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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
 
Deze studie is een beschrijving van de problemen waarmee de Chi-
nese gemeenschap in Suriname geconfronteerd werd bij hun posi-
tionering in de Surinaamse maatschappij, onder invloed van de 
komst van nieuwe Chinese migranten in het begin van het derde 
millennium. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat 
plaatselijke ontwikkelingen veelal belangrijker zijn dan mondiale; 
pas gearriveerde Chinese migranten in Suriname gearriveerd zijn 
nog niet ‘Chinese’, maar worden dat onder invloed wat Surinamers 
van Chinees-zijn verwachten, en in de context van pragmatische 
keuzes die men maakt met betrekking tot het voorzien in het 
levensonderhoud. Uit deze studie blijkt dat de positionering van 
Nieuwe Chinezen in Suriname lijkt op die in Zuidoost-Azië en Afrika; 
daar leidt hernieuwde immigratie tot een nieuwe interpretatie van 
‘Chinees-zijn’, of het duikt op in de plaatselijke politieke retoriek. 
 
 
Instrumentele etnische identificatie als gevolg van maat-
schappelijke positionering 
 
‘Chinees-zijn’ is een vorm van etnische identificatie in Suriname, en 
als zodanig is het instrumenteel en veelal strategisch van aard, en 
daarmee ook meervoudig, situatiegebonden, en afhankelijk van wie 
deze identiteit articuleert, alsook het specifieke publiek dat het 
proces van etnische articulatie aanschouwt. Chinese maatschap-
pelijke positionering in Suriname is altijd uitermate pragmatisch 
geweest, en is afhankelijk van opvattingen over Chinese etnische 
identiteit die daar relevant zijn. De Sociaaleconomische positione-
ring van migranten produceerde een vrij stabiele en duurzame, 
maar duidelijk plaatselijke en instrumentele Chinese etnische identi-
teit in Suriname. Adaptieve strategieën resulteerden in structureel 
Chinees etnisch ondernemerschap, Chinese organisaties (in ieder 
geval aanvankelijk adaptieve organisaties van migranten), en ket-
tingmigratie op basis van ondernemerschap, die elkaar allemaal 
onderling versterkten. De gezamenlijke etnische hulpbronnen van 
Chinese migranten, stellen migranten als etnische groep in staat 
om de achterstand te als gevolg van uitsluiting als nieuwkomer te 
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overwinnen, en vergroten de waarde van menselijk en financieel 
kapitaal tot het uiterste. Hieruit vloeit de noodzaak voort om Chi-
nese etnische hulpbronnen te behouden en te beheersen, wat weer 
de ontwikkeling van gemeenschappelijke etnische activiteiten, insti-
tuties (huiguan en shetuan, de adaptieve migrantenorganisaties), 
en elites bevordert. 

Sociaal-politieke positionering heeft een ander soort Chine-
se etnische identificatie tot gevolg. Mijn stelling is dat publieke arti-
culatie van de etnische identiteiten van migranten in Suriname 
wordt bepaald door apanjaht multiculturalisme: de verdeling van 
politieke macht in een systeem van consociationalism, met het 
cliëntelisme dat daarmee gepaard gaat, plus de ideologie die ten 
grondslag ligt aan de politieke machtsverdeling en die bepaalt wie 
opgenomen of uitgesloten is in de manier waarop de multiculturele 
Surinaamse samenleving wordt uitgebeeld. Apanjaht consociationa-
lism is een vorm van etno-politiek die gebaseerd is op de verdeling 
van politieke macht onder de elites van een constellatie van etni-
sche groepen binnen de context van de officieel niet-etnische, 
liberaal-democratische Surinaamse Staat. Surinaamse politieke 
elites schilderen diversiteit af als een probleem dat een oplossing 
vereist, en behandelen het nationalistische ideaal van de niet-
etnische Surinaamse Staat als een fundamenteel onbereikbaar doel; 
apanjaht consociationalism is volgens hen een manier om diversiteit 
te beheersen, waarmee ze vervolgens hun dominantie legitimeren. 

