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 ‘De groeten aan de koningin’: Reis door Suriname 
Lezing met dia’s door Karin Anema 

Door: Studium Generale TU Delft & Etnografische Vereniging Delft 
 

Datum: Maandag 15 december 2008 om 20.15 uur  
Locatie: Van der Mandele zaal van Museum Het Prinsenhof, ingang Oude Delft 183, Delft  

De zaal is open vanaf 19.45 uur. De toegang tot deze bijeenkomst is gratis. 

 
 
Switi Sranan, een land zo anders dan Nederland en toch vertrouwd; zo ver weg en toch dichtbij. Suriname heeft 
een rijkdom aan culturen en een betoverend binnenland. De groeten aan de koningin – reis door Suriname  is een 
weerslag van mijn reizen door het complexe Suriname. Van Paramaribo, een migrantenstad, tot in het hart van de 
Amazone waar ik ontmoetingen heb met verschillende indianengroepen. Ook ontmoet ik de marrons – de 
nakomelingen van de gevluchte slaven. Hier word ik deelgenoot van de kennis van een Surinaamse medicijnman 
en hoe de westerse wereld met dit soort inheemse kennis omgaat. 
 
Suriname heeft nog steeds een voelbare band met Nederland, dat voortdurend en op heel verschillende manieren 
je pad kruist. Suriname is tegelijkertijd een confrontatie met onze eigen geschiedenis. 
 
 
 

   
 Surinamerivier          Visverkoop  

 
 
 
Karin Anema (1955) studeerde landschapsarchitectuur aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Enige tijd na 
haar afstuderen besloot zij voor een journalistieke toekomst te kiezen. Sinds 1985 heeft zij haar eigen bureau voor 
journalistieke producties en fotografie.  
Ook staan op haar naam dertien boeken over sociaal-culturele onderwerpen. De onderwerpen lopen uiteen van 
cultuur en ontwikkelingssamenwerking tot natuur. Daarnaast schrijft zij literaire reisboeken. Van haar verschenen 
Mexicaanse sneeuw, De weg naar Villarbón, De Noorse liefde van W.F.Hermans en De groeten aan de koningin. 
Zie: www.karinanema.com  
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