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BURGERS VOELEN ZICH NU ONVEILIGER IN DISTRICT WANICA DAN VIER JAAR GELEDEN 

 

Peiling in Wanica 

In de periode van 17 tot en met 23 mei heeft NIKOS een peiling in het district Wanica gehouden. 

De peiling is gehouden onder 1000 personen van 17 jaar of ouder. In de praktijk zijn 1014 

personen geënquêteerd, waarvan 1008 formulieren uiteindelijk zijn gebruikt. Er zullen in mei 

2020 zo een 80.000 kiezers in Wanica kunnen stemmen, hetgeen betekent dat 1 op de 80 

kiezers is geënquêteerd. De steekproef is geografisch getrokken (area sampling) op basis van 

ressortcijfers van het CBB over 2017. De mensen met wie gesproken is, zijn voor 24% afkomstig 

uit het ressort Nieuwe Grond, 21% Koewarasang, 18% Lelydorp, 13% Houttuin, 11% Kwatta, 8% 

Saramaccapolder en 5% Domburg. De 21 enquêteurs van NIKOS hebben al deze ressorten 

bezocht van Jibodh project (Kwatta), Sunny Point (Koewarasan), Hanna’s Lust (Nieuwe Grond), 

Bovam project (Houttuin), Leiding 7 (Saramaccapolder) tot en met Boxel (Domburg) en Dessa 

(Lelydorp); en uiteraard de meeste straten daartussenin. Op basis van de ‘legger’ van de 

verkiezingen van 2015 (die een indicatie geeft van het aantal inwoners per stembureau en per 

straat) is per buurt het aantal respondenten bepaald. Waar getwijfeld werd, is via satelietfoto’s 

nagegaan of een straat bewoond werd.  Op basis van de demografische gegevens (zoals 

geslacht, leeftijd en etniciteit) van de respondenten is nagegaan of de steekproef een goede 

weergave van de bevolking is, waarbij wordt vergeleken met cijfers van het Algemeen Bureau 

voor de Statistiek. Een steekproef zal nooit perfect zijn en ook bij deze steekproef is de 

mogelijke foutenmarge ± 3,1% d.w.z. een bepaalde specifieke uitkomst kan in werkelijkheid iets 

hoger of iets lager uitvallen (met een variatie van -3,1% tot +3,1 %). Het onderzoek was zoals 

gebruikelijk anoniem.  

In het onderzoek zijn naast algemene vragen over de economische situatie, actuele issues, en 

het stemgedrag, ook een aantal vragen over het district gesteld. In een aantal persberichten zal 

hierover gerapporteerd worden. Dit eerste artikel gaat vooral over de issues van het district.  

Veiligheid en criminaliteit in Wanica 

De laatste NIKOS peiling in het district Wanica dateert van maart 2015. Die gegevens plaatsen 

we naast die van de recente peiling. Uit de grafiek hieronder komt het volgende patroon naar 

voren. Ten eerste is het percentage personen dat zich heel onveilig voelt in de eigen buurt 

hetzelfde gebleven (nl. 10%). Bij de andere antwoorden zien we echter een verschuiving: zo 

voelde 13% van de burgers van Wanica zich in maart 2015 een beetje onveilig in de eigen buurt, 

maar dat is in vier jaar gestegen naar 22%. Tegelijk is het ‘heel veilig’ gevoel in die vier jaar 

afgenomen van 44% tot 26%. Mensen die zich toen blijkbaar ‘heel veilig’ voelden geven nu aan 

dat zij zich nu ‘een beetje veilig’ voelen, want deze groep is gestegen van 33% naar 42% of dat 

ze zich zelfs ‘een beetje onveilig’ voelen (want ook deze groep is gestegen). 

Om het gevoel van veiligheid te onderbouwen is de vraag gesteld of de persoon zelf dan wel 

iemand in het huis of een buurman/vrouw het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van een 

diefstal of een andere vorm van criminaliteit. In mei 2019 gaf 52% van de ondervraagden aan 
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dat zij (of iemand in hun directe omgeving) inderdaad slachtoffer zijn geweest van criminaliteit. 