Het ideologische raamwerk waarbinnen de grenzen tussen 
pragmatische etnische groepen gearticuleerd wordt in apanjaht 
consociationalism, is een reactie op de sterk met Creolen geasso-
cieerde, nationalistische visie ten aanzien van assimilatie. Apanjaht 
roept het beeld op van modulaire etnische groepen vanuit een 
algemeen en vanzelfsprekend geloof in het bestaan van vaste, 
primordiale etnische of raciale categorieën, maar vereist niet dat 
etnische grenzen constant en scherp worden gedefinieerd, omdat 
het vaststellen van de aantallen en grootten van etnische groepen 
de rust van het apanjaht-systeem zou kunnen verstoren. In plaats 
daarvan vindt erkenning van etnische groepsidentiteiten plaats 
binnen het stereotiepe beeld van de mamio (Sranantongo: ‘lappen-
deken’). Vertaald vanuit het beeld van een veelkleurig dambord-
patroon van een mamio-lappendeken, zijn etnische groepen de 
precies even grote vierkantjes textiel die samengestikt zijn tot een 
groter geheel. Het narratief van de Mamio Mythe binnen de ideo-
logie van apanjaht levert het raamwerk voor de performatieve 
uiting van etniciteit, vooral wanneer het gaat over politics of recog-
nition. De plaatsing van gemeenschappelijke identiteiten binnen het 
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overkoepelende narratief wordt vrij letterlijk uitgebeeld tijdens 
publieke voorstellingen van etnische trots, culturele diversiteit, en 
uiteindelijk nationale eenheid. De ideologie van apanjaht produ-
ceert maatschappelijke saamhorigheid langs verschillende, gelijk-
tijdige uitbeeldingen van Suriname; Suriname bestaat omdat Suri-
namers zichzelf zien als toonbeeld van culturele diversiteit binnen 
de territorium van hun Staat. 
 
 
Oude en Nieuwe Chinezen  
 
De aanwezigheid van Chinezen in Suriname kan worden terug-
gevoerd naar een groep contractarbeiders in de twee helft van de 
negentiende eeuw. De groep ontwikkelde vrij snel een op de detail-
handel gebaseerde etnische economie en vestigde haar eigen adap-
tieve organisaties. Als gevolg van integratie en assimilatie ontstond 
er een generatiekloof tussen degenen die in China geboren waren 
(tong’ap) en degenen die in Suriname geboren werden of van 
gemengde afkomst waren (laiap). Men kan zeggen dat de migratie 
van ‘Oude Chinezen’ naar Suriname vier keer van aard veranderde. 
Eerst kwamen de contractarbeiders uit Hakka-gemeenschappen in 
het Fuidung’on-gebied tijdens de tweede helft van de negentiende 
eeuw; zij werden gevolgd door Fuidung’on Hakka kettingmigranten, 
tot in de eerste helft van de twintigste eeuw; in de tweede helft 
van de twintigste eeuw volgden geaccultureerde Fuidung’on Hakka 
kettingmigranten die via Hong Kong reisden; en uiteindelijk kwa-
men Fuidung’on migranten die de Volksrepubliek China verlieten na 
de economische hervormingen en de opheffing van de beperkingen 
op emigratie aan het eind van de twintigste eeuw. 

Aan het begin van de jaren negentig van de twintigste 
eeuw werd hernieuwde Chinese migratie, in de context van nieuwe 
wereldwijde migratiestromen, ook in Suriname merkbaar. De 
‘Nieuwe Chinezen’ zoals ze al snel in Suriname heetten, worden ge-
associeerd met een plotselinge, opvallende toename van Chinese 
immigratie tijdens de jaren negentig. Nieuwe Chinese migranten 
zijn vrij letterlijk overal ter wereld te vinden, als onderdeel van 
hernieuwde migratie na een onderbreking van bijna dertig jaar 
(tussen de oprichting van de VRC in 1949 en versoepeling van de 
beperkingen op emigratie in 1978). In vergelijking met eerdere Chi-
nese migranten hebben Nieuwe Migranten (xin yimin) meestal 
nieuwe soorten transnationale banden met de VRC, hun thuisland, 
door moderne massamedia en internationaal vervoer. De Nieuwe 
Chinezen in Suriname komen uit elke denkbare regio van de 
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Chinese wereld, maar de overgrote meerderheid kwam uit de kust-
provincies van de VRC, vanaf de provincie Hainan in het zuiden tot 
aan de provincie Liaoning langs de Noordkoreaanse grens. De 
grootste groep Nieuwe Chinezen is afkomstig uit het zuiden van de 
provincie Zhejiang. Met de komst van Nieuwe Chinezen werd de 
taalkundige en culturele situatie binnen de Chinese bevolkingsgroep 
van Suriname uiterst complex.  

