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MamaMama Sranan, standbeeld in Paramaribo. Een moeder (Suriname) houdt haar vijf 
kinderenkinderen (de bevolking van het land) op de arm. Dit beeld is vervaardigd door de 
beeldhouwerbeeldhouwer Jozef Klas en is op 15 oktober 1965 onthuld door Koningin Juliana. 
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FuFu memre papa Koenders, oom Wün Bos Verschuur, 
ClemensClemens R. Biswamüre nanga ala den sma di waka apasi 
sansan den sort Spesrutu w'e memre Masra Eddy Bruma, di 
sintasinta kon na wan den gronprakseri fu Bos Verschuur 
nangananga Koenders fu yepi tyari Srefidensi kon gi Sranan. 

"Social"Social science deals with problems of biography, of 
historyhistory and their intersections within social structures ". 

C.W.. Mills (1959) 
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Woordd vooraf 

Aann het besluit om een proefschrift te schrijven kunnen verschillende motieven 
tenn grondslag liggen. Een legitiem motief is een bijdrage te leveren aan de ont-
wikkelingg van het vakgebied of aan de vooruitgang van de wetenschap. Mijn 
motievenn zijn niet in de eerste plaats door deze overwegingen ingegeven, maar 
veell  meer door de behoefte om dit deel van de Surinaamse geschiedenis, het 
ontstaann en de ontwikkeling van het nationalisme, te doordenken op consequen-
tiess voor de toekomst van Suriname. De consequenties zie ik vooral op het ge-
biedd van onderwijs en educatie, met name het aspect van civiele educatie. 
Beginn 1995 vatten mijn vriend drs. Michel van Rey en ik het plan op om een 
boekk te schrijven over het nationalisme in Suriname. Helaas haakte hij vroegtij-
digg af vanwege bijzondere omstandigheden. Ik besloot om dit interessante pro-
jectt verder alleen uit te voeren. 
Inn 1995, 1996 en 1998 bezocht ik Suriname om archiefstukken over het natio-
nalismee te bestuderen en gegevens te verzamelen, contacten te leggen met in-
formantenn en enkele interviews af te nemen. 
Vanaff  1995 heb ik literatuur- en archiefonderzoek verricht, waarbij vooral mate-
riaall  uit het Rijksarchief in Den Haag bijzonder waardevol bleek te zijn. Ook 
zijnn er gesprekken gevoerd met informanten die betrokken waren bij activiteiten 
vann de nationalisten in Nederland en Suriname. 

Eenn woord vooraf is in de eerste plaats bedoeld om de personen die op een of 
anderee wijze behulpzaam zijn geweest bij het tot stand komen van dit proef-
schriftt te bedanken. Als eerste wil ik degene bedanken die mij geïnspireerd heeft 
omm dit onderwerp voor mijn proefschrift te kiezen. Michel van Rey wil ik be-
dankenn voor zijn waardevolle opmerkingen aan het begin van het traject. De 
groepp van meelezers bestaande uit drs. R.R. Donk, drs. S. van Horn-Gooswit, dr. 
A.. Loor, mr.drs. F. Moll, dr. H. Ramsoedh, die vanaf het begin mijn teksten van 
commentaarr en aanwijzingen voorzagen, ben ik bijzonder dankbaar. Tot deze 
groepp reken ik ook dr. Eddy Campbell en dr. Ferdy Derveld. Ik ben hen in het 
bijzonderr erkentelijk voor de energieke wijze waarop ze mij behulpzaam zijn 
geweest.. Drs. Lucia Nankoe wil ik in het bijzonder bedanken voor haar morele 
steunn en stimulans in de laatste fase van dit proefschrift. Op haar vriendelijke en 
overtuigendee wijze wist ze me steeds op de planning te attenderen. 
Dee vele andere personen die commentaar hebben gegeven op delen van de tekst 
enn mij van informatie hebben voorzien wil ik ook hier bedanken. 
Dee toenmalige ambassadeur van de Republiek Suriname, drs. E. Azimullah die 
mijj  toegang gaf tot zijn collectie boeken en krantenartikelen. Dr. H. Fernandes-
Mendess stelde zijn verzameling boeken en documenten ter beschikking. 
Hugoo Overman, een van de oprichters van Wie Eegie Sarde in Suriname, ben ik 
zeerr erkentelijk. Ik heb nimmer tevergeefs een beroep op hem gedaan. Hij was 
steedss bereid om mij uit zijn uitstekend geheugen van informatie te voorzien. 
Zess andere personen in Suriname wil ik hier niet onvermeld laten. Mr. Eddy 
Bruma,, die bereid was mij van aanvullende informatie te voorzien en bepaalde 
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documentenn ter beschikking te stellen. Hij heeft de verschijning van dit proef-
schriftt helaas niet meer mogen meemaken. Mevrouw H. Bruma-Johanns, die mij 
waardevollee informatie heeft gegeven over de activiteiten van de nationalisten in 
Suriname.. Mijn vrienden drs. Murvyn Sijlbing die mij met het veldwerk heeft 
bijgestaann door het afnemen van interviews en door aanvullend materiaal voor 
mijj  op te zoeken en Rufus Blufpand die de teksten kritisch heeft doorgelezen en 
vann commentaar heeft voorzien. Drs. Walther Dwarkasing die de concepttekst 
heeftt doorgenomen en ook voor de foto van de omslag van dit boek heeft ge-
zorgd.. Mevrouw Y. Raveles-Resida, die mij de dagboeken van haar overleden 
echtgenoott R. Dobru ter hand stelde. 
Dee Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), mijn werkgever, ben ik erken-
telijkk voor de royale wijze waarop ik van een aantal faciliteiten gebruik mocht 
maken.. De medewerk(st)ers van de bibliotheek van het Instituut voor Leerplan-
ontwikkeling,, Bea ter Heege, Henna Bosveld en Freddy Westerhof, die steeds 
bereidd waren mij van de nodige literatuurinformatie te voorzien. Asjen van Dijk, 
medewerkerr van de afdeling A&I , die mijn steun en toeverlaat was bij het oplos-
senn van computerproblemen. Wally Schouwink die volstrekt onmisbaar was en 
veell  tijd heeft gestoken in het persklaar maken van het manuscript. Bij de finis-
hingg touch hebben drs. Albert Kamer, dr. Varina Tjon A Ten en drs. Hein Eer-
sel,, een belangrijke bijdrage geleverd. 
Eenn speciaal woord van dank gaat uit naar prof.dr. H.E. Lamur, mijn promotor. 
Hijj  is vanaf het begin van het schrijven van dit proefschrift enthousiast en be-
trokkenn geweest en hij heeft mij door zijn stimulerende opmerkingen steeds op 
hett rechte pad weten te houden. Zijn evenwichtige oordelen hebben mij altijd 
geïnspireerd.. Ik wil hem vooral bedanken voor het vertrouwen dat hij in mij 
stelde,, vanaf het eerste contact over dit proefschrift. 
Mij nn co-promotor prof.dr. Meindert Fennema ben ik bijzonder erkentelijk voor 
zijnn begeleiding en ondersteuning. Het kan haast geen toeval zijn dat bij het 
schrijvenn van een dissertatie over het Surinaams nationalisme juist een Fries 
betrokkenn is. 
Lastt but not least, wil ik dank uitbrengen aan mijn ouders en aan het thuisfront: 
Pa,, zaliger, en ma, zonder julli e zorg, opvoeding en toegewijde stimulans had ik 
ditt niet kunnen bereiken. Joyce, Robert, Arnold, Ninan en Gaby, die mij gedu-
rendee al de jaren van het schrijven, en de ongemakken die het met zich mee-
bracht,, hebben gesteund. Gaby wist op school te vertellen dat mijn werk bestond 
uitt het schrijven van een boek over Suriname. Deze steun was onontbeerlijk om 
dezee taak te volbrengen. 

