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t h e w o n d e r f u l w o r l d o f Su ri n a m e
Geachte lezer,

Voor deze zesde editie van dit i love su magazine mag ik namens de directeur, Freddy
Abdoelrahim, het voorwoord tot u richten. Ik doe dit met plezier omdat ik zowel toerisme en

VOORWOORD

Suriname een heel warm hart toedraag.

Het zal u niet verbazen dat het toerisme in Suriname ook een zeer zware klap heeft te incasseren
in dit “COVID-tijdperk”. Als manager van de Waka Pasi, de nieuwste hot spot van Suriname, kijk ik
op het moment dat ik dit schrijft, uit op een haast verlaten promenade. Natuurlijk is het zaak om
alle gezondheidsvoorschriften in acht te nemen en te houden en is het goed dat de locale bezoekers
zoveel mogelijk thuis blijven; de buitenlandse toeristen zijn allemaal reeds vertrokken
c.q. gerepatrieerd. Helaas is niet het nu nog niet te voorzien wanneer de toeristenstroom richting
Suriname weer op gang zal komen. Maar dat de locale bezoekers steeds vaker de Waka Pasi weten
te vinden blijkt nu zelfs uit het feit dat de “rust” voor velen aanleiding is om een prachtige
jog-en looproute individueel uit te zetten.

In de tussentijd is de Waka Pasi uitgebreid met de Baka Pasi (van Roosenveltkade is helemaal
gerehabiliteerd) waar er 9 nieuwe cabana’s zijn bijgekomen aan de zijde van de Kleine Combe.
De uitbreiding is in de afrondende fase, prachtige cabana’s met pergola’s, de reeds bekende
“Flintstone bankjes” hebben ook hier een plek gevonden waar de bezoekers aangenaam zullen
kunnen zitten. Ook wordt aan de overzijde van de cabana’s van de Waka Pasi in de Palmentuin, de
bouw van een prachtige Open Air Gym met zeer moderne trainingsapparaten binnenkort afgerond
en kunnen de bezoekers straks ook een potje schaken op het grote bord in de schaduw van
de prachtige bomen.

De ondernemers op de Waka Pasi hebben uiteraard te kampen met de mindere aanloop en noch minder verkopen maar hebben er alle vertrouwen in dat
de Pasi na deze periode weer de plek zal zijn waar mensen komen wandelen,
uitwaaien en hun aangeboden producten zullen kopen. Met vereende krachten zullen wij de toeloop
naar de Waka Pasi weer opstarten en stimuleren middels leuke en interessante activiteiten, waarvan
u in het “I love SU magazine” kennis zult kunnen nemen.

Behalve er nu extra voor te zorgen dat u gezond blijft, is deze voor velen minder actieve weken, ook
een mooie periode om weg te dromen en plannen te maken voor uw eerstvolgende vakantie... naar
Suriname. Wij verwelkomen u graag in ons land met zoveel mooie en bijzondere plekken en
attracties waarover u in dit magazine alles kunt lezen.

Heel veel leesplezier en graag tot ziens.
Sandra Sweeb, Manager Waka Pasi Craft & More
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Volg mij op facebook: Palmentuin Waka Pasi Craft & More

Bij gouden jubileum

De modernisering van de Arbeidswetgeving
geschiedde onder leiding van
minister Soewarto Moestadja (2015-2020)

Het ministerie van Arbeid mag op 27 januari 1970 officieel zijn ingesteld, maar
het arbeidsbestel in Suriname dateert al vanaf de periode rondom de afschaffing van de
slavernij. Met de afschaffing van de slavernij in 1863 zou volgens de kolonisator het
tijdperk van de vrije arbeid zijn ingeluid. Arbeid als productiemiddel is ook na de
afschaffing een noodzakelijkheid geweest voor de kolonisator om de lakens te
mogen uitdelen. Dit is het geval geweest lang na de afschaffing van de slavernij.
De arbeidsconstructies die de kolonisator heeft bedacht getuigde van vernuft.
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ministerie van Arbeid
Exploitatie van de kolonie Suriname is
de absolute drijfveer geweest voor de
kolonisator en hiervoor zou de ‘vrije
arbeid’ worden gemobiliseerd. In elk
geval zou het einde van het slaventijdperk niet betekenen dat uitbuiting
van werkenden tot het verleden zou
behoren. De politieke strategie van
de overheerser na afschaffing van de
slavernij was daarom gericht op het
ontwikkelen van een nieuw instrument
dat de plaats zou moeten innemen van
de oude zweep waarmee de slaven letterlijk hardhandig werden aangespoord
om te arbeiden.
Het nieuw instrument dat de kolonisator toen heeft ontwikkeld om toch nog
grip te hebben op de werkende klasse
is het arbeidsrecht. Met het arbeidsrecht had de kolonisator een ‘moderne
zweep’ gevonden waarmee werklieden
stevig onder het juk gehouden konden
worden. Vanuit deze motivatie werd het
arbeidsrecht in ons land ontwikkeld,
wat decennialang de rode draad zou
zijn geweest voor de arbeidsverhoudingen in het land.
Het Surinaams Burgerlijk Wetboek dat
meteen na de afschaffing van de slavernij op 1 mei 1869 in werking trad had al
de fundering gelegd voor de eerste kapitalistische arbeidsrechtelijke regels.
Zo kan genoemd worden bepalingen
handelende over de huur en verhuur
van werklieden. Arbeid was na afschaffing van de slavernij een handelswaar
geworden die men kon verhuren tot
1943 toen de wet op de Arbeidsovereenkomsten in werking trad. In 1947
werd deze wet herzien en de herziening
kwam erop neer dat in theoretisch
opzicht arbeid geen koopwaar meer
zou zijn. De arbeidswetten van de jaren
veertig werden min of meer overgenomen van het moederland. Dit is ook
het moment geweest dat het begrip

arbeidswetgeving als verzameling van
de arbeidswetten werd geïntroduceerd.
Vanaf de jaren veertig tot zelfs 4 decennia na de afhankelijkheid in 1975 is
deze arbeidswetgeving min of meer
de basis gebleven voor de arbeidsverhoudingen in het land. Tijdens de
revolutie in de jaren tachtig zijn middels decreten de eerste stappen gezet
om het arbeidsrecht te herzien vanuit
het concept van sociale gelijkheid en
sociale rechtvaardigheid. Genoemd
kunnen worden: Decreet Werkvergunning Vreemdelingen (1981); Decreet
ontslagvergunning (1983); Decreet
Arbeidsadviescollege (1984); Decreet
bescherming Werknemersvertegenwoordigers (1984). Hiermee is de aanzet gegeven om de arbeidswetgeving te
dekoloniseren. Na de militaire periode
(1987) is dit proces stopgezet. Hierna
hebben opeenvolgende ministers van
Arbeid wel het voornemen gehad om de
arbeidswetgeving te moderniseren naar
Surinaamse inzichten, doch ze misten
de politieke ondersteuning van hun eigen politieke partij of van hun regering.
Pas in de regeerperiode 2015 -2020
zou de modernisering van de arbeidswetgeving zijn beslag krijgen op basis
van standaarden van de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO), afgestemd op
de behoeften en ontwikkelingen in ons
land en in de regio. Met de modernisering is de rechtsverhouding tussen
werkgever en werknemer ook aangescherpt.
Met deze ontwikkeling is een nieuw
tijdperk ingeluid in de geschiedenis van
het arbeidsrecht in ons land, gezien het
feit dat de beginselen van decent work
voor het eerst hebben gegolden als rode
draad van het recht. De waarborging
van evenwichtige arbeidsverhoudingen in ons land lijkt hiermee voor de
komende decennia te zijn gegarandeerd. In deze periode zijn meer dan

15 arbeidswetten aangenomen door
het parlement, zoals de Wet Arbeidsbescherming Gezin (2019) die garantie
geeft op doorbetaald zwangerschapsen bevallingsverlof voor werkende
vrouwen en op vaderschapsverlof voor
mannen. Deze wet die in de volksmond
ook wel wordt genoemd “Wet op Zwangerschaps/ bevallingsverlof” is een wet
waarop vooral werkende vrouwen in de
private sector decennialang op hebben
gewacht. Ook kan genoemd worden de
‘Wet ter beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs’ (2016)
die een einde heeft gemaakt aan het
uitbuiten van uitzendkrachten. Voorts
heeft de ‘Wet Omzetting Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd in Onbepaalde
tijd’ (2018) contractarbeid aan banden
gelegd. De ‘Wet Kinderen en Jeugdige
Personen’ (2018) heeft de minimumleeftijd van personen die wensen te
werken vastgesteld op 16 jaar in plaats
van 14 jaar.
Vooruitlopend op modernisering van
de Arbeidswetgeving in de periode
2015 -2020 introduceerde de regering
in 2014 al het Sociaal Zekerheidsstelsel dat een aansluitend geheel is van
sociale zekerheden voor de arbeidende
klasse en hun gezinnen. Zo werd onder
andere het minimumloon ingesteld
nadat vier decennialang de werkende
klasse om smeekte. Intussen is deze wet
geëvalueerd met de sociale partners
en herzien. In die periode is ook de
snelrechtprocedure geïntroduceerd
voor arbeidsovertredingen waardoor
arbeidsovertreders binnen enkele weken zich dienen te verantwoorden voor
de rechter. Hiermee kwam er een einde
aan een heel lange periode waarbij arbeidsovertreders ongestraft vrij konden
gaan. Met deze ontwikkelingen lijkt het
erop dat eindelijk een solide basis is
gelegd voor de werkende mens.
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Dolfijnen- en
Kaaimannenspotten
in Suriname

Guianadolfijnen in de Commewijnerivier
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Dolfijnen

Kaaimannen

Dolfijnen behoren tot de walvisachtigen.

Kaaimannen komen alleen in Midden- en Zuid-Amerika

In de Suriname- en de Commewijnerivier kun je de

voor en worden vertegenwoordigd door 6 soorten.

guianadolfijn spotten. Het is een kleine soort die prima leeft

Deze dieren horen tot de krokodilachtigen. In Suriname

in het brakke, ondiepe water. Ze zijn heel speels, nieuws-

komen er 3 soorten voor. De brilkaaiman (in Suriname

gierig en niet schuw. Het is een grijze dolfijn met een meestal

ook wel de wetbere kaiman genoemd), de cuviers gladvoor-

roze en soms witte buik. In Suriname wordt deze rivierdolfijn

hoofdkaaiman en de schneiders gladvoorhoofdkaaiman.

ook wel profoso genoemd. Guianadolfijnen leven in kleine

Ondanks de reputatie van de kaaimannen zijn de dieren vrij

groepen in aantallen van ongeveer 2-10 en zwemmen in

onschadelijk. Kaaimannen voeden zich met insecten, kikkers,

hechte groepen. Volgens onderzoekers duidt dit op

ratten en watervogels. Vissen zijn over het algemeen te

een sterk ontwikkelde sociale structuur.

snel voor deze koelbloedige reptielen.

Ze voeden zich hoofdzakelijk met vele vissoorten,

Een tour naar de deze indrukwekkende dieren is

inktvis en garnalen. Van deze soort is bekend dat ze zo’n

avontuurlijk en wordt doorgaans in de avond uitgevoerd.

30 jaar kunnen leven. Ze komen in het hele kustgebied van

Je vaart dan naar plantage ‘Johanna Margaretha’ waar je

Zuid-Amerika voor.

eerst een maaltijd nuttigt. Daarna vaar je verder met

Brilkaaiman of wetbere kaiman - Fotografie August Herbonnet
Er zijn een niet gering aantal touroperators die een

een bootje naar moerasachtig gebied waar je deze bijzondere

boottrip naar hun habitat organiseren – vaak in combinatie

dieren zult aantreffen. Vergeet niet de anti-muggenmelk

met een bezoek aan een oude plantage met daaraan

mee te nemen!

gekoppeld een tour naar het leefgebied van de
kaaimannen.
SuriVision maakte een reportage van een Dolfijnen- en Kaaimannen Tour die je kunt zien op website:
https://www.surivision.nl/dolphins-sunset-tour/
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Het coronavirus slaat in rap tempo om zich heen en veroorzaakt wereldwijd dood en
verderf. De afgelopen tijd is er zoveel over het virus geschreven en verteld dat op het
moment dit schrijven gepubliceerd wordt er al sprake kan zijn van een pandemie.
Inmiddels weet bijna een ieder wat
het coronavirus eigenlijk is!

HET CORONAVIRUS

• In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory
syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het
virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken.
Kort samengevat, coronavirussen vormen een
aantal grote verschillende familie virussen
waartoe ook de verkoudheidsvirussen behoren.
Het wordt een beetje vergeleken met de
Spaanse griep een eeuw geleden.
Van coronavirussen kunnen mensen en dieren
infecties aan de longen en luchtwegen krijgen.
Meestal zorgen deze virussen voor relatief milde
klachten, zoals verkoudheid in de winter en
vroege lente.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben
koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten
of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus
wijkt af van de bekende coronavirussen die bij
mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar.
Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één
ziek persoon gemiddeld 2 tot 4 andere personen
kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer
hij het virus verspreidt.
In Nederland is het coronavirus inmiddels bij
meerdere mensen aangetoond. Bij patiënten in
Nederland wordt nauwkeurig in kaart gebracht
met wie de patiënt contact heeft gehad. De GGD
Gemeentelijke Gezondheid Dienst monitort alle
contacten om de kans op verspreiding van de
ziekte zo klein mogelijk te houden.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door
het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu geïnformeerd over de laatste stand van
zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe
coronavirus. Verder testen laboratoria in heel
Nederland patiënten waarbij het vermoeden
bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben.
Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen
hoe je met een patiënt moet omgaan en welke
maatregelen genomen moeten worden.

Reizigers

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft
een negatief reisadvies afgegeven voor de provincie Hubei (de provincie waarin Wuhan ligt)
in China, en voor delen van Noord-Italië.
Behalve voor de rest van China en Italië is
wereldwijd bijna 70 % van het luchtruim al
gesloten en is het reisadvies aangepast.
Raadpleeg uw reisbureau, buitenlandse zaken
indien u gerepatrieerd moet worden.