De beschikbare feiten wijzen erop dat de meerderheid van 
Chinese migratie naar Suriname in de grond van de zaak nog altijd 
gesponsorde migratie is op basis van de eigen bedrijven van 
etnisch Chinese ondernemers. Nieuwe Chinese migranten hebben 
een grotere keus aan overleving- en aanpassingstrategieën wan-
neer ze in Suriname aankomen, maar hebben onderhand ook een 
eigen plek binnen de Surinaamse detailhandel gemaakt, in de vorm 
van een etnische economie die concurreert met de Chinese etni-
sche economie van de ‘Oude Chinezen’ (consumptiegoederen 
tegenover voedselproducten, met enige overlap met betrekking tot 
alledaagse behoeften). In dit systeem ontwikkelen migranten trans-
nationale zakelijke netwerken die gebruik maken van de drang van 
privéondernemingen in de provincie Zhejiang om hun export te 
vergroten, en de behoefte aan zelfstandige inkomsten onder 
Nieuwe Migranten, die als buitenstaanders in hun gastlanden 
slechts beperkte mogelijkheden hebben om sociaaleconomisch mee 
te tellen. De Nieuwe Chinese etnische economie is dus gebaseerd 
op toegang tot migrantennetwerken die de provincie Zhejiang kop-
pelen aan verschillende plaatsen waar Nieuwe Migranten neer-
strijken, waaronder Suriname. Het is fundamenteel een strategie 
waardoor Nieuwe Chinezen, die merken dat ze uitgesloten zijn van 
de etnische economie van de Fuidung’on Hakka’s, zichzelf kunnen 
bedruipen. 

Men zou zich kunnen afvragen of de globaliserende econo-
mie van de VRC de migratie naar plekken als Suriname aanstuurt, 
of dat Nieuwe Migranten uit China producten uit de VRC in nieuwe 
markten introduceren. Wat het geval ook mag zijn, de sociaal-
economische positionering van Nieuwe Chinezen had een duidelijke 
invloed op het imago van Chinezen in Suriname, omdat de nieuwe 
supermarkten als het meest concrete resultaat van Nieuwe Chinese 
migratie werden gezien, alsook van de groeiende invloed en macht 
van de VRC in het Caribisch Gebied en de Latijnsamerikaanse regio. 
Over het algemeen begrijpt het Surinaamse publiek de aanwezig-
heid van de VRC in Suriname slechts in termen van globalisatie en 
geopolitiek, en dus worden de VRC, de overlevingsstrategieën van 
Chinese migranten, en etnische Chinezen samengetrokken onder 
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de noemer ‘China’ / ‘Chinees’. Dit heeft twee belangrijke gevolgen. 
Aan de ene kant baseren niet-Chinezen in Suriname – het grote 
publiek, maar ook individuen binnen de staatsstructuren – hun 
waarnemingen en benadering van de VRC en Chinese migranten op 
dergelijke misvattingen. Aan de andere kant moeten Chinese 
migranten en etnische Chinezen in Suriname hun positionering-
strategieën kiezen binnen het kader van het algemene beeld van 
monolithische Chinese identiteit, waarbinnen ‘China’ en ‘Chinezen’ 
onlosmakelijk verstrengeld zijn. 