In maart 2015 was dit percentage met 37% een stuk lager. Het betekent dat de criminaliteit die 

de burgers aangeven te hebben ondervonden in vier jaar met liefst 41% is gestegen. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat liefst 79% van de burgers in Wanica vindt dat de criminaliteit de 

afgelopen jaren is toegenomen, terwijl slechts 5% vindt dat het is afgenomen en 16% vindt dat 

het op hetzelfde niveau is gebleven.  

 

Verkeer en reistijd 

Wanica ligt helemaal om Paramaribo heen, zodat de bewoners van het district via verschillende 

hoofdwegen en bruggen naar de hoofdstad moeten reizen. Wij hebben twee vragen over het 

verkeer gesteld. Allereerst “Het ministerie van Openbare Werken heeft werkzaamheden gedaan 

aan bruggen en wegen. Vindt u dat de hoofdwegen naar Paramaribo het verkeer nu voldoende 

kunnen opvangen?” Slechts 18% van de burgers vindt dat er voldoende doorstroming is in het 

verkeer, terwijl 82% vindt dat het verkeer nog steeds stagneert. Het verkeersprobleem is dus 

nog steeds heel groot voor de bewoners van Wanica en er is een betere nationale planning van 

wegen en verkeer nodig. Overigens noemt meer dan de helft van de bewoners de slechte staat 

van de wegen, vaak gekoppeld aan slechte afwatering, het belangrijkste buurtprobleem. Het 

gaat dan vooral om de eigen weg en veel zandwegen die in slechte staat verkeren.  

Wij wilden weten hoeveel reistijd de bewoners van Wanica dagelijks kwijt zijn. De vraag was 

“Hoe lang bent u dagelijks onderweg van en naar school of werk (dus heen en terug)?” Zo een 

22% van de ondervraagden gaf aan dat ze niet werken en niet naar school gaan. De grootste 

groep moet wel dagelijks naar school of het werk reizen. Uit bijgevoegde cirkeldiagram blijkt dat 

slechts 17% minder dan een half uur per dag kwijt is aan reizen, maar dat aan de andere kant 
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20% er langer dan twee uur per dag over doet. De reistijd heeft natuurlijk weer te maken met de 

staat van de wegen en de drukte van het verkeer op de wegen. 

 

Ziekenhuis Wanica 

Er is ook gevraagd naar het ziekenhuis in Wanica en wat men daarover denkt. De vraag werd als 

volgt gesteld: “Er wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd in Wanica. Vindt u dat noodzakelijk of 

zou het beter zijn om de bestaande ziekenhuizen goed te laten draaien i.p.v. nog een ziekenhuis 

in Wanica te bouwen?” De grote meerderheid van de burgers van het district (81%) vindt dat 

het ziekenhuis in Wanica er moet komen, terwijl 19% vindt dat men liever de andere 

ziekenhuizen kon versterken.  

Landbouw of woningbouw 

Het district Wanica groeit enorm, maar het betekent dat veel landbouwgrond wordt verkaveld 

ten behoeve van de woningbouw. Hierover werd de volgende vraag gesteld: “Wanica was 

vroeger een landbouwdistrict, maar steeds meer landbouwgrond is verkaveld voor woningen. 

Vindt u dat de landbouw nog toekomst heeft in dit district en dat er land moet worden 

vrijgehouden, of moet men doorgaan met verkavelen voor woningen?” Er bleek toch een kleine 

meerderheid (57%) voorstander te zijn om grond te reserveren voor landbouw en niet alles te 

verkavelen.  
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VHP LOOPT UIT OP NDP IN WANICA 

NIKOS heeft in de periode van 17 tot en met 23 mei een opiniepeiling onder 1008 burgers in 

Wanica gedaan. In dit tweede artikel wordt ingegaan op de stemverhoudingen in het district en 

de beoordeling van de vertegenwoordigers in de Nationale Assemblee. 

VHP duidelijk sterker dan NDP in Wanica 

De verkiezingen zijn pas over een jaar, maar zoals de verhoudingen nu liggen verliest de zittende 

coalitie het in Wanica van de oppositie. Op de vraag “Indien er morgen verkiezingen zouden 

worden gehouden op welke partij zou u stemmen?” bleek dat 36,5% van de kiezers nog zweeft 

of aangeeft dat men niet gaat stemmen. Daarentegen gaf 34,8% aan dat ze op de VHP gaan 

stemmen en 12,2% op de NDP. De ABOP volgt met 5,4%, de NPS met 4,2% en DOE met 2,1%. De 

Pertjajah Luhur is met 1,2% vrij klein. De overige oudere partijen (zoals KTPI, BEP, DA’91, PALU) 

halen samen 1,4% van de stemmen. De nieuwe partijen (zoals PRO, STREI, HVB, e.a.) komen 

samen op 2,4% van de stemmen. 

