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Not what we are, will be or will become

is crucial to the development of mankind and the nation 

but what our children are, 

will be or will become 

(Bergraaf 1997)
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Glossarium

Ay Letterlijk: ja. Vaak gebruikt als uitroep van verbazing. 

Bakra  Iemand van Nederlandse afkomst, een blanke.

Cassave Een eetbare knolwortel, ook wel maniok genoemd. Een veel voorkomend ingrediënt in de 

Surinaamse keuken. 

Dahl Indiaas gerecht gemaakt van linzen.

Dhoti    Een kledingstuk voor hindoemannen uit India. Het is een witte lap stof die de mannen om hun 

taille knopen en die reikt tot aan hun enkels. Soms wordt de stof door de benen omhoog 

getrokken en achter in de boord gestopt. Een dothi lijkt op een pofbroek.

Diya Kleigebakken olielampje met katoenen lontje.

Gran tangi Veel dank.

Hosselen Allerhande meer of minder legale economische bezigheden die zich buiten de formele economie 

afspelen om toch aan inkomsten te komen.

Ndyuka Is een Marrongroep, ook wel Okanisi of Aukaners genoemd, en zijn afstammelingen van 

gevluchte slaven. Volgens mijn informanten betekent het letterlijk: Jodenpoep. Dyu betekent 

jood en ka komt van het woord kaka wat poep betekent. In het algemeen gebruikt als scheldnaam 

voor alle Marrongroepen.

Kamisa Lendendoek, schaamdoek voor mannen.

Kondre Land of landstreek. Kondreman is landgenoot.

Kulie Letterlijk: dagarbeider, sjouwer. In Suriname als scheldwoord voor Hindostanen.

Moksi Gemengd. Moksi- kinderen zijn kinderen uit interetnische relaties.

Sari Een kledingstuk uit India dat door vrouwen wordt gedragen. Het is een lap stof van vijf tot zeven 

meter lang en één meter breed. Onder een sari wordt een onderrok (petticoat) en een kort bloesje 

(choli) in bijbehorende kleuren gedragen. De sari wordt rond de heupen geslagen en in de 

petticoat gestopt. Daarna wordt hij nog eenmaal rond het lichaam gedraaid en over één schouder 

geslagen. 

Span No span! Maak je niet druk.

Switi Sranan Mooi (letterlijk: zoet) Suriname.

Pakhawaj Oud Indisch tonvormig slaginstrument.

Pangi Lendendoek, omslagrok, meestal gedragen door vrouwen.

Tabla Een soort trommel, het meest gebruikte ritmische begeleidingsinstrument in de hindoestaanse 

muziek.

Winti De ‘traditionele’ Afro-Surinaamse godsdienst. De term winti wordt ook gebruikt om 

bovennatuurlijke geesten aan te duiden.
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Plattegrond 1: Suriname

http://www.prolades.com
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Plattegrond 2: Paramaribo

Paramaribo wegwijzer TAL grafics 1994
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Proloog

Bij het lezen van een wetenschappelijk stuk beginnen veel mensen bij de conclusie. Dat is slim, want daarmee 

lees je direct de belangrijkste resultaten van een onderzoek. Zelf begin ik echter niet met het lezen van de 

conclusie, noch met de inleiding. Nee, wat ik het interessantste gedeelte van een boek of een thesis vind, is de 

proloog (en de epiloog als die aanwezig is). Wellicht is dat dom, of op zijn minst een beetje vreemd, maar 

prologen, evenals epilogen, lichten een tipje op van de sluier die de schrijver omhult. Op een informele toon 

geeft deze iets persoonlijks bloot, op een manier die mij altijd weer weet te ontroeren. Er staan meestal 

persoonlijke noten in, herinneringen aan gebeurtenissen die de schrijver als onderzoeker in het veld is 

tegengekomen, mensen die hij of zij wil bedanken en dan vaak nog een moralistische of diepzinnige afsluitende 

zin. Prachtig. En toch vraag ik me dan altijd af of ik dat ook zo zou doen. Mensen bedanken, korte herinneringen 

aan de veldwerkperioden aanhalen en inspirators noemen. 

Maar nu ik zelf de onderzoeker en schrijver geweest ben van deze thesis, snap ik pas echt de noodzaak tot 

het schrijven van een proloog met daarin woorden van dank. Het schrijven van een thesis doe je namelijk niet 

alleen. Paramaribo heeft mij tijdens mijn veldwerkperiode zonder span1 een thuis geschonken, vol met 

vrolijkheid en warmte. Graag wil ik eenieder die ik in dit Switi Sranan ontmoet heb bedanken voor de fijne tijd, 

de inspiratie en bovenal voor de informatie waardoor dit onderzoek is kunnen worden tot wat het nu is. De 

informatie verkregen uit interviews en observaties, maar ook uit korte informele gesprekken met Surinamers die 

ik ontmoette tijdens mijn tochten door de straten van Paramaribo en zelfs gesprekken tússen mensen en kinderen 

die ik toevallig hoorde op de scholen, in de winkels en in bussen, heeft zowel bewust als onbewust, een bijdrage 

geleverd aan mijn beeldvorming. 

Gran tangi aan alle schoolkinderen, en in het bijzonder aan hen die mij een uitgebreide kijk in hun leven 

schonken en zodoende van bijzondere waarde zijn geweest voor dit onderzoek. Voor ieder van hen wens ik een 

mooie toekomst. Molada, ik hoop dat je ooit de zangeres zult worden die je zo graag wilt zijn, en Marilva, als jij 

ooit de president wordt van Suriname, dan komt het vast wel goed met het land waar jij zo trots op bent. Speciale 

dank gaat uit naar Mevrouw Wolfram en Carla Lamsberg, die mij beiden niet alleen van veel informatie 

voorzien hebben, maar door hun gastvrijheid mij vooral veel hebben laten meemaken van het Surinaamse leven 

zelf én de Surinaamse keuken. Ook dank aan Marianne, mede door jouw aanwezigheid was mijn 

veldwerkperiode een prachtige tijd. 

Daarnaast wil ik graag mijn dank uitspreken aan mijn familie voor hun onvoorwaardelijke steun en 

vertrouwen. Speciale dank gaat uit naar Mik Lammers, voor het zorgvuldige nakijken van deze scriptie, Berbke

Brouwer, voor de foto’s en haar hulp bij het maken van deze voorkant, Anna Brouwer omdat ze dit werk nog op 

de valreep nagelezen heeft en Joosje Oosterbaan, omdat zij altijd weer vol geduld wilde luisteren. Tot slot een 

woord van dank aan mijn begeleidster Yvon van der Pijl. Voor haar inzet, wijsheid en deskundigheid bij het 

beoordelen en bekritiseren van deze thesis. 

Lisa Brouwer

Augustus 2008

                                                
1 Vertaling van de woorden in het Sranan staan in het glossarium.
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1. Inleiding

Als onze kinderen zo doorgaan met elkaar. Als we onze kinderen vanaf de basisschool leren dat we allemaal 

Surinamers zijn, dat het één natie is, dat wij hier thuishoren, en nergens anders. Dat we met elkaar zullen 

moeten leven, dat we het met elkaar zullen moeten doen met respect voor elkaars cultuur. Als we dat blijven 

voeden tot aan een hoger niveau, tot aan de universiteit, dan zal het goed komen. Dan weet ik zeker dat het goed 

gaat komen, dat we die natievorming krijgen. Maar dat moet al beginnen vanaf de kleuterschool. Die 

eenwordingsgedachte moet dáár worden aangebracht, en nergens anders.2

Dit zijn de toekomstgerichte, hoopvolle woorden van Carla Lamsberg, directrice van de Berkenveldschool. 

Gezeten in haar armoedig uitziend directiekantoor, waar druppels gestaag uit het door vocht aangetaste plafond

naar beneden vallen en een plas vormen onder het bureau, vertelt ‘tante Carla’ dat zij de toekomst van Suriname 

optimistisch ziet. “We komen er, heel langzaam. Maar uiteindelijk komt het goed. De kinderen van nu, zullen de 

toekomst zijn van later.” Buiten op het schoolplein rennen kinderen rond. Ze hebben geen oog voor de 

lekkageplekken die in de gehele school zichtbaar zijn, noch voor de stank die vanuit de open wc-hokken naar 

buiten komt. Ze zijn druk met mobiele telefoons in de weer waarmee ze elkaar blikkerige liedjes laten horen. Ze 

roddelen, praten over televisieprogramma’s die ze de vorige avond gezien hebben en kijken verveeld naar de

straathonden die het voedsel dat ze van de conciërge krijgen gulzig naar binnen schrokken. Wanneer een luide 

bel abrupt een einde maakt aan de pauze, stormen ze luidruchtig duwend en trekkend de school weer in, terug 

naar de orde van de dag.

In de huidige snel veranderende mondiale wereld, wordt kind-zijn (childhood) volgens de socioloog Lee 

(2001), in toenemende mate complex en ambigu. “Children are still cocooned within the family home, but that 

home also opens on to a world of consumer choice in which they are important players in their own right” (Lee

2001: 76). Volgens Stephens (1995) ligt in deze moderne samenleving daarom een cruciale taak voor

onderzoekers om meer inzicht te verkrijgen in de rol van kinderen. “The challenge is to grasp the specificity of 

childhood and children’s experiences in different world regions, national frameworks, and social contexts”

(Stephens 1995: 14). 

Moderne samenlevingen worden in toenemende mate gekenmerkt door allerhande grensoverschrijdende

processen, waardoor samenlevingen steeds heterogener worden en multiculturaliteit een onvermijdelijke 

realiteit is geworden. Het dilemma van deze multiculturaliteit schuilt in de vraag hoe er eenheid bewaard kan 

worden zonder dat deze afbreuk doet aan de verschillen tussen mensen. In deze thesis wil ik binnen de context 

van deze multiculturele paradox ingaan op identificatie en positioneringsprocessen van kinderen. Hoewel er 

talloze onderzoeken gedaan zijn naar identificatieprocessen binnen multi-etnische of multi-culturele 

samenlevingen (e.g. Eriksen 1998; Baumann 1996; Ghorashi 2003; Guadeloupe 2008) staan bij deze 

onderzoeken altijd volwassenen centraal. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de beleving van kinderen in

multi-etnische samenlevingen, ondanks de cruciale taak die Stephens (1995) en ook Epstein (1998) hierin zien.

Dit is te wijten aan het algemene beeld dat over kinderen bestaat.3 Zij worden slechts zelden gezien als 

                                                
2 Interview Carla Lamsberg, 4 maart 2008.
3 Voor het ontstaan van de hegemonische, moderne, westerse constructie van kind-zijn: zie Ariès 1962, en meer recent Stephens 1995 en Lee 
2001.



Verdeelde eenheid     Inleiding

9

volwaardige burgers en participanten in een samenleving, en worden doorgaans beschouwd als wezens die 

afhankelijk zijn van opvoeders en ‘kind-experts’, niet in staat tot het hebben van een eigen stem en mening (Lee 

2001).Hoewel kinderen onmisbaar zijn voor de toekomst van iedere samenleving (e.g. Thiong’O 1993), worden

hun kijk op de dingen, hun mening en hun verlangens vaak genegeerd, omdat zij gezien hun leeftijd niet 

waardig worden geacht om naar te luisteren (Lee 2001: 1). Nu kinderen echter steeds meer beïnvloed worden 

door processen buiten de opvoeding om, door films, advertenties, televisie en internet (Stephens 1995; Barber 

1998; Giroux 2000), en kinderen steeds meer in staat zijn om hun eigen mening en ideeën te vormen, wordt het 

beeld van kinderen als afhankelijke wezens ondermijnd (Lee 2001). In de huidige tijd, waarin processen van 

mondialisering een steeds grotere rol spelen, zullen we kinderen moeten gaan zien als actieve participanten 

binnen de constructie en determinatie van hun eigen sociale leven, het leven om hen heen en de samenlevingen 

waarvan ze deel uitmaken (James & Prout 1997: 8). 

Om inzicht te krijgen in hoe kinderen zich identificeren en positioneren in deze snel veranderende 

gemondialiseerde multi-etnische samenlevingen, met hun vaak complexe en tegenstrijdige culturele invloeden, 

(e.g. Stephens 1995; Lee 2001), heb ik onderzoek gedaan naar kinderen in Suriname, een samenleving die post-

pluraal genoemd mag worden en gekenmerkt wordt door haar heterogene samenstelling. Zogenaamde ‘post-

plurale’ samenlevingen zijn typerend voor staten met een koloniaal verleden en kenmerken zich door de etnisch-

culturele heterogene samenstelling, waarbij geen enkele groep de dominante meerderheid bezit. Groepen die deel 

uitmaken van een post-plurale samenleving zien zichzelf als zeer verschillend, hoewel ze wel deel uitmaken van 

een uniform politiek en economisch systeem (Eriksen 2003: 15). Hoewel Smith (1965) in zijn studie over plurale 

samenlevingen beweerde dat deze samenlevingen, na onafhankelijkheid van de kolonisators, gedoemd zouden 

zijn te mislukken, zien we in een land als Suriname, in tegenstelling tot bijvoorbeeld buurland Guyana4, dat 

escalaties van etnische conflicten uitgebleven zijn (Buddingh’ 1995: 294). In dat opzicht mogen we wellicht 

voorzichtig spreken van een samenleving die op weg is om een ‘succesvolle’ multiculturele samenleving te 

worden. Daar de zoektocht naar eenheid in een heterogene samenleving zoals Suriname al een zekere historie

kent, zouden West- Europese landen zoals Nederland, nu zij zelf steeds meer te maken krijgen met 

multiculturalisme, er wellicht goed aan doen vaker hun oog te laten rusten op dit soort post-plurale 

samenlevingen, die al langer en intensiever met pluriformiteit te maken hebben. 

In deze thesis wil ik een beeld schetsen van Suriname in deze huidige tijd van mondialisering en daarbij in 

het bijzonder kijken naar de processen die kinderen beïnvloeden in hun positionering en identificatie in de multi-

etnische samenleving van Paramaribo, Suriname. Ik heb daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan de frictie 

tussen enerzijds het nationale idee van eenheid dat met name in het onderwijs gepropageerd wordt, en anderzijds 

de etnische verdeeldheid die binnen de samenleving zichtbaar is, waardoor Suriname een samenleving is die ik 

zou willen typeren als een verdeelde eenheid. Naast de etnische identificaties, die vooral de verdeeldheid lijken 

te bevestigen, zijn er in de Surinaamse samenleving ook processen waar te nemen die voorbíj deze concepten 

van etniciteit en nationaliteit reiken. Aspecten van samenleven waarin we bindingen tussen mensen zien die niet 

                                                
4 De totale context sociale, demografische en politieke variabelen verklaren de meer harmonische etnische verhoudingen in Suriname 
tegenover de hardnekkige etnische instabiliteit in Guyana sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw. In tegenstelling tot Suriname 
ontwikkelden demografische en etnische verhoudingen in Guyana zich in een politiek klimaat, dat werd beheerst door externe (geopolitieke) 
factoren. De numerieke meerderheid van Hindostanen in combinatie met een politiek invloedrijke maxistische partij in een internationaal 
‘koude oorlog’ context waren kenmerkend voor Guyana na de Tweede Wereld Oorlog, terwijl deze setting afwezig was in Suriname, waar 
geen enkele etnische groep in de meerderheid was. De veranderende demografische verhoudingen in combinatie met sociale en politieke 
variabelen zijn van invloed op de grote verschillen in etnische verhoudingen in respectievelijk Guyana en Suriname (Menke 2005: 83).
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aan etniciteit of nationaliteit gekoppeld zijn, en daarmee meer recht lijken te doen aan processen van 

mondialisering; internationale stromingen, waar ook kinderen zich veelal mee lijken te willen identificeren. Door

te focussen op een aantal van deze bindende elementen wil ik voorzichtig vooruitblikken op vormen van 

collectieve identiteit en sociale formaties die de logica van etnische uniformiteit als basis voor sociale cohesie en 

uniformiteit schijnen te tarten (Hedentoft & Hjort 2002: xiii), en die een basis vormen voor niet-etnische, post-

nationale identificaties.

1.1 Plaatsing in het debat

Er zijn veel wetenschappers die zich met etnische en nationale identiteit bezig houden (e.g. Eriksen 2003;

Ghorashi 2003; Wimmer 2002). Zeker nu samenlevingen in toenemende mate multicultureel worden, rijst de 

vraag hoe zij vorm geven aan de culturele en etnische diversiteit in hun land en tegelijkertijd een zekere cohesie 

kunnen waarborgen (e.g. Baumann 1999; Benhabib 2002). De filosofe Benhabib (2002) probeert vat te krijgen 

op die multiculturele paradox en geeft aan dat samenlevingen dienen te streven naar een bepaalde mate van 

overeenstemming in zaken van algemeen belang. Zij introduceert daarom het begrip complex cultural dialoge. 

Daarmee doelt zij op een dialoog tussen mensen met een verschillende culturele, religieuze en etnische 

achtergrond, die op een gelijkwaardige manier onderhandelen, zodat samenlevingen tot een eenheid kunnen 

komen zonder afbreuk te doen aan de verschillen tussen mensen. Volgens de socioloog Wimmer (2002) is de 

eenheid binnen natiestaten intrinsiek verbonden met uitsluiting en racisme. Hij stelt bovendien dat in de huidige 

tijd van mondialisering en toegenomen multiculturaliteit de positie van de natiestaat hachelijk is omdat natie en 

staat niet meer altijd samen vallen.

Verschillende wetenschappers vragen zich af hoe mensen zich nog thuis kunnen voelen in de huidige 

mondiale wereld die in toenemende mate onsamenhangend overkomt (zie e.g. Ghorashi 2003; Gupta & Ferguson 

1992; Hedentoft & Hjort 2002; Inda & Rosaldo 2002). Door mondialisering komen mensen, kapitaal, 

voorzieningen en ideeën los van hun vaste plaats in de ruimte en tijd. De term deterritorialiseren verwoordt

processen waarbij cultuur niet meer aan plaats gebonden is. Tegelijkertijd vindt er reterritorialisering plaats, 

waarbij cultuur in een nieuwe tijd en ruimte herschreven wordt. Omdat beide processen tegelijkertijd werkzaam 

zijn, wordt dit ook wel aangeduid met de term de/territorialisering (Inda & Rosaldo 2002: 12). In de huidige tijd 

zijn deze processen terug te vinden in de praktijk van elke dag. We zien het bijvoorbeeld in mode, muziek, film 

en andere culturele uitingen. 

Zowel Wimmer (2002) als Benhabib (2002) benadrukken dat er binnen het debat van multiculturalisme te 

vaak uitgegaan wordt van een gereïficeerd5 cultuurbegrip, waarbij culturen als afgebakende en vaststaande 

gehelen worden gezien. Hierdoor wordt er vaak vervallen in een zogenaamd mozaïekdenken waarin culturele en 

etnische groepen als afzonderlijke, losstaande entiteiten naast elkaar bestaan. De antropoloog Baumann (1996, 

1999) duidt dit mozaïekdenken aan met de term red boots multiculturalism. Volgens verschillende 

wetenschappers dienen identiteiten alles behalve essentialistisch6 opgevat te worden. Nu de diversiteit binnen 

samenlevingen door processen van mondialisering toeneemt, krijgen constructionistische7 benaderingen over 

identiteit en cultuur, zeker in antropologische studies,  steeds meer weerklank (Zie e.g. Baumann 1999; Benhabib

                                                
5 Reïficeren betekent letterlijk: iets tot een ding maken. De aanname waarin men menselijke fenomenen beschouwt alsof het dingen zijn 
(Baumann 1999: 63). 
6 Essentialistische opvattingen over identiteit wijzen op zaken als primordialistisch, oorspronkelijk, aangeboren en vaststaand.
7 Constructionistische opvattingen over identiteit wijzen op het relationele, contextuele, dialogische, meervoudige, geconstrueerde en 
onderhandelbare karakter van identiteit.
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2002; Sen 2006; Ghorashi 2003). Etniciteit wordt gezien als een aspect van sociale relaties tussen mensen zélf 

die zich als cultureel anders zien dan de leden van andere groepen (Eriksen 2003: 12). Barth (1969) die met zijn

boek Ethnic Groups and Boundaries aan de wieg stond van de constructionistische visie, beschrijft etniciteit als 

“the social organization of cultural difference” (1994: 13-14 in Ghorashi, 2003: 27).

Ook ik onderschrijf de dialogische en constructionistische opvattingen over identiteit. Identiteiten staan niet 

vast, maar zijn flexibel en constructionistisch van karakter en worden gevormd door het contact met anderen

(Ghorashi 2003). Het plurale karakter van identiteit komt tot uiting in de term cross cutting cleavages (zie 

Baumann 1999: 118, 127, 139, 141), waarmee een elastisch web van elkaar kruisende en situatieafhankelijke 

identificaties bedoeld wordt. Om de actieve en processuele, immer voortdurende en incomplete dimensies van 

het begrip identiteit te benadrukken, zal ik vaker spreken over identificatie in plaats van identiteit (zie Van der 

Pijl 2007: 61; WRR-Rapport 2007). Daarbij onderken ik overigens dat essentialistische benaderingen evengoed 

deel uitmaken van de dagelijkse werkelijkheid (zie Baumann 1996, 1999), als ook dat processen van identificatie

in al hun dynamiek en veranderlijkheid nooit los te koppelen zijn van een zekere mate van continuïteit (Van der 

Pijl 2007: 61).

Mijn onderzoek heb ik vanuit bovenstaand theoretisch kader benaderd. Centraal staat de theoretische 

benadering van de antropoloog Eriksen (1998, 2003). Net als hij heb ik onderzoek gedaan naar etniciteit en 

nationalisme en ben ik op zoek gegaan naar punten van overeenstemming: common denominators. Als 

aanvulling op het verhaal van Eriksen heb ik mij gericht op kinderen. Ik heb onderzoek gedaan naar de manieren 

waarop zij zich zowel nationaal als etnisch identificeren en gekeken naar andere common denominators die een 

rol spelen in hun leven.

1.2 Het onderzoek

Tijdens mijn onderzoek heb ik volwassenen (ouders, docenten en ‘culturele experts’) gesproken, en heb ik

uiteraard getracht zoveel mogelijk kinderen zélf aan het woord te laten komen, om zodoende een beeld te kunnen 

vormen van de manier waarop zíj zich positioneren en identificeren in de multi-etnische samenleving van 

Suriname. Dit was niet altijd gemakkelijk omdat de dingen die ik deed voor mijn onderzoek soms niet tot 

bruikbare resultaten leidde. De verhalen die ik zo graag van de kinderen zélf wilde horen, bleken niet gemakkelijk 

zoor ze om te verwoorden. De antwoorden op de vragen die ik hen stelde waren immers niet de antwoorden die ze 

in hun leerboeken gelezen hadden of de goedbedoelde adviezen die ze van hun ouders hadden mee gekregen. De 

vragen die ik ze stelde en de onderwerpen waar ik met ze over wilde praten, waren de kinderen niet gewend. Ik 

wilde hún verhalen, hún gevoelens en verlangens horen, maar ik merkte al snel dat ik niet teveel moest willen, en 

mijn honger naar informatie met kleine beetjes moest zien te stillen. Het deed me beseffen dat het verwoorden van 

gevoelens en het discussiëren over onderwerpen aangeleerde kwaliteiten zijn. Vaardigheden die bij de Surinaamse 

kinderen, in de leeftijd van tien tot vijftien jaar, nog niet vaak aangesproken waren. Daar kwam nog bij dat 

Suriname een samenleving is, waarbij respect voor een ouder iemand op alle niveaus terug komt, waardoor ik 

extra mijn best moest doen om het vertrouwen te winnen en hun tongen wat los te krijgen. Ik was dus blij met de 

kinderen die iets welbespraakter waren en gespitst op elk klein tipje dat van de sluier werd gelicht.