De huidige band tussen de VRC en de Republiek Suriname 
is gebaseerd op de beleidsdoelen van de VRC in de regio: erken-
ning van de VRC als de enige ware, onverdeelde Chinese Staat 
(‘portefeuillediplomatie’ in het kader van het Één-China-principe, 
sinds de jaren zeventig), en toegang tot natuurlijke hulpbronnen 
(sinds de jaren negentig). Ontransparente banden tussen bedrijven 
betrokken bij grondstofwinning (meestal houtkap) en de overheid 
van de VRC kunnen opzettelijk of niet als ontwikkelingsprojecten 
worden aangeduid, vaak door Surinaamse partners. Het gevolg is 
dat het grote publiek nooit goed begreep wat de rol van de VRC nu 
precies was, en toen maar zelf besloot, via de patriottistische de-
kolonisatieretoriek, dat de Chinezen de plaats van de Nederlanders 
aan het innemen waren als de nieuwe kolonisatoren en uitbuiters. 
Net als in de rest van het Caribisch Gebied zijn technische samen-
werkingsprojecten van de VRC geen echte directe buitenlandse 
investeringen vanuit de VRC, maar zijn eerder bedoeld om het 
prestige van de VRC te vergroten. Multinationals uit de VRC 
investeren niet echt hun eigen kapitaal rechtstreeks in Suriname, 
maar krijgen indirect geld van de VRC via overheidsleningen aan 
Suriname. Grondstofontginingsprojecten in Suriname zijn commer-
ciële houtkap- en verwerkingsprojecten om de Chinese markt te 
voorzien, en die via transnationale Chinese persoonlijke en zaken-
netwerken georganiseerd worden.  

Deze centrale positie van de VRC met betrekking tot her-
nieuwde Chinese identificaties is een belangrijke redden waarom 
Chinese ‘groepsheid’ negatieve associaties oproept bij niet-Chinese 
toeschouwers in Suriname. Immigranten uit de VRC en mensen 
met een etnisch Chinese achtergrond in Suriname worden in de 
articulatie van hun identiteit gestuurd en beperkt door de manier 
waarop het Chinees-zijn gezien wordt door niet-Chinezen. Histo-
risch gezien werd dergelijke Chinese identiteit-van-buitenaf op in-
strumentele manier gearticuleerd door elites in de plaatselijke 
media als reactie op veronderstelde concurrentie van Chinese mi-
granten die op de sociale ladder opklommen. De laatste tijd wordt 
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het echter een vorm van protest tegen de regering (en tegen de 
gevestigde orde, en in mindere mate tegen globalisatie. Anti-
Chinese gevoelens zijn in de grond van de zaak maatschappelijke 
sentimenten gericht tegen immigranten, die ontstaan in de plaatse-
lijke context van een burgerlijk discours waarin Surinamers worden 
gedefinieerd en verenigd in een gemeenschap van slachtoffers van 
incompetente leiders, en waarin specifieke verschijnselen zoals 
migratie geplaatst worden in het kader van overheidsfalen. 

Anti-Chinese gevoelens zijn niet te scheiden van protest 
tegen de gevestigde orde; elk maatschappelijk of politiek probleem 
dat verband houdt met het idee van Chinese identiteit of China 
wordt een voorbeeld van verondersteld falen van de overhead, of 
bewust in de vorm van naïef monarchistisch verzet of onbewust in 
de vorm van een anti-regering-samenzweringstheorie. Dit ligt inge-
bed in een raamwerk van stereotiepen (zowel negatieve als posi-
tieve) over etnische Chinezen in Suriname. Deze stereotiepen bepa-
len ook de specifieke stereotiepen tegen Nieuwe Chinezen die de 
inhoud helpen bepalen van performatieve ‘Surinaams-Chinese’ 
identiteit. Zodoende tonen anti-Chinese gevoelens in Suriname – 
veelal gericht tegen Chinezen of specifiek tegen Chinese immigran-
ten – de grenzen van situatiegebonden en performatieve Chinese 
identiteit. In de narratieven die geconstrueerd worden ten aanzien 
van anti-Chinese gevoelens in Suriname, duidt Chinees-zijn op een 
gesloten gemeenschap, de onwil of het onvermogen om te inte-
greren, de eeuwige Oriëntalistische Andere. Als reactie op het 
negatieve imago van Chinezen in Suriname trokken Tong’ap zich 
terug uit het zicht voor zover dat mogelijk was zonder hun 
economische belangen te schaden. De Laiap power brokers rea-
geerden door de negatieve beelden over te hevelen op Nieuwe 
Chinezen als buitenstaanders, en herbevestigden het idee als 
zouden ‘Surinaamse Chinezen’ de enige legitieme Chinezen in Suri-
name zijn. 
 
