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“Like most other humans, I am hungry. But there is more than that. It seems to
me that our three basic needs, for food and security and love, are so mixed and
mingled and entwined that we cannot straightly think of one without others. So
it happens that when I write of hunger, I am really writing about love and
hunger for it… and warmth and richness and fine reality of hunger satisfied…
and it is all one”. (Fisher in Counihan en Esterik,1997: Voorwoord)
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Glossarium
Antroewa

Bittere vrucht die lijkt op een groene tomaat; wordt als
groente gebruikt.

Batjaw

Gezouten kabeljauw, gedroogde zoute vis

Bakra

(witte) Hollander.

Bitaw’wiri

Heester met groenwite bloempjes in de oksels; de jonge
bladeren worden als groente gebruikt.

Cassave

Plantsoort,bestaat uit zoete en bittere soort. Wortel van
zoete soort wordt gebruikt voor gerechten in voornamelijk
de Inheemse keuken.

Dagublat

Als groente gebruikt wild kruid met slappe stengels
en lichtpaarse bloemen.

Djogo

Literfles Parbobier.

Goedangan

Gerecht afkomstig uit de Javaanse keuken bestaande uit
gropesi,kool, kousenband, klaroen of dagublat
geserveerd met kokossambal, kroepoek en gekookte
stukken ei.

Gropesi

Taugé

Heri heri

Gerecht van gekookte aardvruchten.

Kwakoe festival

Multicultureel festival in de Bijlmer, Amsterdam

Kwi-kwi

Kleine donkergrijze gepantserde meervallen; leven in zoet
water.

Maggiblok

Stukje vlees- of groentenextract, dat bij bereiding van
soep, saus e.d. gebruikt wordt

Moksi alesi

Rijstgerecht waarin verschillende ingrediënten zijn
verwerkt.

Moksi meti

Gerecht afkomstig uit de Chinese keuken met
verschillende vleessoorten

Nyan switi

Smakelijk eten.

Pastei

Gerecht afkomstig uit de Joodse keuken, bestaande uit
deeg gevuld met kip, wortel en doperwten.

Pindasambal

Bijgerecht afkomstig uit de Javaanse keuken dat
geserveerd wordt bij het gerecht pityel.

Pindasoep

Soep bestaande uit o.a. kip, zoutvlees en pindakaas
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Pityel

Gerecht afkomstig uit de Javaanse keuken, bestaande uit
kousenband, gropesi, dagoeblad en kool geserveerd met
pindasambal.

Pom

Een gerecht van kip en tayer.

Roti

Gerecht afkomstig uit de Hindoestaanse keuken. Grote
pannenkoek voor het eten van vlees en groenten.

Rotishop

Eetgelegenheid waar voornamelijk gerechten uit de
oorspronkelijk Hindoestaanse keuken verkocht worden.

Saoto

Kippensoepafkomstig uit de Javaanse keuken, bestaande
uit o.a. kip, gropesi, gebakken aardappel en bouillon.

Seroendeng

Bijgerecht afkomstig uit de Javaanse keuken.
Mengsel van geschaafde kokos, pinda’s, gebakken
uien en specerijen.

Sranan fowru

Surinaamse kip.

Sranaman

Surinamer.

Sranantongo

Neger Engels.

SRD

Surinaamse dollar. (1 euro is ongeveer gelijk aan 3,5 srd)

Switi Sranan

Het mooie Suriname.

Tayer

Voedselplant gekweekt voor de knol en de bladeren.

Teloh

Snack van gefrituurde cassave met gebakken batjaw.

Tjauw-min

Dunne Surinaams-chinese bami.

Tori

Verhaal; vertelling; relaas; verslag

Warung

Javaans eethuis

Zoutvlees (sowtmeti)

Sterk gezouten rundvlees dat in pekelwater wordt
bewaard.

Voor het glossarium en het verdere gebruik van woorden uit het sranangtongo heb ik gebruik gemaakt van het Prisma
woordenboek (2005) Sranangtongo- Nederlands en Nederlands Sranangtongo. Betekenis van woorden heb ik aangevuld met
bevonden data uit empirisch materiaal.

7

8

masterthesis Jolijn van Duijnhoven

Kaart van Suriname

Bron:www.infoplease.com
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Proloog
Mi na banketi na batra, tesi mu yu sa kon baka.
Dit prachtige Surinaamse spreekwoord betekent ‘dit smaakt naar meer’.
Onderzoek doen naar eten smaakt in Paramaribo in alle opzichten naar
meer. Voor mijn vertrek had ik wel het vermoeden dat onderzoek doen
naar eten leuk zou zijn. Toch was het nog fijner en smakelijker dan ik had
verwacht. Hiervoor moet ik alle geweldige mensen bedanken die ik in
Suriname heb mogen ontmoeten. In de eerste plaats wil ik al mijn
informanten bedanken voor de prachtige tori’s, en de mooie ervaringen. In
het bijzonder het geweldige vertrouwen van Theo Wimpel en de
inspirerende gesprekken die ik met hem heb gehad. Ook mijn collega’s
van De Waag wil ik bedanken voor de gezelligheid en grappen die het
samenwerken tot een plezierige ervaring maakten. Toekhina en Erwin,
naast geweldige informanten zijn jullie vooral bijzondere mensen die ik
niet snel zal vergeten. Ik denk nog iedere dag aan de heerlijke broodjes en
het gezellige samenwerken in de broodjeswinkel. De rest van de familie
waar ik bij woonde wil ik bedanken voor hun gastvrijheid, het heeft mijn
onderzoek extra kleur gegeven.
Jonathan, Jonne en Gerrie, ik denk vaak terug aan de leuke stapavonden
en de avontuurlijke uitstapjes op het land. Natuurlijk kan ik de rest van de
familie Jagroup niet vergeten. Het heerlijke eten, de kooklessen en de
ongelofelijke gastvrijheid hebben me een tweede thuis gegeven in
Suriname. Met pijn in mijn hart ging ik dan ook weer terug naar huis.
Vol goede moed en vol met mooie verhalen ben ik begonnen met
schrijven, dit was een geweldige en vooral leerzame ervaring. Graag wil
ik mijn begeleider, Yvon van der Pijl, bedanken voor haar uitgebreide
feedback en deskundigheid.
Voor alle interesse in mijn veldwerk en het schrijven mijn scriptie wil ik
mijn vrienden en familie bedanken.
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In het bijzonder Rene en Mirjam voor de kopjes koffie en de feedback, Ed
en Gisèle voor de kritische noot, Thijs voor de mooie opmaak, Marloes,
voor het opfleuren van de lange dagen in de bibliotheek en last but not
least, pap, mam en Marten voor jullie onvoorwaardelijke vertrouwen.
Jolijn van Duijnhoven
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1. Inleiding Nyan switi
1.1 Met een extra portie vitamine L
Muziek dendert uit de boxen aan de Waterkant. Aan verschillende tafeltjes
onder bomen en Parbo parasollen zitten mensen te genieten van het uitzicht op
de Surinamerivier met een Djogo op tafel. Bier kent hier geen tijd dus elk
moment van de dag is een goed moment voor een biertje. In een literfles zit
meer dan je lief is in deze temperatuur en delen is dan ook de beste optie om te
kunnen genieten van een koud biertje. Bij deze typisch Surinaamse drank kan
eten niet ontbreken. De eerste stap is om een rondje te maken langs de
verschillende eettentjes. De geuren van het eten komen op je af en de keuze
wordt steeds moeilijker. Dat ieder gerecht smakelijk ligt uitgestald in houten
vitrinekasten helpt ook niet bij de keuze. De moksi alesi ziet er smakelijk uit,
maar die saté ruikt alleen al verrukkelijk en je hebt gehoord dat ze in dat andere
tentje heerlijke saoto soep hebbenDe hitte en je rammelende maag dwingen je
nu toch echt om een keus te maken. Maar och, uiteindelijk maakt het niet uit,
want wat je ook kiest, de smaak is hemels en doet je al het andere vergeten.
Nyan switi.
Mijn onderzoek naar eten was geen straf. Dat moge duidelijk zijn. Eten in
Suriname is een must en een heerlijke bezigheid. Iedereen eet graag in
Suriname en het eten wordt in overvloed aangeboden thuis en op straat. Niet
alleen wordt er in overvloed gegeten, ook wordt er in overvloed over
gesproken. Tijdens een bezoek aan Curaçao1 moet je bij Jaanchies hebben
gegeten. Hij weet wel hoe het moet. Hij verkoopt zijn eten met een toewijding
en enthousiasme waar niemand aan kan ontkomen. Als wandelende menukaart
komt hij aan je tafeltje zitten om te vertellen wat er die dag allemaal gegeten
kan worden.

1

Tijdens mijn onderzoek ben ik een week op Curacao geweest, hier zag ik duidelijke overeenkomsten met
Suriname in de publieke eetcultuur maar ook belangrijke verschillen.
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“En dit alles wordt geserveerd met een extra portie vitamine L.” zegt hij met
een mysterieuze lach op zijn gezicht. Vragend kijken zijn gasten hem aan.
“Liefde” zegt hij lachend, “dat maakt het eten hier zo lekker”. 2
Surinamers hoeven geen woorden vuil te maken aan de liefde voor eten. Alles
wat met het bereiden, praten over en het eten zelf te maken heeft komt met een
extra portie L. Smakelijk praten over eten en het bereiden ervan is onderdeel
van het leven. Wandelen is het juiste voorbeeld om de vanzelfsprekendheid en
liefde voor eten te laten zien. Wandelen in Suriname kent een andere betekenis
dan wandelen in Nederland. Omdat het hier om een vorm van
vrijetijdsbesteding gaat. “Wandelen is eigenlijk zo, dat je buiten de deur gaat,
en je gaat even lekker iets eten aan de Waterkant of je rijdt even een stukje met
de auto en dan neem je ergens bij een warung ofzo wat lekkers. Dat je eigenlijk
niet voor je werk of iets anders wat hoeft te doen maar dat je vrij bent en dan
even kunt genieten”.3 De vanzelfsprekende koppeling van vrije tijd aan het eten
van iets lekkers laat de verwevenheid van eten met het leven in Suriname zien.
Op verjaardagen, bruiloften, begrafenissen en zakelijke bijeenkomsten, overal
verwacht men eten. Nellie Bakboord geeft deze liefde van Surinamers een stem
in haar column.
"Let maar op, na 25 woorden beginnen Surinamers te praten over eten", zegt Georgine en op
haar lief gezicht verschijnt een innemende glimlach. Ik moet hier zo hartelijk om lachen,
spreek haar niet tegen en denk zelf dat Surinamers het vijfentwintigste woord niet eens halen.
We praten niet alleen graag over eten, we maken er met heel veel plezier ook een sport van.
Uitbundig eten neemt een heel belangrijke plaats in binnen onze cultuur. Een Surinaamse
'verjaring' zonder eten is geen verjaring, en ook bij een lezing, boekpresentatie of welke
gelegenheid dan ook, Surinamers rekenen op een goedverzorgde lekkere hap. Als ik hieraan
terugdenk blijf ik lachen en ben ervan overtuigd dat Surinamers "leven om te eten" en
Hollanders "eten om te leven". (Column Nellie Bakboord, www.rnw.nl)

De liefde van Surinamers voor eten heeft als een rode draad door mijn
onderzoek gelopen.
2

Eigenaar Jaanchies, 02-03-09
Informeel gesprek, Mahindre, 28-04-09
Mahindre is de vader van Jonathan, een vriend, waar ik veel thuis kwam. Hij legde graag aan mij uit hoe dingen
in Suriname in zijn werk gaan.
3
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In de beleving van eten zoals Bakboord deze beschrijft zitten culturele en
sociale waarden verweven. Onderzoek doen naar eten in Suriname vanuit een
antropologisch perspectief is daarom een schot in de roos.
1.2 De essentie van eten en antropologie
Dit smakelijke onderzoek richt zich op alles wat buiten de deur geconsumeerd
wordt. Of zoals Gabriel (in Beardsworth en Keil,1997:100) het verwoordt:
“It is the kind of food made available for money, from commercial outlets such as shops, takeaways, fast-food and other restaurants, that has been identified as a twentieth-century
‘revolution’ in our eating habits.”

Deze manier van eten kent zijn eigen geschiedenis. De vorm die beschreven
wordt door Gabriel is een ontwikkeling in de lange geschiedenis van het eten.
In het bestaan van de mens heeft men talloze betekenissen gegeven aan eten.
Mensen kunnen zichzelf uithongeren terwijl ze omringd zijn met voedsel. Dit
heeft alles te maken met de sociale waarde die mensen toekennen aan eten.
Antropologen geven deze betekenissen weer binnen de Anthropology of food,
een subdiscipline binnen de antropologie. Deze discipline richt zich
voornamelijk op eten als algemeen onderwerp, waarbij zowel aspecten van
gezondheid en voedingswaarde als de interpretatie van maaltijdstructuren een
rol spelen. Tot op heden heeft de Anthropology of food echter vooral onderzoek
gedaan naar traditionele samenlevingen en de rituelen die de leden van die
samenlevingen hadden rondom het bereiden en nuttigen van voedsel.
Door de jaren heen hebben veel antropologen geschreven over voedsel. Een
van de eerste antropologen, Frans Boaz (in Mintz en Du Bois, 2002:100),
schreef over de zalmrecepten van de Kwakiutl indianen. Helen Codere
(beschreven in Mintz en Dubois) schreef naar aanleiding van deze recepten een
artikel waarin zij liet zien hoeveel er geleerd kon worden over sociale
organisatie en hiërarchie door het zorgvuldig bestuderen van de
zalmrecepten.Sociale structuren waren een van de eerste onderwerpen waar
antropologen zoals Levi-strauss over schreven als het om voedsel ging.
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Levi-Strauss en zijn volgers hebben gezocht naar de betekenis van voedsel als
cultureel systeem. Het onderzoek bracht aan het licht hoe smaak cultureel
gevormd wordt en sociaal gecontroleerd is. (Caplan,1997:1). Structuralisten
van deze richting hebben als eersten voedsel gekoppeld aan sociale relaties. Na
hen zijn er talrijke wetenschappers die deze manier van kijken naar voedsel
hebben overgenomen of toegepast. (Clark 1975, Capaldi 1996, Mintz 1996,
Caplan 1997, Atkins 2001, Macbeth 2004) “For all of us, food is both nutrition
and a mode of thought.” (Macbeth en Macclancy, 2004:6) .
De waarde van eten is essentieel voor de mens. (Arnott 1975, Mintz 1996,
Messer 2008). Eten als uitgangspunt van een onderzoek kan daarom van
onschatbare waarde zijn. De herhaling, de routine en de tradities rond het
bereiden en tot zich nemen van voedsel zullen nooit echt verdwijnen,
simpelweg omdat eten direct samenhangt met de primaire behoefte van de
mens om te overleven.
Zoals hiervoor al gezegd, richtte de anthropology of food zich tot nu op eten en
sociale relaties in voornamelijk traditionele samenlevingen. Mondialisering
echter bepaalt steeds meer wat er her en der op de wereld op tafel komt.
Denken we alleen maar aan de mogelijkheden die het transport van allerlei
soorten voedsel over de hele wereld biedt. MacBeth geeft aan dat juist deze
kant van onderzoek nog onderbelicht is. “Its range is wide, its potential futures
even wider and full of promise. However its history is surprisingly shallow”.
(MacBeth en MacClancy, 2004:2)
Watson en Caldwell (2005) analyseren in hun bundel, the cultural politics of
food and eating, de veranderende situatie van voedsel over de wereld. Zij
komen tot de conclusie dat eten geen vaststaand onderwerp is; het is in een
staat van constante verandering. Niet alleen de manier waarop men naar
voedsel kijkt verandert, er vinden ook veranderingen plaats in de soorten
voedsel die men tot zich neemt. Bovendien – en dat lijkt wel een van de meest
fundamentele veranderingen wanneer het gaat over de publieke eetcultuur: er
vindt een verandering plaats van reciprociteit naar commercie.
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Ter illustratie van de enorme omvang van de huidige mondiale veranderingen
in de eetcultuur wordt vaak verwezen naar McDonald’s, het icoonvoorbeeld
van mondialisering. De hamburgergigant vestigt zich op plekken in de wereld
waar men vóór de komst van McDonald’s nog nooit eerder een hamburger had
gegeten. De macdonaldization of society (Ritzer, 2000)wordt wel gebruikt om
de homogeniserende werking van mondialisering aan te tonen. Deze opkomst
roept verweer en angst op. De slowfood-beweging bijvoorbeeld is bang dat
door tijdgebrek of gebrek aan belangstelling traditioneel bereid voedsel of
gerechten met traditioneel bereide producten zullen verdwijnen.
Streekgerechten en hun specifieke bereidingswijze zouden op den duur
helemaal verloren gaan. Men verwijst daarbij ook graag naar landen als
Frankrijk, waar men probeert zoveel mogelijk vast te houden aan ‘authentiek’
voedsel, uit angst voor verlies aan nationale identiteit. “As food practices
change, notions of national identity are threatened” (Watson en Caldwell,
2005:2)
Er zijn echter ook andere geluiden. Appadurai (1996) betoogt dat eten
weliswaar beïnvloed wordt door mondialisering, maar toch zijn identiteit weet
vast te houden. “The difficult conundrum of stability and change, of borrowing
and diffusion, without growing similarity or loss of identity, which we find in
the world’s food consumption, appears in many other realms of culture too”.
Hoe dan ook, mondialisering opent meer deuren om met verschillende smaken
en eetgewoonten in aanraking te komen (Macbeth 2004,Watson en Caldwell
2005,Messer 2008). Dankzij mondialisering krijgen mensen de kans om te
profiteren van de mogelijkheid om te proeven van alle keukens in de wereld.
En nogmaals: al die verschillen en wederzijdse beïnvloeding maken de
bereiding en het eten van voedsel in de hedendaagse tijd natuurlijk tot een
interessant onderwerp voor onderzoek. Mijn grote vraag daarbij is: hoe
verhouden de Surinamers uit mijn onderzoek zich tot elkaar met betrekking tot
eten en welke rol spelen mondiale invloeden hierin?
Eten is voor alle mensen een basisbehoefte. Daarnaast geeft eten veel betekenis
aan het leven. Sociale relaties vinden betekenis in het samen eten. Maar welke
factoren bepalen wàt er gegeten wordt?
15
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Smaak is een belangrijke factor. De ontwikkeling van smaak begint al tijdens
de kindertijd. Wat je in je jeugd gegeten hebt, bepaalt gedurende de rest van je
leven voor een groot deel je perspectief op voedsel en de bereiding ervan. Het
eten van een sprinkhaan is voor de één een lekkernij, maar voor de ander een
marteling. Waar de éénwalgt, smult deander.
De ontwikkeling van de smaak wordt bepaald door een aantal uiteenlopende
factoren, variërend van eetbaarheid en beschikbaarheid van ingrediënten tot
alle vormen van sociale constructie toe. Wat Suriname zo interessant maakt, is
dat het land vanaf de koloniale tijd een hele reeks verschillende invloeden kent.
Hierbij kan worden gedacht aan invloeden van import en export en aan de
invloed van de komst van verschillende etnische groepen. Die etnische groepen
zijn overigens niet alleen verbonden met het verleden. Vandaag de dag kent
Suriname nog steeds veel nieuwkomers, zoals de Brazilianen en de Chinezen,
maar ook tijdelijke bezoekers in de vorm van toeristen.
Veel aspecten van al die verschillende invloeden komen samen in de
eetgelegenheden van de hoofdstad van Suriname, Paramaribo, in de eettentjes
op en rond de markt, in de restaurants, in de cafés en in de filialen van de
fastfoodketens. We zullen zien: mondiale invloeden laten ook hun sporen
achter in Paramaribo.
Appadurai beschrijft de nieuwe mondiale culturele economie als een complex,
overlappende disjunctieve orde. Deze kan niet langer meer begrepen worden in
termen van centrumperiferie modellen. (Cf. Appadurai, 1996:32)
Om grip te krijgen op al deze ontwikkelingen maakt Appadurai gebruik van
vijf scapes. De scapes bieden een duidelijke structuur in een wereld die niet
stilstaat, waar mensen, goederen en informatie met steeds grotere snelheden
invloed uitoefenen, ook op de publieke eetcultuur. Door de bril van scapes zal
ik tijdens mijn onderzoek op een semi- gestructureerde wijze kijken naar de
publieke eetcultuur.
De scapes van Appadurai (1996) nemen een centrale positie in dit onderzoek in
om mondiale invloeden te kunnen benoemen en erkennen in de publieke
eetcultuur. In het tweede hoofdstuk zal eerst aandacht worden besteed aan de
context van het onderzoek.
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In welke situatie speelt het onderzoek zich af, hoe ziet de publieke eetcultuur
eruit en aan de hand van welke theoretische benaderingen kan er gekeken
worden naar deze context.
Deze context vormt de basis van het onderzoek. Hoofdstuk drie, vier en vijf
vormen de inhoudelijke hoofdstukken. Met de namen Pom, Pom of patat en
Pom, Patat en Pasta laat ik zien dat er een logische opbouw in deze
hoofdstukken zit. In het derde hoofdstuk Pom zal de lokaliteit centraal staan. In
het vierde hoofdstuk Pom of Patat wordt de nadruk gelegd op de keuze van
zowel consumenten en eetgelegenheden tussen lokaal en mondiaal in
verschillende situaties. Het vijfde hoofdstuk kenmerkt zich door de mondiale
stroming, de verwezenlijking van mondialisering in de vorm van
eetgelegenheden en consumenten.
In een afsluitend hoofdstuk wordt gekeken naar de plaats en bijdrage van dit
onderzoek in het wetenschappelijke debat binnen de anthroplogy of food en de
anthropology of globalization.
1.3 Srananman
Onderzoeksmethoden en de rol van de onderzoeker
“Jolijn, hij denkt ook dat jij een Srananman bent”.4 In Amsterdam loop ik met
Oma Sam over straat, ze is voor een paar weken in Nederland op
familiebezoek. Deze Javaanse vrouw van 65 is voor het eerst van haar leven in
Nederland. In Suriname maakte ik dankzij deze alleenstaande, sociale,
hardwerkende vrouw, kennis met de Javaanse keuken. Het bereiden van
traditioneel eten was haar werk, maar ze hield er vooral van mensen blij te
maken met haar heerlijke gerechten.
In Amsterdam raken we in gesprek met een man die ons herkent als een mede‘Srananman’. Inmiddels ben ik er wel aan gewend, toch geeft het me een
vreemd gevoel. De lezer moet begrijpen dat mijn veldwerk in Suriname naast
eten óók in het teken stond van mijn veronderstelde Surinaams-Hindoestaanse
identiteit.