Hengelo,, september 2003 
Edwinn K. Marshall. 
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1.. Theoretische verantwoording en probleemstelling 

Nationalism,Nationalism, too, is a force whose complexities are so great that it may be approached and 
interpretedinterpreted in different ways. It is a complicated subject for which there are no instant clarifi-
cations. cations. 

LouisLouis L. Snyder 

1.11 Het onderwerp en het doel van de studie 

Dee jaren na de Tweede Wereldoorlog staan, in historisch perspectief, bekend als 
dee periode van de dekolonisatie en van de opkomst van het nationalisme in Azië, 
Afrikaa en het Caraïbisch gebied (Emerson, 1966; Barraclough, 1976; Grimal, 
1978;; Van den Boogaart, 1982; Van Goor, 1987; Young, 1990). 
Overr het nationalisme als ideologie en als sociale beweging, in zowel Europa als 
inn de landen van de Derde Wereld, zijn uitvoerige monografieën geschreven. In 
studiess over het dekolonisatieproces in voormalige Nederlandse koloniën, heeft 
dee geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van het Indonesisch natio-
nalismee zowel van Nederlandse als Indonesische historici en sociale weten-
schapperss ruime aandacht gekregen (Blumberger, 1931; Pluvier, 1953; Dahm, 
1966;; Wertheim, 1978; Klooster, 1985; Van Miert, 1995). 
Doorr het ontstaan van nationalistische bewegingen in Indonesië gingen vele 
Indonesiërss een nieuwe visie op het eigen verleden ontwikkelen. Het ontwakend 
zelfbewustzijnn uitte zich in het zoeken naar een eigen identiteit die zich zowel 
opp het heden als op de toekomst richtte (Klooster, 1985). 
Ookk over het nationalisme in het Caraïbisch gebied zijn goed gedocumenteerde 
studiess verschenen (Desprès, 1967; Ryan, 1972; Hintzen, 1981). Zo beschrijft en 
analyseertt Desprès2 het nationalisme in Guyana, doet Ryan3 dat voor het naoor-
logsee nationalisme in Trinidad en Tobago en wijdt Hintzen4 een comparatieve 
studiee aan de twee landen Guyana en Trinidad & Tobago. 
Naastt deze studies bestaan er talrijke boeken en artikelen over het cultureel en 
politiekk nationalisme en het proces van natievorming en identiteitsontwikkeling 
inn het Britse Caraïbisch gebied (Bell, 1964; Ferkiss, 1971; Nettleford, 1972; Bell 
enn Freedman, 1974; Mintz, 1976; Magid, 1989; Knight, 1990; Clarke, 1991; 
Williams,, 1991; Eriksen, 1992; Premdas, 1993). De stroom aan publicaties lijk t 
nogg lang niet opgedroogd. 

