
 
 
 
 
 
Verslag van de jury voor de Surinamistiekprijs 2010 
 
Op 6 november jl. werd bij tijdens IBS-colloquium ‘De wetten van de jungle’ in het 
Tropentheater van het KIT, Amsterdam, de Surinamistiekprijs 2010 (een vijfjaarlijkse prijs) 
uitgereikt aan Prof. dr. Gert J. Oostindie.  
 
De procedure van de prijs liep als volgt: 
In maart 2010 werd een onafhankelijke jury ingesteld door het IBS-bestuur, bestaande uit één 
vertegenwoordiger van het IBS-bestuur, één lid van de OSO-redactie, en één extern lid. In 
april/mei 2010 werd er een oproep voor nominaties verspreid via verschillende websites en 
ging deze per post naar de OSO- abonneelijst.  
Naar aanleiding van de oproep voor nominaties kwamen er 10 nominaties binnen, zowel van 
de jury als ook van externe geinteresseerden. Een deel van de nominaties was voorzien van 
een motivatiebrief. Gezien het relatief kleine vakgebied was de jury niet verrast over het 
kwantitatief geringe aantal genomineerden. De nominaties en motivaties hiervoor waren 
serieus en kwalitatief onderbouwd. Twee van de genomineerden vielen evenwel meteen af, 
omdat ze niet aan het criterium ‘gepromoveerd’ voldeden. De kwaliteit van de overigen vond 
de jury hoog. 
 
Na overleg viel uiteindelijk de keuze van de jury op Gert Oostindie, die aan de gehandhaafde 
criteria veruit het meeste voldeed. De keuze van de jury werd met een motivatiebrief 
voorgelegd aan het bestuur van het IBS dat deze keuze goedkeurde.  
 
Motivatie van deze keuze van de jury is als volgt: 
 
Gert Oostindie is een pur sang wetenschapper, die nationaal en internationaal gericht is. Hij 
heeft een voortreffelijke publicatielijst, bestaande uit 16 monografieën (5 als enige auteur, 7 
als coauteur met één andere, en 4 met meerdere auteurs), 8 geredigeerde boeken, bijna 200 
artikelen en meer dan 100 boekrecensies. Niet alle publicaties gaan direct over Suriname, 
maar de thema’s die erin behandeld worden, zijn ook voor de Surinamistiek relevant. Zijn 
vele boeken zijn richtinggevend in zowel de wetenschap als in de samenleving en de politiek. 
Hij is geografisch breed van oriëntatie en veelzijdig in zijn onderwerpskeuze. Hij bespeelt 
bovendien een uitgebreid register aan thema’s die in de historische en de sociale 
wetenschappen spraakmakend zijn. Hij durft de discussie aan te gaan en is niet bang om zich 
te begeven op paden waarop andere zich niet zouden wagen. Hij is niet alleen academisch 
actief, maar ook publieksgericht, en geldt als de bekendste ambassadeur van de Caraïbistiek 
in Nederland. Dit is een uitgelezen moment om hem voor zijn prestaties te onderscheiden. 
 
De Surinamistiek prijs omvat een kunstwerk en een geldbedrag van €1000,-. IBS heeft 
speciaal voor de gelegenheid een kunstwerk laten maken door de schilder Vincent Jong Tjien 
Fa (1970). De schilder, die onder de naam Vince werkt, kreeg de opdracht mee om het logo 
van IBS, de maluana, te verwerken in het kunstwerk.  
 
 
 



Het kunstwerk met de naam Milan werd op 6 november uitgereikt aan de winnaar van de 
Surinamistiekprijs. Jong Tjien Fa is geboren en tot zijn 13e opgegroeid in Suriname.  
 

 
 
Daarna woonde hij in Sint Maarten en Curaçao totdat hij in Nederland zijn studie 
geneeskunde begon eind jaren ’80. Hij combineert zijn werk als arts met het kunstenaarschap. 
Jong Tjien Fa schildert niet alleen maar fotografeert, maakt mozaïeken, doet aan 
beeldhouwen en grafische vormgeving. Zijn schilderijen worden gekenmerkt door portretten 
waarin allerlei veelkleurige vlakken en patronen in verwerkt zijn. Ondanks de veekleurigheid 
en diverse patronen weet Jong Tjien Fa toch eenheid en harmonie te creëren. Meer informatie 
vindt u op zijn website: http://vincejtf.com/ 
 

 
Jury-lid Ellen Ombre overhandigt de bijbehorende oorkonde aan Gert Oostindie. 


