden zo hun eigen oordeel over het Surinaams voetbal van toen.
In krantenverslagen kon men toen lezen dat Suriname wel beschikte over enkele
goede voetballers, maar dat: ‘they lack combination’.
In Suriname bleef Juliana vele jaren de toon aangeven. Als militaire club had
Juliana het nadeel, vrij veelvuldig goede spelers te moeten derven, die gedetacheerd
werden naar de distrikten. In het jaar 1916 kwam er nog een militaire vereniging bij
onder de naam van U.D.I. (Uitspanning Door Inspanning). In dat zelfde jaar werd
ook de vereniging ‘Valour’ opgericht.
De voetbalontmoetingen met ‘buitenlandse elftallen’ bleven beperkt tot wedstrijden
met elftallen van de Nederlandse oorlogsschepen, die op gezette tijden Suriname
aandeden.
Zo speelden in 1910 Juliana en H.B.S. tegen een elftal van de ‘Utrecht’. In 1916
boekten een militair elftal en S.V.V. overwinningen op een elftal van het oorlogschip
‘Kortenaer’.
Ook onder voetbalsupporters van her kon het wel eens de spuigaten uitlopen. Zo
ontstond in december 1916 bij een wedstrijd op het Gouvernementsplein, een
knokpartij tussen burgers en militairen, met als gevolg, relletjes in het anders zo
vredige Paramaribo.
Deze uitspattingen waren voor de Prokureur-Generaal en de Kommandant van de
Troepenmacht aanleiding om krachtig op te treden tegen de knokkende ploegen. De
mogelijkheid is niet uitgesloten dat dit alles aanleiding was voor weinig of geen
voetbalontmoetingen gedurende het jaar 1917.
In 1922 werd ‘Go Ahead’ opgericht. Het is deze vereniging niet voor de wind gegaan.
Go Ahead maakte sportgeschiedenis door zich in een wedstrijd tegen de militaire
club U.D.I. met 13 - 0 in de pan te laten hakken: een unieke en welhaast nooit
herhaalde uitslag in de Surinaamse voetbalsport.
In deze periode herleefde de belangstelling voor een tweede ontmoeting met de
Demerarianen.
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Drielanden tournooi - Suriname, Aruba (Voorwaarts) Demerara. Suriname - Demerara 1947
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Hardwerkende S.V.B. Pioniers

S. Mobacht †

Dr. Van Ommeren

P.A.R. Kolader †
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E.Ph. Samson †

J.A. Drielsma †

J. Stenhuys †
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W. Bos Verschuur

W. Hewitt †

M.Th. Hijlaard †
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Dr. J. Monkou †

R.H. Bleyert

P. van der Kuyp †
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E. de La Fuente †

J. Gouvernante

L. Duin
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J.H. Wijngaarde †

Soerel

R. Emanuels
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V. Orna †

Dr. Ir. F.E. Essed

Dr. P. Polak
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E. Samson

J. Schavet

Dr. Essed
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Mevr. Slengaard

Dr. I. Jamaludin

Dr. C. Loe †
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Dr. A. Landvreugd †

A. Belgrave

A. Kluis
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F. Juda

A. Kamperveen

H. Letnom
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H. Leeuwin

A. Abercrombie

E.A. Rudge
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F. Goedhart

M. Rodgers
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De Wielrennerij van Toen tot Nu

De Surinaamse Wielrenners Bond, later omgedoopt in Surinaamse Wielren Unie,
werd opgericht op 7 Juni 1952 en een jaar later zag het bestuur er alsvolgt uit: Phedor
Emanuels (Voorz.) Jacques Stuger (secr.) Harold Heath (penningm.) W. Axwijk,
Brewster, Lieuw-Choy en mej. Olga Sumter (commissarissen).
De aangesloten verenigingen waren: Atoomsprinters, Smoko, Elvedo, Rambler.
De renners waren verdeeld in een A + B en een dames afdeling.
In de A. Afdeling hadden wij de volgende renners:
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Atoomsprinters:

Brewster, Luitgarden.

Smoko:

Wilfred Kross, H. Heath, Coutinho.

Elvedo:

Ferrier, Comvalius.

Rambler:

Frank Moll, Eugene Liauw A Ngie,
F. Sweet, Gummels.

B. Afdeling:
Atoom:

B. de Vlugt, Bosman, Ramdew, Fillemon.

Smoko:

Manboth, H. van Zwevel, Hoefdraad,
Groise.

Rambler:

Lo Fo Sang.

Elvedo:

Grebmijn, Proeve.