 
Sociaal-politieke positionering en participatie 
 
Chinese elites konden streven naar een aandeel in de politieke 
macht door via politics of recognition toegang te verkrijgen tot de 
grote coalities binnen het systeem van apanjaht consociationalism, 
of door erkend te worden als etnische vertegenwoordigers door 
leidinggevende posities te verkrijgen in Chinese adaptieve organi-
saties. Voor een doeltreffende politics of recognition dient Chinese 
etnische identiteit gearticuleerd worden in overeenstemming met 
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de ideologie achter apanjaht. Elites die wensen te participeren in 
apanjaht consociationalism mogen niet vergeten om hun aanspraak 
op de status van etnische vertegenwoordigers te legitimeren tegen-
over het grote publiek én hun etnische achterban. Het is nodig dat 
het algemene publiek de achterban van de nieuwe elite erkend als 
een legitieme etnische groep: ze horen bij deze plaats, ze zijn 
authentiek en oud. Elites moeten dit narratief van hun etnische 
identiteit bewoorden naar hun achterban toe en zichzelf tegenover 
hun achterban als vertegenwoordigers van hun etnische groep 
tegen de hegemonie van andere politieke facties in het politieke 
veld. Op deze wijze is apanjaht consociationalism niet slechts het 
resultaat van etnisch pluralisme, maar genereert ook etnische iden-
titeit; anders gezegd, als men wenst te participeren moet men wel 
etnisch zijn. 
 Om etno-politiek bruikbaar te zijn zou Chinese groeps-
identiteit fundamenteel en zeer publiekelijk performatief zijn. Chi-
nese etniciteit had al een plaats in de nationale Mamio Mythe, maar 
deze etnische identiteit beeldde oriëntalistische stereotiepen uit en 
maar zelden moderniteit, bijvoorbeeld met betrekking tot Suri-
naams staatburgerschap of de macht van het Chinese thuisland. In 
tegenstelling tot de Chinese etnische hulpbronnen in de Chinese 
etnische economie, die gedefinieerd werden binnen de gemeen-
schap en voortkwamen uit de behoeften van Chinese migranten, 
zou Chinese identiteit in apanjaht ideologie moeten worden gearti-
culeerd tegenover niet-Chinese Surinamer, maar ook moeten 
dienen om een achterban van etnisch Chinese kiezers te definiëren. 
Tegen het begin van het millennium beseften leden van de etnisch 
Chinese elite dat er gauw een unieke gelegenheid zou bestaan om 
Chinese etniciteit te gebruiken om zich te positioneren in het 
machtscentrum; in oktober 2003 zou het 150 jaar geleden zijn 
sinds de eerste Chinese contractarbeiders in Suriname aankwamen, 
en in mei 2005 zouden verkiezingen worden gehouden voor een 
nieuwe Assemblee en regering. Het symbolische kapitaal dat 
geproduceerd zou worden tijdens de Herdenking zou de leider-
schapclaims van de Laiap elite binnen de bredere Chinese gemeen-
schap versterken, alsook publieke erkenning van Chinese etniciteit 
afdwingen via de logica van de Mamio  Mythe. 

