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VOORWOORD

JE WEET GEEN RAAD, BEL TAXI ROBBY R.S. MAKKA
We gaan nu voor editie 4 met I love Su weer
als vertier, we drinken hierop een bier en reizen
richting Suriname voor aankomst bij de Pier. Dat
zijn zomaar 4 rijmende korte eerste zinnetjes bij dit
bloedmooie gloednieuwe 4e nummer van I love Su.
Na 3 edities kunnen wij gerust melden dat I love Su
een Vriend van een vriend is geworden, dus ‘Nuttig
om een netwerk met u te bouwen’.
We zijn na onze eerste 3 edities connected met
vele mensen en organisaties. Vooral met nummer
3 op Milan hebben wij getoond dat een magazine
en netwerken veel waarde hebben. Contacten lijken
steeds vluchtiger te worden. En ik vertel u met
raad en daad, hou de netwerken actief en actueel.
Maar: hoe zorg je ervoor dat netwerken relevant,
actief en actueel blijven? Juist, het maken van
gerichte keuzes en het systematisch en methodisch
investeren in netwerken kunnen ervoor zorgen dat
een netwerk meerwaarde geeft zonder dat het extra
tijd kost.
In een stelsel van Vriend van een vriend geeft
onderzoek en deskundigheid aan de hand van
case studies en ervaringen praktische tips over
het vergroten van de waarde van een bestaand of
nieuw netwerk. Lessen die ook gelden wanneer
je mogelijk niet de ‘super communicator’ bent die
gemakkelijk contacten legt. Netwerken is niet een
kwestie van hard werken, maar doelgericht en slim
gebruik maken van verbindingen die je met en
tussen personen en organisaties kan leggen. Wil jij
het ook leren of beter onder de knie krijgen?
Wees lief voor uzelf en ga voor een Vriend
van een vriend. Dat is the love vanuit I love
Su. Sta open voor het “Het gehele boek voor
contacten, bestaande of nieuwe, en het leggen
van verbindingen tussen personen en kijk hoe
verschillende netwerken cruciaal zijn. Hoe? Dat
is een kwestie van kansen zien. Vaak worden de
voor de hand liggende opties en keuzen genegeerd
4

of dusdanig ingezet dat zij niet bijdragen aan een
netwerk dat ook echt voor je werkt.
Er zijn 11 thema’s die aangeraakt worden:
1. Zoek je kracht in zwakkere connecties;
2. Benut je volledige netwerk;
3. Word bruggenbouwer en vul structurele gaten;
4. Ga op zoek naar silo’s;
5. Bouw teams op vanuit je hele netwerk;
6. Word superconnector;
7. Maak gebruik van een preferentiële hechting;
8. Creëer de illusie van een meerderheid;
9. Doe niet aan gelijksoortigheid;
10. Verruil netwerkborrels voor gedeelde activiteiten
en
11. Bouw sterkere banden op door multiplexiteit
Elk van deze thema’s kan worden uitgediept in
korte en krachtige hoofdstukken met voldoende
casuïstiek en achtergrond. Onderzoek maakt
duidelijk dat het hebben van contacten nog geen
krachtig netwerk maakt.
Vaak worden de gebaande paden betreden. Of
wordt niet bewust gewerkt aan het uitbouwen
en vergroten van de kracht van het netwerk. Het
leggen van verbindingen tussen contacten van
jezelf en die van anderen zorgt voor meerwaarde.
Ik raad aan om dit methodisch en systematisch te
doen.
Daarbij zijn belangrijke aandachtspunten voor een
krachtig netwerk:

•
•
•

werk methodisch en systematisch aan het
uitbouwen van het netwerk, inzicht en overzicht
is het begin van een gerichte(re) aanpak;
zorg voor verbinding tussen mensen en
netwerken, ook al lijken ze niets met elkaar te
maken te hebben;
ververs contacten met enige regelmaat;
ILSUM

•
•
•
•
•
•

breng mensen en expertises samen die ogenschijnlijk niet direct iets met elkaar te maken hebben;
experimenteer met nieuwe vormen van ontmoeten;
blijf niet hangen in bestaande en eenzijdige netwerken
ga na welke bestaande en oude(re) contacten je hebt die niet of niet ten volle benut worden
ga na hoe je jouw contacten en netwerk in kan zetten om andere netwerken en personen te bereiken
De 11 principes die aan de orde komen in het Vriend van een vriend zijn nuttig om een succesvoller
netwerk te bouwen.

In vele gevallen zijn de praktische tips voor de hand liggen, maar ze vergen een gestructureerde aanpak,
nader inzicht en - niet op de laatste plaats - moed om in de praktijk te brengen. “I love SU” is voor u ook
een netwerkclub, like ons facebook pagina, deel de page, en reis met ons mee vanuit diverse vluchten en
reismaatschappijen. Weet je nog geen raad, bel deze voorwoord schrijver van u: De Diaspora taxi staat
klaar, voor raad, daad, met een netwerkzaad zonder haat: ENJOY READING MAGAZINE 4! We gaan voor
4 met I love SU weer als vertier, we drinken hierop een bier en reizen richting Suriname voor aankomst bij
de Pier. Veel lees plezier!

RobbyMaKKa
ILSUM
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SURINAME OP WEG NAAR 1
PASSAGIERS PER JAAR
De NV Luchthavenbeheer die verantwoordelijk is
voor onze grootste airport, Johan Adolf Luchthaven,
in de volksmond bekend als Zanderij, is hard
op weg om binnen 15 jaar minimaal 1 miljoen
passagiers te verwelkomen. Om dit aantal te
bereiken zal worden overgestapt naar liberalisatie
van de luchtvaartsector. Met andere woorden: er
zal een open skies policy worden gevoerd. Deze
heuglijke mededeling deed president Desi Bouterse
tijdens het uitspreken van de jaarrede over het
dienstjaar 2020.
Dit zal een krachtige aanzet zijn voor het toerisme
in het land. Op basis van de beschikbare
statistieken over de afgelopen 15 jaren kan worden
geconcludeerd dat er steeds meer buitenlandse
reizigers naar Suriname gaan. Zo was tot 2006
het aantal buitenlandse reizigers naar het land
nog 154000. Nu bezoeken jaarlijks gemiddeld
250.000 buitenlandse reizigers het land. Bij dit
aantal gaat het niet slechts om toeristen, maar
ook om vakantiegangers die op familiebezoek
komen, zakenreizigers en stagiaires. Over het
algemeen komen de meeste toeristen uit NoordAmerika, Europa en de Antillen in ons land. Het is
vanzelfsprekend dat de reizigers valuta besteden
in onder andere verblijf en voeding. Wij mogen dus
hieruit opmaken dat zowel de luchtvaartsector als
het toerisme in de lift zit en dat komt de Surinaamse
economie uiteraard ten goede.
Het luchtvaartbeleid van Suriname is erop
gericht de luchtvervoersstromen naar het land te
doen toenemen door uitbreiding van het aantal
luchtvaartmaatschappijen, routenetwerken en
frequentie van de vluchten. Er landen nu al
vliegtuigen van meerdere airlines op Zanderij en er
zullen steeds meer vliegen naar het land. Met de
komst van de Boeing 777 op de route naar Europa
zal het aantal passagiers nu al toenemen.
6
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Bouterse benadrukte in zijn jaarrede het belang van
toerisme aan de economie van Suriname. Hij ziet in
deze sector voldoende potentie om een bijzondere
bijdrage te leveren aan het diversifiëren van de
economie. Hij noemde toerisme een veelbelovende
sector. De president verklapte dat in het komend
jaar Suriname zich vooral zal richten op de
toerisme-markten in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en
het Midden-Oosten met de bedoeling ook toeristen
uit deze gebieden in Suriname te krijgen. Bouterse
bemoedigde zijn volk aan om meer vertrouwen te
hebben in het land dat het vermogen heeft zich te
ontwikkelen tot een top toeristische bestemming in
het Caribisch gebied.
Om de ontwikkeling van het toerisme niet te
stagneren zal noodzakelijke wetgeving spoedig in
place gebracht moeten worden. Belanghebbenden
in de sector moesten zich daarom verheugd
hebben toen de president aankondigde dat in het
komend jaar twee cruciale wetten aangeboden
worden aan het parlement voor goedkeuring. Het
gaat om de wetten: Toerisme Raamwet, en de Wet
Instelling tot de Toerisme Autoriteit. Deze wetten
zijn onontbeerlijk voor groei van de sector.

waar momenteel de wegstrekking Molenpad tot
Latour wordt aangepakt, waarbij de wegstrekking
Molenpad tot de brug van ’t Hogerhuysstraat
wordt verbreed van vier naar zes rijstroken. Het
reconstrueren houdt ook in het asfalteren van
de Willem Campagnestraat, het Molenpad, de
Slangenhoutstraat en de Hernhutterstraat, als ook
de herinrichting van alle verkeersknooppunten en
het plaatsen van nieuwe verkeerslichten.
De Chinese aannemer Dalian, is in opdracht
van de regering, bezig met de uitvoering van
reconstructiewerkzaamheden aan de Martin
Luther King weg en de Nieuwe Highway tussen de
Afobakkaweg, nabij mast 20, en Zanderij. Met de
realisatie Nieuwe Highway, van circa 10 km met
vier rijstroken, zal de internationale luchthaven
sneller en gemakkelijk bereikbaar zijn. Deze Nieuwe
Highway voorziet in een andere route naast de
bestaande Indira Gandhiweg en de J.F. Kennedy
Highway en zal met vier rijstroken over de Pararivier
gaan. Deze werkzaamheden zullen aan het eind van
het eerste kwartaal van 2020 afgerond zijn.

Met deze koppeling die de regering maakt
tussen Toerisme en infrastructuur gericht op een
vlotte doorstroom van het verkeer, is een niet
te onderschatten basis gelegd voor duurzame
ontwikkeling van de economie van Suriname.

President
Desire Delano
Bouterse

Infrastructuur
Uit de toespraak van de president blijkt dat de
strategie van de regering zich niet slechts richt op
het aantrekken van toeristen, maar dat die ook
een goede indruk overhouden van het land als ze
er eenmaal zijn. De infrastructuur wordt gezien als
het visitekaartje. Het wegennetwerk bijvoorbeeld
dat door de ontwikkelingen van de laatste jaren uit
zijn kleren is gegroeid vergt dringend uitbreiding en
reconstructie. De president heeft daarom beloofd
dat het verbeteren van de verkeersdoorstroming
vanaf Paramaribo tot de Johan Adolf Pengel
luchthaven prioriteit geniet. Zo kondigde hij aan:
de reconstructie van de Van ’t Hogerhuysstraat,
ILSUM

De Regering zal de eerste Oost-West verbinding
vanaf Albina tot Nickerie volledig reconditioneren.
In de periode van 2010 tot 2017 is de weg van
Meerzorg tot Albina gerehabiliteerd, alsook
het gedeelte tussen Monkshoop tot Boskamp,
welke in 2012 is opgeleverd. Nu is men bezig
met de strekking van de Henry Fernandesweg
tot Monkshoop. Ook is intussen gestart met de
reconstructie van de wegstrekking van 120 km
tussen Jenny en Henar in het westen van het land.

