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Voorwoord 

Dit onderzoek naar het bestuurlijk netwerk van Surinaamse organisaties in 
Nederland is de derde netwerkanalyse van migrantenorganisaties op natio-
naal niveau; eerder verschenen Turkse organisaties in Nederland (Van Heelsum 
& Tillie 1999) en Marokkaanse organisaties in Nederland (Van Heelsum 2001). 
Het onderzoek werd uitgevoerd door medewerkers van het Instituut voor 
Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam, en 
werd gefmancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties. Het idee om netwerkanalyses toe te passen op organisaties van 
migranten is afkomstig van Meindert Fennema en Jean Tillie; de hiervoor 
ontwikkelde onderzoeksmethode is voor het eerst in Amsterdam gebruikt 
(Tillie & Fennema 1997). Ten opzichte van de eerste serie, is in de onder-
havige studie meer inhoudelijke informatie te vinden. 

We zijn een aantal personen en organisaties erkentelijk voor hun hulp bij de 
totstandkoming van dit boekje. Ten eerste bedanken wij de steunfunctie-
instellingen Osmose in Arnhem, Symbiose in Roermond, KROSBE in R o t 
terdam, Palet (Steunpunt voor Multiculturele Ontwikkehng in Noord-
Brabant), Meander (Regionaal Instituut Interculturele Ontwikkehng) uit 
Alphen aan den Rijn, Stichting Allochtonen Steunfunctie Flevoland, Mul
tiple Choice Noord-Holland, het Amsterdams Centrum Buitenlanders, 
Steunpunt Minderheden Overijssel, het Nederlands Centrum Buitenlanders 
en Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkehng voor hun hulp bij het 
verzamelen van namen en adressen van Surinaamse organisaties. Verder 
bedanken we Lucy Bloemberg, Hari Rambaran, Corstiaan van der Burg en 
August Choenni voor hun hulp bij de interpretatie van de netwerkanalyse en 
hun inhoudelijke aanvuUingen op de tekst. Ben Koolen, Ratna Raghoober 
en Rinus Penninx bedanken we voor hun commentaar op de concepttekst. 

Anja van Heelsum & Eske Voorthuysen 
februari 2002 



I Inleiding 

De migratie van Surinamers naar Nederland kent een lange geschiedenis. In 
eerste instantie betrof dit een elitemigratie: overwegend gegoede blanken en 
joden, en later ook vooraanstaande Creolen vertrokken voor studiedoelein-
den naar Nederland. Arbeidsmigratie kwam pas in de jaren zestig door de 
krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt op gang. Niet aUeen studenten, maar 
ook arbeiders, ambtenaren en verpleegsters migreerden nu naar Nederland. 
Na 1968 kregen de pushfactoren de overhand. De structurele werkloosheid 
en pohtieke instabiliteit waren voor veel, vaak ongeschoolde Surinamers (in 
meerderheid Creolen) een reden om naar Nederland te komen (Bloemberg 
1995: 45-46). Vlak voor de onafhankehjkheid van Suriname, in 1975, was er 
een emigratiepiek (Bovenkerk 1983). Uit angst voor economische en pohtie
ke depressie in Suriname zochten veel, wederom overwegend ongeschoolde 
Surinamers (nu in meerderheid Hindostanen) hun heil in Nederland. Vlak 
voor het aflopen van de overgangsregeling, die het tussen 1975 en 1980 m o -
gelijk maakte om zonder visum naar Nederland te migreren en de Neder
landse nationahteit aan te nemen (de zogenaamde toescheidingsovereen-
komst), was er opnieuw een emigratiepiek. Emigratie was inmiddels allang 
geen elitekwestie meer: Creolen, Hindostanen en Javanen van alle sociale 
klassen vestigden zich in Nederland. De vrees voor Creoolse overheersing in 
Suriname na de onafhankehjkheid was voor veel Hindostanen en Javanen een 
extra stimulans. 

De Surinaamse bevolking in Nederland telt volgens het CBS (2001: 82 tabel 
Ai) 309.000 leden; 72.615 Surinamers wonen in Amsterdam, 50.985 in R o t 
terdam, 42.642 in Den Haag en 6.489 in Utrecht (CBS 2001: 92 tabel Ai i). 
Vanwege verschiUen in opleidingsniveau, verblijfsduur en etnisch-culturele 
achtergrond neemt deze bevolking geen homogene sociaal-economische 
positie in (Van Niekerk 2000: 19-20). Vooral de etnisch-culturele verschei-
denheid, waarbij tevens religie een rol speelt, komt tot uitdrukking in de 
Surinaamse organisatievorming. Hierbij kan een scheidslijn worden getrok-
ken tussen de drie grootste groepen Surinamers: Creolen (3 8 procent van de 
Surinamers in Nederland, Hindostanen (53 procent) en Javanen (7 procent 
van de Surinamers in Nederland) (Van Niekerk 2000: 231).' 

1 Van Niekerk baseert zich op de survey Sociale Positie en Voorzieningengebruik 
Allochtonen 1994. 



2 SURINAAMSE ORGANISATIES IN NEDERLAND 

Binnen de groep Hindostanen zijn tevens duidehjke religieuze scheids-
hjnen te constateren, namelijk die tussen de Hindostaanse moshms en hin-
does. 

Dit onderzoek heeft als doel een beeld te schetsen van de Surinaamse ge-
meenschap zoals die naar voren komt via haar organisaties. Hoeveel organisa
ties zijn er? Wat voor soort organisaties zijn er? Zijn er dwarsverbindingen en 
contacten tussen die organisaties? En zijn er patronen te ontdekken in de 
eventuele relaties tussen die organisaties? Deze vragen zuUen in dit verslag 
worden beantwoord. 

Tot nu toe is alleen het netwerk van Surinaamse organisaties in Amsterdam 
beschreven (Berger e.a. 1998), een landehjke netwerkanalyse ontbrak nog. 
De hieruit verkregen informatie kan worden gebruikt in de communicatie 
met en voorlichting ten behoeve van de Surinaamse gemeenschap. Duidelijk 
wordt welke organisaties en personen een centrale positie binnen de gemeen
schap innemen. 

In hoofdstuk 2 gaan we in op de vraag waarom het interessant is om naar de 
netwerken van organisaties te kijken. In het derde hoofdstuk wordt uitgelegd 
hoe de Surinaamse organisaties zijn gezocht en geinventariseerd. Tevens zet-
ten we uiteen hoe de contacten tussen organisaties en het netwerk van con
tacten tussen organisaties zijn geidentificeerd. In hoofdstuk 4 worden de eer
ste resultaten van de inventarisatie beschreven: hoeveel en welke typen 
organisaties zijn er? In het laatste hoofdstuk worden de bestuurlijke contacten 
tussen organisaties in kaart gebracht: het netwerk van organisaties zoals dat 
naar voren komt via bestuursleden met functies in meerdere organisaties. 
Appendix i bevat een adressenUjst van Surinaamse organisaties. In Appendix 
II gaan we in op een aantal potentiele foutenbronnen van de gehanteerde 
methode. In Appendix iii geven •we een overzicht van Surinaamse w^ebsites. 



2 De betekenis van netwerken van 
organisaties van migranten en minderheden 

Organisaties onderhouden om diverse redenen contacten op bestuurlijk 
niveau, bijvoorbeeld om activiteiten op elkaar af te stemmen, om te delen in 
elkaars bestuurlijke expertise of omdat zij financieel afhankelijk zijn van el
kaar. Deze bestuurlijke contacten zijn altijd selectief: men onderhoudt geen 
relaties met willekeurig elke andere organisatie. Zo hgt het niet voor de hand 
dat een Creoolse vrouwenorganisatie en een religieuze hindoe-organisatie 
dezelfde bestuursleden hebben. 

Dubbelfuncties op bestuurlijk niveau - die ontstaan wanneer iemand tege-
lijk bij twee of meer organisaties bestuurslid is - zijn een sterke, geinsti-
tutionaliseerde vorm van contacten tussen organisaties. Het geheel ontbre-
ken van dubbelfuncties kan duiden op animositeit, maar kan ook het gevolg 
zijn van een naar binnen gerichte orientatie van de organisaties in kwestie, 
van het ontbreken van de wens activiteiten te coordineren of van een te grote 
sociale afstand tussen de organisaties. Het aantal dubbelfuncties is een indica-
tie voor de mate waarin organisaties hun activiteiten op elkaar afstemmen. Als 
er veel organisaties zijn, die bovendien onderling hecht verbonden zijn, dan 
kurmen deze een aanzierdijke macht uitoefenen ten gunste van (delen van) de 
eigen gemeenschap. 

Wat is de betekenis van organisaties van (Surinaamse) migranten en het 
netwerk van die organisaties? Het antwoord op deze vraag hangt af van de 
positie die men inneemt. Uit het perspectief van Surinaamse Nederlanders 
zijn eigen organisaties van belang voor specifieke activiteiten die zij in eigen 
kring willen ontplooien. Een tempelorganisatie voorziet in rehgieuze be -
hoeften, een sportvereniging is er in de eerste plaats om gezamenlijk te spor-
ten. 

Uit het perspectief van de Nederlandse overheid hebben organisaties van 
migranten en minderheden een andere betekenis. Die overheid zegt te stre-
ven naar integratie van etnische minderheden en zij beoordeelt de organisa
ties van migranten en minderheden mede vanuit dat perspectief Politici, 
bestuurders en ambtenaren die menen dat Surinaamse organisaties bijdragen 
aan de integratie van Surinaamse Nederlanders, zuUen het ontstaan van orga
nisaties van Surinamers toejuichen en waar mogelijk stimuleren. Diegenen 
die menen dat die organisaties de integratie juist in de weg staan, doen het 
omgekeerde. 

Tussen deze twee extremen zijn vele tussenposities denkbaar. Overheden 
kunnen bijvoorbeeld ook selectief naar organisaties van migranten en min-
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derheden en hun activiteiten kijken en aUeen die organisaties ondersteunen 
die de doelstelhngen van het integratiebeleid onderschrijven. Bovendien 
kunnen posities van overheden ten opzichte van eigen organisaties in de loop 
van de tijd verschuiven. Zo heeft de overheid in de jaren zeventig vooral se-
culiere organisaties ondersteund. In de jaren tachtig verschoof de aandacht 
naar erkenning van islamitische organisaties en in de jaren negentig kregen de 
secuhere organisaties weer de voorkeur. 

De betekenis van Surinaamse organisaties kan echter ook nog vanuit een 
heel ander, een derde perspectief worden beschouwd, namelijk in hoeverre 
zij bijdragen aan het democratisch functioneren van de politieke gemeen
schap in Nederland. Vanuit dit perspectief kunnen Surinaamse organisaties 
een positieve fiinctie vervuUen in het democratisch proces; een functie die 
betrekkelijk losstaat van de vraag of zij de integratie van Surinamen al dan 
niet bevorderen en die evenmin direct voortvloeit uit de functies die deze or
ganisaties voor hun leden of achterban hebben. De redenering is dan dat de 
kwahteit van de democratie niet alleen afhangt van de formele democratische 
structuur, maar ook van de mate waarin burgen in staat zijn zichzelf te orga-
niseren (Fennema & TiUie 1999; Fennema e.a. 2000). Directe contacten tus
sen burgers onderling en tussen hun verenigingen vormen de kern van wat 
tegenwoordig vaak wordt aangeduid met de Amerikaanse term civil society. 
Robert Putnam (1993: 97-98) heeft aangetoond dat de kwaliteit van het be-
stuur in de Italiaanse regie's in de eerste plaats afhangt van deze civil society. 
Naarmate burgers meer verenigingen hebben, meer kranten lezen en vaker 
stemmen, bhjkt het regionale bestuur effectiever te fLinctioneren en blijken 
de burgers ook meer tevreden te zijn over dat bestuur. 

Uit eerder onderzoek naar Amsterdamse minderheden en hun pohtieke 
participatie kwam naar voren dat de Surinaamse gemeenschap in de hoofdstad 
91 organisaties telde.' Wanneer we dat relatief bezien — het aantal organisaties 
in verhouding tot de grootte van de groep - scoort de Surinaamse gemeen
schap slecht: van alle onderzochte groepen is de dichtheid het laagst (zie tabel i). 

Voor de casus Amsterdam hebben we empirische aanwijzingen dat het 
bestaan van een hogere verenigingsdichtheid en een hecht bestuurlijk net
werk van die verenigingen positief samenhangt met de pohtieke participatie 
van etnische groepen en daarmee met de kwaliteit van de democratie op lo-
kaal niveau. De vraag is natuurUjk of dat ook op nationaal niveau het geval 
is. Een hecht netwerk van bestuurhjke contacten tussen Surinaamse organisa
ties op nationaal niveau, kan een aanwijzing zijn dat er wel een landehjke 
Surinaamse bestuurhjke ehte bestaat. 

2 Het aantal Surinaamse organisaties in Amsterdam is waarschijnlijk onderschat, ge-
zien de uitkomsten van het onderhavige onderzoek. 



DE BETEKENIS VAN NETWERKEN 

Tabel I Etnische groepen in Amsterdam (per I-I-1999) en hun organisatiegraad 

Nederlanders 

Surinamers 

Marokkanen 

Turken 

Antillianen 

Ghanezen 

0. aantal' 

403.676 

71.357 

53.008 

33.057 

11.283 

7.313 

b. organisaties^ 

-

91 

173 

189 

43 

62 

c. 
(bl 

dichtheid 
ax 1000) 

-

1,3 

3,3 

5,7 

3,8 

8,5 

Bronnen: ' Website O+S 2000 (http://www.onStat.amsterdam.nl);' Eigen onderzoek. 

http://www.onStat.amsterdam.nl);'


3 Methode van dataverzameling en analyse 

O m de Surinaamse organisaties in Nederland in kaart te kunnen brengen, 
moesten we eerst op systematische wijze een zo voUedig mogelijk bestand 
van die organisaties opbouwen. De dataverzamehng voor dit bestand vond 
plaats in de eerste helft van 2001. In paragraaf 3.1 beschrijven we welke bron
nen we hebben geraadpleegd en welke selectiecriteria zijn gebruikt. In para
graaf 3.2 gaan we in op de methode van netwerkanalyse. 

3.1 D e totstandkoming van een bestand van Surinaamse 
organisaties in Nederland 

Het eerder door ons samengestelde bestand van Surinaamse organisaties in 
Amsterdam is als basis gebruikt voor een databestand op landehjk niveau.' 
Dit bestand van 91 organisaties was gebaseerd op inschrijvingen in het regis
ter van de Kamer van Koophandel en in het Publieksinformatie Systeem van 
de gemeente Amsterdam (PICA). Destijds is naar de verschillende organisa
ties tevens een enquete verstuurd om een beter beeld te krijgen van hun acti
viteiten en doelstelhngen. 

Deze informatie is aangevuld met gegevens uit andere bronnen, zoals het 
boek Initiatieven van Surinamers in Nederland van de Stichting Landehjke Fede-
ratie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers (Bare 1995). Deze pubhcatie 
bevat een overzicht van namen, adressen en doelsteUingen van Surinaamse 
organisaties. Voor het in kaart brengen van de Surinaamse islamitische orga
nisaties is gebruik gemaakt van het proefschrift Van mat tot minaret van Land
man (1992). Tussen traditie en verandering van Bloemberg (1995) biedt een uit-
gebreide analyse van de Hindostaanse hindoes in Nederland. En Den Exter 
e.a. (2000) beschrijven in het Handhoek Minderheden verschillende koepel-
organisaties en andere relevante organisaties. 