De Herdenking was in veel opzichten duidelijk geslaagd. De 
vorming van een ‘Chinese etnische groep’, of in ieder geval het 
beeld van een verenigde, essentiële en belangrijke Chinese etni-
sche groep in plaats van de werkelijkheid van gefragmenteerde 
groepen en ondefinieerbare etnische benamingen, was het politieke 
doel van de organisatoren van de Herdenking, en dat doel had men 
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gehaald. De Herdenking was ook een reactie op de anti-Chinese 
gevoelens die te maken hadden met illegale immigratie en de con-
troversiële Chinese transnationale bouw- en houtkapbedrijven. Er 
waren ook concrete resultaten met betrekking tot Chinese ‘infra-
structuur’ ten behoeve van toekomstig gebruik in het discours van 
apanjaht-multiculturalisme; de Chinezen hadden hun status beves-
tigd als een van de Surinaamse etnische groepen, en hadden de 
rekwisieten verkregen (Chinese bakens in het Surinaamse land-
schap, en nieuwe kenmerkende culturele voorwerpen zoals een 
draak voor de drakendans) waarmee ze onderhandelingen kunnen 
voeren over hun plaats in het multiculturele discours (m.a.w. de 
Mamio Mythe). Buitenstaanders waren zich over het algemeen niet 
bewust van alternatieve Nieuwe Chinese claims tijdens de parade; 
in ieder geval beseften Tong’ap observatoren nu wel degelijk dat 
Chinese culturele identiteit in Suriname niet langer uitsluitend 
Hakka, Hongkongees, of zelfs de gehomogeniseerde Chinese identi-
teit van geglobasliseerde Chinese cultuur was. 

De groepsidentiteit en etnische saamhorigheid die tot uiting 
kwamen tijdens de vieringen leverden elementen die gebruikt kon-
den worden in een basisscript: Chinezen hebben zich in Suriname 
gevestigd, ze zijn geen buitenlanders maar fatsoenlijke burgers, 
geen tijdelijke bewoners; ze zijn de afstammelingen van de negen-
tiende-eeuwse Chinese contractarbeiders; Chinezen zijn in de 
Surinaamse samenleving geïntegreerd zonder dat ze hun authen-
tieke Chinese identiteit kwijtgeraakt zijn, wat blijkt uit de vele 
bekende dingen in de Surinaamse cultuur die door Chinezen ge-
introduceerd werden; de integratie van Chinezen blijkt ook uit het 
feit dat zoveel Surinamers Chinese voorouders hebben, en dus 
staat het iedereen vrij om een Chinese achtergrond te claimen; 
Chinezen zijn succesvol en georganiseerd, enzovoorts. Dit script 
past binnen het grotere multiculturalisme-discours: aangezien Chi-
nezen in Suriname hun wortels kunnen herleiden tot de periode van 
contractarbeid, hebben ook zij als onvrijwillige immigranten gele-
den onder het koloniale bewind, en dus is hun aanwezigheid in 
Suriname even legitiem als dat van Afro-Surinamers (beschouwd 
als afstammelingen van slaven) of van Hindostanen en Javanen 
(die ook afstammelingen zijn van contractarbeiders).  

In het jaar daarop werd de hegemonie van de Fuidung’on 
Hakka’s uitgedaagd door Nieuwe Chinese elites die de Staat 
uitnodigden om hen te erkennen als vertegenwoordigers van een 
belangrijke bron van steun, al was dat niet in de vorm van stem-
gerechtigden. Niet-genaturaliseerde Chinese immigranten hebben 
geen rechtstreeks toegang tot politieke macht, maar kunnen zich 
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zodanig organiseren ten opzichte van de Surinaamse Staat dat ze 
worden erkend als vertegenwoordigers van een onbereikbare, doch 
belangrijke (via hun banden met bestaande etnische groepen en 
dus politieke blokken) ‘gemeenschap’. Wanneer dit gebeurt wordt 
etniciteit een politieke hulpbron voor deze organisaties, met als 
gevolg dat etniciteit gelokaliseerd en gegenereerd wordt in de 
adaptieve organisaties. Elites uit de Laiap middenklasse hebben 
hun erkenning door de Surinaamse Staat als vertegenwoordigers 
van ‘de Chinese gemeenschap’ gebruikt om een machtspositie te 
verkrijgen via bestuursposities binnen huiguan’s, zelfs als het ze 
aan het specifieke culturele kapitaal ontbrak om als legitiem ‘Chi-
nees’ herkend te worden door Chinese migranten. 

