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1. Inleiding 

Er is een tijd geweest waarin landen, waaronder Nederland, 
druk bezig waren hun grondgebied uit te breiden. 
Een meestal vreemd en ver land werd binnengevallen. 
Dit land werd een zogenaamde kolonie, 
Zo waren Nederlands-Indië, Nieuw-Nederland, Suriname en  
De Kaap ooit Nederlandse koloniën.  
Sommige van die koloniën vochten voor zelfstandigheid. 
Soms ging een kolonie in andere handen over. 
Elke kolonie heeft haar eigen geschiedenis,  
Dit deel gaat over Suriname. Dit Zuidamerikaanse land was 
van 1667 tot 1975 een kolonie van Nederland. 
In Suriname zijn nog steeds sporen van Nederland te 
vinden, maar dat geldt ook voor Surinaamse sporen in ons 
land. 



2. Voet aan wal 

 

Het begin 
Vanaf  ongeveer 1600 zetten de eerste Nederlan-
ders voet aan wal in een onbekend gebied.   
Het zijn vooral Zeeuwen die de vier  rivieren van 
de z.g. Wilde Kust opvaren. 
Het zijn de rivieren de Pomeroon, de Essequebo, 
de Berbice en de Suriname.  
Langs deze rivieren worden kleine handels-
posten opgericht. Er wordt vooral handel 
gedreven met de indianen die langs de rivieren 
wonen. Het hele gebied wordt ook wel Guiana (1) 
genoemd. 

Zwaar leven 
Het leven in Guiana is zwaar. Het is er warm en 
vochtig. Het oerwoud zit vol gevaar. Sommige 
indianenstammen in het gebied zijn vijandig.  
Ook tropische ziektes hebben vaak een dodelijk 
afloop voor die eerste avonturiers. 
Ook zijn er Engelse en Franse handelsposten.  
Dat zorgt regelmatig voor onderlinge ruzies tijdens 
de ruilhandel met de indianen. 
Op de oevers worden stukken oerwoud gekapt.  
De eerste plantages verschijnen. Op die plantages 
worden suikerriet, tabak of  koffie verbouwd. 
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West-Indische Compagnie (WIC) 
In het jaar 1621 wordt de WIC opgericht. De WIC is 
een handelsmaatschappij, die in handen is van rijke 
kooplieden. Zij willen geld verdienen met handel.  
De WIC stelt Abraham van Peere aan als bestuurder 
over de koloniën Pomeroon, Essequebo en Berbice. 
Suriname was vooral in Engelse handen. Er woonden 
ongeveer 330 Engelsen. Er waren 50 suikerplantages 
in het gebied. De suikerplanters voerden 3000 
Afrikaanse slaven in om het zware werk te doen (1). 
In het jaar 1667 veroverde Abraham Crijnssen het 
Engelse fort aan de rivier de Suriname(2).  
De Engelsen gaven zich over. Suriname was vanaf  dat 
moment in Nederlande handen 

Nederlands Guiana 
Crijnssen noemde het veroverde fort, fort Zeelandia.  
De officiële naam van de kolonie veranderde in: 
Nederlands Guiana.  
Nederlands Guiana bestond nu uit vier gebieden.  
Elk gebied was genoemd naar de rivier die erdoor heen 
stroomde. De vier gebieden waren: Pomeroon, Esse-
quebo, Berbice en Suriname. 
De verovering van Suriname op de Engelsen was een 
wraakactie. Het was de wraak voor de verovering van de 
Engelsen van Nieuw-Nederland in Noord-Amerika. 
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2. Plantages 

 

Verhuizen 
De Zeeuwen waren nu de baas in het nieuwe gebied.  
Er kwamen schepen uit Nederland om de Engelsen 
samen met hun slaven naar andere eilanden te verhuizen. 
Later werden de WIC, de stad Amsterdam en Cornelis 
van Aerssen van Sommelsdijck (1) samen de baas in 
Suriname. Van Aerssen van Sommelsdijk wordt de eerste 
bestuurder (gouverneur) van Suriname. 
De suikerplantages werden overgenomen. Later kwamen 
er ook koffie– en cacaoplantages.  