De verschillende steunfunctie-instellingen van minderheden vormden 
een volgende bron van informatie. We ontvingen adressenhjsten met Suri
naamse organisaties van Osmose in Arnhem, Symbiose in Roermond, KROS
BE in Rotterdam, Palet (Steunpunt voor Multiculturele Ontwikkehng in 
Noord-Brabant), Regionaal Instituut Interculturele Ontwikkehng Meander 

J Zie Berger e.a. (1998). 
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uit Alphen aan den Rijn, Stichting Allochtonen Steunfunctie Flevoland, 
Multiple Choice Noord-HoUand, het Amsterdams Centrum Buitenlanders 
en het Steunpunt Minderheden Overijssel. Ook Forum, Instituut voor Multi
culturele Ontwikkehng en het Nederlands Centrum Buitenlanders stuurden 
ons hun adressenbestand. 

Vervolgens hebben we op twee manieren gebruik gemaakt van het register 
van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel beschikt over 
een landehjke database van aUe bij de Kamer ingeschreven insteUingen en or
ganisaties. Deze database is toegankelijk op internet (http://www.kvk.nl). 
Door middel van een abonnement kan men (tegen betaling) gebruik maken 
van de uittreksehnformatie van het register. Tot die informatie behoren ook 
gegevens over bestuursleden van insteUingen en organisaties. 

We hebben op basis van een groot aantal zoektermen de Surinaamse orga
nisaties uit de database van de KvK gehaald en gecontroleerd of deze al in ons 
voorlopige bestand voorkwamen. Voorbeelden van zoektermen zijn Suri-
naams, Sanatan, Ahmadiyya en Jawa. Deze zoektermen zijn afgeleid uit andere 
organisaties die al in het databestand stonden en uit de bovenstaande publica-
ties over Surinaamse organisaties. Internet diende ook als bron van informatie. 
Bedrijven hebben we niet opgenomen, verenigingen en stichtingen wel. 

Ten tweede hebben we de database van de Kamer van Koophandel ge
bruikt om van alle organisaties die we inmiddels op onze lijst hadden, de be
stuursleden op te zoeken en in ons bestand in te voegen. Dat leverde een aan
tal problemen op. Soms was er onduidelijkheid over de naam of het adres van 
een organisatie. In zulke gevallen was in de door ons samengestelde hjst een 
andere naam of een ander adres gehanteerd dan bij de inschrijving in de Ka
mer van Koophandel. In dergehjke gevaUen hebben we het adres zoals ver-
meld bij de Kamer van Koophandel aangehouden. Wanneer, bij verschiUen 
in namen, niet duidelijk was of het een en dezelfde organisatie betrof, zijn 
beide namen in ons bestand gehandhaafd. Voor een uitgebreider overzicht 
van mogehjke foutenbronnen bij de gebruikte methode van dataverzamehng 
verwijzen we naar Appendix ii. 

Het bestand dat is ontstaan na voorgaande bewerkingen bevat 882 Suri
naamse organisaties. Helaas beschikken we niet voor aUe organisaties over 
evenveel informatie. Van 710 van de 882 (So procent) organisaties is de infor
matie compleet, dat wU zeggen dat de naam, het adres en de namen van de 
bestuursleden bekend zijn. Omdat niet aUe organisaties zijn geregistreerd bij 
de Kamer van Koophandel en we dus niet van aUe organisaties de bestuursle
den konden opvragen, zijn er ook organisaties waarvan aUeen de naam, het 
adres en de plaatsnaam bekend zijn. Dit betreft dus 172 organisaties. AUeen de 
organisaties waarvan de informatie compleet is, zijn bij de netwerkanalyse 
betrokken. 

Het aantal gevonden organisaties is een momentopname (voorjaar 2001); 
regelmatig worden nieuwe organisaties opgericht of oude opgeheven. In 

http://www.kvk.nl
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sommige gevaUen kunnen organisaties ook slechts op papier bestaan en feite-
hjk weinig of geen activiteiten ondememen. Dergehjke organisaties kunnen 
overigens wel degelijk een functie vervuUen, maar een andere dan gedacht, 
bijvoorbeeld door activiteiten in een andere plaats mogehjk te maken. Over 
de activiteiten van de organisaties kunnen we echter op basis van onze gege
vens weinig zeggen. 

Het uiteindelijke bestand is op fouten gecontroleerd door vier deskundi-
gen die we in de tekst verder aanduiden als informanten. 

3.2 Netwerkanalyse: methode en begrippen 

Een netwerkanalyse geeft inzicht in relaties tussen personen of orgarusaties. 
In dit onderzoek zijn dit relaties tussen Surinaamse organisaties. Deze relaties 
kunnen bijvoorbeeld worden afgeleid uit het delen van hetzelfde adres door 
twee of meer organisaties, uit het door personen in twee of meer organisaties 
vervuUen van bestuursfuncties of uit informele contacten tussen organisaties. 
Met behulp van netwerkanalyse kunnen vragen worden beantwoord als: 
welke organisaties staan met elkaar in contact en wat zijn centrale organisa
ties binnen dat netwerk? 

Een netwerk in grafische vorm bestaat uit punten en hjnen. Punten staan in 
dit geval voor Surinaamse organisaties; lijnen geven aan dat er contact bestaat 
tussen twee Surinaamse organisaties. Figuur i geeft als voorbeeld een net
werk tussen vijftien organisaties. 

A B C H I K 

J L 

N O 

E 

F 

Figuur I Een netwerk bestaande uit twee componenten en een ge'i'soleerd punt 

In dit voorbeeld zijn de organisaties A en B elkaars buren (dat wil zeggen dat zij 
contact hebben), evenals A en E, B en D, D en E, E en F, E en C, C en H, H 
en I, H en J en I en J. Ook K en L, K en M, L en M, M en N en N en O zijn 

^ 
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elkaars buren. He t netwerk, zoals weergegeven in figuur i, bestaat uit twee 
zogenoemde componenten en een geisoleerd punt. De eerste component wordt 
gevormd door de punten A tot en met J. De tweede component wordt 
gevormd door de punten K tot en met O. In een component zijn aUe punten 
met elkaar verbonden en is het mogelijk om vanuit ieder punt elk ander punt 
in de component te bereiken. Een geisoleerd punt is met geen enkel ander 
punt verbonden; in figuur i is dat punt G. De afstand tussen twee organisaties 
is het aantal stappen dat men moet nemen om van de ene organisatie naar de 
andere te komen. Zo is de afstand tussen A en B een stap, tussen A en C twee 
stappen en tussen A en I vier stappen. 

Of een punt in een netwerk centraal staat, kan op twee manieren worden 
bepaald. In de eerste plaats kan worden gekeken naar het aantal buren van een 
punt. Een punt met een relatief groot aantal buren is centraal in het netwerk. 
O p deze manier wordt echter aUeen naar de lokale centraliteit van een punt ge
keken. Lokale centraliteit zegt lets over de centraliteit van een punt ten op 
zichte van zijn directe omgeving. In figuur I heeft punt E, met vier buren, de 
grootste lokale centrahteit. H en M hebben ieder drie buren. Binnen de eerste 
component heeft E een hogere lokale centrahteit dan H. Betekent dat nu ook 
dat E in de component als geheel de meest centrale positie inneemt? O m dat 
te bepalen moeten we in de tweede plaats een maat hebben voor de globale 
centraliteit vzn een punt. Een punt kan ook zonder veel directe buren toch een 
centrale positie in een netwerk innemen. Dat is het geval als de gemiddelde 
afstand van het punt ten opzichte van de andere punten in de component laag 
is." In de eerste component heeft punt C de kleinste gemiddelde afstand tot 
de andere punten en heeft dit punt dus de hoogste globale centraliteit in de 
component. Punt C is bovendien een cutpoint: als punt C wegvalt, valt de 
component ABCDEFHIJ in twee delen uiteen, namelijk ABCDEF en HIJ. 
D e punten E en H zijn ook cutpoints. 

4 Voor het berekenen van de gemiddelde afstand van een punt ten opzichte van alle 
andere punten in het netwerk wordt de afstand van het desbetreffende punt tot elk 
ander punt in het netwerk gemeten. Voor punt K bijvoorbeeld is dit een afstand 
van I tot punt L, een afstand van i tot punt M, een afstand van 2 tot punt N en een 
afstand van 3 tot punt O. Deze uitkomsten worden dan opgeteld en gedeeld door 
het aantal gemeten afstanden. In dit geval is dat 1 + 1+2+3= 7 en 7/4=1,75. 1,75 is 
dus de gemiddelde afstand van punt K ten opzichte van de andere punten. 



4 Aantal en type organisaties 

O p basis van de naam van organisaties en informatie uit altematieve bronnen 
kan het een en ander worden gezegd over het type organisaties en hun doel
stelhngen. Hoewel deze methode aan een aantal beperkingen gebonden is, 
geeft dit een indruk van de diversiteit aan organisaties in de Surinaamse 
gemeenschap. 

De bekendste Surinaamse organisaties waren lange tijd de twee landehjke 
koepelorganisaties: de Landehjke Federatie van Surinaamse Welzijnsorgani
saties en Stichting LaUa Rookh Nederland (Hindostaans), kortweg ook wel 
de Landehjke Federatie en LaUa Rookh genoemd. Een groot deel van het uit-
voerende werk en het personeel van deze koepels is inmiddels ondergebracht 
bij Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkehng (Den Exter e.a. 2000: 
1050-19). Maar beide organisaties zijn nog actief als landelijke zelforganisaties 
en werken samen met regionale steunfunctie-insteUingen als KROSBE (Rijn-
mond), SSA (Amsterdam), SRS (Den Haag) en met het Surinaams Inspraak 
Orgaan (sio). Het s io maakt deel uit van het Landelijk Overleg Minder
heden (LOM). 

De meestvoorkomende scheidslijnen bij Surinaamse organisaties zijn van 
etnische en religieuze aard. Hoewel het herkennen van Creoolse organisaties 
tamehjk lastig is en er geen objectieve criteria bestaan voor categorisering, 
zijn er wel aanwijzingen. Zo wijzen woorden in het Sranantongo (de Suri
naamse hngua franca, die Creolen meer gebruiken dan bijvoorbeeld Hindo
stanen) in de naam van de organisatie en namen van de bestuursleden op een 
Creoolse organisatie. So Mi Tan en Mi Oso Es Mi Kas zijn hier voorbeelden 
van. In 149 gevaUen kunnen we aannemen dat de betrefFende organisatie in 
het bestand Creools is, maar waarschijnlijk is dit een onderschatting. 

De organisaties die zich met winti bezighouden zijn meestal ook Creoolse 
organisaties. Wooding (1972: 490) definieert winti namelijk als 

'een Afro-amerikaanse godsdienst waarin centraal staat het geloof in geper-
sonifieerde, bovennatuurhjke wezens, die van een mens bezit kunnen 
nemen en zijn bewustzijn uitschakelen, waama zij verleden, heden en toe-
komst kunnen openbaren en ziekten van bovennatuurhjke aard kurmen 
genezen'. 
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Een voorbeeld van een dergehjke organisatie is Stichting Winti Informatie 
Centrum in Amsterdam en de A den Sai Winti en Kawina Groep in Rot te r 
dam. De Stichting Keti-Koti (de Dag der vrijheden Surinamers) herdenkt op 
I juli de afschaffing van de slavemij in 1863. Surinamers hebben lange tijd 
gepleit voor een slavemijmonument. De initiatiefnemers hebben zich ver-
enigd in de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavemijverleden, 
waarbij zich ongeveer achttien organisaties van Surinaamse, Antilhaanse/ 
Arubaanse en Afrikaanse signatuur hebben aangesloten. In het bestuur van 
de stichting hebben wetenschappers zitting. 

Op basis van de uitkomst van de publiekspoU en rekening houdend met de 
mening van de gemeente Amsterdam, is een ontwerp gekozen. Op i juh 
2002 is het Nationaal Monument Slavemijverleden in het Oosterpark in 
Amsterdam onthuld (http://www.slavemijmonument.nl/start.htm). 

O o k de vestigingen van de Evangelische Broeder Gemeente (EBG) zijn over
wegend als Creoolse organisaties te beschouwen, aangezien er weinig Hin
dostanen tot deze kerk behoren.' De EBG heeft kerken in tien steden in N e 
derland (http://wwrw.ebg.nl) en een school in Amsterdam Zuid-Oost, de 
Crescendo School. De EBG Den Haagheeft een website waarop informatie te 
vinden is over de EBG: 

'De EBG Den Haag maakt deel uit van de wereldwijde Broeder-Uniteit 
(ook: Hermhutters, EBG, Moravische Kerk). Deze kerk is in 1457 in Noord-
Bohemen als kerk van de Tsjechische reformatie ontstaan en bleef haar 
plaats behouden tussen de lutherse en calvinistische kerken. Door de con-
trareformatie vanaf 1620 moesten haar leden echter hun geboorteland ver-
laten. Van hieruit kwam de EBG ook in Nederland (Zeist) en via de zending 
(onder meer) in Suriname terecht. Terwijl de EBG in Europa een kleine 
gemeenschap bleef met een oecumenische functie t.o.v. de grote kerken, 
groeide zij in Suriname uit tot een volkskerk. Door de komst van veel Suri
namers naar Nederland rond het jaar 1970 werd het opeens noodzakelijk 
om in dit land een aantal nieuwe gemeenten voor de geimmigreerde leden 
te stichten, waaronder ook de EBG Den Haag' (http://home.residentie.net/ 
~moravian/#inforTn). 

OpvaUend is ook het grote aantal pinksterkerken (26), die meestal overwe
gend Creoolse bestuursleden hebben. Voorbeelden zijn de tien Loges en 
Chapters van de Independent United Order of Mechanics ( I U O M ) , te vinden 
in Amsterdam, Rotterdam, Zoetermeer en Ede (Gld). De Loges zijn naar 

5 In Paramaribo bestaat wel een Chinese EBO-kerk (http://w^vw.leekong.demon. 
nl/gebouwen/kerken/htmpaginas/chinesekerk.htm). 

http://www.slavemijmonument.nl/start.htm
http://wwrw.ebg.nl
http://home.residentie.net/
http://w%5evw.leekong.demon
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profeten genoemd, bijvoorbeeld Loge Ehsa N o 6 te Amsterdam, de Chapters 
naar vrouweUjke figuren uit de Bijbel, bijvoorbeeld de Chapter Sara N o 4 
te Rotterdam. Een aantal van deze kerken is gestart in parkeergarages in 
Amsterdam Zuid-Oost. Andere voorbeelden van pinksterkerken zijn de 
Maranatha Ministries en de Church of the Living God. 

W e hebben 397 organisaties van Surinaamse Hindostanen gevonden. De be-
langrijkste scheidshjn binnen deze groep is rehgie. Zoals eerder opgemerkt 
bestaat de Hindostaans-Surinaamse gemeenschap uit hindoes en moshms; 
beide groepen hebben hun eigen organisaties. 

De Hindostaanse hindoes vormen de grootste groep. Zij hebben zich geor-
ganiseerd op grond van twee stromingen binnen het hindoeisme: de Sanatan 
Dharm en de Arya Samaj (Van der Burg e.a. 1990). Met de Sanatan Dharm 
wordt de bredere traditie, het orthodoxe hindoeisme zoals dat in India is ge-
groeid, aangeduid. De algemene leerstelhngen die aanhangers van de Sanatan 
Dharm (Sanatani's) in Suriname navolgen zijn: 

' i . Het idee dat er een hoogste goddelijk wezen is (Brahma) dat de bron is 
van al het bestaan. Het Brahma bestaat uit drie aspecten: het scheppend 
aspect {Brahma), het onderhoudend aspect (Vishnu) en het vemietigend, re-
genererend aspect (Shiva). Het Brahma kan niet anders vereerd worden dan 
in de openbaring van hogere en lagere incamaties [avant&ra's). (...) 
2. De a/ii'wfa-gedachte (geweldloosheid). (...) Vegetarisme is een van de 
uitvloeisels van deze gedachte. 
3. De leer van samsara en karma, de wedergeboorte in steeds nieuwe exis-
tenties (...), totdat men de verlossing (moksha) bereikt. 
4. Het vervuUen van plichten van de dharma, het complex van traditionele 
rituele plichten en gedragscodes die gebonden zijn aan sexe, familie, kaste, 
beroep en levensfase. 
5. De aanvaarding van het kastenstelsel en de daarmee samenhangende su-
perioriteit van de brahmanen' (Bloemberg 1995: 41). 