Nederland

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?
Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot
38,0 graden Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg
dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand
tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te
bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?
p10

• Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of

huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten
direct contact op met 112.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen
om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
• Was je handen regelmatig (alcohol 70%)
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
• Hou afstand van minimaal 1,5 tot 2 meter
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die
griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het
is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Suriname

Vanwege het ‘zwak’ gezondheidszorgsysteem
behoort Suriname tot één van de hoog risicolanden, die te maken krijgen met het coronavirus
(COVID-19). Dit schrijft de Surinaamse krant De
Ware Tijd (dWT) naar aanleiding van uitspraken
van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO).
Behalve Suriname zijn ook de andere landen
van het Guyana Schild, Haïti, Bolivia, Paraguay,
Honduras en de Caribische eilandstaten in hoge
mate kwetsbaar voor het virus, schrijft de krant.
Volgens PAHO-directeur Carissa Etienne maken
de zwakke systemen in de voornoemde landen
het moeilijker om COVID-19-besmettingen in
een vroeg stadium te ontdekken en te beheersen.
De gezondheidsorganisatie gaat daarom intensief samenwerken met landen met deze zwakste
gezondheidsstelsels, aldus dWT.

Thuisblijven of bellen naar
de huisarts?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging
tot 38,0 graden Celsius?
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet
besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.
Je hoeft de huisarts niet te bellen.
Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?

• Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en
je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct
contact op met de BOG hotline 178.
Desondanks heeft het team van, Ministerie
van Volksgezondheid, Nationaal Covid-19
Managementteam, (NCCR) Nationaal Coordinatiecentrum voor Rampenbeheersing, Centraal
laboratorium, Politie, leger, diverse Ziekenhuizen en de RGD zodanig maatregelen getroffen
dat er momenteel in Suriname,
• 136 personen in quarantaine op
overheidslocaties zijn,
• 84 personen in thuisquarantaine zijn,
maar onder overheidstoezicht
• Er zes personen genezen verklaard zijn
van COVID-19,
• Er helaas 1 persoon is overleden
De gemeenschap wordt d.m.v. dagelijkse
persconferenties op de hoogte gehouden van de
stand van zaken en ontwikkelingen.

Meer maatregelen om coronavirus
buiten Suriname te houden

Teneinde ons land te vrijwaren van het coronavirus heeft het ministerie van Volksgezondheid
enkele nieuwe maatregelen getroffen.

Reizigers zullen als onderdeel van de
verhoogde controlemaatregelen door de
immigratieambtenaren gevraagd worden
naar hun reisgeschiedenis.
Het reizigerspubliek wordt uitdrukkelijk
geadviseerd niet af te reizen naar de risicogebieden en de nodige voorzorgsmaatregelen
in acht te nemen.
De gemeenschap wordt aangemoedigd de
volgende routinematige, maar effectieve virus
verspreidende preventieve maatregelen in acht
te nemen:
• Was uw handen met zeep en water of gebruik
een hand desinfecterend middel op alcoholbasis (70%)
• Bedek neus en mond met een tissue bij
hoesten of niezen
• Hoest en nies in de boeg van de elleboog
indien er geen tissue beschikbaar is
• Vermijd nauw contact met mensen met
griep symptomen en volg nauwlettend de
nieuwsberichten van officiële kanalen.
• Ook wordt het contact met zieke
veestapels afgeraden.
• Houd afstand van tenminste 1.5 tot 2 meter
De samenleving wordt gevraagd deze
preventieve maatregelen in acht te nemen.
Personen die recentelijk uit een hoog risicogebied zijn gekomen en symptomen van koorts,
kortademigheid of longproblemen vertonen,
dienen per direct te bellen naar de BOG-hotline
178.

Last bot not least,
het is een heel agressief virus

Het zal nog even duren voordat er medicatie
voor COVID-19 beschikbaar zal zijn, wees dus
alert en voorzichtig met name de ouderen onder
ons of de personen met een medische voorgeschiedenis (risico factoren) zoals,
• Patienten bekend met hart en vaatziekten
• Long patienten (COPD, Astma)
• DM patienten (suiker)
• Obesitas
• Verminderde weerstand
• Enz.

Stay safe en health, stay inside
MVG
Anand Doekhi | CEO Medical Air Services

De
Coppename
Rivier

De Coppename Rivier vlakbij Raleigh Falls, (Central Suriname Nature Reservaat)
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column

Vakantie?

Mijn bestemming is
Suriname. There i come!
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Januari 2020, eindelijk na een hectische jaar wil ik er even op uit,
kort en krachtige vakantie van 2 weken naar Suriname.
Suriname, daar geboren en getogen tot mijn 5e jaar, families die daar
nog wonen en onze ouderlijke huis intussen bewoont door mijn oom
en tante. Vaker op vakantie geweest in Suriname en het is elke keer
weer alsof ik thuis kom. Mijn doel is nu niets doen, relaxen komende
2 weken, in mijn hangmat liggen, genieten van alle lekkere verse
vruchten, de zon, heerlijke maaltijden!
Waarom kom je niet bij mij logeren zegt mijn tante, ik ontvang je
met alle liefde, zo gezegd zo gedaan, ik besloot in januari even eruit
te gaan. Samen met mijn vriendin hebben we alles geregeld, mijn
vriendin was niet eerder geweest , nu pas na 41 jaar dat ze hier woont
in Nederland besloot ze met mij zeker te gaan. Nog een verrassing
mijn nichtje hoorde dat ik op vakantie ging en dacht zo na 20 jaar zou
ik dit ook graag willen doen. Zo begon ons tripje naar Suriname.
Voor mijn vriendin vond ik het heel spannend, zij had totaal geen
beeld hoe Suriname eruit zou zien, ja via alle verhalen wat men
vertelde, maar verder blanco, geen idee.
Vooraf heb ik hun beide alles wat ik kon vertellen
gedaan, nu moet ze het zelf beleven. (Ook haar
geboorteland natuurlijk).

zand en een hutje gereserveerd was voor ons. Meegenomen eten en
drinken, niet te vergeten de hangmatten. Dit is was genieten,
midden in de natuur picknicken, chillen vakantiegevoel.
Korte bezoekjes naar Commewijne, dagjes weg, de lokale zondagsmarkt bezoeken, een dagje richting Nieuw Amsterdam noem maar op,
je kan je dagen invullen zoals je maar wilt.
Zo zie ik de vele veranderingen ook, Commewijne is nu een stadje
geworden in mijn ogen ipv een buitenwijkje van Suriname. Mijn
nichtje besloot ons mee te nemen richting Nieuw Amsterdam, een
plekje wat je gezien moet hebben, rijk aan geschiedenis en verhalen.
Hier aangekomen hebben we een openluchtmuseum bezocht.
We volgen de wegen langs Tamaredjo, even een stop maken om een
hapje te eten, langs Mariënburg enz. Ik geniet van de omgeving en
de verhalen die me tante weet te vertellen over de suikerplantages,
zelfs langs gereden bij een koffieplantage destijds ,waar ik even snel
een foto probeer te maken van een prachtig houten koloniale gebouw
die nu functioneert als hotel.(Ik moet me maar eens gaan verdiepen
dacht ik zelf in de geschiedenis van me geboorteland). Ik wilde zoveel
aan me vriendin vertellen, dat ik hier geboren ben en waar ik op
school heb gezeten, ik was niet uitgesproken over Suriname, en merkte aan mezelf
hoe enthousiast ik was om dit aan haar te
vertellen. Mijn vriendin was onder de indruk over de gastvrijheid van mijn families
die haar niet kende maar aan haar alles
meegaf om te eten te drinken. Familieleden wilden ons nog meenemen naar het
binnenland van Suriname, dat schijnt toch
pracht en praal te zijn. Helaas vliegen de
2 weken zo om en dus hadden wij hier
geen tijd voor. Natuurlijk moet ik me
vriendin en me nichtje meenemen naar de
bekende Hotel Torarica om dit gezien te
hebben, hier hebben wij volop fotos gemaakt en vervolgens nog naar de overkant,
de Casino in, een hapje en een drankje,
boven met de lift naar de Rooftop, uitzicht
op het centrum van Su, even chillen
met een cocktail en zo de avond
afsluiten met z’n vieren.

ik ben
nog niet
uitgekeken
en ik kom
nog wel
terug

Op Zanderij aangekomen, werden wij opgehaald
door mijn Tante. Ik voelde de warmte van het
land een warme bries, de tropische zon maakte
alles goed, van 3 graden naar 31 graden ! geen
probleem voor mij als het maar warm is. Voordat
je het weet ben je helemaal bezweet door de hitte
zei me tante. In de auto gestapt, raam open keek
ik uit naar al het groen, de bomen, bossen overal
viel mij als eerst op dat het land zo rijk is aan
natuur. Op weg naar het huis van me tante, reden
we langs de wegen waar ik genoot van authentiek
Suriname, huisjes van hout wit zand, en je hebt
niet veel nodig, bosrijk omgeving, waar veelal
de dorpjes te zien waren van de indianen en de
negers. Ik keek mijn ogen uit en besefte dat ik
het zo goed heb in Nederland, de luxe vooral. Na
aantal kilometers waren de houten huisjes eigenlijk nu vervangen door prachtige villa’s, huizen
en landgoed van mensen die het veel beter en luxer hebben. Drukte in
het verkeer, getoeter en al, merkte we al gauw dat we in de stad Paramaribo intussen waren, kort hierna kwamen we aan bij me tante thuis op
Dijkveld, de rust keerde hier terug, prachtige oprit met fruitbomen een
mooie villa op een stuk grond waar ik zeker de komende zal genieten.
(Ik was hier al geweest 3 jaar terug met mijn moeder). Na een lange
rit vandaag niets anders doen dan uitrusten. Mijn Tante had de Parbo
bier al koud staan zei ze na het eten even proosten!
Uitgenodigd door familieleden van mijn tante, waren we op een
zondag naar Groningen (Saramacca) gegaan. Een neef van tante had
daar een fantastisch stuk grond aan het water met een buitenhuis aan
het Saramaccarivier. Een open keuken, een gedeelte aan het water
waar de hangmatten al waren uitgestald, muziek erbij, eten en drinken
werden verzorgd. Voor mij was dit een kadootje! Onze tante kon veel
vertellen over Groningen, ze had hier gewoond met haar ouders en
is later verhuisd, haar verhalen waren zo mooi om naar te luisteren,
intussen 76 jaar oud mijn tante maar een voorbeeld voor iedereen,
gezellig, pittig, zelfstandig tot de dag van vandaag.
In Groningen zag je veel landgoed waar mensen veelal fruitbomen,
groenten enz. kweken, plantages eigenlijk.
De volgende dagen waren we plannen aan het maken, even de Highlights van Suriname moeten mijn vriendin en mijn nicht toch wel
zien, korte vakantie maar toch! Wij besloten om eens naar de centrale
markt te gaan, dit hebben we gedaan met een busritje.
Een bushalte wel voor de deur van tante maar geen bustijden!
Dat was wel nieuw voor ons, dus maar wachten tot er een bus aan
kwam rijden en dan stoppen en instappen. (Dit zijn toch de leuke
grappige dingen die je kan vertellen thuis).
Mijn nichtje Ranoe had ons bovenop verrast. Op een zaterdag
wilden zij ons meenemen zwemmen naar resort Powaka. Na 1,5 uur
rijden kwamen we aan bij de Kaboera Resort, gelegen in de jungle van
Suriname waar een mooie kreekje water is, om te zwemmen, witte

Rest mij nog even te vertellen dat wij langs de White Beach zijn
langsgereden om een kijkje te nemen, het was gesloten, maar dankzij
mijn tante mochten wij voor 10 minuten naar binnen.
White Beach, een mooi resort om een dagje te vertoeven met je
familie of zelfs een optie te nemen om een weekend te blijven logeren
in een bungalow, gelegen aan het Surinamerivier. Intussen heel mooi
geworden, ik ben hier geweest toen men nog begonnen was met het
opbouwen van White Beach, ik kijk me ogen uit nu hoe mooi en
toeristisch dit is geworden.
Ook een leuk idee is een Wellness te bezoeken in Su, mijn nichtje
vertelde dat haar oudere nicht hier een Wellness heeft opgezet.
Ik was natuurlijk nieuwsgierig en dus besloten wij een dagje naar
de Wellness te gaan. (Gelegen aan de Comm. Weijtingweg).
Ik was verrast van de prachtige omgeving van de Wellness, heel vriendelijk ontvangen met een drankje, keurig uitleg gehad over de behandelingen en vooral het genieten van de omgeving aan het water als jij
nog even zou moeten wachten. Dit beviel ons zo goed dat wij besloten
om op onze laatste dag voor vertrek hier nogmaals terug
te komen om onze 2 weken vakantie in zen af te sluiten.
Zeker een aanrader om jezelf even goed te verwennen van de heerlijke
behandelingen, massages, pedicure, manicure enz. ZEKER DOEN!
2 weken vakantie is te kort, en ja dat klopt ook wel, vooral als je nog
zoveel meer wilt zien van Suriname, ik ben nog niet uitgekeken en ik
kom nog wel terug, maar dan niet om uit te rusten of familiebezoekjes
te doen, maar om het Land van de Verrassingen te mogen bezichtigen.
Er is genoeg te doen en te bezichtigen natuurlijk!
Ik geniet van het heerlijke Suriname en wil graag de mooiste
plekken nog zien, wordt vervolgd zeg ik maar!