Voorr wat Suriname betreft, is er tot op hedenn echter nog geen wetenschappelijke 
studiee verschenen die het nationalisme in dit land als beweging en ideologie als 

11 Louis L. Snyder. Varieties of nationalism: A comparative View. Illinois , 1976. 
22 Leo A. Desprès. Cultural pluralism and nationalist politics in British Guyana. Chicago, 1967. 
33 Selwyn D. Ryan. Race and nationalism in Trinida d and Tobago: a study of decolonization in a multi-racia l society. 

Torontoo and Buffalo, 1972. 
44 Percy Claude Hintzen. Capitalism, Socialism, and Socio-Political Confrontation in Multi-Racia l Developing 

States::  A Comparison of Guyana and Trinidad , dissertation. Yale University, 1981. 
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centraall  thema van binnenuit integraal inventariseert en analyseert. Wel zijn 
verschillendee artikelen verschenen waarin aspecten van het nationalisme en het 
dekolonisatieprocess van Suriname aan de orde zijn gesteld (Voorhoeve en Van 
Renselaar,, 1962; Boedhoe, 1983; Derveld, 1986; Oostindie, 1986; Egger, 1993; 
Hoefte,, 1995; Ramsoedh, 1995; Meel, 1998; Lamur, 2001). Op publicaties van 
tweee auteurs die het Surinaams nationalisme in hun publicaties als thema hebben 
zall  ik kort ingaan.5 Meel (1999) beschrijft en analyseert het Surinaams nationa-
lismee tegen de achtergrond van de Nederlands-Surinaamse betrekkingen in de 
periodee 1954-1961. Het centraal thema van zijn proefschrift is de betrekkingen 
tussenn Nederland en Suriname in het licht van het dekolonisatieproces. De Suri-
naamsee nationalisten hebben in dit kader niet alleen hun stem laten horen, maar 
ookk acties ondernomen om de bevolking te mobiliseren voor staatkundige onaf-
hankelijkheid.. Deze auteur maakt voornamelijk gebruik van archiefbronnen en 
laatt de nationalisten zelf nauwelijks aan het woord, hoewel hij verschillende 
interviewss heeft afgenomen. De wil het Surinaams nationalisme vooral van bin-
nenn uit beschrijven en analyseren, waarbij het Surinaams nationalisme wordt 
gezienn als een authentieke beweging waarin de nationalisten zich in verschil-
lendee organisatievormen hebben gemanifesteerd en zich hebben beijverd voor 
dee staatkundige onafhankelijkheid. Ik heb me daarom zowel gebaseerd op ar-
chiefbronnenn als op interviews met betrokkenen. Dit heeft consequenties voor 
dee interpretatie en inkadering van de gegevens. Verspreid in dit proefschrift zal 
wordenn ingegaan op de verschillen in inzichten. Typerend in het verschil van 
benaderingswijzenn tussen Meel (1999) en schrijver dezes, is dat Meel het ont-
staann van het Surinaams nationalisme laat beginnen in Nederland (Meel, 
1999:176),, terwijl in mijn benadering Surinaams nationalisme een authentieke 
antikolonialee beweging is, die zijn vroegste wortels in Suriname zelf heeft (zie 
hoofdstukk 2). Opvallend is echter ook dat hij de ontwikkelingen in de politieke 
takk van het nationalisme (PNR) nauwelijks bespreekt. In zijn dissertatie komen 
thema'ss aan de orde als de sociale en culturele verworvenheden van Wie Eegie 
Sanie,, nationale symbolen, culturele betrekkingen tussen Suriname en Neder-
landd en ideologische aspecten van het nationalisme. Op zichzelf is deze beper-
kingg verklaarbaar omdat de auteur de Nederlands-Surinaamse betrekking in de 
periodee 1954-1961 analyseert. De politieke tak van het nationalisme organi-
seerdee zich in 1961 in de opgerichte Partij van de Nationalistische Republiek 
(PNR).. Maar ook in latere publicaties geeft de auteur geen blijk echt belangstel-
lingg te hebben voor het politieke aspect van het nationalisme in het proces van 
staatkundigee onafhankelijkheid en natievorming. Zowel Meel (1999) als Jansen 
vann Galen (2000) leggen het accent te eenzijdig op het cultureel aspect van het 
nationalisme. . 