De Arya Samaj daarentegen is meer een hervormingsbeweging (Van der 
Burg & Van der Veer 1982: 21). De tegenstellingen tussen de Sanatan Dharm 
en de Arya Samaj hggen vooral in de betekenis van de beeldenverering, het 
kastenstelsel en de pandits (hindoepriesters). De Arya Samaj veroordeelt 

'het kastenstelsel, de sluier van vrouwen, het verbranden van weduwen bij 
de dood van hun man, huwelijken van kinderen en de suprematie van de 
brahmanen. Theologisch verwerpen zij het polytheisme en de beelden-

6 De Maranatha Ministries hebben een website (http://www.maranatha.nl/2001/). 

http://www.maranatha.nl/2001/
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verering, omdat zij terug wiUen naar de wortels van de eigen cultuur: de 
vedische godsdienst' (Van der Burg 1986: 31). 

De aantrekkingskracht van de Arya Samaj in Suriname, die in Suriname 
groter was dan in India, kan mede daardoor worden verklaard: het idee 
dichterbij de b ron van het hindoeisme te staan gaf de groep een eigen iden-
titeit en waardigheid (Van der Burg 1986: 31). Voor de Samaji's is niet de 
kaste bepalend voor iemands beroep, maar 'het kennen, kunnen en de ge-
aardheid van een persoon' (Bloemberg 1995: 43). Democratische beginse-
len staan hoog in het vaandel. De meeste hindoes in Nederland zijn aanhan-
ger van de Sanatan Dharm (zo'n 170.000). De Sanatan Dharm en de Arya 
Samaj hebben in de loop der jaren niet aUeen organisaties en tempels (man-
dirs) opgericht, 'het hindoeisme werd tevens geinstitutionaliseerd in de 
vorm van weeshuizen, armenhuizen, lagere scholen en scholen voor voort-
gezet onderwijs, Hindi-schooltjes, periodieken, radiostations en begraaf-
plaatsen' (Bloemberg 1995: 43). 

Beide stromingen hebben zowel landelijke federaties als veel plaatsehjke 
organisaties. D e rehgieuze organisaties kampen volgens Bloemberg (1995: 
50) met diverse problemen; met name de Sanatan Dharm heeft volgens haar 
een lage organisatiegraad. Dit uit zich niet zozeer in het aantal organisaties: 
'He t ontbreekt de organisaties aan krachtig leiderschap en realistische doel-
einden en er is sprake van competitie, ruzies om financien, wederzijds wan-
trouwen en veelvuldige bestuurswissehngen' (Bloemberg 1995: 50). Een 
sterke landelijke koepelorganisatie, zoals de Sanatan Dharma Mahasabha in 
Suriname, ontbreekt in Nederland of wordt niet door iedereen erkend; ook 
priesterraden worden niet door iedereen erkend. Bloemberg noemt een aan
tal organisaties die achtereenvolgens hebben getracht een koepelfunctie te 
vervuUen: de Stichting Shri Sanatan Dharma Mahasbha Nederland (Utrecht), 
de Stichting Shri Sanatan Dharm Widwat Parishad Nederland (nu in Nieu-
wegein), de vereniging Shri Sanatan Dharm Sabha (Den Haag), de vereni-
ging Parishad Nederland (nu Sanatan Hindoe Parishad Nederland te Den 
Haag), de Federatie Shri Sanatan Dharma Nederland (Den Haag) en de Stich
ting Shri Sananatan Dharm Maha Parishad Nederland. Den Exter e.a. (2000) 
noemen in het Handhoek Minderheden de Sanatan Hindoe Parishad Nederland 
uit Den Haag en de Stichting Ganesh uit Wormer als de belangrijkste beharti-
gers van belangen van hindoes in Nederland. De Stichting Ganesh was be
kend vanwege het organiseren van begrafenisrituelen voor hindoes. Volgens 
onze informanten is de Federatie Shri Sanatan Dharma Nederland (Grote-
waard i te Zoetermeer) op dit moment de koepelorganisatie. 

7 Brahmanen zijn leden van de hoogste kaste. 



14 SURINAAMSE ORGANISATIES IN NEDERLAND 

Bij de Arya Samaj is de landehjke koepel sterker. Al in 1968 -werd de Arya 
Samaj Nederland (ASAN) opgericht. In 1987 ging deze organisatie als plaatse
hjke organisatie (Den Haag) verder en werd in Waddinxveen de Federatie 
Ayra Samaj Nederland (FAS-NED) opgericht als koepel van 25 lokale Arya 
Samaj organisaties (Bloemberg 1995: 51), onder andere in Amsterdam, Ro t 
terdam, Utrecht, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Eindhoven, Enschede, 
Leeuwarden. Ondertussen is FAS-NED verhuisd naar Den Haag. 

W e komen in ons bestand nog twee stromingen tegen: Jai Hanuman en de 
Karmavadische Sanathan Dharm. Het betreft religieuze organisaties binnen 
de Sanathan Dharm, maar met een minder orthodoxe invalshoek als het gaat 
om het kastenstelsel; de visie hgt tussen die van de orthodoxe Sanathan 
Dharm en de Arya Samaj in. De orthodoxe visie luidt dat beroep en kaste er
fehjk zijn. De 'gewone' Satanatani's geloven dat je in een kaste geboren 
wordt, en dat is erfehjk, daar bhjfje in, daar kom j e nooit uit, of het nou een 
brahmaan is of een onaanraakbare. De Arya Samaj wijst het kastenstelsel 
geheel af. 

Bloemberg (1995: 155-176) wijdt in haar boek speciale aandacht aan de Jai 
Hanuman-organisaties in Wijchen en Boxmeer. D e koepelorganisatie is op 
het adres in Wijchen gevestigd. Jai Hanuman Wijchen beschouwt het kasten-
hdmaatschap niet als erfehjk bepaald, maar wel als aangeboren, in de zin dat 
talenten zijn aangeboren. Jai Hanuman-organisaties komen voor in Win-
schoten, Lelystad/Dronten, Den Haag, Deume, Boxmeer, Wijchen, Nijme-
gen, Huissen en Arnhem. 

Bij de Karmavadische organisaties zijn talent en gedrag bepalend voor het 
kastenlidmaatschap en moet men zelf aan zijn karma werken. Door wat ie
mand doet, door een opleiding te volgen of door te werken, kan iemand in 
een hogere kaste terechtkomen. Deze stroming ontstond in Nederland toen 
jongeren en modernere mensen steeds meer tegen het idee van kaste-door-
geboorte gingen protesteren. De Stichting Karmavaadische Federatie Hin
doe Viratsabha en de Stichting Karmavaadische Sanatan Dharm Nederland 
zijn voorbeelden. 

Naast de hoofdstromingen zijn er kleinere stromingen in het hindoeisme, die 
niet specifiek zijn voor Surinaamse hindoes, maar onder sommigen van hen 
waardering en aanhang oogsten. Een aantal van deze organisaties heeft Suri-
naams-Hindostaanse bestuursleden. De belangrijkste zijn de Brahma Rishi 
Mission, SRI Sathya Sai Baba Beweging Nederland en de Krishnabeweging 
Nederland ( ISKCON) . De Sai Baba Beweging heeft het Nederlandse hoofd-
kantoor in Amstelveen en vestigingen in Den Haag (Stichting SRI Sathya 
Narayan Sai Baba Den Haag), Lelystad, Enschede en Utrecht. De Brahma 
Rishi Mission organiseert yoga- en vedanta-bijeenkomsten in haar centmm 
in Amsterdam-Noord. 
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Aan de hand van de termen uit Tussen traditie en verandering van Bloemberg 
(1995) en uit verschUlende intemetsites schatten we dat 299 organisaties uit 
ons bestand Hindostaanse hindoe-organisaties zijn. Niet aUe organisaties met 
een naam die naar het hindoeisme verwijst, hebben rehgieuze activiteiten. 
Zo legt de Amhemse Vereniging Prem Samaadj Gelderland in haar doelstel
hngen wel de nadruk op behoud van rehgie, maar noemt zij zichzelf toch 
geen religieuze zelforganisatie omdat zij geen gebedsdiensten organiseert 
(Bloemberg 1995: 143). De heer Ramdhani van de Stichting Shri Sanatan 
Dharm Sabha (Ram Mandir), een van de belangrijkste tempels in Den Haag, 
legt uit dat de scheidslijn tussen cultuur en religie binnen het hindoeisme niet 
zo scherp is: 'Hindoeisme is een levenswijze, geen rehgie, daarom heeft deze 
stichting een sociaal-maatschappeUjke doelsteUing' (geciteerd in Lindo e.a. 
1998 Appendix: 28).' 

De heer Rambaran (door ons geinterviewd) schat dat er (in 2001) 25^30 hin-
doetempels zijn: 

'De meeste zijn gevestigd in huizen of oude schoolgebouwen of buurt-
huizen. Zoals de Ram Mandir in Den Haag, dat zijn twee woonhuizen aan 
elkaar, die verbouwd zijn. De vele gebedsruimten bij mensen thuis zijn dan 
niet meegeteld. Alleen in Amsterdam-Osdorp, vlak bij het crematorium, is 
een tempel gevestigd die echt is gebouwd als tempel.' 

Een minderheid van de Hindostaanse Surinamers is moslim. Volgens Land
man (1992) zijn de Hindostaans-islamitische organisaties onder te brengen in 
twee bewegingen: de Ahmadiyya-beweging en de soennitische beweging; 
ongeveer 30 procent van de Surinaams-Hindostaanse moslims is Ahmadi; 
de overigen zijn soennitisch. Prins (1961: 20) beschrijft de eerste groep als 
reformistisch van karakter en de soennitische beweging als traditionalis-
tisch. Een voorbeeld van een hberaal standpunt is dat leden die wel de in-
tentie hebben de hadj te volbrengen, maar daar door overmacht niet toe in 
staat zijn, toch aan hun religieuze phchten hebben voldaan (Landman 1992: 
209). Binnen de Ahmadiyya-beweging zijn twee aparte takken te onder-
scheiden: de Lahore- en de Qadian-tak. Zij verschiUen van opvatting over 
de betekenis van Mirza Ghulam Ahmad (Landman 1992: 211). De Lahore-
tak ziet Mohamed als enige profeet van de islam: 'Geen enkele profeet, 
noch een nieuwe noch een oude, zal na de Heilige Profeet Mohamed ko
men. ' De Qadian-tak daarentegen gelooft dat na Mohamed wel degelijk 
nieuwe profeten kunnen komen, onder wie Mirza Ghulam Ahmad. De 

8 Zie over dit onderwerp ook Van der Burg (1986: 28). 
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meeste Hindostaanse moshms (in Nederland) zijn aanhangers van de Lahore-
tak.' 

De eerste Ahmadiyya-organisatie in Nederland werd in 1968 opgericht: 
het Islamitische Genootschap Nederland (IGN) in Den Haag. In 1970 werd de 
eerste Ahmadiyya-organisatie in Amsterdam opgericht: de Stichting ten be
hoeve van de Islam in Nederland (SIN) . Deze twee organisaties werkten 
samen met de Islamitische Vereniging Utrecht. Maar toen koning Faysal van 
Saoedi-Arabie in 1973 besloot Ahmadi's de toegang tot Mekka te ontzeggen, 
wUden sommigen met deze beweging breken. O m de erkenning door de 
soennieten te bevorderen, wijzigde de IGN (in 1985) zijn naam in Islamitisch 
Genootschap Nederland Hanafie (Landman 1992: 208). De verdeeldheid 
werd versterkt doordat een deel van de achterban het hier niet mee eens was 
en de Islamitische Sociale Culturele Vereniging Jamaat al Imaan stichtte, die 
weigerde een soennitisch of een Ahmadiyya-kamp te kiezen in het conflict. 
Ook de Nederlandse Islamitische Organisatie en de Islamya Anjuman pro-
beerden een neutrale koers te varen (Landman 1992: 208). Andere organisa
ties toonden openhjk affiniteit met de Ahmadiyya-stroming en richtten on
der de naam Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam verschillende organisaties op. 
O m de activiteiten van de Ahmadiyya te coordineren, werd de Federatie van 
Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam Nederland (FAAIIN) (Rotterdam) opge
richt.'" De federatie legde zich onder meer toe op het ondersteunen van ver-
volgde geestverwanten in Pakistan (Landman 1992: 209). In Nederland kun
nen we 15 organisaties als Ahmadiyya-organisaties beschouwen. 

De soennitische organisaties bestrijden de Ahmadi's, gesteund door Paki-
staanse theologen. Zij zijn traditioneler en zij bepalen overwegend het ge-
zicht van de Surinaamse islam in Nederland. Deze organisaties vaUen meer op 
omdat zij zich richten op moskeebouw en omdat zij hoogtijdagen met mas-
sale landelijke bijeenkomsten vieren (Landman 1992: 211). De eerste soenni
tische organisatie is in Rotterdam opgericht, in 1971: de Nederlandse Moshm 
Associatie Shaan-e Islam (Landman 1992: 212). Na de migratiegolf in 1974 
nam het aantal organisaties in deze categorie snel toe; nieuw waren de Stich
ting Moslim Associatie Nederland (Utrecht), de Netherlands Islamic Society 
(NIS) Amsterdam en de Stichting Moeslim Able Soennat Wa Jamaat (Den 
Haag). De NIS ging ten onder aan een meningsverschil over de plaats waar de 
eerste Amsterdamse soennitische moskee moest komen; de grond in de Ven-
serpolder werd namelijk aUeen in erfpacht aangeboden en Arabische finan
ciers wilden aUeen geld beschikbaar steUen als de grond islamitisch eigendom 
was. Een deel van de achterban richtte daama het Islamitisch Centmm Neder-

9 Voor een uitgebreider uiteenzetting over de tegensteUing tussen de Lahore- en de 
Qadian-tak, bezoek http://www.gironet.nl/home/imaks/faaiin/verschil.htm. 

10 Voor meer informatie over deze federatie, zie de website http://virww.faaiin.nl/. 

http://www.gironet.nl/home/imaks/faaiin/verschil.htm
http://virww.faaiin.nl/


AANTAL EN TYPE ORGANISATIES 17 

land en de Stichting Welzijn voor Moshms in Nederland (SWMN) op. Een 
belangrijke drijfveer van de SWMN was opnieuw het realiseren van een soen
nitische moskee in Amsterdam. Uiteindelijk werd de Taibah Moskee met de 
financiele steun van een Saoedische prins in 1985 geopend. Vlak voor de ope
ning werd besloten dat er een nieuwe koepelorganisatie nodig was, die de 
belangen van Pakistaanse en Surinaamse islamitische organisaties tezamen 
moest vertegenwoordigen; dat werd de Stichting World Islamic Mission 
Nederland ( W I M N ) . Deze kan formed als de koepelorganisatie voor soenni
tische Hindostanen worden beschouwd. 

De Brelwi-school in India en Pakistan had een belangrijke invloed op de 
soennitische organisaties (Landman 1992: 220). Deze school benadrukt de 
volksvroomheid en accepteert heihgenverering en pirs (nakomelingen of 
geestelijke opvolgers van vroegere heUigen die in dorpen in India en Pakistan 
grote sociale invloed hebben). De World Islamic Mission (WIM) is een inter-
nationaal samenwerkingsverband van een aantal vooraanstaande schriftge-
leerden uit de Brelwi-traditie ten behoeve van het missiewerk. Drie takken 
hebben in Nederland hun invloed (Landman 1992: 223-229): 

• de tak onder leiding van de Pakistaanse mawlana Shah Ahmad Noorani 
Sidiqui. Deze theoloog was nauw betrokken bij de Nederlandse organisa
ties SWMN en de W I M N ; 

• de tak onder leiding van de in Bradford (Groot-Brittannie) wonende pir 
Maroof Husayn. Zijn aanhangers richtten in 1981 de Stichting Islamitische 
Wereldmissie ( IWM) op; en 

• de tak onder leiding van de Pakistaanse ptr Abdul Wahab Siddiqui, die na 
een onenigheid met Noorani binnen de wiM de International Muslim 
Organization (IMO) oprichtte. 