Bron . Jaarrede President van
Suriname 2020
ILSUM
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Foto Karel Donk

UITDAGING VOOR HET TOERISME:

VOLKSLIED SURINAME

VLAG EN WAPEN VAN SURINAME

Het volkslied van Suriname is God zij met ons Suriname.
Er zijn twee coupletten. Het eerste couplet is in het Nederlands
en het tweede in het Sranantongo.

De nationale vlag van Suriname is de vlag van de Republiek Suriname. Hij werd op 25 november 1975
officieel in gebruik genomen, bij het bereiken van de onafhankelijkheid van het land.De vlag bestaat uit vijf
horizontale strepen, van boven naar onderen in de kleuren groen (dubbele breedte), wit, rood (viervoudige
breedte), wit en groen (dubbele breedte). In het centrum van de vlag bevindt zich een gele, vijfbenige ster.
Het rood symboliseert de vooruitgang en de strijd voor een beter bestaan; het wit staat voor vrijheid
en gerechtigheid (vrede) en de kleur groen is symbool voor de vruchtbaarheid van het land. De ster
symboliseert de hoop op een “gouden” toekomst.

NEDERLANDS

SRANANTONGO

God zij met ons Suriname

Gado de nanga unu Sranan

Hij verheff’ ons heerlijk land

A kweki unu switi gron

Hoe wij hier ook samen kwamen

Sofasi wi doro makandra dya

Aan zijn grond zijn wij verpand

Wi sa panti na disi doti

Werkend houden w’ in gedachten

Wi o wroko abi ini endesei

Recht en waarheid maken vrij

Wèt nanga tru meki un fri

Al wat goed is te betrachten

Ala den bun de warti

Het wapen is in gebruik sinds de onafhankelijkheid van Suriname

Dat geeft aan ons land waardij.

Dati gi warti na kondre bun.

op 25 november 1975.

Sta op, landgenoten staat op

Opo, kondreman un' opo

De Surinaamse grond roept u

Sranangron e kari un'

Waar onze voorouders ook vandaan kwamen

Wans' ope tata komopo

Wij moeten het land opbouwen.

Wi mu' seti kondre bun.

Strijd moet worden geleverd,

Strey de f' strey,

wij zullen zonder angst zijn

wi no sa frede

God is onze leidsman.

Gado de wi fesiman.

Heel ons leven, tot de dood

Eri libi, te na dede

Zullen wij strijden voor Suriname.

Wi sa feti gi Sranan.

8

Wapen
Het wapen van Suriname bestaat uit een schild, geflankeerd door twee Indianen, met daaronder een
wimpel met het devies justitia, pietas, fides (gerechtigheid, vroomheid, vertrouwen).

Foto Anand Rambaran

Het schild is verticaal in tweeën gedeeld. Links is een zeilschip op zee afgebeeld, en rechts een
koningspalm op de aarde. In het midden bevindt zich een groene ruit, met daarin een vijfpuntige ster.
Deze ster symboliseert de vijf continenten waar de inwoners van Suriname vandaan zijn gekomen: Afrika,
Amerika, Australië, Azië, Europa. De schilddragers symboliseren de oorspronkelijke bewoners van het
gebied.

ILSUM

ILSUM

9

Onafhankelijkheidsdag Suriname

SREFIDENSI DEY

Nationale feestdag. Op 25 november 1975 vond
de proclamatie plaats van de onafhankelijke
Republiek Suriname, in aanwezigheid van premier
Den Uyl en kroonprinses Beatrix.

Op 19 november 1975 keurden de Staten unaniem
de nieuwe grondwet en de vlag van Suriname
goed en stemden voor de beëindiging van het
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Als eerste president van de Republiek Suriname
werd J.H.E. Ferrier beëdigd.

Op 25 november 1975 werd Suriname een
onafhankelijke republiek. Bij verdrag werd
overeengekomen dat Nederland voor 3,5 miljard
Nederlandse gulden aan ontwikkelingshulp zal
verlenen. Vlak voor en na de onafhankelijkheid
vond een grote uittocht van emigranten plaats die
hoofdzakelijk naar Nederland gingen.

Het streven naar de onafhankelijkheid werd op 15
februari 1974 aangekondigd door premier H.A.E.
Arron. In de regeringsverklaring werd opgenomen
dat de onafhankelijkheid 'per ultimo 1975' zou
plaatsvinden.
Voor 1974 waren er natuurlijk al enkele
nationalistische c.q. politieke groeperingen die
de onafhankelijkheid van Suriname propageerden
m.n. de P.N.R. (Partij Nationalistische Republiek).

SrefidensiDey
Srefidensi Dey is een dag die vol overgave wordt
gevierd. Mensen treken traditionele creoolse
kleren aan, gaan de straat op en feliciteren elkaar
met de onafhankelijkheid.

10
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Foto: Anand Rambaran

Een feestdag in Suriname.

Foto: Anand Rambaran

Niet alle groeperingen in het land waren
voorstanders van de onafhankelijkheid, maar
na het bereiken van consensus omtrent de
totstandkoming van de onafhankelijkheid hebben
de oppositionele als coalitie partijen elkaar de
hand gereikt.

Een paar jaar later, in februari 1980, pleegden 16
sergeanten onder leiding van Desi Bouterse een
staatsgreep.

ILSUM
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Letterlijk vertaald: Een fijne onafhankelijkheidsdag!

HEB JIJ WELEENS VAN DE
PAGARAFESTIVAL GEHOORD?

WAN SWITI SREFIDENSI!
Op 25 november viert Suriname haar
44ste Srefidensi, beter bekend als de
onafhankelijkheidsdag. Een nationale
multiculturele feestdag waarbij de
Creolen, Indianen, Hindoestanen,
Maron, Javanen in hun traditionele
kleding deze dag zullen vieren.
Hoe wordt Srefidensi gevierd in
Suriname? Net zoals Koningsdag in
Nederland, wordt elke jaar een plaats
gekozen waar de koninklijke familie
Koningsdag gaat vieren. De president
van Suriname zal een district kiezen om
Srefidensi te vieren. Vorige jaar vierde
de president Srefidensi in Groningen,
de hoofdplaats van district Saramacca.

Paramaribo is “the place to be” om
uitgebreid te feesten. Muziek, eten en
drinken is uiteraard vanzelfsprekend.
De Surinamers kleden zich op en top
aan met traditionele kleding. Iedereen
gaat de straten op om elkaar te
feliciteren met de onafhankelijkheid.
Op de Onafhankelijkheidsplein in
Paramaribo, wordt Srefidensi knallend
afgesloten met siervuurwerk.

Hoe is dit festival ontstaan?
Chineze bedrijven, voetbalclubs,
vrienden- en werkgroepen sluiten het
jaar af met een pagara. In plaats van
afzonderlijk een pagara af te steken,
wordt dit gezamenlijk gedaan. De
pagaras worden aan elkaar verbonden,
zodat er één lange pagara ontstaat
van honderden meters lang.
Gedurende deze fesitival wordt
er een feest omheen gebouwd
met muzikale festiviteiten, eten en

Wat kan je verwachten op zo’n dag?
Srefidensi staat in het teken van
parades en het defilé.
Daarnaast worden er
verschillende optredens
georganiseerd door
verscheidene Surinaamse
artiesten.
De Palmentuin in

12

De pagarafestival vindt plaats altijd op
drinken. Ben je een knalvuurwerkfan,
30 en 31 december plaats in Suriname. dan is de pagarafestival een must om
Exact om 13.00 uur begint deze festival te gaan.
op 31 december.
Owru yari vieren, in Paramaribo, wordt
Ik had nooit eerder van de naam
zowel in de brandende zon als in
pagarafestival gehoord. Traditioneel
de regen gevierd. De feestvierende
worden pagaras afgeschoten om
mensen massa maakt uitbundig video’s
de boze geesten te verdrijven. De
en foto’s.
meeste gezinnen kopen een pagara
en schieten het af voor hun huis.
Verdwenen zijn de geesten en ik kan
de volgende dag naar de huisarts gaan
voor mijn oren.

ILSUM

ILSUM
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Beste lezers van I Love SU Magazine,
De laatste editie van dit jaar.
Ik realiseer mij ten tijde van schrijven
van deze editie, dat de zomervakantie
voorbij is. Alle kinderen zijn weer
op school en de ouders sparen
wederom voor de volgende vakantie.
En daarnaast naderen we zoetjes
af aan het einde van het jaar 2019.
November december staat in het teken
van gezelligheid, kerstdagen en lekker
feesten in Suriname.
Maar wat valt er te beleven in
november en december in Suriname?
Elk jaar vieren we uitgebreid
refidensi, beter bekend als de
onafhankelijkheidsdag van Suriname.
December staat in het teken van
de uittocht van de Nederlandse
Surinamers naar Suriname.

gaan onderzoeken en om er over te
schrijven.
Bijna vergeten om te vermelden, maar
lovende reacties ontvangt I love SU
Magazine. In de derde editie van I
love SU Magazine had ik een artikel
geschreven over het binnenlandse
dorp Massia. Ik had mevrouw Jinny
Tel benaderd en gevraagd om haar
ervaringen met mij te delen en om er
een mooie verhaal van te maken. Via
Jinny heb ik een boodschap ontvangen
van de heer Freddy, een inwoner van
Massia.

gedurende je verblijf in Suriname.
In Iieder geval staat Massia op mijn
bucketlijst. De eigenaar van de I love
SU Magazine, Freddy Abdoelrahim,
heeft ervoor gezorgd dat de magazine
tevens in het binnenland wordt
verspreid.

Ga jij naar Suriname in november of
december? Laat mij weten wat jouw
ervaringen zijn geweest.
Veel leesplezier!

Je was aangenaam verrast dat Massia
op de kaart is gezet. Het is wellicht
een idee om Massia te bezoeken

Wat maakt Suriname zo speciaal
om de kerst en oud op nieuw in
Suriname te vieren? Heb jij gehoord
van de pagara festival? In deze editie
zal ik hier verder op ingaan. Al met al
had ik genoeg onderwerpen om te

ing. Rob Biekhram
Facebook: robs kwartier community
14
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Wat is een Soela?