4

Oma Sam, 07-07-09
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De waarde van deze identiteit is groot, in een natie waar de etnische identiteit
ingebed is in het dagelijks leven. Benoem je de ander, dan benoem je zijn
identiteit. “Dat is die Javaanse man van tegenover”.
Geboren in Sri-Lanka is mijn uiterlijk vergelijkbaar met mensen uit India. De
Hindoestanen in Suriname herkenden me daarom meteen als één van hen, als
een echte Srananman. Mijn eigen uitleg werd weggewoven. Ze redeneerden
eenvoudig dat Sri Lanka bij India ligt en dat ze daar óók Hindoestanen hebben
en dat ik daarom één van hen was. Mijn rol als onderzoeker was hiermee
positief gekleurd. De inclusie op basis van mijn etnische identiteit werd direct
gekoppeld aan de nationale identiteit.
Dit had zo zijn voordelen. De automatische inclusie tot mijn
onderzoekspopulatie gaf vertrouwen en opende veel deuren ten behoeve van
mijn onderzoek.
Antropologisch onderzoek richt zich op kwalitatief onderzoek. Het kent als
uitgangspunt het emic(Dewalt en Dewalt,2002) perspectief. Het bekijken van
de onderzoekspopulatie vanuit dit perspectief heeft als doel om diepgaande
informatie te verkrijgen. Achterliggende ideeën, wensen, motivaties, meningen
en behoeften van de onderzoekspopulatie krijgen een stem. Dit onderzoek wil
uiteindelijk naar de publieke eetcultuur van Suriname kijken vanuit een
mondiaal perspectief. Aan het woord komen uitbaters, personeel en
consumenten van de eetgelegenheden in Paramaribo. De narratieve informatie
van de verschillende informanten vormen het uitgangspunt in dit onderzoek.
Door middel van data-triangulatie hoop ik een goede weergave van de publieke
eetcultuur te kunnen geven.
Ik ben als volgt te werk gegaan. Uitbaters van diverse eetgelegenheden zijn
voornamelijk formeel geïnterviewd. Door observaties en informele gesprekken
in eetgelegenheden zijn consumenten en personeel onderzocht. Ook werden
bevindingen uit interviews op deze manier in de praktijk bestudeerd. Door te
participeren in verschillende eetgelegenheden is er van binnenuit onderzoek
gedaan. De participatie vond plaats in de vorm van werk. Het werken bestond
uit meewerken in de bediening of het verkopen van eten en drinken.
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Op deze manier stond ik tussen consument en de bereider van het eten in en
kon ik beide observeren. Het contact met het personeel droeg bij aan de
beeldvorming van deze groep informanten.
Naast de eetgelegenheden heb ik contact gezocht met verschillende personen
die gerelateerd kunnen worden aan de eetcultuur van Suriname: een diëtiste,
een medewerker van de krant, een tv-kok en een cateraar zijn hier voorbeelden
van. Hen heb ik betrokken in het onderzoek om achterliggende ideeën en
factoren een stem te geven.
Met nadruk wil ik overigens wijzen op de beperkte tijd die mij voor dit
onderzoek ter beschikking stond. Ik had slechts 3,5 maand de tijd om de
publieke eetcultuur van Paramaribo te exploreren en aan het eind had ik het
gevoel tijd tekort te zijn gekomen om de volledige diversiteit en rijkdom van
die eetcultuur in kaart te kunnen brengen. Maar dat gezegd hebbende, ik heb
getracht in de mij toegemeten tijd een representatieve weergave te geven van
de publieke eetcultuur van Paramaribo.
“There is a communion of more than our bodies when bread is broken and wine drunk. And
that is my answer, when people ask me: Why do you write about hunger, and not wars or
love?” ( Fisher in Counihan en Esterik, 1997: Voorwoord)

De liefde van Fisher voor eten en antropologie verwoordt mijn passie en
fascinatie voor dit onderwerp. Hopelijk krijgt de lezer van deze scriptie ook
honger naar de essentie van eten en naar de veranderende betekenis hiervan
door de ongekende snelheden van mondiale stromingen. Nyan switi.
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2.Moksi meti
Kennismaking met de onderzoekslocatie
“Door de geschiedenis heen is Suriname een smeltkroes van verschillende
culturen geworden. Dit heeft ook invloed gehad op de keuken van Suriname en
ervoor gezorgd dat deze heel divers en heel smakelijk is” (Mc Leod en
Draaibaar, 2007: 145).
De titel van dit hoofdstuk moksi meti verwijst naar verschillende soorten vlees
in een gerecht. Als verschillende soorten vlees binnen een gerecht, zo komen
de verschillende etnische groepen samen in een land, Suriname. De rijke
geschiedenis van Suriname weerspiegelt in de Surinaamse keuken. Zoals
aangegeven in de inleiding creëert dit een interessante en uitdagende
onderzoekslocatie. In dit hoofdstuk maakt de lezer kennis met de
onderzoekslocatie, de eetgelegenheden, de consumenten en de historische
context gerelateerd aan het onderzoeksonderwerp.
2.1 Eten en identiteit
Om te kunnen kijken naar de mondiale invloeden op de publieke eetcultuur van
in Suriname moeten we eerst beter inzicht hebben in de rol die eten heeft in de
identiteit van Suriname.
De rijke geschiedenis en de diversiteit van Suriname komen samen in eten.
Eten versterkt het gevoel van nationalisme in Suriname. In welk gesprek,
interview of observatie ik me ook bevond tijdens mijn onderzoek, ‘Wij
Surinamers houden van eten’, werd altijd even benoemd. Het ‘wij gevoel’ dat
gecreëerd word door eten beschrijft Atkins:
“Cultural habits from the past are reinvented to claim a common ground. Food is one of these
cultural habits. A discourse of ‘food nostalgia’ in which distinctive, traditional and supposedly
authentic products and recipes are being rediscovered as part of the national heritage”. (Atkins
e.a. 2001:293)
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Het creëren van een nationale keuken als antwoord op de verregaande
mondialisering - door te refereren aan zoiets als dè Surinaamse keuken voldoet aan de steeds sterker gevoelde behoefte tot inclusie van de etnisch
diverse bevolking van Suriname – en automatisch tot exclusie van hen die daar
geen deel vanuit maken. Food nostalgia (Clark 1975, Atkins 2001) draagt bij
aan de inclusie van Surinamers.
2.1.1 Vereniging en segregatie in de Surinaamse keuken
De keuken in Suriname is enerzijds gesegregeerd en anderzijds verenigd. In
navolging van Barth die in zijn boek ‘Ethnic groups and boundaries’ (1969)
aangeeft dat etniciteit een social construct is, wordt etniciteit bestudeerd in
termen van situationele interacties en transacties (Verkuyten, 1999: 22).
Baumann (1999) bijvoorbeeld, gaat hier op door en legt uit dat identiteiten
flexibel zijn en afhankelijk van de ander. De persoonlijke positie is flexibel, net
zoals de keukens van Suriname. De keuken en de manier waarop verschillende
etnische keukens zich verhouden tot elkaar, kan bekeken worden met Barth’s
benadering van etniciteit toen en de ideeën van Bauman nu.
Gaat het om contact tussen Surinamers onderling, dan wordt er gedifferentieerd
in de verschillende etnische keukens. Jörgen Raymann, Surinaamse
Nederlander en presentator van het televisieprogramma ‘Raymann is Laat’,
stelt zijn gasten standaard de vraag: “Wie is je vader, wie is je moeder?” Deze
vraag kenmerkt de gedachte en het gedrag van de Surinamers onderling, maar
ook in de keuken. Dat is niet zo vreemd. Suriname is zeer divers als het gaat
om verschillende etnische groepen. Met de vraag “Wie is je vader, wie is je
moeder?” wordt veel duidelijk over de ander en diens achtergrond. De
Surinamer maakt wel degelijk gebruik van wat Messer benoemt als “Tell me
what you eat and I tell you who you are” (Messer in Macbeth en Macclancy,
2004:181). Het onderscheiden van etnische groepen en de trots voor de
etnische keuken maakt deel uit van het dagelijkse leven zoals het benoemen
van de etnische identiteit van de ander dat ook is.
In relatie met ‘buitenstaanders’ wordt gerefereerd aan de Surinaamse keuken.
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De constructionistische visie van Barth wordt duidelijk zichtbaar in contact met
mensen die niet behoren tot Suriname of tot de Surinaamse keuken, wordt er
gerefereerd aan het collectief van de Surinamers. Gaat het om contact
onderling, dan benoemt men de etnische onderscheiding. Het contact met de
ander creëert de identiteit van de personen en dit gebeurt ook in de publieke
eetcultuur.
In tegenstelling tot wat in Nederland een Surinaamse eetgelegenheid is, zijn het
in Suriname etnisch gedifferentieerde eetgelegenheden. In Nederland
construeren Nederlandse Surinamers zich als ‘Srananman’ waarbij de
verschillende etnische groepen verenigd worden. Deze vereniging weerspiegelt
zich in de publieke eetcultuur in Nederland. Hier vindt men Surinaamse
eetgelegenheden. Het eten dat in deze eetgelegenheden wordt aangeboden is
afkomstig van verschillende etnische groepen. Deze komen samen in een
eetgelegenheid. In Suriname zelf is de onderlinge onderscheiding van etnische
eetgelegenheden belangrijk. Het gaat om Javaanse, Chinese, Creoolse of
Hindoestaanse eetgelegenheden. En nog belangrijker, wie maakt het eten klaar.
Een Creool kan wel Bami bereiden, maar dit zal nooit hetzelfde smaken als de
bami van de Javanen.
“Food nostalgia is being used to strengthen an imagined community in their feeling of
nationalism. France is an example of a country that used food as their cultural identity. The
French cuisine is known all over the world. Cuisine is not all of France, but it is France, an
important ingredient of the image the French like to project themselves and their cultures”.
(Clark, 1975: 205)

Het gevoel van food nostalgia en het versterken van gevoelens van
nationalisme hierdoor, is duidelijk merkbaar in de Surinaamse keuken. Zoals
de Fransen de mythe kennen van dè Franse keuken, zo gebruiken de
Surinamers hun keuken ook. Maar hoe uit zich dat? In een artikel in de
Volkskrant over de onbekendheid van de Surinaamse keuken in Nederland,
gaven verschillende Surinaamse vrouwen hun ideeën hierover. “Rachida zegt:
‘De Surinaamse keuken heeft een heel authentieke smaak.

22

23

masterthesis Jolijn van Duijnhoven

Daar moet je niet teveel aan veranderen. Dat vinden Surinamers niet lekker.”
5

Zoals hiervoor echter al zichtbaar werd: in Suriname is geen sprake van die

ene Surinaamse keuken met die ene authentieke smaak. Net zo min als er in
Frankrijk maar één keuken zou zijn. Zoals Clark (1975) zegt: “Cuisine is not
all of France”
2.1.2 De illusie van één Surinaamse keuken
Het idee dat dit altijd zo geweest is, dat deze keuken één geschiedenis deelt, is
echter een illusie. Het is veeleer een creatie die past bij wat Appadurai
(1996:77) benoemt als ‘imagined nostalgia’“…nostalgia for things that never
were”. Die nostalgie wordt vooral gevoeld - en gevoed - door de talrijke
Surinaamse migranten. Zij presenteren meer en meer het idee van die ene
Surinaamse keuken, zoals Surinaamse Nederlanders zich ook presenteren als
‘Srananman’, een eenheidsidee waarin de van oorsprong verschillende etnische
groepen verenigd worden. Jose en Roshnie geven aan waarom de authenticiteit
van de Surinaaamse keuken een illusie is:
“Iedereen denkt dat pom en pastei van de Creolen is, maar het komt van de Joden. De invloed
van kruidnagel erin is van hier, maar die komt dan weer vanuit Azië, van de Chinezen. De
Hindoestanen hebben de rijstcultuur meegebracht en de Javanen hebben het ook sterk in tact
gehouden. Daarvoor was er meer cassave en aardvruchten. Vandaag de dag heb je geen warm
gegeten als je geen rijst hebt gegeten. Dat zal je voornamelijk horen van de Creolen, die eerst
niet eens rijst kenden.” 6

Jose en Roshnie zitten met elkaar te kibbelen over waar ze vanmiddag gaan
eten. Roshnie lacht en vertelt dat het er toch vaak op neer komt dat ze naar de
McDonald’s gaan. Jose en Roshnie zijn rond de 25/30 jaar. Zij is
Hindoestaanse en hij van gemengde afkomst. Roshnie studeert toerisme en
helpt Jose met zijn tour operator bureau. Jose vertelt toeristen graag over de
rijke geschiedenis van de Surinaamse eetcultuur. Hij heeft een map waarin hij
alle informatie over dit onderwerp verzamelt.
5
6

Volkskrant Magazine, Lekker onbekend, 30-05-2009
Interview met Jose en Roshnie, 23-03-09
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Ook Roshnie vindt het leuk om te praten over de verschillen en
overeenkomsten die er zijn binnen de Surinaamse keuken. Jose en Roshnie
laten aan de hand van het voorbeeld over Pom en rijst zien hoe de verschillende
etnische groepen in Suriname, voor invloeden hebben gezorgd in de
Surinaamse keuken.
Iedere Surinamer kenmerkt zich door een eigen geschiedenis, net zoals zijn
eten. Die beide hoeven echter niet per se samen te vallen. Een broodje pom is
tegenwoordig een van de bekendste creoolse gerechten. Oorspronkelijk was het
echter een joods gerecht.
Om de Surinaamse keuken te kunnen begrijpen is het dus van belang om te
weten wie deel uitmaken van die geschiedenis of wie dat ooit gedaan hebben.
2.1.3 Eten en gevoel
Eten gaat niet alleen om het consumeren van voedsel. Het kiezen van een
bepaalde eetgelegenheid hangt samen met verschillende factoren. In Suriname
speelt de diversiteit, binnen de context van een natie, een centrale rol.
Binnen de anthropology of food is men het erover eens dat eten bepaalde
waarde met zich meebrengt en dat het een manier is om naar sociale relaties te
kijken. Sociale relaties zijn weer verbonden met verschillende factoren,
waarvan het gevoel een belangrijke factor is. Vandaag de dag kan in Nederland
overal pindasambal gekocht worden, maar de smaak van de pindasambal uit de
winkel is voor de familie en vrienden van Oma Sam niet te vergelijken met dat
wat ze zelf maakt. “Altijd als er familie uit Nederland is, willen ze dat ik
pindasambal voor ze maak. Ze zeggen dat ze die van mij het lekkerst vinden,
dus dan maak ik het graag voor ze”. 7
Het idee dat het uit Suriname komt, draagt bij aan de smaak van de
pindasambal, in de vorm van food nostalgia. Food nostalgia(Clark 1975,
Atkins 2001) hoeft overigens niet alleen samen te hangen met een gevoel van
nationalisme. Het kan ook een gevoel zijn bij een bepaald product van vroeger,
een herinnering aan een bepaalde gebeurtenis of een bepaald ritueel.

7

Semi-gestructureerd interview Oma Sam, 03-04-09
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Zolang eten maar gekoppeld is aan herinnering. Deze herinnering kan ook van
korte duur zijn. Denk hierbij ook aan de commerciële kant van eten en hoe de
commercie inspeelt op het gevoel van mensen om bepaalde producten te
kopen. Mankekar (in Watson en Caldwell, 2005:205) noemt dit ook wel
brandname-nostalgia. Het gaat hierbij om de emotionele waarde die door een
persoon zelf aan een product gekoppeld wordt uit zijn eigen herinnering, maar
ook uit de herinnering die door commercie wordt opgelegd.
2.2 De consument
Wie is nou de consument in Suriname en wat bepaalt in welke eetgelegenheid
hij gaat eten. Daarvoor is het van belang om te kijken naar de geschiedenis van
Suriname met betrekking tot haar bevolkingsgroepen.
In de zeventiende en achttiende eeuw was Suriname afwisselend in Engelse en
Hollandse handen. In 1667 kwam Suriname definitief in handen van de
Nederlanders. De lange periode van Nederlandse dominantie is duidelijk terug
te zien in de Surinaamse keuken en andere aspecten van de huidige Surinaamse
samenleving. Zo eet men graag een broodje kaas en zijn bruine bonen
onderdeel van één van de bekendste gerechten in Suriname. Bovendien is de
officiële voertaal Nederlands. De kolonisten haalden slaven vanuit West-Afrika
om te werken op de plantages. De afschaffing van de slavernij zorgde voor een
vraag naar andere arbeiders. Deze werden gevonden in de contractarbeiders uit
Java en India(Cf. Snijders, 2003). Suriname kent ook gelukszoekers. Zo komen
de Brazilianen voor het goud en zien de ‘nieuwe’ Chinezen8 kansen in de
supermarkten en restaurants.
Suriname kent dus vijf grote bevolkingsgroepen: de inheemsen als
oorspronkelijke bewoners, de Creolen als voormalige slaven, de Hindoestanen,
Chinezen en Javanen als voormalige contractarbeiders. Daarnaast spelen de
Nederlanders, als voormalige kolonisten, nog steeds een belangrijke rol.

8

In Suriname kent men ‘oude’ en ‘nieuwe’Chinezen. De ‘oude’Chinezen zijn zij die als contractarbeiders naar
Suriname kwamen. De ‘nieuwe Chinezen’ bestaan uit mensen die China achter zich hebben gelaten om een
nieuwe, betere toekomst op te bouwen in Suriname. Zoals M. Soeng Ngie dit zegt in een interview: “Suriname
is voor hen een opstap naar landen als bijvoorbeeld Brazilië of Noord-Amerika. (25-03-09)
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Ieder jaar komen er in grote getale Nederlandse stagiaires naar Suriname. Het
toerisme vanuit Nederland kent een grote groei. Niet alleen Nederlanders, maar
vooral ook Surinaamse Nederlanders gaan regelmatig op vakantie in Suriname.
En niet alleen op vakantie. Steeds meer Surinaamse Nederlanders besluiten om
te remigreren naar hun land van oorsprong. De etnische achtergrond van de
consument speelt een rol in de keuze voor een eetgelegenheid.
Maar dat is niet de enige factor. Naast die verschillende etnische
achtergronden, spelen nog een aantal andere factoren mee in het kiezen voor
een bepaalde eetgelegenheid. Factoren zoals leeftijd en gender. In Paramaribo
is er een duidelijk verschil zichtbaar tussen jongeren, ouderen, mannen en
vrouwen en hun voorkeur of afkeer voor bepaald voedsel. Niet onbelangrijk is
verder de sociaal- economische positie van de mensen. Uiteindelijk bepaalt ook
de portemonnee of je en wáár je uit eten gaat. Wat betekent dit voor het
onderzoek? In dit onderzoek blijkt dat het principe van kruispuntdenken goed
aansluit bij de bevonden data.
“Kruispuntdenken gaat ervan uit dat gender en etniciteit (en die andere factoren waardoor we
een maatschappelijke positie toegewezen krijgen) afhankelijke, in elkaar grijpende systemen
van ideeën en praktijken zijn met betrekking tot verschillen tussen mensen. Met andere
woorden: gender, etniciteit en klasse komen altijd gelijktijdig en in wisselwerking tot stand. Dit
betekent dat gender altijd al een etnische en klasse-invulling heeft en dat etniciteit altijd al
gegenderd en van een klassenbetekenis voorzien is.” (Botman et al., 2001:40-41).