D e meeste Hindostaans-soennitische organisaties zijn aangesloten bij een van 
deze drie koepelorganisaties. In ons bestand vinden we 41 organisaties die als 
soennitisch kunnen worden getypeerd. 

Bij een aantal Hindostaanse organisaties is het niet duidelijk of het een islami
tische of een hindoe-organisatie betreft. Zo kan van 35 organisaties uit de 
naam niet worden afgeleid of deze een van de bovenstaande groepen dient. In 
de namen van deze organisaties komt vaak aUeen het woord 'Hindostaans' 
voor. Voor zeven organisaties geldt dat deze als algemeen islamitisch kunnen 
worden beschouwd en niet als een soennitische of Ahmadiyya-organisatie. 

Ui t het onderzoek blijkt dat de Surinaamse Javanen over 36 organisaties be
schikken. Een aantal van deze organisaties (7) is vanuit dejavaans-islamitische 
(soennitische) be'weging opgericht. Ne t als in Suriname zijn dejavaanse mos
lims in Nederland in drie groepen verdeeld: de traditionalisten, de puriteinen 
en de gematigd puriteinen. De traditionaUsten waarderen in dejavaanse reli-
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gieuze cultuur zowel de islamitische als de pre-islamitische gebruiken. Land
man (1992: 231) wijst erop dat deze groep zwakgeorganiseerd is, watweUicht 
samenhangt met de verspreiding van Javaanse moslims over het land. De pu
riteinen en de gematigd puriteinen, die aUeen of voomamelijk de islamitische 
gebruiken aanhangen, hebben wat betreft organisatievorming het voortouw 
genomen. De eerste Javaans-islamitische organisatie was de Djami'atul Islam 
Alfatah Nederland (DIAN) . Volgens een deel van de achterban leefde de DIAN 
de islamitische wet niet strikt na, waarop de Stichtingjama'ah Sahabatul Islam 
's-Gravenhage werd opgericht. De grootste en actiefste Javaans-islamitische 
organisatie is de (gematigd puriteinse) Islamitische Culturele Vereniging 
Roekoen Islam. 

De enige nieuwgebouwde Javaans-islamitische moskee is de Moskee 
RachmattuUaah, die onderdeel uitmaakt van het bejaardenhuis Beekvliet te 
Sint Michielsgestel: 

'Huize Beekvliet had eind 1975 als tijdelijkopvangcentrum voor ruimdrie-
honderd Javanen gediend. Na herhuisvesting van de meesten bleef een 
groep van 65 bejaarden over, die niet verspreid wenste te worden (...). [Het 
Ministerie van] CRM kocht grond van de gemeente Sint Michielsgestel en 
bij de bouw van het nieuwe huis werden aUe eisen van de Javanen ingewil-
ligd m.b.t. de inrichting: een moskee, een mortuarium, gelegenheid om 
pluimvee ritueel te slachten' (Landman 1992: 234). 

Deze moskee wordt gebruikt door de vereniging RachmattuUaah Islam. Bij 
7 organisaties wordt direct duidehjk dat het gaat om een Javaans-islamitische 
organisatie, bijvoorbeeld de AU-Jamiatul-Hasana en de RachmattuUah Islam. 
Er bestaat geen koepelorganisatie voor de Javaanse moslimorganisaties (Den 
Exter e.a. 2000: 1050-20). De belangrijkste van de overige 29 Javaanse organi
saties is de (koepel)organisatie Stichting Stuurgroep Javanen in Nederland." 

Over de organisatievorming onder andere groepen Surinamers in Nederland 
is minder bekend. Volgens Den Exter e.a. (2000) beschikken Surinaamse indi-
anen in Nederland over Stichting Un Doro en de Surinaamse marrons (bos-
negers) over Stichting Dufundi. Beide stichtingen komen echter niet in de 
Kamer van Koophandel voor. Een andere organisatie van marrons is Stich
ting Sabanapeti in Utrecht (http:/ /home. hetnet.nl/~siboga/). Aan de hand 
van de pubhcatie van Schoorl (1989) zijn vijf andere Surinaams-indiaanse or
ganisaties gevonden. De vereniging Ikyoshi in Haarlem is hier een voorbeeld 

11 Meer informatie over Javaanse rehgieuze organisaties is te vinden in Towikromo 
(1997)-

http://home
http://hetnet.nl/~siboga/
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van. In het bestand komt een organisatie voor die naar Surinaamse bosnegers 
verwijst: Stichting Bosse-Krioro in Amsterdam. 

Over de Chinees-Surinaamse gemeenschap kunnen we op basis van onze 
methode, zonder verder onderzoek, weinig zeggen. De NPS heeft een adres-
senlijst van Chinese organisaties (ht tp: / /www.omroep.nl/nps/radio/chi-
nees/organisaties.html), maar onduidelijk is welke Surinaams-Chinees zijn. 

In het bestand komen ook 24 organisaties voor die overwegend Surinaam
se bestuursleden hebben maar die zich niet uitsluitend op Surinamers richten. 
Een voorbeeld hiervan is de organisatie Surinamers, Antillianen en Neder
landers (SAN) in Amsterdam. Multiculturele organisaties zonder Surinaamse 
bestuursleden zijn buiten beschouwing gelaten. 

De spreiding van de Surinaamse organisaties hangt sterk samen met het aantal 
Surinamers in de desbetreffende regio. De meeste Surinaamse organisaties zijn 
in Amsterdam gevestigd (213 organisaties).'^ In Den Haag en Rotterdam zijn 
respectievelijk 142 en 132 Surinaamse organisaties gevestigd. De meeste Cre 
oolse organisaties zijn in Amsterdam gevestigd; de meeste Hindostaanse in 
Den Haag en Rotterdam. Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is 
de migratiegeschiedenis van Surinamers naar Nederland. Hindostanen ves
tigden zich bij voorkeur in Den Haag. Dit zou te maken hebben met het 
advies van Hindostaanse afgestudeerden die van Nederland naar Suriname 
waren teruggekeerd. Zij prezen Den Haag als een nette, rustige stad aan en 
associeerden Amsterdam voomamelijk met uitgaan (Bloemberg 1995: 46). 
Bovendien hadden de meeste Creolen die naar Nederland waren gemigreerd 
zich in Amsterdam gevestigd. Uit vrees voor Creoolse overheersing — een 
vrees die tevens aanleiding was om voor de onafhankehjkheid van Suriname 
naar Nederland te migreren - gaven Hindostanen ook om die reden de voor
keur aan Den Haag. Door kettingmigratie bleef deze scheiding gehandhaafd. 

Naast een indeling naar etnische en/of rehgieuze scheidslijnen, kunnen we 
de organisaties ook indelen naar de doelgroepen waarop zij zich richten. Bij 
3 5 organisaties was uit de naam af te leiden dat zij zich op Surinaamse vrouwen 
richten. Daarmee zijn vrouwen ook de meestvoorkomende doelgroep. Be
kend zijn de Stichting Landelijke Organisatie voor Surinaamse Vrouwen en 
de Landelijke Organisatie voor Hindostaanse Vrouwen in Nederland. Een 
minder bekend voorbeeld is de Stichting Mi Oso Es Mi Kas, die zich bezig-
houdt met de opvang van tienermoeders: 

12 Dit aantal is aanzienlijk groter dan het in hoofdstuk 2 genoemde aantal naar aan
leiding van het onderzoek van Berger e.a. (1998); waarschijnlijk heeft dit te 
maken met verbeteringen in de onderzoeksmethode. 

http://www.omroep.nl/nps/radio/chinees/organisaties.html
http://www.omroep.nl/nps/radio/chinees/organisaties.html
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'Men wilde een thuis scheppen voor Surinaamse en AntiUiaanse (en andere 
doelgroepen die dat nodig hebben) jonge meisjes en jonge moeders, een 
plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze hulp kunnen krijgen. Ze 
proberen de meisjes bewust te maken van het feit dat een opleiding belang-
rijk is, en dat zwanger worden op je zestiende en ophouden met school be
tekent dat je een groot aantal problemen krijgt, zoals een heel laag inkomen 
voor veel jaren' (Lindo e.a. 1998, Appendix: 24) 

Een ander voorbeeld van een vrouwenorganisaties is FOS'TEN ('Vroeger') 
Landehjk steunpunt voor Surinaamse vrouwen vanaf 50 jaar: 

'FOS'TEN WU het bewustzijn en het welzijn van de vrouwen bevorderen en 
hun belangen behartigen door het signaleren en informeren van wat leeft 
onder de vrouwen, bundelen van krachten in een samenwerkingsverband, 
beinvloeden van beleid, realiseren van een ontmoetingspunt, leggen en on
derhouden van contacten met vergehjkbare groepen in Suriname, en het 
ontwikkelen en organiseren van trainingen en scholingen' (http://www. 
antenna.nl/~mecutr/organisaties/fosten.htm). 

Van 28 organisaties was uit de naam af te leiden dat zij zich richten op jonge
ren. De Stichting Kwakoe Surinaams Jongerencentrum is bekend vanwege 
het grote festival in het Bijlmerpark Amsterdam. De Stichting Kwakoe heeft 
zich ten doel gesteld: 

'... het bieden van hulp aan inwoners van de Bijlmermeer, daaronder in het 
bijzonder begrepen jongeren afkomstig uit Suriname of de AntiUen, die 
wiUen komen tot vormen van zelforganisatie op het gebied van wonen, 
werken, studie, cultuur, recreatie en andere gebieden van maatschappelijke 
ontplooung' (Lindo e.a. 1998, Appendix: 35). 

Een vertegenwoordiger van het jongerencentrum vertelt: 

'Het jongerencentrum is in de jaren zeventig ontstaan. De Bijlmer was nog 
nieuw, er waren toen helemaal geen voorzieningen of winkels, alleen een 
cafe en een ruimte onder in een flat, waar aUe bewonersgroepen dan een 
uur per week in konden. Op dat moment is het Surinaams jongerencen
trum Kwakoe opgericht. AanvankeHjk werden vooral veel sport- en vrije-
tijdsactiviteiten georganiseerd voor jongeren die net uit school kwamen, 
activiteiten bedoeld om te ontspannen en niet nog meer opleiding en scho-
ling' (geciteerd in Lindo e.a. 1998, Appendix: 35). 

http://www
http://antenna.nl/~mecutr/organisaties/fosten.htm
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Stichting Kwakoe nam het initiatief tot het jaarhjks terugkerende, druk-
bezochte culturele festival en voetbaltoemooi in Amsterdam Zuid-Oost 
(http://www.kwakoe.nl). 

Van de 28 jongerenorganisaties richten er zeven zich aUeen op Surinaamse 
studenten. Het bekendste voorbeeld is de landelijke studentenvereniging 
Studiname (http://wwrw.studiname.org). Een ander voorbeeld is de Vereni
ging Surinaamse Studenten Amsterdam. Hoogopgeleide Creolen hebben 
zich verenigd in een netwerk onder de naam Societeit Waterkant (ht tp: / / 
www.waterkant.org), hoogopgeleide Hindostanen in Stichting ARTH (http:/ / 
www.arth.nl). Niet iedereen wordt zomaar toegelaten: beide hebben een 
ballotagecommissie. 

Surinaamse ouderen beginnen zich steeds meer te organiseren. Er zijn 26 or
ganisaties die de term ouder(en) in de naam voeren. De Stichting Organisatie 
van Surinaamse Ouderen (oso) en de eerder genoemde FOS'TEN zijn daar 
voorbeelden van. 

In de categorie media vaUen ongeveer 20 organisaties. De Organisatie voor 
Hindoe Media (OHM) is een omroep die informatie verschaft over hindoe
isme op radio en televisie. O H M is in 1993 opgericht en heeft 52 uur radio- en 
13 uur televisiezendtijd per jaar. De landehjke overheid stelt sinds die tijd ook 
middelen beschikbaar voor de geestelijke verzorging van hindoes in Neder
land (Bloemberg 1995: 53). Een voorbeeld van een radiozender is de Stichting 
Ouderen Radio Sranan (SORS). Surinamers verzorgen ook uitzendingen bin
nen Migrantentelevisie Nederland, in samenwerking met Turken en Marok
kanen. Daamaast zijn er vele plaatsehjke radiozenders. Een recenter medium is 
internet; daarop vinden we onder meer de website van Surya Media, de Hin
dostaanse Cultuur- en Informatiesite. Surya Media beschikt over Surya Radio, 
die zaterdag en zondag uitzendingen verzorgt, Surya Kalpana (Hinditalig ma
gazine) en Surya's Cultuur Magazine (http://www.surymedia.nl). 

Het bestand telt 24 sportverenigingen. De meeste organisaties noemen zich
zelf eenvoudigweg 'sportvereniging'; acht organisaties voeren 'voetbalvere-
niging' in de naam, zoals de Surinaamse Voetbal Vereniging '91 en Voetbal-
vereniging Kismet Yasamspor (Kismet is een Indiaas woord). Verder zijn er 
negen verenigingen die sport en cultuur samenbrengen. Een voorbeeld hier
van is de Surinaamse Sport en Kultuur Vereniging Sitara. 

Veel organisaties vaUen aan te duiden met de term sociaal-cultureel; 94 orga
nisaties noemen zichzelf 'sociaal-culturele vereniging'. Hieronder valt bij
voorbeeld de Stichting Museum Suriname, die in Amsterdam het initiatief 
heeft genomen tot een Surinaams historisch museum. Oso is een tijdschrift 
voor Surinaamse taal- en letterkunde, cultuur en geschiedenis: 

http://www.kwakoe.nl
http://wwrw.studiname.org
http://
http://www.waterkant.org
http://
http://www.arth.nl
http://www.surymedia.nl
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'Oso is het enige in Nederland uitgegeven tijdschrift dat geheel aan Suri
name is gewijd. Het verschijnt twee keer per jaar en bevat artikelen over de 
talen die in Suriname gesproken worden, over Surinaamse letterkunde, 
over de boeiende geschiedenis van het land en de diversiteit van zijn cul
tuur' (http://www.fss.uu.nl/ca/oso.htm). 

Andere voorbeelden van sociaal-culturele verenigingen zijn de Sociaal Cul
turele Vereniging Narie Djotie, Sociaal & Culturele Vereniging OENG OSO 
en de Surinaams-Nederlandse Sociale en Kulturele Vereniging Paloeloe. 

http://www.fss.uu.nl/ca/oso.htm


5 De relaties tussen Surinaamse organisaties: 
netw^erkvorming op basis van gezamenlijke 
bestuursleden 

Een manier om een netwerk tussen organisaties zichtbaar te maken, is als 
gezegd te kijken naar bestuurders van organisaties die zogenoemde dubbel
functies vervuUen. Degenen die veel van dergehjke dubbelfuncties hebben 
(de big linkers), kunnen tot de invloedrijke personen binnen de Surinaamse 
gemeenschap worden gerekend. Een bestuurder die een functie vervult bij 
twee organisaties, verbindt beide organisaties met elkaar. Hij of zij creeert een 
verbindingslijn. Een bestuurder die een functie vervult bij drie organisaties 
creeert drie lijnen, de bestuurder bij vier organisaties creeert er zes, waardoor 
een geheel verbonden component of cluster ontstaat. 