 

Tabel 1: Stemverhoudingen in Wanica in mei 2019 

Uitslag peiling 

Wanica 

Volledig Model 1: 

Zonder 

‘stemt niet’ 

en ‘geen 

antwoord’ 

Aantal 

zetels 

2019 

Model 2: 

Zonder ‘Weet 

nog niet’ 

kiezers 

Aantal 

zetels 

2019 

Uitslag 

zetels  

2015 

Stemt niet  11,7%      

Geen antwoord 2,9%      

Weet het nog niet 21,9% 25.6% 2    

NDP 12,2% 14,2% 1 19,1% 2 3 

VHP 34,8% 40,7% 4 54,7% 5 3 

NPS 4,2% 4,9% 0 6,6% 0 0 

ABOP 5,4% 6,3% 0 8,5% 0 0 

DOE 2,1% 2,4% 0 3,3% 0 0 

PL 1,2% 1,4% 0 1,9% 0 1 

Overige ‘oudere’ 

partijen 

1,4% 1,6% 0 2,4% 0 0 

Nieuwe partijen 2,4% 2,7% 0 3,8% 0  

Totaal 100% 

(N = 1008) 

100% 

(N = 858) 

7 100% 

(N = 638) 

7 7 

 

In de bijgevoegde tabel geven we de zetelverdeling in Wanica met twee modellen aan. In het 

eerste model laten we de personen die hebben aangegeven dat ze niet gaan stemmen (11,7%) 

of die geen antwoord hebben gegeven (2,9%) buiten beschouwing (samen 14,6%). In 2015 was 
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de opkomst van kiezers in Wanica 78,5% hetgeen betekent dat 21,5% van de kiezers niet is gaan 

stemmen. Daarom moeten we degenen die zeggen dat ze niet gaan stemmen serieus nemen. 

Door deze groep weg te laten, worden de percentages van degenen die niet stemmen naar 

verhouding wat groter. Hetzelfde gebeurt wanneer we de categorie ‘Weet nog niet’ gaan 

verspreiden over alle andere partijen. 

Wanica telt 7 zetels en in de laatste kolom zien we de zetelverdeling zoals die was in mei 2015. 

De combinatie V7 kreeg 4 zetels van de kiezers, waarbij 3 VHP-ers werden gekozen (Santokhi, 

Mathoera en Gajadien) en 1 PL-er (Sapoen); de NDP behaalde 3 zetels (Algoe, Cotino en 

Abdoel). Omdat dhr. Soeresh Algoe minister van Landbouw werd, schoof dhr. Hans Sandjon een 

plaats op en werd DNA lid in zijn plaats.  

Bij model 1 (zonder de niet stemmers) zien we dat volgens deze peiling de VHP 4 zetels van de 

kiezers krijgt en de NDP 1 zetel. De overige partijen krijgen voorlopig geen zetels, terwijl de 

zwevende kiezers (d.w.z. degenen die het nog niet weten) 2 zetels vasthouden.  

Bij model 2 doen we alsof de stemmen van de zwevende kiezers gelijk worden verdeeld over 

alle partijen en daarna worden alle zetels verdeeld. Daarbij zien we dan dat de 2 zetels van de 

zwevende kiezers naar de VHP en NDP gaan. De verdeling van de zetels is op basis van het 

grootste gemiddelde gedaan (dat is de methode van het Centraal Hoofd Stembureau). Indien we 

de uitslag van 2015 van Wanica vergelijken met de peiling m.n. met model 2 dan zien we het 

volgende patroon. De VHP krijgt er 2 zetels bij, terwijl de NDP 1 zetel verliest en ook de PL haar 

zetel kwijt raakt. De zetel van de PL is ingenomen door Raymond Sapoen, die echter de PL heeft 

verlaten en de regering is gaan ondersteunen; later heeft hij samen met anderen de HVB 