Sarita Poeran
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Suriname in de ban
van het organiseren
van verkiezingen
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Suriname staat internationaal bekend

Ingevolge de taakomschrijving van de

basis van transparante processen en

om het organiseren en houden van

Departementen van Algemeen Bestuur,

procedures worden uitgevoerd, waarbij

eerlijke en betrouwbare algemene,

dient het Ministerie van Binnenlandse

gebruik gemaakt wordt van actuele en

vrije en geheime verkiezingen. Vanaf

Zaken zorg te dragen voor de aangele-

betrouwbare burgerinformatie. Ten

het voorbereiden van de verkiezingen

genheden betreffende de volksraadple-

voordele van het democratisch proces

tot en met het ordelijk uitbrengen

gingen en de verkiezingen van leden

wordt de actieve participatie van de

van de stemmen en het administratief

voor de volksvertegenwoordigende

samenleving gestimuleerd.

tellen van de uitgebrachte stemmen,

lichamen. Het ministerie is als

krijgen jaren lang een hoge interna-

hoofdorganisator van volksraadpleging

De voorbereidingen naar de verkiezin-

tionale score door diverse internatio-

en verkiezingen verantwoordelijk voor

gen worden ruimschoots van tevoren

nale waarnemers.

het toezien op het hebben en doen

voorbereid. Zo heeft de minister van

uitvoeren van transparante processen

Binnenlandse Zaken reeds in juli 2018

De Regering Bouterse-Adhin zal alles

en procedures.

de kick-off voor de verkiezingsorgani-

in het werk stellen om deze verkregen

Het Algemeen Secretariaat Verkiezin-

satie voor de te houden algemene, vrije

internationale status te behouden bij de

gen ziet erop toe dat de voorbereiding

en geheime verkiezingen van mei 2020,

aanstaande verkiezingen van mei 2020.

en organisatie van de verkiezingen op

ingezet middels een bijeenkomst met

de Districts-Commissarissen (DC). De

Wereldwijd heerst er nu een gezond-

van Binnenlandse zaken heeft reeds de

DC’s zijn hoofdverantwoordelijk voor

heidscrisis (pandemie) die eveneens

nodige maatregelen getroffen inzake

de Hoofdstembureaus in de verschil-

gepaard gaat met een economische

het handhaven van de protocollen van

lende (kies)districten. Om zo accu-

crisis als gevolg van de steeds toene-

het Nationaal COVID-19 Management

raat, effectief en efficiënt mogelijk de

mende besmettingen en zelfs doden

Team bij de verkiezingsvoorbereidin-

verkiezingen te kunnen voorbereiden

vanwege het dodelijke virus COVID-19.

gen.

en te laten verlopen, worden in een

Ook Suriname is in deze pandemie niet

vroeg stadium diverse werkgroepen en

bespaard gebleven. Een Nationaal aan-

verkiezingscommissies geïnstalleerd

pak vanuit de regering heeft tot nog toe

met duidelijk taken.

geresulteerd in het treffen van noodzakelijke en diepgaande maatregelen ter

De Regering Bouterse-Adhin staat

voorkoming van de verdere versprei-

achter het waarborgen van de

ding van COVID-19.

olievondst

Staatsolie
Het jaar 2020 kon voor de Regering
Bouterse-Adhin niet op een veel

democratie en transparantie in het
verkiezingsproces conform geregistreer-

De Regering heeft bij monde van de Vi-

mooiere manier worden geopend dan

de internationale standaarden. Om de

ce-President, Michael Ashwin Adhin in

met de voortreffelijke mededeling op

weg van transparantie te blijven volgen

een persconferentie van 17 maart 2020

07 januari 2020 door onze eigen

heeft het Ministerie van Binnenlandse

benadrukt dat de verkiezingen normaal

nationale trots, te weten Staatsolie

Zaken reeds een informatiebijeenkomst

voortgang zullen hebben. Wellicht kan

Maatschappij Suriname N.V., dat

gehouden met alle politieke

een evaluatie na 30 dagen vanaf voor-

aanzienlijke hoeveelheden aardolie

organisaties. Het is de eerste keer in de

noemde datum, met inachtneming van

voor onze kust is gevonden en dat de

Surinaamse verkiezingsgeschiedenis

de situatie op dat betreffende moment,

vooruitzichten voor Suriname op

dat de verkiezingsorganisatie een

leiden tot een besluit van de President

commerciële winning er goed

formeel informatiebijeenkomst heeft

van de Republiek Suriname om de ver-

uitzien.

persoonsgegevens te controleren op

kiezingen eventueel te verschuiven.

Op 2 april 2020 is wederom het

juistheid en volledigheid. Deze periode

Des al niet te min gaan de noodzake-

heugelijk feit gedeeld dat nog eens

is ondertussen verstreken.

lijke voorbereidingen naar de verkiezin-

aanzienlijke oliereserves zijn gevonden

gen toe onverkort door. Het Ministerie

voor de kust van Suriname.

georganiseerd voor alle deelnemende
politieke organisaties. Om verder
invulling te geven aan de transparantie
van de voorbereiding naar de
verkiezing toe worden ook diverse
andere stakeholders geïnformeerd.
Voorafgaand aan elke verkiezing wordt
door het Algemeen Secretariaat
Verkiezing een verkiezingskalender
geproduceerd en gepubliceerd ten behoeve van de organisatie van de
Algemene, Vrije en Geheime
Verkiezingen waarin de belangrijkste
verkiezingsactiviteiten in een tijdlijn
zijn vervat en wel ingevolgde de Kiesregeling.
De wettelijke Ter Inzage Legging (TIL)
van de kiezerslijst is één van de
activiteiten van de verkiezingskalender.
Tijdens de TIL-periode worden burgers
in de gelegenheid gesteld om hun
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De vondst wordt in lijn gebracht met

Dat de Regering Bouterse-Adhin een

Als onderdeel van het integraalplan

het feit dat Suriname recentelijk de

duidelijk integraalplan gereed had bij

ter ontwikkeling van sectoren heeft de

Afobaka-stuwdam in eigen beheer heeft

het ontwikkelen van in ieder geval de

Regering Bouterse-Adhin Suriname ook

gekregen en de verdere ontwikkeling

mijnbouwsector, blijkt uit het feit dat

vrijwillig aangesloten bij de Extractive

van haar eigen energiesector ter hand

daags na de olievondst gestart is met

Industries Transparency Initiative

kan nemen: olie en energie gaan altijd

het baggeren van de Surinamerivier,

(EITI). De EITI is een internationaal

samen. De vondst brengt diverse voor-

terwijl de raffinaderij al klaar staat

vrijwillig initiatief dat streeft naar

delen en ontwikkelingsperspectieven

voor de verdere productie van grond-

transparantie in de mijnbouw- en olie

met zich mee voor Suriname. Suriname

stof tot eindproducten.

industrie. Dit betekent dat middels

kan optimaal voorzien in haar eigen

publicatie mijnbouwbedrijven openheid

behoefte, waarbij extra werkgelegen-

De aanname van de Wet Spaar- en Sta-

geven in wat betaald is aan de overheid

heid wordt gecreëerd alsook extra

bilisatiefonds in de Nationale Assem-

en de overheid deze verworven inkom-

inkomsten kunnen worden gegenereerd

blee in het jaar 2017, welke overigens

sten vanuit deze industrie openbaar

door de verkoop van olie. Hierbij zal

historisch te noemen is, is ook onder-

maakt. EITI ziet dus erop toe dat op

de raffinaderij een wezenlijke bijdrage

deel van dit integraalplan van deze

een verantwoordelijke manier beheer

leveren en zal wederom worden bewe-

Regering. De Wet Spaar- en Stabilisa-

gevoerd wordt op de inkomsten uit

zen dat deze duurzame investering een

tiefonds creëert de waarborging voor

natuurlijke hulpbronnen.

weldoordachte is geweest.

het sparen voor toekomstige generaties,
Reeds in de begin jaren van het
aantreden van de Regering BouterseAdhin is de Wet Bedrijven en Beroepen
als onderdeel van het integraal plan ter
ontwikkeling van sectoren, in dit geval
stimulering van ondernemerschap,
aangenomen. Eén van de uit het oog
springende voordelen van deze wet is
dat het voorheen drie jaren duurde om
een Naamloze Vennootschap (NV) op te
richten. Deze termijn is nu drastisch
ingekort en de procedure voor het
opzetten van een NV is sterk
vereenvoudigd.
Deze vergemakkelijking biedt lokale
ondernemers de kans “mee te liften”
met de ontwikkelingen in de mijnbouwsector, waardoor ook meer lokale banen
gecreëerd zullen worden.
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De Regering Bouterse-Adhin is zich

omdat in het fonds de meeropbrengsten

van bewust dat uit de nieuwe offshore

uit de mijnbouwsector gespaard kunnen

industrie voldoende middelen gegene-

worden. De recente aardolie vondsten

reerd zullen worden die zullen leiden

voor de kust van Suriname bewijzen

tot economische groei. Tegelijkertijd is

nu de noodzaak van dit spaarfonds:

de Regering Bouterse-Adhin zich ook

de middelen die o.a. uit de aardolie-

van bewust dat verder geïnvesteerd

industrie worden gegenereerd kunnen

dient te worden in duurzame sectoren

gespaard en belegd worden, waarop

ter bevordering van de diversificatie

in moeilijke tijden teruggevallen kan

van de economie.

worden.

Baggerproject
Zoals eerder vermeld maakt het

wordt tot maximaal 5.5 meter.

kunnen beter en efficiënter beladen

baggerproject deel uit van het

De ankerplaats in de buurt van

worden voor zowel import als export.

integraalplan ter ontwikkeling van

Suzannasdaal zal ook worden verlengd

Dat brengt ook met zich mee dat de

sectoren. In het dienstjaar 2018 heeft

en verbreed. De werkzaamheden zullen

kosten voor in- en uitvoer van goederen

de regering in samenwerking met

over een periode van één jaar worden

omlaag zullen gaan.

de Maritieme Autoriteit Suriname

uitgevoerd. De vaargeul zal niet alleen

De economische impact van dit bag-

(MAS) het baggerproject voorbereid.

in de diepte, maar ook in de breedte

gerproject is op diverse gebieden groot:

Vanwege de verminderde activiteiten,

worden uitgediept. Aan dit project is

Suriname zal, gelet op exportmoge-

in de afgelopen jaren, op de

er een onderhoudsperiode van 5 jaar

lijkheden, beter kunnen concurreren

Surinamerivier heeft dichtslibbing

gekoppeld. In deze periode zal er-

vanwege de lagere transportkosten. Een

plaatsgevonden. Als gevolg hiervan

voor gezorgd worden dat de vaargeul

verlaging in transportkosten brengt

kunnen met name de grote zeevracht-

begaanbaar wordt gehouden. De aan-

met zich mee dat ook de prijzen van

schepen de rivier niet opvaren voor

nemer die geselecteerd is op basis van

goederen zullen dalen. Dit project is

het lossen en laden van goederen met

aanbestedings- en milieuvoorwaarden

verder van eminent belang voor het so-

als gevolg dat er enorme economische

is gedurende vijf jaar verantwoordelijk

ciaal-, maatschappelijk- en economisch

schade geleden wordt.

voor de onderhoudsbagger

effect welk eruit zal voortvloeien. Ook

van de vaargeul.

voor Staatsolie heeft dit project een

Het baggerproject houdt in dat de

meerwaarde voor de export van olie.

Surinamerivier over een lengte van 68

Op 2 maart 2020 is aangevangen met

Uiteindelijk kan gesteld worden dat

km wordt gebaggerd en wel beginnende

het baggerproject voor de vaargeul van

elke burger in Suriname er baat bij zal

bij de Outerbank en eindigende bij

de Surinamerivier met onder andere als

hebben.

Domburg. De banken waarop de focus

doel maximaal profijt te halen uit het

zal worden gelegd bij het baggeren zijn:

transportgebeuren, gerelateerd aan de

de Outerbank, Resolutie, Jaglust en

olie- en gasindustrie. Daarnaast zal het

Dijkveld. Het project houdt verder ook

baggeren van de vaargeul een bijzon-

in dat ook de vaargeul verbreed wordt

der economisch voordeel opleveren op

tussen de 70 en 90 meter en verdiept

het gebied van transport. De schepen
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Agro
Industrial
Park (AIP)
In het kader van het integraalplan
ter ontwikkeling van diverse sectoren

Het AIP-project bestaat uit de

Te Dirkshoop zullen onder andere uien,

volgende componenten:

bloemkool en broccoli worden geteeld.

is de Regering Bouterse-Adhin ook
geruime tijd bezig om de agrarische
sector naar een hoger niveau te tillen
en daadwerkelijk eraan te werken om
Suriname te maken tot de voedselschuur van het Caraibisch gebied.
Naast de kleinere projecten, is in
dit kader op 19 december 2019 te
Dirkshoop in het district Saramacca
het officiële startsein gegeven voor
het opzetten van een Agro Industrial
Park (AIP). Het AIP-project, welk
samen met de LR-Group uit Israël
wordt uitgevoerd, behelst een groots
agrarisch project, met het oog op de
productieverhoging van groenten,
eieren, vee, melk en melkproducten,
alsook de nodige faciliteiten voor
opslag en verpakking en kennisoverdracht aan boeren middels
trainingen.
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De volgende activiteit in het kader
• melkvee (verhoging melkproductie
en rasverbetering);
• pluimvee (slachtkippen en 		
legkippen);
• groenten (kassenteelt voor
import-vervanging);
• Het telen van voedergewassen voor

van het Agro Industrial Project zal
plaatsvinden op de S `landsboerderij te
Reeberg in het district Wanica.
Er is bewust gekozen voor het telen van
import vervangende gewassen, om
zodoende de lokale boeren niet te beconcurreren en om zodoende ook

het produceren van grondstoffen

deviezen te besparen. Met dit project

voor de aanmaak van veevoer.

zullen 1200 extra banen worden gecreëerd voor de Surinaamse gemeenschap.

Water
voor
binnenland

De SWM is verder intensief bezig met

opendraaien voor schoon en gezond

werkzaamheden om het dorp Nieuw

drinkwater. In maart 2019 kampte het

Koffiekamp te voorzien van schoon en

dorp met watertekort vanwege klimato-

veilig drinkwater. Dit gebied had reeds

logische omstandigheden. De bewoners

jaren problemen met de watervoorzie-

werden toen per vliegtuig van water

ning. De mensen kregen jarenlang vuil

voorzien. De regering besloot toen naar

water, welk uit een bron uit het gebied

duurzame alternatieven uit te kijken,

gepompt werd. De SWM pakt het heel

ook om de watervoorziening voor het

waterdistributienetwerk aan en zal deze

nageslacht te garanderen.

aansluiten op het SWM-waterstation

De afdeling Waterwinning van de SWM

te Brownsweg. Enkele jaren terug zijn

heeft daaropvolgend met succes twee

er hoofdbuizen aangelegd langs de weg

waterbronnen aangeboord.

