
Chinezen 
Hindostanen 

Javanen  



 Plantage economie redden; suiker, koffie , 
cacao  belangrijke stapelproducten 

 Chinezenmislukt-vrij snel in handel 
 HindostanenBrits India--> England 
 1838 Guyana groot succes 
 1845 Trinidad daarna Jamaica en andere 

eilanden 
 Grenada, St Vincent, Belize 



 Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana 
 Vooral  uit Zuid India. Tamils 
 Slecht voorbereid , 10 jaar 
 Coolies, alleen Bepaalde kasten, sweepers  
 Vrij veel doden, deels mislukt 
 Assimilatiebeleid, marginale positie 
 Vrijwel opgegaan in de brede 

samenleving/vermenging.    



 Deal met England, ruil Goudkust St George del 
Mina, vrije hand in Sumatra 

 Goede ervaringen met Hindostanen  
 Angst voor teloorgang van plantage  economie 
 Gunstige voorwaarden bedongen voor hun 

Britse onderdanen- Koelie tractaat 
 Hindostaanse emigratie. Later en dus 

geprofiteerd van vernieuwingen 
 Mede daardoor Groot succes 

 



 238.000 Guyana 
 145.000 Trinidad 
 36.000 Jamaica 
 34.000 Suriname 
 30.000  Guadeloupe 
 5.000 Frans Guyana 
 Enkele duizenden St Vincent, Grenada,  
 St. Lucia, Belize 



 Uttar Pradesh en 
Bihar (kaart India) 

 Zuid India, Tamils 
vooral Franse 
Kolonies 

    Trinidad & Guyana -
<10% Tamils, 
Suriname nauwelijks 
Tamils 



 Verschillende keuringen: ruim 30% afgekeurd 
 Arkatie kreeg: mannen 20 R. en vrouwen 25 R. 
 Gouden bergen beloofd, vaak misleiding 
 Men wist niet precies waar- tapu/eiland 
 Na Recrutering naar subdepot en daarna naar 

havenstad Calcutta (Surinam agency) 
 Contract werd getekend; ook spijtoptanten 

mochten terug; ook afgekeurden 
 Na voldoende passagiers vertrok het schip 
 



 Armoede, werkloosheid 
 Ruzie, beperkingen,  kastensysteem 
 Hongersnood ->Anti-reclame hielp 

nauwelijks/miami ke tel 
 Traditie van migratiearbeid binnen India 
 Stopzetting bouw spoorwegen, opstand tegen 

Britten 1854 
  Avontuur, geld verdienen 
 Kans op vrijheid/garantie op voedsel, kleding 
  Goede behandeling door sarkar (overheid) 

 
 



 3 maanden reis zeilschepen; Lalla Rookh      
later stoomschepen: 2 maanden of minder 

 Eerst veel doden aan boord; later minder; 
enkeletransporten geen doden 

 Af en toe enige rebellie tijdens transport 
 Kapitein en scheepspersoneel kregen een 

premie afhankelijk van het aantal doden 
 Onder hoede van Overheid in Suriname 
 Vooral tewerk gesteld op suikerplantages 
 Echter ook succesvolle terugkeerders 

 



 Ruwweg een derde terug met inkomsten 
 Sommigen een hercontract aangegaan 
 In India weerstand  verkapte vormvan 

slavernij, onrust, ontrekken van sterkeren uit 
Inidia 

 1917 stopzetting   64 transporten 
 Heropening van immigratie mislukt ondanks 

lobby voormannen uit Suriname in 1920. 
 Ongeveer een derde was vrouw, (zelf)moorden  



 5 of 10 jaar contract Hercontract mogelijk 
 Recht op terugkeer na 5 jaar 
 Quasi vrijwillig; men tekende een contract 
 Betaling. In Suriname mannen 60 ct p.d, 
vrouwen 40 ct 
Huisvesting en gezondheidszorg was gratis 
 Geen slaaf/bezit, naast vrije zondag vrije 

dagen, beschermer ->agent generaal 
 Wel poenale sanctie (strafrecht) in Suriname 
 
 



 Groei van de bevolking 
 Guyana >50%; Trinidad bijna 50%, Suriname 

38%, nu door emigratie naar Nederland 27%  
 Jamaica en kleine eilanden marginaal en 

vermenging 
 Cultuur behouden in Suriname--> oude 

beschaving 
 Relaties met India bleven en eigen instituties 
 In Suriname bovendien rol van kolonisator  



 Hindostanen succesvol -> veel Creolen hadden 
gefaald in de landbouw-> enige animositeit 

  IJver, spaarzaamheid en vooruitgangsstreven 
 Verschil in culturele oriëntatie, moraal 
 Gaandeweg penetratie in alle sectoren en 

urbanisatie 
 Boek: G.Choenni & C. Choenni, Sarnami Hindostani 

1920-1960, KIT, Amsterdam 2012 
 Etnische politiek/apan jhat/eigen identiteit  
 Politieke tegenstellingen als gevolg van competitie 

ondermeer overheidsbanen 



 Hindostanen tegenstanders van 
onafhankelijkheid 

 Massale emigratie 1974-1975 naar Nederland 
 Later wel opgenomen in machtsstructuur 
 Nu Indo Caribbeans; wel aparte identiteit 
 Grote emigratie naar Nederland , Amerika, 

Canada  en England 
 In Nederland gaandeweg succesvol en grootste 

groep geworden.160.000 Hindostanen, Zie  
 C.Choenni, Integratie Hindostani Stijl, 2011, google  



 Suriname ook nog een derde groep    
 1891 Javanen, Nederlandse onderdanen  
 36.000 contractarbeiders, een derde 

teruggekeerd. Minder bevolkingsgroei 
 Veel vaker op plantages gewerkt en gebleven 

dan Hindostanen, minder urbanisatie  
 Minder mobiliteit dan Hindostanen 
 Harmonie en eigen belang. Nu confrontatie 

strategieals emanciperende groep 



 Complexe Multiculturele samenlevingen 
 Het Aziatische element wordt sterker 
 Chinese diaspora (nieuwe Chinezen in 

Suriname ), Hindostaanse diaspora en Javaanse 
diaspora.  

 Eigen culturele infrastructuur,  satellietzenders 
shows, intensivering van betrekkingen 

 Sluimerende machtsstrijd, maar ook 
economische ontwikkeling door steun 
herkomstlanden 



 Versterking door prominentie India 
 Indiase diaspora, ICT, Zee tv., Bollywood 
 Uit elkaar groeien van hindoes en moslims 

 



          INDIA 
    

Indiase diaspora 

Suriname Nederland 

Vestiging 
Integratietraject 
(Nieuwe)identificatie 

 

Vestiging 
Integratietraject 
(Nieuwe)identificatie 
 

Groot-Brittanië, VS, Canada 

studie- & onderzoeksveld 

Guyana 
Trinidad  Jongeren 
 

    Fiji, Mauritius 

.Dr. Chan Choenni, 2010 
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