Ik heb de beleving van kinderen in Paramaribo centraal willen stellen en hen als zelfstandige actoren, met 

eigen agency beschouwd (zie e.g. Hall 1995; Scheper-Huges & Sargent  1998; Theis 2001; O’Connell Davidson 

2006; James & Prout 1997 ). Toch wil ik wel enkele kanttekeningen plaatsen bij de mate van deze agency. 
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Tijdens mijn veldonderzoek in Paramaribo, van februari tot juni 2008, heb ik waargenomen dat de agency van 

kinderen slechts relatief is. Surinaamse kinderen worden door volwassenen zelden gezien als zelfstandige 

actoren. Binnen het onderwijs en in de opvoeding is er dan ook weinig aandacht voor de denkwijze en 

identificatieprocessen van kinderen zélf. Daarom is het mijns inziens zinvol om, bij de bestudering van 

identificatieprocessen van kinderen, eveneens de visie van volwassenen te betrekken, en met name de bijzonder 

sturende en structurerende invloed die zij hebben op de speelruimte en expressie van kinderen. Volwassenen in 

de rol van opvoeders zijn, in ieder geval in Suriname, van grote invloed op identificatie en 

positioneringsprocessen van kinderen.

Op de twee scholen waar ik mijn onderzoek gestart ben, de Openbare School (OS) Maretraite, gelegen in een 

sociaal-economisch betere wijk, en de Oranjeschool, in een minder fortuinlijke wijk, kwam de formele volwassen-

kind relatie sterk naar voren. Afgezien van de inzet en het enthousiasme van een docent, die het lesgeven een 

persoonlijk tintje geeft, is het Surinaamse onderwijs over het algemeen zeer uniform, met weinig aandacht voor de 

verschillen en de individuele ontwikkeling van het kind.8 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een land als 

Nederland waar tegenwoordig de individuele ontwikkeling van het kind een bijzonder grote rol speelt, wat tot 

uiting komt in het zogenaamde adaptieve onderwijs. Van zowel ouders als onderwijzers kreeg ik veel kritiek te 

horen op het Surinaamse onderwijs. Ouders vonden dat docenten weinig energie in het onderwijs staken en ‘hun 

tijd uitzaten’ om hun (lage) abtenaren salaris te kunnen innen. Docenten klaagden over gebrek aan tijd, geld en 

materialen om fatsoenlijk les te kunnen geven. Uit mijn eigen observaties kan ik concluderen dat er in Suriname 

zeer klassikaal lesgegeven wordt. De kinderen dienen de lesjes die in de leerboeken staan te kennen en te 

reproduceren om voor hun toetsen te kunnen slagen. Eerbied en respect voor de docent wordt er soms met een 

liniaal ingeslagen, hoewel dit officieel verboden is. 9 Doordat er nauwelijks discussies in de klas zijn waarin 

kinderen leren hun eigen mening en gedachtes te vormen en te verwoorden, vonden de kinderen het lastig om dat 

bij mij wel te doen.

Wanneer ik bij kinderen thuis kwam, was het vaak moeilijk om ze vrij te laten spreken en hen op hun gemak 

te stellen. Een van de meisjes die ik bezocht, werd door haar moeder streng terecht gewezen met “spreek met twee 

woorden!”. Vervolgens was het enkel “ja juffrouw, nee juffrouw”. Sommige kinderen werden verlegen en zeiden 

helemáál niets meer. Hoewel het mij in het begin soms frustreerde dat er weinig informatie uit de kinderen leek te 

komen, ondanks dat ik al mijn pedagogische trucjes op de kinderen losliet om ze op hun gemak te stellen en te 

prikkelen om te praten, stimuleerde het mij ook om de kinderen op andere manieren te laten ‘vertellen.’ Zo heb ik 

de kinderen laten tekenen en brieven laten schrijven over zichzelf en over Suriname. De focusgesprekken in 

kleine groepjes bleken ook een uitkomst te zijn. De kinderen waren dan minder verlegen en konden op elkaar 

reageren. Het afnemen van een enquête10 onder honderd kinderen gaf mij snel een beeld van mijn 

onderzoekspopulatie. Het optekenen van een aantal stambomen11, waarin de kinderen, soms met hulp van hun 

moeder, aanduidden wie van de familieleden van welke bevolkingsgroep was en welke familieleden bij hen thuis 

woonden, maakten de tongen los. Er werd meer en meer verteld over familiebanden, relaties en opvoeding, en

soms kon ik me zelfs verbazen over de openheid en de vanzelfsprekendheid waarmee men mij dingen 

toevertrouwde. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van participerende observaties, misschien wel de belangrijkste

                                                
8 In een artikel van 29 maart 2008 uit de Ware Tijd met de titel ‘Kindvriendelijker onderwijs bij nieuwe basisschool’ wordt aangegeven dat 
het onderwijs kindvriendelijker en minder klassikaal zou moeten worden. Tevens zouden leerkrachten positiever ingesteld moeten zijn. 
9 Ik heb zelf éénmaal gezien heb dat een kind geslagen werd met de liniaal maar ik heb van kinderen gehoord dat het vaak gebeurt. 
10 Zie bijlage drie.
11 Bijlage vier geeft een voorbeeld van een opgetekende stamboom.
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onderzoeksmethode van de antropoloog, en zeker van groot belang in mijn 

onderzoekssetting. Tenslotte heb ik gretig gebruik gemaakt van mijn 

digitale camera. De foto’s die ik van de kinderen en soms van hun familie 

nam, liet ik afdrukken zodat ik aanleiding had om opnieuw bij de kinderen 

langs te gaan. Het onderzoek met kinderen vroeg dus om een gevarieerde 

aanpak en een flinke tijdsinvestering. Het resultaat was dat in de laatste 

individuele gesprekken met mijn sleutel-informant-kinderen, zij veel 

opener bleken en in staat waren om meer te vertellen. Hoewel het me toen 

nog verbaasde, besef ik nu dat rapport opbouwen met kinderen, tijd nodig 

heeft. Uiteindelijk heb ik in vier klassen participerende observaties verricht. 

Vijftien kinderen heb ik individueel gesproken en hun stamboom 

opgetekend. Bij acht van deze kinderen ben ik thuis geweest om te 

observeren en heb ik interviews met hun moeders afgenomen. Daarnaast 

heb ik twaalf ‘experts’ geïnterviewd, waarvan ongeveer de helft in het 

onderwijs werkzaam was, en de andere helft op basis van hun culturele of 

maatschappelijke expertise een belangrijke bijdrage kon leveren aan mijn 

onderzoek. Ook mocht ik bij een aantal culturele evenementen aanwezig 

zijn12. Bovengenoemde bronnen van informatie, in combinatie met de 

informatie die mij ‘informeel’ en soms zelfs toevalligerwijs ter ore kwam, 

zijn de basis voor deze thesis geweest.

In het nu volgende hoofdstuk zal ik ingaan op nationalisme en hoe de eenheidsgedachte een plaats heeft 

(gekregen) in de Surinaamse samenleving. Ook zal ik de rol van het onderwijs in de ontwikkeling van nationale 

identificaties toelichten en beschrijven hoe dit proces in Suriname vorm krijgt. Vervolgens zal ik in hoofdstuk 

drie ingaan op etnische verscheidenheid en hoe culturele uitingen op een vaak essentialistische en stereotype 

manier gepresenteerd worden. De praktijk wijst echter uit dat (etnische) identificaties wel degelijk een flexibel 

en constructionistisch karakter hebben. Ik zal dit illustreren met een casus waarin een project centraal staat dat 

als doel heeft kinderen te informeren over de verschillende culturen die Suriname rijk is. In hoofdstuk vier geef 

ik een aantal voorbeelden van niet-etnische identificaties bij kinderen, waarmee ik voorzichtig vooruitblik op 

mogelijkheden in een post-nationaal tijdperk. Ik zal afsluiten met een besluit waarin de belangrijkste punten uit 

dit onderzoek terug komen. Hieruit zal duidelijk worden dat Surinaamse kinderen in de multi-etnische 

gemondialiseerde samenleving van Paramaribo, zich in verschillende situaties zowel etnisch als nationaal weten 

te identificeren en positioneren en dat er tegelijkertijd andere vormen van identificatie en positionering mogelijk 

zijn. In Suriname, waar etnische en religieuze verschillen intrinsiek verbonden zijn met de geschiedenis van het 

land, is een voortdurende zoektocht naar eenheid waar te nemen. Een eenheid die verdeeld is, maar die in allerlei 

facetten van samenleven terugkomt op zowel etnisch en religieus niveau, als op nationaal en mondiaal niveau.

Kinderen hebben binnen deze verdeelde eenheid een eigen zoektocht naar vormen van identificatie. Deze scriptie 

geeft een beeld van de identificatie en positioneringsprocessen van kinderen in een land dat voortdurend op zoek 

is naar eenheid en uniformiteit, zonder de verschillen en diversiteit te willen negeren. 

                                                
12 Zie bijlage 1 en 2 voor respectievelijk een lijst met informanten en een lijst met activiteiten.

Afbeelding 1: Marilva met familie en 
buren  (Lisa Brouwer)
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2. Wij Surinamers

Elke onafhankelijke staat of republiek heeft een eigen vlag, wapen en volkslied. De republiek Suriname heeft bij 

haar onafhankelijkheid deze belangrijke symbolen ook gekregen. Deze symbolen of kenmerken zijn heel 

belangrijk voor ons land en haar volk. Want hierdoor voelen wij Surinamers dat wij bij het Surinaamse 

grondgebied horen. 13

Deze tekst is afkomstig uit de nieuwe geschiedenisreeks Wij en ons verleden, die onderdeel is van het 

curriculum van de vijfde klas. Het ontwikkelen van een ‘wij Surinamers-gevoel’ is een van de uitgangspunten 

van het onderwijs. In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de veelal bejubelde en geprezen ‘eenheid in 

verscheidenheid’.14 Is er wel een eenheid in Suriname en waar zien we die eenheid in terug? Hoe is die eenheid 

in Suriname ontstaan, in een land dat zo gekenmerkt wordt door zijn etnische en religieuze verscheidenheid? 

Hoe krijgen met name kinderen die eenheidsgedachte mee en welke rol speelt onderwijs hierin? 

Eerst zal ik schetsen hoe het nationalisme in Suriname vorm heeft gekregen om vervolgens dieper in te 

gaan op de rol van het onderwijs in de vorming van natiestaten in het algemeen, en in het bijzonder de rol van 

het Surinaamse onderwijs in de totstandkoming van de eenheidsgedachte. Duidelijk zal worden dat kinderen in 

theorie zich bewust zijn van dit nationale gedachtegoed, maar, zoals de titel van deze thesis aangeeft, er 

eveneens nog steeds een grote (etnische) verdeeldheid valt waar te nemen.

2.1 Suriname, land van eenheid? 

Ik zou jullie willen binden want in woord zijn wij Surinamer

tot één volk maar in daad nog steeds neger,

zonder dat dit een sprookje blijft hindoestani, javaan of chinees

Shrinivási 1974  15

In de meeste derde wereldlanden is nationalisme onlosmakelijk verbonden met kolonialisme. Bekende 

wetenschappers als Gellner (1983) en Anderson (1983) zagen een verband tussen nationalisme en 

modernisering. Volgens Gellner (1983) is nationalisme een natuurlijk gevolg van industrialisatie. Deze 

opvattingen zijn gebaseerd op onderzoek in westerse natiestaten en zijn volgens Marshall (1999) niet zonder 

meer van toepassing op derde wereld landen. Norbu (1992) toont aan dat het nationalisme dat we nu kennen in 

de zogenaamde derde wereld, fundamenteel verschilt van het Europese nationalisme. Hoewel het Europees 

nationalisme wel zijn oorsprong kent in ‘de Nieuwe wereld’, waar de nazaten van de Europeanen (de Creolen) 

zich los wilden maken van het ver weg gelegen Europa (Anderson 1983; Eriksen 1998), verschilt het 

nationalisme uit de derde wereld vooral dáár waar het vorm heeft gekregen als ideologie van dekolonisatie 

(Marshall 1999: 65). Doordat kolonisten kustmatige grenzen hadden aangebracht, zonder rekening te houden met

                                                
13 Wij en ons verleden, Geschiedenis van Suriname leerjaar 5, Minov 2007.
14 Zie bijvoorbeeld Surinaamse reisgidsen; Dominicus en Wereldwijzer. Dit komt eveneens naar voren uit beleidsdocumenten. In de 
beleidsnota 2001-2005 van Minov staat “[…] essentieel voor de ideale burger is dat hij/zij etnisch, religieuze en andere diversiteiten ziet als 
een bron van sterkte en rijkdom” (zie Bakboord 2007:31).
15‘Ik zou jullie willen binden’. Uit: Oog in Oog. Zie bijlage vijf voor het hele gedicht.
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de bestaande territoria, leken deze samenlevingen na de onafhankelijkheid van hun kolonisators voor 

onoverkomelijke problemen te staan (Smith 1965). Natievorming - het creëren van eenheid, consolidatie van 

politieke cohesie en nationale identiteit - staat na de onafhankelijkheid van voormalige kolonies vaak hoog op de 

politieke agenda (Eriksen 2003: 2).

Suriname wordt gekenmerkt door haar koloniale verleden en kunnen we beschouwen als een (post) plurale 

samenleving. Het is een samenleving die gekarakteriseerd wordt door een zeer etnisch gevarieerde 

samenstelling, waarbij veel activiteiten en organisaties, waaronder de meeste politieke partijen, langs etnische 

lijnen georganiseerd zijn. Het aanvankelijk Creools nationalisme ontstond in de jaren 1950-1960 toen bepaalde 

Surinaamse pleitbezorgers autonomie claimden, en bloeide op in de jaren voor de onafhankelijkheid in 1975. De 

dichtregels waar ik deze paragraaf mee begon typeren de wens tot eenwording uit die tijd16. Volgens Marshall 

(2003) is het onterecht om het nationalisme slechts als Creools nationalisme te beschouwen, omdat de ideologie 

van de nationalistische organisaties voor alle bevolkingsgroepen bedoeld waren. Het accent lag echter in eerste 

instantie bij de emancipatie van het cultureel erfgoed van de Creolen, omdat zij zich door de koloniale 

assimilatiepolitiek het sterkst onderdrukt voelden (Marshall 1999: 74). 

In navolging van Smith (1965) stelt Marshall dat we het Surinaams nationalisme kunnen duiden als 

territoriaal nationalisme: de heterogene etnische groepen integreren na de onafhankelijkheid van de kolonisator 

binnen één staatsverband tot een natiestaat (Marshall 1999: 71-72). De mate van eenheid staat volgens enkele 

auteurs echter nog ter discussie:

[…] de wan kondre, wan pipel gedachte, die na Suriname’s onafhankelijkheid in 1975, door menig 

kondreman […] met grote geestdrift werd gepropageerd, heeft vooralsnog weinig tastbare resultaten 

opgeleverd. Nog steeds wordt Suriname in navolging van auteurs als Van Lier (1977[1949]) en Dew 

(1978) gekarakteriseerd als een plurale samenleving en kunnen hippere, in zekere zin verbindende labels 

als multi-etnisch of multicultureel (e.g. Hoefte 1997; Hoefte & Meel 2001) niet verhullen dat de 

Surinaamse nationale cultuur of identiteit een zeer recente en gemankeerde constructie is, die 

voortdurend wordt betwist en bevraagd door de bijzondere heterogene bevolking (Van der Pijl 2005: 23). 

Hoewel de Surinaamse vlag trots op iedere rotonde en plein wappert en vlaggenverkopers goede zaken lijken te 

doen met het verkopen van miniatuuruitgaven van diezelfde vlag, is de mate van nationale eenheid zogezegd 

discutabel. Dhr. Hanuman, specialist van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) in de 

ontwikkeling van het curriculum, voormalig docent en schooldirecteur, geeft in een vrolijke stortvloed van 

woorden te kennen dat de Surinaamse eenheid slechts een ogenschijnlijke eenheid is die geen wortel geschoten 

heeft. Hij zegt: “het is een vernisje van beschaving en tolerantie, maar als het even hard regent dan spoelt het er 

vanaf. Als het gaat om culturele dingen, dan merk je de verscheidenheid keihard op”.17 Toch hoeven culturele-

etnische diversiteit en nationale eenheid elkaar niet uit te sluiten. Eriksen spreekt in zijn studie over Mauritius 

over two nationalisms (Eriksen 1998: 144). Het concept van two nationalisms omvat zowel het nationalistische 

idee van de melting pot, dat als doel heeft eenheid te verkrijgen - gesymboliseerd in bijvoorbeeld een vlag en 

volkslied - alsmede ‘het vieren van (etnisch) verschil’. In dit licht beschouwd moeten we het Surinaamse 

nationalisme volgens Marshall (1999: 71-72) typeren is als liberation movement dat als antikoloniaal
                                                
16 Zie bijlage zes voor het gedicht ‘Wan bon’ waaruit evenals ‘ik zou jullie willen binden’ de wens naar eenheid sterk naar voren komt.
17 Interview Dhr. Hanuman, 24 april 2008.
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gekenmerkt wordt. Dit nationalisme is niet etnisch georganiseerd omdat de Surinaamse nationalisten niet 

streefden naar een natie op etnische grondslag.

Eriksen (1998) omschrijft twee aspecten van het Mauritiaanse nationalisme die ogenschijnlijk niet-etnisch 

van aard zijn. Het eerste is dat de natie verbeeld wordt als een mozaïek van culturen. In Suriname zien we dit 

ook tot uiting komen. Op zowel onafhankelijkheidsdag - een nationale viering - wanneer de verschillende 

bevolkingsgroepen ieder in hun eigen klederdracht verschijnen, als ook tijdens andere culturele dagen waarbij 

iedere etnische groep zijn ‘eigen identiteit’ in verschillende uitingsvormen presenteert. Tevens zien we dit 

multiculturele mozaïek terug in het verschijnsel dat iedere etnische groep zijn eigen radio- en televisiestation, 

een eigen feestdag en eigen culturele centra heeft. Ten tweede merkt Eriksen op dat het Mauritiaanse 

nationalisme, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland waar nationaliteit en etniciteit met elkaar verbonden 

lijken te zijn, de natie afschildert als een supra-etnische of niet-etnische samenleving die etniciteit eerder lijkt te 

overstijgen dan dat het een dominante etniciteit propageert (Eriksen 2003: 116). Het niet-etnische nationalisme 

zien we in Suriname terug in een gemeenschappelijke nationale vlag en wapen, in de nationale taal én in het 

omarmen van verscheidenheid in het officieel nationalisme dat gepropageerd wordt door het Surinaamse beleid. 

Onderwijs speelt een belangrijke rol in het planten van deze eenheidsgedachte. Zoals uit de volgende paragraaf 

zal blijken wordt vooral het niet-etnische nationalisme op de scholen in de schijnwerpers gezet. Dit komt tot 

uiting in de dagelijkse vlaggenparade op school, het veelvuldig afbeelden van de Surinaamse vlag in 

schoolboeken en in standaardzinnen die de docenten op de scholen hanteren zoals “Wij zijn allemaal Surinaamse 

kinderen, wij zijn allemaal één”. 

2.2 Eenheid door onderwijs

“Wans ope tata komopo wi mu seti kondre bun” 18

De ijl gezongen woorden worden meegevoerd door de 

wind. De klas die rond de vlaggenmast staat, vervolgt met 

weinig enthousiasme de rest van het Surinaamse volkslied. 

De vlaggenparade is dagelijkse kost. De kinderen die deze 

dag niet aan de beurt zijn om te zingen staan in keurig 

opgestelde rijen, gezicht naar de vlag, de rug recht en de 

armen langs het lichaam, allen in hun spijkerbroeken en 

rokken en met de typische groen met wit geblokte bloesjes 

die het schooluniform van de basisschoolleerlingen vormen. 

Wie denkt toch nog iets te kunnen zeggen of te grappen, 

loopt de kans een flinke snauw van de juf te krijgen: “eerbied voor de vlag!”. Wanneer deze vlag aan het topje 

van de vlaggenmast prijkt lopen de kinderen, twee aan twee, de meisjes aan de ene en de jongens aan de andere 

kant, van de vlaggenmast naar de rand van het schoolplein, intussen de plassen ontwijkend, die door de zware 

regenval van de vorige nacht ontstaan zijn. Het blikkerige geluid van een schoolbel is het sein om de klassen 

binnen te gaan. De schooldag is begonnen.19

                                                
18 De Nederlandse vertaling van deze regel uit het volkslied luidt: “Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand”.
19 Observatie OS Maretraiteschool, 26 februari 2008.

Afbeelding 2: Schoolplein OS Maretraite met 
vlaggenstok (Lisa Brouwer)
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Gestandaardiseerd massaonderwijs en (daarmee) de verspreiding van boeken en andere vertogen die 

geschiedenis en cultuur beschrijven en versterken, vormen een machtig werktuig in de creatie van nationale 

abstracte identificaties (cf. Gellner 1983). Identificaties waardoor mensen in een samenleving zich verbonden

voelen met elkaar, ondanks het feit dat ze elkaar nooit allemaal zullen ontmoeten. Doordat mensen zich nationaal 

identificeren en ‘willen sterven voor hun land’ is een imagined community niet enkel een verbeelde 

werkelijkheid, maar evenzeer een reële werkelijkheid (cf. Anderson 1983). Het ontstaan van natiestaten had 

volgens de socioloog Lee (2001) tot gevolg dat kinderen gezien werden als een investering in de toekomst van 

de staat. Ze moesten beschermd worden tegen alles wat deze investering zou kunnen bedreigen. “Appropriate 

investment in children promised a successful future for the state. This led to efforts to preserve children that, in 

turn, separated children from mainstream society and made their lives and opportunities dependent on the 

decisions of parents and children experts” (Lee 2001: 138).

In Suriname zien we dat de algemene leerplicht al in 1876 werd ingesteld voor kinderen van zeven tot 

twaalf jaar. Het feit dat de algemene leerplicht in Suriname eerder werd ingesteld dan in Nederland - daar werd 

de algemene leerplicht in 1900 aangenomen - kunnen we verklaren door de afschaffing van de slavernij in 1863.

De daarna toegenomen diversiteit door de aantrekking van contractarbeiders uit voornamelijk China, Java en 

India en de groeiende sociale mobiliteit, veranderde Suriname in wat Van Lier in navolging van Furnivall (1948) 

een ‘plurale’ of ‘meervoudige maatschappij’20 noemde (Van Lier 1977 [1949]: 7-14). Om de toenemende 

culturele diversiteit te kunnen beheersen riepen de koloniale machthebbers de algemene leerplicht af, die erop 

gericht was om de verschillende etnisch-culturele groepen te laten assimileren, ofwel te vernederlandsen (Bakker 

et al. 1998: 112 in Bakboord 2007). Dit assimilatiebeleid hield, in de woorden van gouverneur A.A.L. Rutgers,

in dat:

[…] van bestuurswege al het mogelijke gedaan werd om de geheele bevolking: blank, bruin, zwart en 

geel, onverschillig of het europenanen of amerikanen, afrikanen of aziaten zijn, om te smelten tot één 

ongedeerde taal- en cultuurgemeenschap, met één rechtsbedeeling, tot in de zaken van huwelijksrecht 

en erfrecht aan toe. Een ongedeelde kostelooze school, met Nederlands als voertaal, dient voor alle 

bevolkingsgroepen, waarvoor in Suriname sedert 1876 de leerplicht is ingevoerd (Buddingh’ 1995: 

229-230).

