
 

Laatste Hindoestaanse immigrant naar Suriname overladen 
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Een zachtaardig en rustig mens. Zo beschrijven familie en vrienden Goeroepersad Girbaran. 

Hij was de laatste Hindoestaanse immigrant uit India die leefde. Girbaran overleed op 

zaterdag 22 januari in Nederland en de crematie heeft op woensdag 26 januari 

plaatsgevonden. De 98-jarige Goeroepersad Girbaran vestigde zich de afgelopen tien jaren in 

Nederland. Als baby van 21 dagen ging hij in 1931 met zijn ouders op de boot naar 

Suriname. Hij kwam op 7 juli 1913 met het stoomschip Chenab II in Suriname aan. 

Vanaf zijn komst in Suriname tot zijn 88ste jaar woonde Girbaran in Nickerie. Zijn 

woonadres was op Van Drimmelenpolder waar hij ook een actieve landbouwer was. 

Girbaran kreeg acht kinderen, zes zonen en twee dochters. Hij ging in 2001 naar Nederland, 

omdat vrijwel zijn hele familie daar woonde. Girbaran had altijd de wens om eens naar 

India te gaan om daar zijn families op te zoeken. Sinds zijn komst als baby- immigrant is hij 

nimmer naar India teruggegaan. Door omstandigheden heeft Girbaran die wens niet kunnen 

vervullen, zegt een zoon van de overleden laatste immigrant. Girbaran heeft zich altijd een 

Surinamer gevoeld. “Hij is één van de laatste overlevenden uit de periode van het 

indentured labour system dat zo treffend is beschreven door dr. Bhagwanbali in zijn boek 

‘De nieuwe awatar van slavernij - Hindoestaanse migranten onder het indentured labour 

system naar Suriname 1873-1916”, schrijft de historicus Dew Baboeram in zijn nieuwsbrief. 

Prem Girjasing, die heel nauw zaken rondom de Hindoestaanse immigratie en de 

Surinaamse geschiedenis volgt, vindt dat Goeroepersad Girbaran postuum een erkenning en 

onderscheiding moet krijgen. Zelf kwam hij in 1998 erachter dat Girbaran en Sadal van 

Koewarasan de laatste nog in leven zijnde immigranten waren. De toenmalige Surinaamse 

regering had de twee immigranten toen gehuldigd. Girjasing vindt dat Girbaran een 

eervermelding en onderscheiding toekomt. 

Girbaran laat naast de kinderen ook achter 42 kleinkinderen, 49 achterkleinkinderen en 2 

achter achter kleinkinderen. 
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For news in English text follow: 

http://www.thedailyherald.com/index.php/supplements/weekender/13316-last-indian-migrant-passes-as-india-

honours-indentured-labourers.html 
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