opgericht. De HVB krijgt nog geen 1% van de stemmen achter zich in Wanica, terwijl de PL 

voorlopig op 2% kan rekenen. De Javaanse kiezers lijken het overlopen van Sapoen in ieder geval 

af te straffen. Wanneer we naar de andere partijen kijken, dan is de ABOP in Wanica heel dicht 

bij een zetel. Indien de ABOP en NPS samen werken dan hebben ze vrijwel zeker 1 zetel te 

pakken, waarbij ze er eentje afsnoepen van de NDP. Uiteraard geeft de peiling de situatie een 

jaar voor de verkiezingen aan en kunnen zaken nog veranderen. 

Beoordeling DNA leden Wanica 

In mei 2015 hebben de kiezers van Wanica vertegenwoordigers gekozen om hen te 

vertegenwoordigen in de Nationale Assemblee. Wij hebben de kiezers gevraagd om elk van deze 

vertegenwoordigers een cijfer te geven “voor hun prestaties in de afgelopen jaren”. Wij geven 

hier de cijfers van de kiezers, waarbij wij een onderscheid maken naar de cijfers van de 

personen die in 2015 op de NDP hebben gestemd en degenen die op de V7 combinatie hebben 

gestemd; immers dat zijn de kiezers die de vertegenwoordigers daar geplaatst hebben. Uit de 

resultaten blijkt dat de V7 kiezers de VHP assembleeleden een voldoende geven (d.w.z. meer 

dan 5,5), maar dat Raymond Sapoen een onvoldoende krijgt van de V7 kiezers. Van de PL kiezers 

krijgt hij een iets hoger cijfer (4,0), maar nog geen voldoende. De NDP kiezers van 2015 geven 

hun vertegenwoordigers een onvoldoende. 
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Een deel van de kiezers vond het moeilijk om een cijfer te geven, omdat zij de DNA niet echt 

volgen of omdat zij de kandidaten niet kenden. Uit de kolom ‘weet niet/geen mening’ blijkt 

hoeveel van de 1008 kiezers een bepaalde kandidaat geen cijfer heeft gegeven. Bijvoorbeeld 

dhr. Sandjon blijkt voor bijna de helft van de kiezers vrij onbekend te zijn gebleven, terwijl dhr. 

Santokhi het meest bekend is. Dit wordt in feite ook bevestigd door het antwoord op de vraag 

“Heeft u hem/haar afgelopen jaren zelf ontmoet”. Het blijkt dat maar 6% van de kiezers dhr. 

Sandjon heeft ontmoet, terwijl veel meer kiezers (35%) aangeven dat zij dhr. Santokhi in de 

afgelopen jaren zelf hebben ontmoet. Dhr. Raymond Sapoen werd door 22% van de kiezers 

ontmoet, maar wanneer wij dit uitsplitsen dan blijkt hij wel 44% van de Pertjajah Luhur kiezers 

te hebben ontmoet. Dit laatste laat zien dat de DNA leden in de praktijk meer hun eigen 

achterban zullen hebben ontmoet dan de achterban van andere partijen. Bij de NDP scoorde 

Amzad Abdoel in dit opzicht het hoogst, want 18% van de NDP achterban had hem weleens 

ontmoet. Bij de V7 scoorde Chan Santokhi het hoogst, want 59% van de VHP achterban gaf aan 

dat ze hem zelf hadden ontmoet. Wellicht is er een verband tussen het veldwerk van de partijen 

en het resultaat van de peiling.  
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HET BEDRIJFSLEVEN MOET EEN GROTERE ROL IN DE ONTWIKKELING SPELEN 

NIKOS heeft in de periode van 17 tot en met 23 mei een opiniepeiling onder 1008 burgers in 

Wanica gedaan. In dit derde artikel worden de uitkomsten met betrekking tot de financieel-

economische situatie beschreven. 

