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HET PAUPERPARADIJS: 
Leesclub 04-06-2012 

 

Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis beschrijft journaliste 
Suzanna Jansen (1964) anderhalve eeuw Nederlandse armoede en wat 
daar aan gedaan werd, te beginnen met het heropvoedingexperiment in 
Veenhuizen in Drenthe. Jansen ontdekte dat haar overgrootmoeder in 
1856 werd geboren in een van de drie grote gestichten in Veenhuizen. 
Hier probeerde men sinds 1823 wezen, landlopers, arme stadsgezinnen 
en andere arme sloebers via hard werken, tucht en orde her op te voeden 
tot nuttige, keurige burgers. 

  

  

Naam: Suzanna Jansen  

Geboren:  1964 in Amsterdam 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biografie 

Suzanna Jansen is geboren in Amsterdam. Ze volgt een balletopleiding aan de Rotterdamse 
Dansacademie van 1983 tot 1985, en maakt daarna de overstap naar de studie Communicatie 
aan de HEAO in Utrecht. Als projectleider bij een marketing- en mediabedrijf in Amsterdam is ze 
in de jaren negentig nauw betrokken bij de oprichting van Independent Media, het 
uitgeefconcern van Derk Sauer en Annemarie van Gaal in Moskou. Van 1995 tot 1997 werkt ze bij 
Independent Media in Rusland, onder meer als assistent-uitgever van verschillende bladen.  
 
Het jaar daarop kiest ze in Moskou voor de journalistiek: eerst als researcher voor documentaires 
van de VPRO en VRT, later als correspondent voor het Belgische dagblad De Morgen en als 

freelancer voor onder andere NRC Handelsblad, HP/deTijd en Opzij.   
 
Terug in Nederland in 2002 schrijft ze reportages voor onder meer Trouw en Intermediair. Al 
gauw stuit ze op de roemruchte bedelaarskoloniën van Veenhuizen, en haar familiegeschiedenis 
daar. Een beoogd artikel over dat langdurige en unieke heropvoedingexperiment in het Drentse 
veen loopt uit op een boek, dat in januari 2008 verschijnt onder de titel Het pauperparadijs, een 
familiegeschiedenis. Dit boek wordt onverwacht een bestseller, waarvan na drie jaar meer dan 
200.000 exemplaren zijn verkocht.  
 
Sindsdien geeft Suzanna Jansen regelmatig lezingen over Het pauperparadijs en werkt ze aan 
nieuwe onderwerpen. In oktober 2010 verscheen De pronkspiegel, een bundeling van een paar 
van haar journalistieke verhalen uit Moskou.   
 
De hemel is goud, biografie van een race werd in maart 2011 gepubliceerd. Voor dit verhaal 
speelt Suzanna Jansen met feit en verbeelding: ze versnijdt een historische reconstructie met een 
verhaal dat aan haar verbeelding is ontsproten, maar tegelijk herkenbaar is gesitueerd in het 
decor van de werkelijkheid.  
 
In juni 2011 studeerde ze af aan Theaterschool de Trap in Amsterdam met als afstudeerrichting 
theatermaken. Ze zegt hierover: 'Voor mij ligt schrijven en theatermaken dicht bij elkaar. Ik wil 
de taal van het theater verkennen omdat sommige verhalen in die vorm veel meer tot hun recht 
komen.' Op dit moment werkt ze aan een theatertekst.  
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Bron: www.suzannajansen.nl  
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