55 P. Meel heeft in hoofdstuk IV van zijn proefschrift: "Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-
Surinaamsee betrekkingen 1954-1961". Leiden, 1999, enkele aspecten van het Surinaams nationalisme behandeld 
enn ook John Jansen van Galen heeft een boek geschreven over  het Surinaams nationalisme "Hetenachtsdroom. 
Suriname,, erfenis van de slavernij"  Amsterdam/Antwerpen, 2000. 
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Hett is waarschijnlijk dat deze eenzijdigheid ook te maken heeft met deze meer 
aansprakelijkee en "exotische" kant van het Surinaams nationalisme. Hierdoor 
wordtt een onvolledig beeld geschetst van de rol en betekenis van het Surinaams 
nationalismee in het dekolonisatieproces. Het cultureel nationalisme was primair 
gerichtt op het herontdekken van de eigen Surinaamse culturele waarden en nor-
men,, terwijl het politiek nationalisme streefde naar staatkundige zelfstandigheid 
inn casu het verbreken van de koloniale relatie met Nederland. Onvoldoende 
komtt in de genoemde publicaties het verband tussen het culturele en politieke 
nationalismee tot uiting. Deze eenzijdige benadering laat dan ook onvoldoende 
zien,, dat zowel het cultureel- als het politiek nationalisme, een organisch geheel 
vormenn als reactie op de koloniale repressie en gericht waren op zelfverwerke-
lijkin gg en bevrijding van de Surinaamse mens en onafhankelijkheid van het land. 
Jansenn van Galen (2000) heeft een zeer goed en boeiend journalistiek werk ge-
schrevenn waarbij hij, vooral gebruik makend van interviews met nationalisten, 
eenn beeld schetst van het cultureel nationalisme in Nederland en in mindere ma-
tee in Suriname. Hij schetst geen historisch-chronologisch beeld van het (cul-
tureel)) nationalisme, maar gaat in zestien hoofdstukken, te beginnen bij de ge-
boortee van Boni, in op verschillende aspecten van dit nationalisme. Daarbij laat 
hijj  geïnterviewden ruim aan het woord, maar mist de verbinding tussen "oral 
history""  en gedocumenteerde bronnen en die tussen het cultureel het politiek 
nationalisme.. De schrijver geeft aan dat zijn werk journalistiek is en geen we-
tenschappelijkee publicatie (Jansen van Galen, 2000:69). Hij weet als journalist 
naarr mijn mening een goede en meeslepende sfeertekening van het Surinaams 
cultureell  nationalisme neer te zetten. Verspreid over de verschillende hoofdstuk-
kenn van mijn studie zal ik ingaan op beweringen en opvattingen van deze auteur. 

Dezee studie wil het Surinaams nationalisme integraal bestuderen tegen de ach-
tergrondd van het belang van deze kennis voor de ontwikkeling van Suriname 
doorr een kritisch wetenschappelijke analyse van het historisch materiaal. In Su-
rinamee zelf wordt het belang van de geschiedschrijving en de betekenis hiervan 
voorr het geschiedenisonderwijs onderkend. Zo werd op het nationaal sympo-
sium,, dat in 1985 in Paramaribo werd gehouden, geconcludeerd dat "de ver-
nieuwingnieuwing van de geschiedenis en het geschiedenisonderwijs in Suriname volle-
digdig in dienst moeten staan van de emancipatie van de bevolking en de natievor-
ming". ming". 
Dee ontwikkeling van het nationalisme in Suriname zal ik voorts vergelijken met 
dee ontwikkeling in enkele andere landen in het Caraïbisch gebied. Het betreft 
landenn met een gelijksoortige (multi-etnische) samenstelling van de bevolking 
waarr de periodisering van de opkomst van de nationalistische bewegingen en de 
aardd van het nationalisme een reactie was op de koloniale politiek. 

66 B. Scholtens. Opkomende arbeidersbeweging in Suriname. Nijmegen, 1986, p. 8. 
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Dee Britse Caraïben: Guyana, Trinidad & Tobago en Jamaica voldoen het best 
aann deze voorwaarden. Wie zich met nationalisme als maatschappelijk ver-
schijnsell  bezighoudt, zal spoedig merken dat er van dit fenomeen geen eendui-
digee definitie is te geven. Hoewel er een omvangrijke literatuur bestaat, is het 
wetenschapperss niet gelukt om het verschijnsel nationalisme eenduidig te de-
finiëren.finiëren. Dit heeft te maken met het feit dat "nationalistische bewegingen" geen 
eenduidigee ideologie presenteren op bijvoorbeeld staatkundig, politiek of eco-
nomischh gebied. Nationalisme als verschijnsel is kennelijk zo situationeel- en 
contextgebondenn dat pogingen om ordening in de verschillende vormen ervan 
aann te brengen vaak iets gekunsteld hebben. 
Nationalismee als beweging omspant vele landen in zowel Europa, Azië, Afrika 
enn Amerika en kent daardoor vele verschijningsvormen. Zo wordt het nationa-
lismee in Europa door Gellner (1983) en Anderson (1983) vooral in verband ge-
brachtt met modernisering, vernieuwing en industrialisatie. Gellner analyseert het 
nationalismee vanuit een functionalistische benadering, terwijl Anderson het na-
tionalismee analyseert vanuit een historisch-psychologische optiek. 
Ernstt Gellner (1994:9) definieert nationalisme als "een hoofdzakelijk politiek 
principeprincipe dat ervan uitgaat dat politieke en nationale identiteiten samen moeten 
vallen".vallen". Een belangrijk strategisch aspect in deze definitie is dat het nationa-
lismee primair geanalyseerd moet worden als een politiek-historisch verschijnsel. 
Hierdoorr wordt het mogelijk om nationalisme te onderscheiden van maatschap-
pelijkee verschijnselen als samenhorigheid, effectieve bindingen van mensen met 
dezelfdee taal of cultuur of folkloristische activiteiten. De definitie van Gellner 
zegtt alleen dat de wereld het best op een bepaalde manier geordend kan worden 
enn wel zodanig dat volkeren samenvallen met staten. Naties worden door hem 
opgevatt als cultuurhomogene groepen. Anderson (1995:16) beziet het begrip 
natiee in antropologische zin en definieert die als "een verbeelde gemeenschap, 
waarinwaarin de meeste leden elkaar nooit zullen ontmoeten, maar dat er toch in de 
geestgeest van ieder lid het beeld van hun gemeenschappelijkheid bestaat". 
Eenn probleem in de definitie van Gellner is dat het begrip "staat" juridisch-in-
stitutioneell  omschreven kan worden in termen van het internationaal recht, maar 
datt het begrip volk of natie -vooral in een multiculturele context- moeilijker te 
omschrijvenn valt. 