In mijn onderzoek komt duidelijk naar voren dat er niet in afzonderlijke
structuren gedacht moet worden. Om een voorbeeld te noemen, er kan niet
gezegd worden: ‘Zij is een Creool, dus eet zij het liefst bij een Creoolse
eetgelegenheid’. Er zijn steeds meerdere factoren die bepalend zijn waar zij
gaat eten. Alles heeft daarbij met elkaar te maken.
2.3 De publieke eetcultuur
Het werd mij tijdens mijn onderzoek al snel duidelijk dat Paramaribo beschikt
over een brede en diverse publieke eetcultuur.
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Om een goed beeld te krijgen van de inrichting en diversiteit van deze publieke
eetcultuur, dient een categorisering te worden gemaakt. Finkelstein (1989)
maakt een classificatie van restaurants in drie categorieën. De indeling van
eetgelegenheden bestaat hierbij uit ‘formal spectacular’, (het formele diner met
bijpassend gedrag), ‘amusement’, waarbij een zekere mate van entertainment
is betrokken en tot slot ‘convenience’, waarmee eetgelegenheden als cafés en
fastfood-outlets worden bedoeld. De indeling van Finkelstein (1989) zou ook
van toepassing kunnen zijn op Paramaribo, ware het niet dat bij toepassing
ervan de diversiteit van de etnische eetgelegenheden niet aan bod komt. Om dit
te ondervangen heb ik vanuit het emic(Dewalt en Dewalt, 2002) perspectief een
eigen indeling gemaakt. Op basis van gesprekken, observaties, interviews en
benamingen van de onderzoekspopulatie zelf, kom ik tot twaalf categorieën.
De categorisering van de eetgelegenheden baseer ik op de informatie van de
onderzoekspopulatie zelf. Deze categorisering is daarom niet slechts een
indeling, maar ook een reflectie van de wijze waarop de onderzoekspopulatie
de publieke eetcultuur bekijkt. De categorisering van Finkelstein (1989) zal
binnen de twaalf categoriseringen overigens wel gebruikt worden.
A) De broodjeszaak
De broodjeszaak vormt een aparte categorie: een eetgelegenheid waar je komt
omdat je een broodje met beleg wilt eten. Broodjeszaken kunnen variëren in
omvang en luxe; van kleine stalletjes aan de kant van de weg tot een luxe
ingerichte zaak.
Overal in de stad vind je broodjeszaken. Ieder heeft zo zijn eigen favoriete
broodjeszaak. “Omdat ze hier niet zuinig zijn met beleg” of “Omdat het
dichtbij huis is of op weg naar het werk”, zijn veelgehoorde redenen die de
voorkeur voor een bepaalde zaak bepalen. “Ben je al bij Shin-a-loi geweest?
Daar hebben ze echt het lekkerste broodje zoutvlees. Van die flinterdunne
plakjes, dat krijg je verder nergens hoor”. (Nellie Bakboord)
De meeste zaken verkopen alleen broodjes en non-alcoholische dranken. Maar
er zijn ook eetgelegenheden die brood verkopen naast hun warme maaltijden,
of broodjeszaken die daarnaast ook een aantal warme maaltijden verkopen.
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Broodjeszaken verkopen zachte of harde witte broodjes. Het beleg varieert van
kaas tot pom en van zoutvlees tot visballetjes. Het aantal soorten beleg varieert
van twee tot dertig soorten. Prijzen variëren van 2 tot 8 srd. Het gaat hier om
een convenience eetgelegenheid(Finkelstein,1989).
De prijzen zijn afhankelijk van het soort beleg en het type broodjeszaak. In het
centrum is het wat goedkoper, omdat de concurrentie daar groter is. In Noord9
is het wat duurder, omdat daar mensen wonen met een hoger gemiddeld
inkomen. Zo zegt de eigenaar van Lecki’s, een broodjeszaak met drie winkels
op verschillende locaties in Paramaribo: “In het centrum zijn wij één van de
duurste zaken, terwijl wij in Noord één van de goedkoopste zaken zijn. In het
centrum speel ik net quitte en hier is het altijd druk.”
Broodjeszaken worden gerund door mensen van verschillende etnische
groepen, maar over het algemeen zie je vaak dat de eigenaar Chinees of
Javaans is.
Het soort consumenten dat bij een broodjeszaak eet, is heel divers. “Echt
iedereen eet hier”, zegt de eigenaar van Anthony’s Corner, een broodjeszaak in
het centrum van Paramaribo. “Mensen die naar hun werk gaan, of mensen die
in de stad zijn, echt iedereen. Van alle groepen eet men hier, ik heb zelfs
Chinezen die hier komen”.
B) De Javaanse warung
“Ja”? Een vrouw met een wit haarnetje kijkt me vragend aan van achter de
toonbank.
Goede vraag, wat wil ik eigenlijk? Waar kan ik eigenlijk uit kiezen en wat kost
het? Ik zie nergens een prijslijst hangen. Ze wijst me op de houten vitrinekast.
In de kast staan verschillende gerechten klaar. Gebakken kip, saté, bami, nasi,
pitjel, saoto soep en teloh. Netjes op een bord of in een bakje, precies zoals je
het geserveerd krijgt. 10

9

Noord is de benaming voor Paramribo Noord, een van de wijken van Paramaribo gelegen in het noorden van
de stad. Hier wonen over het algemeen mensen met een gemiddeld hoger inkomen.
10
Observatie, 11-02-2009
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De Javaanse warung kent zijn oorsprong in Indonesië en wordt voornamelijk
gerund door Javanen. Zij hebben over het algemeen de religieuze overtuiging
van de Islam. Dit betekent dat er geen varkensvlees op het menu staat. In de
stad kun je in bijna iedere straat wel een warung vinden. Het eten is redelijk
goedkoop en vrij populair.
Er zijn bekende plekken in de stad waar goed Javaans gegeten kan worden.
Blauwgrond is daar een voorbeeld van. Blauwgrond is een wijk in het noorden
van Paramaribo, waar in een bepaalde straat de warungs geconcentreerd zijn,
ieder met een zelfde soort aanbod in gerechten, variërend in prijs van 4 tot 20
srd per gerecht. In de weekenden en in de avonduren zijn dit drukbezochte
plekken. Warungs zijn verder te vinden op de markten, aan de Waterkant11, en
gewoon in de verschillende wijken van de stad.
Het zijn vaak kleine eetgelegenheden. Dat wil zeggen: twee tot drie man
personeel en gemiddeld tien tot twintig zitplaatsen. Daarnaast vind je ook hele
kleine warungs waar nauwelijks zitplaatsen zijn en grote warungs waar veel
zitplaatsen zijn en waar zelfs aparte airco-zitplaatsen zijn.
De Javaanse warung is dus op veel verschillende plaatsen in de stad in
verschillende vormen te vinden. Het gaat hier over het algemeen om
convenience (Finkelstein,1989) eetgelegenheden. Maar er is ook sprake van
amusement (Finkelstein,1989). Kleine eettentjes zoals de warung kennen een
grote bekendheid en populariteit onder de lokale bevolking, maar ook onder
toeristen en stagiaires. Beardsworth en Keil geven aan dat er bij deze laatste
groep sprake is van behoefte aan een ‘diningplace’. Lokale eetgelegenheden
spelen in op deze vraag. Mi Rowsu en Sarina’s zijn hier voorbeelden van. De
bekende gerechten van de Javaanse warung zijn hier in een westers jasje
gestoken. Men kan er uitgebreid dineren in een sfeervol restaurant. Ook bij de
middenklasse van Suriname wordt dit steeds populairder. Mi Rowsu zit
bijvoorbeeld in Blauwgrond. Het is het enige ‘restaurant’ van deze plek. “Mi
Rowsu is echt leuk hoor, dan denk je echt dat je in Indonesië bent. Iedereen

11

De waterkant is een lange straat gesitueerd aan de Surinamerivier. Aan deze straat zijn een aantal kleine
eetgelegenheden geconcentreerd. Drie gebouwtjes met in ieder gebouw drie a vier eetgelegenheden.
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heeft van die mooie kleren aan zoals ze in Indonesië dragen.” 12Mi Rowsu
noemt zich een Indonesisch restaurant.
Om in de termen van Finkelstein (1989) te spreken: de convenience warung
wordt uitgebreid met amusement en evolueert tot een Indonesisch restaurant.
C) De rotishop
De rotishop kent zijn oorsprong in India en wordt over het algemeen gerund
door Hindoestanen. Rotishops kun je op verschillende plekken in de stad
vinden, zoals op de markt, in het centrum en in de verschillende wijken van de
stad. Het zijn er echter niet zoveel als de warungs. Net als de warung, kan ook
de rotishop aanmerkelijk in vorm en omvang variëren. De rotishop als lokale
convienence(Finkelstein,1989) eetgelegenheid is klein en serveert
Hindoestaanse gerechten.
Veel rotishops hebben zich echter ontpopt als ketens, zoals P&G, Roopram en
Joosjes Roti. Bij de rotishops zijn de uitbreidingen vooral gericht op fastfood.
Een voorbeeld hiervan is Roopram, dat begon als een kleine lokale
eetgelegenheid van moeder Roopram, maar dat inmiddels met vijf restaurants
in de stad en twee restaurants in Nederland uitgegroeid is tot een internationale
eetgelegenheid, wat te vergelijken is met een fastfood restaurant. Van
convenience gaat deze eetgelegenheid over naar amusement. Op dit moment is
men hard aan het werk om ook in Trinidad een vestiging te kunnen openen.
De filialen variëren van kleine eetgelegenheid met tien zitplaatsen tot
vestigingen met driehonderd tot vierhonderd zitplaatsen. De gerechten bestaan
over het algemeen uit roti met verschillende gerechten, zoals aardappel,
kousenband, kip en schaap en bijgerechten zoals bara’s en pilourhi.
Hindoestanen hebben over het algemeen de religieuze overtuiging van het
Hindoeïsme of de Islam. Dat betekent dat er geen rund- en varkensvlees
gegeten wordt en dat wordt dan ook in de meeste rotishops niet verkocht. De
prijzen van de gerechten variëren van 2 tot 25 srd.

12

Nancy, medewerker de Waag,informeel gesprek 08-03-2009
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D) De Chinees
Van achter tralies wordt mijn bestelling opgenomen. De gehele toonbank is
omringd door tralies, omdat men bang is voor diefstal. De man achter de tralies
spreekt mandarijn en gebrekkig Sranang tongo. Gelukkig zijn er weinig
woorden nodig om een tjauw-min te bestellen. 13
In dit soort Chinese eetgelegenheden wordt relatief goedkoop eten verkocht,
maar ook drank en sigaretten. De prijzen van de gerechten hier variëren van 5
tot 15 srd. “Wij halen wel eens wat bij de chinees, een bak tjauw-min kost maar
10 srd of zo en dan kunnen we met zijn zessen wel met twee bakken doen. Als
je ergens anders gaat, dan ben je soms wel alleen twintig srd kwijt. Dan is dit
wel beter toch.” 14
Dit wordt veel gedaan en is populair. De smaak is goed en het is niet duur. In
iedere buurt vind je wel een paar van deze Chinese eetgelegenheden.
Convenience staat in deze eetgelegenheden centraal maar ook bij deze
categorie is een amusement-variant ontstaan. De populariteit van deze
amusement- variant is erg groot. Het gaat hier om restaurants: grote, rijk
gedecoreerde ruimtes waar bedienend personeel rondloopt en waar grote en
kleine tafels bedekt zijn met kleedjes, rijk versierde borden en bestek.
In deze eetgelegenheden kan men ook eten afhalen. De prijzen liggen hier wat
hoger en variëren 15 tot 45 srd. Deze restaurants zijn erg populair. Er kan goed
en veel gegeten worden voor relatief weinig geld. Vaak hebben deze
restaurants ook buffetten.
E) De Creoolse eetgelegenheid
“Uncle, wat heeft u vandaag?” “Rijstkip en rijstvarken met verschillende
groenten.” Teleurgesteld kijkt de vrouw naar Uncle Re. “Maar geen pom?”
“Nee, niet vandaag, maar morgen wel”, roept Uncle Re vanuit de keuken. De
vrouw draait zich om en loopt weg. “Dan kom ik morgen wel terug.”

13
14

Observatie, 26-02-09
Carmen, informeel gesprek 16 -03-09
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De volgende dag staat ze samen met haar zus weer bij Uncle Re. Bepaalde
Creoolse gerechten zijn erg geliefd onder de Surinamers. Pom is daar een goed
voorbeeld van.
In de stad zijn een aantal eetgelegenheden waar Creools eten gegeten kan
worden. Uncle Re is er één van. De eigenaren zijn met name Creolen en de
gerechten kennen een achtergrond vanuit West-Afrika. Maar ook de invloed
van de kolonisten en de inheemsen is duidelijk terug te zien in deze keuken.
Hier gaat het voornamelijk om eenvoudige eetgelegenheden. Hiermee worden
eetgelegenheden bedoeld waar over het algemeen eten wordt afgehaald. Het
eten wordt geserveerd in plastic ‘weggooi’-borden of -bakjes. De gerechten
bestaan vaak uit heri heri, BBR, pom, soepen, rijst met kip, varken, kwi-kwi,
betawirie, antroa en andere groenten. De prijzen variëren van 10 tot 25 srd per
gerecht. Het zijn grote porties met over het algemeen veel rijst.
Gerechten zoals pom zijn erg bekend en zeer geliefd bij de Surinamers, maar
ook bij de vakantiegangers en de toeristen. Opvallend is dat Creoolse
eetgelegenheden worden gezien als typisch Surinaams eten. Zo wordt pom in
een artikel van Volkskrant magazine benoemd als ‘het feestgerecht van de
Surinaamse keuken’.
F) De markt als eetgelegenheid
“Heb je al wat gegeten? Je moet wel wat eten hoor, dat hoort erbij als je onder
de markt bent”. 15,16
Op de markt worden groente, fruit, vlees, bloemen, kleding en cd’s verkocht en
je kunt er lekker eten. Op de centrale markt zijn verschillende eettentjes zoals
warungs en rotishops. Hier koop je gerechten vanaf 4 srd. Het is hier vaak
goedkoper dan bij de warungs en rotishops in de rest van de stad.
Op de Kwattamarkt is een kantine, een grote hal naast de hal waar de markt is.
Hier zitten verschillende warungs en rotishops aan de rand van de hal.
15
16

Erwin, informeel gesprek 19-04-2009
In Suriname spreekt men van ‘onder’ de markt. Je hebt bijvoorbeeld een eetgelegenheid ‘onder’ de markt.
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In het midden staan grote tafels met banken. Om drie uur ‘s nachts begint het te
leven op de markt. En dan is er ook al eten. Dit duurt tot een uur of twee in de
middag.
De reden dat de markt in dit onderzoek als aparte categorie wordt aangemerkt,
terwijl het bestaat uit rotishops en warungs, is gelegen in de setting. De markt
is een aparte plaats, in het centrum of in een wijk buiten het centrum waar
mensen speciaal naar toe gaan. Ze gaan erheen om groente en vlees in te
kopen, maar ook om lekker even wat te eten, want dat hoort erbij. Het gaat hier
om convenience ( Finkelstein). Eten voert de boventoon, vermaak telt
nauwelijks.
Tot hier benoem ik de eetgelegenheid die in de categorie ‘lokaal’ vallen.
G) Het lokale fastfoodrestaurant
“Nee, ik heb nooit bij Kentucky Fried Chicken gegeten, maar ik ga wel eens
naar Naskip, dat is veel goedkoper en dan krijg je ook meer.” 17
Golden Wings, Naskip, Roopram en Allegria; dit is een greep uit de vele lokale
fastfoodketens van Paramaribo. Er zijn overal in de stad lokale fastfoodketens
te vinden. Over het algemeen wordt er friet verkocht en ‘fried chicken’, maar
Roopram is ook een lokale fastfoodketen. Het gaat om eten dat snel bereid kan
worden en op iedere locatie worden dezelfde gerechten geserveerd.
Het gaat om fastfood van lokale bodem, waarbij het eten goedkoper is dan bij
de internationale fastfoodketens. Gerechten zijn vaak verkrijgbaar tussen de 10
en 25 srd. De eetgelegenheden kunnen in omvang en doelgroep erg verschillen.
Zo heeft Golden Wings bijvoorbeeld kleine eetgelegenheden, maar wel een
speeltuin voor de kinderen erbij. Allegria heeft redelijk grote eetgelegenheden
en binnen speelmogelijkheden voor de kinderen. Naskip daarentegen is vrij
klein en is niet gericht op gezinnen.
Omdat het enerzijds een eetgelegenheid is waarbij entertainment is toegevoegd
voor de kinderen, kan er gesproken worden van een

17

Gilli, informeel gesprek 12-03-09
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amusement(Finkelstein,1989) eetgelegenheid. Aan de andere kant gaat het om
het gemak van het eten, en zijn er een aantal ketens waar deze vorm van
amusent niet aanwezig is. Eten voert hier weer de boventoon waardoor het dan
om een convenience eetgelegenheid gaat.
Deze eetgelegenheid is deels ‘lokaal’ en deel ‘fastfood’. De volgende
eetgelegenheden vallen onder de categorie ‘fastfood’.
H) Het internationale fastfoodrestaurant
Mcdonald’s, Burger King, Pizzahut, Popeys, Pizzaboys en Kentucky Fried
Chicken vormen samen de internationale fastfoodketens in Paramaribo. De
gebouwen van de verschillende fastfoodketens vallen op in het straatbeeld. De
oude houten koloniale gebouwen en de schaarse hoogbouw in het straatbeeld
van Parimaribo staan in contrast met de opvallend gekleurde gebouwen van de
internationale fastfoodketens, veelvuldig voorzien van logo’s van de
betreffende keten. Het zijn grote, vrij nieuwe gebouwen met vaak twee
verdiepingen.
De status van deze internationale fastfoodketens geven een extra dimensie aan
het eten, het gaat hier om amusement(Finkelstein,1989) eetgelegenheden.Er
zou in uitzonderlijke gevallen zelfs sprake kunnen zijn van formal spectacular,
omdat deze een uitzonderlijke status hebben bij de consument, het wordt door
de lokale consument gezien worden als statusverhogend. Hier kom ik op terug
in hoofdstuk vier.
Er wordt het bekende Amerikaans fastfood geserveerd, zoals hamburgers, fried
chicken, friet en pizza. Het gaat om ketens met een franchise concept. Het
bestaat al in een ander land en Suriname heeft het concept nu ook. Producten
die bijna kant en klaar geleverd worden, zodat in Suriname hetzelfde broodje
hamburger geserveerd kan worden als in Amerika. Gerechten variëren in prijs
van 20 tot 40 srd.
De fastfoodketens schieten in de afgelopen vijf jaar als paddestoelen uit de
grond en er komen er nog steeds meer bij. Er is dus een duidelijke vraag naar
fastfood.
34
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I) De mall als eetgelegenheid
In Paramaribo zijn twee bekende grote malls te vinden. In het centrum van de
stad zijn een aantal kleinere malls. Dit zijn zeer grote panden met een eigenaar
die aan verschillende winkels winkelruimte verhuurt. Hier zit een strategisch
plan achter. Vaak wordt er gekozen voor een grote diversiteit aan winkels. Op
deze manier worden alle consumenten naar de malls getrokken.
In een mall mag de foodcourt niet ontbreken. Dit zijn verschillende eettentjes
aan de rand van een grote ruimte, zoals een hal, met in het midden veel stoelen
en tafels. Consumenten kunnen eten halen bij één of meerdere eettentjes en dit
nuttigen op één van de vele zitplaatsen.
Een grote mall biedt vaak wel aan tweehonderd mensen zitplaatsen. In de
foodcourts vind je verschillende soorten eten. Vaak gaat het om fastfood zoals
hamburgers, friet, pizza en gebakken kip, maar ook nieuwe soorten eten
worden hier geïntroduceerd, zoals shoarma en döner kebab.
De foodcourts in de stad trekken veel klanten. Zo zei een van de malleigenaren;
“De foodcourt is het best lopende onderdeel van de mall”. Een foodcourt is er
enerzijds voor het gemak van de winkelende klant en derhalve een convenience
eetgelegenheid. Anderzijds is de internationale status van deze mall en de
atmosfeer van deze plek van toegevoegde waarde en dient het daarom ook vaak
als amusement eetgelegenheid. (Finkelstein,1989)
J) De lunchgelegenheid
In de stad zijn een aantal eetgelegenheden te vinden, voornamelijk in het
centrum, waar geluncht kan worden, een drankje gedronken kan worden of een
lekkere cake of taart gegeten kan worden. Bij de één kan men kiezen uit
exclusieve soorten koffie en verschillende smoothies en bij de ander is er een
keur aan lekkernijen, zoals taart, cake en koekjes. Deze plekken trekken veel
consumenten. Even wat drinken of even een broodje eten.
De consument maakt deel uit van het winkelende publiek. De plaatsen met een
terras trekken veel toeristen.
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Het gaat hier voornamelijk om amusement(Finkelstein,1989) eetgelegenheden.
Ze zij vaak prijziger dan de convenience(Finkelstein,1989) eetgelegenheden in
het centrum. Men betaalt voor het amusement. De prijzen in deze
eetgelegenheden variëren van 2 tot 25 srd.
De grootte van deze eetgelegenheden varieert sterk. Belangrijk is dat er altijd
wel een aantal zitplekken zijn.
De lunchgelegenheid valt in de categorie ‘internationaal’. De volgende
eetgelegenheden vallen ook binnen deze categorie.
K) De internationale eetgelegenheid
In de stad zijn veel internationale eetgelegenheden te vinden. Hier vallen de
eetgelegenheden onder die geen deel uitmaken van de vijf grootste lokale
bevolkingsgroepen. Voorbeelden zijn; Italiaans, Braziliaans, Koreaans, Turks,
Thais, Nederlands, Frans en Japans. Belangrijk kenmerk van deze
eetgelegenheden is dat het voornamelijk gaat om restaurants. Uitzonderingen
zijn Frietpunt.nl, een eetgelegenheid waar de Nederlandse snackbar en diens
assortiment terug te vinden zijn, en de Turkse shoarmazaak waar men Durum
döner en andere in Nederland bekende Turkse gerechten af kan halen.
De restaurants zijn vaak groot en luxe. Gerechten variëren in prijs van 25 – 150
srd. De consument bestaat voornamelijk uit toeristen, vakantiegangers,
remigranten en Surinamers uit de sociaal-economische midden- en
bovenklasse. In deze categorie gaat het om amusement en formal spectacular
eetgelegenheden.
L) Het hotel als eetgelegenheid.
Hotels vormen een aparte categorie. Hier gaat het om eetgelegenheden die zijn
verbonden aan het toerisme, zoals guesthouses en hotels met eetgelegenheden
voor de gasten in de eerste plaats, maar ook voor consumenten van buitenaf.
De grotere hotels hebben sjieke restaurants en guesthouses hebben kleinere
restaurantjes. De prijzen variëren sterk, afhankelijk van het soort gerecht.
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De meeste eetgelegenheden binnen deze categorie bieden ontbijt, lunch en
avondeten aan. Belangrijk om te noemen is dat de prijzen altijd boven de
gemiddelde prijs van een lokale eetgelegenheid zitten. Zo kun je overal in de
stad een broodje pom krijgen voor 3 tot 5 srd. Bij Hotel Torarica betaal je
echter 8 srd. Duidelijk wordt daarom dat het in deze categorie gaat om
amusement en formal spectacular eetgelegenheden. De consument betaalt voor
de status en het amusement.
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Hier onder staat een tabel met daarin de verschillende eetgelegenheden
overzichtelijk weergegeven. Hierin wordt zichtbaar in welke categorie van
Finkelstein de verschillende eetgelegenheden geplaatst worden en of het om
lokaal, fastfood of internationale eetgelegenheden gaat.
Eetgelegenheden
A)
De broodjeszaak

Internatio
naal

Fastfood

L okaal

B)
De Javaanse warung
C)
De rotishop
D)
De Chinees
E)
De Creoolse
eetgelegenheid
F)
De markt als
eetgelegenheid
G)
Het lokale fastfood
restaurant
H)
Het internationale
fastfood restaurant
I)
De mall als
eetgelegenheid
J)
De lunchgelegenheid
K)
De internationale
eetgelegenheid
L)
Het hotel als
eetgelegenheid

Conven
ience

Amusem
ent

Form a l
spec t a c
ul ar

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
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2.4 Reflectie
De diversiteit van de Surinaamse keuken loopt als een rode draad door dit
hoofdstuk.
“De Javanen namen hun boemboes (kruidenmixen) mee, de Hindoestanen hun Indiase
massala’s en de Chinezen hun sojasaus. Zoutevis kwam uit de keuken van Creolen,
afstammelingen van de Afrikaanse slaven. Dit is terug te zien in de diversiteit van de
verschillende eetgelegenheden. Cassave en tajerknol komen van de oorspronkelijke Indiaanse
bevolking. De Hollanders lieten bruine bonen achter. Als een keuken het predicaat
wereldkeuken verdient, dan is het de Surinaamse.”18

Wat kunnen we constateren aan de hand van dit hoofdstuk? In dit hoofdstuk
hebben we de diversiteit aan consumenten en eetgelegenheden beschreven,
welke samen komen in dit onderzoek. Het predicaat wereldkeuken zegt veel
over de context van het onderzoek. De onderscheiding en duiding van deze
consumenten en eetgelegenheden bieden een handvat om te kijken naar
mondiale processen.
Ook hebben we gezien datFood nostalgia, waarop ik in de komende
hoofdstukken in ga, een theoretische benadering is waarbij zowel de historie
als mondiale processen een plaats krijgen. In dit onderzoek wordt de creatie
van een keuken zichtbaar op basis van een zelfgeconstrueerde historie die
gebruikt wordt om de identiteit te versterken in tijden van mondialisering. De
invloeden van ideo en media scapes worden voelbaar bij de consument; zij
dwingen verandering af en roepen de angst voor het verlies van de eigen
cultuur op. De creativiteit, de liefde en trots van de Surinamer voor eten
worden geaccentueerd en in- en uitsluitingsprocessen krijgen ruimte om te
groeien.
In het volgende hoofdstuk zal de nadruk vooral liggen op de lokaliteit van de
Surinamers en de publieke eetcultuur.