De Regering Bouterse-Adhin
heeft veilig drinkwater voor alle
Surinamers hoog in het vaandel
staan, dit in het kader van
armoedebestrijding.
De Surinaamse Waterleiding
Maatschappij (SWM) is in verschillende zuidelijke gebieden druk bezig
de bestaande waterfaciliteiten te
upgraden en waar nodig nieuwe te
plaatsen. Ook in het binnenland
wordt gewerkt aan de verbetering
van de waterkwaliteit en
watervoorziening.
In 2019 hebben de inwoners van het
dorp Pelelutepu voor het eerst sinds
het bestaan van hun dorp, schoon

naar Nieuw Koffiekamp. SWM is al

drinkwater uit de kraan mogen zien

een poos bezig deze volledig door te

stromen. Dit gebied heeft nooit eerder

spoelen, in het belang van schoon en

zuiver water gehad. Sinds februari 2019

gezond drinkwater. Ook werkt SWM

is dankzij dit prioriteitsbeleid van de

hard aan om de hoofdbuizen aan te

overheid en de voortvarendheid van

leggen, waarvan een strekking van

de SWM, overal in het dorp schoon en

ongeveer 8 kilometer al is afgewerkt.

gezond drinkwater. In dit dorp is er een

De weg naar Nieuw Koffiekamp is

De aanpak van de infrastructuur

waterinstallatie in gebruik genomen,

ongeveer 12 kilometer lang.

van drinkwatervoorziening in het
binnenland, waarin de afgelopen jaren

waarbij het water uit de rivier wordt
gepompt, gezuiverd en gedistribueerd

In januari van dit jaar heeft de SWM

minder is geïnvesteerd, is één van de

naar de huishoudens. De zuiverings-

het Trio-dorp Kwamalasemutu, in

beleidsprioriteiten van de Regering

installatie maakt het water schoon en

het district Sipaliwini, van schoon en

Bouterse-Adhin waaraan enorm veel

bacterievrij. Het project is een resultaat

veilig drinkwater voorzien. Ook voor

aandacht wordt besteed.

van een samenwerking tussen Amazone

de bewoners van dit dorp was het een

De bedoeling is om het netwerk

Conservation Team, de Medische

groots moment om de kraan te mogen

aanzienlijk te verbeteren en naar het

Zending en de overheid.

gewenste niveau te brengen.
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“Farewell KLM
Final flight Suriname-Nederland (PBM-AMS).
Een lange rij reizigers, waarvan de meesten noodgedwongen eerder terugkeren
naar huis. Dit was het beeld op 28 maart 2020 op de Adolf Pengel International
Airport van Suriname. Een regenachtige zaterdag in mineur.
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Boeing 747”
De voorlopig laatst geplande KLM-vlucht vóórdat het

Het iconische toestel dat op 28 maart 2020 om 19.15 uur

luchtruim in Suriname zal sluiten in verband met het nieuwe

Surinaamse tijd met het taxiën aanving steeg op om

Coronavirus COVID-19. Het vliegveld van Zanderij zal dan

19.29 uur. Ondanks alle hectiek rondom COVID-19 verliep

alleen nog geopend zijn voor urgente en medisch gerela-

de vlucht rustig en landde het toestel op 29 maart 2020 om

teerde vluchten en voor vrachtverkeer. Ondanks de extreme

8.36 uur Nederlandese tijd op Schiphol. De luchthaven

drukte verliep alles ordelijk. Een bijna volle kist met

was min of meer uitgestorven, een situatie die je nooit

bestemming Amsterdam – Schiphol.

eerder zou aantreffen.

Deze vlucht zal niet alleen i.v.m. COVID-19 de geschiedenis

In het kader van de laatste vlucht van Suriname naar

in gaan, maar ook vanwege het feit dat om die reden dit type

Nederland, maakte SuriVision een video-reportage onder de

vervroegd met pensioen gaat. De eerste kwam uit in 1970.

naam “Farewell KLM Boeing 747” Final flight Suriname-

Na de Airbus A380, die in 2007 werd geïntroduceerd was de

Nederland (PBM-AMS). De reportage is te volgen op

747 het grootste passagiersvliegtuig ter wereld.

YOUTUBE.

De jets werden ingezet op intercontinentale vluchten.
De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij heeft van dit type 46

Foto’s: August Herbonnet/SuriVision

in gebruik gehad. Wat er met de toestellen gaat gebeuren, is
nog niet helemaal duidelijk. Door de teruglopende vraag
		

van grote toestellen van dit type is de kans klein

			

dat er bij de KLM een echte opvolger

				

van de 747 in dienst komt.

We nemen afscheid
van de Boeing 747
oftewel The Queen
of the Skies.
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10 dingen

die je moet
weten over de
Surinaamse
cultuur

smeltkroes

Suriname is een
van culturen. Het mag dan wel een van de kleinste
landen in Zuid-Amerika zijn, het is ook een van de meest veelzijdige landen. De culturele
diversiteit van zie je voornamelijk terug in de Surinaamse keuken, talen, religie en
de multiculturele samenleving.
Wil je Suriname begrijpen, dan moet je meer te weten komen over de cultuur van dit land.
Wist je bijvoorbeeld al dat alles hier een stuk langzamer gaat? Het motto van de Surinamers
luidt dan ook:
, maak je niet druk. Dit zijn tien dingen die je
moet weten over de cultuur voordat je op rondreis door Suriname gaat.

‘no spang’
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1

De taal

Door het koloniale verleden van
Suriname is de Nederlandse taal is
nog steeds de enige officiële taal.
Bijna alle inwoners van Suriname
spreken Nederlands en krijgen of
kregen onderwijs in het Nederlands.
Het Surinaams-Nederlands klinkt wel
veel formeler dan de taal die wij gewend
zijn. Zo gebruiken Surinamers vaak ‘u’
en ‘meneer’ of ‘mevrouw’ als aanspreekvorm. Naast de Nederlandse taal
wordt er ook Sranantongo gesproken in
Suriname. Dit is een creooltaal die
gebaseerd is op het Engels.

2

Eetgewoonten

Een van de dingen die je gaat missen
zodra je Suriname verlaat is het lekkere
Surinaamse eten. Suriname heeft een
gevarieerde keuken. Dit komt doordat
de bevolking van Suriname uit veel
verschillende etnische groepen bestaat.
Tot de Surinaamse keuken behoren
bijvoorbeeld roti, rijst, bami, saotosoep en erwtensoep (zelfs de Hollandse
keuken heeft zijn sporen nagelaten).
Zit je buik vol met roti en biedt een
Surinaamse vrouw je een kommetje
saotosoep aan? Maak dan maar een
gaatje vrij, want het weigeren van eten
of drinken in Suriname wordt over het
algemeen als onbeleefd beschouwd.

3

Begroetingen

Surinamers geven elkaar bij een
normale begroeting een hand.
Als ze een vriend of vriendin begroeten
geven ze elkaar een ‘brasa’, oftewel
een omhelzing. Ook vragen ze bij een
begroeting hoe het gaat: ‘fa waka’. Je
hoeft dan niet een uitgebreid antwoord
te geven. Vaak reageren Surinamers
met ‘rustig’, wat goed betekent.

4

Kledingvoorschriften

Surninamers stellen nette kleding op
prijs. Als je op bezoek gaat, zorg er dan
voor dat je netjes gekleed bent.
Te netjes gekleed zijn voor een gelegenheid, bestaat eigenlijk niet in Suriname.
En als je de woning van je gastheer
binnenkomt, trek dan voor de zekerheid je schoenen uit. Dat wordt in veel
Surinaamse huishoudens verwacht.

5

Nederlandse invloeden

Sinds 25 november 1975 is Suriname
een onafhankelijk land. Hiervoor was
Suriname een kolonie van Nederland.
Suriname heeft daardoor nog steeds
veel weg van Nederland. Door het hele
land kom je Nederlandse invloeden
tegen: in de nationale sport, de
gebouwen en in de taal.

6

‘No spang’

Zoals veel Surinamers tegen Nederlanders zeggen: ‘Jullie hebben de klok,
wij hebben de tijd’. In Suriname gaat
alles een stuk langzamer. En stress?
Dat kennen ze niet. Het is te warm om
je druk te maken of om je te haasten.
Waarom zou je rennen als je ook
10 minuten later kan komen? Dus no
spang, het komt wel goed.

7

Culturele diversiteit

De Surinaamse bevolking bestaat uit
veel verschillende bevolkingsgroepen.
De oorspronkelijke bewoners zijn de
indianen. Vandaag de dag leven er
ook Creolen, Javanen, Hindoestanen,
Chinezen, Europeanen en Moslims.
Het bijzondere aan dit land is dat de
culturen harmonieus naast elkaar
leven. Zo is het mogelijk dat de moskee
en de synagoge in Paramaribo gewoon
naast elkaar kunnen staan!

8

behoort de historische binnenstad van
Paramaribo tot de Werelderfgoedlijst
van UNESCO. De oorspronkelijke
Nederlandse architectuur is hier nog
duidelijk terug te vinden.
Fort Zeelandia is een koloniaal gebouw
dat typerend is voor Paramaribo.
Dit voormalige Nederlandse fort, ligt
aan de oever van de rivier van
Suriname. Bezoek het museum dat het
fort sinds 2004 huisvest en duik in de
geschiedenis van Suriname.

9

Religie

Voor een land met maar een half
miljoen inwoners is de religieuze diversiteit indrukwekkend. De populairste
godsdienst is het christendom, gevolgd
door het hindoeïsme en de islam.
Bezoek tijdens je reis de moskee in de
keizerstaat in Paramaribo. Deze moskee
is gebouwd omdat er meer moslims
kwamen die hier behoefte aan hadden.
Het unieke aan deze moskee is dat deze
al sinds de jaren negentig naast een
synagoge staat.

10

De Marroncultuur

De marrons van Suriname zijn
afstammelingen van de slaven die van
hun plantages waren weggelopen.
De marroncultuur wordt ook wel ‘het
best bewaarde stukje Afrika buiten
Afrika’ genoemd. In de marrondorpjes
in Suriname zie je hoe de marrons
leven zoals hun voorouders dat deden.
In het Boven Surinamegebied vind
je een aantal marrondorpjes in het
midden van de jungle. Loop niet zonder
gids door de dorpen. De huisjes zijn hier
namelijk anders gebouwd dan je gewend
bent. Zonder dat je het door hebt sta je
opeens in iemand zijn woonkamer!

UNESCO-Werelderfgoed

Het historische centrum van
Paramaribo is een van de meest
cultureel interessante gebieden van
Zuid-Amerika. Met koloniale gebouwen
uit de zeventiende en achttiende eeuw,
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over Suriname
Eten en drinken

In Suriname moet je geen haute cuisine verwachten;
er wordt geserveerd uit de smakelijke volkskeuken van
voormalige contractarbeiders, vrije slaven en ondernemende
Chinezen. In Paramaribo vind je rondom het toeristische
uitgaanscentrum uitstekende Chinese, Javaanse en een
aantal Europese restaurants. Er is zelfs een authentiek
Hollands pannenkoekenhuis. Elders in de stad zijn ook de
Amerikaanse fastfoodketens vertegenwoordigd.

Gerechten van Suriname
De doorsnee gerechten bestaan uit rijst, gecombineerd met
kip of vis in alle mogelijke variaties. Achter deze ogenschijnlijke eentonigheid schuilt een keur aan exotische maaltijden. Erg geliefd is de pindasoep, vloeibare pindakaas met
zout vlees en kip. Licht verteerbaar is de Javaanse soto,
een groentebouillon met kip. Typisch creools is heri heri:
gekookte aardvruchten met zoute vis. Het nationale gerecht
is BB&R, ofwel bruine bonen met rijst. De Hindoestaanse
roti, een met kip en aardappelen gevulde pannenkoek, is
prima voor de lunch. Lekkere snacks zijn bakbananen
met pindasaus of teloh, als friet gebakken cassave.

bacove. Van iets dat in Suriname wél banaan heet worden
chips gemaakt. Die banaan wordt ook gekookt en heet dan
kookbanaan. De kleine vingerbananen zijn heerlijk:
om je vingers bij op te eten.

Drinken in Suriname
Naast verse vruchtensappen vind je in Suriname ook
de bekende frisdrankmerken, hier bekend onder de verzamelnaam ‘soft’. Soms wordt dit vanuit het flesje overgeheveld
naar een plastic zakje met een rietje (vanwege het statiegeld
of een tekort aan glazen). Ook wordt in Suriname veel bier
gedronken. Parbobier wordt lokaal gebrouwen en is bijna
overal in het land te krijgen. Wie met een groter gezelschap
drinkt - of gewoon erg veel dorst heeft - doet er wijs aan
een djogo, een literfles, te bestellen.

Fruit in Suriname
Fruit is er in alle soorten en maten. Mango’s (heten in
Suriname manja’s), meloenen liggen en markoesa (passievrucht) zijn populair. De gewone banaan heet in Suriname

Ten noorden van het bergland strekt zich een laag en golvend
landschap uit. Exploitatie van het oerwoud heeft als gevolg
gehad dat er savanne landschap is ontstaan. De kustvlakte
is een brede modderplaat van slib afkomstig van de Amazone,
hetgeen de groei van mangroven en parwawouden
bevordert. Daardoor ontbreken zandstranden.

Flora en fauna in Suriname

Landschap Suriname

Het landschap van Suriname is te verdelen in drie delen die
van zuid naar noord lopen: het bergland, het savannegebied
ten noorden van het bergland en de kustvlakte.

Het bergland van Suriname
p24

Het bergland van Suriname beslaat ruim 80 procent van
de oppervlakte en is onderdeel van het hoogland van Guyana.
De hoogste bergen zijn de Julianatop (1286 meter) en de
Tafelberg (1080 meter) in het Wilhelminagebergte.

Suriname heeft een tropische plantengroei.
Het aantal soorten planten bedraagt ongeveer 5000.
Voor een gebied van deze omvang en zonder hoge bergen is
dat vrij veel. Enkele veel voorkomende soorten zijn de
vlinderbloemenfamilie, walstrofamilie, wolfsmelkfamilie,
palmen en verder grassen, bromelia’s, cactussen en
prachtige orchideeën. De dierenwereld is van een tropisch
Zuid-Amerikaans karakter en omvat onder andere ongeveer
140 soorten zoogdieren, waaronder 8 soorten apen
(o.a. brulapen en kapucijnerapen) en 14 soorten roofdieren
(o.a. jaguar, poema en reuzenotter). Typische vogels zijn o.a.
de rode ibis, de zwarte gier, toekans en papegaaien.