In Suriname heeft nooit een verenigd Chinese instituut 
bestaan vanwaaruit een eensgezind Chinees standpunt kon worden 
bepaald en interne conflicten achter gesloten deuren konden wor-
den geregeld. In plaats daarvan vormen de Chinese organisaties in 
Suriname losse netwerken van persoonlijke platforms. Tot 2004 
waren er geen specifieke organisaties voor Nieuwe Chinezen. Hier-
door kon het establishment van de Fuidung’on Hakka organisaties 
zichzelf presenteren als poortwachters naar de Nieuwe Chinezen 
toe, om tegelijkertijd hun participatie te marginaliseren. Nieuwe 
Chinese elites namen deze bestaande strategie van het opzetten 
van of meedoen in een niet-politieke en niet-gouvernementele 
groep als platform voor erkenning door Staat over, en richten 
Nieuwe Chinese sociaal-culturele organisaties op. Als eerste was er 
Zhejiang Tongxiang Hui in januari 2004, al snel gevolgd door ver-
enigingen gebaseerd op gemeenschappelijke afkomst in onder 
meer Hainan, Fujian, Dongguan, en Guangzhou. Fuidung’on Hakka 
elites konden nu niet langer standpunten van ‘de Chinese gemeen-
schap’ bepalen naar de Surinaamse Staat toe, en de relaties tussen 
de Chinese verenigingen in Suriname konden worden gezien als 
een weerspiegeling van verschillende subgroepen.  
 
 
De nationale verkiezingen van 2005 
 
Tegen het einde van 2003 hadden zowel de gevestigde Fuidung’on 
Hakka’s als de Nieuwe Chinezen aangegeven dat ze onafhankelijke 
van elkaar een aanzienlijke etnisch Chinese achterban en fondsen 
konden mobiliseren. Voor de Chinese elites in Suriname, de Oude 
zowel de Nieuwe, was de status quo die moest veranderen vooraf-
gaand aan de verkiezingen van 2005, de afwezigheid van etnisch 
Chinese agenten waar het belangrijk was, in het politieke machts-
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centrum van de Surinaamse Staat. Etno-politieke omvorming van 
Chinezen in Suriname – in de zin van het mobiliseren van een 
etnisch Chinese kiezersachterban tegelijk met de articulatie van 
Chinese etnische identiteit en etnische hulpmiddelen – was tot aan 
de verkiezingen van 2005 tamelijk zwak. Als een kleine etnische 
minderheid hadden Chinezen in Suriname weinig succes gehad met 
hun eigen politieke partijen; kleine aantallen betekenden een 
zwakke achterban. Problemen met betrekking tot vertegenwoor-
diging onder etnische Chinezen die slechts zo gemeenschaps-
gezind waren als hun etnische economie dat toeliet en die ver-
deeld zijn door assimilatie, betekenden ook dat het zeer moeilijk 
was om kandidaten te vinden die bereid waren om zich kandidaat 
te stellen in verkiezingen en die ook nog gekwalificeerd waren en 
voor iedereen (Chinezen én niet-Chinezen). In de praktijk waren de 
meest succesvolle etnisch Chinese pogingen om politieke macht te 
verkrijgen georganiseerd door elites die stegen binnen de struc-
turen van Chinese adaptieve organisaties, en die een goede kans 
hadden om politieke invloed te winnen via samenwerking met 
apanjaht-partijen. 
 Chinese participatie via andere apanjaht-partijen was niet 
minder moeilijk, omdat Chinezen het risico liepen om geïsoleerd te 
raken binnen speciale Chinese afdelingen van niet-Chinese partijen. 
Tijdens Surinaamse verkiezingen behaalde geen enkele etnische 
een duidelijke meerderheid, en hoewel in de coalities die dan ge-
vormd werden in de grond van de zaak een evenwicht gezocht 
werd tussen de twee grootste etnische groepen (Creolen en Hindo-
stanen), waren er meerdere polen in het machtsevenwicht te 
vinden; de Javaanse elites vormden een troefkaart omdat ze vrijwel 
gegarandeerd een coalitieplaats kregen omdat ze gezien werden als 
vertegenwoordigers van de derde grootste etnische groep. Nieuwe 
etnische elites – de elites van bestaande minderheidsgroepen en 
migrantengroepen – worden niet automatisch opgenomen omdat 
ze de verdeling van de politieke macht in gevaar zouden kunnen 
brengen. Aangezien het niet erg waarschijnlijk is dat nieuwe 
etnische groepen die te groot zijn om te kunnen worden genegeerd 
door de apanjaht-partijen onverwacht ontstaan, hebben nieuwe 
elites eigenlijk maar een realistische optie als ze willen participeren, 
en dat is voor een van de polen in het systeem kiezen. 