18

Artikel Volkskrant magazine, Lekker onbekend, 30-05-09
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3. Pom
De publieke eetculuur in lokaal perspectief
3.1 De broodjeswinkel
Zwetend en rillend sta ik achter de toonbank. Ik denk aan het boek van
Mommersteeg (2006) over zijn veldwerk in Mali dat ik in mijn eerste
studiejaar las. In ‘De stad van de Marabouts’ vertelt hij over zijn zelfpijniging
door de ervaring van een dag vasten. Tijdens het lezen van deze passage vroeg
ik me af of ik mezelf ooit zo zou pijnigen ten behoeve van mijn veldwerk. En
nu sta ik hier met hoge koorts achter de toonbank van de broodjeswinkel.
Na een aantal gesprekken met de eigenaar, Erwin, kon ik vandaag om zes uur
’s ochtends beginnen met werken in zijn broodjeswinkel. Daar was ik
natuurlijk erg blij mee. Eén van de eerste stappen in mijn veldwerk.
Toen ik maandagochtend met koorts wakker werd, was het laatste idee dat in
me opkwam om niet te gaan. Daar stond ik dan, zwetend en rillend. Nadat ik
het anderhalf uur heb volgehouden, heb ik maar opgebiecht dat het helaas niet
ging omdat ik echt ziek was.
“Kom brood maken”, zegt Toekhina nu dagelijks tegen me. Het spreken in
gebiedende wijs ben ik inmiddels gewend. Eigenlijk ben ik er wel blij mee. De
vanzelfsprekendheid waarmee ze dat zegt en het feit dat ik iedere dag even wat
broodjes sta te smeren in de broodjeswinkel geeft me een goed gevoel. Na een
lastige eerste dag verloopt de rest heel voorspoedig.
In de broodjeswinkel aan de weg naar zee sta ik een aantal keer per week. De
klanten kennen me inmiddels. Erwin en Toekhina beginnen iedere dag om vier
uur met het voorbereiden van het beleg. In de kleine ruimte is het te druk om
met zijn drieën aan het werk te gaan. Als ik rond zes uur kom maakt Erwin
zich klaar om naar het achter19 te gaan. Hier verbouwt hij verschillende soorten
groenten. Op woensdag en zondag verkoopt hij deze ‘onder de markt’.

19

Met achter word het stuk grond achter het huis bedoeld waar Erwin samen met zijn zwager groentes
verbouwt.
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De eerste klant komt om zes uur na zijn nachtdienst een kopje koffie drinken
en een broodje eten.
Langzaam komen in de schemer van de ochtend de volgende klanten. Kritisch
kijken ze naar het beleg in de houten vitrinekast. En altijd wordt er even
gevraagd of datgene dat ze niet zien liggen er vandaag toch niet is. De broodjes
zijn rond deze tijd niet meer vers, het zijn de broodjes van de dag ervoor die in
de vriezer bewaard zijn. Alle broodjes worden daarom even opgewarmd in de
oven. Om acht uur komen de verse broodjes, het buurjongetje staat dan meteen
op de stoep. Met precies gepast geld bestelt hij verlegen iedere dag hetzelfde,
vijf broden. De eigenaresse van de Chinees20 aan de overkant komt de krant
brengen en haar brood ophalen. Er worden iedere dag broden gebracht voor de
broodjeswinkel, maar ook voor de Chinees. Een oudere buurvrouw komt ook
iedere dag langs en heeft weinig aan mij. Ze vraagt altijd waar tan21 is. Er moet
even geroddeld worden over de dingen die in de buurt gebeuren en dan heb je
natuurlijk niks aan ‘die nieuwe’.
Zo nu en dan fluistert Toekhina me vast toe dat ik al wat broodjes op moet
warmen. Ze ziet dan de auto van een bepaalde klant aankomen. Van iedereen
weet ze wat ze graag drinken en hoe ze hun broodje het liefst eten.
Ook de eierboer heeft zijn eigen ritueel, hij komt één keer per week zelf een
broodje eten. Dan geeft Toekhina door of ze voor de week erna eieren nodig
heeft.
Soms komt de eierboer echter geen broodje eten, omdat hij niks hoeft te
leveren in de buurt. Als dat het geval is en de eieren zijn op, worden ze gewoon
bij de Chinees aan de overkant gehaald.
Rond acht uur wordt het vaak even druk, voordat mensen naar hun werk gaan
komen ze nog even een broodje halen. Ongeduldig staan ze te wachten op hun
broodje. Toekhina laat zich niet ophaasten en vraagt rustig of ze peper en zuur
op het broodje willen en of ze het nog even moet opwarmen. Bij de eerste hap
van het broodje zijn de ongeduldige klanten het wachten vergeten en lopen ze
tevreden naar buiten.
20

De Chinees is de benaming voor de supermarkten die op iedere hoek van de straat te vinden zijn en beheerd
worden door Chinezen.
21
Tan is de afkorting voor tante. Toekhina werd gezien als mijn tante ook al wist iedereen wel dat wij geen
familieband hadden. Zodra iemand wat ouder is wordt er aan gerefereerd als oom/tante of opa/ oma, vaak
afhankelijk van het leeftijdsverschil.
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3.1.1 Van broodjes naar scapes
De publieke eetcultuur in Paramaribo bestaat in de eerste plaats uit lokale
consumenten en lokale eetgelegenheden. In dit hoofdstuk staat het begin van
enkele ingrijpende veranderingen centraal. Enerzijds het begin van thuis eten
dat over gaat naar het buiten de deur eten en anderzijds de overgang van
reciprociteit naar commercie. Aan het eind van het hoofdstuk wordt gekeken
hoe lokale consumenten omgaan met verandering en wat hun eigen rol daarin
is.
Veranderingen kunnen beangstigend zijn maar ook spannend en vereisen
vooral een verandering in denkbeelden. Appadurai (1996)noemt deze
denkbeelden images. Deze images worden beïnvloed door verschillende
scapes. Zo zijn de images vanuit de mediascape. Deze voorzien consumenten
van informatie en vermaak vanuit de hele wereld. (Cf. Appadurai, 1996).
Daarnaast zijn er images vanuit de ideoscape, deze hebben betrekking op
politiek of ideologieën. Ideo scapes zijn vaak politiek of hebben te maken met
ideologieën (Cf. Appadurai, 1996).
Denkend aan mijn eigen oma die inmiddels al bijna negentig is,zie ik hoe zij
ook haar mentale beelden of images heeft moeten aanpassen aan alle
veranderingen in haar leven, technologische innovatie, financiële
vooruitgangen, veranderingen in politieke situaties, opkomst van media en de
kennismaking met mensen uit andere culturen, alle kenmerkende
veranderingen die terugkomen in de scapes van Appadurai. (1996) Beelden
veranderen, ook voor de lokale consument in Paramaribo. De Images die
beïnvloed worden door mondiale stromingen en die ook in de publieke
eetcultuur zichtbaar zijn. De mondiale invloeden die de lokale gemeenschap te
verwerken krijgt, gaan door lokale interpretatie een eigen leven leiden. Inda en
Rosalda (2002) benoemen dit als reterritorialization. In dit hoofdstuk zal de
komst van images en de ‘eigen interpretatie’ van nieuwe images gerelateerd
worden aan de beperkingen en mogelijkheden van de lokale gemeenschap.
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3.2 Thuis eten?
Mondiale invloeden op thuis eten
Zoals gezegd, heeft in Paramaribo de publieke eetcultuur, net zoals in andere
landen, een geschiedenis. Het in kaart brengen van de overgang van thuis naar
buiten de deur eten draagt bij aan het inzichtelijk krijgen van de ‘images’ van
Surinamers met betrekking tot de publieke eetcultuur. Beardsworth en Keil
(1997) geven aan dat public eating al wèl bestond voor de moderne tijd, maar
dat de echte opkomst van public eating toch vooral samen ging met de
opkomst van de moderne tijd. Tijdens mijn onderzoek wordt me al snel
duidelijk dat thuis koken en eten een belangrijke rol spelen bij de Surinamer.
Er vinden echter veranderingen plaats zoals Jose en Roshnie aangeven: “Er is
natuurlijk heel veel veranderd. Eerst kookten vrouwen gewoon altijd. Nu
moeten vrouwen ook werken, omdat er anders niet genoeg geld is om rond te
komen. Maar dan kan die vrouw aan het eind van de dag niet altijd ook nog
gaan koken. Daar heeft ze dan niet altijd meer zin in.
Dus dan gaan ze wat halen buiten de deur en dat is niet iets om trots op te
zijn.”22 De arbeidsverdeling heeft dus een duidelijke impact op de keuken thuis
en op de publieke eetcultuur. Thuis koken en eten is nog steeds geliefd, maar
wordt op de proef gesteld door een veranderende arbeidsverdeling. Atkins is
van mening dat het succes van fast food mede mogelijk is gemaakt door deze
factor (Atkins, 2001:97).
De verandering in arbeidsverdeling creëert twijfel in identiteit, ideologieën
veranderen niet meteen, maar de situatie wel. Bij aankomst in Paramaribo word
ik meteen geconfronteerd met deze situatie. Jimmy haalt me op van Zanderij23
en in de auto informeert hij naar de aard van mijn onderzoek. “Onderzoek naar
de publieke eetcultuur, dus alles wat je buiten de deur eet of haalt”. Een korte
lach van Jimmy volgt. “We gaan eigenlijk nooit buiten eten. Surinamers gaan
sowieso niet vaak buiten eten”.

22

Gesprek/ interview Jose en Roshnie, 23-03-09
Jimmy maakt deel uit van de familie waar ik vier maanden bij verblijf. Jimmy is een Javaanse man van
middelbare leeftijd. Zanderij is de naam van het vliegveld van Paramaribo.
23
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Nog geen vijf minuten later vraagt hij me wat ik wil eten. “ Heb je zin in
Chinees, of wil je graag roti? Houd je van roti? We kunnen wel even naar
Roopram gaan.”
Een soortgelijk gesprek heb ik met heel veel mensen gevoerd. Deze uitspraken
creëren verwarring. Ze zeggen het een maar doen het ander. Waarom
ontkennen ze in directe confrontatie dat ze buiten de deur eten terwijl ze er in
het dagelijks leven geen geheim van maken dat ze het zelf regelmatig doen.
Er gebeuren veel verschillende tegenstrijdigheden als het gaat om buiten de
deur eten.
Eten buiten de deur wordt in de eerste plaats in overvloed gedaan. Surinamers
zeggen te houden van eten, maar ontkennen dit buiten de deur te doen.
Daarnaast wordt eten bij lokale eetgelegenheden niet gezien als eten buiten de
deur. Het gaat hier met name om Convenience (Finkelstein,1989)
eetgelegenheden. Deze eetgelegenheden vormen een geaccepteerde vorm van
buiten de deur eten.
De invloeden van ideo en media scapes(Appadurai,1996) zorgen er voor dat er
niet alleen bij mij als onderzoeker verwarring ontstaat.
De lokale consument wordt bijvoorbeeld door veranderende rollen gedwongen
om anders te kijken naar de ideologische traditionele rol van de vrouw om het
eten te bereiden. Er lijkt een bepaalde schaamte te zijn om buiten de deur te
eten. Het is echter subtieler dan schaamte. Bajehn en Jacqueline laten zien
welke ideeën er spelen als het gaat om eten in convenience (Finkelstein,1989)
eetgelegenheden. Bhajen komt iedere dag een broodje eten, een kop thee
drinken en de krant lezen in de broodjeswinkel. Zijn vriendin zegt hierover: “In
het begin smeerde ik nog iedere dag brood voor hem als hij naar zijn werk
ging, maar nu weet ik dat hij het toch niet opeet en naar die broodjeszaak gaat.
Daar ontmoet hij gewoon allemaal bekenden van hem, dus daarom wil hij daar
iedere dag heen”.24
24

Jacqueline Jagroup, informeel gesprek op 5 maart 2009
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Zij geeft aan dat hij niet naar de broodjeswinkel hoeft omdat zij wel brood voor
hem wil smeren. Maar hij gaat naar de broodjeswinkel als routine van de dag
en om zijn sociale relaties te onderhouden. Jacqueline verantwoordt als het
ware het buiten de deur eten van haar vriend. Tijdens een gesprek met een van
de weinige diëtiste van Suriname, komt hetzelfde onderwerp ter sprake. Ook
zij geeft aan dat het gedrag van de lokale consument heel tegenstrijdig
overkomt.
“Wat ik altijd vind is dat op een af andere manier men het altijd interessant vindt om tot
zichzelf te zeggen, ‘wie ik? Ik eet niet overal hoor. Echt niet’. Maar ondertussen, als je ze
meevraagt, zullen ze altijd ja zeggen. Maar ondertussen eten mensen echt niet overal. Wie ik?
Echt niet! Alsof je jezelf iets verheven daarmee wil aandoen, dus door te zeggen ik eet niet van
iedereen. Maar ze kunnen je niet zeggen waar ze dan niet eten. Ik denk je geeft jezelf een soort
vorm van status door dat te zeggen. Men schaamt zich er dus een beetje voor om dat keihard
toe te geven. Ik had onlangs een stel op consult. Mijn vraag was wie kookt? Nou die vrouw
zegt: “Ik”. Die man zegt: “Ik ook”. Nou, dus jullie allebei. Maar, zegt hij er meteen achteraan,
“We kopen ook heel veel”. Die vrouw begint me toch een beetje schaapachtig te lachen.
Daarna stelde ik de vraag, eet u wel eens buitenshuis? “Ja, vijf keer per week” zegt die man, en
zij, schaapachtig gegeneerd lachen. Voor haar gevoel geeft hij een verkeerd antwoord. Maar hij
zegt, “Ja we moeten toch eerlijk zijn”. 25

In dit fragment geeft de diëtiste aan hoe moeilijk het is voor haar cliënten om
toe te geven dat ze buiten de deur eten. In mijn onderzoek blijkt dat het beeld
dat Surinamers hebben van eten buiten de deur wordt gevormd door de angst
om de traditie van het koken en het traditionele eten te verliezen. Enerzijds
gaan zij mee met deze veranderingen, maar anderzijds proberen zij vast te
houden aan de traditie van het koken. De mondiale invloed van veranderende
ideologieën zoals Appadurai (1996) deze afbakent in de ideoscape zijn
duidelijk zichtbaar in de veranderingen rondom arbeidsverdeling. Ideeën over
de traditionele rol van de vrouw veranderen.
Freeman in Beardsworth en Keil, (1997) geeft aan hoe eten buiten de deur in
de negentiende eeuw eruitziet in Londen.
25

Fragment uit interview met diëtiste op 16-04-2009. Om meer te weten te komen over voedingspatronen en
ideeën die er bestaan over eten en gezond eten heb ik gesproken met een diëtiste.
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Zij laat zien hoe eten buitenshuis verkocht wordt, op markten en door
straatverkopers; eten dat ter plekke genuttigd kan worden of meegenomen kan
worden naar huis. Het amusement (Finkelstein,1989) eten bleef in die tijd
echter uit omdat eten buiten de deur volgens haar eerder een nood was dan een
deugd. De meeste eetgelegenheden waren praktisch in plaats van luxueus.
Hippe restaurants bestonden toen nog niet. Ook was het buiten de deur eten
anders voor vrouwen dan voor mannen; vrouwen hoorden niet buiten de deur te
eten.
In de publieke eetcultuur van Paramaribo herkennen we veel van dit patroon.
Er zijn duidelijk punten van overeenkomsten met het London in de negentiende
eeuw zoals dat door Freeman omschreven wordt. De overeenkomsten zijn goed
te verklaren. Ook de Surinamer ziet het eten buiten de deur als een nood. Dit
wordt voornamelijk gedaan omdat er geen tijd is om thuis te koken, als gevolg
van het feit dat beide ouders werken. Waar vroeger de taak van de vrouw lag
bij het bereiden van de maaltijd, is dit verschoven naar de nood om een
bijdrage te leveren aan het inkomen. De tijd voor het bereiden van de maaltijd
valt weg of wordt beperkt. Er wordt dan noodgedwongen gekozen voor het
eten buiten de deur. Het traditionele, relatief goedkope eten ligt hierbij het
meest voor de hand. Het staat het dichtste bij de Surinamer. Zoals in het
voorbeeld van de broodjeswinkel duidelijk wordt, hebben de meeste mensen
deze lokale eetgelegenheden onderdeel gemaakt van hun eetpatroon.
Appadurai’s (1996) scapes geven vorm aan mondiale veranderingen. De trots
van de Surinamer op zijn eten en de traditie van het bereiden van het eten
komen hierdoor in het gedrang. Zoals al eerder gezegd; zaken veranderen maar
ideologieën veranderen in een langzamer tempo. “Food with its primal
connotations of nurturance and sustenance carries powerful psychological and
political meanings. It is also a significant marker of ethnicity and migrants are
frequently very resistant to dietary change”. (Caplan, 1997:87) De krachtige
waarde van eten zoals Atkins (2001) beschrijft, zorgt ervoor dat mensen mental
trouw proberen te blijven aan de tradities en rituelen rondom eten. Op deze
manier valt de houding van de Surinamer van het een zeggen, maar het ander
doen te begrijpen. In die zin vinden we hier ondersteuning in voor hetgeen
andere onderzoekers ook vonden.
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3.3 Van reciprociteit naar commercie
Waar we zojuist keken naar de invloeden van beelden veranderde
omstandigheden op veranderingen zoals de overgang van reciprociteit naar
commercie processen van mondialisering en het innerlijke conflict van de
consument blootleggen.
In Suriname eet men wanneer men zin heeft; de nadruk ligt op het eten en niet
bij het samenzijn dat binnen deze benadering wordt geaccentueerd. De lokale
eetgelegenheden bestaan voornamelijk uit eenvoudige eetgelegenheden waarbij
een praktische instelling de boventoon voert. De andere eetgelegenheden
hebben daarom een andere status en worden anders beleefd, geheel volgens de
indeling van Finkelstein.(1989) De convenience eetgelegenheden zijn
voornamelijk de etnisch gedifferentieerde eetgelegenheden. Ondanks het
ontstaan van amusement binnen deze eetgelegenheden, blijft de
convenience(Finkelstein,1989) variant in grote getale bestaan.
Binnen de anthropology of food gaat het voornamelijk over restaurants als men
spreekt over de publieke eetcultuur. Bij restaurants gaat het volgens Finkelstein
(1989) om amusement en formal spectacular eetgelegenheden. De Surinamer
hecht echter meer waarde aan de voorziening van eten. Hier gaat de literatuur
automatisch uit van bijvoorbeeld tafelmanieren en is ersprake van een
etnocentrische benadering. Zoals Beardsworth en Keil bijvoorbeeld zien dat in tegenstelling tot de traditionele samenleving waar men wapens meebrengt
naar de tafel - moderne samenlevingen sociale waarde hechten aan tafelbestek
en de plek waar men aan tafel zit. (cf Beardsworth en Keil, 1997: 102) Daarbij
gaan zij uit van het etnocentrische perspectief dat een tafel en tafelbestek
onderdeel zijn van een maaltijd. Dit sluit dus niet aan bij hetgeen we in
Suriname aantreffen.
Meerdere factoren spelen een rol bij de veranderingen van
‘images’(Appadurai,1996) over de publieke eetcultuur.
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Er vindt tijdens de overgang van thuis naar eten buiten de deur een verandering
plaats van reciprociteit naar commercie. Wat doet deze commercialisering met
de lokale gemeenschap en de lokale publieke eetcultuur?
De opkomst van de publieke eetcultuur is een proces dat al heel lang geleden in
werking is gezet. Zoals Wolf ( Wolf, 1982) aangeeft dat handel altijd bestaan
heeft, zo heeft de publieke eetcultuur ook altijd bestaan. Desondanks geven
Beardsworth en Keil (1997) aan dat public eating weliswaar al bestond vóór de
moderne tijd, maar dat de echte opkomst van public eating samen ging met de
opkomst van de moderne tijd. Public eating neemt pas in de moderne tijd
steeds grotere vormen aan en heeft bovendien een essentieel verschil met de
periode van voor die tijd: reciprociteit wordt vervangen door commercie. Als
we kijken naar antropologisch onderzoek naar traditionele samenlevingen zien
we dat een duidelijke vorm van gastvrijheid maar ook verplichting. Dit geeft
aan dat het commerciële punt nauwelijks een rol speelde in traditionele
samenlevingen omdat gastvrijheid en verplichting de boventoon voerden.“As
in traditional societies, there is no explicit calculation of costs or notion of
payment but there is a recognition of reciprocal obligation”(Beardsworth and
Keil,1997: 101).
Zoals Beardsworth en Keil aangeven, gaat het om verwachtingen die men heeft
naar elkaar toe in de vorm van reciprociteit. In de tijden dat reciprociteit een rol
speelde, werd er al wel gereisd en waren mensen aangewezen op het eten van
een ander. Van die ander werd dan verwacht dat er gezorgd werd voor eten. De
omslag kwam later verdween deze van reciprociteit en veranderde in
commercie.
3.3.1 Consumptie en concurrentie
De lokale gemeenschap wordt met die verandering onderdeel van de consumer
society (Bauman, 1998) binnen de publieke eetcultuur. Vanaf dit moment
vraagt men geld voor het eten dat aangeboden wordt. De dienst van het koken
en het vullen van de maag hebben een andere wending gekregen. Dit verandert
veel binnen de publieke eetcultuur en de manier waarop mensen er naar kijken.
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Binnen de publieke eetcultuur van Paramaribo worden deze commerciële
invloeden duidelijk zichtbaar. In de vorige paragraaf is de nadruk gelegd op de
beeldvorming rondom eten buiten de deur. Er zal nu gekeken worden naar
mondiale invloeden op de publieke eetgelegenheden. Welke rol spelen
beeldvorming en media hierin?
De lokale eigenaren maar ook de consumenten lijken zich in eerste instantie
niet op te laten jagen door de consumer society (Bauman, 1998). Zij lijken niet
gretig te zijn naar nieuwe en verbeterde dingen die hun zintuigen kunnen
prikkelen, maar zij lijken te kiezen voor het ‘gewone’ lokale eten.
In het dagelijkse leven worden zij echter gedwongen andere keuzes te maken.
Kort gezegd; de Chinees is dichtbij en kost minder geld.“Door de Chinees gaan
ze steeds minder naar de markt. Waar je blijft in de buurt, daar kan je alles bij
die Chinees halen. Sinds 5 à 6 jaar zie je overal alleen maar Chinezen.”26De
lokale centrale markt illustreert goed hoe mondiale invloeden zichtbaar worden
en een plek innemen in de vorm van concurrentie. Er zijn ogenschijnlijk weinig
veranderingen te zien op de centrale markt. Maar de centrale markt voelt wel
degelijk concurrentie van de supermarkt.
De vrouwen van de warung ‘onder’ de centrale markt geven aan dat hierdoor
ook het aantal consumenten bij hun warung afneemt.
De concurrentie van de wereldmarkt heeft niet alleen invloed op de lokale
centrale markt maar ook op de publieke eetgelegenheden die daarbij horen.
“De Surinaamse landbouw is niet collectief. Dat is het probleem.” vertelt
Mahindre27 die zelf groenten en fruit verbouwt. Hij heeft vaak geprobeerd om
samen te werken met anderen die dezelfde gewassen verbouwen. Zo werkt het
echter niet in Suriname. Elena28 legt uit hoe dit komt. Voor Hotel Torarica
kopen ze wekelijks Surinaamse groenten en fruit in. Voor andere producten zoals vlees - heeft Hotel Torarica prijsafspraken gemaakt met de leveranciers.
De prijs van het product verandert niet, maar blijft het hele jaar gelijk. Op het
moment dat de prijzen dalen, kan de producent toch goed verdienen.