Weer en klimaat

Suriname heeft een tropisch klimaat. Overdag is het meestal
rond de 30 graden en gemiddeld komt het kwik niet onder
de 18 graden. In het binnenland zijn de verschillen tussen
dag en nacht iets groter dan in de stad. Overdag is het daar
rond de 35 graden en ’s nachts kan het rond de 16 graden
zijn. Dit is voor Surinaamse begrippen berenkoud.

Seizoenen in Suriname
Er zijn vier seizoenen: de kleine regentijd van begin
december tot eind januari; de kleine droge tijd van begin
februari tot eind april; de grote regentijd van eind april tot
half augustus; de grote droge tijd van half augustus tot
begin december. Vaak valt er in de regentijd in de namiddag of
‘s nachts een enorme bui en is het de rest van de dag droog.
Af en toe regent het ook wel eens een hele dag.

Klimaattabel:
De vier cijfers die telkens worden genoemd zijn van links
naar rechts: de gemiddelde maximum temperatuur in
graden Celsius, aantal zonuren per dag, aantal dagen per
maand met minimaal 1 mm-neerslag per dag en- de gemiddelde temperatuur van het zeewater (indien van toepassing).

Paramaribo
Maand

T Gem

Zon

Regen T W

Januari

30

6

18

27

Februari

30

7

13

26

Maart

30

7

15

26

April

31

6

17

26

Beste reistijd voor Suriname

Mei

31

6

23

27

De beste periode om Suriname te bezoeken is tijdens
de droge periode van februari tot en met april, en van half
augustus tot en met november.

Juni

32

7

24

27

Juli

32

8

21

27

Augustus

32

9

15

27

September

31

9

9

28

Oktober

31

9

9

28

November

31

8

12

27

December

31

6

18

27

plantagegeschiednis van Suriname. De indianen of inheemsen, de oorspronkelijke bewoners, vormen nog slechts een
paar procent. West-Afrikanen die als slaven naar Suriname
werden gebracht vielen in twee hoofdgroepen uiteen:
de slaven die hun vrijheid kregen na de afschaffing van
de slavernij (1863) zijn de (stads)creolen (17,7 procent);
marrons of bosnegers (14,7 procent) stammen af van
slaven die de plantages ontvluchtten. Vanaf 1873 kwamen
Hindoestanen het land binnen als contractarbeiders;
zij vormen nu de grootste bevolkingsgroep (27,4 procent).

Bevolking Suriname

Suriname heeft een oppervlakte van 163.820 km² (4 maal
Nederland, 5,3 maal België). Van de ruim 560.000 inwoners
woont iets meer dan de helft in Paramaribo. Met 9000 inwoners is Nieuw Nickerie de tweede stad. In Nederland wonen
circa 350.000 Surinamers.

Bewoners van Suriname
De bevolking bestaat uit groepen met verschillende
herkomst, wat hoofdzakelijk is terug te voeren tot de

Zo kwamen vanaf 1890 Javanen naar Suriname (nu 14,6
procent). Eerder waren al de eerste Chinezen ‘ingevoerd’
voor plantagearbeid. Die etnische groep groeit behoorlijk
door de ‘nieuwe Chinezen’ (vooral arbeiders en ondernemers)
die de laatste jaren het land binnenstromen.
Ook het aantal Brazilianen groeit snel (voornamelijk door
de goudwinning). Kleinere groepen zijn Joden, blanke
Europeanen en Libanezen. Ruim 12 procent van de
bevolking is moksi, gemengd en van ruim 6 procent is
de afkomst onduidelijk.
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Voor de visliefhebbers:

Boek eens een
Vis Trip Dagtour
op de
Atlantische
Oceaan!

Voor de echte visliefhebbers is een dagtour
Commewijnerivier richting Atlantische Oceaan een
happening. Al varend vanaf Leonsberg komt u langs plaatsen
zoals Nieuw Amsterdam, Rust en Werk en Margaretha.
Na het passeren van de monding van de Commewijnerivier
wordt koers gezet richting de Atlantische Oceaan.
Onderweg geniet je van de prachtige natuur die de
Commewijnerivier te bieden heeft. Ook de flora en fauna zal
u niet ontgaan. Het gesnater van de vele Jan van Genten,
pelikanen en meeuwen geven aan dat er op de verschillende
hot spots veel vis zit. De mooiste visplekken zijn gelegen in
het gebied tussen de monding van de Surinamerivier nabij
Braamspunt en de monding van de Commewijne rivier.
Het verse aas wordt desgewenst bij de lokale vissers gehaald.
Naast het vissen, zult u ook genieten van de zuivere lucht
en natuurlijk de verfrissend zeewind.

Inbegrepen
• Visboot en brandstof
• Ontbijt (broodjes met
Surinaams beleg)
• Lunch (warme maaltijd
in Margaretha)
• Snacks, fruit en non
alcoholische drank
(water, sap en soft)
• Een ervaren nederlands
en engels sprekende
gids
• Reddingsvesten
• EHBO-kit

Niet inbegrepen
Hengels en alle
benodigdheden z.a. molens,
onderlijn, aas (kunst &
natuurlijk)
Meeneemlijst
• een hoed of pet
tegen de zon
• regenkleding
• lange mouwen en broek
• zonnebrandmiddel
• camera
• comfortabel- gesloten
en stevig schoeisel
• muskieten gel

Waar gaan we zoal op
vissen:
• Meervallen • Roggen
• Gramorgoe (zeldzaam
)
• Snoek (zeldzaam) •
Bangbang (zeldzaam)

Boekingen vanaf 5 tot maximaal 15 personen € 75 p.p.
Vertrek: 09.00 uur tot 17.00 uur (duur van de trip: 6 tot 8 uren)
U kunt elke gewenste periode uitvaren.
Voor info en boekingen bel +597 77 60 858 of +31(0)6 34 01 65 35. Mailen kan ook: info@ilsum.nl
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Geschiedenis
Nieuw Amsterdam
De plaats ligt op de plek waar vroeger een modderbank lag, genaamd Tijgershol. Daar werd in de koloniale tijd een
fort gebouwd, waaraan nog altijd de stervormige oever herinnert. Het Fort Nieuw-Amsterdam is mogelijk ontworpen door
Philippe Chambrier, de stiefvader van Pierre-Alexandre Du Peyrou. Het werd gebouwd tussen 1734 en 1747 in de vorm
van een regelmatige vijfhoek met bastionpunten.
Samen met andere forten diende het als een verdedigingslijn tegen binnenvallende vijandelijke vloten. Aan de kustlijn
zijn nog altijd grote kanonnen uit de Tweede Wereldoorlog te zien, hier opgesteld door de Amerikanen ter bescherming van
de ingang van de rivier Suriname tegen Duitse schepen.
Het openluchtmuseum op het terrein van het
fort (een deel van de voormalige plantage Dageraad)
is een bekende trekpleister voor toeristen en
de nationale bevolking.
Vanaf 1873 was in Nieuw-Amsterdam de gevangenis gevestigd, die diende voor internering van de gevangenen die een
ernstig delict hadden gepleegd, de zogenaamde “zwaardere criminelen”. Deze inrichting werd rond 1982 verplaatst naar
Santo Boma in het district Wanica, eveneens in een bewoonde omgeving in Suriname.
De oude gebouwen maken deel uit van het openluchtmuseum, waar ook het oude lichtschip Suriname-Rivier
te zien is. De oude strafgevangenis is begin 21e eeuw gerestaureerd en wordt sedertdien vaker gebruikt voor het houden
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van exposities en andere culturele evenementen.
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HOOFDLIJNEN
GESCHIEDENIS KOLONIE
SURINAME.

Door JACOB VAN DER BURG

Bij de vrede van Breda in 1667 ruilde Nederland het
toekomstig New York voor Suriname. Suriname was 17 jaar
eerder door de Engelsen in bezit genomen en er had zich al
een aardig aantal plantages gevestigd. Toen de Britten
vertrokken kwam aan deze bloei een einde omdat zij ook
een aantal slaven met zich meenamen. Met massale import
van Afrikanen, een handel waar men al flink veel ervaring
mee had, lukte het weer een redelijke arbeidsmacht op te
zetten. Pogingen met Indianen en tuchthuisboeven uit
Nederland waren geen succes. Indianen waren fysiek niet
sterk genoeg, de tuchthuisboeven te onbetrouwbaar en
opstandig. Geleidelijk kwamen er steeds meer plantages.
Nadat Zeeland de eerste 15 jaar eigenaar was geweest,
werd daarna het beheer overgedragen aan de Sociëteit van
Suriname, een samenwerkingsverband van de WIC, de stad
Amsterdam en de Amsterdamse familie Van Sommelsdijck.
In de kolonie Suriname zelf lag de hoogste macht bij de
gouverneur. Deze werd bijgestaan door raden, die zich o.a.
bezig hielden met civiel- en strafrecht. In deze raden zaten
voornamelijk planters. Hun belangen waren niet altijd met
de belangen van het Nederlands gezag in overeenstemming.
De geschiedenis van Suriname is dan ook doortrokken
van conflicten tussen die raden en de gouverneurs.
Deze laatsten wisselden elkaar in hoog tempo af.
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Een andere nog belangrijkere strijd is die welke
gevoerd werd tegen weggelopen slaven (marrons), die
zich gevestigd hadden in de bossen. In een soort verdeel
en heers methode werden deelovereenkomsten gesloten en
voor bepaalde groepen werd kwijtschelding van straf
of zelfs vrijheid beloofd.
Deze situatie verbeterde iets toen na de afschaffing van
de slavenhandel het wel duidelijk werd dat afschaffing van
de slavernij onontkoombaar was. Toen dat in Suriname
eindelijk geschiedde (1863) werd in eerste instantie geprobeerd het arbeidsverlies op te vangen door vrijgemaakten te
verplichten nog tien jaar op de plantages te blijven werken.
Na de periode van tien jaar verlieten de ex-slaven in groten
getale de plantages. Hun vertrek werd opgevangen door
grootschalige import van contractarbeiders uit Brits-indië
en later door import van Javanen uit Nederlands-Indië.
Het beheer over Suriname lag inmiddels al lang niet meer
bij de Sociëteit (opgeheven bij de komst van de Bataafse
Republiek), maar bij de Nederlandse regering zelf.
Langzamerhand brak rond 1900 het einde voor de
plantagecultuur aan. Steeds meer plantages werden
opgedeeld in kleinere percelen, waar ex-contractarbeiders,
maar ook latere immigranten hun eigen gewassen
verbouwden.

JAVAANSE
CONTRACTARBEIDERS
OP JAGTLUST.
Tussen 1890 en 1939 kwamen ruim 33.000 Javaanse immigranten naar Suriname. Hoofdreden voor hun komst was de
stagnatie in de aanvoer van Hindostanen. Omdat zij altijd
Engelse onderdanen waren gebleven, had dit land bepaalde
eisen gesteld met betrekking tot de werkomstandigheden.
Toen de zorg naar de mening van de Engelse regering te
kort schoot was er al eens een tijdelijke stop afgekondigd.
Later werd, ook omdat Engeland de arbeiders zelf goed kon
gebruiken, definitief een eind aan de Hindostaanse
immigratie op contractbasis gemaakt.
Voordeel voor de Nederlandse regering was dat over de
werkomstandigheden van de Javanen met niemand onderhandeld hoefde te worden. Aan hun arbeidsomstandigheden
werden minder eisen gesteld. Nadeel van de Javanen was
dat veel van hen niet ingesteld waren op de zware landarbeid. Voor het gouvernement een reden om wat leeftijd
betreft vooral naar jonge mensen te streven.
De Javanen werden op 27 plantages te werk gesteld. Na
afloop van een eerste contract hadden ze de keuze om een
nieuw contract te sluiten, op kosten van Nederland naar
Nederlands-Indië terug te gaan, of in Suriname te blijven.
In dat laatste geval ontvingen ze een premie in geld om
een vestiging te bekostigen. Het gebeurde daarbij soms dat
men in eerste instantie het geld aannam en later toch terug
wilde. In dat geval moest eerst gespaard worden om de
terugtocht te bekostigen.
Evenals bij de Hindostaanse contractarbeiders is er
ook over de Javaanse arbeiders een uitgebreide
database opgesteld.
8.000 Javanen zijn na afloop van hun contract naar WestIndië teruggekeerd. De overige 25.000 zijn al dan niet
noodgedwongen in Suriname achtergebleven.
De eerste groep migranten bestond uit 94 personen,
62 mannen en 32 vrouwen. De groep was op initiatief van
de Nederlandse Handels Maatschappij geworven om te werk
gesteld te worden op de de suikerplantage Mariënburg.

In de jaren hierna waren werving, transport en tewerkstelling een taak van de Nederlandse overheid.
Uit bovengenoemde database zijn een aantal gegevens
over Jagtlust gefilterd. Totaal over de gehele periode
bezien, hebben er 953 Javanen op Jagtlust gewerkt.
Voor 793 was het de eerste contractarbeid in Suriname, de
overigen hadden eerst op een andere plantage gewerkt.
De Javaanse historicus Paul Mangoenkarso heeft de eerste
groep Javanen op Mariënburg uitgebreid in beeld gebracht.
Voor ons verhaal is, met gebruikmaking van enkele criteria
uit zijn onderzoek, de eerste groep Javanen die op Jagtlust
aankwam in 1898, wat nader bekeken.
Die eerst groep, gearriveerd in twee transporten, bestond
uit 65 personen, 46 mannen en 19 vrouwen. De gemiddelde
leeftijd van de mannen was 23.9 jaar, van de vrouwen
21.7 jaar. Bij aankomst moesten tien personen wegens
ernstige ziekte opgenomen worden in het hospitaal.
In de eerste tien jaar overleden 8 personen, van wie 4
in het eerste jaar. Van die 8 personen werd tweemaal als
doodsoorzaak verdrinking gemeld. In de overige
gevallen was een ziekte de doodsoorzaak.
Met betrekking tot het afsluiten van vervolgcontracten
bleek dit vooral bij de mannen favoriet. De vrouwen lieten
het meestal bij één contract.
Uiteindelijk verkozen 20 Javanen om terug te keren naar
Nederlands-Indië. Procentueel gezien waren dit vooral
mannen. Slechts vier vrouwen gingen terug.
Tot 1930 waren de meeste Javanen in Suriname werkzaam
op de plantages. Als gevolg van de crisisjaren sloten echter
veel plantages. De werkloos geworden Javanen stapten over
naar de kleine landbouw. Ze begonnen voor zichzelf, hierbij
geholpen door de overheid die opgeheven plantages
verkavelde tot kleine perceeltjes.
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HINDOSTAANSE
CONTRACTARBEIDERS
OP JAGTLUST.