Gellnerr verklaart de opkomst van het nationalisme (in Europa) als een vorm van 
moderniseringg en rationalisering die functioneel was voor de industriële samen-
leving.. Ik ben het met Gellner eens dat nationalisme primair als een politiek-
historischh verschijnsel moet worden geanalyseerd. Dit geldt ook voor het cultu-
reel-nationalismee dat gezien moet worden als een politiek antwoord op een 
maatschappelijkee uitdaging. 

Ernstt  B. Haas. What is nationalism and why should we study it? In: International Organization 40, 3, Summer 
1986. . 
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Dee zal echter de definitie van Gellner niet als uitgangspunt nemen van mijn ana-
lysee van het Surinaams nationalisme, mede vanwege het feit dat zijn vertoog 
voorall  betrekking heeft op het Europees nationalisme en daardoor minder bruik-
baarr is voor de multiculturele samenleving in het dekolonisatieproces. 
Hett nationalisme in de landen van de Derde Wereld was echter niet zozeer ge-
richtt op modernisering, maar had een antikoloniaal karakter. Het had in deze 
landenn niet alleen een rationele basis, maar deed ook een bijzonder appèl op 
emotiess en gevoelens van zelfrealisatie. 
Nationalismee in emancipatorische zin, heeft na de Tweede Wereldoorlog een 
belangrijkee rol gespeeld in het dekolonisatieproces in Afrika, Azië en het Caraï-
bischh gebied. Hierdoor onderscheidt het nationalisme in de Derde Wereld zich 
vann het Europeess nationalisme. Het nationalisme in de Derde Wereld richtte zich 
primairr tegen vreemde politieke, economische en sociale overheersing. Politieke 
enn sociale strijd gingen hand in hand (Dawa Norbu, 1992).8 

Datt nationalisme steunde niet primair op een ontwakend nationaal-cultureel 
bewustzijnn van de bevolking, maar op het verlangen om het koloniale juk af te 
schuddenn op basis van het politieke nationaliteitsbeginsel en de behoefte aan 
lotsverbetering.99 Het nationalisme in de Derde Wereld begon met de bewustwor-
dingg van de toestand van fundamentele en structurele ongelijkheid tussen heer-
serr en overheerste die besloten lag in de koloniale verhoudingen, en streefde 
ernaarr om aan die toestand een einde te maken door zowel verzet, adaptatie en 
verweer.. De gekoloniseerde gebieden, met name die in Afrika maar ook die in 
delenn van het Caraïbisch gebied, waren het product van willekeurige grensafba-
keningen,, waarbij op geen enkele wijze rekening was gehouden met bestaande 
functionelee (stam)verbanden. Dit was een complicerende factor in het proces 
vann staatkundige onafhankelijkheid (zie hoofdstuk 6). 
Hett nationalisme in de Derde Wereld streefde vanuit deze bewustwording niet 
alleenn extern naar politieke ontvoogding, maar probeerde ook intern politieke 
vernieuwingg teweeg te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten die 
gerichtt waren op economische groei, emancipatie van de bevolking en sociale 
vernieuwingen. . 
Naa de staatkundige onafhankelijkheid stond het nationalisme in de landen van 
dee Derde Wereld voor de taak zich van emancipatorisch nationalisme tot staats-
nationalismee te ontwikkelen waarin nationale integratie centraal stond. Het anti-
kolonialismee werd in deze gevallen veelal gehanteerd als nationaal bindmiddel 
inn het proces van integratie. Dit is niet altijd gelukt. Na de staatkundige onaf-
hankelijkheidd namen de oude etnische tegenstellingen in belang toe en werden 
doorr politieke of religieuze leiders gebruikt in het proces van separatistische 
staatsvormingg (India/Pakistan, Oost-Europa). 

88 Dawa Norbu: Cultur e and Politics of Thir d World Nationalism. 1993, p. 23. 
99 S.W. Couwenberg. Nationaliteit en nationalisme, bron van integratie en desintegratie. Den Haag, 1994. 
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Niett alleen in veel landen van de Derde Wereld, maar ook in Europa is er een 
relatiee tussen etniciteit en nationalisme. In Europa, Afrika en Azië zijn er in di-
versee landen en gebieden neigingen tot separatisme, tot opsplitsing langs etni-
schee of religieuze scheidslijnen. Ter verklaring van de separatistische tendenties 
inn het huidige statenbestel wijst men op het feit dat dit stelsel vaak niet of on-
voldoendee beantwoordt aan de legitieme behoefte aan politieke en culturele 
zelfbeschikkingg van etnisch-culturele en andere minderheden. Nationalisme is 
alss politieke ideologie de expressie van de menselijke behoefte aan geborgen-
heid,, aan een eigen plek en een eigen identiteit. In zijn emancipatorische expres-
sie,, als nationale bevrijdingsbeweging vertolkt het nationalisme tenslotte de 
behoeftee aan collectieve bevrijding uit repressieve structuren en aan zelfbe-
schikkingg voor het eigen volk. De moderne staat als politieke onderneming 
vormtt de neerslag van een permanent en meervoudig integratieproces dat gericht 
iss op de emancipatie van de mens en het doorbreken van bepaalde verouderde en 
belemmerendee sociale structuren.10 

