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We zitten lekker
op de wind en de
hindoestaanse buren
lachen nieuwsgierig naar
me. Aan de overkant
wordt druk gewerkt aan
nog een stenen aanbouw.
Bijna onherkenbaar
staat in het midden
de Bruynzeelwoning
van weleer. ‘Het was zo
makkelijk hè, je kon op
een plaatje zien wat je
kreeg en dan bestelde je
dat gewoon. Je kocht je
kavel, bestelde de woning
en dan even later stond
de woning er al kant en
klaar. Makkelijk, snel
te bouwen en niet duur
waren ze. Hout is veel
koeler dan steen maar aiai
dat onderhoud, het gaat zo
rotten! Ze hadden ze van
ceder moeten maken, net
als de kathedraal!’

Vraag op straat in
Paramaribo, Suriname
aan iemand of hij
Bruynzeelwoningen
kent en hij zal vertellen
dat hij zelf, zijn tante
of een kennis in
zo’n woning woont.
Bruynzeelwoningen
zijn door heel
Suriname te vinden en
zijn beeldbepalend
voor de woonwijken
van Paramaribo.
Met het boek
‘Bruynzeelwoningen
in Suriname’ willen
de auteurs Karolien Janssens,
Marte Wierenga en Dirk Laporte deze waardevolle
woningbouwgeschiedenis vastleggen. Het boek, met veel
foto’s van Waldemar “Waldy” Nods, verschijnt eind 2018:
lees nu alvast meer!

Tegenwoordig kennen we
Bruynzeel van de keukens
en potloden, maar indertijd
had de ondernemersfamilie
Bruynzeel houtfabrieken in
Nederland en buitenland.
Willem Bruynzeel richtte in
1947 de Bruynzeel Suriname
Houtmaatschappij op, die
gezaagd en geschaafd hout,
triplex, spaanplaat en vloeren
produceerde. Toen in de jaren ’50
de woningnood groot was en de
houtfabriek naar een toepassing
voor houtrestanten zocht, waren
de Bruynzeelwoningen een
oplossing. De bouwpakketten
waren gedurende 40 jaar een
groot succes en Bruynzeel zou een
belangrijke werkgever in Suriname
worden.
We staan op de hoek van
de Slangenhoutstraat
in de schaduw van een
wijde amandelboom. In
mijn rug prikt het beeld
van het overwoekerde
stalen casco van de
Bruynzeelloods op het
oude fabrieksterrein op
Beekhuizen. De oude
man voor mij schudt
zijn hoofd en zegt: ‘Ik
schaam mij, maar wat
kan ik doen?’ Hij lacht
met weinig tanden.

Houten woningen zijn niet nieuw voor Surinamers
maar Bruynzeelwoningen waren bouwpakketten die
gemakkelijk, snel en goedkoop in elkaar gezet konden
worden. Met plafonds van triplex, de binnenwanden
afgewerkt met spaanplaat en vloeren van strokenparket
waren de woningen het toppunt van moderniteit. En met
de kenmerkende verticale schroten in twee kleuren op de
gevels domineren de Bruynzeelwoningen vanaf 1960 het
straatbeeld van de nieuwe woonwijken van Paramaribo.

Maar wat maakte een
Bruynzeelwoning nu een
Bruynzeelwoning?
Hoe werden de woningen
gebouwd en waarvan
werden ze gemaakt?
Waarom zijn er zoveel
van gebouwd en door wie
werden ze bewoond?

Nooit werden de Bruynzeelwoningen
onderzocht en beschreven, tot nu toe!
Dit boek is gebaseerd
op de masterthesis ‘De
geschiedenis en typologie
van de Bruynzeelwoningen
in Suriname’ door Karolien
Janssens (promotor Dirk
Laporte) en bewerkt door
Marte Wierenga. Het
boek brengt ontstaan,
kenmerken, woningtypen,
bouwwijze, materialen
en doelgroepen van
de Bruynzeelwoningen
op een mooie manier
in kaart, ondersteund
door beeldmateriaal en
historische documenten.
In het boek vertellen
bewoners en medewerkers
van Bruynzeel en Bosbeheer
hun eigen verhaal en zo
ontstaat een bewogen en
complex tijdsbeeld van
de Bruynzeelwoningen en
de Bruynzeel Suriname
Houtmaatschappij.

Levert u ook een
bijdrage?
Om het boek bereikbaar te
maken voor inwoners van
Suriname is sponsoring
nodig. Dat kan financieel
door een bedrag over
te maken of door vaste
afname van (een aantal)
boeken. Bij een bijdrage of
besteding van 500 euro of
meer wordt uw (bedrijfs)
naam vermeld in het boek.
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‘Rond 1995 werkten er nog
wel 1200 mensen en er
waren zeven sleepboten,
die over de rivier het hout
kwamen brengen. Achter
zo’n sleepboot hingen
zeker tien pontons met
rondhout eronder. Toen
Bruynzeel naar Suriname
kwam kregen zij een
houtconcessie zo groot! Ze
dachten zeker we zijn de
enige hier, anyhow, ze zijn
belangrijk geweest voor
Suriname. En zo jammer,
er is niks van over, de hele
fabriek is kapot, je gaat
huilen als je het ziet. Er
werkten zoveel mensen
daar en de kwaliteit was
heel goed.’ Hij schudt
opnieuw zijn hoofd.
Dit boek komt mede tot stand
dankzij: Universiteit Antwerpen,
Anton de Kom Universiteit
van Suriname, Vlaamse
Interuniversitaire Raad,
ADEKUS, Stichting Gebouwd
Erfgoed Suriname, Nederlandse
Ambassade Paramaribo,
Bruynzeel Museum te Bergen
op Zoom, Hadwil Foundation te
Tilburg en Stichting Casade te
Waalwijk