Het gaat financieel slechter met de burgers in Wanica 

Volgens 79% van de burgers in Wanica is hun financiële situatie het afgelopen jaar slechter 

geworden. Daarentegen vond 7% dat hun eigen situatie juist beter was geworden, terwijl het 

volgens 14% hetzelfde was gebleven. Dit was het antwoord op de vraag “Indien u uw eigen 

financiële en andere omstandigheden vergelijkt met een jaar geleden, is het dan beter of slechter 

geworden of hetzelfde gebleven?” In maart 2015 vond 26% van de burgers dat hun financiële 

situatie beter was geworden en 33% dat het slechter was geworden, terwijl het volgens 41% 

hetzelfde was gebleven. Uit deze cijfers blijkt dat de eigen situatie in mei 2019 volgens de 

burgers dus was verslechterd. Dit is weer terug te voeren tot de vele klachten over 

koersstijgingen en prijsstijgingen d.w.z. verminderde koopkracht. 

De burgers werd de volgende uitspraak voorgehouden: “De regering zal de economische situatie 

binnen een jaar verbeteren”. Hierbij kon men aangeven of men het wel of niet met de uitspraak 

eens was of dat het moeilijk aan te geven is. De meeste mensen (82%) was het niet eens met 

deze uitspraak en heeft er dus geen vertrouwen in dat de regering de economie binnen een jaar 

zal doen verbeteren. Slechts 10% denkt dat de regering er wel in zal slagen, terwijl 8% het niet 

kon aangeven. 

Tegen de bovengeschetste achtergrond is het niet verwonderlijk dat 71% van de kiezers in 

Wanica vindt dat Suriname in zijn algemeenheid achteruit is gegaan. Daarentegen vindt 15% dat 

het land juist vooruit is gegaan, terwijl 14% vindt dat het land stil staat.  

Werkgelegenheid en ontwikkeling 

Om de meningen van de burgers over het bedrijfsleven, de vakbeweging, werkgelegenheid en 

ontwikkeling te peilen werd hen een aantal uitspraken voorgehouden.  

Om te beginnen was 83% het eens met de uitspraak “Er wordt niet genoeg naar deskundigen 

geluisterd in Suriname”. Deze uitspraak sloeg niet op de overheid of de politiek, maar had een 

algemeen karakter. Het antwoord geeft echter aan dat de perceptie bij de burgers leeft dat 

degenen die het voor het zeggen hebben in onze samenleving deskundigheid niet primair 

stellen. Misschien is het echter zo dat de deskundigen te weinig van zich laten horen. In dit 

kader werd de stelling geponeerd “De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en andere 

werkgeversorganisaties moeten hun stem vaker laten horen”. Een overgrote meerderheid van 

de burgers (91%) was het hiermee eens, wat dus tevens kan betekenen dat de VSB en anderen 

hun stem te weinig laten horen. Uit dit resultaat kunnen andere organisaties, zoals de 

Vereniging van Economisten, ook inspiratie putten, want de burgers waarderen dat kennelijk.  

In de peiling werd gevraagd of er personen in het huis waren die niet naar school gingen en naar 

werk zochten. Uit de antwoorden werd opgemaakt dat in 19% van de huizen er tenminste 1 
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persoon was die naar werk zocht. Dit kan niet gezien worden als het officiële 

werkloosheidscijfer, want dat vergt een nauwkeurigere meting, maar wel als een indicatie 

daarvan. Bij 31% van de huizen waar Marrons woonden bleek er tenminste 1 persoon naar werk 

te zoeken. Bij Creolen was dat 24%, bij Hindostanen 17%, bij Gemengden 15% en bij Javanen 

13%. Er is in ieder geval meer werkgelegenheid nodig. In dit kader was 89% van de burgers het 

eens met de uitspraak: “Je krijgt alleen meer werkgelegenheid wanneer je het bedrijfsleven 

meer ruimte geeft om te produceren”.  Daarnaast was 79% het eens met de uitspraak “De 

vakbeweging komt niet voldoende op voor de werklozen”. Iemand merkte op dat de 

vakbeweging voor de werkenden op moeten komen i.p.v. de werklozen. Dat is uiteraard correct, 

maar om werkgelegenheid te scheppen zou je als vakbeweging ook voor de werklozen op 

moeten komen.  

Met de uitspraak “De ontwikkeling van het land moet meer gedragen worden door het 

bedrijfsleven en minder door de overheid” was 61% van de burgers in Wanica het eens. 