MET DE KORJAAL
NAAR FUNGU EILAND
Na het lezen van het avontuur van Albert Ramdhiansing in augustus van dit jaar, is mijn geografische kennis over Suriname en mijn woordenschat
vergroot.

Als je hard naar ze roept met “Kes kesie” komen
ze vanuit de bomen naar je toe en eten zelfs uit
je hand. Een advies is om een goede kok mee te
nemen gedurende je verblijf. Vakantie is vakantie!

Heb jij weleens van het woord korjaal of een soela
gehoord?
Weet jij wat een korjaal is?
De bus vertrok vanuit Paramaribo naar de eindbestemming Witagron (vertaald: het land van mijn
voorvaderen). Tot hier kan er nog met de bus of
auto worden gereisd en dan houden de wegen op.
De bewoners van Witagron zijn Marrons (boslandcreolen). Mocht je met een Marron op de foto
willen, vraag dan om toestemming.

Een vakantie met een sportief tintje in het binnenland zonder telefoon en internet?
Na een dag te zijn bijgekomen van de lange reis,
stond de bezichtiging van de Voltzberg gepland.
Om daar te komen moet je de zware looptocht van
19 kilometer ondergaan, dwars door een dichtbegroeide jungle. Wat het extra zwaar maakt zijn de
obstakels die je tegenkomt gedurende de wandeling, zoals bijvoorbeeld de omgevallen bomen
onderweg. Daarnaast is de klim van circa 240
meter naar boven erg zwaar. Wil je dit meemaken
beste lezer? Zorg dan dat je conditie goed is, maar
zeer zeker de moeite waard.

De korjaal is het enige vervoersmiddel, om via het
water de dieper gelegen binnenlandse dorpen te
kunnen bereiken. Een korjaal is een kano (houten
boot) gemaakt uit één boomstam. De korjaal wordt
ingeladen met bagage en levensmiddelen, waarna de reis van ruim vier uur begon over het water
richting Fungu Eiland.
Prachtig om te zien hoe je omringd wordt door
tamme aapjes die plotseling verschijnen.

Waar ligt de Fungu Eiland?
Fungu Eiland ligt bij de Raleighvallen, aan de
Boven Coppenamerivier in het Surinaamse district
Sipaliwini. Het gebied eromheen bestaat voornamelijk uit watervallen, regenwoud en bergketens.

Nabij het Fungu eiland zijn er soela’s. Een soela is een kleine stroomversnelling, waarin je de
hele dag heerlijk kunt relaxen. Het water is heel
schoon en je kunt er gerust douchen. Het kostte
dan ook wat moeite om de verfrissende soela
weer uit te gaan vanwege de warmte.
Op het eiland worden de hangmatten opgehangen in een grote houten hut die voor ons gereserveerd was.

het regenwoud waar je enkele dagen kunt verblijven in omstandigheden zoals de inheemse
bevolking deze dagelijks meemaakt. Je zult dan
merken dat je best even kunt zonder je telefoon
en internet!
Heb jij ook reistips over het Swietie Sranang, deel
het met I LOVE SU Magazine of neem contact
met mij op!

Rob Biekhram

Gedurende het klimmen moesten we enkele malen rusten om bij te komen. Helaas zijn er enkele
personen achter gebleven vanwege hoogtevrees.
Eenmaal aangekomen aan de top van de Voltzberg, hebben we genoten van het prachtige
uitzicht over het regenwoud. Op die top mochten wij onze meegenomen steen toevoegen aan
de grote stapel. Een prestatie waar wij zeer trots
op zijn!

Op de terugweg bijkomen in
de Anjumara watervallen
Het was een prachtige, maar ook een mentaal
zware ervaring om de top van de Voltzberg te
bereiken. Daarna volgde de afdaling! Het was
een lange tocht terug en gevoelsmatig een langere tocht na zo’n zware dag. Op de terugweg zijn
we langs de Anjumara watervallen geweest om
bij te komen. De sterke stroming van de waterval
voelde als of je werd gemasseerd. Het was zeer
welkom, in ieder geval om bij te komen.
Het is een prachtige herinnering om de jungle
van Suriname te mogen ervaren met een grote
diversiteit aan planten- en diersoorten. De lokale bevolking zorgt goed voor de natuur en wij
als toerist dienen ons strikt te houden aan de
voorschriften, om het afval niet in de jungle weg
te gooien.
De reis naar Fungu Eiland leverde prachtige
herinneringen op met een topprestatie om de top
van de Voltzberg te bereiken. Suriname heeft
immers meer van dit soort prachtige oorden in
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Feestdagen 2019

Suriname kent vele Nationale
Feestdagen!

Ga jij in 2019 voor een
lange periode naar
Suriname en ben je
benieuwd wanneer
deze feestdagen
worden gevierd?

DATUM			FEESTDAG
Zondag 27 oktober		
Maandag25 november		
Woensdag 25 december
Donderdag 26 december

Divali
Onafhankelijkheidsdag (Srefidensi)
1e Kerstdag
2e Kerstdag

Dinsdag 31 december		

Owru Jari

Pak alvast je agenda, want hier
vind je het jaaroverzicht van
2019

Schrijf deze Nationale Feestdagen maar op, want de kans is groot dat jij op deze dagen vrij hebt tijdens je
vakantieperiode in Suriname!
22
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WAT IS MIJN BINDING MET
SURINAME
Ik ben in Suriname geboren en getogen en als
tiener vertrokken naar Nederland. De katholieke
lagere school, de Sint Wilhelmus aan de Indira
Ghandiweg met verve doorlopen, daarna de
Hindoeïstische M.U.L.O. school bezocht, tot de
3e klas. De gemixte scholen qua religie kenmerkt
de verschillende culturen in Suriname waar de
gemeenschappen in evenwicht leven en elkaars
geloof en traditie respecteren, waarderen en
daardoor was het mogelijk voor mij te participeren.
Mijn jeugd is hiervan getuige geweest voor het
in vrede en harmonie de opleidingen gevolgd te
hebben. Mijn levensloop kreeg een drastische
wending, waardoor mijn moeder mij en mijn zusje
meenam naar het verre kleine koude kikkerlandje
in Europa, waar de andere families ook woonden in
Holland.
Voordat deze levenswending plaatsnam, had ik
reeds eerder kennis gemaakt met het verre Holland.
In 1985 was ik eerder op vakantie geweest. Twee
hele leuke interessante en vernieuwende maanden
gehad en heel veel gezien van Nederland, zoals de
duifjes voeren op de Dam, Pony park Slagharen,
een wandeling in de Artis te Amsterdam en niet te
vergeten op de Euromast in Rotterdam mijn gehalte
hoogtevrees te testen, de Efteling en als toerist uit
Suriname, zeer zeker ook naar België geweest voor
de Atomium. Het waren mooie momenten met de
familie, ook om naar Den Haag geweest te zijn en te
struinen op de Haagsche Markt en niet beseffen dat
ik na enkele jaren terug zou keren in deze Hofstad
om mij permanent in Nederland te vestigen.
Mijn allereerste reiservaring met het toen koude,
onbekende land in Europa was gestart. Mijn
reiskriebels waren inmiddels aangeraakt. Ik
droomde bij thuiskomst in Suriname weer over
Holland. Niet de Surinaamse muskieten prikten mij
lek, maar het waren eerder de travel bugs. Wanneer
zou ik weer mogen vliegen?
Het lot vulde mijn leven heel anders in, mijn
24

wens werd veel sneller in vervulling gebracht
dan gedacht. Weliswaar was de reden zeer
hartverscheurend voor de familie en ook voor mij.
Als tiener ben ik mijn vader verloren aan Diabetes.
Door het plotselinge overlijden van mijn jonge vader
op 44e jarige leeftijd, zeer plotseling aan een been
amputatie leverde psychische problemen op na de
verhuizing naar Holland. De overige vier grote broer
en zussen woonden al in Nederland, dus was het
vrij snel bepaald voor ons, om ook naar de overige
familieleden aan te sluiten in Holland. De verbinding
met Nederland is niet alleen maar door de koloniale
verleden, maar ook door de families die er daar
wonen. Mijn leven is een aaneenschakeling van
memories tussen NL en SR. Soms word ik wakker
en denk ik, oh, ik ben in Suriname, terwijl de koude
windvlaag mij direct de realiteit doet beseffen.
In 1993 keerde ik na bijna 5 jaren verblijf in
Nederland weer voor het eerst terug naar mijn
geliefd Suriname. Deze reis stond niet in een
specifiek teken, maar de ervaringen deed ik op
als een echte toerist in mijn geboorteland. De
ervaring wat ik meemaakte en herbeleefde was
onbeschrijflijk. Het clichébeeld, wanneer het
vliegtuig op de Johan Adolf Pengel luchthaven,
ook wel Zanderij in de volksmond genoemd,
landde en het warme gevoel wat ik daarna kreeg
in mijn buik, niet alleen van de wind, maar het
serotonine gehalte in mijn lijf, gierde….. het is echt
zo onbeschrijflijk euforisch. Dit kan je alleen maar
persoonlijk meemaken, ik kan dit heel moeilijk in
woorden omschrijven, maar doe echt mijn best.
Dit moet je zelf voelen, proeven en ervaren, net als
de overheerlijke Surinaamse keuken. Dit gevoel
heb ik trouwens daarna en tot op heden, nergens
meer ervaren. Dit intense gevoel komt steeds terug
wanneer ik voet aan wal op de Surinaamse bodem
zet, zo ook in 2019.

wederom herbeleefd. Daarom zou ik Suriname in de Caricom
met de mooiste flora en fauna en het toerisme in dit land volop
willen promoten bij twijfelaars die een stapje willen wagen naar
een onbekende bestemming binnen Zuid-Amerika. Waar Europe
meets the Caraïben, zo ervaar ik Suriname. Het vrij bewegen
en communiceren in de Nederlandse taal en het lekkere ZuidAmerikaanse keuken als perfecte combinatie. De Zuid-Amerikaanse
diversiteit aan culturen en schoonheid gemengd in de puurste
vorm, meegenomen door de Europese invloeden of beter gezegd
overgevlogen door de families.
Mijn laatste reis naar Suriname was in 2019, hopelijk volgen er
nog meer, omdat ik ook een cultuurfreak ben, zou ik het toerisme
in Suriname zeer zeker aanraden. Zelf heb ik mooie ervaringen
opgedaan in Mariënburg te Meerzorg. De Rietsuikerplantage
Mariënburg genaamd. Fort Nieuw-Amsterdam is een toeristische
attractie met historische waarde, waar de kanonnen nog steeds
getuige van zijn. Naast de vele prachtige houten huisjes in de
binnenstad van Paramaribo, kan je ook het huis van mevrouw Elisabeth
Samson [1715-1771] aanschouwen, de zó puissant rijke, 1e zwarte
miljonaire binnen heel het Amerikaans continent, die 277 jaar geleden
heeft geleefd in een deplorabele staat tijdens de piek van de slavernijtijd
aan de Wagenwegstraat 22.