26

Interview Warung centrale markt 31-03-09
27
Informeel gesprek Mahindre, 08-03-09
28 28
Elena Tjin A Sioe, quality manager hotel Torarica, 31-03-09
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Maar wanneer de prijzen stijgen, krijgt de leverancier niet méér dan het
afgesproken bedrag. De Surinaamse boeren hebben weinig op met dat systeem
van vaste prijzen. Die willen verkopen aan de hoogste bieder, zeker als de prijs
van de producten stijgen in verband met een karige of mislukte oogst. Dat
maakt de leverantie echter onzeker. Voor de zekerheid worden er daarom ook
producten geïmporteerd, die vaak goedkoper zijn en daarmee de Surinaamse
groenten en fruit wegconcurreren. De producten uit het buitenland zijn niet
alleen goedkoper, maar bovendien kan men er op vertrouwen dat er geleverd
wordt tegen de afgesproken prijs.
De veranderingen door de concurrentiestrijd van Chinese winkels geven weer
hoe concurrentie letterlijk en figuurlijk de markt van Paramaribo verandert.
Erwin van de broodjeswinkel geeft aan dat hij door de komst van de Chinees
ook aanpassingen heeft moeten maken om het te kunnen redden. “Eerst
verkochten we alleen brood. Iedere dag verkochten we misschien wel
vijfhonderd tot zeshonderd broden. Tot die Chinees ook brood ging verkopen.
Toen kwam ik met het idee om belegd brood te verkopen”.29
Hier is meteen duidelijk dat deze lokale eetgelegenheid niet onder de mondiale
invloed uit kan. De komst van de Chinees, die ook brood verkoopt tegen een
lagere prijs, van zeven uur in de ochtend tot tien uur in de avond, concurreert
de verkoper van alleen maar brood weg. Dus ontstaat het idee om belegd brood
te gaan verkopen.
De verandering merkt Erwin ook in andere situaties op. Kip om het brood mee
te beleggen, wordt niet meer altijd op de markt gekocht maar bij de Chinees
aan de overkant van de weg die Amerikaanse boutjes verkoopt. Dat is veel
voordeliger dan de sranan fowru.
De veranderingen die de concurrentiestrijd met zich meebrengen, hebben
invloed op de consument. De mogelijkheden van keuze van de consument
worden weliswaar groter, maar maken het leven er niet eenvoudiger op. Wat
houdt dit in voor de lokale gemeenschap? De diëtiste ziet de moeilijkheden die
mensen hebben bij het maken van een gezonde keuze.
29

Erwin, informeel gesprek 15 mei 2009
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“Mensen weten niet hoe ze met geld om moeten gaan en er is niemand die ze daarin voorlicht.
De lonen zijn hartstikke laag, en dan heb je al die reclames met die telefoontoestanden.
Vroeger had je die niet. Nu hebben we ineens telefoonkaarten waar we ook nog eens ons geld
aan uit moeten geven. Maar dat geld gaat ergens anders weg. Nou, dat kan natuurlijk dat dat uit
de etenspot weg wordt gehaald. Er zijn zoveel andere dingen bijgekomen waar ook geld aan
besteed moet worden. Vroeger was het een behoorlijk sober leventje in Suriname hoor.”30

Ze geeft aan dat het vroeger een stuk eenvoudiger was, omdat er toen nog niet
zoveel keuzemogelijkheid was.
In de groei van de consumptiemaatschappij ontstaat er een spanningsveld als
gevolg van het toenemende aantal opties en de keuzes die de mensen maken.
De lokale gemeenschap krijgt echter geen voorlichting over het op een
verantwoorde manier omgaan met geld in deze toenemende
consumptiemaatschappij. De keuzes worden weliswaar groter, maar de lonen
stijgen nauwelijks. Idealen veranderen omdat consumenten andere keuzes
krijgen.
Appadurai’s (1996)ideoscape laat zien dat mondiale , politieke veranderingen
zoals het voorbeeld van de wereldmarkt, het gedrag en perspectief van de
lokale consument verandert.
Ook de invloed van de mediascape komt duidelijk zichtbaar terug in het
veranderende gedrag van de consument. Het beperkte loon houdt de consument
niet tegen om de aanschaf van een mobiele telefoon prioriteit te geven boven
de aanschaf van bruin brood. De media beïnvloeden de keuze van de
consument in hoge mate. Zo vertelt Mikle Soeng Ngie31 over zijn start van zijn
carrière als televisiekok. Hij is eigenaar van verschillende winkels in
Paramaribo waar Oosterse (geïmporteerde) producten, voornamelijk Chinees,
worden verkocht. Hij vertelt dat de Chinese keuken voor veel mensen in
Suriname onbekend was. Men kende het wel van de eetgelegenheden, maar
kon het niet zelf klaarmaken. Men wist niet wat men moest doen met de
producten die hij in zijn winkel verkocht.

30
31

Interview diëtiste 16-04-2009
Interview M. Soeng Ngie, 25-03-09
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Leveranciers wilden inspelen op de onwetendheid van de consument en hebben
Mikle benaderd om op televisie te gaan koken. Op deze manier is de Chinese
keuken voor veel Surinamers bekender geworden en kunnen veel van hen nu
ook zelf Chinees koken. Producenten van oosterse producten aan de andere
kant van de wereld vergroten de kennis van de Surinaamse consument op de
producten die zij verkopen. Bedrijfsbelangen en televisie beïnvloeden op deze
manier het gedrag van consumenten en hun kijk op de Chinese keuken.
De uitbreiding van de keuze voor consumenten die de consumer
society(Bauman,1998) met zich meebrengt, biedt niet alleen voordelen, zoals
we hiervoor al hebben gezien. Zoals gezegd wordt het aantal
keuzemogelijkheden groter, maar stijgt het inkomen van veel lokale mensen
niet.
Het gaat hier om het samenkomen van de mogelijkheden van de consument, de
verleiding door middel van images(Appadurai,1996) en het beeld dat de
consument vanuit de lokaliteit probeert vast te houden. Hier zal de volgende
paragraaf verder op in gaan.
3.4 Gevangen in lokaliteit?
Ik ben gewoon een mens dus soms kan ik me gewoon afvragen wie ik voor mijn karretje zal
spannen. Hoezo? Wanneer ik denk: é, zondag wil ik niet koken, ik gevoel geen enkele lust
daartoe. Maar wie dan wel? Begrijpt u me niet verkeerd, ik ben dol op koken en ik ben ook dol
op mijn eigen kooksels, misschien omdat ik behalve de ingrediënten ook een flinke scheut
liefde erin mik, maar u weet toch ... de zin daartoe ontbreekt soms...toch, net als met zoveel
andere andere zaken. (columnist:Milly van Leeuwarde,De Ware Tijd,28/03/2009)

Het zwichten voor de verleiding om buitenshuis te gaan eten en de
verantwoording om niet zelf te hoeven koken, worden duidelijk weergegeven
in de column van Milly van Leeuwarde. Binnen de anthropology of food neemt
de overgang van thuis eten naar het consumeren buiten de deur een belangrijke
plaats in. De traditie van de lokale keuken zou daardoor bedreigd worden.
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Zeldin (in Beardsworth en Keil, 1997: 100) neemt hierover een heel extreem
standpunt in door het restaurant een tank in de oorlog van de kookkunst te
noemen, omdat het restaurant altijd een belangrijk instrument is geweest om
oude eetgewoontes weg te vagen. De metafoor van Zeldin (1997) komt overeen
met de angst van de Surinamer. De Surinaamse keuken en het voedsel dat er
bereid wordt, zou in het gedrang zijn. Tijdens het onderzoek wordt mij al snel
duidelijk dat thuis koken en eten een belangrijke rol speelt bij de Surinamer.
De Surinamer construeert en versterkt zijn eigen identiteit door de nadruk te
leggen op de keuze die hij maakt om thuis te eten. Naarmate de Surinaamse
keuken steeds meer in aanraking komt met mondiale invloeden wordt deze
identiteitsconstructie van grotere waarde. In een wereld waar homogenisering
onderwerp en realiteit is, zoekt men immers naar onderscheid binnen de
mogelijkheden, maar door factoren als een veranderende arbeidsverdeling,
financiën en de verleiding van het nieuwe keuze aanbod staat het thuis eten
onder druk.
De opkomst van public eating brengt meer keuzemogelijkheden met zich mee,
maar maakt ook de beperkingen voelbaar. De vraag: ‘Werkt men om te leven
of leeft men om te werken?’ verandert in: ‘Consumeert men om te leven of
leeft men om te consumeren?’. (cf Bauman, 1998: 80)
In Suriname verwoordt men het anders: “ Je leven is om te eten en je werkt je
leven om te eten.” 32 In deze paragraaf gaat het over de mogelijkheden en
beperkingen van de lokale gemeenschap binnen de publieke eetcultuur. De
invloeden van ideo en mediascapes (Appadurai,1996) worden duidelijk
zichtbaar. Hier tegenover staat de agency van de lokale consument. De wijze
waarop deze vorm en inhoud geeft aan deze invloeden vanuit zijn eigen
mogelijkheden.
Bauman spreekt in zijn boek ‘Globalization. TheHuman Consequences’ (1998)
over de toerist en de vagebond. In het begin van zijn boek spreekt hij nog van
local en global. Hij gaat het debat aan over de gevolgen van mondialisering.
De toerist is diegene die zich beweegt over de aarde. Hij staat in contrast met
de vagebond die gebonden is aan zijn lokaliteit.

32

Medewerkster Warung onder de centrale markt, Interview, 31-03-09
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Beiden worden geplaatst in de rol van consument. Men kan deze visie ook
toepassen op Paramaribo. De aan zijn plek gebonden lokale bevolking vervult
de rol van vagebond. De toerist bestaat uit de groep tijdelijke bewoners,
toeristen en remigranten. (De toerist zal uitgebreid in hoofdstuk vijf aan bod
komen.) Tegenover de vrijheid van de toerist om zich vrijelijk over de wereld
te bewegen, stelt Bauman de vagebond, low-down, gevangen in zijn lokaliteit.
De vagebond is beperkt in zijn keuzes. De diëtiste geeft tijdens een interview33
goed weer hoe zich dit uit op lokaal niveau.
“Bruin brood is gezond, het is alleen niet verkrijgbaar bij een gewone broodjeszaak. Je ziet
alleen wit. Je hebt wel westers georiënteerde plekken zoals Lekker! en Zus&zo 34, maar daar
kopen de mensen niet. Ze zijn ook hartstikke duur, die plekken. Dan is het toch weer die elite
laag die dat kan betalen.”

De diëtiste geeft in hetzelfde interview aan dat mensen ondanks hun
beperkingen toch altijd hun geld blijven spenderen aan een hapje buiten de
deur. Hetgeen duidelijk wordt in het volgende voorbeeld. Een terugkerend
fenomeen tijdens mijn onderzoek was de drukte aan het einde van de maand.
Lange rijen bij de pinautomaat en overvolle eetgelegenheden.
Salaris ontvangt men aan het einde van de maand. Dat betekent dat er dus ook
weer buiten de deur gegeten kan worden. Zodra het loon ontvangen is maken
mensen de keuze om de eetgelegenheden te bezoeken die bovenaan hun
prioriteitenlijst staan. Zij gaan hierbij echter vaak voorbij aan de beperking van
hun salaris. Door de toename van keuzes ontstaan geldproblemen. Een aantal
jaren geleden was de keuze nog beperkt en hadden de mensen minder
geldproblemen. De uitbreiding van de keuzemogelijkheden brengt dus
enerzijds een verrijking van het aanbod mee, maar anderzijds juist een
beperking in de keuze. De beperking in economische zin krijgt kleur door de
agency om keuzes te maken binnen de beschikbare financiële ruimte.
Andere factoren spelen ook een rol. De verandering van privaat naar publiek
gaat gepaard met de overgang van reciprociteit naar commercie.

33
34

Interview, dietiste 16-04-2009
Lekker! Is een lunchgelegenheid en Zus&zo een hostel met eetgelegenheid.
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Binnen de Surinaamse gemeenschap speelt reciprociteit nog steeds een
belangrijke rol. “Als wij iemand uitnodigen om ergens te gaan eten, zal die
ander nooit hoeven te betalen. Hoeveel het ook kost. Dat begrijpen
Nederlanders niet. Het gaat er dan niet om dat je het ook terug krijgt.”35Deze
ideologie lijkt een zelfde nivellerende werking te hebben als de potlatch.36 Als
er veel eten is dan gaat men er van uit dat het gedeeld wordt met anderen. Zo
kan ook ‘het einde van de maand’ verklaard worden. Bij de uitgave van het
geld staan de individuele behoeften niet voorop. Zoals de jongen in het
voorbeeld aangeeft; hij verwacht niets terug voor wat hij geeft. Oma Sam legt
uit dat dit komt doordat goed doen voor een ander belangrijk is en dat men, als
de financiële positie dit toelaat, graag geeft. De gedachte is dat men dat op een
andere manier weer terug krijgt. Dit hoeft niet afkomstig te zijn van de persoon
waar aan gegeven wordt. Dat kan ook van boven zijn. Messer zegt hierover het
volgende:
“..one might more reasonably show how the combination of ecological and economic
constraints limit the range of choices and create other conditions affecting health nutrition,
while within such constraints, cultural tastes and values, as well as ideas of adequate nutrition
and health beliefs and practices dictate actual food and behavioral choices”. (Messer,1984:231)

Messer geeft aan dat de keuze van de lokale gemeenschap aan de ene kant
worden belemmerd door economische en ecologische restricties. Aan de andere
kant dicteren culturele smaak en waarden de keuze van de Surinaamse
consument. Dit is precies wat in het onderzoek zichtbaar wordt. De consument
maakt binnen zijn mogelijkheden een keuze. Deze keuze wordt beïnvloed door
mogelijkheden, beperkingen en ideologieën.

35

Informeel gesprek met taxichauffeur, 12-05-09
the Potlatch held by American Indians wo lived along the northwestern Pacific coast from Oregon to
Notrhwestern Alaska ....The potlatch was a regular occurence and, without any formal or explicit calculator,
there would be an approximately equal balance of gifts and feasts between those involved” (Beardsworth en
Keil, 1997).
36
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3.5 Reflectie
De reterritorialization die benoemd wordt door Inda en Rosalda (2002)kan
toegepast worden op de ideo en media scapes van Appadurai (1996) door de
vorm die zij aannemen. Zichtbaar wordt in veel westerse landen dat er een
overgang plaats vindt van eten in een kraampje langs de kant van de weg naar
het restaurant. Dit wordt gezien als een civilisatieproces. (Cf. Beardsworth en
Keil, 1995) In veel Europese landen heeft deze ‘ontwikkeling’ plaats
gevonden. Er is in Paramaribo duidelijk dat invloeden vanuit ideo en media
scape(Appadurai,1996) hun intrede hebben gedaan zoals zichtbaar is in de
veranderende arbeidsverdeling, de overgang van reciprociteit naar commercie
en de daarmee veranderende rol van de mens in consument. De
retteritorialization(Inda en Rosalda,2002) wordt zichtbaar in de voorkeur voor
het eten ‘in een kraampje’ waaraan consumenten in Paramaribo vasthouden.
De consument kiest en bepaald daarmee zijn mate van agency. De sterke wil,
de trots en de liefde van Surinamers voor eten blinkt uit. Eten is belangijker
dan de aankleding, de manier waarop het geserveerd wordt en of dit met een
glimlach wordt gedaan. Kenmerken waar de westerse consument zich nog wel
door laat beïnvloeden. Sfeer, presentatie en bediening zijn vaak net zo
belangrijk als eten.
In het volgende hoofdstuk zal de amusementeetgelegenheid, zoals Finkelstein
(1989) deze beschrijft, tegenover de lokale eetgelegenheid worden gezet.
Mondiale invloeden doen niet alleen iets met consumenten maar ook met
eetgelegenheden.
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4. Pom of Patat
Lokale en mondiale perspectieven
4.1 Uncle Ré aan de Waterkant
‘Kijk’, vol trots laat Uncle de boeken en reisgidsen zien waarin hij genoemd
wordt. Het ene artikel is nog lovender dan het ander, als je in Paramaribo bent
moet je zeker bij Uncle Ré eten. Zuchtend en steunend loopt hij weer naar de
keuken. Theo37is 56 maar kan niet meer goed lopen door een ongeluk dat hij
vijftien jaar geleden heeft gehad. Hij wil geen operatie omdat hij bang is voor
de risico’s en dan helemaal niet meer kan werken. Het werken kost hem
hierdoor wel veel energie. Vaak gaat hij even uitrusten in zijn oude bestelbus
of achter de koelkast, waar hij een stoel heeft weten te plaatsen.
Klanten zullen altijd vragen of Uncle er is. Hij is het gezicht en de draaiende
motor achter de creoolse eetgelegenheid die vierentwintig uur per dag geopend
is.
Uncle Ré zit aan de Waterkant met een groot terras, bruin beschilderde banken
fel versierd met ‘Uncle Ré’ in gele letters. Het eettentje bestaat uit een kleine
keuken met daarnaast een toonbank. Achter de toonbank staat een grote
koelkast met verschillende soorten soft en bier. Ze zijn vierentwintig uur per
dag, zeven dagen per week geopend.
“In principe eet iedereen wel hier” zegt Theo Wimpel, “het is een mix, alle
bevolkingsgroepen, veel toeristen uit Nederland, uit het Caribische gebied
vooral Fransen en Brazilianen.” 38 De een drinkt een biertje de ander eet een
maaltijd. Op verzoek gaat de muziek aan.
Het is niet altijd even gemakkelijk om de eetgelegenheid draaiende te houden,
maar Theo Wimpel blijft positief.
“Al dertig jaar zit ik hier en ik heb al veel zware tijden meegemaakt, zoals de
recessie in de jaren ’80. Toch heb ik het altijd kunnen redden. Ik blijf altijd
verbeteren. Ik ben nu 56, maar ik ga nog steeds naar school.
37

38

De eigenaar van Uncle Re is Theo Wimpel. Men noemt Theo ook wel Uncle Re omdat het vewrijst naar zijn
tweede naam.
Interview, Theo Wimpel, 23-02-09
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Ik ben positief gestemd, ik zit nog steeds op school en dat probeer ik in mijn
business toe te passen. Je aan de regels te houden. Door cursussen te doen,
internationale cursussen, denk ik dat ik het ga redden.” 39
4.1.1 Keuzes en scapes
“The central features of change are the growth of consumer interest in take-away meals, fast
food, health food, ethnic restaurants, café’s, winebars and haute cuisine restaurants.”
(Beardsworth en Keil,1997: 113)

In de mondiale stromingen van techno en finance, (Appadurai,1996) krijgen
goederen voortdurend een andere betekenis, vorm, en smaak. De veranderingen
in gerechten weerspiegelen zich in de publieke eetgelegenheden. ‘Met zijn
wens om de internationale ontwikkelingen bij te houden, staat Uncle Re als
eetgelegenheid tussen lokaliteit en mondiale stromingen in’. Aan de hand van
de techno en finace scape van Appadurai (1996) zal gekeken worden naar deze
veranderingen. Zowel technologische als financiële stromingen gaan met een
razende snelheid over de wereld. De financiële crisis is een voorbeeld van de
enorme mondiale omvang van financiële stromingen. Technologie ontwikkelt
zich iedere minuut van de dag.
Nieuwe mogelijkheden voor transport van beeld, geluid, materie en mens
zorgen voor ongekende invloeden op lokaal niveau. Appadurai laat zien hoe
ogenschijnlijk fluïde, ongrijpbare invloeden vorm krijgen in de finance en
technoscape (Cf. Appadurai 1996).
Deze invloeden krijgen vorm in de publieke eetcultuur van Paramaribo in
fastfoodketens maar ook in de komst van espresso apparaten en de
mogelijkheden om verse zalm te serveren. Ze geven echter ook de beperkte
mogelijkheden van de lokale eetgelegenheden gestalte. De snelheid van deze
stromingen zijn direct zichtbaar bij Uncle Re. Theo Wimpel legt uit dat Uncle
Re al 30 jaar bestaat maar dat het niet gemakkelijk is om nog door te gaan.