A B 

Figuur 2 Schematische weergave van een organisatienetwerk 

Via bestuurders met dubbelfuncties zijn diverse relaties tussen organisaties 
mogelijk (zie paragraaf 3.2). We concentreren ons hier op de centraliteit van 
organisaties (in hoeverre neemt de organisatie een centrale positie binnen het 
netwerk in?) en het al dan niet bestaan van componenten binnen het organi
satienetwerk. 

Dit organisatienetwerk heeft als voordeel dat het is opgebouwd uit objec-
tief vaststelbare formele relaties tussen organisaties. De namen van bestuurs
leden van een organisatie kunnen namelijk worden opgevraagd bij de Kamer 
van Koophandel. Het nadeel van deze methode is echter dat onduidehjk blijft 
wat de inhoudelijke betekenis is van relaties die door dubbelfuncties tot stand 
komen. In het netwerk worden alleen de dubbelfuncties op zich weergege
ven, hetgeen niets zegt over wat deze personen met deze positie doen. Het is 
mogelijk dat degenen die twee of meer bestuursfuncties vervuUen informatie 
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makkelijk van de ene naar de andere organisatie doorspelen. Het kan echter 
ook zo zijn dat bestuursleden deze taken strikt gescheiden houden. Het is in 
elk geval waarschijnlijk dat de organisaties die door bestuursleden aan elkaar 
zijn gekoppeld, een bepaalde ideologische verwantschap hebben. Het hgt 
bijvoorbeeld niet voor de hand dat iemand zowel in het bestuur zit van een 
'hnkse' als van een 'rechtse' organisatie. Ook hgt het niet voor de hand dat er 
bestuurhjke banden bestaan tussen rivaliserende organisaties. Het bestuur van 
een organisatie zal immers niet graag een 'pottenkijker' van een rivaliserende 
organisatie in zijn midden hebben. Soms ontstaat in deze situatie toch een 
dubbehunctie als beide organisaties afhankehjk zijn van een derde partij (bij
voorbeeld de gemeente) die in beide besturen een vertegenwoordiging op-
eist en zich in beide besturen door dezelfde persoon laat vertegenwoordigen. 

Van de 710 Surinaamse organisaties die zijn betrokken in de netwerkanalyse 
hebben er 374 (53 procent) geen contacten met andere Surinaamse organisa
ties, dat wil zeggen dat zij geen bestuursleden hebben die tevens in een andere 
organisatie werkzaam zijn. De overige 336 (47 procent) vormen 71 clusters. 
De meeste clusten hebben twee organisaties (47 van de 71). De grootste com
ponent bestaat uit een hecht cluster van 143 organisaties. Een vereenvoudig-
de versie van deze grootste cluster is getekend in figuur 3; in de tekening is 
ongeveer een derde van de 143 organisaties opgenomen.'^ De organisaties 
met de meeste contacten zijn als cirkels weergeven. 

W e kunnen deze grootste cluster typeren als een cluster die voomamehjk 
bestaat uit Hindostaanse hindoe-organisaties uit Den Haag en een aantal uit 
Rotterdam, maar er komen in het netwerk ook banden voor met Creoolse 
organisaties in Amsterdam en Utrecht en met Hindostaanse moslimorganisa
ties. Het netwerk is hecht: er zijn veel onderUnge contacten tussen de ver
schUlende organisaties. 

De Organisatie voor Hindoe Media (OHM) in HUversum en de Stichting 
Hindoe Onderwijs in Den Haag hebben de meeste bestuurlijke contacten. 
Zij onderhouden met respectievelijk 22 en 20 andere organisaties contact, en 
vormen daarmee de kern van het grootste Surinaamse netwerk. 

Andere belangrijke organisaties binnen de hoofdcluster zijn: Stichting 
Hindoe Raad Nederland (HRN), Stichting Sanatan Platform Den Haag, Hin
doe Ouderenbond Den Haag, Federatie Shri Sanatan Dharma, Shri Sanatan 
Dharma Mahasabha Nederland (Rotterdam) en Federatie Arya Samaj Ne 
derland (FAS-NED). Deze organisaties hebben met tien of meer organisaties 
bestuurlijke contacten en zijn in de tekening weergegeven als cirkels. 

De verschiUende stromingen binnen het hindoeisme, vooral de Sanatan 
Dharm en de Arya Samaj, worden onder andere door de OHM met elkaar 

ij Het criterium was de volgorde van de uitkomsten van het analyseprogramma. 
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verbonden. D e OHM verbindt bijvoorbeeld de Stichting Federatie Arya Sa
maj Nederland en Shri Sanatan Dharma Mahasabha Nederland met elkaar. 
Volgens haar website neemt de OHM een bijzondere plaats in binnen het N e 
derlandse omroepbestel. Zij komt voort uit de sterk gedifferentieerde en 
veelkleurige hindoegemeenschap, die in Nederland ongeveer 300.000 perso
nen telt, een gemeenschap die groeit door de toegenomen belangstelling 
voor spirituahteit. De O H M maakt televisie- en radioprogramma's die zowel 
voor hindoes bedoeld zijn als voor het Nederlandse publiek (htpp: / /www. 
omroep.nl/ohm/missie.html). De overheid eiste bij de oprichting dat aUe 
stromingen in de OHM waren vertegenwoordigd; er is deelname vanuit de 
Sanathan Dharm, Arya Samaj en ISCON (Hare Krishna Nederland). Onze in
formanten menen dat het een solide organisatie betreft, die onder controle 
staat van de mediawereld in Hilversum. 

Onder de Stichting Hindoe Onderwijs (midden tekening) ressorteren drie 
hindoebasisscholen, een in Den Haag, een in Amsterdam en een in Rot ter 
dam. Oorspronkelijk was er in Den Haag nog een vierde hindoebasisschool 
hd, namelijk de Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland (VA
HON), maar deze is afgesplitst (de VAHON staat wel in de tekening, namehjk 
hnks onderin); oprichter is de heer Kartaram. De Stichting Hindoe Onder
wijs is invloedrijk, in de zin dat zij invloed heeft (gehad) op de opvoeding van 
een groot aantal kinderen; het aantal voormalige scholieren van de V A H O N 
loopt ondertussen in de duizenden. 

Ook de Stichting Hindoe Raad Nederland (ook wel aangeduid als de Hindoe 
Raad) verbindt organisaties uit verschillende stromingen. De Hindoe Raad 
is, net als de O H M , door de Nederlandse regering samengesteld omdat zij niet 
voor aUe stromingen aparte subsidiering van voorzieningen als bejaarden-
oorden en creches wilde verzorgen. Vertegenwoordigers van de belangrijk
ste stromingen zijn hd: Sanathan Dharm (ook de Karmavadische variant), 
Arya Samaj, Hare Krishna en Sai Baba. Maar de organisatie is er volgens een 
informant niet sterk in om een stem te laten khnken: 

'De leden zitten voor zichzelf in het bestuur en hebben sinds de oprichting 
nog geen standpunten ingenomen op actuele thema's. Ze hebben bijvoor
beeld de kans gemist om te reageren op de opmerkingen van Minister Borst 
over de pil van Dryon, daannee hadden ze op TV kunnen komen, de hin
does in Nederland vinden dit of dat.' 

In de Hindoe Raad is de verhouding Sanatan Dharm versus Arya Samaj on
geveer drie staat tot twee, gebaseerd op de verhouding tussen het aantal 
Sanatani's en Samaji's in Nederland, dus de kleine groepen zijn nodig om te 
voorkomen dat Sanatani's bij een stemprocedure domineren. 

http://omroep.nl/ohm/missie.html


2 6 SURINAAMSE ORGANISATIES IN NEDERLAND 

Welsurad 
Hindi Stichting Nederiand 

Jongeren 
Organisatie 
Sahaita 

Federati 
Hindostajrise 
organisatie 

Hindoe 
Organisatie 
voor 
Ontwil<keling en 
samen-werking 

Ver. Alg. Hindoe onder
wijs NI (VAHON) 

Jaagritie 



DE RELATIES TUSSEN SURINAAMSE ORGANISATIES 27 

•-" ~"~ W St NI. Opleiding Hindoegeestelijk) 

Federatie Arya 5amaj Nederiand 1 
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Sterk vereenvoudigde versie van de grootste cluster van Surinaamse organisaties, 

verbonden door dubbelfuncties van bestuursleden 
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Shri Sanatan Dharma Mahasabha Nederland verbindt een aantal Sanatan 
Dharm-organisaties, zoals die in Den Haag en Utrecht . De Stichting Shri Sa
natan Dharm Amsterdam legt een verbinding tussen twee organisaties met de 
meeste contacten van de Sanatan Dharm-stroming: Shri Sanatan Dharma 
Mahasabha Nederland en de Federatie Shri Sanatan Dharma. Ook deze twee 
organisaties zijn in figuur 3 als cirkels weergegeven vanwege hun grote aantal 
contacten. 

De Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED) verbindt de verschiUende 
organisaties van de Arya Samaj, bijvoorbeeld de stichtingen Arya Samaaj in 
Utrecht en de Arya Samaadj Zoetermeer en omstreken. Zoals eerder vermeld 
volgde FAS-NED in 1987 de ASAN op. De ASAN ging verder als Haagse Arya 
Samaj-organisatie en is 'primair een religieuze vereniging die ook sociaal-
culturele activiteiten organiseert' (Bloemberg 1995: 85). Rambaran (1990: 
15 5) beschrijft het ontstaan van FAS-NED onder voorzitterschap van C. Marhe, 
en noemt 25 lidorganisaties die toen onderdeel uitmaakten van de federatie. 

Als we de tekening van het grootste landelijk netwerk van Surinaamse orga
nisaties nader bekijken, zien we aan de randen hnks drie geheerde subclusters 
die steeds via een of twee verbindingspunten met het centrale deel van het 
netwerk verbonden zijn: 

1 De eerste gelieerde subcluster - hnksboven in de tekening - is gecentreerd 
rond de Stichting Hindoe- en Moslimgemeenten in Utrecht; daar bevin-
den zich de organisatie Welzijn Surinamers en AntiUianen (Welsurad) en 
de Federatie Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam Nederland, die weer ver
schUlende Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam verbindt (niet aUemaal in 
figuur). De Federatie heeft als doel de activiteiten van de Ahmadiyya-
Lahore in Nederland te coordineren en werd op 16 maart 1981 opgericht. 
Op de Lahore-tak van de Ahmadiyya-beweging is in het vorige hoofdstuk 
ingegaan. De Federatie maakt deel uit van een groter intemationaal net
werk van Ahmadiyya-organisaties: 

'[Dat] komt tot uitdrukking in de geregelde bezoeken van gastsprekers uit 
de hele wereld in de Nederlandse Ahmadiyya-gemeenschappen, in partici
patie aan Internationale Ahmadi-conferenties en in incidentele financiele 
steun' (Landman 1992: 210). 

2 Een tweede geheerde subcluster bevindt zich rond de Stichting Surinaams 
Inspraakorgaan (sio), in de tekening iets onder de eerste subcluster. Deze 
verbindt de Stichting Brasa en LaUa Rookh en bestaat uit dertien organisa
ties (die wegens ruimtegebrek niet aUemaal in de tekening zijn weergege
ven). Via de s io wordt de Landehjke Federatie verbonden met de rest van 
het netwerk. De Landelijke Federatie (Creools) en LaUa Rookh (Hindo
staans) zijn officieel opgeheven, maar waren in 2001 nog steeds actief Ook 
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de bestuursleden die de organisaties verbinden zijn nog steeds actief, in het 
bijzonder de heer Rambokus die aanvankelijk voorzitter van de LaUa 
Rookh was en dat momenteel is van het Surinaams Inspraakorgaan (sio). 

J De derde gelieerde subcluster is hnksonder in de tekening te vinden. De 
Stichting Karmavadische Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland in Den 
Haag is de belangrijkste verbindende organisatie. Dit deel van het netwerk 
is via de Stichting Brahma Rishi Mission Nederland aan de rest van de 
cluster verbonden. O p de Karmavadische stroming binnen het hindoe
isme is in het vorige hoofdstuk ingegaan. In deze subcluster bevinden zich 
acht organisaties, waaronder de Stichting ter bevordering van het Krishna 
te Den Haag en Jongeren Organisatie Sahaita. 

Naast de grote cluster van 14 organisaties zijn er nog 71 kleinere clusters, be 
staande uit minimaal twee en maximaal tien organisaties. In figuur 4, 5 en 6 
worden de drie belangrijkste kleinere clusters weergegeven. 

St Mamyo 
(Lelystad) St. Organisatie 

voor Surinaamse 
Ouderen (A'dam) 

Sranan Bromki 
Dyari (A'dam) 

St "Wan 
Famiri Oen 
De" (A'dam) 

Independent 
Order of 
Mechanics Presto 
Unity Lodge 
(A'dam) 

St Platform 
Remigratie 
Surinamers 
(A'dam) 

Figuur 4 Creoolse cluster van Surinaamse organisaties in Amsterdam en Lelystad 

De cluster weergegeven in figuur 4 bevat tien organisaties, geconcentreerd in 
Amsterdam en Lelystad. Het gaat overwegend om Creoolse organisaties. 
Centraal in deze cluster staat de organisatie Plasuro, Stichting Platvorm van 
Surinaamse remigratie en herintegratie organisaties. Deze organisatie is met 
vijf andere organisaties verbonden, waaronder Wi Kontren. Plasuro organi
seert voorhchtingsbijeenkomsten en seminan, en heeft zich ten doel gesteld 
'de remigratie, in het bijzonder groeps- en projectmatige herintegratie van 
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Surinaamse Nederlanders in Suriname te bevorderen en de belangen van de 
betrokken groepen te behartigen'. 

Sur. Belangen-
organlsatie • 
Drachten e.o. 

Sur. 
Belangenver. 
Bouwiust 
(Den Haag) 

St Jai ^ ~ ^ 
Hanuman \ 
(Winschoten) \ 

St Vishwamitra 
Hindoe Org. 
( W i n s c h o t e n ) , 

St Hindi 
Prachaar 
Sanstha 
Nederland 
(Den Haag) 

/ 

^ 

St Upkar 
(Emmen) 

-» i t Jap 
/ A Bajrangbali 

St Trideva 
(Veerdam) 

St. Hindu 
(Westerbroek) 

St Hindoe Studenten 
Organisatie 
Nederland (Saraswati) 
(Westerbroek) 

Figuur 5 Noord-Nederlandse cluster van Surinaamse hindoe-organisaties 

De cluster weergegeven in figuur 5 bevat vooral Hindostaanse organisaties. 
Deze cluster bestaat uit tien organisaties, vooral in het noorden van Neder
land (Westerbroek, Winschoten, Veendam, Drachten) en (twee) in Den 
Haag. De Stichting Vishwamitra Hindoe Organisatie staat centraal in dit net
werk en is met zes andere organisaties verbonden, onder andere met Stichting 
Hindu te Westerbroek. 

De cluster in figuur 6 bevat grotendeels Surinaams-islamitische organisaties. 
Vier organisaties hebben ieder drie contacten in dit netwerk: de Stichting 
World Islamic Mission Nederland (SWIMN), de Stichting Islamitisch Voort-
gezet Onderwijs Amsterdam, de Islamitische Sociaal-Culturele Vereniging 
Daras Salaam Able Sunnat Wal Jamaat Hanafie uit Hoofddorp en de Federatie 
van AntiUiaanse en Surinaamse Stichtingen in Haarlem. Deze kleine cluster 
bestaat uit negen organisaties, waaronder vijf soennitisch-islamitische organi
saties, namelijk de Islamitische Sociaal-Culturele Vereniging Daras Salaam 
Able Sunnat Wal Jamaat Hanafie, de Moslim Associatie Faried-Ul-Islam, de 
swiMN, de Stichting Moshm Associatie Nederland en StichtingJamia Madi-
natul-Islam. 
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St Noer-E-lslam (Het 
Licht der Vrede) 
(Haarlem) 

Islamitische Sociaal-
Culturele Vereniging 
Daras Salaam Ahle 
Sunnat Wal Jamaat 
Hanafie (Hoofddorp) 

Figuur 6 Islamitische cluster van Surinaamse organisaties 

De grootste cluster van Javaanse organisaties bestaat uit slechts drie organi
saties: Pusat Pirukunan Jawa Nederland Sapta Darmo, Stichting Setasan 
(Setoedjoe Angawe Santoso) en Sido Moeljo. Deze organisaties zijn geves
tigd in Rotterdam. 