Aangezien de regering in Nederland er weinig vertrouwen
in had dat de slaven na tien jaar werken onder Staatstoezicht op de plantages zouden blijven, werd een oplossing
gezocht in het werven van arbeiders uit Brits-Indië. Hiertoe
werd met het Engelse gouvernement een overeenkomst
gesloten met daarin een aantal waarborgen. Na 1873 kwam
een grootscheepse immigratie op gang van contractarbeiders die al in Brits-Indië een contract bij lokale wervers
(ronselaars) hadden getekend. Op de contracten was de
zogenaamde poenale sanctie van toepassing, een regel die
al in 1856 in Suriname was ingevoerd toen op kleine schaal
Chinese en Javaanse arbeiders aangesteld werden.
De poenale sanctie hield in dat op de arbeidsovereenkomst
de strafwet van toepassing was. Contractueel waren de
arbeiders verplicht evenveel arbeid te verrichten als de
voormalige slaven. Lukte dit niet dan kon men wegens
luiheid of verzuim straf verwachten. Ook verlaten van het
werk, desertie, werd gestraft. In de oude bepaling was de
gezagvoerder van de plantage degene die bepaalde of er
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straf moest worden toegepast. In 1863 werd dit de
districtscommissaris en tien jaar later de kantonrechter.
Onder de straffen die toegepast mochten worden vielen ook
de lijfstraffen. Wat lichaamsbouw en conditie betreft bleven
de Hindostanen achter bij de sterker gebouwde negers.
Het niet halen van de arbeidsprestatie was dus geen zeldzaamheid. Ten einde krachtige werkers te verkrijgen, werd
met betrekking tot het ronselen bepaald dat bij mannen
de gemiddelde leeftijd 22 jaar moest zijn en bij vrouwen
18 jaar. Het contract duurde vijf jaar. Na die periode waren
er drie keuzes: een nieuw contract voor vijf jaar, vrije
passage terug naar Brits-Indië of het beheer over een eigen
stukje landbouwgrond. Ongeveer een derde van de
arbeiders koos voor terugkeer. Aan de komst van Hindostaanse contractarbeiders kwam een eind in 1916 omdat de
Britse regering de arbeiders zelf goed kon gebruiken.
Ook speelde mogelijk mee dat de Britten nogal wat
bezwaren hadden tegen de omstandigheden waaronder
de contractarbeiders moesten werken.

Op grond van immigratieregisters en namenklappers is
rond 1999 een database tot stand gekomen met gegevens
van Hindostaanse contractarbeiders, samengesteld met
behulp van studenten van de Surinaamse universiteit.
Het overzicht is niet per plantage opgesteld, wel is de
plantage opgenomen bij de persoonsgegevens. Vanaf 2010
is de database ondergebracht bij het Nationaal Archief in
Nederland. Uit oude gegevens is bekend dat er 34304 Hindostaanse contractarbeiders naar Suriname gekomen zijn.
Een aantal documenten is echter verloren gegaan.
Van ongeveer 26500 personen konden gegevens verwerkt
worden. Daarnaast meldden de samenstellers dat door de
haast waarmee de database opgezet moest worden en de
hoeveelheid personen die er aan gewerkt hebben, er
ongetwijfeld ook fouten opgetreden zijn. Overigens is het
eigenlijk fout te spreken over een database van contractarbeiders omdat onder de geregistreerde immigranten
ook veel kinderen en zuigelingen waren.
Van 960 Hindostanen op Jagtlust werden gegevens gevonden. Standaard staan o.a. vermeld: naam, geslacht, leeftijd,
schip waarmee men was aangekomen, datum van aankomst,
datum van contract(en) en soms sterfdatum of terugkeer
naar het geboorteland.
De groep bestond uit mannen en vrouwen in de leeftijd van
enkele maanden tot 45 jaar. Voor ons overzicht is de groep
gesplitst in 5 subgroepen. Per subgroep wordt vermeld:
aantal personen en percentage t.o.v. de totale groep
0-10 jaar: 97 personen, 10%
11-20 jaar: 228 personen, 24%
21-30 jaar: 568 personen, 59%
31-40 jaar: 60 personen, 6%
41-50 jaar: 7 personen, 1%
De verhouding man/vrouw is 2/1, waarnaar gestreefd werd
bij de selectie in Brits-Indië, wordt aardig weerspiegeld
in de cijfers. Deze verhouding gaat niet op bij de jongste
groep, hetgeen niet onlogisch is. Dit betrof immers kinderen die met hun ouders mee kwamen of onderweg geboren
werden. Ook bij de oudste groep ontbreekt deze verhouding. Dit ligt waarschijnlijk aan het kleine aantal personen.
Het lijkt overigens aannemelijk dat deze enkelingen mee
kwamen met jongeren in familieverband.

Totaal kwam 40% van de mensen in familieverband,
60% alleen.
Overleden tijdens de eerst contractperiode zijn 81 personen. Over de gehele groep is dit een sterfte van ongeveer
9%. Beschouwen we alleen de groep van 0-10 jarigen,
overleden 21 kinderen, dan is dit zo rond de 20%.
Soms werd enkel vermeld dat iemand overleden was, maar
ontbrak een datum. Deze aantallen zijn niet meegenomen.
202 Mensen zijn weer naar Brits-Indië teruggegaan, dus
ongeveer 20%. Hierbij is niet gekeken naar de datum.
Dus ook ouderen die later weer teruggegaan zijn, zijn in de
cijfers meegenomen. Dit getal ligt lager dan in de literatuur
over de gehele groep wordt vermeld. Waar overigens alleen
gemeld werd “vertrokken”, zonder plaats van bestemming,
is dit niet meegeteld.
Bij sommige personen staan veel meer gegevens vermeld en
dat is soms sprekender dan zo’n enkel statistisch overzicht.
Zo was er een jong echtpaar, vertrokken uit Brits-Indië
met twee jonge kinderen. Onderweg beviel moeder van een
derde kind. Binnen een half jaar overleden in Suriname alle
kinderen. Meteen na afloop van het eerste contract reisde
men weer terug. Een andere geschiedenis is er van een
oudere man. Na enkele maanden werd hij opgenomen in een
krankzinnigeninrichting. Drie keer werd hij ontslagen, maar
telkens volgde ook weer een opname na een aantal jaren
werk. Tenslotte stierf hij in de inrichting (mogelijk door
zelfmoord). Maar er zijn ook de succesverhalen van mensen
die na afloop van hun contract (of contracten) een stuk
land kregen en daar succesvol een landbouwbedrijf begonnen of zich tenslotte in de stad vestigden. Het merendeel
van de Hindostanen lijkt die weg te zijn gegaan.
Dit doet overigens naar mijn mening niets af aan de soms
zeer moeilijke omstandigheden die men na aankomst in
Suriname tegen kwam.
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LIET NEDERLAND
DE
GOSLAR
ZINKEN?
Iedereen die Suriname bezoekt is vertrouwd met het
beeld van het wrak van het Duitse schip de Goslar, liggend in de Surinamerivier. In het kort is dit het verhaal.
Op 5 september 1939, vijf dagen na het uitbreken van de
vijandelijkheden tussen Engeland en Duitsland, kwam een
donker schip de Surinamerivier opvaren. Dit was het 6000tons Duitse schip de Goslar. Het schip ankerde voor de kade
van Paramaribo en de kapitein vroeg toestemming met het
schip in Suriname te blijven omdat hij, gezien de oorlogssituatie, de terugreis naar Duitsland te gevaarlijk achtte.
De toestemming werd verleend. Een deel van de bemanning
(Chinezen) was het hiermee niet eens en begon te muiten.
Zij werden afgevoerd door de autoriteiten. Tussen de overgebleven bemanningsleden en sommige inwoners van Paramaribo, waaronder Politiecommissaris Van Beek, ontstond
in de loop van de tijd een soort vriendschapsband.
Dit veranderde toen op 5 mei 1940 het Duitse leger
Nederland binnenviel. Overeenkomstig de instructies begaf
de commissaris zich naar het schip om de aanwezige Duitsers te interneren. Aangekomen op het schip bleek dat op
order van de kapitein, men het schip water liet maken waardoor het onwrikbaar op de bodem van de rivier, net naast
de vaargeul, terecht kwam. Dit kwam voort uit de opdracht
van de Duitse regering dat een Duits schip niet in bruikbare
staat in vijandelijke handen mocht vallen.De Duitsers werden geïnterneerd en pas na de oorlog vrij gelaten.
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Nadien werden verscheidene plannen gemaakt en pogingen
ondernomen het schip te lichten. Telkens zonder resultaat.
Het verhaal kreeg een aanvulling toen in 2017 een boek
verscheen “De Goslar affaire”, geschreven door de arts/onderzoeker Nizaar Makdoembaks. De schrijver was als

arts werkzaam geweest in de Bijlmer, maar na zijn vertrek
daar heeft hij zich toegelegd op het schrijven van boeken
over zaken die zijns inziens te weinig aandacht krijgen en
vaak gerelateerd zijn aan machtsmisbruik en verdraaiing
van feiten.
In zijn boek vermeldt hij de ontdekking dat er rond de
Goslar iets vreemds aan de hand is geweest. Vanuit Nederland hadden alle autoriteiten in de door Nederland bestuurde gebieden een speciale boodschap gekregen. Dit betrof
de aanwezigheid van vijandelijke schepen in de havens.
Voorkomen moest worden dat de bemanning hun schip zou
laten zinken om zodoende de activiteiten in de havens te
belemmeren/ blokkeren. Makdoembaks ontdekte dat een
dergelijke opdracht, op hoger bevel, nooit naar Suriname
was gestuurd. Hij vermoedde dat Nederland een blokkade
van de rede van Paramaribo door een scheepswrak juist een
uitstekend middel vond om eventuele vijanden te verhinderen grootscheeps aan land te gaan. Zowel de Duitsers als de
Nederlanders zouden aldus gebaat zijn bij het zinken
van de Goslar.
Het boek werd op 5 december 2017 door de schrijver
gepresenteerd. Hij verbond aan zijn verhaal de conclusie
dat Nederland verantwoordelijk is voor het zinken van
de Goslar en dat een eventuele berging door Nederland
betaald zou moeten worden. In hoeverre dit reëel is moet
blijken. Wel waarschuwde een aanwezige geoloog dat men
voorzichtig moet zijn bij het lichten omdat dan de stroom
in de rivier gewijzigd wordt en er mogelijk juist daardoor
ondiepte in de vaargeul kan optreden. Nu er in Suriname
weer gepraat wordt over het uitdiepen van de dichtslibbende vaargeul, lijkt het verstandig ook deze mening
mee te nemen.

VESTIGINGSPLAATS
LELYDORP
Lelydorp, hoofdplaats van district Wanica, heette lang
geleden Koffiedjompo. Deze naam is nog terug te vinden
op bijgaande foto van 28 maart 1905, gemaakt ter gelegenheid van de opening van station Kofiedjompo aan de
Lawa-spoorlijn. (n.b. de naam Koffiedjompo wordt op vele
manieren gespeld).
Over de herkomst van de naam Koffiedjompo vermeldt het
Koloniaal nieuws- en advertentieblad Suriname op 31 maart
1905:
“De herkomst van den naam Koffiedjompo te voren door
slechts weinigen gekend, doch nu op aller lippen, zal
zeker velen, met ons, geïntrigeerd hebben. Langen tijd
hebben wij vergeefs gezocht tot eindelijk bij gelegenheid
van den proefrit, ons van geachte zijde een zeer aannemelijke verklaring werd gegeven. Deze namenlijk: In
den slaventijd liep een slaaf, Koffie genaamd, van zijnen
meester weg. Na ijverig patrouilleren werd hij eindelijk
aan den overkant van een uitgestrekte zwamp ontdekt
en gevangen. Toen men hem vroeg : ‘Koffie, hoe ben je
de zwamp overgegaan ?’ antwoordde hij : ‘Mi djompo’, ik
ben er over gesprongen. Ironisch werd toen naar dezen
wonderbaar-lijken sprong, de plaats voortaan aangeduid
met Koffiedjompo Koffie heeft er gesprongen.”
Er zijn ook versies van dit verhaal waarbij Koffie niet
gepakt wordt en voorgoed naar de vrijheid springt.
Kort na de opening van station Kofiedjompo werd bij Gouvernementsbesluit bepaald dat de plaats voortaan Lelydorp
zou heten, ter ere van Gouverneur Lely. Deze was de stuwende kracht achter de aanleg van de Lawaspoorweg. Met
het wijzigen van de naam besloot het Gouvernement ook
dat Lelydorp voortaan een vestigingsplaats voor Javanen
zou zijn. Zoals bekend, kregen ex-contractarbeiders na het
uitdienen van hun vijf jaren contact, landbouwpercelen
aangeboden. Om de vestiging tot een succes te maken,
schakelde het Gouvernement al vlug een ervaren Javaans
contractarbeider in. Dit was Bapak Kartomodjo, in 1904
uit Java gekomen om in Suriname aan de Lawaspoorweg
te werken. Al gauw was hij hierbij opgevallen door zijn
goede werklust en leiderscapaciteiten. In een krantenartikel
bij zijn pensionering in 1932 wordt teruggekeken op zijn
loopbaan.
“Den eersten januari 1932 vierde Hoofdman Kartomodjo in
alle stilte zijn zilveren ambtsjubileum als Javaansche opziener op de vestigingsplaats Lelydorp. Onder een transport
van ongeveer 73 koppen is hij destijds ten behoeve van de

aanleg van de koloniale spoorwegen in Suriname aangekomen. Van dit transport zijn alleen Kartomodjo en een
Javaansche tolk, Mardjo, in Suriname gebleven. Onder verschillende ingenieurs heeft hij langs de spoorlijn gewerkt
en nadien kwam hij op de werkplaats Beekhuizen. Aldaar
tewerkgesteld, werd hij opgeroepen om op het Immigratie
Departement te verschijnen. De toenmalige Agent Generaal,
de Heer van Drimmelen, sprak hem aan en onder overlegging van verschillende getuigschriften uit Ned. Indië, stelde
Zijn H. EdelGestrenge aan Kartomadjo de vraag of hij
gaarne op het Immigratie Departement zou willen werken.
Op den eersten Januari 1907 is hij bij Gouvernements
Resolutie aangesteld als Javaansche opziener en onder zijne
werkzaamheden moest hij ook de van contract vrijgekomen Javanen, die in de stad rond zwierven, opsporen om
kolonisten te worden. Bekend met de terreinen langs de
spoorbaan had Kartomodjo veel liefde voor de vestigingsplaats Koffiedjompo! In dien tijd was er veel vertier en geld
van de spoorwegen in omloop. De eerste zes kolonisten
vestigden zich aan den Javaanse weg langs de spoorbaan.
De Javaansche bevolking groeide langzaam aan. Naarmate
de Creoolen en Br. Indiërs de perceelen verlieten, vestigden
de Javanen zich op de verlaten perceelen. Thans is Lelydorp
een bloeiende vestigingsplaats van Javaansche kolonisten
geworden. Hun aantal kan op drie duizend worden geschat.
Kartomodjo heeft gedurende deze vijfentwintig jaren veel
gezien, en onder verschillende chefs gediend. In samenwerking met het Bestuur, heeft deze eenvoudige man veel
gedaan voor de kolonie en het is voor een groot deel aan
hem te danken dat de vestigingsplaats Lelydorp geworden
is, wat zij thans is, namelijk op weg is nummer één te
blijven in haar soort.”
Verzuimd te melden in bovenstaand artikel werd nog dat
Kartomodjo in 1924 voor zijn verdiensten een koninklijke
onderscheiding ontving. Hij was één van de eerste Javanen
die een dergelijke eer ten deel viel!