39

Interview Theo Wimpel, 23-02-09
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In een eerste interview geeft hij meteen aan dat hij last heeft van de
concurrerende fastfood restaurants.
“Vroeger was het wel drukker hoor, maar de horeca-gelegenheden springen als paddestoelen
uit de grond. Het is moeilijk hoor. […] Binnen een straal van twee kilometer zijn meer dan tien
zaken opgericht binnen vijf jaar. Ook buitenlandse zaken, zoals Burger King, KFC en
Mcdonald’s en een x aantal lokale fastfoodzaken. Er is veel concurrentie, eerst was het veel
beter.”40

4.2 De uitbreiding van de publieke eetcultuur
De publieke eetcultuur is in een aantal jaar in vorm en aantal gegroeid. De
investeringen vanuit het buitenland in de fastfoodketens zijn voelbaar voor een
lokale eetgelegenheid als Uncle Ré. De financiële en technische mogelijkheden
van de één zorgen voor gevangenschap en beperkingen van de ander. Zo kwam
in een gesprek met Roopram41 duidelijk naar voren dat zíj kunnen investeren in
nieuwe technologieën.“Wij zijn gestegen in grootte. We hebben meer mensen
in dienst en werken meer met machines, grotere apparaten. We kunnen nu ook
gaan saneren omdat je die technologie hebt.” Door de groei van het aantal
consumenten en de toenemende winst kan deze investering worden gedaan om
uiteindelijk weer kosten te besparen op het gebied van arbeidskrachten.
Ook kunnen op deze manier nieuwe ideeën vorm krijgen om de concurrentie
aan te gaan. Zo ontwikkelde Roopram onlangs de rotirol. “ McDonald’s is
echte concurrentie. We willen jongeren echt naar ons toetrekken door
bijvoorbeeld de rotirol te introduceren. Die kost maar vijf srd. Zo proberen we
ze te trekken, door het zo goedkoop mogelijk te maken.” Roopram creëert dus
een heel nieuw product met een aantrekkelijke, eenvoudig mee te nemen
verpakking en maakt hier veel reclame voor.
De technologie maakt het mogelijk om deze rotirol te vullen met kip zonder
botten, waardoor het bijvoorbeeld gemakkelijk onderweg geconsumeerd kan
worden. Het voorbeeld laat zien hoe Roopram zich dankzij nieuwe
technologieën kan ontwikkelen.
40
41

Interrview Uncle Ré, 23-02-09
Interview Roopram 16-03-09
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Beardsworth en Keil beargumenteren dat ontwikkelingen zoals assemblagewerk en de massaproductie van huizen en auto’s hebben bijgedragen aan de
ontwikkeling van de fastfood industrie (Beardsworth en Keil, 1997:121).
4.2.1 De (on)mogelijkheden
Het is interessant te zien dat een keten als Roopram, Uncle Ré niet als
concurrentie ziet. Andersom geldt dat wel. Voor Uncle Ré is Roopram een
concurrent. Alle eetgelegenheden die er in de loop der jaren bij zijn gekomen,
zijn een vorm van concurrentie. Ketens zoals Roopram zien Uncle Ré niet als
concurrent omdat de verschillen immens groot zijn en zij bewust zijn van de
beperking van de lokaliteit ven Uncle Ré. Roopram is echter zelf ook ooit
begonnen als rotishop. Een rotishop om een gezin te kunnen onderhouden, die
uiteindelijk is uitgegroeid naar een keten.
Atkins en Bowler (Atkins en Bowler, 2001: 97-98) beschrijven vier
commerciële voordelen van McDonald’s op basis van de indeling van Ritzer
(1993).
Het creëert een voordelige situatie voor McDonald’s in de vorm van efficiëntie,
betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en controle (Ritzer in Atkins en Bowler,
2001: 97-98). Aan de hand van deze indeling is het interessant om ook eens te
kijken naar Uncle Re. Hoe de lokaliteit van Uncle Re en diens consumenten in
een constante verleiding en contradictie staan met betrekking tot mondiale
invloeden. Voor Mcdonald’s zijn de technische en financiële mogelijkheden
onbegrensd. Dit alles kunnen dit soort fastfoodketens bieden door financiële en
technische mogelijkheden. Consumenten weten van tevoren wat ze aankopen
als het gaat om prijs, hoeveelheid en service. Ze kunnen rekenen op een stuk
service. Ook de producten en ingrediënten zijn overal grotendeels
hetzelfde.Voorspelbaarheid blijken consumenten prettig te vinden. Als ze zin
hebben in een hamburger dan weten ze dat die bij McDonald’s altijd
verkrijgbaar is. Maar zin in Pom hebben betekent niet altijd dat er ook Pom
verkrijgbaar is bij Uncle Re.
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De consument gaat nog wel naar lokale eetgelegenheden als Uncle Re, maar is
inmiddels door de gemakken van internationale eetgelegenheden verwend. Wat
men dáár krijgt, verwacht men ook steeds meer te vinden bij lokale
eetgelegenheden. Eetgelegenheden reageren verschillend op deze
veranderingen. In het volgende voorbeeld zal Uncle Re vergeleken worden met
Riverside.
Riverside Café is een creoolse eetgelegenheid met veel klanten. De eigenaar
geeft tijdens een interview aan in te spelen op de wens van de consument, maar
ook op de portemonnee. Zo vindt hij het belangrijk zoveel mogelijk
Surinaamse producten te gebruiken. Deze zijn echter kostbaarder dan
importproducten. Om het betaalbaar te houden voor zijn klanten, gebruikt hij
bijvoorbeeld niet altijd Surinaamse kip. Dit zou hij liever wel doen, maar hij
past zich aan. Bij Uncle Re worden alleen de beste ingrediënten ingekocht. Met
als gevolg dat hij de prijzen van zijn gerechten moet verhogen en de consument
het niet kan of niet wil betalen. De eigenaar van Riverside kiest ervoor om
iedere dag rond twaalf uur in de middag open te gaan. Dan zijn alle maaltijden
klaar om verkocht te worden. Hiermee speelt de eigenaar in op de vraag van de
consument naar voorspelbaarheid. De tijden dat hij de meeste maaltijden
verkoopt, tussen een en half vier in de middag, heeft zijn collega Theo vaak
nog geen eten in de aanbieding.
Hij is echter wel 24 uur per dag open, waarmee hij inspeelt op de wens van de
consument om altijd bereikbaar te zijn. Maar er is in die tijd lang niet altijd
eten en bovendien op steeds wisselende tijden. De keuze van Riverside om wel
in te spelen op de lokale consument maar ook met mondiale beperkingen
rekening te houden, maakt dat deze eetgelegenheid het hoofd wèl boven water
kan houden. Bij Theo echter constateren we een tegenstelling tussen de wens
om zich steeds verder te ontwikkelen en mee te gaan met de stroom mondiale
invloeden en anderzijds de vraag van de consument om traditioneel bereide
lokale gerechten. Theo Wimpel wil vooruit, hij wil de dingen toepassen die hij
leert op zijn internationale opleiding. Het probleem is echter dat hij daarmee de
consument uit het oog verliest.
Het is duidelijk dat amusement eetgelegenheden de convenianceeetgelegenheden (Finkelstein,1989) kunnen verdringen.
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De status van bepaalde eetgelegenheden heeft zich dusdanig ontwikkeld dat ze
een meerwaarde hebben. De benadrukking van de lokaliteit kan de meerwaarde
van kwalitatief goed eten echter versterken in de concurrentiestrijd met de
status van andere eetgelegenheden.
Beide eetgelegenheden proberen aan te sluiten bij zaken al efficiëntie en
betrokkenheid, maar maken daarin verschillende keuzes. Hierbij richt
Riverside zich in eerste instantie op de lokale concurrent, waarbij Uncle Re
deze uit het oog verliest en zich probeert te meten met de internationale
eetgelegenheden. Daarmee verliest hij zijn primaire klant uit het oog, de lokale
consument, onder invloed van mondialisering door zijn internationale scholing.
4.3 Concurrentie
De wens om meer mondiaal te zijn, is wijdverbreid. De utopie van het westen
en de invloeden die hier vandaan komen worden verheerlijkt, waardoor traditie
een tweede plaats krijgt in de samenleving. De invloeden zijn niet alleen
zichtbaar in de vorm van concurrerende eetgelegenheden. Ook producten
kunnen door technische ontwikkelingen op een steeds grotere schaal verbouwd
maar ook vervoerd worden.
Lokale Surinaamse producenten moeten de strijd aangaan met deze producten.
Wat voor gevolgen heeft dit voor de publieke eetcultuur?
De technische mogelijkheden zorgen voor goedkope massaproducten in de
wereld. Ook voedsel wordt op grote schaal verbouwd. Vaak in combinatie met
subsidies van de overheid krijgen westerse landbouwbedrijven de kans om op
mondiale schaal te concurreren met lokale boeren. Surinaamse boeren krijgen
geen subsidie en moeten het qua prijs derhalve vaak afleggen tegen de
concurrentie van buiten . De concurrentie is zichtbaar in de keuken van zowel
particulieren als bedrijven. Oma Sam maakt Javaanse bijgerechten zoals
goedangan, pinda sambal en seroendeng voor eetgelegenheden en
supermarkten. Het gaat om gerechten die arbeidsintensief zijn om te maken. Ze
laat zien hoe ze deze gerechten maakt en vertelt wat er in de loop der jaren
veranderd is. Tijdens het maken van pindasambal legt ze me uit dat ze twee
soorten pinda’s gebruikt.
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“ Kijk, ik heb deze een pak, dat zijn pinda’s uit China ofzo en dit pak, dat zijn Surinaamse
pinda’s. Je moet eigenlijk alleen Surinaamse pinda’s gebruiken, vroeger deed ik dat. Dan
gebruikte ik echt niks anders. Maar nu is het al bijna niet te doen om pindasambal te maken
zonder verlies te hebben. Dus dan doe ik een zak Chinese pinda’s en een zak Surinaamse.” 42

Wat Oma Sam hier zichtbaar maakt zijn de veranderingen in ingrediënten als
gevolg van concurrentie. Surinaamse pinda’s worden op kleine schaal
verbouwd. De pinda’s die ergens anders vandaan komen worden op grote
schaal geproduceerd en kunnen voor lage prijzen aangeboden worden.
De voorkeur van de consument, in dit geval Oma Sam, ligt bij de authenticiteit
van het gerecht, maar de concurrentie op de markt zorgt ervoor dat producten
uit andere landen opgenomen worden in de Surinaamse keuken.
Een goed voorbeeld van een product dat opgenomen is in de Surinaamse
keuken is het maggiblokje. Er zijn nog maar weinig Surinamers vandaag de
dag die geen maggiblokjes gebruiken in hun eten. Het is een ingrediënt dat zijn
weg heeft gevonden in bijna alle keukens van Suriname. Voorheen bestond dit
product niet. Het product schijnt in tijden van schaarste naar Suriname te zijn
gebracht in voedselpakketten. Op deze manier hebben de Surinamers de
blokjes ontdekt en zijn ze niet meer weg te denken uit de hedendaagse
Surinaamse keuken.
4.3.1 Sranag fowru versus Amerikaanse boutjes
De vraag is of gesteld kan worden dat smaak verandert door de komst van dit
soort eenvoudig te gebruiken producten. Zoals eerder gezegd kent ook de
Surinaamse kip z’n concurrentiestrijd. Amerikaanse boutjes zijn stukken
goedkoper. Wat betreft afzet winnen de Amerikaanse boutjes, maar de
sranan fowru wint het in populariteit in de harten van de Surinamers.

42

Gesprek Oma Sam, 03-04-09
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John Wolf 43 vertelt dat mensen die het kunnen betalen, altijd zullen kiezen
voor de sranan fowru. De Surinaamse kip is voller van smaak. De kosten zijn
echter veel hoger omdat deze kip langer de tijd krijgt om te volgroeien. De
Surinaamse kip past geheel en al in de trend van het steeds populairder
wordende biologische eten, op natuurlijke wijze gekweekt en zonder
toevoeging van chemicaliën en hormonen. De smaak van de kip is veel
geliefder, maar de portemonnee bepaalt de keuze voor de Surinamers.
Tijdens bijzondere gelegenheden als verjaardagen, feestdagen of bruiloften
wordt er echter extra geld weggelegd om wel sranan fowru te kunnen eten. Bij
gebrek aan de mogelijkheid om originele Surinaamse producten te kunnen
kopen, doen mensen compromissen.
Ze kiezen ervoor om wel het traditionele gerecht aan te bieden of te bereiden,
maar met geïmporteerde ingrediënten. Het compromis wordt bereikt door een
duur inheems product te vervangen door een product dat zich tegen een zeer
voordelige prijs aanbiedt op de wereldmarkt. Maar niet alleen voordelige
producten, ook vervangende producten vinden hun weg. Zo biedt Choi’s 44
producten aan uit Nederlandse supermarkten tegen hoge prijzen. De smaak is
echter niet hetzelfde als in Nederland. Twee stagiaires vertellen dat zij bij
Choi’s een pak hadden gekocht van Knorr met een wereldgerecht. Iets wat ze
in Nederland heel lekker vinden. Maar ze constateerden dat het in Suriname
veel zouter smaakte dan dat ze gewend waren. De conclusie was echter dat ze
in ieder geval weer eens iets gegeten hadden wat ze kenden.
In Nederland spelen festivals als Kwakoe in op dit verlangen en de heimwee
naar gerechten van thuis. Hier worden in veel verschillende eettentjes
Surinaamse gerechten aangeboden. De smaak is weliswaar niet dezelfde als in
Suriname, maar het brengt de Surinamer wel weer even ‘thuis’. Compromissen
worden gedaan ten behoeve van de herinnering aan het gerecht.
Ook in de eetgelegenheden van Paramaribo worden deze compromissen
gedaan. Echte traditionele gerechten zijn in trek, maar moeten wel betaalbaar
zijn.
43

Interview, John Wolf 26 mei 09
Supermarkt in Paramaribo waar met name producten uit Nederlandse supermarkten te vinden zijn. Het gaat
voornamelijk om luxe producten en producten die verder niet te koop zijn in Suriname.
44
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Om dit te realiseren en toch inkomsten te verwerven zullen kwalitatieve en
kostbare ingrediënten plaats moeten maken voor goedkope vervangende
producten. De consument kan nog wel genieten van zijn pom. Deze zal dan
echter niet altijd meer gevuld zijn met de ware sranang fowru maar met de veel
goedkopere Amerikaanse boutjes.
4.4 Glokalisering, het creëren van een eigen identiteit
The meaning is in the relations between all the goods, just as music is in the relations marked
cut by the sounds and not in any note.” ( Douglas en Isherwood, 1979: 49)

Wanneer men buiten de deur eet, bepaalt het menu, samengesteld door de kok,
wat men kan krijgen.
Bij Uncle Re is duidelijk zichtbaar hoe dit vorm krijgt. Uncle Re heeft op
doordeweekse dagen tot een uur of drie, vier vaak maar één gerecht. Op
sommige dagen heeft hij zelfs helemaal niks te eten tot die tijd, omdat hij dan
nog bezig is met het klaarmaken van de gerechten. Als er dan overdag
consumenten komen voor bijvoorbeeld de lunch, hebben zij weinig of niets te
kiezen. Ze hebben echter wel de keuze om naar een andere gelegenheid te
gaan, althans in het centrum van de stad.
In veel wijken buiten het centrum zal deze keuze beperkt zijn. Diegene die niet
mobiel is, is beperkt tot het eten wat in de buurt verkrijgbaar is. De mondiale
stroom en de technologische innovaties zorgen er voor dat ook de vagebond
met steeds meer soorten voedsel in aanraking komt. Ook zijn
keuzemogelijkheden worden steeds groter. Zoals Douglas en Isherwood (1979)
aangeven dat goederen niet op zichzelf staan maar betekenis krijgen door
context en interactie, zo krijgen mondiale invloeden steeds meer vorm op
Surinaamse bodem. De verbreding van de publieke eetcultuur biedt de
consument meer keus en de eetgelegenheden als gevolg van de toegenomen
concurrentiestrijd meer identiteit. De keus van zowel de lokale consument als
de lokale eetgelegenheid kan in dit geval zorgen voor gevangenschap maar ook
voor creativiteit. Hoe ziet deze eigen creatieve interpretatie eruit?
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In Paramaribo is een Nederlandse friettent geopend, Frietpunt.NL. Deze
friettent is een absolute verwezenlijking van mondiale invloed in de publieke
eetcultuur van Paramaribo. De Surinaamse consument brengt hier met plezier
een bezoek aan en drukt zijn eigen stempel op deze eetgelegenheid.
Het echtpaar houdt strak vast aan de Nederlandse cultuur, maar ontkomt er niet aan dat ook de
Surinamer zijn eigen voorkeuren heeft. Zo wordt een patat met ketchup en mayonaise in
Paramaribo verkocht als een patat oorlog, zonder de pindasaus en gehakte uitjes. Ong-a-Swie: "
Wat opvalt is dat een snack hier als een delicatesse wordt beschouwd.
Een bezoek aan de snackbar is bijna een dagje uit." Dorothy knikt: " Laatst kwam er een man
kroketten halen voor de familie in Nickerie. Dat is vier uur rijden van hier. Maar dat gaf niets.
De mensen vinden koude kroketten ook een traktatie." (www.bndestem.nl)

Het bezoeken van de friettent in de beleving van de Surinaamse consument is
een dagje uit.
De eetgelegenheid krijgt hierdoor een geheel andere status toegewezen dan de
status die het krijgt van Nederlandse consumenten. De ‘patat oorlog’krijgt een
andere uitvoering omdat dit mogelijk is.
Mevrouw Soengkonno45 geeft aan dat de consumenten van Popeys ook wel
dingen anders zouden willen zien. Ze vertelt dat er bij Popeys gebruik wordt
gemaakt van een standaardmix om de kip mee te kruiden. Per kilo wordt een
standaardhoeveelheid kruidenmix toegevoegd, voorgeschreven en aangeleverd
vanuit de Verenigde Staten. Klanten vragen regelmatig of de kip niet kruidiger
en meer doorbakken kan worden. Mevrouw Soengkonno kan er echter niks aan
veranderen omdat de standaarden voor de gerechten van Popeys in de VS
worden vastgesteld. De beperkte mogelijkheden van Popeys worden gecreëerd
vanuit voedselstandaarden. In Paramaribo zijn de fastfoodketens voornamelijk
populair bij jongeren. Deze groep komt steeds meer in contact met de rest van
de wereld door middel van internet en televisie. Tufail46 geeft aan dat er
ingespeeld wordt op de veranderende behoefte van deze doelgroep. “We
focussen op young adults en van die mensen moet je niet oud blijven. Iedereen
gaat verbouwen en daar moet je in meegaan.
45

Mevrouw Soengkonno is manager van Popeys Paramaribo. 23-03-09 heb ik haar geïnterviewd in een
van de Popeysrestaurants van Paramaribo.
46
Interview Tufail,manager Mcdonald’s, 31-03-09
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Invloed van internet en dat soort dingen beïnvloedt, eerst hadden we geen
plasmaschermen, maar je kunt niet achterblijven.”
Consumenten bepalen niet alleen op basis van hippe en nieuwe gadgets of een
eetgelegenheid goed bezocht wordt. In Paramaribo is het ‘eigen’ maken van
een eetgelegenheid een waardevol begrip. McDonald's zit nu al elf jaar in
Paramaribo. Dat is te merken, mensen zien dit als iets vanzelfsprekends. De
Burger King zit er slechts een half jaar. Wat duidelijk wordt uit gesprekken is
dat men McDonald's ziet als onderdeel van keuze als lokale consument.
De Burger King is sinds een half jaar ook onderdeel van de publieke eetcultuur
van Paramaribo. De lokale consument spreekt hier nog over als iets wat heel
apart is. Daar ga je niet zomaar heen. Mensen zijn wel heel nieuwsgierig, maar
zien zichzelf er nog niet zo snel heen gaan.
KFC wordt gezien als een lokale eetgelegenheid. Het heeft niet dezelfde status
als de McDonald's. Ook Fanisha ziet KFC niet als gelijke. “Omdat we maar
één echte goede fastfoodketen hebben in Paramaribo hebben, McDonald’s. Die
zit er nu al tien jaar en de vraag naar meer was wel groot.” 47
De keuze in het eigen maken van een product of eetgelegenheid lijkt te liggen
bij de consument van Paramaribo. De afhankelijkheid van de consument in het
aanbod gaat daarmee gepaard. Op basis van het aanbod kan de consument
selectief zijn in het ‘eigen’ maken van eetgelegenheden. Bij gebrek aan
financiële mogelijkheden kan een eetgelegenheid echter niets anders doen dan
achterblijven. Wel kan er geluisterd worden naar de consument die wel
behoefte heeft aan traditioneel Surinaams eten. Daarbij vraagt de consument
wel om ook de bijbehorende traditie in ere te houden. Zoals bij Uncle Re het
geval is. Theo Wimpel kan geen vrouwen in de keuken aan het werk zetten.
Zijn klanten bestellen dan geen eten volgens hem. Ze zouden bang zijn dat de
vrouw ongesteld kan zijn en hun eten vergiftigt. Op deze manier wordt Theo
Wimpel beperkt in zijn keukenpersoneel.