Slavenhandel 
De WIC verdiende veel geld aan slavenhandel. 
Deze slaven moesten het zware werk op plantages 
doen. Een schip van de WIC vertrok vanuit Neder-
land (1) vol vuurwapens, buskruit, textiel en ijzer.  
Die goederen gingen naar West-Afrika (2).  
Daar werden ze geruild tegen slaven, goud en ivoor. 
De schepen, volgepakt met slaven (3), voeren daarna 
door naar het Caraïbisch gebied (4). Daar werden de 
slaven die niet aan boord gestorven waren, verkocht 
aan planters in dat gebied. Het schip vertrok daarna 
vol met suiker, koffie, cacao en zilver weer terug 
naar Nederland.   
Deze handel werd de driehoekshandel genoemd. 
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Suriname 



 

Slavernij 
Op en rond een plantage werkten drie 
soorten slaven. 
De plantageslaven (1) deden het werk op 
de plantage. De sterkste slaven ploeg-
den, plantten en bemestten de plantage. 
Zij haalden ook de oogst binnen.  
Jonge en oude slaven joegen vogels weg.  
Ook werkten er slaven in de fabriek waar 
de suiker uit het riet gehaald werd. 
Verder waren er de huisslaven (2). 
Zij werkten in de huishouding.  
Zij kookten, maakten schoon, verstelden 
kleding en bedienden. 
 

Tot slot was er een kleine groep uitgekozen slaven. 
Ze werden eliteslaven (3)  genoemd. Deze slaven 
werden boven alle andere slaven aangesteld.  
Zij kregen de leiding en moesten de slaven in 
bedwang houden. Ook straften zij de slaven. 
De planters lieten zo de slaven onderling hun best 
doen voor een beter baantje. 
Veel plantageslaven raakten uigeput en werden 
ziek. Een enorm aantal slaven stierf.  
De slavenhandel zorgde steeds voor een nieuwe 
aanvoer van slaven. 
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Marrons 
Rond het jaar 1713 woonden er ongeveer 1000 
Europeanen en 12.000 slaven in Suriname. 
Veertig jaar later woonden er 1500 Europeanen en 
maar liefst 30.000 slaven. De slaven werden slecht 
behandeld. Ze moesten hard werken. 
Er waren slaven die ontsnapten. Ze vluchtten het 
oerwoud in. Ze bleven in het oerwoud wonen.  
Ze stichtten er kleine nederzettingen. De gevluchte 
slaven werden Marrons of  bosnegers (1) genoemd. 
Vaak overvielen ze planters om aan wapens en 
voedsel te komen. Ze vermoordden blanken en 
namen slavinnen vrijwillig of  onvrijwillig mee, want 
er waren bijna geen vrouwen in het oerwoud. 
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Planters stuurden patrouilles het oerwoud 
in om de Marrons terug te halen. Als dat 
niet lukte, werden de oerwouddorpen plat-
gebrand. 
De Marrons trokken daarom steeds naar 
verschillende plaatsen in het oerwoud.  
Ze verbouwden er cassave (2), een plant 
waarvan de wortel opgegeten werd. 
In 2004 woonden in Suriname ongeveer 
72.000 nakomelingen van deze Marrons (3). 
Dat was 15% van de totale bevolking van 
Suriname. 
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Verzet 
Sommige van de Marrons boden hevig verzet.  
Ze waren een plaag voor de planters. Eén van de bekendste 
Marronleiders was kapitein Broos. 
Broos vocht voor de vrijheid van alle slaven. Hij bleef  plan-
tages overvallen en doodde blanke kolonisten. 
In Europa en Amerika ontstonden steeds meer groepen die 
gingen inzien dat slavernij iets onmenselijks was. 
In 1807 verbood Groot-Brittannië de slavenhandel vanuit 
Afrika. En in 1833 schafte dit land de slavernij voorgoed af. 

Vrij 
Nederland volgde pas 30 jaar later met de afschaffing van 
de slavernij. 
Op 1 juli 1863 klonken in Paramaribo, de hoofdstad van 
Suriname, 21 kanonschoten. Alle slaven waren op dat 
moment vrije mensen. 
Elk jaar wordt in Suriname deze dag herdacht. Het feest 
wordt Keti Koti (Kettingsnijden) of  de Dag der Vrijheden 
genoemd. Honderd jaar later werd in Paramaribo een 
standbeeld onthuld. Het standbeeld stelt de gevluchte 
slaaf  Kwakoe voor (1). Kwakoe betekent woensdag (op die 
dag viel 1 juli 1863). Het was de gewoonte dat slaven de 
naam van de dag kregen, waarop ze werden geboren.  
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4. Bezet 

 

In Engelse handen 
In het jaar 1802 werd Suriname bezet 
door de Engelsen. Andere delen van 
Nederlands Guiana waren toen al langer 
in Engelse handen. 
Er kwamen Engelse wetten. De bezet-
ting duurde maar 13 jaar. 
Nederland kreeg later alleen Suriname 
terug. De andere delen van Nederlands 
Guiana bleven in Engelse handen.  
Dat deel werd Brits Guiana genoemd. 