Scholing was dus een belangrijk instrument tot assimilatie van in het begin met name de Creolen, de vroegere 

slaven waarvan men de ‘eigen cultuur’ verafschuwde. Het geschiedenisboekje voor het zesde leerjaar schrijft 

over deze periode: “Alle ouders waren verplicht om hun kinderen onderwijs te laten genieten. Op school zouden 

ze de Nederlandse cultuur leren. Ze zouden leren zich te gedragen en te denken als Nederlanders. Van hun eigen 

cultuur leerden ze niets. Juist werd hen geleerd dat hun eigen cultuur maar niets was” (Minov 1989: 63). Met 

name geschiedenis speelt een belangrijke rol in het creëren van nationalistische ‘wij’ gevoelens. Door 

geletterdheid is het mogelijk om een gestandaardiseerde vorm van de geschiedenis weer te geven; een kijk op de 

geschiedenis van de samenleving die vaak als objectief gezien wordt. Herschrijving, manipulatie, selectie en 

reïnterpretatie van de geschiedenis voor politieke of andere doeleinden worden gezien als belangrijke manieren 

in het creëren en recreëren van abstracte identificaties en sociale allianties (Eriksen 2003: 90-91).

                                                
20 Een samenleving waarbij iedere groep afzonderlijk van elkaar leeft, met zijn eigen religie, cultuur, taal, gewoontes en gebruiken, maar wel 
binnen hetzelfde politieke bestel.
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Oudere mensen in Suriname kunnen zich de tijd dat ze ‘de Nederlandse cultuur’ moesten leren nog goed 

herinneren. De eerder genoemde heer Hanuman, weet het nog als de dag van gisteren:

Zeker tot 1975 kenden we meer sneeuw dan modder, we kenden al die plaatsen en provincies van jullie 

beter dan onze districten. Die waren secundair. We moesten alle hoofdsteden van Europa leren in 

plaats van die van Zuid- Amerika.21

Ook de gerenommeerde linguïst Dhr. Eersel kon mij tijdens een interview zonder moeite de geleerde 

aardrijkskunde lesjes reciteren. “De Rijn komt bij Lobith ons land binnen. Bizar natuurlijk.” 22

Door middel van onderwijs en taal moest er een eenheid gecreëerd worden in de heterogene bevolking van 

Suriname. Door het geschreven en gedrukte woord konden imagined gemeenschappen ‘realiteit’ worden. 

“Documentary interchangeability, which reinforced human interchangeability, was fostered by the development 

of a standardized language-of-state” (Anderson 1983: 57). Iedere geschreven taal kon, in principe, deze functie 

vervullen - op voorwaarde dat het monopolierechten werd gegeven.

De Nederlandse kolonisators brachten ook de Nederlandse taal naar Suriname en met de instelling van de 

algemene leerplicht werd Nederlands de enige officiële schooltaal (Gobardhan-Rambocus 2006). Hoewel de 

antropoloog Baumann het over Europa heeft wanneer hij stelt dat “[…] the take over of education by the state 

changed not only the content of what was thought. Nation-schools turned mother tongues – untidily, regional, 

and often cross-border as they were – into national languages, standardized and state-bounded as they now are” 

(Baumann 1999: 38), zien we dat zijn analyse ook van toepassing is op de situatie in Suriname. Door een 

uniform educatief onderwijs ontstond de noodzaak tot een gestandaardiseerde nationale taal, in Suriname het 

Nederlands. 

Educatie in een gestandaardiseerde taal kan dus gezien worden als een zeer belangrijke voorwaarde voor het 

creëren van een nationaal bewustzijn en als instrument tot het verkrijgen van (culturele) homogenisatie. Het 

Surinaamse onderwijs moest dus zo ingericht worden dat er eenheid zou ontstaan in de heterogene massa waar 

de bevolking van Suriname uit bestond en het moest er zorg voor dragen dat alle inwoners Nederlands werden in 

zowel denken, voelen als spreken.23 “We waren een kolonie van Nederland en we leerden alles van Nederland”,

aldus Dhr. Eersel.

Toch was Suriname een kleine honderd jaar later toen zij soevereiniteit eiste rond 1975 nog steeds een 

weinig coherente natie. Van een nationaal cultureel besef of het gevoel een eenheid te zijn, was nauwelijks 

sprake. Na de staatkundige onafhankelijkheid op 25 november 1975 werd er hard gewerkt aan een nationaal

Surinaams bewustzijn. De wan kondre, wan pipel (één land, één volk) gedachte werd symbolisch vorm gegeven 

in een nieuwe Surinaamse vlag24, een eigen volkslied, een eigen grondwet en een nationale feestdag - 1 juli, 

voorheen dag van de afschaffing van de slavernij (Oostindie 2000; Marshall 2003; Bakker et al. 2001: 164, 195 

in Bakboord 2007: 21). Ook in het onderwijssysteem werden veranderingen doorgevoerd die de nadruk op

                                                
21 Interview Dhr. Hanuman, 24 april 2008.
22 Interview Dhr. Eersel, 3 april 2008.
23 Uit een stenografisch verslag van het 2de Koloniaal Onderwijs Congres 1919 Den Haag (Bakboord 2007: 14).
24 De vlag die voor de onafhankelijkheid vijf sterren bevatte, die de verschillende bevolkingsgroepen naar huidskleur moesten aanduiden, 
werd vervangen door één enkele vijfpuntige gele ster. Deze moest de eenheid karakteriseren en de gerichtheid op een gouden toekomst 
(Times of Suriname, 15 maart 2008).
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Suriname zelf legden, zoals blijkt uit het voorbeeld op pagina 17. In de gesprekken die ik met ouders gevoerd 

heb geven zij aan dat er tegenwoordig meer eenheid is dan vroeger. 

Vroeger, toen ik nog op school zat, stond ik tijdens de pauze met Javanen, en de Hindostanen25

stonden ook apart met hun eigen groep. Maar als ik ze nu zie. Ze staan gewoon met verschillende 

bevolkingsgroepen. Ze spelen met elkaar, terwijl dat vroeger niet zo was. Toen waren ze allemaal 

apart. Nu bemoeien ze zich allemaal met elkaar. Er is dus meer eenheid dan vroeger. 26

Het onderwijssysteem werd, na de militaire staatgreep in 1980 onder leiding van Bouterse, verder 

‘gesurinamiseerd’.  Nederlandse leraren en professionals werden vervangen door Surinamers en er kwam nieuw

lesmateriaal dat meer op Suriname zelf gericht was. Toch is er daarna, door gebrek aan fondsen, weinig meer 

gedaan (Chin & Buddingh’ 1987: 79). Tegenwoordig zien we in Suriname nog steeds hetzelfde lesmateriaal als 

twintig jaar geleden, alleen zijn diezelfde boekjes nu oud en vallen uit elkaar. Op de openbare basisschool 

Maretraite schudt juf Annette misprijzend haar hoofd als ze de versleten taalboekjes van de vijfde27 klas, 

uitdeelt. Zij moet de kinderen les geven uit boekjes die zij zelf ook nog op de lagere school gehad heeft. 28

Zelfs nadat zowel de wereldbank (1998) als de Inter-American Development Bank (1998) in afzonderlijke

rapporten tot onthutsende conclusies kwamen over de kwaliteit van het Surinaamse onderwijs, heeft men daar 

nooit veel aandacht aan besteed. Een van de oorzaken van de slechte kwaliteit van het onderwijs is dat veel

kinderen die voor het eerst naar school gaan, het Nederlands slechts als tweede taal beheersen omdat thuis het 

Sranantongo (Surinaams), Sarnami (Surinaamse variant van het Caribisch Hindoestani) of een andere taal wordt 

gesproken. Hoewel het Nederlands de officiële taal is én de bestuurlijke taal, is het Sranantongo evenzeer van 

grote betekenis in de Surinaamse samenleving. Het Sranan kan beschouwd worden als de lingua franca, de 

wijdverspreide contacttaal, die tegenwoordig dan ook bijna de enige taal is die door alle bevolkingsgroepen 

gebruikt wordt. Opvallend is evenwel dat het Sranan nooit de status van straattaal ontstegen is en nog immer 

weinig in geschreven vorm gebruikt wordt. De meeste informantenkinderen vertelden mij dat ze thuis van hun 

ouders Nederlands moesten praten omdat ze dan beter zouden leren, maar dat ze liever Sranan spraken want “dat 

is gewoon leuker en makkelijker”.29 Naast het Sranan zijn er nog legio andere talen die door de verschillende 

bevolkingsgroepen binnen de eigen gemeenschap gebruikt worden zoals de Inheemse talen, de Afro-Surinaamse 

talen en de Aziatische talen. Deze ‘eigen’ talen kunnen een belangrijke rol spelen in het contact binnen de 

familie of (etnische) groep, maar hebben soms tot gevolg dat sommige kinderen de Nederlandse taal niet goed

spreken wanneer ze op school komen, waardoor er snel een leerachterstand optreedt. Er is al meerdere keren op 

dit taalissue gewezen, maar het probleem werd volgens ondermeer Buddingh’ nooit daadwerkelijk aangepakt 

(Buddingh’ 1995: 417). Er zijn wel organisaties die zich bezighouden met de verbetering van de kwaliteit van 

het onderwijs en zich richten op de verbetering van taalvaardigheden. Stichting Projecten Christelijk 

                                                
25 In de Surinamistiek wordt er onderscheid gemaakt tussen Hindostanen en  hindoestanen. Hindostanen wordt gebruikt om mensen van 
Indiase afkomst aan te duiden. Hindoestanen voor hen die het hindoeïsme aanhangen.  
26 Cynthia Sowiranoe, moeder van Carol, 8 april 2008.
27 In Suriname bestaat de basisschool uit de kleuterklas en daarna de klassen 1 t/m 6. Na de basisschool volgt het meer uitgebreide lagere 
onderwijs (Mulo) die als onderbouw dient voor het Voorbereidende Wetenschappelijke onderwijs (VWO) en het Hoger Algemeen 
Voortgezet Onderwijs (HAVO).
28 Uit een informeel gesprek met juf Annette Cruden, OS Maretraite, 20 februari 2008.
29 Groep focusgesprek kinderen klas vijf Oranjeschool, 14 maart 2008.



Verdeelde eenheid       Hoofdstuk 2

20

Onderwijs Suriname (PCOS) zet zich met name in om de leesvaardigheden van kinderen te verbeteren, omdat zij 

ervan bewust is dat kennis van de Nederlandse taal de eerste vereiste is om op school te kunnen presteren. Ook 

het Minov, verantwoordelijk voor het algemeen onderwijs in Suriname, is bezig met vernieuwingen en al tijden 

druk met het uitbrengen van een reeks nieuwe schoolboeken. De vijfde klassen waren ten tijde van mijn 

onderzoek al begonnen met deze vernieuwde reeks geschiedenis en aardrijkskundeboeken. Het geduld van de 

zesde klassen werd nog even op de proef gesteld. In het serene airconditioning gekoelde kantoor vertelt 

mevrouw Breeveld, hoofd curriculum ontwikkeling bij het Minov, dat bij het ontwikkelen van deze nieuwe 

leerboeken het bevorderen van de nationale eenheid het uitgangspunt is geweest. Minov gaat daarbij uit van 

“samenleven met een etnische diversiteit. Het samenwerken van de verschillende bevolkingsgroepen wordt via 

tekst en beeld benadrukt”.30 De plaatjes in de schoolboeken bestaan dan ook altijd uit kinderen van verschillende

bevolkingsgroepen die samen dingen doen en de teksten, zoals bijvoorbeeld in het begin van dit hoofdstuk, 

benadrukken immer het belang van eenheid en gelijkheid ondanks de (etnische) verschillen.

2.3 Nationaal bewustzijn

Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven, kan de school, als orgaan van de staat, een belangrijke rol spelen in 

het creëren van eenheid en homogeniteit en het voeden van een nationaal bewustzijn. Een van de manieren om 

de kinderen op de basisschool eerbied voor hun land en trots voor de Surinaamse nationaliteit geleerd krijgen, is 

het respect dat ze moeten opbrengen voor de Surinaamse vlag. Op de Oranjeschool vroeg ik de kinderen van de 

vijfde klas waarom ze eigenlijk iedere dag de vlaggengroet deden. Een aantal kinderen keek me verwonderd aan, 

maar Marilva, een pienter meisje van elf jaar, wist het prachtig te verwoorden: “Wij doen de vlaggengroet omdat 

wij één volk zijn en één president hebben. Om dat te laten zien moeten we de vlag hijsen en ons volkslied zingen 

en respect voor de vlag hebben. Netjes stilstaan met de rug recht.” De veronderstelling dat Marilva deze tekst 

niet zelf verzonnen had, bleek gerechtvaardigd toen ik in het aardrijkskundeboek voor de vijfde klas vrijwel 

dezelfde tekst las…

Eriksen (1998) stelt in navolging van Gellner (1983) en Anderson (1983) dat gestandaardiseerd 

massaonderwijs een belangrijke rol kan spelen in de verwezenlijking van overkoepelende, supra-etnische 

identificaties. De voorliefde voor de Surinaamse vlag lijkt daar een voorbeeld van, evenals de gewoonte om 

iedere bijeenkomst of culturele activiteit te beginnen met het gezamenlijk zingen van het Surinaamse volkslied. 

De kinderen die ik tijdens mijn onderzoek gesproken heb, bleken bewust te zijn van de noodzaak tot eenheid en 

gelijkheid van alle kinderen. Molada, een zelfbewuste meid van vijftien jaar met een volwassen uiterlijk, maar 

toch pas in de vijfde klas van de Oranjeschool, legde me de betekenis van gele ster in de Surinaamse vlag uit:

De gele ster in de vlag betekent dat er eenheid moet zijn. Onze voorouders kwamen uit Azië, Europa 

en Afrika. Met een schip kwamen ze naar Suriname, en dat vind ik zó fijn. We moeten onszelf kunnen 

waarderen, want we zijn één in Suriname.31

Hoewel de kinderen die ik tijdens mijn onderzoek gesproken heb in eerste instantie allemaal aangaven dat 

iedereen in hun ogen gelijk was en dat het niet uitmaakte tot welke bevolkingsgroep je behoorde, bleek dat niet

                                                
30 Interview mevrouw Breeveld, 25 april 2008.
31 Groep focusgesprek, leerlingen Oranjeschool, 14 maart 2008.
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altijd uit de praktijk. Vooral op de Oranjeschool waren veel ruzies tussen kinderen uit verschillende 

bevolkingsgroepen en moesten de surveillerende docenten goed opletten om de goede orde te bewaken. Voordat 

ze er erg in hadden, kon er plotseling een aantal kinderen als een ondefinieerbare kluwen armen en benen door 

het stof op de grond van het schoolplein rollen, aangemoedigd door kinderen die zich rondom de vechtersbazen 

samendrongen en hen met een opzwepend ‘pina pina!’ (‘vechten, vechten!’) aanmoedigden. Daarbij werden 

etnische allianties gevormd en kwamen kinderen van dezelfde etnische groep elkaar te hulp. 

Toen ik met een aantal kinderen uit de vijfde klas van de Oranjeschool apart zat voor een focusgesprek,

vertelde een van de kinderen me dat “het nooit één volk [bevolkingsgroep] is dat gaat vechten, maar dat het altijd 

verschillende volken zijn die gaan vechten”. Molada, zelf een Marron, zei daarbij dat het wel altijd aan ‘de 

ander’ lag en “dat het echt niet altijd de negers waren”. Ze bedoelde daarmee dat er vaak naar één bepaalde 

bevolkingsgroep gekeken wordt en dat er stigmatiserende en stereotype beelden van elke bevolkingsgroep 

bestaan die óók door kinderen gehanteerd worden. In paragraaf 3.4 zal ik dieper ingaan op het gebruik van dit 

soort stereotype beelden in multi-etnische samenlevingen. 

Hoewel het idee van eenheid door het onderwijs uitgedragen wordt, blijft men ook bewust van etnische 

verschillen en vertaalt deze in stereotypering en pesterijen (er wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van 

scheldnamen als kulie en Ndyuka). Ik vroeg me daarom af hoe de eenheidsgedachte zich verhoudt ten opzichte

van de etnische verdeeldheid. Zoals eerder beschreven stelt Eriksen (1998: 144) dat het principe van two 

nationalisms betekent dat er in multi-etnische samenlevingen een overkoepelende eenheidsgedachte bestaat die 

zich uit in symbolische zaken als een vlag, wapen, volkslied en dat er bínnen die nationale eenheidsgedachte 

plaats is voor het uitdragen van de etnische verschillen. Anders gezegd: etnische verschillen zijn onderdeel van 

de Surinaamse natie en het uitdragen van de eigen etniciteit kan een manier zijn om de Surinaamse nationaliteit

uit te dragen. Linguïst Dhr. Eersel vertelt: “Op een nationale dag, wanneer je het belangrijk vindt om Surinamer 

te zijn, dan kleed je je, merkwaardig genoeg, in de kleding van je eigen etnische groep. Ieder belijdt zijn 

etniciteit en daarmee belijd je de nationale Surinaamse cultuur”.32 Daarbij gaan etniciteit en nationalisme hand in 

hand, juíst omdat het Surinaams nationalisme niet-etnisch van aard is.

Samenvattend kunnen we stellen dat kinderen in Paramaribo een sterk nationaal bewustzijn meekrijgen, dat met 

name door het onderwijs uitgedragen wordt en vorm krijgt in symbolische zaken die supra-etnisch van aard zijn. 

Kinderen kennen deze eenheidsgedachte en weten deze te verwoorden, maar handelen er niet altijd naar. 

Etnische verschillen en etnische identificaties zijn sterk aanwezig in de Surinaamse samenleving, en er wordt 

door kinderen ook gehandeld naar deze verschillen. Door het idee van two nationalisms zien we dat deze twee 

aspecten elkaar niet uitsluiten. In een brief die ik de kinderen van de vijfde klas van de OS Maretraite over 

Suriname liet schrijven, schrijft Laraicia van elf jaar: “Er wonen Surinamers in Suriname, zoals: Indianen, 

Chinezen, Creolen, Hindostanen, Javanen en vreemdelingen.” Daarmee geeft zij in één zin aan dat, hoewel de 

inwoners van Suriname allemaal Surinamers zijn, dus één zijn, deze eenheid wel uit verschillen bestaat. In het 

komende hoofdstuk wil ik verder ingaan op deze (etnische) verscheidenheid.

                                                
32 Interview Dhr. Eersel, 3 april 2008.
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3. Diversiteit

Het opwaaiende stof kleeft dankbaar vast aan mijn bezwete huid terwijl ik het getoeter van de langsrazende 

auto’s op de Kwattaweg probeer te negeren. Vertwijfeld kijk ik nog eens naar het briefje in mijn hand. Het staat 

er echt, in een hakkelig handschrift; Kwattaweg nummer 33. Maar nergens is het betreffende nummer te vinden. 

Ik besluit in de Chinese winkel op de hoek, om hulp te vragen. “De familie Banai?” vraag ik terwijl ik een flesje 

Fernandes sodawater afreken. De Chinese man achter de kassa houdt met een vragende blik een pakje 

sigaretten omhoog. Zuchtend schud ik mijn hoofd. “De familie Banai”, zeg ik nog eens, maar nu luider. Het 

resultaat is een vertwijfelde blik naar het schap achter de toonbank en ik besluit het op te geven. Terug op straat 

bekijk ik opnieuw de nummers op de huizen. Nummer 31 is een grote betonnen garage en het huis ernaast geeft 

nummer 35 aan, hoe kan dat toch? Pas dan vallen me de kleurrijke letters op de muur naast de garage op. 

‘Banai nummer 33’ staat er in grote hanenpoten met daaronder een pijl. Ik slik. Een lang smal paadje loopt 

tussen een muur en de muur van de garage door naar achteren. Zou het daar zijn? Ik recht mijn rug en zet er de 

pas in, hier en daar het rondzwervende afval ontwijkend. Het voelt als een verademing als ik tussen de 

beklemmende muren uit ben en een donkere lange jongeman mij met uitgestrekte hand tegemoet treedt. “U had 

mij gebeld?” vraag hij, en ik hoor direct dat dit een oudere broer van Hosea moet zijn, een van mijn 

informanten uit de vijfde klas van de Oranjeschool. 

Kleine kinderen kijken vanaf een afstand toe wanneer ik Hosea’s broer een hand geef en rennen vervolgens

het van ruwe planken gemaakte huis in, dat zich achter op het erf van de garage bevindt. “Kom maar door 

hoor” zegt een van de drie jonge meiden die zich voorstellen als Hosea’s zussen, terwijl ze gebaard dat ik 

binnen moet komen. Ik mag plaats nemen op een kapotte bank waar nog snel een aantal spullen vanaf geschoven 

worden. Terwijl Hosea’s broer naast me op de bank neerploft en verwoed met zijn mobiele telefoon in de weer 

is, en zijn zussen voor me op de grond gaan zitten, kijk ik voorzichtig rond. De ruimte is klein en vol. Naast de 

twee bankstellen waar de voering uit meerdere plaatsen tevoorschijn piept, staat een kinderbedje, een grote tv en 

een kast die uitpuilt van de borden, bekers, een grote stereotoren en velerlei prularia. Ook het kinderbedje is niet 

leeg, maar een opslagplaats voor de was. Een grote ventilator met een gloeilamp erin, hangt prominent aan het 

plafond. 

De moeder van Hosea komt binnen door een deuropening, waar ter afscherming een versleten lap 

voorhangt, en neemt plaats op de overgebleven stoel. Ze draagt enkel een handdoek om haar middel, 

omgeslagen zoals de vrouwen in het binnenland dat doen met hun pangi. Ze ziet er nog jong uit voor de dertien 

kinderen die ze heeft. Enkel haar tanden, die rot en versleten zijn, geven haar uiterlijk iets oudere trekken. Nog 

voordat ik een vraag kan stellen, ontbloot moeder een volle borst om daarmee haar jongste telg te voeden, die 

pas negen maanden oud is.33

Vader is er niet, hij is goudzoeker en werkzaam in het binnenland van Suriname, maar Hosea’s twaalf broers en 

zussen zijn er wel. De oudste helpen me nu met het vertalen van mijn interviewvragen, want moeder spreekt 

alleen ‘de eigen taal’, het Saramacaans. Evenals de Aukaners, Boni’s, Paramakaners, Kwinti’s en de Matawai,

zijn de Saramacaners “afstammelingen van hen die vrijheid wisten te verkiezen boven het slavenleven op de 

                                                
33 Observatie en interview familie Banai, 4 april 2008.
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plantages” (De Bruijne 2007: 12). Het leven van deze Marrongroepen speelde zich oorspronkelijk vrijwel 

uitsluitend in het binnenland af, maar sinds de jaren zestig zijn ook zij steeds meer deel van Paramaribo uit gaan

maken. Opvallend is dat deze relatief nieuwe groepen in de stad onderling steeds meer verscheidenheid tonen 

(De Bruijne 2007: 12-13). Ook bij de kinderen op school is die onderlinge verdeeldheid tussen de 

Marrongroepen waar te nemen en schelden ze elkaar uit voor Ndyuka, wat volgens hen Jodenpoep betekent. 34

Het uitleggen van de verschillen tussen Saramacaners en Aukaners, de twee grootste Marrongroepen, is 

volgens de familie Banai lastig. In ieder geval is de taal anders, maar ook de cultuur is volgens hen anders. Ik 

probeer te begrijpen wat er dan zo anders is en vraag door. Ze krijgen het niet uitgelegd en besluiten uiteindelijk 

dat de twee culturen veel gelijkenissen hebben, maar dat de verschillen in hele kleine dingen zitten. Hoewel de 

taal het grootste verschil lijkt aan te geven, zit het ook in de manier waarop de vrouwen hun haren vlechten, in de 

manier waarop ze hun pangi’ knopen en er wordt nét iets anders van casave gemaakt dan dat zij doen. Verder 

zien zij de verschillen ook terug in de verschillende ‘traditionele’ dansen en muziek. 