47

Interview met Fanisha Salamat, Marketing assistent bij Burger king, 31-03-09
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4.5 Reflectie
De uitbreiding van de publieke eetcultuur brengt veranderingen met zich mee
in de smaak van gerechten. Gerechten krijgen andere ingrediënten, maar de
veranderingen gaan dermate mondjesmaat dat de veranderingen bijna
onopvallend plaats vinden. De acceptatie van deze verandering is groot
vanwege de minimale verandering. Techno en financescapes(Appadurai,1996)
spelen een belangrijke rol in deze veranderingen. De invloeden die uit deze
scapes voortkomen zijn groot en vallen op.
Net als in het debat over mondialisering en de invloed die dit heeft op eten,
gaat de focus uit naar de komst van internationale fastfoodketens zoals
McDonald’s. Consumenten merken ook de grote veranderingen op en
accepteren de kleine veranderingen zonder zich daar bewust van te zijn.
Consumenten maken de keuze voor traditioneel eten of voor het ‘andere’. Het
is de keus tussen pom of patat. Zij maken echter veel meer onbewuste keuzes.
In het volgende hoofdstuk zal de beweging van consumenten over de wereld
het uitgangspunt vormen. Op het moment dat zij neerstrijken in Paramaribo
nemen zij wensen, ideeën en standaarden mee naar de Surinaamse tafel.
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5. Pom, patat en pasta
Mondiale perspectieven
5.1 De Waag
“Dit is echt een verademing na een week bami. Oh en er wordt zelfs rechts uitgeserveerd.” De
jongeman wrijft in zijn handen en glimlacht naar zijn vriendin.48 Ik glimlach en loop met een
stapel borden vol pastaresten naar de keuken. Mijn collega vraagt me waarom ik lach. Ik vertel
hem wat de jongeman zei en hij begint te lachen: “ Ja, die bakra’s vinden het eten echt lekker
hier.” 49

De Waag is een Italiaans restaurant in Paramaribo met een Nederlandse
eigenaar. De chef-kok is een Surinamer die in Nederland gestudeerd heeft. In
de bediening en keuken werken Surinamers. De consumenten van de Waag
bestaan voornamelijk uit Nederlanders, toeristen en stagiaires. De Waag heeft
een lunch- en dinerkaart. Tijdens de lunch kunnen er broodjes en salades
worden gegeten. Broodjes met kipbacon, gerookte zalm en mozzarella zijn hier
voorbeelden van.
De middagen zijn redelijk rustig. “ Je kunt echt zo lekker lunchen bij de Waag.
Wij gaan iedere vrijdag wel met het huis even lunchen daar. Zo lekker is dat.”
50

Voor het diner kan de Waag op meer gasten rekenen. Bijna iedere avond zit

het vol, er wordt dan ook door veel consumenten van tevoren gereserveerd.
Met op dinsdag en donderdag live-muziek in de avond en op vrijdagmiddag
vanaf vier uur een borrel met verschillende tapas. Het diner varieert van pasta
tot ossenhaas. De prijzen van de lunch variëren van 18-25 srd, die van de
avondmaaltijden tussen 28 en 50 srd. Naast hoofdgerechten zijn er ook vooren nagerechten. Zoals de voorgerechten carpaccio of stokbrood met
kruidenboter en tapenade en de toetjes dame blanche en dolce torinese.
De Waag is een groot wit gebouw aan de Waterkant en is een van de bekendste
oude gebouwen van Paramaribo.

48

Consument de Waag, informeel gesprek, 05-04-09
Marc, de Waag, informeel gesprek, 05-04-09
50
Stagiaire, informeel gesprek, 01-05-09
49
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Vroeger deed het dienst als centrale handelspost en havengebouw. Bij
binnenkomst vormen grote houten beelden en een waag de decoratie. Aan de
rechterkant is een bar waar de drankjes klaar gemaakt worden. Aan de
achterzijde van het gebouw is een groot terras, links overdekt en het midden
open. Aan de rechterkant, wel overdekt, is de open keuken. In de keuken
werken meestal vier mensen en in de bediening ook. De bediening gaat gekleed
in zwarte broeken, witte blouses en blauwe sloven. Om half vijf begint de
avonddienst van het bedienend personeel, wijnglazen en bestek worden
gepouleerd en de tafels worden ingedekt. Deze eetgelegenheid is niet te
vergelijken met een lokale eetgelegenheid. Andere, westerse, uitgangspunten
vormen de norm. Ook de taken en omschrijving van het personeel laten dit
zien.
Mevrouw Grant is in dienst om zorg te dragen voor het linnengoed voor de
tafel, servetten en tafelkleden. Aan het eind van de avond doet zij de was en
maakt ze de toiletten schoon. Mevrouw Grant is een hartelijke vrouw die op de
eerste verdieping iedere avond de was zit te strijken. Ze komt regelmatig
beneden en maakt dan een praatje met de collega’s uit de bediening en de
keuken. Marc is met 23 jaar de jonge manager van het restaurant. Hij werkt
iedere avond met veel enthousiasme. Hij geeft aan veel plezier te beleven aan
zijn werk. Het personeel bestaat uit mannen en vrouwen van verschillende
leeftijden. Na het werk wordt er met zijn allen nog even een drankje
gedronken.

5.1.2 Van Pasta naar scapes
“ ..eating is more than a private, physiological act. It connects us to people and places all over
the world – past, present and future” ( Watson en Caldwell, 2005: 217)

De Waag vormt het uitgangspunt van dit hoofdstuk. Met dit hoofdstuk zal de
mondiale stroom van mensen belicht worden. In de casus van de Waag zijn de
mondiale invloeden heel duidelijk. De eetgelegenheid zelf is gecreëerd vanuit
mondiale stromen.
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De verplaatsing van mensen in de vorm van toerisme, migratie en tijdelijke
migratie speelt hier een belangrijke rol in. Appadurai (1996) geeft dit weer aan
de hand van de ethnoscape.
Appadurai omschrijft Ethnoscapes als een veranderend landschap van personen
die zich bewegen over de wereld. Het gaat hier om; Toeristen, immigranten,
vluchtelingen, gastarbeiders en andere groepen en individuen die van invloed
zijn op politieke situaties van en tussen naties. (Cf. Appadurai,1996)
Deze stroom van mensen over de wereld heeft ook een grote invloed op het
lokale leven in Paramaribo.
5.2 Bruine bonen met rijst
Mondialisering uit zich in verschillende aspecten van de publieke eetcultuur, in
de verandering van ingrediënten in gerechten of gerechten zelf. Ingrediënten
uit een ander deel van de wereld kunnen deel uit gaan maken van lokale
gerechten. Buell omschrijft dat dit al eeuwenoud is. “ This is nothing new.
Consider the worldwide spread of spices and spicecookery, and the spread of
Near Eastern foodways to China across the Silkroad”. (Buell in Anderson,
2005: 205)
Een oud voorbeeld dat zichtbaar word in Suriname zijn de bruine bonen die de
Hollanders in de koloniale periode hebben meegebracht. Vandaag de dag is
bruine bonen met rijst, ook bekend als BB-R, één van de meest bekende
Surinaamse gerechten. De Surinamers hebben dit ingrediënt opgenomen in de
lokale eetcultuur.
Aanpassingen worden niet alleen gemaakt op deze manier. Eetgelegenheden
die zich vestigen in een ander deel van de wereld passen hun keuken vaak aan
aan de lokale smaak. Een goed voorbeeld is de Chinese keuken. Deze is zeer
divers over de hele wereld omdat lokale wensen en voorkeuren worden
opgenomen in het aanbod.
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5.2.2 Wensen van de ‘ander’
In de publieke eetcultuur van Paramaribo wordt de ethnoscape van Appadurai
(1996) zichtbaar in de diversiteit van de eetgelegenheden.
Suriname heeft jaarlijks veel toeristen en stagiaires die er een bepaalde tijd
verblijven. De Waag is een restaurant dat zich richt op deze doelgroep.
Jamel, chef-kok van de Waag zegt hierover het volgende: “Het gaat er vooral
om dat we de toeristen tegemoet komen in wat zij gewend zijn”. Een andere
eetgelegenheid richt zich weer op de wensen van Chinezen en Brazilianen. Zo
zijn er een aantal restaurants opgericht door ‘nieuwe’ Chinezen. Zoals de
hotpot restaurants. In de stad kun je nu op een aantal plekken hotpot eten. Dit is
een restaurant waar ze eten met een hotpot, een grote pan met daarin een
kruidenbouillon. Je krijgt verse producten op tafel, deze kun jezelf klaarmaken
in de hotpot die op tafel staat. Met name ‘nieuwe’ Chinezen zijn de consument.
Het is een populaire manier van eten die overgewaaid is vanuit China.
Inmiddels is de hotpot ook langzaam doorgedrongen tot de Surinamers zelf. Zo
vertelt Monique51 dat zij graag naar Squeezybar gaat. Het restaurant is volgens
haar echt voor Chinezen, de kaart was voorheen zelfs alleen Chinees. Ze heeft
deze laten vertalen en ziet dat er nu ook Surinamers komen. Paramaribo heeft
een aantal eetgelegenheden waarin vergelijkbare situaties te zien zijn. Zo kun
je Hollandse poffertjes en pannenkoeken eten in het pannenkoekenrestaurant.
De internationale fastfoodketens brengen de Amerikaanse hamburgercultuur
naar Paramaribo.
5.2.3 De band met Nederland
De toeristen, stagiaires en nieuwe Surinamers zijn als enige onderdeel van de
ethno scape (Appadurai,1996) als mondialeinvloed.
In Suriname wonen circa 450.000 mensen, in Nederland wonen circa 300.000
Surinamers. De verbondenheid met Nederland is dan ook erg groot.
51

Monique is milieuconsultant. Ik ben tijdens mijn onderzoek met haar in contact gekomen omdat zij bewust
voor haar werknemers kookt tussen de middag omdat zij ervan overtuigd is dat het eten dat zij dan consumeren
ongezond is. Daarnaast doceert zij op een particuliere school voor toerisme. Hier zijn ze bezig met het
ontwikkelen van een database om o.a. alle eetgelegenheden in kaart te brengen.
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De wens van de lokale bevolking om een keer naar Nederland te gaan is hier
een goed voorbeeld van. “ We willen wel naar Nederland. Misschien dat mijn
zus me nog een keer laat halen. Ze haalt ieder jaar een andere zus.”52 In deze
wens wordt duidelijk dat Carmen afhankelijk is van haar zus om ooit een keer
naar Nederland te gaan.
Iedere Surinamer heeft wel een familielid in Nederland wonen. De
verwantschap met de familie in Nederland is groot. Die familie komt met grote
regelmaat terug naar Suriname. In Suriname wordt deze groep ‘de
vakantiegangers’ genoemd.
Daarnaast zijn er ook Surinaamse Nederlanders die op een leeftijd zijn
gekomen dat ze kunnen stoppen met werken en hun oude dag in Suriname
willen doorbrengen. Zij vormen een steeds groter wordende remigrantengroep.
Ook de invloed van deze groepen is terug te zien in de publieke eetcultuur. Wat
dat betreft mogen de bezoekjes van Surinaamse Nederlanders aan Suriname
niet onderschat worden. De diëtiste zegt hierover het volgende:
“ Als er bezoek is uit Nederland dan gaan ze constant uit eten, constant, constant. Maar ja, de
familie uit Nederland wil dat ook, heb ik dan de indruk. De meeste Surinamers uit Nederland
hoor je dan ook zeggen, ik ga naar Suriname en ik weet nu al dat ik vijf kilo aan ga komen.
Maar ja, maakt niet uit. Die hele kant draait continu om eten hier. En de groep van hier gaat
daar maar in mee. Het is ook al een begrip ja, ‘Ik heb vakantiegangers’.”53

Het begrip ‘vakantiegangers’ wordt beschreven vanuit de ontvangende kant, de
manier waarop lokale consumenten het bezoek van familie uit Nederland
ervaren. Nellie Bakboord beschrijft de gedachtegang vanuit het perspectief van
de vakantieganger in één van haar columns:
“Vraag een willekeurige Surinamer hoe zijn of haar verblijf in Suriname was en je krijgt de
prachtigste bloemlezing. "Meisje ik heb verschrikkelijk lekker gegeten. Ik ben vier keer naar
Chi Min gegaan. Die Chinezen daar geven je verschrikkelijk veel vlees, je krijgt het gewoon
niet op. Ik had na het eten echt moeite met opstaan. Elk weekend aten we laat in de nacht op
Blauwgrond. Ik proef die bami van Pawiro nog steeds in mijn mond. Ken je Fa Tai?

52
53

Carmen, 2-4-2009
Interview, Dietiste 16-04-2009
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Vooral die geroosterde kalkoen gevuld met nóg meer vlees, is om te smullen en voordat we
zondags naar Boiti gingen stopten we bij Lelydorp om eerst wat te eten. Je weet toch dat je 's
morgensvroeg al uitgebreid kan smullen van de Javaanse keuken?" 54

De verheerlijking van de publieke eetcultuur van Paramaribo wordt niet door
iedereen beaamd.
De stagiaires en ex-pads die voor een bepaalde periode inwoners van
Paramaribo zijn, vormen een eigen consumentengroep. In eerste instantie
willen zij kennis maken met de typisch Surinaamse keuken. Maar dit is niet een
blijvende nieuwsgierigheid. Na een tijd in Suriname te zijn, raken zij
uitgekeken op het lokale eten. Het verlangen naar de smaak van thuis groeit.
“Ik ben echt zo uitgekeken op al die kip en bami. Ik denk dat ik, als ik weer
terug ben in Nederland geen bami meer kan zien.”55Restaurants als de Waag
spelen in op dit verlangen. Soortgelijke eetgelegenheden zijn in de afgelopen
jaren sterk toegenomen. In het volgende citaat uit een krantenartikel over de
komst van Frietpunt.NL in Suriname, komt het aanbod van dergelijke
eetgelegenheden samen met het verlangen van de tijdelijke bezoeker:
Voor hen is Frietpunt.nl een culinaire ambassade, waar zij zich met een patat oorlog of een
smulrol kunnen overgeven aan hun vetzucht en heimwee. "Alles smaakt hier precies zoals het
thuis smaakt. Zelfs de mayonaise komt uit Nederland", verklaart Ong-a-Swie. "Ik zie soms
letterlijk de opluchting op de gezichten als ze op het bord de frikadel speciaal of het broodje
bal zien staan." (www.bndestem.nl)

Er komen ook steeds meer toeristen naar Suriname, voornamelijk de wat
oudere (Nederlandse) mensen hebben Suriname ontdekt. E. Tjin A Sioe 56van
Hotel Torarica vertelt over deze nieuwe groep.
“ We hebben een geheel nieuwe groep die Suriname ontdekt heeft. Dit zijn mensen die al wat
op leeftijd zijn, maar toch graag reizen. Plekken als Azië en Afrika waren bij deze mensen
altijd erg populair. Maar door natuurrampen als de tsunami en de opkomst van terrorisme en
criminaliteit in deze continenten zijn mensen op zoek naar een alternatief. Suriname biedt een
goed alternatief. Als land met een rijke natuur en cultuur en de historische link met Nederland
is het steeds meer in trek”.
54

Column Nellie Bakboord, www.rnw.nl/nl/suriname, 16-04-07
Informeel gesprek met consument van de Waag, 02-04-09
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E.Tjin A Sioe, food & qualitymanager hotel Torarica....
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De toeristen in Suriname zijn voornamelijk Nederlanders en Fransen. Ook zij
gaan op zoek naar eetgelegenheden die passen bij hun wensen en behoeften.
De invloed van deze groepen zijn groot. Zij brengen geld met zich mee en
nemen met deze financiële input een eigen grote ruimte in de publieke
eetcultuur in.
Deze groepen strijken neer in Paramaribo en nemen hun eigen visie hier mee
naar toe. Ieder heeft zo zijn eigen smaak, maar er komt meer kijken dan alleen
smaak bij deze groepen consumenten.

5.3 Het verlangen naar authentiek eten
Such traveling can be seen as a form of culinary tourism (‘‘eating out of curiosity’’) and
perceived as a recreational or educational activity, but it also frequently takes on the character
of a ritualistic quest to fully experience a food or cuisine in its ‘‘authentic’’ and original
cultural context. Individuals feeling a deeper and more personal understanding of that food
along with a sense of an ‘‘authentic’’ experience of it. While such journeying has occurred
throughout history, it has recently become a fashionable and profitable component of the
modern tourist industry. (Longa, 2006:1)

Longa geeft met deze uitspraak aan dat toeristen op zoek gaan naar authentiek
eten in het land dat zij bezoeken. Paramaribo lijkt een uitstekende plek voor
deze behoeften. Suriname staat bekend om het lekkere eten en verkoopt dit dan
ook gretig. In brochures, op internetsites en in reisboekjes wordt de publieke
eetcultuur van Suriname in het zonnetje gezet. Voornamelijk de lokale
eetgelegenheden komen aan bod.
Toeristen lijken hier ook behoefte aan te hebben. “Wat is het eerste dat je doet
als je in een land aangekomen bent? Bedenken wat je gaat eten en waar.” 57
Toerisme en de publieke eetcultuur zijn daarom onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De stijging van het aantal toeristen dat naar Suriname komt, zorgt
voor een grotere vraag binnen de publieke eetcultuur. In hotel Torarica wordt
ook eten aangeboden in het restaurant van het hotel.
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Informeel gesprek Monique Pool, 20-02-09
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Elena, de quality manager van het hotel, vertelt over de beleving en de wensen
van toeristen met betrekking tot Surinaams eten.
“ We zijn voorstanders van Surinaams fruit. Mensen verwachten dat ook. Dat is niet
eenvoudig, maar we doen het wel. Surinaams fruit is een pre en satés vinden ze wel lekker. En
iets waarmee ze bekend zijn. Ze hebben wel een raar verwachtingspatroon. Wat ze kennen
willen ze wel eten, maar het moet wel van Suriname zijn.
Ze willen roti bijvoorbeeld, dat kennen ze. Maar geen roti met botjes, maar met kipfilet. We
hoeven ook niet aan te komen zetten met heri heri. We serveren daarom Surinaamse gerechten
met een toeristische aanpassing.” 58