Van de 710 organisaties zijn er als gezegd 374 geisoleerd, dat is 53 procent van 
alle organisaties betrokken in de netwerkanalyse. Dit percentage is lager dan 
bij Marokkaanse organisaties, waar 64 procent geisoleerd was en hoger dan bij 
Turkse organisaties, waar 48 procent geen bestuursleden met andere Turkse 
organisaties deelde. 

Een belangrijke rol in het opspannen van het netwerk van dubbelfuncties is 
weggelegd voor verbindende organisaties (die meestal cutpoints zijn). Zij vor
men een brug tussen de verschiUende clusters. Het centrale deel van het 
grootste netwerk is erg hecht, daar is geen sprake van een of twee verbinden
de organisaties. Wel zijn er vier organisaties die de verbinding vormen naar de 
drie eerder genoemde subclusters van het grootste netwerk. De belangrijkste 
organisaties (in de grote cluster) die deze brugfunctie vervuUen zijn: 
1 Stichting Hindoe- en Moslimgemeenten in Utrecht. Deze organisatie ver

vult een brugfunctie tussen de hoofdcluster rond de Organisatie voor Hin
doe Media en de subcluster hnksboven in de tekening van de Federatie 
Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Nederland en Welsurad (de lidorgani
saties staan in verband met de leesbaarheid niet in de tekening). 

2 Het Surinaams Inspraakorgaan (sio) en LaUa Rookh zijn de organisaties 
die als cutpoint fungeren tussen het centrale deel en de tweede subcluster 
links in de tekening. 

St. Jai Kisaan 
(Haarlem) 

St Federatie van 
AntiUiaanse en Surinaamse 
Stichtingen in Haarlem 

St. Islamitisch 
Voortgezet 
Onderwijs 
A'dam 

Moslim 
Associatie 
Faried-UI-
Islam (A'dam) 

St World Islamic 
Mission 
Nederland 
(SWIMN) (A'dam) 

St. Jamia 
Madinatul-
Islam 
(Den Haag) 

St Moslim 
Associatie 
Nederland 
(Utrecht) 
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3 Stichting Karmavadische Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland in Den 
Haag verbindt de hoofdcluster met de derde eerder genoemde subcluster 
van organisaties in Den Haag (Hnksonder in de netwerktekening). 

Bepaalde bestuursleden zijn in netwerktermen belangrijk, omdat zij de hnk 
vormen tussen twee subclusters in het netwerk, ofwel omdat zij zeer veel 
dubbelfuncties hebben. Belangrijke personen die een verbindende dubbel-
functie in het grootste Surinaamse netwerk vervuUen, zijn Dharmraj Shrie-
missier, die de Stichting Hindoe- en Moslimgemeenten en Organisatie voor 
Hindoe Media verbindt, Sewsahai Rambocus, die de OHM verbindt met zo
wel het Surinaams Inspraakorgaaan als LaUa Rookh en Soegriem Khedoe, die 
de Stichting Brahma Rishi Mission Nederland (BRMN) en Stichting Karma
vadische Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland verbindt. Er zijn 26 perso
nen die in vier of meer besturen zitting hebben. Dit is aanzienlijk meer dan in 
het Turkse en Marokkaanse netwerk van organisaties, waar respectievehjk 
achttien en drie mensen in vier of meer besturen zitting hebben. Er is een be
stuurslid dat deelneemt aan zeven organisaties (Soekdew Ramdhani), een aan 
zes (Lekhram Ghiraw) en er zijn zes bestuursleden die participeren in vijf or
ganisaties (Sroedjpersad Bansidhar; Tjandersighar Bissessur; Soerenderpersad 
Mahesh; Inderpersad Mataw; Soerindrepersad Ramlochan-Tewarie; Rajen-
demath Ramnath). 

Vanuit netwerkperspectief zijn dit de belangrijkste personen van de Suri
naamse bestuurlijke elite. Daannee is echter niet gezegd dat zij ook de mach-
tigste personen zijn. Bestuurhjke netwerken vormen immers maar een van de 
machtsbronnen. In deze analyse zijn het relatieve gewicht, de macht en de in
vloed van individuele organisaties buiten beschouwing gelaten door elke or
ganisatie even zwaar te laten wegen. Verder netwerkonderzoek op dit punt 
kan de analyse nuanceren en verfijnen. Ook zijn de verbindingen met Neder
landse organisaties en andere minderhedenorganisaties buiten beschouwing 
gebleven. Zo zou het Surinaams Inspraakorgaan (sio), dat als doel heeft het 
verbeteren van de maatschappehjke positie van de Surinaamse gemeenschap 
in Nederland en dat de Surinaamse inspraak op het overheidsbeleid bundelt, 
veel contacten met niet-Surinaamse organisaties kunnen onderhouden. 

Hiermee besluiten we de presentatie van het landelijk netwerk van Suri
naamse organisaties. Wanneer we het Surinaamse netwerk vergehjken met 
dat van de Turken en Marokkanen in Nederland blijkt dat het Surinaamse 
organisatienetwerk minder hecht is dan het Turkse, maar hechter dan het 
Marokkaanse netwerk. Het percentage geisoleerde Surinaamse organisaties is 
hoger dan bij Turkse, maar lager dan bij Marokkaanse organisaties. Op de 
vraag aan een van onze informanten of we kunnen concluderen dat Hindo
stanen beter georganiseerd zijn dan Creolen, kregen we het volgende ant
woord: 
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'Nee, de conclusie die je hier kunt trekken is misschien niet dat Hindosta
nen beter georganiseerd zijn, maar dat er meer Hindostanen zijn die in een 
groot aantal besturen zitten. Dat kunnen er een stuk of twintig zijn, het is 
een bepaalde groep, die het leuk vindt om in besturen te zitten. Maar de 
meerderheid is helemaal niet zo enorm geinteresseerd in organisaties. Over 
het aantal mensen dat hd is van een organisaties, weten we nog niks.' 

Kort samengevat 

In hoofdstuk 4 en 5 zijn de resultaten beschreven van ons onderzoek naar 
Surinaamse organisaties in Nederland. In hoofdstuk 4 zijn de organisaties van 
een aantal etnische groepen genoemd: Creolen, Hindostanen, Javanen en 
marrons. Bovendien zijn enkele religieuze stromingen besproken waaruit 
Surinaamse organisaties zijn voortgekomen, onder andere de Sanathan Dharm 
en Arya Samaj van Surinaamse hindoes, de Ayhmadiyya-beweging en de 
soennitische beweging van Surinaamse moslims en de Evangehsche Broeder 
Gemeente en pinksterkerken van Creolen. Na de beschrijving per etnische 
en rehgieuze groep is onder andere ingegaan op organisaties van jongeren, 
vrouwen en ouderen. 

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten beschreven van de netwerkanalyse van 
dubbelfuncties van bestuursleden van de Surinaamse organisaties. In het Suri
naamse netwerk zijn de etnische en religieuze scheidslijnen tussen Creolen en 
Hindostanen duidelijk te zien. De analyse leverde een grote cluster en vijf 
kleinere clusters van verbonden organisaties op. Zoals ook in figuur 3 te zien 
is, is de grootste cluster dicht vertakt. Deze cluster bestaat uit zeer veel Hin
dostaanse organisaties in het centrum en een aantal algemene Surinaamse en 
Creoolse organisaties daaromheen. De drie (in netwerktermen) belangrijkste 
organisaties in deze grote cluster zijn de Organisatie voor Hindoe Media, de 
Stichting Hindoe Onderwijs en de Stichting Hindoe Raad Nederland. De 
tweede cluster bestaat uit een aantal Creoolse organisaties in Amsterdam en 
Lelystad. De derde cluster bestaat uit Hindostaanse organisaties. De resultaten 
van de netwerkanalyse kunnen worden aangewend om organisaties te iden-
tificeren die de meeste mensen bereiken. De organisaties die zich centraal in 
het netwerk bevinden, hebben namelijk meer contacten; voorlichting bij 
deze organisaties zal daardoor het grootste bereik hebben. 



Adressen van Surinaamse organisaties* 

I Federaties 

Federatie AAIIA 
V. de Vriesstraat 5 I 
1067 XB Amsterdam 

Federatie Ahmadiyya Anjumans Isha'At Islam Nederland 
Evenaar 44 
3067 DA Rotterdam 

Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED) 
Regentesselaan 233 
2562 cz 's-Gravenhage 

Federatie Eekta 
Boylestraat 20 
2563 EK 's-Gravenhage 

Federatie Shri Sanatan Dharma Nederland 
Grotewaard i 
2716 xp Zoetermeer 

Federatie voor Hindostaanse Organisaties 
Regentesselaan 284 
2562 EK 's-Gravenhage 

ISKCON, Federatie Samenwerkende Vaisnava Organisaties 
Poortenaarlaan 38 
3431 RH Nieuwegein 

Jongeren Federatie Sociale, Culturele en Sportvereniging Kamraan 
Groenteweg 97 
2525 j x 's-Gravenhage 

De namen zijn weergegeven zoals in het register van de Kamer van Koophandel. 
Het adres van de Stichting Kwakoe is daarom te vinden bij de S van Stichting, niet 
bij de K van Kwakoe. Bij het zoeken van een specifieke organisatie is het verstan-
dig beide opries (zoeken op stichting, vereniging of federatie en dergehjke of op 
naam) te proberen. 
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Karmavaadische Federatie Hindoe Viratsabha ' • • 
Napelsgeel 72 • : • 
2718 cj Zoetermeer r. 

KROSBE, Stichting Kategoriale Rijnmondse Organisatie van Surinamers voor 
Beleidsbeinvloeding en Emancipatiebevordering 

Graaf Florisstraat 41 
3021 c c Rotterdam 

Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers 
Gerrit Mannourystraat 15 
1062 LA Amsterdam 

Stichting Federatie Asha 
AntiUen 20 
3524 Ez Utrecht 

Stichting Federatie Mamio 
Jan van Riebeekstraat 109 
2595 WR 's-Gravenhage 

Stichting Federatie van AntiUiaanse en Surinaamse Stichtingen in Haarlem 
Christine Koetsstraat 42 t i 
2036 AB Haarlem 

Stichting Federatie van Haagse Surinaamse en Buitenlandse Sportverenigingen 
Amoldsonstraat 23 
2286 AG Rijswijk z-H 

2 Organisaties uit de tekst en uit de drie grootste clusters 
van de netw^erkanalyse 

A den Sai Winti en Kawina Groep 
Persijnstraat 19 B • . 
3021 RT Rotterdam 

Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore)-Rotterdam 
Brielselaan 194 A 
3081 LL Rotterdam 

Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Utrecht 
Havikstraat 18 BIS 
3514 TP Utrecht 

All-Jamiatul-Hasana 
Crommemeth 36 
3191 TG Rotterdam 
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Anand-Joti 
Gouden Leeuw 210 
II03 KD Amsterdam 

Apna Ghar 
Marktweg 29 
2525 JA 's-Gravenhage 

Arya Samaj Nederland Regio 's-Gravenhage (ASAN) 
Regentesselaan 235-237 
2562 cz 's-Gravenhage 

Belangenvereniging Shri Satya Vaidaik Sanatan Dharm 
Bloemfonteinstraat 229 
2572 JG 's-Gravenhage 

Brahma Rishi Mission Nederland, Brmn 
Loosduinseweg 717 
2571 AM 's-Gravenhage 

Chapter Sara No 4 der IUOM 
Alberdingk Thijmstraat 15 
3027 KA Rotterdam 

Church of the Living God 
Geerdinkhof 114 
1103 PT Amsterdam 

Cresendo EBG Basisschool 
Kortvoort 77 
1104 N A Amsterdam 

Culturele Vereniging Shri Satye Sanatan Dharm Regentessekwartier 
Middenstede 121 
2543 TO 's-Gravenhage 

Dayanand Sabha Holland 
Van der Neerstraat 56 
2525 CT 's-Gravenhage 

Djami'atul Islam Alfatah Nederland (DIAN) 
Schelpkade 44 
2514 KB 's-Gravenhage 

Dharm Parcharak Ramayn Samaj 
Loosduinseweg 717 
2571 AM 's-Gravenhage 
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Evangelische Broeder Gemeente Den Haag 
Chassestraat i /hoek Kon. Emmakade (kerkgebouw) 
2518 RV Den Haag . . . . 

Federatie Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam Nederland 
Evenaar 44 , 
3067 DA Rotterdam 

Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED) 
Regentesselaan 233 ' 
2562 cz 's-Gravenhage 

Federatie Eekta 
Boylestraat 20 
2563 EK 's-Gravenhage 

Federatie Shri Sanatan Dharma Nederland 
Grotewaard i 
2716 XP Zoetermeer 

Federatie voor Hindostaanse organisaties 
Regentesselaan 284 
2562 EK 's-Gravenhage 

FOS'TEN 
Wittevrouwenkade 6 
3512 CR Utrecht 

Haagse Kulturele en Theatermakers Vereniging 
Chopinstraat 24 
2551 sw 's-Gravenhage 

Hindi Stichting Nederland 
Halleystraat 3 A 
2563 EL 's-Gravenhage 

Hindoe Fonds Nederland 
Schaloenstraat 43 
2532 AE 's-Gravenhage 

Hindoe Organisatie voor Ontwikkeling en Samenwerking Op Karmavadis 
Sanatan Dharma Grondslag 

Regentesselaan 284 •• 
2562 EK 's-Gravenhage 

Hindoe Ouderenbond Den Haag 
Trude Mertenslaan 10 
2545 EM 's-Gravenhage 
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Hindoe Vrouwen Organisatie Prashanti 
Schaloenstraat 43 
2532 AE 's-Gravenhage 

Hindoe-moslim organisatie voor de Medefinanciering van 
Ontwikkelingssamenwerking 

Rhijngeesterstraatweg 40 ' 
2341 BV Oegstgeest 

Hindoestaanse Media Instelling (HMI) 
Valkenboslaan 83 A 
2563 CH 's-Gravenhage 

Hindoestaanse Welzijnsorganisatie Rotterdam 'Apna Bhawan' 
Gashouderstraat 9 
3061 EH Rotterdam 

Hindostaanse Omroep Stichting 
Chopinstraat 24 
2551 sw 's-Gravenhage 

Hindu Instituut Nederland 
Grotewaard i 
2716 XP Zoetermeer 

Ikyoshie 
Leonard Springerlaan 28 
2033 TC Haarlem 

Independent Order of Mechanics Presto Unity Lodge 
Arie Biemondstraat 105-e 
1054 PG Amsterdam 

Interkerkelijke Stichting voor Welzijnswerk ten Dienste van Surinamers 
in Rotterdam 

Heemraadssingel 112 
3021 DH Rotterdam 

ISKCON, Federatie Samenwerkende Vaisnava Organisaties 
Poortenaarlaan 38 
3431 RH Nieuwegein 

Islamitisch Centrum Nederland (ICN) 
Bessemerstraat 25 
1079 AM Amsterdam 
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Islamitisch Genootschap Nederland Ahle Soennat >. .,• 
Rozenburgstraat ID-14-16 .1 -• 
2512 ST's-Gravenhage 

Islamitische en Culturele Vereniging Roekoen Islam Den Haag 
Schalk Burgerstraat 308 >•• 
2572 TG 's-Gravenhage 