Indien je mijn reiservaringen wilt volgen op de sociale media kanalen, zoals Facebook en op Instagram sta
ik onder mijn aka, ‘Travelling is my life’, een note, travelling is met een dubbel L, om geen verwarring te
creëren.
Met reislustige groetjes van

NaZrien Ozir

Ik heb inmiddels 75 landen en steden op onze
prachtige aardbol mogen bezoeken, zien en
helaas of gelukkig, hoe je het ook wil verwoorden,
heb ik nergens op de wereld dit intense gevoel
ILSUM

ILSUM
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Uitgaan in Suriname

1. Next Club Suriname
9 Kleine Waterstraat,
Paramaribo, Suriname

2. Club Havanna,

Suriname kent een aantal
clubs en discotheken waar je je
heupen soepel kunt bewegen!

Van ‘t Hogerhuys-straat 13

3. Utopia Heritage
5-7 Kleinewaterstraat, Kleine Water St,
Paramaribo, Suriname

Dans op gezellige muziek en
vermaak je met een heerlijk
drankje die bereid wordt door
leuke bartenders.

4. Club Eclipse
Kleine Dwarsstraat,
Paramaribo, Suriname

5. Zeppelin Discotheek
Soekramsing Straat, Van Pettenpolder,
Suriname Nickerie
26
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DOMBURG

Specialiteit
Nu is Domburg vooral een plaats waar Surinamers
op de zondag een uitstapje komen maken. Het
onlangs gerenoveerde pleintje met rivierkade,
nieuwe steiger en ruime parkeerplaats trekken
bezoekers aan om met familie of vrienden te
komen “chillen”en lekker te komen eten in de
javaanse warungs en de kleine Javaanse markt
met allerlei traditionele Javaanse gerechten.
Maar… ook voor een Hindoestaanse Roti kun je er
terecht.

Domburg
met ongeveer 6.000 inwoners ligt aan e Surinamerivier, ongeveer 18 kilometer ten zuiden van de
hoofdstad Paramaribo. Gezien de ligging en benaming van de straten ( 1e , 2e ,3e straat, enz.) is
Domburg enigszins te vergelijken met New York, uit de tijd dat de Engelsen rond 1666 Suriname voor
Manhattan met de Nederlanders verruilden.

Geschiedenis
In de koloniale tijd (1819) bestond Plantage Domburg uit 1035 akkers en werd er suiker verbouwd. In
begin jaren 30 werd de Sir winston Churchillweg aangelegd zodat men nu over de weg Domburg kon
bereiken. De steiger van Domburg was een belangrijk vertrek en aankomstpunt voor mensen die o.a.
naar Plantage Laarwijk gingen of de Leprozenkolonie op Groot Chatillon gingen bezoeken. En tevens de
fabrieksarbeiders van Suralco die over de weg naar Domburg kwamen om daar per boot naar Paranam
door te varen. Domburg was vroeger de zetel van de Districtscommissaris van het toenmalige District
Boven-Suriname. Op de plaats waar momenteel het voetbalveld is gelegen stond vroeger het imposante
Commissariaat van de DC, met uitzicht op een dubbele laan van Mahoniebomen richting de oever van de
Suriname rivier.

Toerisme
Ook internationale toeristen en zeezeilers hebben
het mooie Domburg ontdekt. De Zeezeilers gaan
gedurende het hurricane seizoen in Domburg voor
anker en vinden de service perfect bij River Breeze
waar ze een Möring voor hun boot kunnen huren,
zwemmen, de was doen en eten op europees
niveau.

Omdat Domburg zo centraal gelegen is vinden
reizigers die van de natuur houden dit bij uitstek
de plaats om van daar uit Suriname te ontdekken.
Hoewel Domburg vrij uitgestrekt en landelijk is
gelegen zijn er toch een mooi aantal grote en
kleine supermarkten, 2 pompstations, Diverse
ATM’s, een Politiepost, een Poli, huisarts, 3
kapperszaken, Domburg-Online Internetcafé,
culturele giftshop en diverse kleine eethuisjes
waarbij Warung Rita de meeste faam geniet. En
voor overnachting kan men terecht bij Surinat
Luxury resort, en Guesthouse Little Paradise in de
9e straat, die beiden bekend staan om comfort en
uitstekende persoonlijke service.
Beiden accommodaties regelen desgewenst fiets
of autoverhuur voor hun gasten.
Best Regards, Saludos Cordiales, Warm
Greetings,
Erik D. Eye, photographer - filmmaker
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MEDISCHE INFORMATIE SURINAME
CVA / Beroerte
Beroerte is de verzamelnaam voor een TIA, herseninfarct en/of een hersenbloeding. De medische term
is Cerebrovasculair Accident (CVA). Dit betekent
letterlijk een ‘ongeluk van de bloedvaten van de
hersenen’. Bij zo’n ongeluk gaat er iets mis met de
bloedvoorziening naar de hersenen. Hierdoor krijgt
een deel van die hersenen te weinig zuurstof. Met
het gevolg dat hersencellen in dit gebied kunnen
afsterven en hersenfuncties uitvallen.

TIA
Bij een TIA (Transient Ischaemic Attack) is er sprake van een tijdelijk verminderde bloedtoevoer in de
slagaderen van de hersenen. De symptomen duren
meestal korter dan 30 minuten, maar kunnen officieel 24 uur duren. Omdat de symptomen kort aanhouden, wordt een TIA ook wel gezien als een lichte
beroerte. Het krijgen van een TIA is een belangrijke
waarschuwing voor mogelijke herseninfarcten in
de (nabije) toekomst. Het is daarom ook bij een TIA
belangrijk om direct medische hulp in te schakelen.

Herseninfarct
In de meeste gevallen gaat het bij een beroerte
om een herseninfarct. Een heel stelsel van (kleine)
slagaders zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed in alle
delen van de hersenen komt. Bij een herseninfarct
raakt zo’n slagader in de hersenen vernauwd of
verstopt. Dit is vaak het gevolg van slagaderverkalking: vetachtige stoffen (cholesterol) en bloedstolsels hechten zich vast aan een beschadigd stukje
van de bloedvatwand. Dit stolsel kan zo ver ophopen dat de slagader dichtslibt. Ook kan een stukje
losraken en een kleinere slagader verderop in de
hersenen blokkeren.

plekken in de bloedvaatwand kunnen ontstaan door
bijvoorbeeld een hoge bloeddruk en slagaderverkalking. Zo’n zwakke plek kan ook uitgroeien tot een
uitstulping, een aneurysma. Aneurysma’s hebben
een dunne bloedvaatwand en daardoor een grotere
kans om te scheuren.

Risicofactoren
Bijna driekwart van de mensen die een beroerte krijgt, is ouder dan 65 jaar. Omdat slagaderen
verkalken tijdens het ouder worden, neemt de kans
op een beroerte toe. Gelukkig is er iets aan te doen
om dat proces van slagaderverkalking niet sneller
te laten gaan dan nodig. Met een gezonde leefstijl
bijvoorbeeld. Met name een hoge bloeddruk en een
hoog cholesterolgehalte veroorzaken slagaderverkalking. Andere risicofactoren voor een beroerte zijn
roken, overgewicht en diabetes. In sommige gevallen speelt erfelijkheid een rol.

Hoe herkent u een beroerte
De meest voorkomende symptomen van een beroerte zijn:
• Een scheve mond door (halfzijdige) gezichtsverlamming, de mondhoek hangt plotseling naar
beneden.
• Warrig spreken en denken, iemand praat ineens
verward of kan de woorden moeilijk uitspreken.
• Verlamming in een arm of been, plotseling ontstaat er krachtsverlies of verlamming van een
arm.
Andere symptomen kunnen zijn:
Plotselinge hoofdpijn | Tintelingen of gevoelloosheid
| Duizeligheid | Misselijkheid | Braken | Slikproblemen | Coördinatie- en/of evenwichtsproblemen |
Verlies van gezichtsvermogen (dubbel en/of wazig
zien) | Abnormale smaaksensatie.

Hersenbloeding
Een hersenbloeding is een ernstige vorm van een
beroerte. Bij een hersenbloeding scheurt een bloedvat zodat bloed in en rondom de hersenen kan
stromen. Het bloed drukt een deel van het hersenweefsel weg zodat het beschadigd raakt. Zwakke
30

Diagnose
Het is belangrijk om zo snel mogelijk na het ontstaan van symptomen die bij een beroerte kunnen
passen naar het ziekenhuis te gaan. In het ziekenhuis wordt onderzocht of er sprake is van een TIA,
ILSUM

herseninfarct of hersenbloeding. De neuroloog
onderzoekt dan of iemand last heeft van een verlamming of bijvoorbeeld moeite heeft met praten
of waarnemen en er wordt met voorrang een CTscan of MRI-scan gemaakt. Hiermee worden de
hersenstructuren en bloedvaten in beeld gebracht
en kan direct besloten worden welke behandeling
moet worden gegeven. Naast de scan van de hersenen wordt er ook bloedonderzoek verricht.
Bij een TIA of een klein herseninfarct wordt eventueel ook een duplex onderzoek en een scan van
de slagaders in de hals gedaan. Met dit onderzoek
kan een arts zien waar een bloedvat vernauwd of
afgesloten is.