Moeder klaart op als ik haar iets meer over de ‘traditionele kenmerken’ van de Saramacaners vraag. Ze 

geeft de baby aan een van haar dochters en gaat op zoek naar een zelfgemaakte pangi en een kamisa en laat zien 

hoe de mannen dit dragen. De kinderen lachen, hun moeder in mannenkleding zien ze niet dagelijks. Terwijl 

moeder me een kunstige doek laat zien waarop ze de naam van haar man geborduurd heeft, vertellen de kinderen 

me dat zij wel heel anders zijn dan de Saramacaners uit het binnenland. “We zijn allemaal in de stad geboren en 

getogen en daarom zijn we anders, maar we vinden  het wel belangrijk om Saramacaans te zijn. Thuis dragen we 

regelmatig een pangi en als het een feestdag is eten we de traditionele Saramacaanse gerechten.” Deze 

‘traditionele gebruiken’ hopen de kinderen ook aan hun nakomelingen mee te geven, al zijn ze zelf, zoals zoveel 

Marronkinderen in de stad (zie De Bruijne 2007: 12), nog nooit in het binnenland geweest. 

Bovenstaande casus wijst ons op een aantal opmerkelijke kenmerken van de Surinaamse samenleving.

Tegenwoordig wordt Suriname gerekend tot één van de armste landen binnen het Caribische gebied: in 2001 

leefde meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens (Oostindie 2000: 165-166; Ramsoedh & 

Hoogbergen 2001: 5). De povere woonsituatie van de familie Banai is geen uitzondering in Paramaribo. Veel 

gezinnen, met name Marrons, leven onder zeer marginale omstandigheden (cf. Hoogbergen & Polimé 2002).

Door economische achteruitgang zijn veel Surinamers aangewezen op hosselen - allerhande meer of minder 

legale economische bezigheden die zich buiten de formele economie afspelen - om toch aan inkomsten te komen 

(De Vries Robbé 2005: 305). Oudere broers en zussen worden dan ook geacht mee te helpen het gezin financieel 

en praktisch te onderhouden. 

Opmerkelijk is dat het huis van de familie Banai helemaal achteraan op het erf van een grote garage staat. 

Het typeert de onzichtbaarheid van de Surinaamse armoede. Een eerste rondwandeling door de straten van 

Paramaribo laat dan ook geen armoedige indruk achter. Grote shoppingmalls en talloze casino’s met hun 

schitterende flikkerende lampjes trekken de aandacht van menig voorbijganger. Mensen zien er schoon en 

verzorgd uit, er zijn veel grote luxe auto’s waarmee de bestuurders door hun roekeloze rijstijl, de straten onveilig 

maken. Mobiele telefoonproviders lijken goede zaken te doen, gezien het aantal mensen dat bellend over straat 

gaat en er zijn geen straatkinderen waaraan je de armoede direct kunt aflezen. Toch is deze rijkdom vaak schijn.

                                                
34 Ndyuka is een Marrongroep, ook wel Okanisi of Aukaners genoemd,  maar wordt in dit geval gebruikt als scheldnaam. Dyu betekent Jood 
en ka komt van het woord kaka wat poep betekent. 
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De armoede in Suriname is overal aanwezig, zoals achter garages, in huizen die op instorten staan en in 

rammelende magen. Eerder genoemde heer Hanuman zegt daarover: 

Na de onafhankelijkheid hebben we alleen maar penarie gehad, dus alleen maar armoede armoede 

armoede. […] Je hebt nu zelfs gezinnen die af en toe een dagje niet eten, want ze hebben geen geld.

[…] Aan de buitenkant zie je echter niet of iemand die ochtend wel gegeten heeft. Het is triest.35

Hoewel er in alle etnische groepen arme mensen voorkomen, 

is de armoede binnen bepaalde bevolkingsgroepen groter dan 

bij andere. In veel gevallen lijkt armoede dan ook aan 

etniciteit gerelateerd te zijn. Veel Marrons in Paramaribo

bevinden zich bijvoorbeeld in sterk gemarginaliseerde posities 

en in de ogen van veel stadsbewoners zijn zij nog immer 

achterlijke bosbewoners (Bijnaar 2007). Ondanks dat Marrons 

zich sterk bewust zijn van hun gemarginaliseerde positie in 

Paramaribo, zijn zij tegelijkertijd trots op hun eigen Marron-

roots  (e.g. Sanderse 2006). Zoals we uit de casus kunnen

opmaken, identificeert de familie Banai zich sterk etnische. 

We kunnen dat afleiden uit het dragen van de pangi’s en 

kamisa’s, uit de trots wanneer ze spreken over hun ‘eigen’ 

dansen en gerechten en we zien het vooral ook terug in de voorliefde voor het gebruik van de ‘eigen’

Saramacaanse taal. Gobardhan-Rambocus zegt in een artikel in Oso over de Surinaamse meertaligheid: “Taal is 

een deel van de identiteit van mensen en zodra mensen die dezelfde taalachtergrond hebben bij elkaar zijn in een 

vreemde omgeving, zullen ze bijna automatisch hun eigen taal gebruiken, omdat ze daarmee de groepsidentiteit 

bevestigen. Ze hebben bovendien behoefte aan de onderstreping van de onderlinge solidariteit” (Gobardhan-

Rambocus 2006: 12).

De familie Banai geldt hier slechts als een voorbeeld. Er zijn veel gezinnen in Suriname, van allerlei 

bevolkingsgroepen, die zich sterk etnisch identificeren. Door deze etnische identificaties is er, naast eenheid,

zoals ik in het voorgaande hoofdstuk beschreven heb, ook veel (etnische) diversiteit in Suriname waar te nemen.

Zoals uit de casus blijkt, manifesteert etniciteit zich in aspecten van relaties tússen groepen die zichzelf 

beschouwen als cultureel onderscheidend en die door anderen als zodanig worden gezien (Eriksen 2003: 4).

Etniciteit ontstaat derhalve altijd ten opzichte van ‘de Ander’ (cf. Van der Pijl 2007: 59-64). Bij Hosea’s familie 

zien we dat zij zich vooral ten opzichte van de andere Marrongroepen, in dit geval vooral ten aanzien van 

Aukaners, als verschillend presenteren, hoewel de verschillen voor een buitenstaander soms nauwelijks zichtbaar 

zijn. Voor mensen zélf kunnen bepaalde verschillen echter van grote waarde zijn, zowel in praktische zin, als in 

meer abstractere zaken rondom identiteit en zelf (Eriksen 2003: 27). Een kind in de Surinaamse samenleving 

heeft zodoende niet alleen voortdurend te maken met processen die de nationale identiteit proberen te bevorderen 

om op die manier een eenheid te creëren in de samenleving. Zoals blijkt uit de casus krijgen ze eveneens de 

‘eigen roots’ mee die hen een gevoel van identiteit en eigenheid kunnen geven. Alvorens in

                                                
35 Interview Dhr. Hanuman, 24 april 2008.

Afbeelding 3:  Huis van ruwe planken, Nassylaan 
(Berbke Brouwer)
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te gaan op (etnische) identificaties en positionering van kinderen in Paramaribo en de beïnvloeding van 

opvoeding hierop, zal ik eerst een korte historische beschouwing geven van het ontstaan van de etnische 

verscheidenheid in Suriname.

3.1 Suriname, land van verschil

Indien je met je lichaam in Suriname woont, maar met je hoofd steeds in India, Afrika of Indonesië leeft, dan 

zullen wij in Suriname slechts als los zand aan elkaar hangen. 36

Met uitzondering van de Inheemsen (Indianen) - de autochtone bevolking - zijn alle bevolkingsgroepen die 

Suriname rijk is van elders gekomen. De komst van deze groepen hangt nauw samen met de koloniale 

geschiedenis en de plantagelandbouw. In de zeventiende eeuw werd door de Europeanen de tropische landbouw 

geïntroduceerd. Er ontstonden in die tijd overal ondernemingen die voor de internationale markt op grote schaal 

tropische landbouwproducten, zoals suiker, katoen, koffie, cacao en tabak produceerden. De arbeiders werden in 

eerste instantie gerekruteerd uit de autochtone bevolking en ook Europeanen werden te werk gesteld. Met de 

snelle expansie kwam er echter een tekort aan arbeidskrachten. Op grote schaal werden nu inwoners uit West-

Afrika als slaven naar Suriname gebracht. Toen in 1863 de slavernij in Suriname werd afgeschaft en de slaven 

voor het merendeel niet bereid waren als loonarbeiders op de plantages te blijven werken, werd er opnieuw naar 

nieuwe arbeidskrachten uitgezien (cf. Speckmann 1966; Oostindie 2000). Grote groepen contractarbeiders vanuit 

Oost-India, Indonesië en China werden naar Suriname gehaald, waar ze een plaats kregen binnen de toch al 

diverse bevolking van Suriname. Naast de afstammelingen van de Afrikaanse slaven, waarvan een deel ten tijde 

van de slavernij naar de binnenlanden vluchtte - de Marrons - was er een grote Joodse gemeenschap, een 

Europese en Midden-Oosterse elite en een kleine groep Inheemsen, met name Arowak en Caraïb (Ferguson 

2000). De erfenis van de plantages en het kolonialisme in Suriname is een buitengewone etnische heterogeniteit 

(Oostindie 2000: 121). 

Niettegenstaande dat de etnische groepen voor lange 

tijd in zekere zin van elkaar gescheiden leefden en in 

staat waren hun eigen levenswijze te behouden, ontstond

met de jaren steeds meer interactie en vermenging. 

Tegenwoordig zien we dat de verschillende etnische 

groepen in toenemende mate één of twee talen delen, dat 

de jeugd naar school gaat in een grotendeels ongedeeld 

onderwijsstelsel, dat de mate van geografische segregatie 

steeds verder afneemt en het bestuurlijke en politieke 

stelsel in beginsel alle Surinamers dient. Toch voelen 

Surinamers zich nog altijd in de eerste plaats onderdeel 

van een etnische groep, op zijn best daarná nog 

Surinamer (Oostindie 2000: 138). Suriname wordt 

vandaag de dag omschreven als een multi-etnische 

samenleving, waar naast de zoektocht naar een nationaal

                                                
36 ‘Etnisch beleid is racistisch’ artikel in de Times of Suriname, 7 maart 2008.

Afbeelding 4: Vrouwen in kotomisi: Creoolse  klederdracht.
Wandelvierdaagse 2008. Thema: ‘Jeugd bewandel altijd pad der 
deugd’ Slogan: ‘Alleen rolmodellen tellen’ (Lisa Brouwer)
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bewustzijn ook veel aandacht is voor de verschillen. Binnen de broze constellatie van de Surinaamse staat wordt 

er zowel verscheidenheid als eenheid gevierd (Van der Pijl 2007: 55). Het ‘vieren’ van die verschillen zien we 

bijvoorbeeld terug in de jaarlijkse wandelmarsen, waarin iedere etnische groep zijn eigen klederdracht draagt

(zie afbeelding vorige bladzijde), in de verschillende restaurants waarin de koks de gerechten van hun eigen 

etnische groep maken en bij muziekgroepen die hun ‘eigen traditionele muziek’ spelen. Hoewel veel 

muziekstijlen zich vermengd hebben met onder meer Caribische populaire trends (e.g. Sanderse 2006 ) en 

beïnvloed zijn door muziek van andere etnische groepen, wordt de indruk gewekt dat het ‘typische’ of 

‘traditionele’ muziek van een bepaalde etnische groep is. Baumann (1999: 122) noemt deze vormen van 

culturele viering een red boots multiculturalism. Een vorm van multiculturalisme dat door het té opzichtig 

etaleren van eigenheid en het onderstrepen van onderscheid kan leiden tot een folkloristische, exotisch 

verschilmulticulturalisme (Eriksen 2003; Grifioen & Tennekens 2003 in Van der Pijl 2005).

In het vorige hoofdstuk heb ik uitgelegd dat het uitdragen van de ‘eigen etniciteit’ in Suriname onderdeel is

van de nationale eenheidsgedachte. We zien dat deze etnische verschillen veelal als absoluut gepresenteerd

worden, waardoor bedoeld dan wel onbedoeld, vooral de verschillen tussen de groepen benadrukt lijken te 

worden. Hoewel Suriname niet als een puur gesegmenteerde samenleving beschouwd kan worden, is het plurale 

karakter van Suriname wel bewaard gebleven. Chin & Buddingh’ gaven in 1987 al aan dat “[…] the 

maintenance of one’s own cultural identity continues to be an important tool in the ethno- cultural groups’ 

struggle for emancipation” (1987: 79). Ook vandaag de dag zien we dat etnische groepen de verschillen 

benadrukken om rechten te verkrijgen. Volgens antropologe Bakboord is dit momenteel bijvoorbeeld sterk waar 

te nemen bij Marrons die zich achtergesteld zien en op proberen te komen voor hun eigen etnische en culturele 

identiteit. Op politiek vlak was er ten tijde van mijn onderzoek onder andere veel kritiek op de Javaanse minister 

Somohardjo die “duidelijk alleen Javanen bevoordeelt”.

De Surinaamse politieke partijen zijn sowieso (nog) sterk etnisch gekleurd. Zo wordt de Vooruitstrevende 

Hervormingspartij (VHP), vroeger de Verenigde Hindostaanse Partij, gezien als een Hindostaanse partij, de 

Nationale Partij Suriname (NPS) wordt vooral gesteund door de Creoolse bevolking en de Pertjajah Luhur (PL)

is eigenlijk Javaans. Deze ‘hokjespolitiek’ kreeg van al mijn informanten een grote lading kritiek en vrijwel 

iedereen vond het een slechte zaak dat de politieke partijen langs etnische lijnen zijn georganiseerd en politieke 

leiders slechts op lijken te komen voor hun eigen etnische achterban. Volgens socioloog en

ontwikkelingseconoom Ruben Gowricharam is het probleem in Suriname niet zozeer dat er etnische blokken zijn 

in de politiek, maar dat die etnische blokken alleen maar oog en zorg hebben voor de etnische groep waartoe zij 

behoren.37 Volgens Bakboord is ook dit echter deels een mythe en is eigenbelang veelal de doorslaggevende 

factor.

In de politiek zeggen ze dus dat het op basis van etniciteit is, dat ze opkomen voor de mensen die ‘op 

hun lijken’, maar als het er op aan komt dan is het niet voor de hele etnische groep, maar enkel voor 

hun eigen belangengroep binnen hun etnische groep. Dus eigenlijk spelen ze met etniciteit door het als 

instrument te gebruiken.38

                                                
37 ‘Democratie in multi-etnische maatschappijen’ lezing door prof. Dr. R. Gorwichian, 22 februari 2008.
38 Interview antropologe Carla Bakboord, 28 april 2008.
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Ondanks dat de verschillende politieke partijen wellicht niet de hele etnische achterban bevoordelen, blijven veel

Surinamers, niettegenstaande bovenstaande kritiek, stemmen op de ‘eigen etnische partij’, omdat ze denken dat 

iemand anders al helemáál niets voor ze zal doen. En zo blijven de politieke partijen hun etnische ‘verdeel en 

heerspolitiek’ uitdragen. Door bovenstaande praktijken vroeg ik me af of kinderen daardoor niet een dubbele 

moraal meekrijgen: aan de ene kant leren ze op school dat iedereen één moet zijn en vervolgens lijkt de politiek 

daar niet het voorbeeld in te geven. Ik besloot deze bevindingen aan de ouders die ik interviewde voor te leggen.

Het stof van het zandweggetje nestelt zich tussen mijn tenen wanneer ik me door de verstikkende hitte van de 

middagzon richting het huis van Amanda, de moeder van Marilva, begeef. Met een boog omzeil ik de slapende 

straathonden die mij echter nog geen blik waardig keuren, dit in tegenstelling tot de buurtbewoners. De 

verbaasde blikken van de overwegend Marronse buren doen vermoeden dat zich niet vaak een bakra in dit 

stadsdeel begeeft, zeker niet op het heetst van de dag. Als ik bij het erf aankom kijkt Marilva blij verrast op. Ze is 

de jongste dochter van haar alleenstaande moeder en een van de kinderen die door haar heldere inzichten en

onophoudelijke woordenstroom, van grote waarde is geweest voor mijn onderzoek. Marilva loopt met me mee 

naar boven, me waarschuwend voor de ontbrekende traptreden en nestelt zich naast haar moeder op de bank. 

Ook ik neem plaats en luister vol belangstelling naar Amanda die de gevoelens van veel ouders ten aanzien van 

de politieke situatie in het land weet te verwoorden. 

Kinderen zien wat er gebeurt, ze zien het. Zoals Somo [Somohardjo] die alleen mensen helpt die op 

hem lijken, of Brunswijk die alleen moeite maakt voor mensen die op hem lijken. Je ziet die dingen en 

kinderen zien die dingen ook en ze gaan daarin mee. Zo groeien ze, maar zo zou het eigenlijk niet 

moeten zijn, want de politiek zou eigenlijk het goede voorbeeld moeten geven want de jeugd is de 

toekomst.39

Amanda staat niet alleen in haar kritiek. Veel ouders spraken hun verontwaardiging al uit over de discrepantie 

tussen wat de kinderen op school leren en de politieke situatie in het land. Ofschoon docenten op school de 

eenheidsgedachte proberen te vertegenwoordigen en uit te dragen, zien kinderen in de samenleving hele andere 

dingen. In een groepsgesprek over een uit de hand gelopen discussie in de nationale assemblee40, spreken de 

leerlingen van de Berkenveldschool in termen die ze kennen vanuit de samenleving. “Ay, heb je gezien wat 

Ndyuka gedaan heeft met die kulie, hij heeft hem mooi beet.” Als pedagoge vindt eerdergenoemde directrice 

Carla Lamsberg dat kinderen zo niet moeten praten, het zijn per slot van rekening wel de assembleeleden waar 

ze over spreken en die, zoals ze zegt “ons allemaal - de Surinamers - vertegenwoordigen”. Maar volgens de 

kinderen is dat niet helemaal waar. “Brunswijk vertegenwoordigt de Ndyuka’s, Somohardjo vertegenwoordigt de 

Javanen, en Doekhie vertegenwoordigt de kulies, want luister maar naar wat de assembleeleden zeggen”.41 En 

als je de Surinaamse kranten mag geloven, dan hebben de kinderen daar gelijk in. Hoewel de docenten de 

kinderen meestal corrigeren wanneer ze op school op die manier spreken, behoort het plaatsen van mensen in 

                                                
39 Interview Amanda, moeder van Marilva, 2 april 2008.
40 Op 14 december 2007 liep een discussie tussen assembleelid Somohardjo en assembleelid Brunswijk zodanig uit de hand dat deze eindigde 
in een gevecht waarbij rake klappen vielen.
41 Brunswijk, Somohardjo en Doekhie zijn Surinaamse politici. Brunswijk is voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij
(ABOP). Somohardjo is voorzitter van de Nationale assemblee en partijvoorzitter van Pertjajah Luhur (PL). Doekhie is parlementariër van de 
Nationale Democratische Partij (NDP). 
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bepaalde ‘etnische hokjes’ tot de praktijk van iedere dag. Volgens de experts die ik gesproken heb op cultureel 

en pedagogisch gebied, komt het etnische denken vanuit de samenleving het leven van de kinderen binnen en 

wordt het etnisch denken thuis gevoed. In de volgende paragraaf zal ik daar verder op ingaan.

3.2 Opvoeding thuis

Pkin todo, nanga aboma42

Een verhaal over de onschuld

Het kikkermeisje speelt met die aboma jongen. Elke dag spelen ze en ze lachen en ze dollen met elkaar, ze spelen 

pakkertje. Op een dag roept die aboma vader die kleine aboma. Hij zegt: “Ik zie je iedere dag spelen met die 

kleine kikker. Jongen, je bent een sufferd hoor! Ik zal je één ding leren. Kikkers zijn het lekkerste wat een aboma 

kan eten, dus weet wat je doet”. Maar, die moeder van die kikker, die heeft gemerkt dat pappa aboma zijn zoon 

heeft geroepen, en zegt tegen haar dochter: “Luister, je moet voorzichtig zijn met die aboma, want aboma’s eten 

kikkers op. Als die kleine aboma je pakt, als die kleine aboma weet dat dat het geval is, dat jij een lekker hapje 

bent, dan eet hij je op”. Dus op een dag komt die kleine aboma bij het huisje van de kikker. Hij roept: “Pkin 

todo! Pkin todo! Kom spelen, nâh, kom spelen, we gaan pakkertje spelen”. En die kleine kikker steekt haar kopje 

naar buiten en zegt: “Nûh nûh! Ik ga niet komen hoor, want ik zie al aan je ogen dat je iets van plan bent, en het 

is niet goed wat je van plan bent. Ik ga je één ding zeggen: bigisma da oso, bigisma mi oso tu”. Hiermee zegt ze: 

jij hebt jouw ouders thuis die je het een en ander kunnen leren, maar ik heb ook mijn ouders thuis, die mij ook 

iets kunnen bijbrengen. 

“Die twee speelden met elkaar. Kinderen spelen met elkaar, totdat die ouders zich ermee gaan bemoeien. Dit is 

typisch Surinaams. Het is de samenleving die de kinderen verziekt.” Met deze zin besloot Carla Lamsberg, 

voormalig docent en tegenwoordig directrice van de Berkenveldschool, medewerkster bij de kinderpagina van de 

krant De Ware Tijd en al vele jaren actief als kinderprogrammamaakster bij radio Apinti, haar verhaal. 

We zouden eruit kunnen opmaken dat ouders hun kinderen waarschuwen voor gevaar, maar dat is volgens 

mij niet de enige conclusie. Carla Lamsberg vertelde me dit verhaal om duidelijk te maken dat ouders de 

kinderen bewust maken van de verschillen waarvan zij vinden dat die tussen de verschillende bevolkingsgroepen 

bestaan. Zij leren kinderen de vooroordelen die er over de etnische groepen zijn en beïnvloeden kinderen in hun 

contacten en weerhouden ze zelfs hierin. Maatschappelijk werkster mevrouw Elschot bevestigt dat kinderen de 

bewustwording van etnische verschillen van thuis uit meekrijgen. “Als kinderen op etniciteit gaan letten dan 

hebben ze het thuis gehoord.”43 We zien in Suriname dan ook hoe ouders hun kinderen beïnvloeden in hun 

vriendschappen en in hun mening over anderen. Hoewel de mate van beïnvloeding natuurlijk lastig te meten valt 

en ik daar verder ook geen harde uitspraken over wil doen, werd me tijdens mijn veldwerkperiode wel al snel 

duidelijk dat kinderen thuis en in hun vrije tijd44 vrijwel alleen omgaan met familieleden en daardoor in veel 

gevallen louter met mensen uit de ‘eigen’ etnische groep. Er ontstaat echter ook een steeds grotere groep 

                                                
42 Een kikkermeisje en een kleine boa, verteld door Carla Lamsberg, 4 maart 2008.
43 Interview mevrouw Elschot, maatschappelijk werkster, 18 april 2008.
44 Omdat kinderen in hun vrije tijd veelal thuis blijven, valt ‘vrije tijd’ en ‘thuis’ in Suriname veelal samen waardoor kinderen ook in hun 
vrije tijd vooral omgaan met mensen van de‘eigen’ groep.



