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Het slavenschip Leusden 



ER IS EEN GROTE NORSE NEGER

er  is een grote norse neger in mij neergedaald
die van binnen dingen doet die niemand ziet
ook  ik niet want donker is het daar en zwart

maar ik weet zeker hij bestudeert er
aard en struktuur van heel mijn blanke almacht

hij morrelt eerst aan halfvermolmde kasten
dan voel ik splinters schieten door mijn schouder
nu leest hij oude formulieren dit is het lastigst
teveel slaven trok ik af van de belasting

Uit: Lucebert

Val voor vliegengod

Amsterdam 1972
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Ter verkrijging van de graad van doctor
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prof. dr. D.C. van den Boom
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in het openbaar te verdedigen in de  Agnietenkapel

op vrijdag 21 oktober 2011, te 10.00 uur

door 

Leonard Willem Balai 

geboren te Paramaribo, Suriname
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Afbeelding omslag: Portret van Jack, een zwarte plantageslaaf uit South-Carolina. Daguerrotype uit 
ca. 1850. (Harvard University)
Inzet: Schip voor de kust van Suriname bij Fort  Amsterdam. Aquarel door P. J. Benoît, 1830 (Universiteit 
van Amsterdam)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 
1912 juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, 
Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen 
te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van 
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Au-
teurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van de afbeeldingen te achterhalen. Recht-
hebbenden die in dit verband niet zijn benaderd wordt verzocht zich met de uitgever in verbinding 
te stellen.

Van dit proefschrift is ook een handelseditie verschenen onder ISBN 978.90.5730.729.4 
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