De Dames Afdeling:
Smoko:

Truus Mack

Atoom:

Ina Landvreugd

Elvedo:

Guthman

De wielrennerij heeft goede prestaties bereikt, zowel nationaal, als internationaal.
De Surinaamse wielrenners hebben deelgenomen aan wedstrijden in vele landen
van het Caraibisch gebied: landen als Guyana, Trinidad en Tobago, Barbados, de
Ned. Antillen, deze landen hebben tegenbezoeken gebracht. De veelvuldigheid van
buitenlandse wedstrijden heeft het Surinaamse peil omhoog getrokken. Bezoeken
aan Frans Guyana en overige landen in het Caraibisch gebied behoorden niet tot
uitzonderingsgevallen.
Suriname had zelfs jaren geleden een vertegenwoordiger (Gerard Brunings) in
Europa.
De Surinaamse Wielren Unie kon deelnemen aan alle buitenlandse-kampioen
schappen op de weg alsook op de baan. Het was immers toegetreden tot de U.C.I.
(de wereld organisatie voor wielrenners Union Cycle International).

Sosis
Van de Sosis werd veel steun ontvangen vanaf haar oprichting, zowel financieel
(aanschaf van nieuwe fietsen, kleding, diversen, reiskosten vise versa naar
verschillende landen, handgeld, enz. enz.) als bij de organisatie (materiaal, trophee's,
en andere prijzen bij
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wedstrijden) en de begeleiding (Juryleden, filmavonden, comsumptie enz. enz.)
De Surinaamse Wielren Unie is de SOSIS bizonder erkentelijk geweest voor deze
buitengewone steun.
Enkele bekende personen die bestuursleden van de S.W.U. zijn geweest: Edgar
Wijngaarde, Eddie Bruma, Pater Mulder, Andre Kamperveen, Roy Emanuels.
Hieronder volgt een overzicht van de jaarlijks gehouden Wegkampioenschappen.
1948

Wilfred Kross
(op tourfiets Parbo - Paranam - Parbo)

1949

Wilfred Kross
(15 ronden van 7 km om de
Kernkampweg)

1950

Wilfred Kross
(15 ronden van 7 km om de
Kernkampweg)

1951

Wilfred Kross
(Internationaal als boven 15 × 7 km)

1952

Frederik Sweet (op 41-jarige leeftijd)

1953

Eugene Liauw A Ngie

1954

Eugene Liauw A Ngie

1955

Eugene Liauw A Ngie

1956

Eugene Liauw A Ngie

1957

Herman Azijnman (10 ronden van 7 km)

1958

Frans Zwirs (Ned. militair) (10 ronden
van 7 km)

1959

Henk Butner

1960

Chris van Lierop

1961

Chris van Lierop

1962

Frank Foort

1963

Stanley Hunte

1964

Stanley Hunte

1965

Gerard Brunings

1966

Gerard Brunings

1967

Alan Fraenkel
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Gerard Brunings

1969

Ronny Gunther

1970

Kenneth Henri
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1971

niet gereden

1972

Kenneth Henri

1973

Iwan Baal

1974

Iwan Baal

1975

en verdere jaren is niet gereden, door of
vanwege de Surinaamse Wielren Unie.

Enkele records:
1.000 m

Chris van Lierop

1 min. 22.6 sec.

1960

2.000 m

Wilfred Kross

2 min. 47.8 sec.

1953

3.000 m

L. Gunther

4 min. 42.6 sec.

1967

Ina Landvreugd

5 min. 21.6 sec.

1953

5.000 m

Eugene Liauw A
Ngie

7 min. 33.2 sec.

1953

10.000 m

Gerard Brunings

14 min. 21.7 sec.

1968

15.000 m

Frank Foort

24 min. 7.0 sec.

1960

20.000 m

Henk Wolfert

28 min. 32.4 sec.

1968
(in Guyana)
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J. Stuger, groot stimulator van de Surinaamse wielersport
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Inhoud deel II
Sporthelden uit ons Verleden 1900 - 1960)
Dr. H.C. van Ommeren - Allround Sportpionier
A. Refos - Zeppelin
S. van Sichem - Allround Sportsman
J. Lashley - Topatleet
L. Casper - Topvoetbal - Cricket
W.A. Cramp - Bokser
Pietje Fraenkel - Topvoetballer
P. Bourne - Topcricket
C.L.Th. Adamson - Topcricket - Voetbal
A. Mansour - Topcricket
L. Rijzenburg - Topvoetbal
E. Zwakke - Topvoetbal - Korfbal
Lobman - Topatleet
J. Monkou - Topvoebal
J. Promes - Topvoetbal - Cricket - Korfbal
A. Kamperveen - Topvoetbal - Basketbal
C. Lochem-Mannen - Topwielrenster - Basketbal
A. Deira - Topvoetbal - Korfbal
C. Naloop - Topvoetbal
H. Mijnals - Topvoetbal
M. Kruin - Topvoetbal
E. Sparendam - Topvoetbal
Lo-A-Njoe - Topwielrenner
C.H. Marbach - Topvoetbal
Bakas Adjied - Topdammer
Historische groei van het Damspel
Basketbal Geschiedenis van Suriname
Worstel Geschiedenis van Suriname
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