Verdeelde eenheid    Hoofdstuk 3

29

‘mixen’: kinderen die geboren zijn uit interetnische relaties. Zij bevinden zich in een positie waarin de omgang 

met mensen uit verschillende etnische groepen wél binnen de familie, thuis en vrije tijd plaats vindt omdat vader 

en moeder ieder uit andere etnische groep komen. Hier zal ik in hoofdstuk vier verder op ingaan. 

Veel Surinaamse gezinnen bestaan evenwel uit één bevolkingsgroep.45 Kinderen krijgen de gewoontes en 

gebruiken van deze groep mee. Omdat de opvoeding van kinderen, waaronder culturele en religieuze opvoeding, 

volgens mijn informanten voornamelijk in de handen van de moeder ligt, krijgen kinderen, ook al zijn ze 

geboren uit een interetnische relatie, toch vooral de etnische achtergrond van de moeder mee. Mevrouw Elschot, 

werkzaam als maatschappelijk werkster - waarvoor ze vaak bij verschillende gezinnen over de vloer komt -

bevestigt deze bevindingen. Ze voegt er wel aan toe dat het er de laatste tijd op begint te lijken dat de vaders 

steeds meer hun plaats beginnen in te nemen. Toch blijft de opvoeding volgens mevrouw Elschot voornamelijk 

de taak van de moeder en zijn het de moeders die de culturele en religieuze gewoontes en gebruiken aan hun 

kinderen meegeven.

Eenoudergezinnen komen veel voor in de Surinaamse samenleving. Voornamelijk binnen de Creoolse en 

Marron groepen zijn er veel moeders die er alleen voorstaan en een aantal kinderen van verschillende vaders 

hebben46 (De Bruijne 2007: 18). De gesprekken die ik met moeders en kinderen gevoerd heb, bevestigen de 

afwezigheid van vaders in de opvoeding. Zij ontbreken vaak in het gezin of ze zijn veel aan het werk. Als ze dan 

thuis komen zijn ze te moe om zich met de opvoeding te bemoeien. Fatima van tien jaar vertelt me over de 

gewoontes en gebruiken die ze volgens haar moeder als moslimmeisje in acht dient te nemen. 

Als moslim mogen we niet dansen en we moeten altijd gepaste kleding dragen. Dus geen 

okselmouwtrui [hemd] of rokken die te kort zijn. Ik vind dat niet erg, want ik vind het niet fijn als 

mannen naar mijn lichaam kijken. Mijn moeder zegt me dat ik met een moslim moet trouwen.47

Kinderen nemen tradities en gewoontes van thuis over, vooral door imitatie en niet zozeer doordat ouders 

daadwerkelijk met de kinderen over de gebruiken praten en uitleg geven. Agnes Ritveld, zelf werkzaam bij 

stichting Projecten Christelijk Onderwijs Suriname (PCOS) en zeer begaan met de culturele diversiteit in 

Suriname, vertelt me in een interview dat kinderen thuis, noch op school culturele educatie krijgen. 

De kinderen zijn gewend om dingen op een bepaalde manier te doen, maar uitleg krijgen ze niet. Het hoort 

een beetje bij de Surinaamse cultuur dat kinderen niet mogen vragen: “Waarom dit? of waarom dat?”. Men

heeft daar niet over nagedacht: zo zijn we het gewend om te doen, dus dan doen we dat gewoon zo. Maar 

hun ouders weten vaak ook niet waarom ze bepaalde dingen doen omdat hun moeders en grootmoeders het 

hen ook niet verteld hebben. Je deed het en klaar.48

Shalen, een jongen van tien jaar van basisschool OS Maretraite vertelt me over zijn leven. Zijn verhaal geeft 

mooi weer hoe culturele gewoontes en gebruiken een plaats krijgen in het leven van kinderen. Shalen is hindoe

                                                
45 Uit een kleine enquête die ik in de twee hoogste klassen van de basisscholen de OS Maretraite en de Oranjeschool heb afgenomen bleek 
dat 61 procent van de kinderen ouders had van dezelfde etniciteit.
46 Dit blijkt duidelijk uit een aantal opgetekende stambomen. Zie bijlage vier voor een voorbeeld van een stamboom waaruit dit duidelijk 
naar voren komt.
47 Gesprek met Fatima, 23 april 2008.
48 Interview Agnes Ritveld, 16 april 2008.
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maar evenals zijn vader gaat hij vrijwel nooit naar de tempel. Zijn moeder gaat heel soms en bij verjaardagen en 

andere speciale dagen verrichten ze thuis de gepaste hindoestaanse heilige handelingen. Shalen voelt zich echt 

Hindostaans, maar ook “heel veel Surinaams”. Hij zegt: “Later wil ik graag met een Hindostaans meisje 

trouwen, om daarmee nakomelingen te maken. Mensen van andere bevolkingsgroepen leven anders dan wij”. Op 

mijn vraag wat er dan anders is antwoordt Shalen het volgende:

Andere mensen koken bijvoorbeeld in potten en pannen op 

een kookplaat of met een gasbom. Wij koken anders. We 

koken op een U-vormig stenen kookstel waar we een vuur 

in stoken waardoor het eten dat er op gekookt wordt een 

speciale smaak krijgt. Koken jullie thuis ook zo? Nee, wij 

zijn net in een nieuw huis komen wonen en we koken nu 

gewoon op een modern fornuis, het traditionele is nu weg. 

Mijn oma kookt wel nog op die traditionele manier. Hoe 

leer je de dingen van de Hindostaanse cultuur? Mijn vader 

en mijn moeder leren me dat niet. Ik leer dat zelf. Ik zie die 

Hindostaanse dingen toch? Niemand leert me die. Wat doe 

je na school? Na school ga ik eerst eten en baden en dan ga ik mijn vader en moeder helpen. Ik ga 

altijd eerst mijn lessen doen en dan moet ik meewerken. Ik mag niet spelen, dan worden ze boos.49

Uit Shalens woorden blijkt dat hij door het zien en nadoen, de gewoontes en gebruiken van de Hindostaanse 

cultuur meekrijgt. Blijkbaar wordt er niet expliciet met hem over deze gebruiken en gewoontes gepraat. Ook in 

observaties heb ik nooit gezien dat ouders met kinderen over de dingen spraken die ze deden. Op scholen wordt 

maar zeer sporadisch aandacht besteed aan bijvoorbeeld de achtergrond van culturele gebruiken van de 

verschillende groepen. 

Uit het verhaal van Shalens kunnen we echter concluderen dat hij kennis opdoet uit non-verbale 

observaties. Toch is deze manier van kennisoverdracht, in een tijd waarin tekst, in de ruime betekenis van het 

woord, evenwel een steeds belangrijkere plaats inneemt in de samenleving, wellicht niet langer afdoende. Zeker 

in multi-etnische samenlevingen kan de afwezigheid van een talige vorm van het overdragen van kennis 

problematisch zijn, omdat de kennis over ándere (etnische) groepen vaak geen plaats heeft in de 

kennisoverdracht via gewoonte. Kennis over ánderen kan echter een bijdrage leveren aan een beter begrip voor 

elkaar. De politieke filosofe Benhabib onderschrijft dit met de woorden: “Tout comprendre c’est tout pardonner: 

The more we understand the more we can forgive” (Benhabib 2002: 34). Ook volgens mijn informanten draagt 

kennis van de gewoontes en gebruiken van andere bevolkingsgroepen bij aan een beter begrip voor elkaar. 

“Want als we meer van elkaar leren, dan zullen we meer van elkaar begrijpen”, zo zegt Agnes Ritveld “en dat is 

belangrijk in de heterogene Surinaamse samenleving”. Ondanks bovenstaande illustraties zien we in Suriname

weinig initiatieven die dit als uitgangspunt lijken te hebben. Daar waar men wel een poging doet de culturele 

diversiteit van het land te tonen en te onderwijzen, draagt men cultuur en etniciteit veelal op een essentialistische 

manier uit zoals bijvoorbeeld blijkt uit het project Me With My Own Culture. Dit pilot project van stichting 

                                                
49 Gesprek Shalen, 23 april 2008.

Afbeelding 5: U-vormig stenen kookstel  
(Lisa Brouwer)
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PCOS, in samenwerking met Cultuurstudies (Minov), heeft als doel kinderen te informeren over de verschillende 

culturen die Suriname rijk is. Zoals blijkt uit de volgende observatie worden culturen hierbij vooral als 

vaststaande entiteiten gepresenteerd.

3.3 Me With My Own Culture

Hoewel het warm en vochtig is in de kamer van het oude koloniale gebouw van Cultuurstudies moet de deur 

dicht blijven. Het knerpende geluid van het perkje dat geharkt wordt is niet welkom, evenals het geblaf van 

straathonden, het geluid van claxonerende auto’s en het praten en lachen van groepjes mensen die zich 

ophouden rond het tegenoverliggende Fort Zeelandia. Voor de negenjarige Sahaj en Avanti is het vandaag een 

spannende dag. Vanochtend zijn ze nog gewoon naar de Hindostaanse school geweest, maar deze middag zijn ze 

voor één dagje acteur in een film. Een filmpje dat gemaakt wordt in het kader van een project met de 

toepasselijke naam Me With My Own Culture. Iedere maand staat een andere cultuur centraal en vandaag is 

iedereen van Cultuurstudies druk bezig met de voorbereidingen voor de productie van een kort informatief 

filmpje over de Hindostaanse cultuur. 

Als ik binnenkom is een van de medewerkers van Cultuurstudies bezig met de aankleding van de set. Ze legt 

een tabla neer en een pakhawaj, twee soorten trommels die veel gebruikt worden als ritmisch

begeleidingsinstrument in de Hindostaanse muziek. Op een tafeltje staat een kleurrijke prent van Shiva, een 

hindoestaanse god, die wordt verlicht door talloze kleigebakken olielampjes met katoenen lontjes, die diya’s 

genoemd worden. Omdat het nog wat kaal is op de setting vraagt een van de medewerkers van het project of ze 

niet een banenboom naast het tafeltje kunnen zetten. Geïrriteerd wordt er geantwoord dat Hindostanen geen 

gebruik maken van bananenbomen, dat is typisch voor de Javaanse cultuur. 

Ondertussen laat Sahaj geduldig toe dat drie vrouwen een witte lap 

stof, die tot zijn enkels reikt, om zijn taille knopen. Tussen zijn benen 

wordt de stof omhoog getrokken en achter in zijn boord gestopt. Sahaj 

heeft nooit eerder een dhoti gedragen, maar heeft van zijn juf gehoord 

dat dit het een traditioneel kledingstuk voor Hindostaanse mannen is. 

Vooral de witte doek, die als een tulband op zijn hoofd gedrapeerd is, zit 

een beetje onwennig, maar Sahaj ondergaat het allemaal met een blik 

van vrolijke gelatenheid. Avanti heeft meer moeite met de voor haar 

vreemde kleding en barst in tranen uit als ze de roze sari aanheeft die de 

vrouwen van Cultuurstudies voor haar in gedachte hadden. De vrouwen 

overleggen wat te doen, want een huilende actrice kunnen ze niet 

gebruiken. Dan komt Avanti zelf met een oplossing. In plaats van het modernere tuniekje dat ze zelf aan zou 

willen hebben, wil ze ook wel de rode sari met de gouden glitters aan. De tranen worden vervangen door kohl

lijntjes rond haar ogen en haar haren worden met vele gekleurde plastic klipjes vastgezet. Als de jonge acteurs 

dan eindelijk naar tevredenheid zijn aangekleed, mag Avanti de spits afbijten: “Ik ga jullie iets vertellen over 

mijn eigen cultuur, míjn Hindostáánse cultuur.” Om de beurt spreken de twee Hindostaanse kinderen de uit hun 

het hoofd geleerde tekst uit. Deze gaat over de kleding die ze aan hebben en over de traditionele Hindostaanse 

feesten, zoals het lichtjesfeest Diwali en het Holi Phagwa feest, het feest waarbij gevierd wordt dat het goede het 

kwade overwint en waarbij men elkaar met gekleurd poeder te lijf gaat, zoals ik later tijdens mijn 

Afbeelding 6: Sahaj in een dhoti
(Lisa Brouwer)
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veldwerkperiode nog persoonlijk zal ondervinden. Ook vertellen ze iets over het hindoeïsme en de heilige 

handelingen die daarbij horen en over de verschillende muziekinstrumenten die voor hen liggen uitgestald. 

Na deze verhandeling is het tijd voor ‘het Hindostaanse 

eten’. De kleding van de kinderen wordt verwisseld voor een 

andere traditionele Indiase dracht en er wordt een tafel 

gedekt vol met hapjes uit de Hindostaanse keuken. Avanti en 

Sahaj vertrekken hun gezicht vol afkeer als ze al deze

gerechten zien liggen. Het kost Sahaj dan ook zichtbaar

moeite om maar een klein hapje te nemen en te zeggen 

“mmmm, lekker die kruidige groentegerechten met dahl”. 

Ook Avanti heeft moeite haar gezicht in de plooi te houden 

als ze een klein hapje van de mangochutney proeft. Ze is blij dat ze alles weg mag slikken met een slok coca cola 

en zegt: “coca cola is een typische lievelingsdrankje van Hindostanen”. Door deze laatste zin barst er een 

discussie los tussen de volwassenen. Volgens Hillary de Bruin, hoofd van Cultuurstudies, kan Avanti dat niet zo 

zeggen. “In Suriname liggen véél dingen gevoelig. Je kunt niet zeggen: veel Hindostanen drinken cola, dat kun 

je níet zeggen. Mensen gaan vragen wie dat zo gezegd heeft. Het is stigmatiserend. Het moet veel luchtiger. Zeg 

maar gewoon ‘ík lust graag cola’, want het moet echt veel luchtiger.” En dus herhaalt Avanti braaf de woorden,

zoals ze vandaag al zoveel dingen heeft moeten herhalen.50

Uit bovenstaande casus blijkt hoe cultuur als een vaststaande entiteit gepresenteerd wordt. Er mag geen 

bananenboom bij het tafereel staan, omdat dit niet ‘typisch Hindostaans’ zou zijn, terwijl heel Suriname vol staat 

met bananenbomen, óók in de tuinen van Hindostanen. We zien het eveneens aan de kleding. De kinderen 

moeten ‘typische’ Hindostaanse kleding aan. Kleding zoals je in het ‘oude India’ zag maar die zeker in 

Suriname, slechts bij bepaalde gelegenheden gedragen wordt. Hierin zien we het red boots multiculturalism

(Baumann 1999) terug, waar ik in het begin van dit hoofdstuk over sprak. ‘Dé Hindostaanse cultuur’ wordt hier 

als statisch, stereotype, onveranderlijk en oorspronkelijk gepresenteerd. Dat culturen alles behalve statisch en 

vaststaand zijn maar aan verandering onderhevig, blijkt wel uit het flesje coca cola. De schrijfster van het script 

ging zover om te stellen dat coca cola een ‘typisch’ lievelingsdrankje van de Hindostanen is, terwijl deze 

softdrink evengoed een voorbeeld van de invloed van het kapitalistische Verenigde Staten genoemd mag 

worden.51. We zien, kortom, dat culturen, evenals identiteiten, steeds statisch worden gemáákt (cf. Van der Pijl 

2007: 61), terwijl ze elkaar juist doorkruisen, overlappen en beïnvloeden. Hillary de Bruin is in haar 

hoedanigheid als hoofd van Cultuurstudies van het ministerie van onderwijs, bewust van het constructionistische 

en gevoelige karakter van cultuur en identiteit. Vandaar dat zij stelt dat bepaalde generaliserende uitspraken niet 

wenselijk zijn. Niet iedereen is echter zo genuanceerd. Het essentialiseren en reïficeren van culturen en 

identiteiten is de praktijk van iedere dag. We zien in Suriname dan ook dat er veel bevooroordeelde en 

stigmatiserende beelden van ‘de ander’ bestaan. Toch wil dat niet zeggen dat er altijd vanuit die stereotype 

beelden gehandeld wordt, zoals uit de volgende paragraaf zal blijken.

                                                
50 Observatie Cultuurstudies, 21 februari 2008.
51 Cocacolonisation of McDonaldisation (Ritzer 2001), refereert aan processen van mondialisering waarbij steeds meer westerse en 
Amerikaanse goederen en ideeën een plaats krijgen in niet-westerse samenlevingen. 

Afbeelding 7: Hindostaans eten  (Lisa Brouwer)
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3.4 Dual Discursive Competence

Eenoudergezinnen komen heel vaak bij de 

Creoolse bevolkingsgroep voor. Vaak komt 

alcoholmisbruik voor bij de Hindostanen. Soms 

ook bij de Javaanse bevolkingsgroep, maar over 

het algemeen zijn de Javanen een rustige groep. 

Geef ze een stuk perceel en ze zijn tevreden. Dan 

kun je zeggen dat de Chinezen vaak 

kleinhandelaren zijn, ze hebben vaak winkels en 

zitten in de handel. Vroeger zeiden we: “Op 

iedere hoek heb je een Chinese winkel”, maar 

nu heb je in elke straat drie Chinese winkels. 

Van de Inheemsen zegt men dat ze veel tijd 

doorbrengen in hun hangmatten en van de 

Marrons zegt men dat het de vrouwen zijn die werken. Van de Hindostanen zegt men verder dat ze heel zuinig 

zijn, dat ze met geld weten om te gaan, geld weten te verdubbelen. Over de Marrons zegt men dat eigenlijk ook. 

Die gebruiken hun geld echter niet om medicijnen te kopen maar besteden hun geld aan andere dingen waaraan 

je kunt zien dat ze groot [rijk] zijn, zoals luxegoederen.52

Stereotypering wordt vaak in één adem genoemd met racisme en discriminatie. In de culturele antropologie 

verwijst het concept van stereotypering echter naar de creatie en consistentie van gestandaardiseerde opvattingen 

over de culturele verschillen van een groep. In de meeste multi-etnische samenlevingen bestaan etnische 

stereotype beelden. Het zijn hulpmiddelen voor mensen om orde te scheppen in een gecompliceerde sociale 

samenleving. Ze verschaffen simpele criteria voor classificatie. Stereotypes hoeven niet per se de waarheid te

belichamen en geven niet altijd een goede omschrijving van hoe mensen werkelijk handelen. In interetnische 

relaties handelen mensen vaak anders dan naar de stereotype beelden die ze in conversaties over ‘de ander’ 

schetsen (Eriksen 2003: 23-25).

Uit onderzoek blijkt dat de mensen in Paramaribo evenmin wars zijn van stereotypering (cf. Verberk et al.

1997; Buddingh’ 2000: 421-422). Iedere informant die ik tijdens mijn veldwerkperiode sprak, bleek in staat om

een aantal van die stereotypes te verwoorden. Kinderen maken, zeker tijdens ruzies, gebruik van deze 

stigmatiserende beelden om anderen te pesten. Dit wil echter niet zeggen dat Surinamers klakkeloos uitgaan van 

en handelen naar deze stereotype beelden en bang zijn dat iedere Marron een overvaller is of iedere Hindostaan 

een alcoholverslaafde. Tegelijkertijd is men niet helemaal gevrijwaard van de stigmatiserende beelden van ‘de 

ander’. Neem Amanda, de moeder van Marilva, die aangeeft dat zij niet voor haar dochter gaat bepalen welke 

partner ze moet nemen, maar vervolgens in één adem eraan toevoegt dat ze niet wil dat het een Marron is. Want,

zo geeft ze als reden, “die leven gewoon om te leven, enkel om te eten”. Opmerkelijk is wel dat Amanda 

vervolgens aangeeft er bewust van te zijn dat niet álle Marrons zo zijn, want haar buurman is ook een Marron,

                                                
52 Interview met Agnes Ritveld, PCOS, 16 april 2008. Ik wil hier benadrukken dat ze hier een beeld schetst van de stereotype beelden die de 
mensen over de verschillende bevolkingsgroepen hebben en het is dus niet haar eigen beeld.

Afbeelding 8: Chinese winkel, hoek Nassylaan  en Rust &Vredestraat 
(Berbke Brouwer)
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maar dat is een hele lieve man waar ze geen problemen mee heeft. Het eerste beeld dat Amanda over Marrons

heeft, is onderdeel van wat ik in navolging van Baumann (1996) het dominant discours zal noemen. Het is een 

voorbeeld van een classificatie die mensen ‘bij de bushalte’ zouden maken. Dat wil zeggen de grove, 

essentialistische indeling waar mensen vaak voor hun gemak gebruik van maken. Het besef van Amanda dat niet 

álle Marrons hetzelfde zijn, is een voorbeeld van het demotic discours. Dit discours bezit een veel genuanceerder

karakter en geeft uiting aan processuele en constructionistische aspecten van identificatie en classificatie. Er zijn 

volgens Eriksen (2003: 25-27) talloze verschillende etnische classificaties. Afhankelijk van percepties en de 

sociale afstand tot ‘de ander’ zullen mensen zich indelen in de wij- en de zijgroep. Binnen gemeenschappen zélf

zijn er meestal veel genuanceerdere indelingen dan de indeling die ze naar een buitenstander toe maken, of die 

een buitenstaander over hen maakt. Marrons presenteerden zich bijvoorbeeld in eerste instantie tegenover mij, 

een bakra, als boslandcreool of bosneger. Onderling speken zij echter over Aukaners, Saramacaners of Matawai. 

Volgens Eriksen kunnen we als algemene regel stellen dat hoe groter de sociale afstand, hoe algemener de 

classificatie: “ethnic folk taxonomies are at their most detailed closest to the actor” (2003: 27). 

Hoewel het constructionistische karakter van cultuur en (etnische) identiteit, zeker in sociale studies, steeds 

meer weerklank heeft (zie e.g. Baumann 1999; Benhabib 2002; Ghorashi 2003, Guadeloupe 2005), stelt

Baumann (1996, 1999) dat óók de essentialistische opvattingen een plaats zouden moeten houden binnen het 

bestuderen van de werkelijkheid, omdat mensen nou eenmaal gebruik maken van zowel essentialistische als 

constructionistische opvattingen van en over cultuur en identiteit. Baumann duidt dit aan met de term dual 

discursive competence, waarmee hij bedoelt dat het dominant en het demotic discours elkaar niet hoeven uit te 

sluiten. Actoren kunnen zich afhankelijk van de context, wens of doel, zowel van het dominant als het demotic

vertoog bedienen (cf. Van der Pijl 2007: 62). Surinaamse kinderen zijn zeer gedreven in het afwisselend hanteren 

van zowel het dominant als het demotic discours. De vijftienjarige Molada sprak bijvoorbeeld graag in vrij grove 

bewoording over anderen: “Ja, die Javanen zijn altijd zo jaloers” zei ze dan, of “die kulie-meiden maken altijd 

mode (mooi maken etc.) voor jongens”, waarmee ze suggereert dat alle Javanen of alle Hindostanen over één 

kam te scheren zijn. Wanneer het over haar eigen vriendje gaat,53 een Hindostaan, dan praat ze daarentegen heel 

anders, want “ híj is namelijk heel anders. Kijk, hij is eigenlijk niet echt een typische Hindostaan Hindostaan. Hij 

leeft gewoon, hij eet gewoon.” Hiermee geeft Molada uiting aan een genuanceerder beeld over iemand van een 

andere etnische groep, omdat ze ‘de ander’ kent. Daarbij wil ik opmerken dat zowel volwassen als kinderen in 

Suriname vaak op een opportunistische, instrumentalistische manier gebruikmaken van de beide discoursen. 