Zij geeft hiermee aan dat de toerist op zoek is naar authenticiteit, maar ook
bepaalde behoeften en wensen heeft vanuit het perspectief van thuis. De trend
verandert echter langzaam. Toeristen zijn steeds meer op zoek naar echt en
authentiek. Dus ook binnen de eetcultuur zal de vraag naar echt authentiek eten
toenemen en is de toerist bereid zich aan te passen aan deze authentieke
ervaring. Niet alleen de toeristen zijn op zoek naar authentiek eten. Ook ‘de
vakantiegangers’ zijn hier naar op zoek. Het verlangen naar het eten dat zij in
Nederland missen is groot.
Bij vakantiegangers is duidelijk zichtbaar dat het eten van ‘thuis’ een
belangrijk onderdeel is van een bezoek aan Suriname. Eten is een bewuste
herinnering en houdt de identiteit van de Surinamer in stand, ook als deze niet
meer in Suriname woont. “Cooking and eating are often of central importance,
as ethnic cuisine too only becomes a self-conscious, subjective reality when
ethnic boundaries are crossed”(Bell,1997:114).
Het eten van de plaats van herkomst wordt vaak geïdealiseerd en er wordt dan
ook vaak in Nederland over gesproken. Zoal Bell aangeeft wordt eten en koken
gebruikt om de identiteit van het land van herkomst te behouden. Niks smaakt
zo lekker als het eten in Suriname. Natuurlijk kan door mondiale stromingen
nu ook Surinaams gegeten worden in Nederland. Maar vraag een Nederlandse
Surinamer waar je het beste Surinaams kunt eten en hij zal: “In Suriname!”
roepen. Food nostalgia speelt hierbij een grote rol.
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Interview Elena Tjin A Sioe, quality manager, hotel Torarica,
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Oma Sam vertelt tijdens een gesprek hoeveel vraag zij krijgt van
vakantiegangers. “ Ze willen allemaal mijn pindasambal want die vinden ze het
lekkerst.” Kilo’s pindasambal worden er meegenomen naar Nederland. De
wetenschap dat hetzelfde gerecht in Nederland gekocht kan worden komt op
een tweede plaats. Food nostalgia voert de boventoon. Ook buiten de deur eten
kun je nergens zo lekker als in Suriname.
Zoals Nellie Bakboord aangeeft in haar column wordt een bezoek van
‘vakantiegangers’ aan Suriname gedomineerd door eten. Lekker uit eten is
onderdeel van de vakantie. De vakantie bestaat voor vakantiegangers vaak niet
uit tripjes naar het binnenland maar uit bezoekjes aan de familie. Eten buiten de
deur is dan de uitstap. Nellie vertelt hoe haar nicht, zelf woonachtig in
Suriname, haar op haar laatste avond in Suriname wilde verrassen. Ze zou haar
mee uit eten nemen en trakteren. Vol trots nam de nicht haar mee naar
McDonald’s. Nellie voelde zich gevleid door de uitnodiging en de traktatie
maar was teleurgesteld in de keuze die haar nicht had gemaakt. Als een
vakantieganger uit eten gaat dan draait het immers om het Surinaamse eten.
Eten wat ze thuis niet zo krijgen.
De McDonald’s blijkt een heel verschillende status te hebben voor beide
partijen.
Gable en Handler (1996) geven aan hoe het museum als behouder kan worden
gezien van authenticiteit. Toeristen, (tijdelijke) migranten en ‘vakantiegangers’
gaan op zoek naar de authentieke eetcultuur van Suriname. De vraag naar
authentiek eten blijft op deze manier in stand. De weerspiegeling van deze
vraag is terug te zien in het aanbod.
Javaanse warungs spelen in op de vraag en passen het menu tevens aan aan
westerse idealen. Die westerse idealen komen in de volgende paragraaf aan
bod.
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5.4 Op zoek naar vermaak
De overgang van convenience naar amusement
Zoals ook al eerder is aangegeven komt Uncle Re vaak aan bod als het gaat om
bekende authentieke eetgelegenheden van Paramaribo. Bekend om het
bereiden van gerechten uit de Surinaamse keuken vormt Uncle Re een
interessant onderwerp voor toeristen. Regelmatig komen toeristen met een gids
langs de eetgelegenheid gelopen en maken vluchtig een foto. Ook Blauwgrond
is een populaire plek voor toeristen. Mi Rowsu speelt specifiek in op deze
groep toeristen en vakantiegangers. In deze eetgelegenheid wordt het eten op
borden geserveerd en wordt men bediend.
De consument betaalt hier minstens het dubbele voor de gerechten, maar lijkt
dit er – in tegenstelling tot de meeste lokale Surinamers - voor over te hebben.
De sfeer, de setting en de bediening vormen een belangrijke toevoeging aan het
eten. Binnen de publieke eetcultuur vindt door deze invloeden een overgang
plaats van convenience eetgelegenheid naar amusement of formal spectacular
eetgelegenheid. (Finkelstein,1989)
Yan ( Yan in Watson en Caldwell, 2005) bekijkt de veranderingen in beleving
van consumenten in Bejing. De komst van McDonald’s zorgt ervoor dat
consumenten eten een hele andere betekenis kunnen geven. Deze plek betekent
voor de Chinese consument een stap in een hele andere wereld, in dit geval
Amerika. Hierin wordt de overgang weergegeven van eetplek naar sociale plek.
Er wordt aangegeven hoe consumenten eten op een tweede plaats zetten omdat
de eetgelegenheid in de eerste plaats een verandering is van sociale
verhouding. Consumenten wanen zich in een andere wereld zodra ze de
eetgelegenheid binnenstappen.
In Food and society (Atkins, 2001:97), wordt de redenen voor de wereldwijde
populariteit en opkomst van McDonald’s beschreven. De groeiende behoefte
van consumenten om buiten de deur te eten, hier een grote rol in speelt. Maar
niet alleen deze reden wordt aangegeven.
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In zowel de artikelen van Yan als Lozada (in Watson en Caldwell, 2005) komt
naar voren dat de verandering gaat over de manier waarop men het buiten de
deur eten beleeft. Men gaat van buiten de deur eten naar ‘uit eten’. Eten wordt
in steeds grotere mate een sociaal aspect. Gezellig samen aan tafel en
uitgebreid dineren vormen het uitgangspunt.
In Paramaribo vindt een uitbreiding van de publieke eetcultuur plaats.
Kraampjes langs de kant van de weg bestaan naast sjieke restaurants. De
behoefte voor deze eetgelegenheden zijn aan beide kanten aanwezig. Enerzijds
de behoefte aan de eenvoud en goedkoop eten en anderzijds de behoefte om
uitgebreider uit eten te gaan.
De eetplek verandert dan in een sociale plek. Een plek waar regels gelden,
zoals eten met bestek, aan tafel zitten en geserveerd worden.
Consumenten die hiervoor kiezen, verkiezen vaak sfeer, aankleding en service
boven het eten. Het kan daarnaast een statusverhogende werking hebben of in
ieder geval een stauts verhogend gevoel creëren. Yan (Yan in Watson en
Caldwell, 2005) laat zien hoe consumenten in Bejing het gevoel hebben een
andere wereld binnen te stappen zodra ze bij McDonald’s binnenkomen. Eten
in een eetgelegenheid met een hoge status kan de consument op dat moment
deze status geven. Stagiaires zijn een goed voorbeeld. In Nederland behoren zij
tot de groep studenten. Een groep die aan het eind van de maand vaak zonder
geld zit en niet iedere week uitgebreid uit eten kan. In Suriname behoren deze
studenten ineens tot de rijke bovenlaag van de samenleving. Met gemak gaan
zij een aantal keer per week buiten de deur eten.
In de publieke eetcultuur wordt dit duidelijk zichtbaar. De sjieke
eetgelegenheden waar de gemiddelde Surinamer niet of nauwelijks kan komen,
worden frequent bezocht door stagiaires. Zij bevinden zich in een andere
sociale laag dan de laag waar zij in Nederland deel van uitmaken.
“ Als paddestoelen komen de horecagelegenheden uit de grond. Toerisme en het aantal
stagiaires stijgt, die heel wat te besteden hebben. Er wordt heel wat meer uit gegeten dan vijf
jaar geleden. Er zijn meer stagiaires en toeristen, maar de middenklasse groeit ook steeds meer.
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En steeds meer mensen remigreren die dat heel bewust doen en een vrij aardig inkomen
hebben. Zij zijn gewend om uit eten te gaan vanuit Nederland.” 59

5.4.1 Gastvrijheid
De vraag die voortkomt uit deze groep draagt bij aan de uitbreiding van de
publieke eetcultuur. De eetgelegenheden die zich voornamelijk richten op
toeristen, de groter wordende middenklasse en tijdelijke migranten zijn continu
bezig met innovatie.
Gastvrijheid is één van de thema’s die veelvuldig naar voren kwamen tijdens
de interviews met uitbaters en eigenaren. Dit als gevolg van de groeiende
vraag naar westers georiënteerde eetgelegenheden waar gastvrijheid
vanzelfsprekend is. Jamel legt uit hoe dit werkt bij de Waag:
“ Kijk” Op dat moment komen er twee mannen de Waag binnenlopen met een grote doos vol
verse zalm. “We hebben vandaag geen zalm en dan sta ik er gewoon op. En dan komen ze het
brengen, vandaag nog, en zie, dan komt het ook vers.” “ De meeste gasten die buiten de deur
gaan eten missen de klantvriendelijkheid als ze uit eten gaan. Kijk, bij ’t Vat komt iemand wel
goedenavond zeggen, maar dan zie je ze verder niet meer. Wij komen een paar keer op een
avond vragen of alles naar wens is, dan krijgt de klant een huiselijk gevoel.” 60

Dit huiselijk gevoel trekt veel klanten van buiten Suriname naar de Waag.
Klanten die regelmatig terugkomen om die reden. “ Ik kom hier echt graag. De
service is goed en het eten is uitstekend. Ik ben hier nu denk ik al een keer of
zes geweest en het is gewoon altijd goed.” 61 Het gevoel dat deze klant heeft is
het gevoel dat veel consumenten zoeken in een eetgelegenheid. Eten als
vermaak, niet alleen voor de maag, maar ook voor de geest. Ook steeds meer
lokale consumenten komen in aanraking met deze manier van eten buiten de
deur. Lokale mensen worden door vakantiegangers geïntroduceerd met deze
manier van buiten de deur eten.
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Interview bedrijfslieder Anne, Guesthouse Zus&zo, 16-03-09
Jamel interview de Waag, interview, 25-03-09
61
consument de Waag, informeel gesprek, 16-04-09
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“ Een keer per jaar ga ik uit eten, als er familie uit Nederland is, dan brengen ze
me uit. We zijn echt naar sjieke restaurants geweest hoor.” 62 Wellicht verklaart
dit het idee dat de lokale bevolking heeft over eten buiten de deur. Op deze
manier buiten de deur eten wordt geassocieerd met vakantiegangers, iets
speciaals, dat anders buiten hun bereik ligt.
Het dagelijkse of wekelijkse ritueel om eten te halen of wat te eten bij een
lokale eetgelegenheid maakt echter deel uit van de cultuur, van het dagelijks
leven.
5.5 Fastfood/slowfood
In deze paragraaf wil ik de verbinding maken met de slowfoodbeweging. Uit de
data blijkt dat slowfood duidelijk gerelateerd is aan de publieke eetcultuur van
Paramaribo.
“Fast food is most often associated with globalism, convenience stores, the expansion of eating
venues like McDonald’s and Kentucky Fried Chicken, as well as agricultural methods
(e.g..mono-cropping, use of pesticides/herbicides, genetically-modified seeds) that reflect
corporate instead of communal needs. Fast food has been said to obliterate food traditions and
local customs. By contrast, slow food has been referred to as a “social movement” that seeks to
appreciate local cuisines and preserves regionally specific culinary patterns. Far from eating on
the run, slow food takes time – time to grow, time to prepare, and time to eat”. (Wilk, 2007:1)

De nadruk in het debat over mondialisering en eten ligt op de opkomst van
fastfoodketens. Deze ketens dragen bij aan de homogenisering van de
samenleving en doen tradities vervagen. Lokale eetgelegenheden zouden
worden weggeconcurreerd. De slowfoodbeweging is de tegenhanger van deze
stroming en wil bijdragen aan de lokale keuken en eetpatronen. In Paramaribo
is de opkomst van fastfoodketens en andere eetgelegenheden groot.
Traditionele eetgelegenheden hebben moeite om hun hoofd boven water te
houden met de komst van deze concurrentie. Andere eetgelegenheden zien juist
een toekomst in deze veranderingen. Zij spelen in op de traditionele kant van
de bestaande eetgelegenheid. De lokale consument heeft diens kwaliteit altijd
hoog in het vaandel staan.
62

Gesprek Oma Sam, 03-04-09
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De verheerlijking van Surinaamse producten is hen niet vreemd. De beste
eetgelegenheden maken nog gebruik van deze producten. Maar de
portemonnee van de Surinamers kan zich deze heerlijkheden lang niet altijd
veroorloven. Op dat moment gaat kwantiteit voor kwaliteit. Zoals duidelijk
wordt, maken steeds meer consumenten deel uit van de publieke eetcultuur van
Paramaribo. Consumenten die zich over de wereld bewegen en ook terecht
komen in Paramaribo. Slowfood is onderdeel van de vraag naar authentiek eten.
Wanneer een toerist authentiek eten wil zal hij de verbeelding willen hebben
dat de ingrediënten van het eten typisch Surinaams zijn. Hier zit een probleem
dat veel groter is dan de komst van fastfoodketens. De ingrediënten van
maaltijden veranderen langzaam. Verse kruiden komen uit potjes en kip komt
uit Amerika.
5.6 Reflectie
De uitbreiding van het aantal en soort consumenten draagt bij aan de behoefte
aan bepaalde eetgelegenheden. Enerzijds eetgelegenheden waarbij vermaak een
belangrijke rol speelt, anderzijds de zoektocht naar authentiek eten. Waarom
zijn deze consumenten zo belangrijk voor de publieke eetcultuur in
Paramaribo? De komst van deze consumenten zorgt voor een breder inkomen.
Zij vormen een belangrijke doelgroep omdat zij gemiddeld meer te besteden
hebben dan de lokale bevolking. De vraag is of dit een goede of slechte
ontwikkeling is. De homogenisering van de eetcultuur zou plaats vinden door
de komst van McDonald’s maar ook door de komst van eetgelegenheden
waarin de westerse visie de boventoon voert. Daarentegen neemt de vraag naar
authentiek eten niet af. Misschien worden lokale consumenten verleid om naar
de McDonald's te gaan, de media speelt immers goed in op de jeugd. En de
vakantieganger laat de Surinamer kennis maken met een andere manier van
buiten de deur eten. Maar diegenen die door mondiale stromingen in
Paramaribo terechtkomen als toerist, stagiaire of vakantieganger in de vorm
van ethno scapes, (Appadurai,1996) hebben echter behoefte aan authentiek
eten. Op deze manier zal er altijd vraag blijven naar eetgelegenheden die
‘authentieke’ gerechten serveren.
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6. Tot besluit
“Koken en eten zijn dynamische processen die voortdurend nieuwe impulsen krijgen, die soms
wel, soms ook niet in de bestaande voedingssystemen opgenomen worden, niet zelden echter in
een diffuse, aangepaste vorm. Overal doen zich wel tendensen in dezelfde richting voor, ook
neemt overal de dominantie van regionale kenmerken af, maar er is nog steeds een grote
verscheidenheid waar te nemen, en dat niet alleen vanwege historisch gegroeide relaties,
bijzonderheden en voorkeuren, maar ook door het voortdurende menselijke streven naar
differentiatie, naar het bijzondere, naar het exclusieve.” (Jozien Jobse – van Putten, 1995: 62)

Tijdens mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar de invloeden van
mondialisering op de publieke eetcultuur in Paramaribo. De manier waarop
deze invloeden geïnterpreteerd werden en hoe deze vorm kregen in gerechten,
eetgelegenheden en ideologieën van consumenten, uitbaters en personeel. Eén
conclusie is in ieder geval helder: Surinamers houden van lekker eten. Elke
bezoeker aan Suriname zal dit kunnen beamen. De rijke historie en de
mondiale invloeden hebben de eetcultuur van Paramaribo gemaakt tot wat het
heden ten dage is. De historie heeft zijn sporen achtergelaten. Bruine bonen
met rijst, broodje kaas, pom: ze kwamen van elders, maar zijn geen van allen
meer weer weg te denken uit de Surinaamse keuken. Een keuken die steeds
meer bijdraagt aan de Surinaamse identiteit, vooral ook onder de Surinaamse
migranten in ons land. Food nostalgia (Clark,1975 en Atkins,2001) is het
sleutelbegrip in deze kwestie.
Gaandeweg de geschiedenis hebben ook de consumenten in Suriname steeds
meer keuze gekregen, maar tegelijkertijd worden hun mogelijkheden bepaald
en ingeperkt door hun inkomen. De mogelijkheden - maar met name ook de
beperkingen – zijn van invloed op de gebruikte ingrediënten van de
verschillende ‘authentieke’ gerechten. De sranan fowru maakt plaats voor de
goedkopere Amerikaanse kip. De concurrentie op de wereldmarkt zorgt nu
eenmaal voor een aanbod van goedkope landbouwproducten en tegen dat
aanbod moeten de veel duurdere Surinaamse producten vaak het onderspit
delven.
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Financiële mogelijkheden en technologische innovatie, benadrukt in techno en
finance scapes, (Appadurai, 1996) op mondiaal niveau worden zichtbaar op
lokaal niveau. Zij die het zich kunnen veroorloven, blijven echter wèl kiezen
voor lokale gerechten. En als ze het zich niet zo goed kunnen veroorloven,
kiezen ze desnoods voor een geïmporteerd ingrediënt om toch een ‘authentiek’
gerecht te kunnen bereiden. Dit compromis gaat – daar is ook iedereen het over
eens – wèl ten koste van de smaak. Een Amerikaans boutje mag dan goedkoop
zijn, maar kan qua smaak niet tippen aan de ware sranan fowru. Hier wordt het
verlangen van de consument zichtbaar naar authentieke, streekgebonden
ingrediënten zoals benadrukt wordt in de slowfood beweging. (Wilk, 2007)
Mondiale invloeden spelen een rol bij het kiezen van een eetgelegenheid. Zo
zorgen ze voor een uitbreiding van de publieke eetcultuur. De komst van
internationale fastfood-ketens betekent een bedreiging voor de lokale,
authentieke eetgelegenheden. Men vreest een vervlakkende, homogene
eetcultuur. Inda & Rosalda (2001) benadrukken deze opkomst. De tijdelijke
bezoekers en bewoners van Paramaribo geven de Surinaamse eetcultuur echter
een extra impuls. Enerzijds zorgen zij voor een uitbreiding van de publieke
eetcultuur. Internationale eetgelegenheden vinden in deze tijdelijke bewoners
en bezoekers een doelgroep. De ethno scape van Appadurai maakt deze
invloed zichtbaar. (Appadurai, 1996) Anderzijds is deze groep op zoek naar
een authentieke eetervaring van de Surinaamse keuken. De vraag naar
authentiek eten groeit derhalve mee met het stijgend aantal toeristen. De komst
van mondiale invloeden zorgt uiteraard voor concurrentie met lokale
eetgelegenheden. Kleine eetgelegenheden verliezen weliswaar de strijd als het
gaat om kapitaalinjectie en technologische vernieuwingen. Zij winnen echter
de strijd door authentiek eten aan te bieden. Hier maakt de media en ideo scape
van Appadurai veranderingen zichtbaar.(Appadurai,1996) Veranderingen
vanuit de media zorgen voor andere ideeën met betrekking tot buiten de deur
eten. Ideologieën vanuit andere windstreken krijgen ook grip op Surinaamse
bodem.
De combinatie van authentiek eten in de vorm van amusement of formal
spectacular(Finkelstein,1989) is absoluut in trek en krijgt steeds meer vorm.
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Binnen de anthropology of food en de anthropology of globalization ligt de
nadruk op het gevaar van de homogeniserende werking van mondialisering in
de publieke eetcultuur, maar diezelfde mondiale invloeden houden óók de
vraag naar authentiek eten in stand. De nieuwsgierige wereldburger wil
letterlijk proeven van andere werelden. Longa (2006) benadrukt deze opkomst
in haar artikel over de zoektocht van de reiziger naar de authentieke keuken
van de ‘ander’.
Maar zoals gezegd, de concurrentie op de wereldmarkt zorgt ook voor
veranderingen van de ingrediënten in de traditionele gerechten. De Surinaamse
scharrelkip moet het afleggen tegen de Amerikaanse batterijkip. Het
maggiblokje heeft zich al geruime tijd genesteld in de Surinaamse keuken. De
sluipende mondialisering van de gebruikte ingrediënten is het onderwerp waar
men zich werkelijk zorgen om zou moeten maken.
Mijn aanname voor aanvang van het schrijven van deze scriptie was dat
slowfood een westerse beweging was. Een decadente manier om de authentieke
eetcultuur te behouden of te herontdekken vanuit een westers perspectief. In
Suriname werd me echter duidelijk dat de liefde voor hun eten voor de
Surinamers een authentieke behoefte aan slowfood is. Het gebruiken van lokale
producten en het behouden van traditionele gerechten is belangrijk.
Met andere woorden: ook het verlangen van de lokale consument om de
Surinaamse eetcultuur te behouden blijft. Het is onderdeel van de identiteit van
Suriname. In een mondiale tijd waarin media-, ideo-, ethno-, techno- en
financescapes (Appadurai) zich over de wereld bewegen geeft het nationale
eten de Surinamers grip en identiteit. Wat ons weer brengt bij het begrip ‘ food
nostalgia’ (Clark, 1975 en Atkins, 2001) waarin alle etnische groepen van
Suriname één worden. Waarin verlangens naar dat heerlijke eten van vroeger
vorm krijgen. Kortom, waarin smaak, nostalgie en identiteit vorm krijgen.
Dit onderzoek wil bijdragen aan het debat dat zich afspeelt binnen de
anthropology of food en de anthropology of globalization. Het wil inzicht
geven in zowel de positieve als de negatieve invloed van mondialisering.
Onderzoek naar eten is waardevol ( Macbeth, 1997).
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Het verlangen naar eten en de basale waarde die het heeft voor de mens om in
leven te blijven maken het tot een onderwerp dat niet weggevaagd kan worden.
Dit onderzoek zou ook in andere landen zeer waardevol zijn. In landen waar
eten onderdeel is van de nationale identiteit zoals dit het geval is bij Frankrijk,
maar ook juist in landen waar eten ogenschijnlijk een minder belangrijke
positie in lijkt te nemen. De rol van mondialisering geeft mensen de kans om te
proeven van andere keukens, maar versterkt ook het verlangen naar het eigen
eten. Het behoud of de herontdekking van een nationale of regionale keuken
kan onderdeel zijn van de identiteitsversterking. De publieke eetcultuur biedt
een uitstekende locatie om dit te onderzoeken. Het geeft een scherp beeld van
de verschillende keukens die naast elkaar en door elkaar vorm krijgen in
afzonderlijke of gecombineerde eetgelegenheden.
De publieke eetcultuur van Paramaribo kan als voorbeeld dienen van een plek
waar al deze factoren bij elkaar komen en mondiale invloeden zichtbaar
worden. Dit ogenschijnlijk, luchtige en heerlijke onderwerp kan de zeer
complexe processen van mondialisering blootleggen.
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“We zouden nog pagina’s lang kunnen doorgaan, maar dat doen we niet. Want
eten, daar moet je niet over lezen maar dat moet je doen. Zeker in Paramaribo”.
(Mc Leod en Draaibaar, 2007: 151,152)
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