Andere Tijden
Suriname onafhankelijk
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
In 1975 wordt Suriname onafhankelijk.
Nederland geeft haar voormalige kolonie
3,5 miljard gulden steun. Maar Suriname
is arm, kinderen hebben weinig kans op
een opleiding en een beter leven. Veel
Surinamers gaan naar Nederland. Ouders
sturen hun jonge kinderen alleen naar
Nederland om er naar school te gaan.
Inmiddels woont 1 op 3 Surinamers in
Nederland, maar de band met het
moederland zal nog lang blijven bestaan.

Kijkvragen
1 Welke visie heeft de premier Den Uyl op
Suriname in 1975?
A Nederland moet haar kolonies zo lang
mogelijk houden om deze landen te kunnen
helpen.
B Kolonialisme is niet meer van deze tijd.
Nederland moet zo snel mogelijk van de
kolonies af.
2 Welk doel heeft de 3,5 miljard gulden (1,6
miljard euro, de zogenaamde
verdragsmiddelen) steun aan de nieuwe
Republiek?
3 Waarom verlaten ruim 100.000
Surinamers nog voor de onafhankelijkheid
hun land?

Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
slavernij - dekolonisatie - migratie discriminatie
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma geschiedenis, domein
B Oriëntatiekennis. Tijdvak 10.
Kenmerkend aspect: de ontwikkeling van
pluriforme en multiculturele
samenlevingen.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
'Andere Tijden in de klas'. Op de
programmapagina op Schooltv.nl staan
meer video's zoals deze over Dekolonisatie
of over de slavernij.
Antwoorden
1 B 2 Land opbouwen om de stroom van
migranten tegen te gaan 3 Ze hebben
geen vertrouwen in een nieuw,
zelfstandig Suriname 4a Idyllisch, vrij,
buiten b Diepe armoede, krotten, kinderen
niet naar school 5a werkloosheid b
discriminatie, eenzaamheid 6 Omdat 1 op
de 3 Surinamers in Nederland woont 7
Nederland heeft Surinaamse bevolking
nooit opgeleid. Het land beschikt niet over
de juiste mensen om het op te bouwen.

4a Hoe ziet Shirley haar buurt er uit waar
ze opgroeit?
b Hoe is de situatie in werkelijkheid in de
buurt waar zij is opgegroeid?
5a Dat een moeder haar 9-jarige dochter
alleen op het vliegtuig naar de andere kant
van de wereld zet is een teken van de grote
problemen in Suriname. Waar wil de moeder
van Shirley haar voor behoeden?
b Waar krijg Shirley mee te maken als ze in
Den Helder woont?
6 Waarom blijven Suriname en Nederland
tot ver in de toekomst aan elkaar
verbonden?
Verdiepingsvraag
7 Hoe heeft de eeuwenlange Nederlandse
overheersing het land ontwricht? Gebruik
het begrip 'slavernij'.
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