p37

p38

Grill Café The Coffe Box | Lalla rookhweg 22a | Paramaribo | Suriname

p40

Koninklijke
Onderscheiding
voor
Mister
Diaspora

Mr. Robby Makka (Msc), Jurist en Financieel
Economisch analyticus, bekend om zijn goed
beargumenteerde commentaar in de media over
Economie, Financiën en Diaspora, is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Deze benoeming, voor Makka een complete
verrassing, werd hem telefonisch medegedeeld
door de burgemeester van Den Haag,
Johan Remkes. Het initiatief voor deze
Koninklijke Onderscheiding is genomen
door Mr. Ramon Ramsodit, President
van Stichting Satya Dharma en gewezen
PvdA raadslid uit Rotterdam-Hoogvliet.

Robby Makka, heeft zich de afgelopen 25 jaren
onafgebroken, zonder subsidie en onkostenvergoeding op een markante manier via diverse
werksporen ingezet als: bestuurder, deskundige,
adviseur en vrijwilliger door diverse maatschappelijke activiteiten te ontplooien voor de
Nederlandse en de Surinaamse gemeenschap.
Ramsodit zegt dat Robby een ware duizendpoot
in Diaspora is. Hij is niet van de onderscheidingen en huldigingen voor zichzelf maar is wel
wekelijks als sociaalfabrikant met zijn hoofd, hart
en ziel bezig om de Surineds en overige volgers tot
helemaal in Australië en Amerika te informeren.
Volgens Ramsodit, die samen met enkele vrienden
en organisaties Makka’s onderscheiding mogelijk
heeft gemaakt, is Makka een ware Diasporagenerator, een Diaspora balansversterker en de beste
vriend van de relatie Nederland-Suriname, die hij
kent. Makka is zowel in Suriname als in Nederland
bekend om zijn dienstbaar leiderschap via:
lezingen, media-interviews, columns of als
blogger, jurylid, debater maar vooral als
Voorzitter van de Stichtingen Kenniskring
Nederland-Suriname en Diaspora Foundation
Nederland-Suriname. Hij heeft bv. in deze
beide landen als Hindoebestuurder bijgedragen
aan het bouwen en besturen van de grootste
Arya Samaj Mandir.

Ramsodit over Makka: “In den haag woont hij,
voor Rotterdam spreekt hij, naar Amsterdam rijdt
maar richting Suriname vliegt hij. In haast alle
delen in Nederland heeft hij al inleidingen gratis
verzorgd. Dat siert hem. Zijn stem gonst vaak
als vaste Ecofin en fiscaal commentator in
deze steden en geboorteland. Per slot van
rekening heeft hij als SuriNed ook nog een
mooie functie als Manager op het Ministerie
van Financiën van waaruit hij is motivatie
en inspiratie haalt. “Al jaren zitten wij
achter hem voor te dragen, maar elke keer
wist hij de vreugdedans te ontspringen. Dit jaar,
op zijn 50ste levensjaar, is het ons wel gelukt om
Makka in deze val te lokken. Een mooie extra felicitatie voor hem. Wie meer over Makka wil weten
of lezen, wordt geadviseerd zijn website www.
robbymakka.com te bezoeken.
Robby Makka zegt dat hij verrast en nieuwsgierig
was toen hij van Ramsodit te horen kreeg:
“Robby je moet op 24 april je telefoon bij jou
houden. Je krijgt een belangrijk telefoontje
namens een belangrijk persoon uit Den Haag”.
“Inderdaad was dit een bijzonder telefoon die ik
vandaag ontvangen heb van de heer Remkes”,
gaf de heer Makka aan.
Ram Rambaratsingh, adviseur van Satya Dharma
zegt dat het hem veel voldoening geeft als
Surinamers gedecoreerd worden namens de
Koning. We zijn heel blij dat door onze
voordracht dit jaar enkele personen zijn
gedecoreerd waaronder “Mister Diaspora”
Robby Makka. Makka kreeg de felicitaties
van o.m. de Vz. van de VHP, Chan Santokhi,
de Consul generaal van de Rep. Sur in
Nederland en een aantal (Diaspora) vrienden
en organisaties.

Robby
Makka
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D E OO RS P RO NG
VAN D E NA A M

ZWARTEHOVEN
BRUGSTRAAT
Het huis op bijgaande foto (Ston Oso in de volksmond),
adres Zwartehovenbrugstraat 88, speelt een belangrijke rol
in de verhalen rond de oorsprong van de naam van deze
straat. In dit pand zou het zogenaamde Zwarte Hof, de
rechtbank voor burgerrechtzaken, gevestigd zijn geweest.
Fred Oudschansz, die in het begin van de vorige eeuw veel
publiceerde over de oorsprong van straatnamen in Paramaribo, schreef hierover:

oude haven aan het einde van de straat, waar binnenlandse
producten vanaf de plantages aangevoerd werden.
Waarschijnlijker lijkt het dat het hier een verschrijving
betreft.

“Zwartenhovenbrugstraat. Het Hof van Justitie werd voorheen genoemd het Zwarte Hof, doordien de leden in het
zwart gekleed waren. Dit Hof 18 April 1689 opgericht, heette voormaals het Hof van Civiele Justitie. Deze benaming
was in tegenstelling met het roode Hof, het Hof van Politie
en Crimineele Justitie, ontbonden 12 Juli 1829, waarvan de
rechters roode rokken droegen. Het werd ontbonden en het
Crimineele met het Civiele Hof vereenigd. Dit roode Hof
hield zitting in het Stadhuis toenmaals op het einde van
de Heerenstraat gelegen niet ver van ‘t Hospitaal. De brug
die leidde over de straat die naar het gebouw voerde, waar
dit zwarte Hof vergaderde, werd aldus Zwartenhovenbrug
genoemd.”

Het lijkt veel waarschijnlijker dat de naam helemaal niets
met het oude Zwarte Hof te maken heeft en dat verklaring
zelfs helemaal niet in de historie van Suriname is terug te
vinden.

Tot nu toe is de algemene opvatting dat dit de juiste verklaring is, ofschoon getwijfeld wordt of het wel dit gebouw
was waarin het Hof recht sprak. Volgens sommige bronnen
was er namelijk in het verre verleden een winkel in
gehuisvest.
Ook wordt wel beweerd dat de Zwartehovenbrugstraat
genoemd is naar een gebouw, het Zwarte Hof, ver buiten
het oude Paramaribo, waar weggelopen slaafgemaakten
berecht werden. Dus geen burgerrechtspraak, maar
strafrechtspraak.
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En op een oude kaart van Paramaribo staat de straat vermeld als Zwarte Havenbrugstraat. Dit zou dan slaan op een

Toch blijft de vraag waarom een straat genoemd naar het
Zwarte Hof, in zijn naamgeving dit woord in het meervoud
laat terugkomen.

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de naam een
Nederlandse oorsprong heeft. Nederland telt in allerlei
steden en dorpen wegen met de naam Zwarteweg. Zwart
sloeg waarschijnlijk op de kleur omdat het wegdek vaak
bestond uit gemalen sintels van steenkool, een vrij
goedkope wegbedekking.
Veelal waren dit wegen die vanuit de bewoonde kern
leidden naar gronden en gehuchten buiten dit centrum.
In de zoektocht hiernaar kwam ik tot mijn grote verrassing ook de term “zwarte hoven” tegen. Allang voordat
Paramaribo gesticht werd, was de term zeer gebruikelijk in
bepaalde streken van Nederland, met name in het rivierengebied, zoals de Betuwe. In een beschrijving van de historie
van het Betuwse dorp Ressen kwam ik de volgende passage
tegen:
“De Over-Betuwe is gelegen tussen de rivieren de Rijn en de
Waal. Van oorsprong is de streek een delta zonder dijken geweest. Een gebied dat bestond uit oeverwallen met woerden en
kommen waar het water vrijelijk haar gang kon gaan. In het
voorjaar liepen deze natuurlijke oeverwallen over en kwamen
de komgronden blank te staan.

Bewoning vond in het algemeen alleen plaats op de hoger
gelegen gronden. Juist door het bewonen van deze hogere plekken namen deze gronden nog in hoogte toe, aangezien mensen
en dieren ook hun afvalstoffen op de beperkte woongronden
achterlieten. Dit vormde de zwarte aarde waarop we nog altijd
de zogenaamde Zwarte Hoven (hove=hoeve) vinden. Bijna
al deze hogere gronden zijn de kern van een dorp geworden,
vroeger buurschap of kerspel genoemd. De buurschap is in
deze streek (Over-Betuwe) de typische nederzettingsvorm; bij
elkaar liggende bouwhoven (boerderijen) met een gezamenlijk
veld, broek of meent als achterland.”

voor de hierop gelijkende wijze waarop de bebouwing in
Paramaribo tot stand kwam.
Waarschijnlijk is er destijds bebouwing gestart op een plek
iets buiten het centrum, in de volksmond genoemd Zwarte
Hoven. Om vanuit het centrum daar te komen moest men
een brug over, de “Zwartehovenbrug”. En de straat die daar
naartoe voerde, kreeg de naam Zwartehovenbrugstraat.
Over Ston Oso valt ook nog wel het één en ander te
vertellen in een ander artikel.
Jacob van der Burg

Zoals we weten ontstond de eerste bebouwing van Paramaribo op de hoge schelpritsen, banken evenwijdig aan de
kustlijn. De overeenkomst met de bovengeschetste oeverwallen lijkt evident.

(Zie ook Facebook Plantage Jagtlust en www.plantagejagtlust.nl voor
veel meer artikelen over de geschiedenis van Plantage Jagtlust en de
kolonie Suriname).

Het lijkt logisch dat door de Nederlanders de benaming
“zwarte hoven” overgenomen werd om ook te gebruiken
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SURINAME ONTDEK JE
MET ALL SURINAME TOURS
& ILSUM
Stuwmeer kano Tour

1 dag

€ 70,-

Suppen

1 dag

€ 70,-

Guyana (Kaieteur falls)

4 dag

€ 465,-

Water Tubing Tour

1 dag

€ 45,-

Nieuw Nickerie / Bigi Pan

2 dag

€ 155,-

Commewijne Historische

1 dag

€ 60,-

1 dag

€ 60,-

Peperpot fietstour

1 dag

€ 50,-

Frans-Guyana Dagtour

1 dag

€ 85,-

Jeepsafarie

1 dag

€ 85,-

Jodensavanne Boottocht

1 dag

€ 80,-

JodenSavanne Bustour

1 dag

€ 85,-

Dolfijnen én Kaaiman spotten

1 dag

€ 45,-

Paramaribo Bustour

1 dag

€ 29,-

Paramaribo Looptour

1 dag

€ 23,-

Santigron

1 dag

€ 85,-

Sunset & Dolphins Trip

1 dag

€ 27,-

Vis Trip Commewijne

1 dag

€ 175,-

ALL SURINAME The
TOURS
& ILSUM
best way to explore

Warappakreek

1 dag

€ 75,-

Stuwmeer Vis Trip

1 dag

€ 375,-

City Bike Tour

1 dag

€ 30,-

€ 5,-

Quad tour

1 dag

€ 90,-

Nature & Dinner Tour

1 dag

€ 70,-

Plantage Boottour
Nieuw-Amsterdam en
Peperpot Fietstour

korting

Boek snel je tour via
ilsum.nl en
ontvang € 5,- korting

Suriname: +597 7760858
Nederland: +31(0) 634016535
Email: info@ilsum.nl

€ 45,-

met Tuk Tuk
City & Shopping Tour
met Tuk Tuk

1dag

€ 40,-

Online shoppen in Suriname
www.hoppa.sr

ONLINE SHOPPEN IN SURINAME OP
HOPPA! SHOPPEN ZO GEREGELD.
LEVERING VAN UW AANKOPEN IN NEDERLAND OF IN SURINAME.
Ervaar het gemak van hoppa!
hoppa! is een online shopping platform waar echte Surinaamse producten worden aangeboden vanuit Suriname.
Kokosolie, honing, marva thee, skratjie.... vindt ze allemaal op hoppa.sr met levering in Nederland en in Suriname!
Hoe werkt hoppa!
1. Bezoek hoppa.sr online vanuit uw eigen locatie.
2. Kies de producten die u wilt kopen in Suriname.
3. Reken snel en gemakkelijk af met IDeal of HOP (Hakrinbank pinpas)
4. Levering in Nederland of in Suriname bij uw familie.
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hoppa! is een product van de

Brandsz koestert de relatie tussen merk en design. Corporate - en packaging design horen in een split second de juiste
signalen te geven. Klopt het beeld met corporate identity, dan is het geloofwaardig. Zorgt het beeld voor herkenning en verrassing,
dan wordt het een succes. Met die gedachte geeft Brandsz merken vorm. Brandsz houdt zich online en offline bezig met
merkontwikkeling, merkpositionering, corporate design, (retail)communicatie en packaging design in de food- en nonfood sector.
Kijk gerust eens op de brandsz.nl voor meer succes stories.