Behandeling
Bij een herseninfarct kan binnen 4,5 uur na de
eerste symptomen een bloedverdunnend medicijn
worden toegediend dat het bloedstolsel oplost.
Deze behandeling heet trombolyse. In sommige
gevallen kan tot zes uur na de eerste symptomen
ook een katheter via een bloedvat in de lies worden ingebracht om het stolsel te verwijderen.
Bij een hersenbloeding kunnen medicijnen helpen om de bloedstolling te optimaliseren. Als de
bloeding niet vanzelf stopt, is er soms een operatie
nodig om de bloeding te verwijderen en daarmee
de druk in de hersenen te verminderen.
Het is belangrijk dat de revalidatie zo snel mogelijk
op gang komt. Vaak al in het ziekenhuis. Zijn er
blijvende beperkingen, dan kan de (revalidatie)arts
samen met degene die een beroerte heeft gehad,
op zoek naar mogelijkheden om met de gevolgen
om te gaan. Men kan een verwijzing vragen via de
behandelend arts in het ziekenhuis.
Fysiotherapeuten en ergotherapeuten helpen bij de
revalidatie van bewegingsfuncties en alledaagse
handelingen. Als iemand spraak- taal- en slikproblemen ervaart, kan de hulp worden gevraagd
van een logopedist. Bij geheugen- aandachts- of
gedragsstoornissen kan een psycholoog helpen
om hier mee om te gaan.
ILSUM

Soms komen de klachten pas later aan het licht,
wanneer er thuis of op het werk weer een beroep
op iemand wordt gedaan. Denk aan voor de buitenwereld onzichtbare gevolgen zoals vermoeidheid, moeite met plannen, overprikkeling of geheugenproblemen. Men kan dan alsnog bij de huisarts
vragen naar de mogelijkheden voor neuropsychologische (cognitieve) revalidatie.
Als een patiënt na een beroerte niet meer is wie
hij was – lichamelijk en/of geestelijk – kan dat veel
invloed hebben op sociale relaties en zorgen voor
spanningen in de omgeving. Voor partners en familie kan het uiteindelijk net zo moeilijk zijn om met
de gevolgen van een beroerte om te gaan als voor
de patiënt zelf. Zowel patiënten als naasten kunnen zich aanmelden bij een patiëntenvereniging
voor lotgenotencontact. Hier kunt u terecht voor
meer hulp en sociale ondersteuning.

Gevolgen van een beroerte
Een beroerte kan ernstige beperkingen tot gevolg
hebben. Welke beperkingen dit zijn, is afhankelijk
van het deel van de hersenen en de hoeveelheid
weefsel dat is beschadigd. Iemand kan lichamelijke of cognitieve gevolgen ervaren. Ook kunnen er
emotie- en gedragsveranderingen optreden.
Mogelijke gevolgen zijn:
• (Eenzijdige) verlamming in het lichaam en/of
gezicht
• (Eenzijdige) gevoelloosheid en tintelingen
• Taal- en/of spraakproblemen
• (Zware) vermoeidheid
• Overgevoeligheid voor omgevingsprikkels
(overprikkeling)
• Angst, stemmingswisselingen of emotionele
instabiliteit

Anand Doekhi
Medical Air Services
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ADVERTEREN
Wilt u meer bekendheid en bereik creëren via onze magazine?
Neem dan contact met ons op en reserveer uw pagina voor
de volgende editie.
Stuur een e-mail naar info@ilsum.nl en ontvang gratis onze mediakit.
Voor meer informatie ga naar www.ilsum.nl / Facebook.nl\ilsum / instagram/ilsum
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I LOVE SU: DE DRIE GUYANA’S
De verwondering begint al als de vliegtuigdeur
opent op het Johan Adolf Pengel Airport. Elke keer
weer als ik de warme Surinaamse lucht op mijn
gezicht voel, herinner ik mij weer hoe het is om
thuis te komen. De hete walm komt mij tegemoet,
alsof ze mij verwelkomt als een gastvrije moeder
door mijn vaderland. De moeder die mij door mijn
vaderland leidt. Het land waar ik ben geboren
en jaarlijks – soms vaker dan één keer per jaar –
bezoek, privé en zakelijk. Het land dat ik dacht door
en door te kennen, maar dat nog steeds prachtige
toeristische geheimen bij zich draagt. Althans, voor
mij waren het juwelen die ik nog niet kende. Tot dit
voorjaar, eind april tot begin juni, toen ik met mijn
vrouw en mijn schoonfamilie naar Suriname reisde.
Het zou een gewone vakantie worden:
familiebezoek en een verjaardag van mijn
schoonzus die in Suriname woont. Een
gebedsdienst en een gezellig samenzijn met familie.
Ook zou ik een paar vrienden en goede kennissen
zien. Zoals het eigenlijk meestal gaat, voor
velen. Toch werd deze vakantie een hele nieuwe
kennismaking met Suriname en haar

34

buurlanden Frans-Guyana en Guyana. Drie landen
die vlak naast elkaar liggen, de mensen er bijna
hetzelfde uitzien, toch zo verschillend zijn, maar
toch naast elkaar horen. Ik neem graag de vrijheid
om Suriname, Frans-Guyana en Guyana ‘De Drie
Guyana’s’ te noemen. De vakantie die zo ‘gewoon’
leek te zijn, werd een bijzondere ontdekkingstocht.
Mijn eerste hernieuwde kennismaking met
Suriname was in Menimi, Boven Suriname Rivier.
Vanaf Atjoni is het met de boot één uur varen met
de boot naar Menimi, waar we in een prachtig
natuurgebied kwamen die zijn weerga niet
kent. Granman Mandje heeft het voor toeristen
toegankelijk gemaakt met huisjes die allemaal
een prachtig uitzicht hebben op de rivier en in
de avondschemering op een prachtige bijna
onbeschrijfelijke, diepdonkerblauwe lucht die ik
nog nergens tijdens mijn vele reizen heb gezien.
Mandje heeft zijn koninkrijk in de Moeder Natuur
van Suriname. Zijn zoons leidden ons rond door het
Menimi van hun vader de stamoudste.
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Een van de zoons nam ons mee bij het vangen van
kaaimannen, die kleine Surinaamse krokodillen.
Het neefje van mijn vrouw had dit al eerder gedaan,
bleek die avond. Hij en de zoon van Mandje
keken met ‘nachtkijkers’, of eigenlijk hoofddeksels
met een lamp, rond naar kleine oogjes die in het
licht schitterden. Zodra ze die in de buurt zagen,
grepen ze de kaaiman bij de nek. In één vloeiende
greep was de Surinaamse krokodil weerloos. De
kaaimannen werden later teruggezet in de Boven
Suriname Rivier.
De watervallen en stroomversnellingen bij Menimi
zijn levensgevaarlijk, maar als je jezelf stevig schrap
zet tussen de keien zijn deze kleine waterwonderen
van Suriname heerlijke watermassages op volle
kracht. Het water baant zich een weg, tussen de
bomen, dikke waterplanten en zelfs steen, maar het
verliest nauwelijks haar kracht. En daar konden we
tijdens onze herontdekkingstocht door Suriname
van genieten.
Een ander magnifiek stuk natuur zagen we ook aan
de Rechteroever, de Johanna Margaretha Plantage.
Wat we onder meer hebben meegemaakt, is de
overgang van brak (zout) naar zoet water. Ons
bootje werd letterlijk met de hand overgetrokken
naar het binnenlandse zoete water.
Van daaruit gingen we naar Commewijne Pan.
En dat is wat mij betreft het best te vergelijken
met de Everglades in de Verenigde Staten. Een
moerasgebied, een swamp, met diepten die
we waarschijnlijk en hopelijk als reiziger nooit
in het echt zullen ervaren. Waar we alleen maar
naar kunnen gissen in onze fantasie als we op
meditatieve wijze genieten van deze prachtige
swamp in mijn geboorteland. In dit
gebied is er een eilandje waar een
tweelaags huisje is, waar we onze
hangmatten konden ophangen, wat
konden eten en drinken en even
konden wachten tot de wind gunstig
was om verder te varen naar Matapica.
Ondertussen hadden we onze netten
uitgezet om ‘swamp-vissen’ (Tilapia’s)
te vangen. Surinaamse Nederlanders
gaan meestal naar Suriname voor louter
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familiebezoek. We onderschatten het natuurschoon
van dit land.
Matapica was eveneens bijzonder. Daar kun
je niet zomaar op elk moment naartoe, omdat
je anders door muskieten wordt lek gestoken.
Vanuit het eilandje was het nog een halfuur varen
naar Matapica-strand. Daarom was er maar een
kleine opening: alleen als het vloed wordt en de
wind gunstig is. De wind jaagt als het ware de
muskieten weg. Daar hebben we kokosnoten
geplukt en kokoswater met Bacardi geproefd en
genoten van zon, zee en de koele bries van de
Atlantische Oceaan. De wegen van de natuur zijn
ondoorgrondelijk, maar het leek wel alsof de natuur
ons een buitenkans gaf om van haar te genieten,
alleen bij vloed.
Na de binnenlanden van Suriname waren FransGuyana en de voormalige Britse kolonie Guyana
aan de beurt. Ook dat was bijzonder. Waar Guyana
en Suriname meer op elkaar lijken, waande we ons
in Frans-Guyana in een Zuid-Amerikaanse versie
van Frankrijk. Brede, schone, goed onderhouden
wegen en je kunt daar betalen met Euro’s, zonder
een extra charge, zoals dat vaak bij het pinnen in
het buitenland is. Het is surrealistisch: Surinamers
uit het buurland moeten een visum hebben om in
Cayenne – een groot Europees dorp in
Zuid-Amerika – te kunnen verblijven, maar
Europeanen en dus ook Surinamers met een
bordeauxrode paspoort kunnen gewoon in- en
uitreizen, zoals we dat binnen de Europese
Unie ook gewoon kunnen. Producten die we
in Nederland ook kunnen kopen, zijn daar ook
verkrijgbaar, zoals
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Guyana is een ander verhaal. Daar is het zeker niet
als Groot-Brittannië, maar het is wel een ‘booming’
land. Er zijn inmiddels al op veertien plekken
voor de kust van Guyana olievondsten gedaan.
Er wordt volop gewerkt aan zesbaans snelwegen
naar de hoofdstad Georgetown. De verwachting is
dat Guyana vanaf 2020 een miljoen Amerikaanse
dollars aan loyalties voor de olievondsten zal
ontvangen. Dat horen we nergens, maar dat mag
best eens gezegd worden. Het is een land met
enorme economische mogelijkheden. Dat is te
zien aan de groei die de voormalig Britse kolonie
doormaakt. Het lijkt op Suriname, maar het zit
economisch in de lift omhoog.
Al met al een fantastische trip, heel anders dan
een normale Suriname-reis naar familie. Suriname
is nog veel mooier dan we vaak denken en het is
toegankelijk, bleek uit onze reis. Frans-Guyana
is volgens mij het land, dat Suriname had
kunnen zijn als deze niet onafhankelijk was
geworden. Guyana is een voorbeeld voor
Suriname, als Suriname flinke winst maakt
uit olie-resources.
Maar dat is slechts economie, voor mij als
Surinaamse diaspora-investeerder en ondernemer
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interessant. Ja, dat zie ik dan weer, als ik ergens
ben. Maar dat mag nooit mijn blik vertroebelen voor
de schoonheid van deze drie prachtige natuurrijke
landen met een bepaalde ongereptheid die we niet
herkennen van de gebruikelijke vakantiefoto’s.
Ook voor Suriname is er de verwachting
dat er op korte termijn voor de kust de
eerste grote olievondst zal plaatshebben.
Dat zal een een ‘game changer’ zijn voor
de economie van mijn geliefde moederland
Suriname. Gecombineerd met integer
leiderschap heeft Ma Suriname de potentie
om de ‘Droom-Dubai’ van Zuid-Amerika te
worden.

