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Woord vooraf

Bij het schrijven van dit boek heb ik veel steun gekregen van veel mensen. Saskia de Graaff en

Pauline van Hezik hebben me wegwijs gemaakt in de bronnen van de Evangelische Broeder

Gemeente in het Rijksarchief Utrecht. Helen Doelwijt en Carlos namen deze taak van hen over

in Paramaribo. In Herrnhut zelf was het Renate Böttner die ik met talloze vragen h e b

b e s t o o k t .

Van alle medewerkers op het Centraal Bureau voor Burgerzaken in Paramaribo wil ik

vooral Rudy Bottse, mevrouw Echteld en de heer Nanku bedanken. Ook de inzet van de heer

Telgt (Landsarchief ) en Maurits Hassankhan (Anton de Kom-Universiteit) mag niet onver-

meld blijven. De monotonie van het dagelijkse leven in de Surinaamse archieven werd op

aangename wijze onderbroken door de verhalen van Heinrich Helstone. Wat kan die man

vertellen! De gastvrijheid en vriendschap van Roël, Nilda, Naomi, Patrick, Michael en

Caroline Chien-Fo-Sieeuw-Flijders zijn in mijn geheugen gegrift en zullen niet gauw over-

troffen worden.

Ik heb een groot beroep gedaan op Irene van Gessel en Wim Hollenberg. Die heb ik pas

echt de benen uit het lijf laten lopen. Van alle medewerkers van de afdeling Informatie en

Communicatie Technologie (ICT) dank ik hen in het bijzonder. Ook Frans Deutekom, Ada

Tieman en Maartje Uneputty hebben hun steentje bijgedragen. Esther Strijk ben ik erkentelijk

voor het vertalen van de Engelse samenvatting.

Gert de Bruin, Patrice Geerling, Yvonne Meijer-Boode, Vincent de Rooij, Bert Schijf en

Koen Schouteren ben ik dank verschuldigd voor het kritisch lezen van het manuscript en de

waardevolle suggesties.

Alex van Stipriaan wil ik danken voor de inzet en tijd die hij heeft vrijgemaakt om me te

informeren over de slavenregisters in Suriname. Zonder hem had ik niet kunnen beginnen.

Jürgen Peitz heeft me leren programmeren. Zijn onderwijsmethode leidde vooral in het

begin tot extreme gemakzucht van mijn kant. In de avond kon ik het probleem naar Berlijn

e-mailen en de volgende ochtend lag de oplossing in de elektronische brievenbus. Zonder

hem had ik mijn werk niet kunnen voortzetten. Ineke Meijer heeft niet alleen de grafische

vormgeving van dit proefschrift voor haar rekening genomen. Ik sta bij haar ook in het krijt

voor het dagelijks ‘verplicht’ aanhoren van talloze methodologische futiliteiten. Zonder

haar had ik dit proefschrift niet afgemaakt.
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