1 
Suikerbiet 
In Europa werden inmiddels suikerbieten 
(1) verbouwd. Dat maakte suiker opeens 
veel goedkoper in Europa. Nu hoefde de 
veel duurdere rietsuiker (2) uit Suriname 
niet meer ingevoerd te worden. 
Deze suikerbiet was de reden dat de 
Engelsen niet veel interesse in Suriname 
meer hadden. Ook had deze suikerbiet 
natuurlijk grote gevolgen voor de planters 
met suikerplantages. 
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5. Alles wordt anders 

 

Bevolking 
Na de afschaffing van de slavernij moesten de Afri-
kaanse slaven nog 10 jaar op de plantages blijven wer-
ken. Alleen kregen ze nu betaald, anders zou dat het 
einde van alle plantages hebben betekend. 
Er kwam opeens een groot tekort aan arbeiders, want 
er kwamen geen slaven meer over zee. 
De oplossing waren contractarbeiders (1). Zij kwamen  
voor een aantal jaren naar Suriname om er te werken 
tegen lage lonen. Deze arbeiders kwamen uit China en 
Brits-Indië (India). Nog later haalde Nederland Javanen 
uit Nederlands-Indië (nu Indonesië). 

Als het contract na een aantal jaren was afgelopen, moch-
ten ze in Suriname blijven of  weer teruggaan naar hun 
geboorteland. Veel van deze contractarbeiders besloten 
om in Suriname te blijven wonen. 
De bevolking van Suriname in 2004 bestond uit: 
 Hindoestanen (nakomelingen van de Indiase contract-

arbeiders) 27,4% 
 Creolen (nakomelingen van de Afrikaanse slaven) 17,7% 
 Marrons of  bosnegers (nakomelingen van gevluchte 

slaven) 14,7% 
 Javanen 14% 
 Restgroep 26.2% (Europeanen, Indianen, Chinezen en 

mensen van gemengde afkomst. 
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Na de Tweede Wereldoorlog 
Nederland werd van 1940 tot 1945 bezet door 
Duitsland. In Suriname werd daar niet veel van 
gemerkt. 
Na die oorlog veranderde er wel het een en ander. 
Nederland raakte de andere kolonie Nederlands-
Indië kwijt. De regering van Nederland wilde dat 
andere koloniën meer zelfbestuur kregen. 
In 1954 kreeg Suriname meer vrijheid en recht op 
zelfbestuur. Het land bleef  nog wel deel uitmaken 
van het Koninkrijk der Nederlanden. 
In Suriname gingen steeds meer stemmen klinken 
voor een onafhankelijk Suriname. 
Suriname werd in 1975 een zelfstandige republiek 
met een eigen regering en president (2). 

Bauxiet, goud en rubber 
Waren het vroeger vooral koffie, suiker en 
cacao die voor de handel zorgden, nu 
werden nieuwe stoffen belangrijk. 
Bauxiet (1) is de grondstof  voor het 
maken van het nieuwe en lichte metaal 
aluminium. Aluminium werd vooral 
belangrijk in de vliegtuigindustrie.  
Verder werd er goud gevonden.  
Ook rubber werd een materiaal voor de 
toekomst. 1 
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6. Sporen van Nederland 
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De taal 
Sinds de onafhankelijkheid van Suriname in het jaar 
1975 bleef  het Nederlands de officiële taal.  
Het is de taal van de rechtbank, de overheid en de taal 
op school.  Ook zijn er kranten in de Nederlandse taal. 
In Suriname zijn veel verschillende bevolkingsgroepen. 
De meesten hebben hun eigen taal. Daarom is het 
Nederlands handig om elkaar toch onderling te kunnen 
begrijpen. Het Surinaams of  Sranantongo is een taal die 
veel onderling gesproken wordt door Surinamers.  
Het is een echte straattaal. 

 

Plaatsnamen 
Ook vind je nog veel Neder-
landse plaatsnamen terug in 
Suriname. 

GRONINGEN 

WAGENINGEN 

NIEUW-AMSTERDAM 

LELYDORP 

WILHELMINAGEBERGTE 



 

Gebouwen 

 Fort Zeelandia werd aan het begin van 
de 17e eeuw door de Engelsen 
gebouwd tussen het indianendorp 
Parmurbo en de rivier de Suriname.  
Het verdedigingswerk werd later door 
de Nederlanders veroverd en vergroot. 
Het indianendorp is nu de hoofdstad 
van Suriname, Paramaribo.  
Het fort is sinds 2004 een museum. 