Identiteit en etnische identiteit zijn daarmee niet statisch, maar situationeel en flexibel (Baumann 1999). 

Ook de economische filosoof Sen geeft het belang aan om in te zien dat identiteiten pluraal zijn. Ieder mens 

maakt volgens hem de keuze, welk aspect van zijn identiteit in een specifieke situatie het beste in te zetten (Sen 

2006: 19). Identificaties kunnen niet alleen een bepaald nut of strategisch doel dienen, maar eveneens tegemoet 

komen aan niet-utilitaire verlangens op het gebied van zingeving en daarmee uiting geven aan gevoelens van 

verbondenheid (cf. Van der Pijl 2007: 63). Uit het volgende voorbeeld wordt duidelijk dat Ulrica, een leerling 

van de Oranjeschool met een Hindostaanse moeder en een Creoolse vader, haar etnische identiteit in 

verschillende situaties anders inzet.

                                                
53 Dit vriendje houdt Molada angstvallig voor haar ouders geheim, want ten eerste gaat hij niet naar dezelfde kerk en ten tweede is hij 
Hindostaan. Ze moet eerst haar diploma halen want ‘dat is haar eerste man’ en daarna is ze pas toe aan een relatie.
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Vroeger, toen ik nog op een Hindostaanse school zat wilde ik graag helemaal Hindostaans zijn, want 

dan zou ik glad haar hebben en dan zou ik mijn haren los kunnen dragen. Maar nu zou ik dat niet meer 

willen hoor, oh nee nee. Vooral met die kinderen van deze school, âh [met  verachting uitgesproken] . 

Op school ben ik liever mix, want als ze zien dat je helemaal Hindostaan bent dan gaan ze je kulie-

meid roepen.54

Toen Ulrica nog op de Hindostaanse school zat wilde ze graag voor honderd procent Hindostaanse zijn en over-

communiceerde55 haar Hindostaanse identiteit, vooral door het dragen van Hindostaanse kleding en sieraden. Nu 

ze  echter op de Oranjeschool zit waar veel Marron en Creoolse kinderen zitten, onder-communiceert zij haar 

Hindostaanse identiteit en presenteert zij zich liever als ‘mix’, waarbij ze vooral haar Creoolse kant laat zien. 

Met deze identificatie, in een klas met veel Creoolse kinderen, voelt Ulrica zich meer geaccepteerd dan als 

Hindostaanse, want dan zouden de andere kinderen haar met kulie-meid aanspreken. Dit wordt in het algemeen 

als een belediging bedoeld (én opgevat). Hoewel hieruit blijkt dat (etnische) identiteit niet essentialistisch 

opgevat dient te worden, moet worden opgemerkt - dit geldt ook voor Ulrica - dat de keuzevrijheid niet 

onbeperkt is. We kunnen niet altijd vrij en ongehinderd onze identiteit kiezen. Bourdieu (1990: 56) sprak daarom 

over habitus, ofwel embodied history. Mensen zijn niet geheel vrij omdat ze gevormd worden door de sociale en 

culturele structuren waar ze deel van uitmaken en dragen hun eigen geschiedenis als een tweede natuur met zich 

mee. “Habitus works as deeply rooted schemata that gives direction to the ways people act and think” (Ghorashi 

2003: 28). Tevens worden we beperkt doordat ánderen ons wellicht anders zien dan wij onszelf (Sen 2006: 5-9).

Ulrica kan, ondanks haar eigen keuze om vooral haar ‘mix’ kant te laten zien, door anderen nog altijd als kulie

beschouwd worden. Bovendien hebben we bij de geboorte bepaalde uiterlijke kenmerken meegekregen. Ulrica 

kan zich, zoals blijkt, presenteren als zowel Hindostaanse als Creoolse, omdat zij geboren is uit een 

Hindostaanse moeder en een Creoolse vader. Zij zal zich echter lastig als Chinese kunnen profileren, vooral 

omdat anderen moeite zullen hebben haar als zodanig te zien. Dus, hoewel mensen agency hebben en hun eigen 

keuzes kunnen maken, zullen zij ook moeten handelen naar de sociale context waarin ze verkeren, die ze 

wellicht niet zelf uitgekozen hebben. Mensen worden kortom gevormd en gestructureerd door een specifieke 

geschiedenis en gekenmerkt door bepaalde uiterlijkheden.

De agency van kinderen wordt mijns inziens niet alleen beperkt door habitus, die door opvoeding in een 

bepaalde omgeving ontwikkeld wordt, maar de zelfstandigheid waarmee kinderen zich positioneren en 

identificeren wordt eveneens ondermijnd door de manier waarop de samenleving hen ziet. Lee (2001) merkt op

dat het onderscheid tussen volwassenen en kinderen wordt gezien als het verschil tussen ‘human beings’ en 

‘human becomings’: “The adult/child division in a global regulation is a reflection of a widely held view that 

adults are human beings while children are human becomings” (Qvotrup 1994 in Lee 2001: 138). Indien

kinderen beschouwd worden als ‘mensen in wording’ impliceert dit dat de volwassenen, die ‘af’ zijn, de 

verantwoordelijkheid dragen over de kinderen. Door dit wijdverspreide idee van de afhankelijkheid van 

kinderen, worden kinderen slechts zelden als zelfstandige actoren in de wereld gezien, maar wordt er bij het 

bestuderen van kinderen vertrouwd op de informatie die ouders en kind- deskundigen geven.

                                                
54 Gesprek met Ulrica, 22 april 2008.
55 Zie Eriksen 2003: 29- 32 over het onder- en overcommuniceren van etnische identiteiten.
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If children have been excluded from ‘voice’, ignored or silenced, then this exclusion has been on the 

basis of an assumption that as incomplete human becomings they are not worth hearing because they 

are in need of supplementation either in the forms of development and socialization or in the form of 

an adult to speak on their behalf (Lee 2001: 111).

Jeugd is als een sociale categorie pas een vrij recente culturele uitvinding die sterk gerelateerd wordt aan de 

opkomst van modernisatie (Ariès 1962).56 In het tegenwoordig hegemonische beeld van ‘kind-zijn’ (childhood) 

worden kinderen gezien als afhankelijke en onschuldige wezens, die door volwassenen verzorgd en beschermd 

dienen te worden (cf. Stephens 1995; Lee 2001). Omdat ouders verantwoordelijk worden gehouden voor het 

gedrag van hun kinderen, wordt het proces van socialisatie, waarbij kinderen ‘gegidst’ worden naar de 

volwassenheid, altijd sterk verbonden met de familie en ‘thuis’ (cf. Oude Breuil 2008).

Het beeld van kinderen als ‘afhankelijke wezens’ wordt in Suriname bevestigd doordat volwassenen, zoals 

blijkt uit mijn interviews, kinderen als ‘naïef’, ‘onnozel’ en zelfs ‘dom’ karakteriseren. Ofschoon uit het 

voorbeeld van Ulrica duidelijk mag zijn dat ook kínderen zelfstandige actoren zijn en hun (etnische) identiteit 

situationeel en flexibel inzetten, is de mate van agency discutabel. Ulrica kan zich binnen haar eigen 

leeftijdsgroep zelfstandig positioneren en haar (etnische) identiteit flexibel inzetten, maar, omdat zij als kind 

door volwassenen niet gezíen wordt als zelfstandige actor, ís zij dat in die zin ook niet in haar contact met 

volwassenen. 

Zoals aangegeven in de inleiding ondermijnen processen van mondialisering echter het idee van kinderen 

als afhankelijke wezens en zijn zij in toenemende mate in staat om zich als zelfstandige actoren te identificeren 

en te positioneren. Via met name televisie, film en muziek krijgen kinderen en jongeren te maken met 

stromingen, beelden en rolmodellen buiten de familie en opvoeders om, waarmee zij zich kunnen identificeren. 

Naast etniciteit en nationalisme, die binnen het moderne natiestaat denken als de belangrijkste identificaties 

worden beschouwd en zelfs intrinsiek daarmee verbonden zijn (e.g. Wimmer 2002), zijn er dus nog tal van 

andere vormen van identificatie waar te nemen. Identificaties die meer recht lijken te doen aan de eigen agency

van kinderen en het constructionele karakter van identiteit. Het volgende hoofdstuk zal in het teken staan van 

deze mondiale processen en ik zal ingaan op de manieren waarop de Surinaamse kinderen zich identificeren 

buiten nationaliteit en etniciteit. Daarmee wil ik in dit op één na laatste hoofdstuk wijzen op processen die post-

nationaal te noemen zijn en kijken naar identificatiemogelijkheden die etnische identificaties relativeren.

                                                
56 In premoderne samenlevingen werd kind-zijn (childhood) gezien als een kortstondige toestand van nog onafgemaakte volwassenheid ( zie 
Ariès 1962). Pas bij de eerste symptomen van moderniteit, de opkomst van de bourgeoisie en urbanisatie verkreeg kind-zijn (childhood) een 
afzonderlijke culturele rol als zijnde een periode van onschuld en vrijheid, die afgescheiden diende te worden van verantwoordelijkheden en 
andere ongemakken van de volwassenheid (Valente, Skelton & Chambers 1998 in Kjeldgaard & Askegaard 2006).
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4. Post-nationaal, voorbij etniciteit?

Gezien de voortschrijdende processen van mondialisering zijn er momenteel, onder andere in de culturele 

antropologie, discussies gaande over de vraag of het natiestaat-denken nog toekomst heeft (Hedentoft & Hjort 

2002; Inda & Rosaldo 2002). Door ontwikkelingen op het gebied van transport- en informatietechnologie, zijn 

communicatie- en interactiemogelijkheden in deze post- of laatmoderne tijd in een stroomversnelling geraakt. 

Transnationale stromingen van kapitaal, informatie, entertainment (media) en ideeën zorgen ervoor dat de wereld 

in toenemende mate fluïde schijnt te worden waardoor het verschijnsel van natiestaat-denken - waarbij etnische 

en culturele identiteiten verbonden zijn aan nationale en territoriale grenzen - achterhaald lijkt (Wimmer 2002). 

Zoals aangegeven in hoofdstuk twee zorgt nationalisme ervoor dat mensen denken dat ze als volk thuishoren 

binnen een bepaald territorium (Hedentoft & Hjort 2002). Het nationale onderwijssysteem speelt een belangrijke 

rol in het creëren van deze mentale beelden. Processen van mondialisering ondermijnen echter het 

nationalistische idee van de natiestaat, waarin etnische en culturele identiteit plaatsgebonden zijn. Tegenwoordig 

zijn nationale identificaties niet langer vanzelfsprekend, maar worden ze ondermijnd door andere vormen van 

loyaliteit en allianties, die moeilijk verenigbaar zijn binnen de context van de natiestaat (Hedentoft & Hjort 

2002: xv). Door de toenemende formatie van multi-etnische staten, krijgen steeds meer samenlevingen te maken 

met de vraag hoe er eenheid binnen diversiteit gecreëerd kan worden, omdat de eenheid in samenlevingen niet 

meer vanzelfsprekend bestaat uit één etnische groep. Suriname heeft vanuit zijn koloniale geschiedenis altijd al 

te maken met etnische en religieuze diversiteit, binnen het Surinaamse niet-etnische nationalisme zien we dat het 

uitdragen van (etnische) verschilen een onderdeel is.

In het vorige hoofdstuk ben ik ingegaan op de etnische diversiteit in de Surinaamse samenleving. Een 

samenleving waarin men in vergelijking met veel andere landen, al langer en intensiever te maken heeft gehad 

met de paradoxale spanning tussen eenheid en diversiteit. Hoewel de gevierde eenheid van de Surinaamse 

samenleving zich vooral uit in een red boot multiculturalism, lijkt de relatieve vreedzaamheid binnen de 

Surinaamse samenleving de logica van etnische uniformiteit als basis voor sociale cohesie en uniformiteit te 

tarten. Ofschoon het Surinaamse nationalisme niet mono-etnisch van aard is en het getypeerd kan worden als two 

nationalisms waarbij er plaats is voor etnische verschillen, blijkt dat de tolerantie niet voor alle etnische groepen 

geldt. Kenmerkend aan nationalisme is dat het gezien en gevoeld wordt als zijnde iets natuurlijks, terwijl het juist 

de uitkomst is van complexe sociale- en historische processen (Hedentoft & Hjort 2002: xii). Dit zien we ook in 

Suriname. Javanen en Hindostanen werden lange tijd als buitenstaanders beschouwd omdat men er vanuit ging 

dat zij terug zouden gaan naar hun land van herkomst, maar tegenwoordig zien we dat deze twee 

bevolkingsgroepen onderdeel zijn van Suriname en zich Surinamers noemen (de Bruijne 2007: 16). Dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld ‘de nieuwe Chinezen’ waartegen vaak een anti- Chinese houding valt waar te 

nemen (Tjon Sie Fat 2007). Dus, hoewel er in Suriname wellicht plaats is voor méér etnische groepen dan in de 

van oorsprong mono-etnische staten, zien we ook hier dat etniciteit, zij het meervoudig, aan nationaliteit 

gekoppeld is, want slechts bepáálde etnische groepen worden tot de Surinamers gerekend.

Binnen het discours omtrent mondialiseringsprocessen en de hachelijke positie van de natiestaat winnen 

vormen van identificatie, die voorbijgaan aan etnische- en nationale identificaties, maar die eveneens bindende 

krachten zijn binnen samenlevingen, aan belang. Eriksen (1998) omschrijft bindende labels als common 

denominators: “The totality of rules and symbols adequate for a particular kind of interethnic encounter to be 
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meaningful for both parties involved” (Eriksen 1998: 28). Eriksen wil daarmee aangeven dat etnische 

identificaties vervangen of aangevuld zouden kunnen worden door andere vormen van belongingness en dat er 

verschillende vormen zichtbaar zijn, waarin we zien dat mensen in hun verscheidenheid met elkaar verbonden 

worden. Zo spelen bijvoorbeeld gender, klasse, meritocratie57 en individualisme allemaal een rol in de sociale 

organisatie en formatie van een collectieve identiteit. 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik aandacht besteed aan twee common denominators die binnen het 

natiestaat-denken de belangrijkste plaats in nemen: etniciteit en nationalisme. Daarbij heb ik in het bijzonder 

gekeken naar de manier waarop kinderen deze etnische en nationale identificaties meekrijgen vanuit hun 

omgeving en hoe zij deze identificaties zelf beleven en inzetten. Door de intensivering van mondialisering is ook 

de positie van kinderen veranderd. Afstanden en tijd schijnen niet langer een beperking te zijn voor menselijke 

activiteiten, wat invloed heeft op processen van positionering en identificatie. De invloeden die van buiten de 

samenleving de wereld van het kind binnenkomen, maken kinderen steeds minder afhankelijk van hun directe 

omgeving. De mondiale stromingen, waar kinderen vooral via televisie, internet en andere media kennis van 

nemen, zijn niet per se gebonden aan nationale en etnische grenzen. Zo kunnen er culturele stromingen ontstaan 

die los lijken te staan van een bepaalde plaats of specifieke etnische groep. Eén van de common denominators

die mondiaal waar te nemen is, en vooral bij kinderen en jeugd een belangrijke rol speelt, is wat Eriksen (1998)

global youth culture noemt.

4.1 Global youth culture

Met global youth culture wordt een ‘jeugdcultuur’ bedoeld die dankzij moderne media zoals film, televisie, 

populaire muziek, internet58 en andere informatie- en communicatietechnologieën een plaats heeft gekregen in 

het dagelijks leven van jongeren wereldwijd (Kahn & Kellner 2007). Het mondiale karakter van global youth 

culture maakt dat deze ‘jeugdcultuur’ een common denominator is die nationale- en etnische identiteit lijkt te 

overstijgen (cf. Back 1996: 219).

Processen van mondialisering worden vaak gezien als uitingen van verwestering en consumentisme. 

Hoewel de roze barbie-rugzakken waar je veel schoolkinderen in Suriname mee rond ziet lopen, de T-shirts

waarop een afbeelding van Spiderman prijkt en de schoolspullen waar een plaatje van Batman, Bob de Bouwer 

of Dora op staat, dit lijken te bevestigen, is mondialisering een veel complexer en alomvattender begrip dan 

deze beelden doen vermoeden. Mondialiseringsprocessen gaan veel verder dan de verkoop van westerse 

goederen en zijn niet enkel éénrichtingsverkeer ‘from the West (centrum) to the rest (periferie)’ (Zie e.g.

Featherstone 1990: 1, 15; Inda & Rosaldo 2002: 13). Mondialisering moet veel meer gezien worden als een 

intensivering van wereldwijde interconnectie (zie e.g. Appadurai 1996; Hannerz 1989).

‘[…] globalization cannot be thought of simply as a westernizing or homogenizing matter. It must be 

understood instead as an intricate process that brings not just the West to the rest or the rest to the West 

but also one part of the periphery to the another. It has to be grasped as a mush more complex, 

crisscrossing global affair’ (Inda & Rosaldo 2002: 25). 

                                                
57 Meritocratie: de sociaal-economische positie van een individu is afhankelijk van zijn of haar verdiensten (merites). Anders gezegd: de 
positie wordt niet bepaald door afkomst, maar door prestatie (dus in plaats van een ascribed status een achieved status). 
58 Hoewel internet een grote rol speelt in het proces van mondialisering, is het gebruik van internet door Surinaamse kinderen, door de 
slechte infrastructuur, nog zeer beperkt te noemen.
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Door mondialisering worden processen op lokaal en mondiaal niveau steeds meer met elkaar verbonden. Global 

youth culture is een prachtig voorbeeld van een ‘culturele’ stroming die niet verbonden is aan een specifieke 

plaats. Voorbeelden van global youth culture zijn bijvoorbeeld de ‘skatecultuur’, de ‘hippiecultuur’ en de 

‘gothiccultuur’. Jongeren kunnen zich wereldwijd met uitingsvormen van global youth culture identificeren, wat 

ook zijn weerslag heeft op hun koopgedrag (Kjeldgaard & Askegaard 2006). Global youth culture is daarmee big 

business geworden voor zowel media als het bedrijfsleven59 (zie ook Lee 2001). Global youth culture komt 

vooral tot uiting in kledingstijl, muzikale voorkeur, dansvormen, taalgebruik (slang), haardracht en attitude (zie 

e.g. Hall & Jefferson 2000). Soms gaan deze identificaties zelfs gepaard met een bepaalde levensstijl zoals we 

zien bij de al wat oudere, maar nog immer populaire rastafaribeweging60. De rastafaribeweging is tevens een 

mooi voorbeeld waaruit we zien dat delen van de ‘periferie’ andere delen van de ‘periferie’ beïnvloeden. Met 

zijn ‘ontstaansgeschiedenis’ op Jamaica, is de rastafaribeweging een populaire beweging in het Caribische

gebied, zo ook in Suriname, maar kent eveneens aanhangers in alle andere delen van de wereld. 

In een brief die ik de kinderen uit de vijfde klas van de OS Maretraiteschool liet schrijven over henzelf en over 

Suriname, geeft José, een jongen van tien jaar, aan dat hij zich als hiphopper identificeert.

Ik ben José, ik ben een Surinamer en ik schrijf je deze brief om je te laten weten hoe het hier in 

Suriname is en wat we hier allemaal doen. […] Ook in Suriname doen we niet alleen mee aan onze 

eigen muziek of dansen. Nu is er ook hiphop in Suriname. Ik ben zelf ook een hiphop fan en ik ben 

zelf ook een hiphop danser. Wat voor dansen dat zijn? Break dance, krump, poplock, en nog veel meer.

Ook zonder deze brief zou duidelijk worden dat José een hiphopper is: door de wijde hiphopkleding, de 

kettingen die hij draagt, zijn manier van praten en de muziek die hij graag beluistert. Daarmee laat José zien dat 

hij zich identificeert met een internationale stroming, in zijn geval de hiphop. In de huidige ‘tijdgeest’ van 

mondialisering en moderniteit zien we dit soort common denominators, die post-nationaal en niet-etnisch van 

aard zijn, steeds vaker naar voren komen. Het zijn juíst kinderen en jongeren die, met hun kennis en interesse in 

de laatmoderne geïnternationaliseerde aspecten van het leven, gevoelig blijken voor deze mondiale stromingen.

Onderzoek naar identificaties en positioneringen van kinderen en jongeren, levert een bijzondere bijdrage 

in het debat over post-nationalisme (zie e.g. Bauman 2007: 55-77, Benhabib 2002: 178-186) en in het kijken 

beyond etnicity (Eriksen 2003: 162-178). Door gemeenschappelijke interesses in bijvoorbeeld muziek, dans en 

kleding, kunnen etnische (en nationale) groepen dichter bij elkaar komen te staan. José is een hiphopper en zal 

een bepaalde mate van convergentie waarnemen wanneer hij in contact zal komen met andere jongeren die zich 

als zodanig identificeren, ongeacht de etnische of nationale identiteit van de ander.

Hoewel bepaalde mondiale ‘culturele’ stromingen vanuit het ‘ontstaan’ wellicht wél etnisch gerelateerd 

zijn, zien we dat deze stromingen, of soms enkel een aantal kenmerken, door de toegenomen invloed van

                                                
59 Zie Kjeldgaard & Askegaard 2006 voor meer informatie over het ontstaan van de jeugd als aparte consumentengroep.
60 De rastafaribeweging kent zijn oorsprong in Jamaica in de jaren 30 van de 20e eeuw,  maar is inmiddels verspreid over de hele wereld. 
Door de reggaemuziek (rastafarian Bob Marley werd met zijn muziek bekend over de hele wereld) kreeg de rastafaribeweging ook veel 
aanhangers buiten Jamaica. Aanhangers van de rastafaribeweging hebben vaak dreadlocks, dragen vaak rastakleuren (groen, geel en rood) en 
kennen zelfs bepaalde voedingsvoorschriften.
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massamedia makkelijk door andere groepen worden overgenomen. Dit kunnen we bijvoord sterk terugzien in 

muziek. Muziek kan een manier zijn om de ‘eigen etnische’ of ‘culturele identiteit’ van een groep te 

benadrukken, zoals beschreven in hoofdstuk drie, maar kan tevens een bindende factor tússen verschillende 

groepen zijn. Zelfs wanneer muziek gepresenteerd wordt als ‘traditioneel’ of ‘eigen’, zien we in muziek hoe 

culturele/ etnische groepen elkaar beïnvloeden en bepaalde elementen van elkaar overnemen. In Suriname

kunnen we zelfs zien hoe Inheemse groepen hun ‘eigenheid’ uitdragen door het spelen van kawinamuziek,61 een 

van oorsprong Creoolse muziekvorm die gekenmerkt wordt door zijn a capella vraag- en antwoordzang en 

ritmische begeleidingsinstrumenten. 

