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Weg met het draaiorgel, maar wat dan? 
De letteren in de Republiek Suriname 

DE ESSAYIST Anil Ramdas haalde eens zijn persoonlijke herinneringen 

op aan 25 november 1975, de dag waarop Suriname onafhankelijk 

werd. Ramdas was toen zeventien, en hij en een vriend hadden geen 

kaarten kunnen bemachtigen voor het grote onafhankelijkheidsfestijn 

dat gehouden zou worden in het sportstadion van Suriname. Voor het 

bomvolle stadion vroegen ze zich af hoe ze er toch bij konden zijn. 

Vlak bij hen maakte een Hindoestaanse  chautal-groep  zich gereed om 

als deel van de folkloristische optocht het stadion binnen te trekken. 

De twee vrienden besloten zich bij die groep te voegen. De list slaagde 

wonderwel: zij sloten zich aan bij de staart van de in traditionele kle-

derdracht gestoken muziekgroep en dansten, in spijkerbroek en modern 

shirtje, het stadion binnen. Maar eenmaal tussen de juichende men-

senmassa, in het licht van duizenden lampen en met het oog van de 

camera's op zich gericht, was er van een triomfantelijk overwinnaars-

gevoel niets meer over. Ze voelden zich dwaas, en zo gauw ze enkele 

vrije plaatsen op de tribune zagen, ontsnapten ze aan het dansende en 

zingende gezelschap waarin zij als allochtonen rondsprongen. Daar 

zaten ze dan, tot hun eigen verbazing op de eretribune, op een steen-

worp afstand van de latere koningin Beatrix. 

In een notedop geeft Ramdas hier het ontwikkelingsproces van een 

jonge natie en de teloorgang van het nationalisme. Het proces van on-

afhankelijkwording levert een kortstondige euforie op. Daar staat de 

jonge staat onwennig in het moderne jasje in het licht van de wereld-

schijnwerpers, en binnen no time  tracht hij weg te kruipen achter de 

rug van de koningin. Naar de realiteit van vandaag vertaald: na twintig 

jaar onafhankelijkheid is Suriname aanbeland op het punt waarop stem-

men opgaan de staatkundige verhoudingen te herzien en Suriname 

onder te brengen in een soort Gemenebest-relatie met Nederland, 

Aruba en de Nederlandse Antillen. 

Ramdas vertelde zijn anekdote in een lezing, die hij hield in het 

najaar van 1994. En waar deed hij dat? Godbetert in Paramaribo, in de 

tuin van het Surinaams Museum. Ik kan u verzekeren: het is na een 
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