Ik ben dankbaar dat ik in de
gelegenheid was om deze
prachtige reis langs ‘De Drie
Guyana’s’ te maken.
Zeer dankbaar!
Jai Ma Su!
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Europese medicijnen. Het is gewoon een kleinFrankrijk. Voor wie zich wil vestigen in deze Franse
kolonie, moet wel de Franse taal leren beheersen.

from mother
nature with love

mangosteen

soursop

mango

Eeuwenlang hebben de inwoners van Azië
de mangosteen gebruikt voor zijn helende
werking. Mangosteen is de vrucht van een
boom afkomstig uit Maleisië en Indonesië.
Mangosteen is één van de twee meest
populaire vruchten uit Azië.

Zuurzak was één van de eerste fruitbomen
weggevoerd uit Amerika naar de oude
tropen, waar het op grote schaal werd
gedistribueerd van zuidoostelijk China
naar Australië en de warme laaglanden
van Oost- en West-Afrika.

De mango vindt haar oorsprong in het
Indische subcontinent en is één van de
meest bekende vrucht. Er wordt gezegd
dat Boeddha zijn wijsheid heeft opgedaan
door het observeren van een mangoboom.
Mango’s zijn wereldwijd verspreid,
maar worden voornamelijk gekweekt in
tropische en subtropische gebieden.

coconut

lychee

passion fruit

Kokosnoot water is de heldere vloeistof
binnen jonge groene kokosnoten.
Kokoswater heeft een hoog kalium
gehalte en bevat antioxidanten.
Het bevat ook een verscheidenheid
aan andere voedingsstoffen zoals
vitaminen, enzymen, groeifactoren en
andere fytonutriënten.

De lychee, eigenlijk het Engels woord voor
Litchi, is een exotische vrucht net zo groot
als een kleine pruim . De schil heeft een
harde en schilferige structuur. De lychee
verwijst naar de Chinese aardbei door zijn
oorsprong en vorm.

Hoewel de oorsprong van de passievrucht
plant onbekend is, wordt in het algemeen
aangenomen dat het een inheemse plant
is uit Brazilië, Paraguay en het noorden van
Argentinië, waar de 16e eeuwse Spaanse
katholieken het “Flor de las cinco Llagas “
ofwel “bloem van de vijf wonden“ noemde.

Hans
Ramautar
powered by

powered by
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nooit van concentraat
vrij van conserveringsmiddelen
vrij van kunstmatige kleurstoffen

iamsuperjuice.com
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Maripa

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.

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.

Foto: Anand Rambaran

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.

Maripa is een palmsoort. De vrucht bestaat uit een harde bruine schil die met de tanden kapot gebeten
wordt. Het vruchtvlees is wit tot lichtbruin en lekker zoet. Van de maripa noten maakten de inheemse
volken maripa olie. Deze wordt door de lokale bevolking gebruikt als spijsolie.

bron: www.consulaatsuriname.nl bron: www.consulaatsuriname.nl
ILSUM
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Baba & Mai

Kerk Coronie

Baba & Mai is de naam van het immigratiemonument welke aan de Kleine Combeweg in Paramaribo
bevind. Het standbeeld is opgericht ter herrinnering aan de komst van de eerste hindoestaanse
immigranten naar Suriname.
Het standbeeld stelt een immigratieechtpaar die in 1875 uit Calcutta kwam. Als contractarbeiders hadden
zij niet veel meegenomen, enkel wat kleding, een lota (beker) en een thali (eet schaal). Het standbeel werd
in 1994 onthuld.
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Foto: Anand Rambaran

Foto: Anand Rambaran

Coronie wordt ook wel “het palmendistrict” genoemd. Als je
door Coronie rijdt zie je overal palmbomen staan. Hoewel de
kokosproductie al lang over zijn hoogtepunt heen is, zie je overal
palmbomen. In Coronie kom je veel kleine dorpjes tegen. In ieder
dorpje vind je een unieke houten kerkje. ( zie foto: EBG-Kerk te
Totness in Coronie ).
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wij zorgen voor kwaliteit op tafel

Lamsvlees

Vleesworst

Rundvlees
Kip

INDIRA GHANDIWEG (ZONDAGSE MARKT)

TEL : +597 581265
Mob : +597 8736809
-------------------------------------------------FILIAAL 2
NW WEERGEVONDENWEG 82
TEL : +597 480324

42

FILIAAL

ILSUM

ILSUM

43

BROWNSBERG NATUURPARK

Brownsberg Natuurpark is een natuurreservaat dat
gelegen is in het district Brokopondo van Suriname.

aantallen voor, net als de trompetvogel en de
agoeti.

Het gebied ligt op een heuvel met een 515 meter
hoge top en is rijk aan flora en fauna. Net als grote
delen van Suriname is ook dit gebied bedekt met
het tropisch regenwoud dat deel uitmaakt van het
Amazoneregenwoud, het grootste regenwoud op
aarde.

Het gebied staat onder toezicht van Stichting
Natuurbehoud Suriname (Stinasu). Het park is
12.200 ha groot. Er zijn verschillende huizen
en kampen op de top van de berg gebouwd,
van waaruit paden zijn aangelegd naar de vele
watervallen die er voorkomen (o.a. de Irene val
en de Leo val). Vanaf het plateau heeft men een
uitzicht op het Brokopondostuwmeer. De plaats
is met voertuigen te bereiken via het dorpje
Brownsweg aan het einde van de Landsspoorweg.
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Foto: Anand Rambaran

Foto: Anand Rambaran

Heel wat medicinale planten zijn er ook te vinden,
maar uiteraard is het verboden om schade toe te
brengen aan de natuur. Op sommige bomen zijn
de namen vermeld. De brulaap komt hier in grote

ILSUM
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PARTNERS

Online shoppen in Suriname
www.hoppa.sr

Volkslied

Surinam Airways - Copa Airlines - Fly Allways - Think Surinae
Fernandes Bakery - Fernandes Snack - Ramada Hotel - Torarica Group
- Courtyard by Marriott Paramaribo - Riviera Casino - Parbo Bier Telesur - Hakrinkbank - Waldo,s Travel - i am Superjuice - Intervast
- Fly Best Travel - Diamond Led - KL Fitness - Seva Kinderopvang Letseladvies Medical Air Service -Biharie’s Resort - Raoul Nijhorst
- Moderne Barbershop - Foto Anand - Hindivibe - Alam’s Dental
-Vleeswinkel Niaaz - Skin Glanz - Royal Wonen Chietsana Foundation
- Magic Hairz - Feestzaal Tropical - Cafe Lounge Santana - Sabroso
- The Starsline Entertainment Paramaribo zoo - Belfor Imports
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Foto: Anand Rambaran

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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Laan van Waalhaven 116
2497GK Den Haag
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PSA
DOCUMENT
Wat is een psa document?

PERSONEN VAN SURINAAMSE AFKOMST (PSA)
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).

Belangrijke adressen
en telefoonnummers
POLITIE 115
Hoofd bureau van Politie
Duisburglaan 43-45
Tel: (00597) 492411 – 492461 – 492771

Ned. Ambassade & Consulaat
Van Roseveltkade 5, Paramaribo
Tel: (00597) 477 211

Particuliere Huisartsenpraktijk
Academisch Ziekenhuis Paramaribo.
Tel: (00597) 442222 # 238
maandag tot vrijdag 18.00 uur tot 22.00 uur en
zaterdag en zondag van 0.900 uur tot 22.00 uur

‘s Lands Hospitaal
Tel: (00597) 473-655

Thuiszorg winkel Almed

VOORDELEN VAN
HET PSA
DOCUMENT

Henk Arronstraat 123
Tel: (00597) 410246

Zon thuiszorg
Hoogestraat 71
Tel: (00597) 471158

Een persoon met een geldig PSA document:

Ressort Latour

1. 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;

Indira Ghandiweg/Tamanoeastraat
Tel: (00597) 481524 – 483547

Ressort Livorno
Sir Winston Churchilweg 54
Tel: (00597) 481941 – 483400

2. 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;

Ressort Uitvlucht

3. 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.

Kasabaholoweg 90
Tel: (00597) 498537 – 498045

MR. Huber stichting

4. Heeft de mogelijkheid om zonder werkvergunning te werken.

Nidhastraat 258
Tel: (00597) 432570

Meer informatie vindt u op onze website www.gov.sr/psa
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Belangrijke straten

BINNENSTAD (PARAMARIBO)
Het grootste deel van de gebouwen in de historische binnenstad is opgetrokken in een unieke Surinaamse
bouwstijl met veel Nederlandse invloeden. Het belangrijkste bouwmateriaal was hout, dat ruimschoots
voorhanden was, maar dat vanwege het vochtige tropische klimaat, intensief onderhoud noodzakelijk
maakt. Een groot deel van de nog bestaande houten gebouwen heeft een monumentenstatus en zijn de
reden geweest voor de erkenning van de historische binnenstad door de Unesco.

Belangrijke straten in de oude kern zijn de Gravenstraat (nu de Henck Arronstraat), de Keizerstraat, de
Heerenstraat, de Waterkant en het Gouvernementsplein (nu: Onafhankelijkheidsplein). Daaraan grenzend
vormen ook de Maagdenstraat, Steenbakkerijstraat, Jodenbreestraat, Wagenwegstraat, Heiligenweg,
Zwartenhovenbrugstraat en Kromme Elleboogstraat doorgaande straten in de historische binnenstad.

Foto: Anand Rambaran

Verschillende belangrijke gebouwen zijn daarnaast met bakstenen gerealiseerd. Bakstenen werden
gebruikt als ballast door de schepen die naar Suriname voeren en pas daar zware ladingen aan boord
namen. Omdat de stenen vanuit Nederland over de oceaan moesten worden aangevoerd waren deze
erg kostbaar en stonden daarom hoger in aanzien, dan het hout dat lokaal werd gekapt en verwerkt tot
bouwmateriaal.
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DE PALMENTUIN WAKA PASI

In de grote droge tijd is het niet ongebruikelijk
dat je verkoeling zoekt in de schaduw. De
Palmentuin Waka Pasi in Paramaribo is daarvoor
dé aangewezen plek. August Herbonnet en Freddy
Abdoelrahim genoten daar van een heerlijke
Surinaamse punch.
De twee raakten met elkaar in gesprek en al gauw
werd duidelijk dat zij met een missie in het land
waren. Zij willen beiden Suriname bij een breed
publiek onder de aandacht brengen.
August van SuriVision komt jaarlijks met zijn team
naar Suriname om filmmateriaal te verzamelen
voor hun website. Hierop zijn korte films te zien
die je op weg helpen naar een boeiende tijd in dit
fascinerende land. De filmpjes nemen je mee naar
de mooiste plekjes van het immense Amazone
woud, brengen de kleurrijke cultuur onder de
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aandacht, belichten de flora en fauna en laten
je zien dat er ook op eigen gelegenheid veel te
beleven valt.
Wat SuriVision met filmbeelden laat zien op de
website, belicht Freddy Abdoelrahim met zijn
glossyblad ‘I Love Su Magazine’. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat beide partijen een
samenwerking zijn aangegaan.
Zij zullen de krachten bundelen om reizigers naar
Suriname van nog meer informatie te voorzien.
Ieder op zijn eigen wijze, maar met hetzelfde doel.