Hillary de Bruin weet door haar muziekonderzoeken als geen ander hoe de Surinaamse muziek beïnvloed 

wordt. Als voorbeeld van vermengingen vertelt ze me over de rapmuziek, die een onderdeel vormt van de 

hiphopstijl:

Het grootste deel van wat wij op de televisie zien van rapmuziek is nog steeds zwart. Ook het grootste 

deel van de Surinamers in de rapwereld is zwart. Nu zie je echter dat ook de Hindostanen het oppakken 

omdat ze met popmuziek bezig zijn, omdat ze vinden dat ze een eenheid moeten worden, dat ze 

moeten integreren. Dus pakken ze dat op. Wat nu heel populair is, is Djoga Whaia. Het is een kawina-

achtig lied waarbij een Javaanse jongen in rapstijl zingt en waarbij Marronmeisjes dansen.62

Uit dit voorbeeld blijkt hoe uitingsvormen van global youth culture, in dit geval de rapmuziek - onderdeel van de 

hiphopbeweging - loskomen van hun ‘oorspronkelijke’ plaats (deterritorializeren) en tegelijkertijd herschreven 

worden in een nieuwe tijd en ruimte (reterritorializeren) (Inda & Rosaldo 2002). Over de hele wereld luisteren 

jongeren naar rapmuziek en kunnen zich met ‘hiphop cultuur’ identificeren (zie e.g. Bennet 1999). Hierdoor

ontstaan er op verschillende plaatsen weer nieuwe mengvormen zoals we zien in het hierboven genoemde 

voorbeeld. In dit geval is muziek als common denominator een bindende factor, die niet alleen etniciteit maar 

zelfs nationaliteit weet te overstijgen. Uit het voorbeeld van José blijkt ook hoe muzikale discoursen belangrijke 

culturele uitingen zijn waar identificaties gevormd worden (cf. Eriksen 1998). 

We zien kortom dat muziek door andere muziekstijlen beïnvloed wordt en onderdeel kan zijn van een 

populaire jeugdcultuur waarmee jongeren zich op mondiaal niveau weten te identificeren. Het valt te verwachten 

dat deze vormen van sociale formatie in de toekomst aan populariteit zullen winnen omdat technologische 

verbeteringen en vernieuwingen de mondiale communicatie en interactie zullen intensiveren. Global youth 

culture, de naam zegt het al, is een stroming die zich heel duidelijk over de grenzen van de natiestaat afspeelt, op 

mondiaal niveau, maar desalniettemin een plaats krijgt binnen de Surinaamse staat en zich daar weer vermengt 

en nieuwe vormen aanneemt (de/reterritorialisatie). Zoals we zullen zien zijn er binnen de Surinaamse 

samenleving nog meer bindende labels waar te nemen die in een snel veranderende mondiale wereld aan kracht 

lijken te winnen.

                                                
61 Bezoek aan kawina-avond, waar enkel Inheemse bands optraden, 29 februari 2008.
62 Interview Hillary de Bruin, 3 april 2008.
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4.2 Religie, ala kerki bun?

Religie is een belangrijke common denominator in de Surinaamse samenleving. Hoewel modernisering en de 

daaruit voortvloeiende intensivering van mondiale processen in veel landen tot secularisering heeft geleid (e.g.

Baumann 1999), zien we dat religie in Suriname op vele plaatsen geenszins aan kracht inboet. Volgens 

Juergensmeyer (2002) hebben mondialiseringsprocessen ondermeer tot gevolg dat mensen een verlies van 

‘belonging’ ervaren en dit leidt tot een gevoel van machteloosheid. Tegelijkertijd wordt het verlies van 

vertrouwen in seculier nationalisme ervaren als een verlies van identiteit waardoor mensen bijvoorbeeld 

teruggrijpen op religieuze identificaties. Met dit in gedachte kunnen we religieuze identificaties in Suriname zien 

als een manier om zich toch ‘thuis’ te voelen binnen een seculier, niet-etnisch Surinaams nationalisme. 

Daarnaast is religie in Suriname, historisch gezien, altijd al een belangrijk emancipatoir instrument geweest (zie 

Vernooij 2002). Ook vandaag de dag zien we in Suriname dat religie instrumenteel ingezet wordt om bepaalde 

doelen te bereiken. Dhr. Hanuman zegt daarover: 

De groep christenen krijgt geld uit het buitenland. Dus als een arme Hindostaan zijn gezin niet kan 

onderhouden en ze kunnen een zak rijst krijgen bij de christelijke kerk, dan zijn we wel snel geneigd 

om te zeggen ‘ik ben christen’. Dus nu is er bijna een exodus van hindoeïsme naar christendom, vooral 

naar de jehovagetuigen. De jehovagetuigen zijn heel fanatiek en ze zijn ook bereid om je materieel te 

helpen. Je kunt dus ook materiële dingen krijgen, een huisje ofzo. Die situatie heb je in Suriname wel, 

en het wordt steeds erger. Dat mensen in ruil voor een pakketje met wat rijst, zout en suiker, die dingen 

doen.63

Naast het bieden van een veilige thuishaven in maatschappelijk en economische onzekere tijden (cf. Van der 

Pijl 2008) zijn religieuze stromingen altijd al een belangrijke (collectieve) identiteitsmarker geweest.

Kenmerkend voor Suriname is haar religieuze tolerantie. Niet alleen bekende Surinaamse gezegdes als ala kerki 

bun (alle geloven zijn goed) en obya a no fu 

yu, no spiti na ini (het heilige van de één 

mag je niet verachten) illustreren deze  

tolerantie, ook het veel geprezen gegeven 

dat in het centrum van Paramaribo een 

moskee zonder problemen naast een 

synagoge staat. Toch bestaan er ook in 

Suriname bepaalde religieuze spanningen. 

Ik citeer uit Times of Suriname van 3 april 

2008: “Het was voor Suriname een heel 

opvallende gebeurtenis: hindoebeelden 

beschadigd, en wel in de periode rond het Phagwafeest, dat dit jaar samenviel met de christelijke 

paasherdenking. We kennen dit niet als volk en we dachten dat de periode waarin dit mogelijk was reeds lang 

voorbij was.” Ofschoon de daders nog niet gepakt zijn en er geen duidelijkheid bestaat over de reden van de 

                                                
63 Interview Dhr. Hanuman, 24 april 2008.

Afbeelding 9: Keizerstaat, een moskee staat naast een synagoge  
(www.annefrank.org)
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vernielingen, wordt er druk gespeculeerd over de exacte toedracht en wijst men onder anderen naar 

hindoestanen die bekeerd zijn tot het christendom en geen geloof meer hechten aan de hindoebeelden. 

De ontsteltenis in de Surinaamse samenleving na deze vernielingen wijst erop dat men dit soort 

gebeurtenissen niet gewend is. Bovendien duiden de speculaties erop dat ondanks de wijdverspreide tolerantie, 

religieuze spanningen toch in de samenleving aanwezig zijn en dat niet iedereen alle kerki bun vindt. Dat de

religieuze tolerantie inderdaad maar tot een bepaalde hoogte gaat, werd bevestigd door ouders die zeiden dat 

hun kinderen niet met iemand van dezelfde etnische groep zou hoeven trouwen, maar dat ze het wel heel 

belangrijk vonden dat hun kind iemand van hetzelfde geloof zou trouwen. Dit suggereert dat religie als common 

denominator etniciteit weet te overstijgen. Het wordt bevestigd door de volgende woorden van Marilva. 

In de kerk leren wij, eenieder is één. Eenieder móet één zijn. Jij bent wit, jij bent zwart, jij bent 

bruin, jij bent geel, maar we zijn allemaal méns. Eenieder heeft gevoel. En God houdt van ons 

allen. Hij houdt niet alleen van Hindostanen of Creolen, nee, Hij houdt van eenieder. En we 

moeten ook als broers en zusters leven. Zo hoort het. 64

Hoewel religie de etnische verschillen binnen het geloof in zekere mate weet te overstijgen, creëren gelovigen, 

evenals ieder andere groepering, zijn eigen in- en outsiders. Dit wordt geïllustreerd door Marilva. Nadat ze mij 

het voorgaande citaat vol overtuiging verteld heeft, vraag ik haar wat ze zou doen als ze een moslimvriendje 

zou krijgen. Ze antwoordt: “Ik zou zeggen dat als hij niet kan ophouden [moslim te zijn] hij niet mijn man kan 

zijn want ze zijn niet goed.” Hieruit blijkt dat, hoewel religie de etnische verschillen wellicht weet te 

overbruggen, tolerantie van in ieder geval de streng gelovigen, niet zóver gaat dat de geloofsverschillen van 

ondergeschikt belang worden. Zodra het op relaties en trouwen aankomt, wordt het respect voor elkaars religie

ingeruild voor een onverzoenlijke houding. Molada, een vijftienjarig meisje met een prachtige zangstem 

waarmee ze ook wel eens in de kerk optreedt, vertelt: 

Kijk, je kunt een vriend pakken die niet uit de kerk is, maar dan zeg je gewoon ‘als je van me houdt 

dan kom je naar de kerk met me en geef je je leven aan de Here God’. Als hij dat niet wil dan gaat hij 

zijn eigen pad en dan ga jij je eigen pad. Kijk, je bent een vrouw, dus je moet altijd met je man praten 

van doe zo, doe dat. Jij moet ze het leren, want sommige mannen vergeten wat ze moeten doen. 

Meestal hebben vrouwen wel wijsheid om met de mannen te kunnen praten. In alle rust en liefde zeg je 

dan ‘ach, kom met me mee naar de kerk’ [met een heel lief stemmetje]. 65

De uitspraken van Marilva en Molada geven het belang aan van religie in het leven van Surinaamse kinderen. 

Zeker in de keuze van een partner blijkt religie, niet alleen voor ouders maar ook voor kinderen, vaak van groot 

belang te zijn. Uit gesprekken met kinderen bleek dat sommigen zich in eerste instantie religieus 

identificeerden, als moslim, christen of jehovagetuige, en pas in de tweede plaats als lid van een bepaalde 

etnische groep. Daar religie niet per definitie verbonden is met etniciteit, en we bij verschillende kerkdiensten 

                                                
64 Gesprek Marilva, 9 april 2008.
65 Gesprek Molada, 22 april 2008.
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kunnen zien dat verschillende etnische groepen aanwezig zijn66, blijkt dat religie als common denominator

sterker kan zijn dan etniciteit. Aangezien de grote religieuze stromingen wereldwijd verspreid zijn, is religie een 

common denominator die ook verder gaat dan natiestaatgrenzen en nationaliteit. Volgens Juergensmeyer (2002) 

zullen, met het oog op secularisering van de natiestaat en processen van mondialisering, steeds meer

transnationale religieuze allianties ontstaan waarmee mensen zich zullen identificeren (Juergensmeyer 2002: 

14-15). 

De pentecostalistische, evangelisch-charismatische beweging - een van de meest dynamische en snelst 

groeiende religieuze denominaties wereldwijd - geniet grote populariteit onder een omvangrijk deel van de 

Surinaamse bevolking. De bijzonder succesvolle uniforme reproductie van haar canoniek waar ook ter wereld, 

lijkt tegengesteld te zijn aan haar culturele aanpassingsvermogen (cf. Van der Pijl 2008). We zien bijvoorbeeld 

dat de pentecostalistische, evangelisch-charismatische beweging het bestaan van bijvoorbeeld winti67 níet 

onderkent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de broedergemeente en de katholieke kerk. De aanwezigheid van 

bepaalde spirituele entiteiten is reëel, maar dan wel als het werk van de duivel, dat bestreden dient te worden 

(Van der Pijl 2008). We zien hierin kortom elementen van continuering en herinterpretatie, die zo kenmerkend 

zijn voor allerhande mondiale processen in deze huidige wereldorde. Aan deze paradoxale spanning tussen 

enerzijds de homogene uitdraging van het geloof en anderzijds de aanpassing van bepaalde elementen binnen 

een specifieke omgeving, wordt wel het succes van de pentecostalistische, evangelisch-charismatische beweging 

genoemd (zie ook Van der Pijl 2008).

Uit een onderzoek van Liebe naar deze evangelisch-charismatische beweging, blijkt dat convergentie tussen 

verschillende etnische groepen binnen deze kerk groter is dan daarbuiten (Liebe 2004: 120). Baumann (1999: 

126) gebruikt de theorie van multiculturele convergentie om aan te geven dat verschillende etnische of religieuze 

groepen binnen één land op zoek gaan naar punten van overeenstemming. Hoewel een werkelijke eenheid 

binnen de gemeenten volgens nog niet bereikt is, doen vele geloofsaanhangers hun best de gelijkschakeling van 

alle etnische groepen te accepteren (cf. Liebe 2004). Huwelijken tussen gelovigen worden aangemoedigd, wat 

vaak resulteert in interetnische relaties. Hoewel er volgens Liebe (2004) méér interetnische huwelijken 

plaatsvinden bínnen de evangelisch-charismatische beweging die zij onderzocht heeft, dan daarbuiten, zien we 

ook in de rest van de Surinaamse samenleving dat er steeds meer kinderen geboren worden uit etnische 

gemengde en ook religieus gemengde ouders. Deze moksi-kinderen werden door verschillende informanten ‘de 

echte Surinamers’ genoemd. Zijn zij de werkelijke toekomst van Suriname?

4.3 De echte Surinamers?

Soms weet ik niet meer wat ik ben, echt niet. Iedereen is mix in mijn familie, en ik weet echt niet van wat 

allemaal hoor.
68

Dit waren de vertwijfelde woorden van Meghan, een elfjarig meisje uit de vijfde klas van de OS 

Maretraiteschool. Haar bruine kroesharen, lichtbruine huid en de scheefstaande lichte groenblauwe ogen

bevestigen haar afkomst uit een lijn van interetnische relaties. Veel Surinaamse kinderen, uit mijn eigen enquête 

                                                
66 Verschillende informanten vertelden dat er binnen hun kerk allerlei etnische groepen aanwezig zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
het voornamelijk christelijke informanten betrof, en dan specifiek uit de ‘nieuwe’ evangelisch-charismatische beweging (zie e.g. Liebe 
2004).
67 Winti is de ‘traditionele’ Afro-Surinaamse godsdienst. Winti wordt ook gebruikt om bovennatuurlijke geesten mee aan te duiden.
68 Gesprek Meghan, 23 april 2008. 
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bleek 38 procent, zijn geboren uit interetnische relaties. Eriksen (2003) benoemt deze categorie de ethnic 

anomalies: “These are groups or individuals who are ‘betwixt and between’, who are neither X nor Y and yet a 

bit of both. Their actual group membership may be open to situational negotiation, it may be ascribed by  a 

dominant group, or the group may form a separate group” (Eriksen 2003: 173). Mensen in Suriname die 

geboren zijn uit interetnische relaties noemen zichzelf, en worden door anderen, ‘mix’ genoemd. Sommigen van 

hen zijn geboren uit ‘pure’ ouders, dat wil zeggen uit ouders die zelf wél tot een bepaalde etnische groep 

behoren.69 Zij krijgen vaak als vanzelfsprekend de culturele gewoontes van de moeder mee en voelen zich 

derhalve ook meer verbonden met  de ‘etnische achtergrond’ van de moeder. Dit is echter geen standaardregel. 

Kinderen uit interetnische relaties kunnen zich eveneens met vaders kant identificeren en/of opportunistisch en 

instrumenteel gebruik maken van hun gemengde etnische achtergrond. Dit konden we zien in het voorbeeld van 

Ulrica waarin zij een bepaalde etnische kant ‘over-dan wel onder-communiceerde’ (pagina 34-35). Er zijn ook 

kinderen die zijn geboren uit ouders die zelf al ‘mix’ zijn.70 De kinderen die uit ‘mix- mix’ relaties geboren zijn, 

voelen zich vaak in geen enkele etnische groep thuis. De antropologe Ong (2002) spreekt over cultural 

mediators om aan te geven dat mensen die zich ‘tussen twee culturen in’ bevinden, als bruggenbouwer kunnen 

functioneren tussen de twee culturen (Ong 2002: 188-189). Hoewel Ong niet over etnisch gemengde kinderen 

spreekt, maar over Aziatisch-Amerikanen, zien we dat beide ‘categorieën’ go-betweens zijn en tussen twee (of 

meer) culturen of samenlevingen in zitten. Zij zouden een belangrijke rol kunnen spelen in het overbruggen van 

verschillen.

In een samenleving zoals Suriname waarbij, zoals blijkt uit hoofdstuk drie, etnische classificaties aan de 

orde van de dag zijn, kan het ontbreken van een ‘ondubbelzinnige’ etnische identiteit echter ook als een gemis 

ervaren worden. Meghan ‘weet niet wat ze is’ omdat ze zich in geen enkele etnische groep thuisvoelt. 

Opvallend is dat juist deze kinderen door veel van mijn informanten ‘de échte Surinamers’ werden genoemd.

Daarmee rijst de vraag of er ook een ‘algemene nationale cultuur’ is of zal komen waarmee deze kinderen zich 

identificeren. Er is - in meer of mindere mate - een nationaal bewustzijn waar te nemen en er zijn symbolische 

nationale zaken, zoals vlag en volkslied, doch dé nationale Surinaamse cultuur bestaat toch vooral uit het 

mozaïek van etnisch culturele uitingen. Maar wat is de positie van de kinderen die etnisch gemengd zijn en zich 

niet thuis voelen in de ene noch in de andere etnische groep? Zullen zij de basis gaan vormen van een 

overkoepelende nationale Surinaamse cultuur zoals maatschappelijk werkster mevrouw Elsschot denkt? Zij

zegt:

Op dit moment krijgen alle etniciteiten de gelegenheid om hun eigen ding te doen. De Hindostaan 

loopt met zijn sari rond en heeft zijn eigen cultureel centrum. De Creool en de Javaan hebben dat ook. 

Ze hebben hun eigen dingen, hun eigen culturele dagen, omdat het nog puur Hindostaans of puur 

Javaans of Creools is. Maar op het moment dat het gemengd is heb je niets puurs meer. Over een 

aantal jaar, als de meeste mensen gemengd zijn, ga je niet meer hebben dat de Javaanse migratie zo 

groot gevierd wordt. Het zal misschien wel blijven, maar niet zo groots en je zult zien dat ze dan 

                                                
69 Uit mijn eiquete bleek dat 26 procent van de kinderen geboren waren uit ‘pure’ ouders. Er zijn veel verschillende benamingen voor 
mensen geboren uit een etnisch gemengde relaties. Dogla is bijvoorbeeld de benaming voor een iemand geboren uit een Hinodstaan en een 
Creool. Zo heb je ook sambo, dit is iemand geboren uit een Indiaan en een Creool. Mulat is de naam voor mensen geboren uit een blanke en
een Creool. Zo zijn er nog specifiekere termen: bonkora is bijvoorbeeld de benaming voor een mulat met lichte ogen en licht haar.
70 Uit mijn enquête bleek dat 12 procent van de kinderen geboren was uit ouders waarvan tenminste één geboren was uit een interetnische 
relatie. Deze kinderen werden door mijn informanten ook wel moksimoksi (dooreengemengd) of moksipatu  (een gerecht van verschillende 
groenten en/ of vlees dooreen gemend) genoemd.
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misschien maar één cultuur dragen, maar ze dragen meerdere delen. Want als het op een gegeven 

moment zo gemengd is zal men uiteindelijk toch moeten komen tot iets dat iederéén bindt. Niet alleen 

die ene groep, maar iets dat iederéén bindt. Het zal niet heel gauw gebeuren, misschien dat de volgende 

generatie het nog mee maakt, maar ik denk wel dat het gaat komen.71

Eriksen (2003) geeft aan dat als de trend van interetnische relaties zich voort zet, dit uiteindelijk het einde zal 

betekenen van etniciteit zoals we het nu kennen. “There will be too many ‘anomalous’ individuals around to 

maintain clear-cut distinctions” (Eriksen 2003:176). Anderen zijn sceptisch over het verdwijnen van het belang 

van etniciteit. De antropoloog Carla Bakboord gelooft er niet in omdat ze denkt dat mensen zich altijd zullen 

willen onderscheiden, waardoor er altijd verschillen zullen blijven bestaan. Volgens haar zullen kinderen die 

‘bloedmix’ zijn, en van wie je aan het uiterlijk niet af kunt lezen tot welke etnische groep ze behoren, een 

bepaalde etnische kant kiezen. Carla Bakboord zegt hierover: 

Door het ontstaan van steeds meer mixen, ga je uiterlijk allemaal verschillende types zien, maar dan wil 

dat nog niet zeggen dat etniciteit op de achtergrond geraakt. Het kan juist misschien wel sterker naar 

voren komen omdat je juist wilt uitdragen van ‘dit ben ik’, om dat onderscheid te kunnen maken. […] Ik 

denk juist, door te erkennen dat er verschil is, dat dát je één maakt, zonder te erkennen dat je dan ook één 

moet zijn van eenheid in een groep. Maar juist erkennen dat het een samenleving is met meerdere 

culturen, meerdere etnische groepen, dat maakt dat je één kunt zijn.72

Bakboord acht de kans op het ontstaan van een nationale Surinaamse cultuur daarmee klein. Hoe deze processen

echter zullen gaan verlopen, blijft voorlopig nog een vraag die de toekomst wellicht zal beantwoorden. De laatste 

dertig jaar, na de Surinaamse onafhankelijkheid, zijn er in ieder geval in toenemende mate processen waar te 

nemen die in de richting wijzen van een Surinaamse eenheid waarin (etnische) verschillen steeds kleiner worden.

Er zijn tal van aspecten van samenleven waarin we vermenging en convergentie kunnen waarnemen en waaruit 

een toenemende eenheid blijkt. Volgens mijn informanten zien we dat nu vooral terug in de banale voorbeelden

van ‘het eten van elkaars eten en het meefeesten met elkaar’. Dit eten en feesten is de alledaagse werkelijkheid 

waarin Surinamers de vermenging terugzien en ervaren. Eveneens zien we het terug in muzikale discoursen, 

kledingstijlen, dans en zelfs in taal. Naast vermenging van etnische en religieuze groepen kunnen 

mondialiseringsprocessen tegelijkertijd leiden tot een verwijdering tussen groepen. Door mondialisering kunnen 

mensen bang zijn hun ‘eigen identiteit’ te verliezen en zich gaan richten op nationale, regionale en locale

ontwikkelingen (Slater 1998: 649) en teruggrijpen op hun ‘eigenheid’ of  ‘roots’ (zie ook Juergensmeyer 2002).

Deze spanning tussen enerzijds mondiale verbondenheid, universalisme en homogenisatie en anderzijds de 

zoektocht naar eigenheid, verschil en exclusief particularisme, noemen we de mondiale paradox.

