
 
 
 
 

Bijeenkomst 2014: Suriname en de Caraïben in 

de 20e eeuw 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

 

Op zaterdag 22 november a.s. organiseert de Stichting Instituut ter Bevordering van de 

Surinamistiek (IBS)  in samenwerking met de Werkgroep Caraïbische Letteren een 

bijeenkomst met als titel: Suriname en de Caraïben in de 20e eeuw. 

 

Locatie en plaats: OBA, Oosterdokskade 143, in Amsterdam. 

De officiële opening van de dag is om 19.00 uur.  Inloop vanaf 18:30 uur.  

Entree € 7,50 

 

Het programma vindt u aan de achterzijde van deze brief. 

Traditiegetrouw zult u op deze dag ook de Surinamica boekenstands aantreffen. 

Hopende u op deze dag te mogen begroeten, verblijven wij met vriendelijke groet. 

 

Stichting I.B.S.    

routebeschrijving 

 De Centrale Bibliotheek is goed bereikbaar per Openbaar Vervoer. Metro's, trams en bussen stoppen 

vlakbij de Centrale Bibliotheek. Vanaf de halte Amsterdam Centraal Station is het nog enkele minuten 

lopen. De Centrale Bibliotheek bevindt zich aan de linkerkant van het Centraal Station (als u met uw 

rug naar het station staat) U loopt voorbij de trams en langs het Double Tree By Hilton hotel. Aan het 

einde van de Oosterdokskade ziet u de Centrale Bibliotheek. 

Komt u met de auto, volgt u dan de borden naar de Oosterdokskade. U kunt onder andere parkeren in 

de Oosterdok parking. Deze parkeergarage ligt naast het Centraal Station en is bereikbaar vanaf de 

A10. Vanaf de garage is het slechts enkele minuten lopen naar de Centrale Bibliotheek. Kijk voor 

meer informatie op: http://www.parkingcentrumoosterdok.nl/     

           Z.O.Z.  



 
 
 

Suriname en de Caraïben in de 20e eeuw 

Bijeenkomst ter gelegenheid van de verschijning van het dubbelnummer van OSO, Tijdschrift voor 

Surinamistiek en het Caraïbisch gebied in samenwerking met de Werkgroep Caraïbische Letteren. 

 

Programma 

Voorzitter Yvon van der Pijl 

18.30 –  19.00 uur Inloop 

19.00 –  19.10 uur Opening door Peter Sanches, Voorzitter IBS 

19.10 –  19.20 uur  Rosemarijn Hoefte: Suriname in the Long Twentieth Century 

   Domination, Contestation, Globalization 

19.20 –  19.30 uur Peter Meel:  Man van het moment: 

Een politieke biografie van Henck Arron 

19.30 –  19.55 uur Discussie onder leiding van Hans Ramsoedh met beide auteurs en Q &A zaal 

19:55 –  20.05 uur Aanbieding eerste exemplaar Man van het moment 

20.05 –  20.50 uur Documentaire: Tropengraf 

20.50 -  21.00 uur Q & A over de documentaire met de makers o.l.v. de dagvoorzitter 

21.00 uur  Afsluiting 

21.00 -  22.00 uur Informeel samenzijn met verkoop boeken en gelegenheid tot signeren 

   biografie Henck Arron 