August Herbonnet
en

Freddy abdoelrahim
ILSUM
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DAG DER MIGRANTEN
De eerste zondag van september is uitgeroepen tot de “Dag der Migranten”. Het is een dag waarop je
van de verschillende bevolkingsgroepen wat cultuur kunt zien: je kunt onder andere genieten van hun
traditionele gerechten, dans en andere kunstuitingen. Naast de Inheemsen, de Afro-Surinamers waaronder
de Marrons, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Europeanen en Libanezen heeft Suriname er een aantal
landgenoten bij gekregen. Zo zijn er onder meer de Brazilianen, Jamaicanen,
Guyanezen, Dominicanen, Colombianen en Haïtianen die van Suriname een nog
bontere gemeenschap maken.
De feestelijkheden vonden plaats op het
Onafhankelijkheidsplein. Voorafgaand
daaraan werd er bij de Wakapasi een
monument onthuld door vicepresident
Z.E. Michael Ashwin, Satyandre, Adhin.
Het monument is gemaakt door de
kunstenaar Jurgen Mormon. De twee handen
symboliseren de verschillende nationaliteiten
die zich in Suriname bevinden.
De ster bovenin vormt daarin de eenheid
van de natie Suriname. De uit het Volkslied
afkomstige zin “Hoe wij hier ook samen
kwamen” was die dag een veel gehoorde kreet.
SuriVision was die dag aanwezig en maakte een boeiende registratie van deze 1e Dag der Migranten.

August Herbonnet

56

ILSUM

ILSUM

57

HISTORISCH EN MODERNISTISCH
PARAMARIBO

OFFICIELE PRODUCTLANCERING NEDERLAND > MEDIO 2020
D I R E C T I M P O R T U I T D E U S A . B E S T E LW E B S H O P

In 2002 werd de historische binnenstad van Paramaribo opgenomen op de werelderfgoedlijst van de Unesco. De Unesco is een
organisatie van de Verenigde Naties die in 1945 is opgericht met
onder meer als doel de bewustwording van mensen voor het belang van erfgoed, bescherming en behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed wereldwijd. De status van werelderfgoed brengt voor
de Surinaamse overheid de verplichting met zich mee de historische binnenstad met de vele historische houten en bakstenen
gebouwen te onderhouden.

W W W. K E T O S H A K E . N L

BINNEN 1 UUR
I N K E T O FA S E

Hierbij gaat het om een bestand van circa zeshonderd monumentale gebouwen in hartje Paramaribo. Het betreft daarbij niet alleen A-monumenten
zoals het presidentieel paleis, de kathedraal, het complex Fort Zeelandia, het Ministerie van Financiën, het
gebouw de Waag aan de Waterkant en de Hervormde Kerk aan het Kerkplein, maar ook om kleine houten
volkshuisjes.

S TA R T M E T E E N
MET VET VERBRANDING
VERHOOG JE
M E TA B O L I S M E M E T 3 0 %

Hoewel historisch Paramaribo kan worden beschouwd als de geboorteplaats van de Surinaamse cultuur
valt in de praktijk echter weinig te merken dat Surinamers (bevolking en overheid) trots zijn op dit erfgoed.
Met name de overheid laat het afweten. Er is weliswaar een Monumentenwet uit 2002 waarbij het verboden is om zonder vergunning van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur monumentale
panden af te breken, maar in de praktijk is deze wet een dode letter. Zo is de afgelopen tien jaar twintig
procent van de historische gebouwen uit de binnenstad verbrand, gesloopt, ingestort, verpauperd
of gemoderniseerd. Ook het onderhoud van veel monumentale panden
laat veel te wensen over. In het overheidsbeleid wordt niet of nauwelijks
het belang van het behoud van de historische binnenstad en de verdiencapaciteit door toerisme benadrukt. Vooral de historische panden die in
het bezit zijn van de overheid verkeren veelal in slechte staat.
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Waterkant Paramaribo en Binnenstad
Paramaribo
De in 1997 opgerichte Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) heeft
soedh
foto’s Hans Ram
als hoofdtaakstelling het voorbereiden van een beheers instituut voor de
monumentale panden, maar vanwege gebrekkige overheidssteun beschikt de SGES niet of nauwelijks
over instrumenten om slagvaardig op te treden. De SGES is namelijk geen autoriteit die overziet, coördineert en bevoegdheden heeft. In de praktijk is zij een roepende in de woestijn wanneer het zoveelste
historische pand verloren dreigt te gaan.
Het betekent
niet dat er geen lichtpuntjes zijn met betrekking tot het behoud en
onderhoud van historisch Paramaribo. Hierbij kan gewezen worden op de werkzaamheden van Stichting Stadsherstel Suriname
die in 2011 is opgericht en samenwerkt met Stadsherstel Amsterdam. Stichting Stadsherstel Suriname is een restaurerende
onderneming die historische panden aankoopt, restaureert en
duurzaam exploiteert.
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Vervallen gebouwen in binnenstad Paramaribo
Architect Peter Nagel

Daarnaast zijn er nog verschillende specifieke stichtingen die zich
bezighouden met specifieke historische objecten zoals de Joden
Savanne.
Als gevolg van bovenvermelde ontwikkelingen is het dan ook
niet verwonderlijk dat men zich in Suriname nauwelijks bewust
is van de voordelen van de monumentenstatus. Over het
algemeen overheerst bij een groot deel van de bevolking een
houding van ‘wan owru udu oso, yu de lapu hem fu soso’
(geciteerd in de Ware Tijd, redactioneel commentaar 25 juni
2019). De Unesco heeft zelfs gedreigd Suriname van de lijst
van de World Heritage lijst te schrappen als de overheid niet meer aandacht besteedt aan de
historische binnenstad.
Hoewel alle Surinamers trots zouden moeten zijn op dit werelderfgoed is het opmerkelijk dat de
identificatie van de diverse bevolkingsgroepen met historisch Paramaribo verschillend is, zoals uit een
onderzoek van Van Maanen (2011) blijkt. Creolen hebben in vergelijking met Hindostanen en Javanen
de meeste binding met de historische binnenstad. Een verklaring voor de historische binding van
Creolen met de hoofdstad is dat zij aan de oorsprong stonden van de ontwikkeling van Paramaribo
ten tijde van de slavernij en de plantage-economie. De hoofdstad vormt voor deze groep een venster
naar haar verleden, terwijl Hindostanen en Javanen deze historische binding met Paramaribo missen.

De bouw van historisch Paramaribo dateert uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw.
Na de Tweede Wereldoorlog werd gebroken met de koloniale bouwstijl en werd de modernistische
bouwstijl dominant. Bij het grote Surinaamse publiek is echter nauwelijks bekend dat de Nederlandse
architect ir. Peter Nagel een grote stempel heeft gedrukt op modernistisch Paramaribo.
Peter Nagel (1921-1997) studeerde in 1946 in Delft af als civiel ingenieur. Tijdens zijn studie volgt
hij ook architectuurcolleges en vindt hij aansluiting bij een groep hoogleraren die moderniteit in de
architectuur en stedenbouw aanhangen met als ideaal ‘functionele architectuur’ waarbij constructie
en uiterlijk bepaald worden door de functie van het gebouw met daarbij een voorkeur voor lichte en
luchtige architectuur. De vorm moest tot het minimum teruggebracht zijn en schoonheid is daarbij
geen doel op zich.

Pand vóór en na restauratie
door Stadsherstel Suriname
aan de Julianastraat in
Paramaribo
foto Parbode sept. 2019
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(foto Nagel-de Groot
Na afronding van zijn studie is er voor Nagel
echter nauwelijks werk. Nederland is bezig met
de wederopbouw en er is geen behoeften aan
modernisten. Hij vertrekt in 1946 naar Aruba waar zijn
broer een bouw- en ontwikkelingsmaatschappij heeft.
Hier werkt hij vier jaar als architect. Zijn broer besluit in 1950 ook in Suriname een
bouwonderneming te starten onder leiding van Peter Nagel. De naoorlogse Nederlandse ontwikkelingshulp
aan Suriname gaf een grote impuls aan bouwactiviteiten. De gebroeders Nagel krijgen echter van de
Surinaamse overheid geen toestemming tot oprichting van een bouwmaatschappij. Hierop besluit Peter
Nagel een ingenieurs- en architectenbureau te vestigen. Dat leverde geen problemen op aangezien op dat
moment er geen architectenbureau in Suriname was.
Peter Nagel kon zijn architectuuridealen in Suriname in de praktijk brengen en introduceerde daarmee het
modernisme in de tot dan overwegend houtenstad Paramaribo. Nagel was een bouwmeester die het gehele
bouwtraject in eigen handen hield: het schetsplan, de berekening van de sterkte van de constructies, het
uitzoeken van bouwmaterialen, de bepaling van de kleuren en het ontwerp van het interieur.

Kenmerkend voor de functionele architectuur van Peter Nagel in
Suriname zijn:
Gestucte betonnen gevels met stalen ramen;
• Vaste zonwering van verticale buitenlamellen (Brises de
soleil) voor de ramen die speciaal voor de tropenarchitectuur
zijn ontwikkeld om verzekerd te zijn van een optimale
luchtdoorstroming, terwijl de lamellen tegelijk voor optimale
schaduw zorgen;
• Toepassing van gebroken wit (zacht wit) als kleur als
bescherming tegen de tropische zon;
• Aandacht voor kunst in de gebouwen.
De meest bekende gebouwen die Peter Nagel heeft ontworpen
vinden we in de omgeving van de Henck Arronstraat (voorheen
Gravenstraat), het Kerkplein, het Onafhankelijkheidsplein en de
Waterkant. Ik noem hier een aantal van deze modernistische
gebouwen.
Aan de Henck Arronstraat betreft De Surinaamse Bank (1956).
Rond het Kerkplein gaat het om de volgende gebouwen: Het
vroegere Hoofdpostkantoor uit 1959 (thans Surpost), de Republic
Bank (voorheen de Hollandse Bank Unie uit 1958), het EBS-gebouw
(vroeger het OGEM-gebouw uit 1956) en het Fatum-gebouw uit 1961.
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De Surinaamse Bank en Het
hoofdpostkantoor foto’s Frits Strik

Tenslotte wijs ik op de voorgevel van de RBTT Bank (voorheen de Hollandse Bank Unie) met een sculptuur van een vrouw met op haar hoofd een schaal met vruchten van het land. Deze sculptuur verbeeldt
de Surinaamse vrouw als spil van het maatschappelijke en economische leven (zie afbeelding hiernaast /
bron: Nagel – De Groot).