In dit hoofdstuk heb ik willen aantonen dat mondialiseringsprocessen gevolgen hebben voor identificatie en

positioneringsprocessen, en zeker voor die van kinderen, omdat hun positie in de samenleving door deze 

processen verandert. Deze (her)nieuw(d)e zoektocht naar eigenheid en eenheid in multi-etnische samenlevingen, 

genereert vormen van sociale formatie die sterke post-nationaal en post-etnische karaktertrekken hebben. Ik heb 

                                                
71 Interview mevrouw Elschot, 18 april 2008.
72 Interview mevrouw Bakboord, 28 april 2008.
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ervoor gekozen om dieper in te gaan op global youth culture en religie, omdat beide door Surinaamse kinderen 

als belangrijke identificaties naar voren werden gebracht. Deze common denominators geven een indicatie voor 

mogelijkheden van sociale formatie in een wereld die in toenemende mate zal mondialiseren. Eriksen (2003) 

blikt in zijn boek Ethnicity and Nationalism vooruit naar dergelijke niet-etnische allianties. Hij geeft aan dat, 

zeker door de toename van ethnic anomalies, etnische loyaliteiten van steeds minder belang zullen worden in 

samenlevingen waar steeds meer interetnische huwelijken plaatsvinden. Hoewel ik zeker niet wil beweren dat 

etniciteit in Suriname een ondergeschikte rol speelt, zien we wel dat andere classificaties evengoed hun invloed 

doen gelden in het dagelijks leven van veel Surinaamse kinderen. Sociale identiteiten worden in de empirie 

continu geconstrueerd en herschapen (Eriksen 2003: 174). Het ligt voor de hand dat etnische identificaties een 

steeds minder grote rol gaan spelen wanneer het sociale en culturele belang ervan af zal nemen. Zeker met de 

toename van ethnic anomalies zal de relevantie én de mogelijkheid afnemen om sterke scheidingslijnen tussen 

etnische groepen te trekken. Andere identificaties, zoals vormen van global youth culture en religieuze 

identificaties, zullen dan in toenemende mate een rol gaan spelen in de classificatie van mensen. 

In dit hoofdstuk heb ik religie en global youth culture als voorbeeld gegeven van mogelijkheden van niet-

etnische identificaties. Beide common denominators creëren tevens ruimte voor post-nationale verbanden in een 

mondiaal tijdperk. Aangezien zowel etniciteit en nationaliteit een dermate belangrijke betekenis hebben in 

samenlevingen wereldwijd, acht ik de kans dat deze verdwijnen zeer klein. Wél denk ik dat het geoorloofd is te 

stellen dat ándere vormen van identificatie de bestaande vormen zullen relativeren. Juist bij de Surinaamse post-

onafhankelijkheidsjeugd komen we deze niet-etnische identificaties tegen.73 Niet alleen omdat deze kinderen 

zich door hun leeftijd met elkaar verbonden voelen maar meer nog omdat andere identificaties belangrijker of 

passender worden dan de etnische identificatie. In een tijd waarin mondiale media een prominente rol spelen in 

het leven van kinderen en hen beïnvloeden, kúnnen we kinderen niet langer als ‘mensen-in-wording’ zien zonder 

eigen stem of agency. Juist door mondialiseringsprocessen worden kinderen blootgesteld aan invloeden van 

buiten de familie, etnische groep en de eigen samenleving. Identificaties met bijvoorbeeld global youth culture

nemen derhalve in toenemende mate een prominentere plaats in. Zowel binnen de multimedia als binnen de 

economie wordt er gretig ingegaan op de behoeftes van deze jonge generatie consumenten. De jeugd is big-

business, want met eigen ideeën, interesses en verlangens zijn zij belangrijke deelnemers aan deze commerciële 

markt. Evenals Lee (2001) en Epstein (1998) pleit ik ervoor om kinderen niet enkel als consumenten serieus te 

nemen, maar hen ook serieus te nemen binnen (antropologisch) onderzoek. Want, zoals Bergraaf (1997) zegt:  

“Not what we are, will be or will become is crucial to the development of mankind and the nation but what our 

children are, will be or will become”.

                                                
73 Ook Eriksen (1998) laat zien dat jongeren op Mauritius in dezelfde leeftijdsgroep meer met elkaar gemeen hebben dan de betreffende 
ouders, en dat er onder de jeugd meer interetnische contacten zijn.
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5. Tot besluit

Gedurende mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar verschillende common denominators waarmee 

Surinaamse kinderen in Paramaribo zich identificeren en heb ik onderzocht hoe zij zich positioneren binnen deze 

multi-etnische, mondiale samenleving. In deze scriptie heb ik kinderen centraal gezet in het vraagstuk omtrent de 

paradox van de multiculturele samenleving. Deze paradox komt tot uiting in het spanningsveld tussen 

verscheidenheid en uniformiteit, met enerzijds de universalistische ethiek van het staatsnationalisme en 

anderzijds de particularistische ethiek van groepsidentiteiten (zie Baumann 1999; Benhabib 2002). 

Suriname heeft al langer dan veel andere landen te maken met culturele en etnische pluriformiteit: de 

zoektocht naar nationale eenheid waarin plaats is voor verschillen kent een zekere historie. Onderwijs speelt in 

het algemeen een belangrijke rol in het uitdragen en vormen van de nationale eenheidsgedachte (Anderson 1983; 

Gellner 198374). Ook in Suriname zien we dat het onderwijs, met name op de openbare scholen, sterk 

nationalistisch gekleurd is. Een belangrijk kenmerk van het Surinaamse nationalisme is dat het niet mono-etnisch 

is, maar kan worden gekenmerkt als two nationalisms: binnen het supra-etnisch nationalisme is plaats voor 

verschillende etnische groeperingen.. De viering van de etnische en religieuze diversiteit is onderdeel van het 

staatsnationalisme. De eenheidsgedachte die door het onderwijs uitgedragen wordt is voornamelijk supra-etnisch 

van aard. Het uit zich onder meer in de verplichte schooluniformen, de dagelijkse vlaggengroet en de vele 

afbeeldingen van de Surinaamse vlag in de schoolboekjes, waarin samenwerking en onderlinge gelijkheid 

gepropageerd wordt. Deze nadruk op Suriname, op eenheid en solidariteit, heeft vooral een hoge vlucht genomen 

na de onafhankelijkheid, met name na de coup van Bouterse in 1980. Het herschrijven van geschiedenisboeken 

speelde een belangrijke rol in het afrekenen met de koloniale overheersing en het vormen van nationale 

solidariteit.75 Ondanks deze ‘surinamisering’, staat de mate van eenheid nog altijd ter discussie (zie Van der Pijl 

2005). Veel Surinamers voelen zich op nog immer de eerste plaats deel van een etnische groep, en daarná pas 

Surinamer (e.g. Oostindie 2000). Vandaar dat ik de Surinaamse samenleving typeer als een verdeelde eenheid.

Kinderen worden vooral thuis (vanuit de familie) bewust gemaakt van (etnische) verschillen. Doordat de 

etnische en religieuze achtergrond van de ouders, en dan vooral van de moeder, door gewoonte en gebruiken op 

veelal non-verbale manier op de kinderen wordt overgedragen, is kennis van en begrip voor andere 

bevolkingsgroepen gering. Daar kinderen in hun vrije tijd veelal thuis zijn, blijven contacten, buiten school om, 

vaak beperkt tot de eigen familie en de ‘eigen’ etnische groep.  Op momenten dat etnische groepen zich door 

middel van bepaalde culturele uitingen presenteren, zoals bijvoorbeeld het geval is bij dansvoorstellingen of 

muzikale optredens, gebeurt dit doorgaans op een essentialistische manier. Hierdoor worden verschillen tussen 

groepen juist benadrukt in plaats van dat er naar overeenkomsten gekeken wordt. Het ‘vieren van de verschillen’  

komt zodoende met name tot uiting in gereïficeerde beelden van cultuur, zoals ‘typerende’ klederdrachten en 

‘traditionele’ muziek. Dit heb ik in navolging van Baumann (1999) een red boots multiculturalism genoemd. In 

een multi-etnische samenleving als Suriname zien we echter dat er ook veel convergentie en interactie tussen 

mensen van verschillende etnische groepen is. Deze convergentie en interactie tussen etnische groepen zien we 

niet alleen terug binnen religieuze gemeenschappen en in interetnische huwelijken, maar ook in kleine alledaagse 

                                                
74 Zie Gellner 1983 voor de ontwikkelingen in Europa en de rol die het onderwijs gespeeld heeft in het uitdragen en vormen van nationale 
identiteit.
75 Zie ook Anderson 1983 en Gellner 1983 over het herschrijven van geschiedenis als belangrijk middel tot het vormen van (abstracte) 
nationale identificaties..
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gebeurtenissen, zoals het eten van elkaars eten, het meevieren van elkaars feesten en zelfs in het kopen van 

groentes op de markt: “Mensen kopen dan niet bij iemand van hun eigen etnische groep, maar gewoon waar het 

het goedkoopste is”.76 In de praktijk van elke dag zien we dan ook dat mensen zich in verschillende situaties 

anders kunnen identificeren, waarbij opportunistische motieven niet mogen worden onderschat. In situaties waar 

we convergentie waarnemen, zien we duidelijk het fluïde, constructionistische en flexibele karakter van identiteit 

(Baumann 1999; Benhabib 2002; Sen 2006; Ghorashi 2003).

In dit onderzoek heb ik de focus bij kinderen gelegd, omdat kinderen de toekomst zijn van iedere 

samenleving (cf. Berggraaf 1997; Thiong’O 1993). Hoewel de eigen agency van kinderen vaak in twijfel wordt 

getrokken en hun kijk en mening niet waard wordt geacht om naar te luisteren (cf. Stephens 1995; Epstein 1998; 

Lee 2001), zorgen processen van mondialisering ervoor dat kinderen niet langer als ‘mensen in wording’ gezien 

kunnen worden. Hoewel kinderen in de geschiedenis niet altijd als aparte groep beschouwd werden en  kind-

zijn (childhood) derhalve een ‘moderne’ constructie is (Ariès 1962), ontstond ten tijde van de opkomst van 

natiestaten het beeld van kinderen als wezens die afhankelijk zijn van de zorg en bescherming van volwassenen 

(Stephens 1995; Epstein 1998; Theis 2001; Lee 2001). Tegenwoordig voldoet het beeld van kinderen als 

afhankelijke wezens echter niet langer, omdat zij in toenemende mate beïnvloed worden door elementen van 

buiten de opvoeding, met name moderne vormen van massamedia zoals films, advertenties en televisieshows 

(Stephens 1995; Barber 1998; Giroux 2000). Hierdoor is de positie van kinderen in een mondiaal tijdperk 

veranderd en neemt het belang toe om gedegen onderzoek te doen naar het complexe proces van identificatie-

en positioneringsprocessen bij kinderen (Stephens 1995; Lee 2001). Antropologisch onderzoek is uitermate 

geschikt voor de studie naar kinderen en de manier waarop zij zich identificeren en positioneren in 

samenlevingen die steeds multicultureler en mondialer van karakter worden. Zowel Lee (2001: 49) als James & 

Prout (1997: 8) geven aan dat etnografisch onderzoek als strategie een benadering is waarbij ervaringen van 

kinderen  (childhood) en de positie van kinderen in de samenleving, aan het licht kunnen komen. Zoals ik in de 

inleiding beschreven heb, kan het opbouwen van rapport bij kinderen veel tijd in beslag nemen. Het optekenen 

van stambomen kan een hulpmiddel zijn bij het laten praten over familie en familierelaties en om een beeld te 

krijgen van de (soms ingewikkelde) gezinssituatie.

Uit mijn bevindingen blijkt dat er in Suriname naast een nationale eenheid vooral een etnische - en in 

bepaalde mate ook religieuze -verdeeldheid overheerst. Tegelijkertijd toont mijn onderzoek aan dat Surinaamse 

kinderen op een flexibele manier om weten te gaan met deze verdeelde eenheid, wat tot uiting komt in de 

praktijk van dual discursive competence. Hoewel kinderen zich in verschillende situaties zowel nationaal als 

etnisch weten te identificeren en positioneren, zijn er tal van andere identificaties waar te nemen die belangrijk 

zijn in het leven van kinderen in Paramaribo. Identiteit is dan geen vaststaand, noch een eenduidig gegeven, 

maar flexibel inzetbaar en pluraal van karakter. Naast etniciteit en nationaliteit ben ik in het laatste hoofdstuk 

ingegaan op hedendaagse beleving van identificaties van kinderen die niet etnisch en zelfs niet nationaal te 

noemen zijn, en dan vooral toegespitst op religie en global youth culture. Deze fenomenen overstijgen etniciteit 

en zullen in een toenemende mondiale wereld vermoedelijk steeds meer betekenis krijgen. Met het oog op de 

intensivering van wereldwijde verbindingen, lijkt het idee van de natiestaat een sleets begrip geworden (Beck 

2001; Wimmer 2002; Raven 2007). Hoewel Eriksen (1998, 2003) in zijn zoektocht naar common denominators

vooral veel waarde hecht aan de homogeniserende werking van mondialisering, zorgen mondialiseringprocessen 

                                                
76 Uit een interview met Hillary de Bruin, 3 april 2008.
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evengoed voor het teruggrijpen van groepen naar ideeën aangaande hun eigen etnische, religieuze of nationale 

identiteit die de eigen groep te kunnen (her)definiëren en houvast bieden in de ‘chaotische’ mondiale wereld

(Slater 1998: 649; Gupta & Ferguson 1997; Juergensmeyer 2002). Hedentoft & Hjort (2002) geven aan dat, 

hoewel mondialisering vergaande gevolgen heeft voor nationale identiteit, mondiaal wereldburgerschap een 

illusie is. Nationale identiteit is volgens hen niet langer de voornaamste identiteitsmarker maar er zijn volgens 

Hedentoft & Hjort meerdere vormen van loyaliteit ontstaan waaruit men kan kiezen om zijn of haar identiteit 

vorm te geven. De komst van deze keuzemogelijkheid heeft er tegelijkertijd toe geleid dat de behoefte is 

ontstaan om de natiestaat te ‘redden’ door er een nieuwe invulling aan te geven. Een natiestaat die ergens tussen 

conservatief nationalisme en de grenzeloosheid van mondialisering zit77 (Hedentoft & Hjort 2002). In Suriname 

lijkt het natiestaat probleem opgelost: binnen het idee van two nationalisms is plaats voor zowel een supra-

etnische eenheidsgedachte, als voor het vieren van verschil. Toch zien we dat in Suriname etniciteit evengoed 

aan nationaliteit gekoppeld is, omdat de acceptatie van de verschillende etnische groepen slechts voor bepáálde 

groepen geldt. Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd, maar de toekomst zal meer licht op de zaak 

doen schijnen.

In mijn onderzoek naar kinderen in multi-etnisch, multi-religieus en gemondialiseerd Suriname, heb ik mijn 

aandacht speciaal gericht op de invloed van opvoeding (school en thuis) enerzijds en die van 

mondialiseringsprocessen anderzijds op nationale en etnische identificatie, oftewel op locaal-nationale alsook op 

supra-nationale invloeden. Tot deze laatste behoren de identificatieprocessen waarin etniciteit en nationalisme en 

ondergeschikte rol spelen. Deze common denominators wijzen ons op de mogelijkheid van het bestaan van 

sociale formaties die niet per definitie gekoppeld zijn aan etniciteit en nationaliteit. Zij attenderen ons op 

bindende labels die in een mondiale, multi-etnische wereld aan belang zullen winnen. Een wereld die verder 

reikt dan etnische en nationale identificaties. Een wereld van de toekomst, waarin de kinderen van nu de 

hoofdrolspelers zullen zijn. 

                                                
77 In het debat omtrent mondialisering en de crisis van het koppelteken (natie en staat vallen niet langer samen) zijn twee stromingen waar te 
nemen. De eerste wordt aangeduid met de term kosmopolitisme, ofwel het radicaal universalistische argument. Deze stroming pleit voor een 
transnationalisering van de staat. De grenzen moeten helemaal open en er mogen geen beperkingen meer zijn. Het civiel republikeinse 
argument is de tweede stroming. Zij erkent een politieke civiele gemeenschap, maar wil burgerschap verlenen op basis van een republikeins 
bewustzijn en wil daarmee de nationalistische gevoelens loskoppelen van de staat (Benhabib 2002: 187-186). 
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Bijlage 1: Lijst van informanten

Kinderen
Carol Javaan/ Christen
Denzel Creool/ Jehovagetuige
Fatima Hindostaan/ Moslim
Franciska Javaan/ Moslim
Hosea Marron/ Christen
Marilva Creool/ Christen
Meghan Mixmix/ Katholiek 
Molada Marron/ Christen
Orlando Hindostaan mix Javaan/ geloof speelde geen grote rol
Pooja Hindostaan/ Hindoe
Ramona Indiaan mix Creool/ Christen
Shalen Hindostaan/ Hindoe
Stephen Creool mix/ Christen
Ulrica Hindostaan mix Creool/ Christen 
Vikash Hindostaan/ Hindoe
Vivian Chinees/ geloof speelde geen grote rol

Opvoeders
Noritha Moeder Hosea 
Veronica Moeder Molada
Nadia Moeder Ulrica 
Noritha Moeder van Hosea
Amanda Moeder Marilva
Soenita Machadew Moeder Pooja en Vikash 
Niermala Phagoe Oma van Pooja en Vikash
Saemintra Stiefmoeder Orlando 
Carla Lamsberg Directice Berkenveldschool
Mevrouw Pultoo Directrice OS Maretraite
Mevrouw Carbin Directrice Oranjeschool
Grace Bisvano Docent klas zes Oranjeshool 
Martha Calor Docent klas vijf Oranjeshool
Ria Wolfram Docent klas vijf OS Martreite en onderdirectrice
Annette Cruden Docent klas vijf OS Martreite
Karlijn Habraken Docent op een Nederlandse school

Andere informanten
Mevrouw Breeveld Hoofd curriculum ontwikkeling (MINOV)
Meneer Hanuman Medewerker curriculum ontwikkeling
Mevrouw Marl  Spreekbuis Jehova getuigen
Hillary de Bruin Hoofd Cultuurstudies (MINOV)
Carla Bakboord Antropologe
Meneer Eersel Linguïst
Wilgo Baarn Medewerker Na Arbeid Komt Sport (NAKS)
Agnes Ritfeld Medewerkster projecten christelijk onderwijs Suriname (PCOS)
Mevrouw Elschot Maatschappelijk werkster via stichting Surinaams centrum voor

educatie en training (SUCET) 
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Bijlage 2: Bijgewoonde activiteiten 

Datum Activiteit Organisatie/ Locatie
14 februari 2008 verjaardagsfeest Indiaanse familie
16 februari 2008 verjaardagsfeest Creoolse familie
21 februari 2008 Opnames Hindostaanse film, (kleding 

en rituelen)
Projecten Christelijk Onderwijs Suriname in 
samen werking met Cultuurstudies

22 februari 2008 Hindostaanse film (eten) Projecten Christelijk Onderwijs Suriname in 
samen werking met Cultuurstudies

22 februari 2008 Lezing Prof. Dr. Ruben  Gorwichian Anton de Kom Universiteit
28 februari 2008 Workshop eduactieproject 

Hindostaanse cultuur
Projecten Christelijk Onderwijs Suriname in 
samen werking met Cultuurstudies

29 februari 2008 Kawina, inheems optreden Cultureel Centrum Suriname
7 maart 2008 Dede Oso Creoolse familie
7 maart 2008 Drumworkshop Cultureel Centrum Suriname
8 maart 2008 Uitvoering drumworkshop Cultureel Centrum Suriname
Maart en April Tekenlessen Nola Hattermaninstituut
18 maart 2008 Klassenuitje naar Fort Zeelandia Mevrouw Wolfram, OS Maretraite
22 maart 2008 Holi Phagwa feest Palmentuin
24 maart 2008 Verjaardagsfeest Creoolse familie
1 april 2008 Rap workshop Stibula
6 april 2008 Kerkdienst Tabernacle Faith and Love
7 april 2008 Workshop educatieproject Creoolse 

cultuur
Projecten Christelijk Onderwijs Suriname in 
samen werking met Cultuurstudies

20 april 2008 Verjaardagsfeest Hindostaanse familie
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Bijlage 3: Enquête

Ik ben een 0 Meisje Datum …….februari 2008
0 Jongen

Ik ben … …jaar oud

 Ik zit op de ……………………………………………..…..school, in de ……….……..klas
 Ik ben zelf

0 Creools
0 Hindostaans
0 Javaans
0 Chinees
0 Marron/ Bosneger
0 Inheems/ Indiaans
0 Mix van ……………………………………..……en…….………………………………..

0 Anders, namelijk…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..........
 Mijn vader is

0 Creools
0 Hindostaans
0 Javaans
0 Chinees
0 Marron/ Bosneger
0 Inheems/ Indiaans
0 Mix van ………………………………….……...en…………………………………….....

0 Anders, namelijk…………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………
 Mijn moeder is

0 Creools
0 Hindostaans
0 Javaans
0 Chinees
0 Marron/ Bosneger
0 Inheems/ Indiaans
0 Mix van……………………………………..en…………...………………………………

0 Anders, namelijk…………………………………………………………………………..

Mijn religie is………………………………………………………………………………..

Mijn hobby’s zijn…………………………………………………………………………….

Mijn favoriete tv-programma is……………………………………………………………...

Mijn favoriete muziek is……………………………………………………………………..

Mijn idool (held) is…………………………………………………………………………..

Mijn lievelingsgerecht is…………………………………………………………………...
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 Op school ga ik het meeste om met 
0 Creolen
0 Hindostanen
0 Javanen
0 Chinezen
0 Marrons/ Bosnegers
0 Inheemsen/ Indianen
0 Mix van ……………………….………..en……………………..…………………………

0 Anders, namelijk…………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..
 Buiten schooltijd ga ik het meeste om met 

0 Creolen
0 Hindostanen
0 Javanen
0 Chinezen
0 Marrons/ Bosnegers
0 Inheemsen/ Indianen
0 Mix van ……………………….………..en……………………..…………………………

0 Anders, namelijk…………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..
 Mijn ouders gaan het meeste om met

0 Creolen
0 Hindostanen
0 Javanen
0 Chinezen
0 Marrons/ Bosnegers
0 Inheemsen/ Indianen
0 Mix van ……………………….………..en……………………..…………………………

0 Anders, namelijk…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….
 Als ik later ga trouwen, trouw ik het liefst met een

0 Creool
0 Hindostaan
0 Javaan
0 Chinees
0 Marron/ Bosneger
0 Inheemse/ Indiaan
0 Mix van ……………………….………..en……………………..…………………………

0 Anders, namelijk…………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..
0 De bevolkingsgroep maakt mij niet uit 

 Ik trouw het liefst met iemand uit die bevolkingsgroep omdat……………………...………

………………………………………………………………………………………...................

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête!
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Bijlage 4: Stamboom Marilva
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Bijlage 5: Gedicht ‘Ik zou jullie willen binden’

Ik zou jullie willen binden 

tot één volk

zonder dat dit een sprookje blijft

want in woord zijn wij Surinamer

maar in daad nog steeds neger,

hindoestani, javaan of chinees

kon ik jullie huid veranderen

je hart genezen

in één volmaakt gebed

het zoveelste verzoek

loop niet blind door dit land meer

speel met kinderen

die je bloedgroep niet dragen

spreek de talen van al onze volken

zoals je eet het menu van de wereld

ik zou jullie willen binden tot een volk

zonder dat dit een sprookje blijft

Shrinivási 

Uit: Oog in Oog (frente a frente) 1974
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Bijlage 6: Gedicht ‘Wan bon’

Wan bon

Someni wiwiri

Wan bon

Wan liba

Someni kriki

Ala e go na wan se

Wan ede

Someni prakseri

Prakseri pe wan bun mus de

Wan gado

Someni fasi fu anbegi

Ma wan Papa

Wan Sranan

Someni wiwiri

Someni skin

Someni tongo

Wan pipel

Eén boom 

zovele bladeren, 

Eén boom.

Eén rivier 

zoveel kreken, 

allen stromen naar zee.

Eén hoofd

zoveel gedachten, 

gedachten die goed zijn.

Eén God 

zoveel manieren van aanbidden, 

maar Eén vader.

Eén  Suriname 

zovele haar typen, 

zoveel huid tinten, 

zoveel talen,

Eén Volk

R. Dobru 

Uit: Flowers must not grow today 1973