Brandsz werkt aan merken voor o.a.: Van der Valk Hotels, Jalo Biopellets, Amica (Potgrond), Florentus (Potgrond), Cookie Brothers, De Friese Bierbrouwerij, Zuivel Coöperatie Schiermonnikoog, Floky (Black Garlic).
Living foods, The Widget World Wide (Capss-infusion.com), Northlander Whisky, LevelszDrink, MontBlanc Foods, Loop Leeuwarden, Faya, Paragon Pet Products, KPP energy & waste Solutions, Mowi, Ilsum Magazine.

Staatsolie N.V., Fernandes Concern Beheer en Surinam Plastics Manufacturing N.V.
hebben het initiatief genomen om de particuliere sector te mobiliseren om nanciële steun te verlenen
aan onze lokale zorginstellingen vanwege de uitbraak van Covid-19 in Suriname.
Ze beseffen dat juist in deze tijd, waarin social distance gehouden moet worden, bedrijven zich kunnen
onderscheiden door te verbinden en als Surinamers samen te komen, met één doel:

de gezondheid van onze samenleving!
Samen hebben deze bedrijven reeds euro 170.000 uitgegeven voor dringend aangevraagde onderdelen en apparatuur
voor de Intensive Care Unit (ICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
De Surinaamse intensive care-infrastructuur heeft in het licht van deze pandemie
echter aanzienlijke aanvullende ondersteuning nodig.

DAAROM DE OPROEP
AAN U OM DIT FONDS
TE ONDERSTEUNEN!
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zet zich als
partner in dit project in om meer fondsen te werven ter ondersteuning van
ons zorgsysteem. Daarnaast is de VSB ook verantwoordelijk voor het beheer van het
‘VSB Covid-19 Support Fonds’. De VSB heeft toegezegd om maandelijks rapportages
te doen namens de bijdragers en belanghebbenden.
Dit zal geschieden met ondersteuning van het accountantskantoor
Lakhisaran & Partners N.V. Het fonds is in eerste instantie bedoeld om de
ICU-infrastructuur te ondersteunen. Als de donaties dit toelaten, zal het fonds ook helpen
met eerstelijnsverdedigingsvereisten zoals het opzetten van quarantaine locaties.
The Back Lot werkt belangeloos mee aan deze fondsenwervingscampagne die gericht is
op het Surinaamse bedrijfsleven.

Als u bereid bent om mee te doen, kunt u uw bijdrage leveren
aan het volgende account:
Bank: Finabank
Deposit to: VSB Covid-19 Support Fund
SRD account: 1000665378 • USD account: 1000665386 • EUR account: 1000665394
Indien u rechtstreeks financiële steun wenst te verlenen, neemt u dan contact op met het Bureau van de VSB,
directeur Paul Torilal, via: paul.torilal@vsbstia.org.
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We will

travel again
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E-visa en E-toeristenkaart
voor Suriname
Hiermede wordt bekend gemaakt dat het
Ministerie van Buitenlandse Zaken van de
Republiek Suriname op 15 april 2019 een
E-visum en E-toeristenkaart website voor
Suriname heeft gelanceerd.
Via de website https://suriname.vfsevisa.com/suriname/
online/ kunnen daarvoor in aanmerking komende
nationaliteiten thans geheel elektronisch een E-visum
of een E-toeristenkaart aanvragen en verkrijgen.
De afhandeling met originele paspoorten, pasfoto’s
en dergelijke aan loketten gaat hiermede tot het
verleden behoren.
Tot 6 (zes) maanden na de lancering van de website zal
via de conventionele manier een visum of toeristenkaart
aangevraagd kunnen worden aan de bekende loketten en
op de officiële verkooppunten.
De visum- en toeristenkaartdiensten aan de loketten van
Ambassades, Consulaten en officiële verkooppunten van de
Republiek Suriname - waaronder de Toeristenkaartbalies
te Schiphol - zullen derhalve per 18 oktober 2019
worden beëindigd.
Aanbevolen wordt aan visumplichtige bezoekers aan
Suriname die in aanmerking komen voor respectievelijk
een E-visa of een E-toeristenkaart om vanaf heden gebruik
te maken van de nieuwe gebruikersvriendelijke website
voor een snelle afhandeling van hun aanvraag op afstand.
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Vanwege de samenwerking met VFS Global kan
gerekend worden op een efficiënte begeleiding door de
klantenservice desk (Support Desk) die telefonisch en via
email te bereiken is voor advies en assistentie tot aan de
afronding van de aanvraag.
bron: www.consulaatsuriname.nl

Wat is een
PSA document?
Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van
Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status
voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet
hebben de Personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid de status van Personen van
Surinaamse afkomst te activeren (middels het aanvragen van een PSA document).

VOORDELEN VAN HET PSA DOCUMENT
Een persoon met een geldig PSA document:

1
2
3

Heeft geen visum nodig voor het betreden van het grondgebied van de Republiek Suriname
voor de duur van 5 jaren na de datum van afgifte van het PSA document.
Andere reisdocumenten waaronder het paspoort blijven vereist;
Mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven.
Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De PSA moet aantonen in het
eigen levensonderhoud en huisvesting te kunnen voorzien;
Heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven als ingezetene, na aankomst binnen 6 maanden,
doch uiterlijk binnen 12 maanden - in geval men verlenging van tijdelijk verblijf had verkregen.

4 Heeft de mogelijkheid om zonder werkvergunning te werken.
Meer informatie vindt u op onze website www.gov.sr/psa
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get
your
style
Laan van Wateringsveld 667 | 2548 BN Wateringen | Telefoon: 06 81 50 68 53
> BIJ ONS KUNT U BEHANDELD WORDEN ZONDER AFSPRAAK <

Welkom bij ons hotel
Hotel Babylon is een modern hotel gelegen in de prachtige stad Paramaribo.
We bieden 26 slaapkamers, variërend van standaardkamers tot luxe penthouses met uitzicht op de stad.
Het hotel heeft ook een restaurant waar internationale gerechten worden geserveerd voor ontbijt, lunch en diner.
Het grote buitenzwembad en de bar bevinden zich aan de achterkant van het hotel.
Hotel Babylon is de ideale bestemming voor mensen die op zoek zijn naar een accommodatie met charme en persoonlijkheid,
liefhebbers van smakelijke gastronomie en zoekers naar een ontspannen uitje.

12.50

CARS FROM

RENTA

DAILY

CAR
(+597) 1911 / 354340 / 8711151
OOST-WEST VERBINDING # 77 A
(+597) 472725 / 8100705
CORNELIS JONGBAW STRAAT

RENT FOR 2 WEEKS
OR MORE
AND GET FREE GPS OR BABY SEAT

NO KM LIMIT

INFO@COMPAINTERNATIONAL.COM
WWW.COMPAINTERNATIONAL.COM

ROADSIDE ASSISTANCE

AFTER 7 DAYS

24\7

EEN FRISSE
VAKANTIE
BEGINT BIJ

Suriname

Suriname kent vele
Nationale Feestdagen!

Ga jij in 2020
voor een
lange periode naar
Suriname en
ben je benieuwd
wanneer deze
feestdagen worden
gevierd?
Pak alvast je agenda, want hier
vind je het jaaroverzicht van 2020
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DATUM

DAG

FEESTDAG

1 januari
25 januari
25 februari
10 maart
10 april
12 april
13 april
1 mei
24 mei
1 juli
31 juli
9 augustus
10 oktober
14 november
25 november
25 december
26 december

Woensdag
Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Zondag
Maandag
Vrijdag
Zondag
Woensdag
Vrijdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

Nieuwjaarsdag
Chinees Nieuwjaar
Dag van Bevrijding en Vernieuwing
Holi Phagwa
Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Dag van de Arbeid
Idul Fitr
Keti Koti Dey
Idul Adha
Dag der Inheemsen
Dag der Marrons
Divali
Onafhankelijkheidsdag
1e Kerstdag
2e Kerstdag

de kans is groot dat jij op
Schrijf deze Nationale Feestdagen maar op, want
in Suriname!
deze dagen vrij hebt tijdens je vakantieperiode
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Randstad Personenschade
(letseladvies) helpt slachtoffers
van ongevallen…
Randstad Personenschade B.V. is het eerste letselschadeadviesbureau dat gespecialiseerd is in de interculturele
dienstverlening en geheel gratis is voor de slachtoffers. De kosten van onze diensten worden namelijk bij de
aansprakelijke partij verhaald. Het hoofdkantoor is gevestigd op de Goudse Rijweg 400 in het centrum van Rotterdam.
Inmiddels beschikt de onderneming over acht filialen. De andere vestigingen bevinden zich in Rotterdam-Zuid,
Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Arnhem en Roosendaal.
Volgende jaar vieren we onze 10 jarige bestaan.
Ook kunnen wij zaken naar Turkse recht behandelen en
hebben een kantoor in Izmir Turkije.
Randstad Personenschade beschikt over adviseurs die
naast de Nederlandse taal en cultuur, ook meerdere nietwesterse talen en culturen beheersen. U kunt hierbij denken
aan Turks, Surinaams , Berbers, Bulgaars, Arabisch, Russisch
en Pools. Zo kunnen slachtoffers zich beter uitdrukken
en hun verhaal vertellen in hun eigen taal. Hierdoor staat
u direct in contact met een van onze adviseurs. In het
geval van letselschade gaat het gesprek vaak gepaard met
emoties waarbij niet alleen de taal een barrière kan zijn
voor wederzijds begrip maar ook de culturele verschillen.
Randstad Personenschade zorgt ervoor dat die barrières
worden weggenomen en u goed geïnformeerd word over uw
rechten en plichten. U bent altijd zonder afspraak welkom
om naar uw gelegenheid bij een van onze kantoren langs

te komen en met één van onze adviseurs in gesprek te gaan.
Mocht u de voorkeur hebben op zaterdag langs te komen dan
kunt u ook een afspraak maken. Het gesprek vindt plaats op
een van onze kantoren, of zo nodig bij u thuis als u
immobiel bent.
Heeft u reeds een zaak elders lopen en u bent niet tevreden
dan kunnen wij u zaak beoordelen en u adviseren en zo
nodig overnemen om uw belangen te behartigen.
Uw letselschadezaak wordt deskundig behandeld door
een vaste letselschade expert van Randstad Personenschade
zodat u zich volledig kunt focussen op uw herstel.
In sommige gevallen is het nodig om een advocaat in te
schakelen, Randstad Personenschade werkt hiertoe samen
met Elfi Letselschade Advocaat. De advocaten van Elfi zijn,
net als Randstad Personenschade, ervaren in het begeleiden
van cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond.

INTERCULTURELE LETSELSCHADEPRAKTIJK
Randstad Personenschade BV

CLAIMT UW SCHADEVERGOEDING BIJ

Verkeersongevallen
Bedrijfsongevallen
Overige ongevallen

www.letseladvies.nl
ROTTERDAM CENTRUM
010-766 00 35
rotterdam@letseladvies.nl

ROTTERDAM ZUID
010-766 00 25

rotterdam@letseladvies.nl

AMSTERDAM
020-410 94 94

amsterdam@letseladvies.nl

UTRECHT
030 - 711 13 70

utrecht@letseladvies.nl

DEN HAAG
070-810 08 08

denhaag@letseladvies.nl

ROOSENDAAL
0165 - 39 15 65

roosendaal@letseladvies.nl

TILBURG
013 781 00 13

tilburg@letseladvies.nl

ARNHEM
026 - 781 00 01

arnhem@letseladvies.nl

ROTTERDAM CENTRUM
Goudse Rijweg 400

AMSTERDAM
Tussen Meer 1B-1

UTRECHT
Ondiep Zuidzijde 6

DEN HAAG
Calandstraat 1-35

3031 CK Rotterdam
010-766 00 35
rotterdamc@letseladvies.nl

1068 EX Amsterdam
020-410 94 94
amsterdam@letseladvies.nl

3551 BW Utrecht
030 – 711 13 70
utrecht@letseladvies.nl

Unit 225 2521AD Den Haag
070-810 08 08
denhaag@letseladvies.nl

POLITIE >>>

115

Hoofd bureau van Politie

Thuiszorg winkel Almed

Duisburglaan 43-45
(00597) 492411 - 492461 - 492771

Henk Arronstraat 123
(00597) 410246

Ned. Ambassade & Consulaat

Zon thuiszorg

Van Roseveltkade 5, Paramaribo
(00597) 477 211

Hoogestraat 71
(00597) 471158

Particuliere Huisartsenpraktijk
Academisch Ziekenhuis Paramaribo

Ressort Latour

(00597) 442222 # 238

Indira Ghandiweg/Tamanoeastraat
(00597) 481524 - 483547

maandag tot vrijdag 18.00 uur tot 22.00 uur
zaterdag en zondag van 0.900 uur tot 22.00 uur

Ressort Livorno

‘s Lands Hospitaal

Sir Winston Churchilweg 54
(00597) 481941 - 483400

(00597) 473 - 655

MR. Huber stichting
Nidhastraat 258
(00597) 432570

Ressort Uitvlucht
Kasabaholoweg 90
(00597) 498537 - 498045
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MEER BEKENDHEID
EN BEREIK CREËREN IN
SURINAME?
DIT
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Z
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N
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LIKE O
OOK
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& INST

Stuur een e-mail naar:
info@ilsum.nl en ontvang gratis
onze mediakit.
Voor meer informatie ga naar

www.ilsum.nl
@ilovesumagazine
ilovesumagazine
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