Hett nationalisme heeft in de negentiende en twintigste eeuw niet alleen een be-
langrijkee rol gespeeld in de staatsvorming als integratieproces, maar ook in de 
processenn van staatkundige differentiatie en desintegratie. Connor (1972)11 

spreektt over het nationalisme in Afrika over "nation-destroying" in plaats van 
"nation-building".. Nationalisme kan een bedreiging zijn voor groepen burgers, 
diee een eigen taal spreken en een eigen culturele identiteit beleven. Het nationa-
lismee dat een totale loyaliteit jegens de eigen natie vereist, verdraagt zich dan 
ookk slecht met de aanwezigheid van andere groepen met een eigen culturele 
identiteit.. In deze zin kan het nationalisme paradoxaal genoeg een bedreiging 
vormenn voor het individuele recht op beleving van de eigen culturele identiteit, 
waaronderr het gebruiken van de eigen taal. 
Hoewell  er geen eenduidige definitie te geven is van het verschijnsel nationa-
lisme,, is het gewenst om in het kader van dit proefschrift dit fenomeen in te ka-
derenn in het antikoloniale nationalisme van de landen van de Derde Wereld. 
Daaromm sluit ik me aan bij de definitie van Dawa Norbu (1992:26) over het na-
tionalismee in de Derde Wereld. Nationalisme is volgens hem: "a politicized so-
cialcial consciousness centred upon a common national identity rooted in a shared 
tradition,tradition, and the ideological belief in the structure of the modern nation-state 
asas the most efficacious instrument of national unity". 
Inn deze definitie staat centraal de nationale eenheid, die een functie is van de 
(nationale)) traditie. In de visie van Dawa Norbu is de essentie van het nationa-
lismee in de Derde Wereld, de versmelting van traditie en ideologie in een crisis-
situatie,, die leidt tot nationale eenheid, nationale zelfstandigheid en het verande-
renn van sociale, politieke en economische structuren. Mede aan de hand van de 
componentenn van deze definitie zullen de vraagstellingen worden geformuleerd. 

100 E. Zürcher. Nationalisme in de Derde Wereld. In: Nationalisme in de 3e Wereld, OSGN-Congres 1970. Assen, 
1970. . 

111 Connor Walker. Nation-building or Nation-destroying? In: World Politics, 24, no 3 (april 1972), p. 319-355. 
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Inn deze vraagstellingen zullen aan de orde komen de ideologische en institutio-
nelee kaders van het Surinaams nationalisme, de invloed hiervan op sociale, poli-
tiekee en economische structuren en de staatkundige zelfstandigheid. 

1.22 Probleemstelling 

Hett  centrale onderwerp van deze studie is het ontstaan en de ontwikke-
lingg van het nationalisme in ideologische en institutionele vorm, de 
maatschappelijkee reacties hierop en de bijdrage ervan aan de staatkun-
digee onafhankelijkheid en het proces van natievorming in Suriname. 

Dee centrale vraagstellingen van dit onderzoek worden dan ook als volgt gefor-
muleerd: : 
1.. Op welke wijze is het Surinaams nationalisme ontstaan en hoe heeft het zich 

ontwikkeldd in ideologische en institutionele vorm? 
2.. Wat waren de maatschappelijke reacties op het nationalisme? 
3.. Welke bijdrage heeft het nationalisme geleverd aan de staatkundige onafhan-

kelijkheid,, de sociaal economische orde en aan het proces van natievorming? 
Dezee vragen hebben betrekking op de activiteiten van de nationalisten en de 
ontwikkelingenn van het Surinaams nationalisme in Suriname en Nederland en de 
maatschappelijkee reacties hierop. Daarbij zal ik aandacht besteden aan moge-
lijkee discrepanties tussen gerealiseerde doelstellingen en intenties van de natio-
nalistenn en aan de wijze waarop die intenties en doelstellingen werden uitgedra-
gen.. Wat dit laatste betreft, dienden de nationalisten hun boodschap in een 
multi-etnischee samenleving uit te dragen. Ik zal nagaan op welke wijze ze ge-
probeerdd hebben om de verschillende etnische groepen bij het nationalisme te 
betrekkenn en in welke mate ze hierin geslaagd zijn. Ook wordt aandacht ge-
schonkenn aan de organisatorische kaders waarbinnen de nationalisten hebben 
geopereerd.. Bij het beschrijven en analyseren van deze ontwikkelingen zal ook 
wordenn nagegaan welke de invloed van het nationalisme is geweest op de staat-
kundigee onafhankelijkheid, de culturele en sociaal-economische ontwikkeling, 
hett politiek bestel en het proces van natievorming. Ook zal getracht worden om 
dee verschillende verschijningsvormen van het Surinaams nationalisme te verkla-
ren,, zover mogelijk in termen van theoretische en vergelijkende noties van het 
nationalismee en situationele componenten in de samenleving. 
Inn samenhang met de centrale vraagstelling komen de volgende subvragen aan 
dee orde: 
1.. Wat is de betekenis van het nationalisme op cultureel gebied? 