In de omgeving van het Onafhankelijkheidsplein
betreft het Buitensociëteit Het Park (1954) thans het
gebouw van De Nationale Assemblée, het Kabinet
van de directeur van de president (voorheen het
Kabinet van de Gouverneur uit 1956).

Ook een aantal winkelpanden in Paramaribo draagt de stempel van Peter Nagel, zoals winkelpand Kirpalani (1959) op de hoek van de Maagdenstraat/ Jodenbreestraat. Dit winkelpand in na 2005 onherkenbaar
gerenoveerd waarbij de oorspronkelijke architectuur verloren is gegaan. Zo zijn de gevels nu bekleed met
gladde aluminium beplatingen.

De Nationale Assemblée, voorheen
Buitensociëteit Het Park foto Frits Strik
In de nabijheid van het Onafhankelijkheidsplein vinden
we Hotel Torarica aan het Mr. Rietbergplein dat in 1962
werd gebouwd naar een ontwerp van Peter Nagel. Aan de
Waterkant zijn dat het gebouw van de Centrale Bank van
Suriname (1963) en de Centrale Markt (1968).

Zoals hierboven aangegeven had Peter Nagel ook aandacht
voor kunst in de door hem ontworpen gebouwen. Ik volsta
met enkele voorbeelden. Bij de hoofdingang van Hotel
Torarica hangt een houten wandplastiek van tien verschillende
Surinaamse houtsoorten die twee inheemsen verbeelden
die de toegang bewaken. Daarnaast is in de eetzaal
een muurschildering opgenomen die de verschillende

Foto: Anand Rambaran

Muurschildering Hotel Torarica

bevolkingsgroepen in Suriname uitbeelden.

foto Frits Strik

Bij De Surinaamse Bank zijn de diefijzers voor de ramen in de vorm van een gestileerde menselijke figuur
ontworpen. In het middenstuk van elk raam is een economische activiteit uitgebeeld (zie foto links / bron:
Nagel – De Groot).
Op de gevel van de Centrale Bank zijn op keramische tegels de economische kernactiviteiten van Suriname afgebeeld (landbouw, industrie en export).
Tenslotte wijs ik op de voorgevel van de RBTT Bank (voorheen de Hollandse Bank Unie) met een sculptuur van een vrouw met op haar hoofd een schaal met vruchten van het land. Deze sculptuur verbeeldt
de Surinaamse vrouw als spil van het maatschappelijke en economische leven (zie afbeelding hiernaast /
bron: Nagel – De Groot).
Ook een aantal winkelpanden in Paramaribo draagt de stempel van Peter Nagel, zoals winkelpand Kirpalani (1959) op de hoek van de Maagdenstraat/ Jodenbreestraat. Dit winkelpand in na 2005 onherkenbaar gerenoveerd waarbij de oorspronkelijke architectuur verloren is gegaan. Zo zijn de gevels nu bekleed
met gladde aluminium beplatingen.

Centrale Bank van Suriname en
Republic Bank foto Frits Strik
Bij De Surinaamse Bank zijn de diefijzers voor de ramen in de vorm
van een gestileerde menselijke figuur ontworpen. In het middenstuk
van elk raam is een economische activiteit uitgebeeld (zie foto links
/ bron: Nagel – De Groot).
Op de gevel van de Centrale Bank zijn op keramische tegels de economische kernactiviteiten van
Suriname afgebeeld (landbouw, industrie en export).
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Oorspronkelijk winkelpand
Kirpalani en Huidig winkelpand
Kirpalani foto Frits Strik
Voorts kunnen worden genoemd het (vroegere)
Manufacturen Paleis (1961) van J.H. Issa aan
het Sivaplein op de hoek van de Domineestraat/
Zwartenhovenbrugstraat en het oude CHMgebouw (1956/ 1962) op de hoek van de Dr.
Sophie Redmondstraat / Steenbakkerijstraat (zie
foto hieronder / bron: Frits Strik).
Tot slot wil ik nog wijzen op de volgende
gebouwen die door Nagel zijn ontworpen en
gebouwd: Het André Kamperveen stadion uit 1953
(vroeger Suriname Stadion gebouwd in 1953),
zwembad Parima (1958), het oude Startheater
gebouwd in 1957 (thans een casino) op de hoek
van de Zwartenhovenbrugstraat/Wagenwegstraat,
het oude Postkantoor op Zorg en Hoop uit 1963,
nu het kantoor van de Surinaamse Waterleiding
Maatschappij (SWM) en thans geheel blauw
geschilderd naar de bedrijfskleur van SWM, het
Surinaamse Rode Kruisgebouw uit 1954 aan
de Rode Kruislaan, het Diakonessen Ziekenhuis
(gebouwd in 1962) aan de Zinniastraat en het oude
Caterpillargebouw(gebouwd in 1957) op de hoek
van Van ’t Hogerhuysstraat/Slangenhoutstraat .
In dit overzicht heb ik slechts een selectie
opgenomen van door Peter Nagel ontworpen
en gebouwde modernistische bouwwerken in
Paramaribo. Ook in de districten vinden we
bouwwerken van architect Nagel. Daarnaast
betreffen Nagels erfenis in Suriname ook het
ontwerp en de bouw van een tiental bungalows
en villa’s. In Achteraf Bekeken vindt de
geïnteresseerde lezer een compleet overzicht van
de door hem ontworpen bouwwerken in Suriname
en hun bouwgeschiedenis.

achtergrondinformatie. Modernistisch Paramaribo
en de architect Peter Nagel zijn nauw met elkaar
verbonden.

CURAÇAO
Double Destination:
Jungle-Beach
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Op ongeveer een uurtje vliegen vanuit Suriname
ben je op Curaçao. En het leuke is ook nog dat
op Curaçao de klok een uurtje terug is in verschil
met Suriname. Dus dan win je tijd met je reis. Na
een aantal weken Suriname is het heerlijk om een
weekje Curaçao er aan te plakken.
Curaçao heeft heerlijke stranden, vele goede
hotels, guesthouses en B&B gelegenheden, een
prachtige historische binnenstad met piekfijn
onderhouden gebouwen die een lust zijn voor
het oog en een heel ruim aanbod van gezellige
Restaurants en Cafeetjes met tal van terrasjes om
op je wenken bedient te worden.
En als je de Curaçaose cultuur culinair wil proeven
dan is “Plasa Bieu” (oude markt) binnenstappen
een absolute must. “Zus Di Plaza” is een van
de vele keukens binnen de hal die een “Dushi”
menukaart presenteert.

Er op uit.
Als je al niet op het internet hebt gekeken naar de
activiteitenkalender van het eiland www.curacao.
com , dan kun je ook het informatiecentrum van
de CTB (Curaçao Toerist Board) binnenstappen.
19 Pietermaai, Willemstad. (Punda) De wegen zijn
goed op t eiland.
En met een huurauto
kom je op de meest
afgelegen landhuizen,
baaitjes met mooie
stranden. Westpunt is
een aanrader voor de
stille genieters en die
ook willen duiken of
snorkelen.
Een bezoek aan Mambo
beach met boulevard
met shops cafeetjes
en restaurantjes of het
Riffort met Mall is ook
een leuke ”hang-out”.
Bezoek het grote Zeeaquarium met daarnaast de
Dolphin Academy is naast entertraining ook nog
eens leerzaam en een topper voor gezinnen met
kinderen.
Vergeet niet voor 2020 de maand augustus een
sterretje bij te zetten. Want de sterren kun je zien
op het jaarlijks terugkerende Curaçao North Sea
Jazz festival. Voor de muziekliefhebbers onder
ons zeg ik maar.

Hans Ramsoedh
Bron: Hindoerama

Best Regards,

Saludos Cordiales
Warm Greetings,

In Paramaribo. De modernistische architectuur van
ir. Peter J. Nagel vindt de lezer een uitgestippelde
wandelroute door het centrum van Paramaribo
langs 21 gebouwen die door Peter Nagel zijn
ontworpen. Bij ieder gebouw vindt de lezer
64

Erik D. Eye,
photographer filmmaker
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HINDORAMA>

Digitaal en gratis <Online

Hindorama is dé website die Hindostaanse jongeren en ouderen in
Nederland en Hindostaanse gemeenschappen overzee met elkaar verbindt in hun
dynamische leefwereld. De website biedt een platform voor uitwisseling van informatie en gedachten
over actuele ontwikkelingen, tradities, cultuur, de
migratiegeschiedenis en nog veel meer. Hindorama
begon in 2000 als een glossy tijdschrift. In zijn vijfjarig bestaan (2000-2004) heeft Hindorama het
tijdsbeeld na de eeuwwisseling (het millennium)
vastgelegd met betrekking tot de Hindostanen in
Nederland. Hindostanen aan de Noordzee was toen
de gevleugelde aanduiding. Maar ook relevante ontwikkelingen in Suriname, India en de Indiase diaspora werden gedocumenteerd. De website richt
zich tot een ieder die belangstelling heeft voor de
ontwikkeling van een harmonieuze, kleurrijk samenleving en wil met name een identificatiepunt bieden aan Hindostanen.
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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 RotterdamZuid, Amsterdam, Den Haag, Utrecht,
Tilburg, Arnhem en Roosendaal.

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

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 niet-westerse 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.
ROTTERDAM CENTRUM

AMSTERDAM

UTRECHT

DEN HAAG

Goudse Rijweg 400

Tussen Meer 1B-1

Ondiep Zuidzijde 6

Calandstraat 1-35

3031 CK Rotterdam

1068 EX Amsterdam

3551 BW Utrecht

Unit 225 2521AD Den Haag

010-766 00 35

020-410 94 94

030 – 711 13 70

070-810 08 08

rotterdamc@letseladvies.nl

amsterdam@letseladvies.nl

utrecht@letseladvies.nl

denhaag@letseladvies.nl
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