In de aanloop tot de verkiezingen van 2005 kozen de 
rivalen van de Chinese vleugel van de Creoolse NPS een Javaanse 
route; tegenover etnisch Chinese stemmen en materiële en finan-
ciële steun, stonden vrijwel gegarandeerd een etnisch Chinese mi-
nister en een etnisch Chinees Assembleelid. Waarschijnlijk voor het 
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eerst ontstond er een verhitte Chinese verkiezingscampagne in de 
Chineestalige kranten van de huiguan’s. In een poging om etnisch 
Chinese stemmers te mobiliseren en de kracht van een Chinese 
achterban te tonen stonden drie Chinese standpunten (geasso-
cieerd met de Javaanse Pertjajah Luhur, de Creoolse NPS, en de 
anti-apanjaht NDP) tegenover elkaar. Ondanks het succes van de 
Javaanse route en de installatie van een etnisch Chinese minister 
en Assembleelid, ruilde Pertjajah Luhur tijdens de onderhande-
lingen over de verdeling van de macht het Ministerie van Handel en 
Industrie, waar twee etnische Chinezen na elkaar minister waren 
geweest, tegen een speciaal opgericht Ministerie van landverdeling. 
Niet alleen was de beperkte omvang van de Chinese kiezersachter-
ban duidelijk geworden, maar ook was gebleken dat de Chinese 
agenten die deelgenomen hadden aan de onderhandelingen onder-
geschikt waren aan hun Javaanse partners. 

Na de verkiezingen stelde Pertjajah Luhur het Één-China-
principe ter discussie, kennelijk in een poging om de VRC over te 
halen om meer geld te steken de dollardiplomatie. Dit vervreemde 
etnisch Chinese aanhangers nog meer en verminderde het aanzien 
van degenen die gewerkt hadden aan het verenigen van een Chi-
nese achterban tijdens de verkiezingen van 2005. Hiermee lijkt de 
Chinese etno-politiek in Suriname – de poging om structurele parti-
cipatie van etnische Chinezen in Surinaamse apanjaht-politiek te 
bewerkstelligen die verder gaat dan de bestaande Chinese machts-
bases – mislukt. Ongeacht hoe instrumentele Chinese etnische 
identiteit wordt opgeroepen, en ongeacht welke politieke entiteit 
bereid zal zijn om Chinese politieke ambities te accommoderen, 
betrouwbare mobilisatie van een Chinese achterban zal afhangen 
van de rol die etnisch Chinese agenten zullen kunnen spelen in 
specifieke contexten in de toekomst. Heroriëntatie op de VRC, bij-
voorbeeld, zou kunnen leiden tot vereniging van Chinezen in 
Suriname, maar zou waarschijnlijk hun politieke emancipatie in de 
weg staan als ze gezien zouden worden als vertegenwoordigers van 
een vreemde mogendheid. De meerderheid van etnische Chinezen 
in Suriname – mensen met een Fuidung’on Hakka achtergrond, 
ongeacht of het Tong’ap, Laiap of Nieuwe Chinezen betreft – 
kunnen in principe allemaal publiekelijk een identiteit als Surinaam-
se Chinezen claimen, maar daarmee zouden ze de Sinocentrische 
Chinese identiteit moeten afzweren die ten grondslag liggen van 
traditionele opvattingen over Chinese migrantenidentiteit. In elk 
geval wil de logica van apanjaht etno-politiek dat toekomstige 
Chinese participatie zal afhangen van publieke articulatie van 
etnische identiteit tijdens specifieke gelegenheden.  