Iss het nationalisme in Suriname, zoals in veel andere Derde Wereldlanden, 
eenn reactie geweest op de koloniale overheersing en (cultuur-)politiek? Wat 
wass de inhoud van dit cultuurbeleid en welke (tegen-)acties heeft dit opge-
roepen?? Het in Suriname gevoerde assimilatiebeleid, dat tot doel had aan de 
gekoloniseerdenn het cultuurgoed van de kolonisator over te dragen, heeft te-
genkrachtenn opgeroepen (Ramsoedh, 1995b). De assimilatiepolitiek is niet 
consequentt doorgevoerd noch aan alle etnische groepen in gelijke mate op-
gelegd.. Wat was de inhoud van de koloniale cultuurpolitiek en hoe werd de-
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zee geïmplementeerd? Op welke wijze hebben de verschillende bevol-
kingsgroepenn hierop gereageerd? 
Inn deze studie onderzoek ik onder meer het antwoord van de nationalisten op 
dezee cultuurpolitiek van Nederland en de reacties die het opriep in de multi-
etnischee en multiculturele samenleving. 

2.. Wat is de betekenis van het nationalisme op politiek-staatkundig gebied? 
Eenn van de traditionele doelstellingen van het nationalisme in de jaren vijfti g 
enn zestig was het bereiken van staatkundige soevereiniteit (Smith, 1983; 
Roethof,, 1951).1 Verschilt het Surinaams nationalisme in dit opzicht wezen-
lij kk van nationalistische bewegingen in andere landen? Welke opvattingen en 
verwachtingenn hadden de nationalisten met betrekking tot de staatkundige 
onafhankelijkheid?? Welke visie hadden de nationalisten over de sociaal eco-
nomischee ordening van de samenleving? Zagen ze de staatkundige onafhan-
kelijkheidd als een eindpunt of als een noodzakelijke tussenstap op weg naar 
natievorming? ? 

3.. Wat is de betekenis van het nationalisme in het proces van natievorming? 
Inn de meeste gevallen is natievorming een centraal thema van het nationa-
lisme.. Om te kunnen nagaan of ook de nationalisten in Suriname natievor-
mingg als centraal thema hadden, zal de vraag naar de opvattingen van de na-
tionalistenn in Suriname over natievorming beantwoord moeten worden. 

1.33 Afbakening van deze studie 

Dezee studie omvat de periode van 1930 tot en met 1975. Het jaar 1930 is als 
beginjaarr van het Surinaams nationalisme gekozen, omdat er toen sprake was 
vann manifestaties van nationalisme. Dit kwam tot uiting in geschriften, uitspra-
kenn en acties. Er was dus sprake van een zekere mate van reflectie op het han-
delen,, gedragen door een nationalistische ideologie. De keuze voor deze afgren-
zingg impliceert niet, dat de periode vóór 1930 niet van belang is voor het be-
wustwordingsprocess van de Surinamers. 
Integendeel,, reeds vóór 1930 waren er allerlei haarden van verzet tegen het ko-
lonialisme,, vanaf de zestiende eeuw door de oorspronkelijke bewoners, de Indi-
anen13,, naar het slavenverzet en de Boni-oorlogen in de achttiende en negen-
tiendee eeuw14, het verzet van de contractarbeiders15, de Para-kwestie, het verzet 
vann de Paranen tegen gouverneur Jhr. M.A. de Savornin Lohman (1889-1891)16, 

122 Tegenwoordig meiken we dat er  wel sprake kan zijn van nationalisme, zonder  de directe koppeling met 
staalkundigee onafhankelijkheid, bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen , Aruba en de Franse Départements d'Outr e 
Mer. . 

133 S. Hira. Van Priary tot en met De Kom. De geschiedenis van het verzet in Suriname 1630-1940. Rotterdam, 19S2. 
144 W. Hoogbergen. De Boni-oorlogen, 1767-1860. Marronage en guerrill a in Oost-Suriname (proefschrift). Utrecht, 

1985. . 

155 B.S. Mitrasingh en R.M. Marhé. Mathura, Ramjanee en Raygaroo. Verzet tegen uitbuitin g en onderdrukkin g in 
Suriname.. Den Haag, 1978. 