Daarentegen was 19% het er niet mee eens, terwijl 20% het moeilijk vond om aan te geven. In 

het denken over ontwikkeling zijn er inderdaad verschillende stromingen, maar in het algemeen 

wordt toch wel een belangrijke rol aan het bedrijfsleven toegekend en dat vindt de meerderheid 

van de bewoners van Wanica dus ook.  

Vertrouwen in instituten 

Evenals bij de peiling in Paramaribo werden een aantal vragen gesteld in welke mate men 

vertrouwen heeft in bepaalde instituten en organisaties. Daarbij hebben we een paar instituten 

gehandhaafd en anderen erbij gedaan (zie bijgevoegde grafiek). We veronderstellen dat de 

bevolking van Paramaribo en Wanica niet heel veel verschilt qua opvattingen over dit soort 

zaken, zodat we de uitkomsten ook kunnen vergelijken.  
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Het bedrijfsleven, de banken, en de kranten krijgen het meeste vertrouwen (bijna 60%) van de 

burgers van Wanica. De politie zit op 53%, de vakbeweging op 43% en in Facebook heeft 40% 

‘heel veel’ tot ‘een beetje’ vertrouwen. Wanneer we dit vergelijken met de uitkomsten van 

Paramaribo dan zien we dat de politie nu iets lager scoort (van 58% naar 53%), hetgeen te 

maken kan hebben met de recente misdragingen van een aantal voetballende leden van het 

korps. In Paramaribo had slechts 25% van de burgers nog voldoende vertrouwen in de regering 

en in Wanica bleef het steken op 25%. Ondanks de perikelen bij de Surinaamse Post Spaar Bank 

en andere bancaire issues bleek 59% van de burgers nog voldoende vertrouwen te hebben in de 

banken. Dat is veel meer dan de 40% in Paramaribo die in april ‘heel veel’ tot ‘een beetje’ 

vertrouwen in de Centrale Bank had. In Paramaribo had 61% voldoende vertrouwen in de 

media; deze keer is het begrip media wat concreter gemaakt door de kranten te noemen, waar 

57% van de burgers van Wanica nog voldoende vertrouwen in heeft.  
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SPSB, MINISTERSWISSELING EN BUNDELING AFRO-SURINAMERS 

NIKOS heeft in de periode van 17 tot en met 23 mei een opiniepeiling onder 1008 burgers in 

Wanica gedaan. Dit is het vierde en laatste artikel waarin wij de mening van de burgers over een 

aantal actuele zaken weergeven. 

Regering wordt gezien als kleine kliek die zichzelf bevoordeelt 

In veel Latijns Amerikaanse landen worden regelmatig opiniepeilingen gehouden. Dit gebeurt 

onder meer via de Latinobarometer. De Economist rapporteerde in het nummer van 18 

november 2018 het resultaat van zo een peiling. Daaruit bleek dat de burgers in veel landen 

minder geloof hechten aan de democratie die hun regering hen voorschotelt. De 

Latinobarometer heeft o.m. aan de burgers gevraagd of ze vonden dat de regering werkte voor 

het welzijn van het hele volk, of dat de regering in handen was van een kleine groep die zichzelf 

bevoordeelt. Gemiddeld vond 22% van de burgers in Latijns Amerika dat de regering werkt voor 

het volk, terwijl 73% vond dat een klein groepje zichzelf bevoordeelt. Wij hebben deze vraag 

overgenomen en het resultaat was dat 85% van de burgers van Wanica vindt “dat de regering in 

handen is van een kleine groep die zichzelf bevoordeelt”. Slechts 15% vindt dat “de regering zich 

inzet voor het welzijn van alle Surinamers”. De perceptie van de burgers over de intenties van de 

regering is dus niet gunstig. In dit kader is het tekenend dat 77% van de burgers in Wanica het 

eens waren met de uitspraak “Het schandaal bij de Surinaamse Post Spaar Bank laat zien dat de 

regering corruptie faciliteert in plaats van de corruptie te bestrijden”. Slechts 10% was het niet 

eens met deze uitspraak, terwijl 13% het moeilijk vond om er iets van te zeggen. 

Ministers of President? 