Islamitische Sociale Culturele Vereniging Daras Salaam Ahle Sunnat Wal 
Jamaat Hanafie •>; "' 

WiUemsbos 152 
2134 EG Hoofddorp 

Islamya Anjuman Amsterdam 
Marsmanstraat 4 
1064 RN Amsterdam 

Jaagritie 
Ketelmeer 20 
3068 KG Rotterdam 

Jai Hanuman Nederland 
Hoogmeer 1533 
6605 Bj Wijchen 

Jai Hanuman Wijchen 
Hoogmeer 1533 
6605 BJ Wijchen 

Jamaat-Al-Imaan Ahle Sunnat Wal Djama'at 
Hooftskade 109-110 
2526 KB 's-Gravenhage 

Jongeren organisatie Sahaita ' • - ,• 
Regentesselaan 284 
2562 EK 's-Gravenhage 

Karmavaadische Federatie Hindoe Viratsabha 
Napelsgeel 72 
2718 CJ Zoetermeer 

Karmavadische Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland 
Regentesselaan 284 
2562 EK 's-Gravenhage 

Krienwanto Wieswem Arijem , , 1 1 
Bijlmerdreef 717 
1103 TA Amsterdam Zuid-Oost 
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KROSBE, Stichting Kategoriale Rijnmondse Organisatie van Surinamers voor 
Beleidsbeinvloeding en Emancipatiebevordering 

Graaf Florisstraat 41 
3021 cc Rotterdam 

LaUa Rookh Nederland 
Maliebaan 13 
3581 CB Utrecht 

Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers 
Gerrit Mannourystraat 15 
1062 LA Amsterdam 

Loge Elisa No 6 der Independent United Order of Mechanics te Amsterdam 
Eerste Oosterparkstraat 14 hs 
1091 HB Amsterdam 

Maharshi Dayanand Wed Widyalay 
Spionkopstraat i 
2572 NK 's-Gravenhage 

Maranatha Ministries 
Meer en Vaart 318 
1068 LG Amsterdam 

Mi Oso Es Mi Kas 
Kleiburg 59 
1104 EA Amsterdam 

Moskee RachmattuUaah 
Nieuw Beekvliet 7 
5272 CE Sint Michielsgestel 

Moslim Associatie Faried-Ul-Islam 
Saaftingestraat 36 
1069 BW Amsterdam 

Nederlandse Moslim Associatie Shaan E. Islam (Ahle Sunnat Wal Jamaat) 
Aleidisstraat 31-33 
3021 SB Rotterdam 

Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijken 
Schoutendreef 159 
2542 LE 's-Gravenhage 

Nederlandse Raad voor Hindoegeestelijken 
Mijtensstraat 183 
2525 vc 's-Gravenhage 
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Nederlandse Soenni Moeslim Associatie r. 
Hoefkade 1308 
2525 HL 's-Gravenhage i 

Netherlands Islamic Society .:• 
Bessemerstraat 25 . , 
1097 AM Amsterdam 

Organisatie voor Hindoe Media (OHM) 
Koninginneweg 8 
1217 KX Hilversum 

Pawan Dhaam 
Douwes Dekkerstraat 62 
2524 NL 's-Gravenhage 

Plasuro, Stichting Platvorm van Surinaamse remigratie en herintegratie 
organisaties 

Dennenrode 514 
1102 AE Amsterdam 

Prabhakar-Arya Samaadj Rotterdam 
Beukelsdijk 67 A 
3021 AD Rotterdam 

Prem Sagar Ramayan Samadj 
Beverstraat 198 
3074 sw Rotterdam 

Prem Samaaj Gelderland 
Herkenboschstraat 32 
6845 HN Arnhem 

Pusat Pirukunan Jawa Nederland Sapta Darmo 
Emelissedijk 270 
3079 HG Rotterdam 

Radha Krishna Mandir ,,-. 
Saaftingestraat 32 
1069 BW Amsterdam 

SAAMGHA 
Rhijnspoorplein I-A 
1091 GC Amsterdam 

Sabitri Bhawan 
Schepenstraat 4 A 
3039 NG Rotterdam 
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Sahaita Hindoe Ouderen 
Burgemeester Waldeckstraat 65 
2552 TT 's-Gravenhage 

Sanatan Hindoe Parishad Nederland 
Marktweg 29 
2525 JA 's-Gravenhage 

Sanatan Purohit Sabha Nederland 
Vermeerstraat 150 
2525 VN 's-Gravenhage 

SA N-Oost (Surinamers-Antilianen-Nederlanders) 
2e Oosterparkstraat 218-11 
1092 EL Amsterdam 

Satsang Samaadj Sociaal Kulturele-Sport-Vereniging 
Frank van Borselenstraat 16 
3021 RK Rotterdam 

Sewasang Sanskritie Samadj Trideva (Sociaal Kultureel en Religieuze 
Organisatie Drie Eenheid) Nederland 

Hildo Kropplein 77 
1019 EG Amsterdam 

Shri Hindoe Tempel Bouwiust 
Marterrade 33 
2544 JL's-Gravenhage 

Shri Sanatan Dharm 
Van Ostadestraat 530 
2526 GS 's-Gravenhage 

Shri Sanatan Dharm Amsterdam (Shri Krishna Mandir) 
Saaftingestraat 32 
1069 BW Amsterdam 

Shri Sanatan Dharm Jiwan-Jotie Sanstha (Nederland) 
Daguerrestraat 41 /Regentesselaan 233 
2561 TM/2562 cz 's-Gravenhage 

Shri Sanatan Dharm Sabha (Ram Mandir) 
Mijtensstraat 183 
2525 vc 's-Gravenhage 

Shri Sanatan Dharma Mahasabha Nederland 
SneUinckstraat 96 
3021 WK Rotterdam 
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Shri Sanatan Dharma Sabha Zoetermeer 
Hitchcockstrook 71 
2726 VL Zoetermeer 

Shri Sanatan Dharma Utrecht 
Amsterdamsestraatweg 91 
3513 AC Utrecht 

Shri Shiwa Stichting • " > 
Keizershofi7 
5672 PD Nuenen 

Sido Moeljo •. . . , 
Fazantstraat 119 c 
3083 ZH Rotterdam 

So Mi Tan 
St. Mariastraat 132a 
3014 SR Rotterdam 

Sociaal-Culturele Vereniging Sunnet Al Rasoel 
Tolhuis 5257 
6537 sp Nijmegen 

Sociaal Culturele Vereniging Narie Djotie 
Karnak 24 • r 
3823 KP Amersfoort 

Sociaal & Culturele Vereniging OENG OSO 
Oranjeboomstraat 85-87 
3071 SB Rotterdam 

Societeit Waterkant 
Hoge Nieuwstraat 16 
2514 EL's-Gravenhage 

Sport- en Ontspanningsvereniging Nijmegen en 
Meijhorst 6348 
6537 LC Nijmegen 

Sranan Bromki Dyari 
Nieuwlandhof78 ' ,,. .-a 
1106 RK Amsterdam 

Sri Sathya Narayan Sai Baba Den Haag 
Jonathanstraat 75 
2524 j c 's-Gravenhage 
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SRI Satja Sanatan Vidwad Mandali Nederland 
Loosduinseweg 717 
2571 AM 's-Gravenhage 

SSA 
Nieuwezijds Voorburgwal 328 A 
1012 RW Amsterdam 

Stedelijke werkgroep Hindostaanse Surinamers, S WHS 
Rustenburgerstraat 25-27 
1074 EP Amsterdam 

Stichting Amsterdam Stedelijk Cultured Centrum voor Surinaamse Jongeren 
Zoutkeetsgracht 211 
1013 LC Amsterdam 

Stichting AntiUianen, Surinamers en Arubanen te Alphen aan den Rijn 
en omstreken 

Akkerwinde 97 
2403 GR Alphen aan den Rijn 

Stichting ARTH 
Poldermolen 10 
2906 RE CapeUe aan den IJssel 

Stichting Arya Pratinidhi Sabha Nederland 
BeUamystraat 92 A 
1053 BP Amsterdam 

Stichting Arya Samaadj Zoetermeer en omstreken 
Radijsakker 58 
2723 TM Zoetermeer 

Stichting Arya Samaaj Utrecht 
Duivenkamp 902 
3607 wj Maarssen 

Stichting Arya Samaj Platform 
Goevemeurlaan 271 
2523 BG 's-Gravenhage 

Stichting Beheer Accommodatie Surinamers 
Adagiostraat 49 
6544 PK Nijmegen 

Stichting Bosse-Krioro 
Minahassastraat i, kamer 106 
1094 RS Amsterdam 
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Stichting Brasa 
Nachtegaalstraat 72 
3581 AM Utrecht 

Stichting Dosti ./. 
Terwestenstraat 102 
2525 GK 's-Gravenhage 

Stichting Dyadya Uma 
Kempenaar 951 
8231 VD Lelystad 

Stichting Federatie Asha 
AntiUen 20 
3524 EZ Utrecht 

Stichting Ganesh 
De Caascooper 6 
1531 px Wormer 

Stichting Hindi Parishad Nederland 
Trude Mertenslaan 10 
2545 EM 's-Gravenhage 

Stichting Hindi Prachaar Sanstha Nederland (SHPSN) 
Wezelrade 85 
2544 vx 's-Gravenhage 

Stichting Hindi School Nieuwegein 
Disselsjeesdrift 19 
3436 AH Nieuwegein 

Stichting Hindoe Jongeren 's-Gravenhage 
Haverkamp 285 
2592 BC 's-Gravenhage 

Stichting Hindoe Mandir Nederland 
Poortenaarlaan 38 
3431 RH Nieuwegein 

Stichting Hindoe-en Moslimgemeenten 
Nachtegaalstraat 72 
3581 AM Utrecht 

Stichting Hindoe Onderwijs 
Architect Margadanterf 56 . 
2552 ZT 's-Gravenhage 
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Stichting Hindoe Raad Nederland (HRN) 
Grotewaard i 
2716 XP Zoetermeer 

Stichting Hindoe Studenten Organisatie Nederland (Saraswati) 
Oudeweg 120 
9608 pp Westerbroek 

Stichting Hindu 
Oudeweg 120 
9608 pp Westerbroek 

Stichting Hindu Swayamsevak Sangh 
Emmehne Pankhurststraat 43 
1103 MT Amsterdam 

Stichting Insaniyat 
Stadhoudersring 47 
2713 GA Zoetermeer 

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Amsterdam en Omstreken 
Kinkerstraat I37d 
1053 DM Amsterdam 

Stichting Islamitische Wereldmissie (The World Islamic Mission) 
Banierstraat 33 A 
3032 PB Rotterdam 

Stichting Jagritie 
Tretjakovlaan 5 
1064 WG Amsterdam 

Stichting Jai Bajrangbali 
Klompestraat 216 
9602 RG Hoogezand 

Stichting Jai Hanuman 
Beverhof 82 
9675 NR Winschoten 

Stichting Jai Hind Alphen e.o. 
Herculesstraat 296 
2402 vz Alphen aan den Rijn 

Stichtingjama'ah Sahabatul Islam 's-Gravenhage 
Loosduinsekade 485 
2571 CM 's-Gravenhage 
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Stichting Karmavaadische Sanatan Dharm Nederland 
Napelsgeel 72 
2718 CJ Zoetermeer 

Stichting Keti-Koti 
Florijn 116-118 
II02 BA Amsterdam 

Stichting Krantikarie Dayanand Sabha Den Haag 
Lau MazireUaan 285 
2525 ZN 's-Gravenhage 

Stichting Kwakoe, Surinaams Jongeren Centrum 
Frissenstein 78 
1102 AP Amsterdam 

Stichting Landelijke Organisatie van Surinaamse vrouwen 
Boven Zevenwouden loi 
3524 CK Utrecht 

Stichting Maharishi Vedisch Instituut voor Hindu Gemeenschap 
Maasstraat 2 
8226 LP Lelystad 

Stichting Mamyo 
Kreek 85 
8212 XD Lelystad 

Stichting Manas Mandir 
Thijssestraat 70 
2521 ZL 's-Gravenhage 

Stichting Moslim Associatie Nederland 
Havikstraat 50 
3514 TS Utrecht 

'1 

Stichting Museum Suriname 
Zeeburgerdijk 21 
1093 SK Amsterdam •.. ti, •• . \ 

Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavemijverleden 
(Landelijk Platform Slavemijverleden) 

Schaatsbaan 51 
3013 AR Rotterdam 

Stichting Netwerk Ondememers en Intellectuelen in Nederland Naya Daur 
Thorbeckelaan 437 
2564 CB 's-Gravenhage 
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Stichting Om Tryambakam Bhartiya Arsh-Darm Darshan Sanskritie 
Sansthan 

Punter 234 
1186 RL Amstelveen 

Stichting OPO DORO 
Dennenrode 541 
1102 AE Amsterdam 

Stichting Organisatie van Surinaamse Ouderen (OSO) 
Randwijkhof 26 
1106 J X Amsterdam 

Stichting Ouderen Radio Sranan (SORS) 
Tweede Sweelinckstraat 2 -4 
1073 EH Amsterdam 

Stichting Platform Remigratie Surinamers 
De Wittenstraat 113-hs 
1052 AR Amsterdam 

Stichting Platform Van Surinaamse Remigratie en Herintegratie Organisaties 
Sarphatistraat 169 n 
1018 GD Amsterdam 

Stichting Platform voor Surinaamse Organisaties Eindhoven 
Offenbachlaan i 
5654 RA Eindhoven 

Stichting Pravasi Bhartiya Ka Sachiwalaya 
(Het secretariaat der Hindoestaanse migranten) 

Egeldonk 1000 
1103 AK Amsterdam 

Stichting Ramayan Samaadj Nieuwegein en Omstreken 
Graaf Gustaaflaan 19 
3434 DX Nieuwegein 

Stichting Sabanapeti, Instituut voor Surinaamse Marron Kunst 
en Geschiedenis 

Postbus 3024 
3502 GA Utrecht 

Stichting Sanatan Platform Den Haag 
Laan van Vredestein 125 
2552 DV 's-Gravenhage 



APPENDIX I 

Stichting Sarwa Bhum Sanatan Dharm ' 
(Universal Sanatan Dharm Foundation) 

Laan van Meerdervoort 745 
2564 AE 's-Gravenhage 

Stichting Satja Sanatan Waydiek Perkaas • > 
Boymansweg 63 ' 
1064 WR Amsterdam 

' • ' l i* , ••'• • > • . • ' • 

Stichting Satya Dharma 
DignaJohannaweg 428 
3193 PL Rotterdam 

Stichting Setasan (Setoedjoe Angawe Santoso) 
Van Eversdijckstraat 31 
3083 MA Rotterdam 

Stichting Shri Durga Satsang Bhavan 
Van Maerlantlaan 17 
2531 EM 's-Gravenhage 

Stichting Shri Jagadgum Ramanandacharya Foundation 
Beverwaardseweg 273 
3077 GL Rotterdam 

Stichting Shri Krishna 
Graskarpersingel 31 
2268 BT Leidsendam 

Stichting Shri Sanatan Dharm Den Haag en omstreken DEW Mandir 
Beyersstraat 8 
2572 BE 's-Gravenhage 

Stichting Shri Sanatan Dharm Sabha Den Haag 
Suze Robertsonstraat 3 8 
2526 WT 's-Gravenhage '• 

Stichting Shri Sanatan Dharm Widwat Parishad (Nederland/Utrecht) 
Klingeburg 16 
3437 Rz Nieuwegein 

Stichting Sipaliwini • c • • • ' • ' 
Eeftink 100 K 
1103 AE Amsterdam 

Stichting SRI Gautam Ramaain Samaadj 
Poggenbeekstraat 9 HS ' 
1073 JE Amsterdam 
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Stichting SRI Krishna Caitanya Mandir 
Poortenaarlaan 38 
3431 RH Nieuwegein 

