
Adjiedj Bakas (1963) is trendwatcher en schrijver. Hij
verkocht meer dan een half miljoen boeken die tot in
het Chinees zijn vertaald. In zijn nieuwste boek blikt
hij vooruit op de zorgindustrie.

tekst FRANS BOSMAN
foto’s HARMEN DE JONG

Nickerie
“In dat piepkleine slaperige dorpje
tussen de rijstplantages ben ik ge-
boren. Later gingen we naar Para-
maribo. Na mij kwamen er nog twee
zussen. Ik ben nog wel eens terug-
geweest naar het kerkje waar ik ge-
doopt ben.”

Nederlands Hervormd
“Mijn ouders waren onderwijzers.
Vader was moslim, moeder hindoe.
Ze werkten op dezelfde school
en werden verliefd. Maar twee gelo-
ven op een kussen, daar slaapt de
duivel tussen. Ze hebben toen alle
religies verkend. De dominee in Nic-
kerie sprak hun het meeste aan.
Dus werden ze Nederlands Her-
vormd. Een bevrijding: als ex-hin-
doe mocht mijn moeder toen de hei-
lige koe opeten. Als moslim dronk
mijn vader whisky uit een theekop-
je. Dan zag Allah het niet. Maar uit
een glas vond hij het toch lekker-
der.”

Schande
“Welnee. Mijn oma van moeders-
kant zei: wij hindoes hebben zes
miljoen goden, daar kan Jezus wel
bij. Mijn oma van vaderskant zei te-
gen mijn moeder Soemitra: prima,
maar ik krijg je hindoenaam niet uit
mijn strot. Vind je het goed als ik je
aanspreek met de moslimnaam Re-
hana? Mijn moeder, een pragmati-
sche vrouw, vond dat best. Ze werd
de favoriete schoondochter die vrij-
wel alle juwelen van oma erfde. ”

Prem Radhakishun
“Een schatje. De enige heteroman
met wie ik op de bank naar Abba-
shows kan kijken. We zaten op de-
zelfde school in Suriname. Toen al
een druktemaker. En nog steeds met
dezelfde vrouw die hem met één
blik stil krijgt.”

Dammen doet Denken
“Mijn vader was damkampioen in
Suriname. Hij maakte dat program-
ma voor de Surinaamse tv. Ik vond
het vervelend dat hij BS-er was, Be-
kende Surinamer. Op school werd ik
aangesproken op wat hij op tv zei.
Nu word ik aangesproken op mijn
uitspraken op de tv.”

Spelling
“Om vier uur in de ochtend, voordat
hij naar zijn werk ging gaf mijn va-
der me bijles in de exacte vakken.
Van mijn moeder kreeg ik bijles
grammatica. Dat werd er echt inge-
ramd. Als ik nu sollicitatiebrieven
van academici zie, denk ik: ga maar
op taalcursus in Suriname.”

Zelfmoord
“Nickerie heeft het hoogste zelf-
moordcijfer van Suriname, omdat

klapstoel14 ZATERDAG 7 MEI 2011