Pas geleden heeft er een herschikking van het kabinet plaatsgevonden, waarbij vier ministers 

zijn bedankt en vier anderen zijn aangetreden; ook is één minister naar een ander ministerie 

verhuisd. De president heeft nog steeds niet aangegeven waarom deze ministers zijn bedankt, 

maar bij de meesten was er grote druk vanuit de samenleving vanwege vermeende corruptie 

dan wel gebrek aan integriteit.  Wij hebben in dit kader de vraag gesteld “De president heeft de 

afgelopen jaren veel ministers gewisseld, maar de situatie schijnt niet te verbeteren. In welke van 

de volgende uitspraken kunt u zich het beste terugvinden?”. Daarbij kon men kiezen uit a) De 

president doet zijn best, maar de ministers stellen steeds teleur, b) De problemen liggen buiten 

Suriname en kunnen daarom niet opgelost worden, of c) De president is zelf het probleem en niet 

de ministers. Slechts 4% vindt dat de problemen buiten Suriname liggen, terwijl 29% vindt dat de 

president wel zijn best doet, maar de ministers teleurstellen. Opvallend is echter dat 66% van de 

burgers in Wanica vindt dat de president zelf het probleem is geworden.   

Bundeling Afro Surinamers 

Een andere actuele zaak betreft de bundeling van Creolen en Marrons door de politieke partijen 

ABOP en NPS. Ook hier hebben we een vraag met diverse opties aan de burgers voorgehouden. 

De vraag luidde “De NPS en ABOP zeggen dat ze de Creolen en Marrons samen willen bundelen 

tot een eenheid. In welke van de volgende uitspraken kunt u zich het beste terugvinden?” Men 

kon kiezen uit a) Etnische politiek is niet meer van deze tijd, je hebt nationale samenwerking en 
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eenheid nodig, b) Men probeert gewoon stemmen te winnen, of c) Het is een goede zaak dat 

men Marrons en Creolen samenbundelt. De laatste optie was duidelijk de optie die door de 

ABOP en NPS naar voren was geschoven, maar daar kon slechts 19% van de respondenten zich 

in terugvinden. 37% zag het als etnische politiek en vond dat die tijd voorbij was, terwijl 44% het 

als een poging om stemmen te winnen beoordeelde.  

In bijgevoegde tabel geven we aan wat de Creolen en Marrons zelf van de bundeling vinden. Het 

blijkt dat slechts een minderheid van de Creolen er warm voor loopt, terwijl de meerderheid het 

etnische politiek vindt of een poging om stemmen te winnen. Ook bij de Marrons is er geen 

meerderheid te vinden voor het idee, ofschoon er meer Marrons zijn dan Creolen die achter het 

idee staan. Ook hier vindt ruim een derde dat etnische politiek niet van deze tijd is of dat het 

gaat om een verkiezingsstunt. De achterban van de NPS lijkt niet warm te lopen voor het idee, 

want een kwart vindt het een goede zaak, terwijl drie kwart het niet van deze tijd of een 

verkiezingsstunt vindt. Bij de ABOP achterban is er wat meer ondersteuning, maar nog steeds 

geen meerderheid. De ABOP en NPS moeten dus oppassen dat het idee niet ‘back-fired’ en ze 

juist kiezers kwijt raken i.p.v. aantrekken. Ze zouden de samenbundeling waarschijnlijk beter 

hebben kunnen overlaten aan de culturele verenigingen, want nu ziet de meerderheid van de 

kiezers het als etnische politiek of als een kennelijk doorzichtige poging om stemmen te trekken. 

Die stemmen zullen primair bij andere partijen met veel Creolen en Marrons vandaan moeten 

komen en dat betekent in de praktijk vooral de NDP. U ziet de mening van de NDP aanhangers 

ook in de tabel. 

Tabel: Mening van de burgers in Wanica over de bundeling van Marrons en Creolen 

 

 

Etnische politiek is  

niet van deze tijd 

Poging om stemmen 

 te winnen 

Samenbundeling is  

een goede zaak 

 

Totaal 

Partijvoorkeur     

NPS 38% 36% 26% 100% 

ABOP 36% 19% 45% 100% 

NDP 40% 45% 15% 100% 

     

Etnische groep     

Creolen 36% 45% 19% 100% 

Marrons 35% 29% 36% 100% 

 

Tot besluit 

Aan het eind van deze serie moeten we de burgers van Wanica bedanken die spontaan hun 

medewerking hebben verleend en wiens mening wij naar eer en geweten door hebben gegeven.  

 