Stichting SRI Krishna Dhaam 
Weimarstraat 213 
2562 HG 's-Gravenhage 

Stichting SRI Sathya Sai Baba Nederland 
Groenhof 352 
1186 GL Amstelveen 

Stichting Steunpunt voor Surinamers in Noord-Nederland 
Hofstraat 16 
9712 JB Groningen 

Stichting Stuurgroep Javanen in Nederland 
Eisensteinstrook 27 
2726 sw Zoetermeer 

Stichting Surinaams Vrouwen Orgaan Rotterdam (Surinaams Vrouwen 
Overleg Rijnmond, het Surinaams Vrouwenhuis Prefoeroe) 

Doelstraat 255-257 
3011 AJ Rotterdam 

Stichting Surinaams-Hindoestaans Cultureel Centrum Gandhi 
Galvanistraat 150 
3029 AD Rotterdam 

Stichting Surinamers Alphen aan den Rijn en omstreken 
Vhestroom 84 
2401 VM Alphen aan den Rijn 

Stichting Surinamers Leiden (SSL) 
Eksterpad 6 
2317 KN Leiden 

Stichting Tabligh UI Islam Ahle Sunnat Wal 
Croeselaan 273 BIS 
3521 BS Utrecht 

Stichting ten behoeve van de Islam in Nederland (SIN) 
Perim 259 
1503 GD Zaandam 

Stichting Tenasu 
Johannes Verhulststraat 54 
1071 NG Amsterdam 
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Stichting ter bevordering van het Krishna 
Weimarstraat 213 
2562 HG 's-Gravenhage 

Stichting ter Onderzoek Hindostaanse Gemeenschap 
Merellaan 441 
2903 GK CapeUe aan den IJssel 

Stichting Trideva Veendam 
Leidekkersstraat 15 
9646 AT Veendam 

Stichting Uday-Organisatie voor Duurzame Ontwikkeling 
Oude Haagweg 126 J 
2552 GS 's-Gravenhage 

Stichting Upkar 
Zuidlaarderbrink 94 
7812 GG Emmen 

Stichting Vishwamitra Hindoe Organisatie 
Beverhof 82 
9675 NR Winschoten 

Stichting voor de Gezondheid en Sociale Zorg van Surinaamse Kinderen 
Geerdinkhof 19 
1103 PP Amsterdam 

Stichting voor Surinamers in Groningen 
Hofstraat 16 
9712 JB Groningen 

Stichting Vrienden van Wi Oso 
Tarthorst 413 
6708 HN Wageningen 

Stichting Wan Famiri Oen De 
Wagenaarstraat 165 hs 
1093 CN Amsterdam 

Stichting Welzijn voor Moslims in Nederland (SWMN) 
Kraaiennest 125 
1104 CH Amsterdam : . . . 

Stichting Winti Informatie Centrum Nederland 
le Oosterparkstraat 141-c 
1091 GZ Amsterdam 
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Stichting World Islamic Mission Nederland (SWIMN) 
Hoogoord 257 
1102 CN Amsterdam 

Studiname, Vereniging van Studerende Surinamers 
Kees van Dongenhof 137 
3024 NE Rotterdam 

Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) 
Maliebaan 13 
3581 CB Utrecht 

Surinaams-Nederlandse Sociale en Kulturele Vereniging Paloeloe 
Abdissenbos 15 
2715 XA Zoetermeer 

Surinaams Regionaal Steunpunt 
Sweelinckplein 79 
2517 GL 's-Gravenhage 

Surinaamse Belangen Organisatie Drachten en omstreken 
Schuttersveld 34 
9201 HB Drachten 

Surinaamse Belangenvereniging Bouwiust (SWB) 
Vredeoord 4 A 
2544 TW 's-Gravenhage 

Surinaamse Omroep Stichting Milan 
Schermlaan 35 
3021 KH Rotterdam 

Surinaamse Sport en Kultuur Vereniging Sitara 
Paul Vlemmincxstraat 28 
5268 DE Helvoirt 

Surinaamse Voetbal Vereniging 'gi 
Pluimstraat 123 
7533 VC Enschede 

Sumamie Sanskritiek Bhadjan Mandlie 
Bakkersstraat 301 
2513 vv 's-Gravenhage 

Surya Media 
Daniel Defoelaan 117 
1102 ZE Amsterdam 
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Vaidiek Arya Samaj Amsterdam 
Bijlmerdreef 717 
1103 TA Amsterdam Zuid-Oost 

Vaidikjoti Sanghatan 
Karwijstraat 55 
3193 TH Rotterdam , :•• 

Vaidik Savita Sansthan 
Meidoomsingel 63 
3053 BK Rotterdam 

Vereniging Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland (VAHON) 
Houtzagerssingel 125 
2512 xj 's-Gravenhage 

Vereniging Arya Sabha-Rotterdam Nederland (ASRN) 
LangeweUe 51 
3075 XV Rotterdam 

Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeenten in Amsterdam 
Bminvisstraat 117 
1035 HX Amsterdam 

Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente Rotterdam 
Graaf Florisstraat 41 
3021 c c Rotterdam 

Vereniging Surinaamse Studenten Amsterdam 
Herengracht 516 
1017 cc Amsterdam 

Vereniging Welzijn Surinaamse Ouderen Utrecht 
Jan Pieterszoon Coenstraat 22 
3531 ET Utrecht 

Vereniging Werkgroep Ontwikkelingsprojecten in Nickerie 
Woudenbergstraat 199 ^ 
2546 VR 's-Gravenhage 

Vishva Sanatan Dharm Rotterdam (VSDR) 
2e Balsemienstraat 18 B 
3073 VE Rotterdam 

Voetbalvereniging Kismet Yasamspor 
VondeUaan 15 
3521 GB Utrech 
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Welsurad, Stichting Welzijn Surinamers en Antillianen Diemen 
Bruinvisstraat 117 
1035 HX Amsterdam 

Widwad Parisadh Sanatan Dharm Nederland 
Laan van Meerdervoort 745 
2564 AE 's-Gravenhage 

Wi Kontren 
Randwijkhof 50 A 
1106 J X Amsterdam 

Woongroep Van Hindoestaanse Senioren Anandjoti 
Mijehof 7 A 
1106 HA Amsterdam 

World Islamic Mission (Stichting Islamitische Wereldmissie) 
Banierstraat 33 A 
3032 PB Rotterdam 
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Mogelijke foutenbronnen 

Bij het aanleggen van een databestand van Surinaamse organisaties in Neder
land zijn fouten onvermijdelijk. Sommige van die fouten kunnen grote in
vloed hebben op de betrouwbaarheid van de resultaten, andere hebben 
slechts marginale invloed. We zuUen de verschillende foutenbronnen kort, 
puntsgewijs behandelen. 

Omdat we de namen van de Surinaamse organisaties en bestuursleden ont-
lenen aan de registers van de Kamers van Koophandel, zuUen fouten in die re
gisters vanzelf in ons bestand terechtkomen. Twee soorten fouten zijn hierbij 
van belang. AUereerst kunnen de namen van organisaties of van personen 
verkeerd zijn gespeld. Deze fouten kunnen gedeeltelijk worden opgespoord 
door de gealfabetiseerde namenhjsten te controleren op namen die vrijwel 
identiek zijn. Gaat het om namen van organisaties, dan levert een dergehjke 
spelfout twee punten in het netwerk op waar er maar een zou moeten zijn. 
Deze twee punten hebben echter een groot aantal dubbelfuncties omdat zij 
dezelfde bestuurders hebben (het gaat immers om dezelfde organisatie). 
Daarom zijn spelfouten in de namen van organisaties gemakkelijk op te spo-
ren. Spelfouten in de namen van bestuurders leiden ertoe dat bestaande dub
belfuncties niet worden opgespoord omdat de 'dubbelfunctionaris' niet als 
zodanig wordt herkend. Dit type fouten is moeilijker te achterhalen, omdat 
het niet altijd mogelijk is de persoon in kwestie te raadplegen. Ten tweede 
kan de informatie van de Kamers van Koophandel verouderd zijn. Deze fou
ten kunnen aUeen maar worden gecorrigeerd door de organisaties direct aan 
te schrijven. Als de aangeschreven organisaties niet reageren, is het vrijwel 
onmogelijk om dit type fouten te hersteUen. 

Er kunnen ook fouten ontstaan omdat dezelfde organisatie in de ene bron 
met haar Nederlandse naam en in een andere bron met haar Surinaamse naam 
wordt aangeduid. Zonder dat er sprake is van spel- of typefouten kunnen in 
het bestand twee organisaties worden opgenomen, terwijl het in werkelijk-
heid maar om een organisatie gaat. Deze fouten hebben wij bestreden door 
deskundigen de lijst van organisaties te laten controleren. 

Fouten kunnen ook ontstaan omdat venchUlende organisaties en personen 
naar dezelfde naam luisteren. Zo komt de naamjai Hanuman en de Ahmadiy
ya Anjuman in verschiUende steden voor. Waar dat duidelijk is, kan de naam 
van de stad worden toegevoegd om aan te geven dat het om verschiUende or
ganisaties gaat. Bij personen die dezelfde naam dragen is de correctie minder 
makkehjk en zijn bovendien de gevolgen emstiger. Men veronderstelt dan 
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een dubbelfunctie waar deze in werkehjkheid niet bestaat. Alleen een deskun-
dige waamemer kan zien dat een ogenschijnhjke dubbelfunctie tussen twee 
organisaties er in werkehjkheid niet is. 

Bij het indelen van de organisaties naar verschUlende categorieen kunnen 
ook fouten zijn gemaakt. Het is niet bij elke organisatie even duidelijk op 
welke etnische groep zij zich richt of uit welke etnische groep de bestuurs
leden afkomstig zijn. Zo kunnen er Hindostaanse organisaties zijn die zich 
vooral met rehgieuze aspecten bezighouden, maar die door de onderzoekers 
niet als zodanig zijn herkend. Het tegenovergestelde is ook denkbaar: de on
derzoekers hebben organisaties als religieus getypeerd, maar in werkelijkheid 
zijn zij dat niet. Vooral de organisaties die zich op Creolen richten blijven 
moeilijk in te delen. Op basis van de naam van de organisatie en de zittende 
bestuursleden kan niet altijd een goede indeling worden gemaakt. Er bestaan 
namelijk geen objectieve criteria om organisaties duidelijk in te delen. Zo is 
het denkbaar dat de onderzoekers Creoolse organisaties niet als zodanig heb
ben herkend of dat zij organisaties als Creools hebben getypeerd terwijl die 
dat in werkelijkheid niet zijn. Dergehjke fouten hebben we geprobeerd te 
vermijden door deskundigen de hjst te laten controleren. 

De genoemde fouten hebben in de netwerkanalyse weinig invloed op maten 
als dichtheid, maar meer op de maat centrahteit. De dichtheid van het net
werk van dubbelfuncties wordt door de genoemde fouten eerder onderschat 
dan overschat. In het algemeen kan worden gesteld dat de genoemde fouten 
eerder zuUen leiden tot een conservative bias (een voorzichtige schatting) dan 
tot overschatte resultaten. 
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Webpagina's 

Diverse etnische en religieuze groepen hebben eigen websites. Hieronder is een 
aantal Nederlandse, maar soms ook Internationale webpagina's te vinden:" 

Surinaams/Creools: 
• http://www.archiefnl/suriname/about/introductie.html (historische data

base Suriname) 
• http://www.ancom.net/wi-oso/ (informatie over Stichting Wi Oso) 
• http://www.kwakoe.nl/ (over het Kwakoe-festival in Amsterdam) 
• http://mamjo.netmenu.nl (veel Hnks) 
• http://www.suriname.nu/suridex/ 
• http://www.radiostanvaste.rLl/ (Jongeren Migranten Omroep) 
• http://www.fss.uu.nl/ca/oso.htm (tijdschrift OSO) 
m http://www.slavemijmonument.nl/start.htm (over de Stichting Slavemij

monument) 
• http://www.surinamenet.com/nieuws/ (met diverse radiostations) 
• http://wrww.waterkant.net (nieuws, discussie en commercie) 
• http://www.waterkant.org (de societeit) 
• http://users.bart.nl/~kamphuys/sranantongo/ (taal + grammatica Sranan 

Tongo) 

Hindostaans: 
• http://communities.msn.nl/Hindoestanen (webcommunity Hindostanen) 
• http://hindoe.pagina.nl/ 
• http://home.wanadoo.nl/dranipurs ('site met de gangbare opvatting van de 

Arya Samaj') 
• http://www.arth.nl (societeit Arth) 
• http://www.colouredonline.nl/hvn/ (Hindostaans Vrouwen Netwerk) 
• http://www.hindunet.org 
• http://www.hindustani.net/ ' 
• http://wrww.hindukids.org 
• http://www.hvu.iiu 
• http://www.ohmnet.nl/ (Organisatie voor Hindoe Media) 
• http://www.radha.nl (dating) 
• http://www.sevasandesh.com (internettijdschrift uitgegeven door Sanatan 

Hindoe Parishad Nederland) 

Deze lijst geeft geen compleet beeld van het totale aanbod van Surinaamse web
sites. Bovendien veranderen adressen op internet; de websites die op het moment 
van het onderzoek bestonden, kunnen ondertussen zijn veranderd. 

http://www.archiefnl/suriname/about/introductie.html
http://www.ancom.net/wi-oso/
http://www.kwakoe.nl/
http://mamjo.netmenu.nl
http://www.suriname.nu/suridex/
http://www.radiostanvaste.rLl/
http://www.fss.uu.nl/ca/oso.htm
http://www.slavemijmonument.nl/start.htm
http://www.surinamenet.com/nieuws/
http://wrww.waterkant.net
http://www.waterkant.org
http://users.bart.nl/~kamphuys/sranantongo/
http://communities.msn.nl/Hindoestanen
http://hindoe.pagina.nl/
http://home.wanadoo.nl/dranipurs
http://www.arth.nl
http://www.colouredonline.nl/hvn/
http://www.hindunet.org
http://www.hindustani.net/
http://wrww.hindukids.org
http://www.hvu.iiu
http://www.ohmnet.nl/
http://www.radha.nl
http://www.sevasandesh.com
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• http://www.surinamenet.com 
• http://www.suryamedia.nl (zie algemeen voor een hjst met aangesloten orga

nisaties) 
• http://www.trisula.nl (met o.a. een Nederlandstahge edititie van het tijd

schrift Hinduism Today) 

Hindostaanse mos l ims: 
• http://www.xs4aU.nl/~islam/ (Lahore) 
• http://www.gironet.nl/home/imaks/faaiin/ (FAAIN) 

Javaanse Surinamers (in Nederland maar ook intemationaal): 
• http;//www.banyumili.com/ 
• http://javanen.myweb.nl 
• http://jawasportsurinam.home.icq.com (o.a. over de Stitching Pari in Den 

Haag) 
• http://www.sontoso.com/ 

Surinaamse indianen: 
• http://www.pawana.nl/Pawana.htm 

Christelijke kerken: 
• http://www.ebg.nl/ (Evangelische Broeder Gemeente) 
• http://home.residentie.net/~moravian/ (EBG Den Haag) 
• http://www.maranatha.nl/2001/(Maranatha Ministers) 

Organisatie van Surinaamse marrons: 
• http://home.hetnet.nl/~siboga/ 

http://www.surinamenet.com
http://www.suryamedia.nl
http://www.trisula.nl
http://www.xs4aU.nl/~islam/
http://www.gironet.nl/home/imaks/faaiin/
http://www.banyumili.com/
http://javanen.myweb.nl
http://jawasportsurinam.home.icq.com
http://www.sontoso.com/
http://www.pawana.nl/Pawana.htm
http://www.ebg.nl/
http://home.residentie.net/~moravian/
http://www.maranatha.nl/2001/(Maranatha
http://home.hetnet.nl/~siboga/
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