 Plantershuizen aan de Waterkant in 
Paramaribo. In deze huizen woonden de 
planters die de plantages bezaten in 
Suriname. 
Het is een herinnering aan de donkere tijd 
van de slavernij, want in deze huizen 
werkten zeker huisslaven 



 

Gebouwen 

 Het paleis van de president van Suriname 
werd in de 17e eeuw gebouwd. Het was 
toen de woning van de gouverneur 
(bestuurder). Het eerste gebouw was 
helemaal van hout, maar in 1730 werd het 
een deels stenen gebouw. 
In de loop der eeuwen veranderde het 
gebouw. Zo kwam er een extra verdieping op 
het gebouw. 

 Het hof van Justitie (rechtbank) in Para-
maribo was vroeger een groot woonhuis 
van een rijke Nederlandse familie.  
Deze familie liet het huis in in 1793 
bouwen. 



7. Sporen van Suriname 

 

Kiezen 
In 1954 werden alle inwoners van Suriname 
ook Nederlander. Ze hoorden immers bij het 
Koninkrijk der Nederlanden. 
De inwoners van Suriname gingen vanaf  1975 
in een onafhankelijk land wonen. 
De inwoners mochten kiezen of  ze naar 
Nederland gingen of  in Suriname wilden 
blijven. 
Veel mensen kozen voor Nederland.  
Nu wonen er ongeveer 350.000 mensen van 
Surinaamse afkomst in Nederland. 
Suriname zelf  heeft ongeveer 500.000 in-
woners. 
Veel Surinamers zijn bekend geworden in de 
sport. Veel voetballers van Surinaamse 
afkomst speelden of  spelen in het Nederlands 
elftal 
Je begrijpt dat de Surinamers in Nederland 
hun gewoonten meenamen. Die gewoontes 
kregen de kinderen mee. En later ook de 
kinderen van die kinderen weer. 
Op deze en de volgende bladzijden lees je 
daar meer over. 
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 Dit Nederlands elftal werd in 1988 
Europees kampioen voetbal. In dit 
elftal voetbalden drie beroemde 
Nederlanders van Surinaamse af-
komst: Frank Rijkaard (1), Ruud 
Gullit (2) en Gerald Vanenburg (3). 
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 Roti (1) en rijst wordt bij de meeste 
gerechten gegeten. Roti is een soort 
brood in de vorm van een pannenkoek 
die gebakken wordt op een rotiplaat. 
Roti werd vanuit Azië meegenomen door 
de Hindoestaanse contractarbeiders na 
de afschaffing van de slavernij. Hetzelfde 
geldt voor rijst. 
De Indiase roti veranderde langzaam in 
een Surinaamse roti. In het rotideeg 
werden gemalen gele erwten of 
aardappelen gedaan met kruiden. 
Roti wordt met de handen gegeten. 

 Kousenband (2) is een lange sperzie-
boon. De boon wordt in kleine 
stukjes gesneden. Het is een 
groente die bij veel gerechten 
gegeten worden.  

 Vleesgerechten bestaan vaak uit kip, 
eend , varkensvlees en schaap. 
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 Masala (3) is een geroosterd mengsel 
van verschillende specerijen.  
Masala werd ook meegenomen door de 
contractarbeiders uit India. In het 
mengsel zitten o.a. kaneel, laurierblad, 
komijn, peper en chili. 
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 Snesie Foroe (4) is een Chinees-
Surinaams kipgerecht.  

 Moksi meti (6) betekent letter-
lijk gemengd vlees. Dat vlees is 
meestal, kip en twee soorten 
varkensvlees. 
Moksi meti wordt gegeten met 
rijst en groente. 
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Cassave (1) en tayer (2)  vind je ook terug 
in de Surinaamse keuken. Het zijn allebei 
de wortels van planten . 
 

Pom (3) is een Surinaamse ovenschotel 
met tayer en vlees. Het vlees is gekruid. 
Het wordt samen met witte rijst 
gegeten. Het gerecht wordt vaak op 
feesten gegeten. 

 Zoutvlees (5) is in plakjes gesneden rundvlees.  
Het heeft lang in de pekel (zout) met kruiden gelegen. 
Daardoor kan het vlees lang bewaard blijven. 
Voor het gebruik moet het vlees eerst 15 minuten 
gekookt worden. Zo verdwijnt het meeste zout. 
Dit is een recept uit de Creoolse keuken. 
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8. Filmpjes 

Het Klokhuis: De Nederlandse Antillen* en Suriname 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-nederlandse-

antillen/#q=Suriname  

 * De Nederlandse Antillen zijn nog steeds een deel       
van het Koninkrijk der Nederlanden.  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-nederlandse-antillen/#q=Suriname
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-nederlandse-antillen/#q=Suriname






Bronnen en foto’s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%ABteit_van_Suriname 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Suriname 
http://en.wikipedia.org/wiki/Suriname 



Colofon en voorwaarden 

Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 
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