166 R. van Lier . Samenleving in een grensgebied. Deventer, 1971, p. 255-269. 
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dee opstand van 12 mei 1891, het Killingercomplot: de mislukte staatsgreep van 
191017,, tot de arbeidsonlusten rond 1930.18 Aan deze verzetsactiviteiten lag 
evenwell  nog geen nationalistische ideologie ten grondslag; het betrof veeleer 
incidentelee verzetsacties tegen onderdrukking, uitbuiting en wanbeleid.19 Zo kon 
G.J.. Staal20 (gouverneur in Suriname tussen 1916-1920) nog schrijven: "Wordt 
dede vraag gesteld of er een nationalistische stroming is, die tot doel zou kunnen 
hebben:hebben: 'Suriname voor de Surinamers' of 'los van Nederland' dan moet gezegd 
wordenworden dat een dergelijke beweging niet eigen is aan de groep der Creolen". 
Alss verklaring voert hij aan de wijze waarop de staathuishouding in Suriname 
iss ingericht. Iedereen zou dezelfde rechten hebben en zich thuis voelen in Suri-
name.. Over de Aziaten en Creolen merkt hij op: "Het is een onweersprekelijk 
feit,feit, dat die Aziaten zich in Suriname thuis voelen; dat land is hun tweede Va-
derlandderland en wel een, waarin zij voorrechten genieten, die zij in hun eigen land 
nietniet hadden. Wat de Creolen betreft, is het iets oneigenlijks te denken aan de 
bestaanbaarheidbestaanbaarheid van een onafhankelijkheidsbeweging. Zij zijn Nederlanders, 
voelenvoelen zich Nederlanders en waarderen het dat te zijn ". 
Binnenn enkele jaren zouden met het optreden van Anton de Kom deze apodicti-
schee en propagandistische beweringen worden gelogenstraft. De jaren veertig en 
vijfti gg markeren de opkomst van het Surinaams nationalisme door de oprichting 
vann organisaties met een nationalistische inslag. 
Dee historische ontwikkeling beschrijf ik tot het jaar 1975, omdat met de staat-
kundigee onafhankelijkheid een van de belangrijkste doelstellingen van de natio-
nalistenn werd gerealiseerd. Maar ook né 1975 was de invloed van het nationa-
lismee merkbaar. Met name na de militaire staatsgreep van 1980 was deze in-
vloedd te merken in de vorming van het eerste burgerkabinet en in de regerings-
verklaringg van de regering Chin A Sen. 

1.44 Methodologie en bronnen 

Dee ontwikkelingen uit het verleden zijn een gegeven waar geen volk omheen 
kan.. Een volk kan er niet naar willekeur afstand van doen. Het verleden bepaalt 

177 Het Killinger  Kabaal in Suriname. Verslag van de merkwaardige zitting van het Hof van Justitie te Paramaribo op 
177 maart 1911. Openbare aanklager  versus F. Killinger  e.a. Uitgever. Joh. Blatz. Oranjestad, 1955. In het 
voorwoordd steh de auteur: "Het Killinger  Kabaal zoals dit in de volksmond bekend staat, doet ons weer  zien dat de 
zuchtt  naar  onafhankelijkheid, naar  vrijheid , de mens eigen zelfs vanaf de slaventijd steeds levendig is geweest 
onderr  de verschillende lagen van de Surinaamse bevolking en steeds daar  in een of andere vorm van zich heeft 
doenn spreken". 

188 B. Scholtens. Opkomende Arbeidersbeweging in Suriname. Doedel, Liesdek, De Sanders. De Kom en de 
werklozenonrustt  1931-1933. Nijmegen, 1986. 

199 Tot deze verzetsactiviteiten kan ook gerekend worden de actie van Simon E. Sanches die na de Tweede 
Wereldoorlogg in 1948, uit ontevredenheid over  het koloniaal beleid een "samenzwering tegen de staat smeedde". 
Hijj  achtte Nederland schuldig aan de wantoestanden in Suriname, maar  had geen plannen om de relatie met 
Nederlandd te verbreken. 

200 G.J. Staal. Stromingen in Suriname. In: West-Indische Gids, 1927, no. DC, p. 337-362. 
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voorr een belangrijk deel wat wij in het heden zijn. Om het heden te kunnen be-
grijpen,, moeten we het verleden kennen. De bekende Nederlandse historicus 
Johann Huizinga (1872-1945) heeft geschiedenis gedefinieerd als "de geestelijke 
vorm,vorm, waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden ".2l Het verle-
denn kan niet objectief worden weergegeven, maar is steeds een geïnterpreteerd 
verleden.. Het gaat steeds om een visie op en zingeving aan een verleden. Met 
dezee studie poog ik het Surinaams nationalisme te verstaan in het licht van het 
dekolonisatieprocess en de drang van elk volk naar bevrijding en zelfrealisatie. 
Hett Surinaams nationalisme kan gezien worden als een bepaald antwoord op de 
uitdagingenn van die periode. 
Mett deze studie en vanuit deze optiek is uiteraard het laatste woord over het 
nationalismee in Suriname nog niet gezegd. Er zullen zeker nog hiaten in het 
historischh materiaal aanwezig zijn, terwijl de zingeving van het materiaal door 
gewijzigdee omstandigheden en door andere uitgangspunten en blikrichtingen 
opnieuww en anders zou kunnen worden ingekleurd. 
KennisKennis over het verleden wordt verkregen uit bestaand materiaal. Dit materiaal 
kann bestaan uit verschillende soorten documenten, zoals schriftelijke en visuele 
bronnenn en mondelinge overleveringen (oral history). 
Inn deze studie heb ik gebruik gemaakt van twee soorten bronnen. In de eerste 
plaatss primaire bronnen. Deze bronnen kunnen verdeeld worden in: schriftelijke 
bronnen,, bestaande uit geschriften en documenten uit archieven, en orale bron-
nen,, in het bijzonder uitspraken van nationalisten en andere personen die recht-
streekss of zijdelings betrokken waren bij de opkomst van het nationalisme. 
Daarnaastt is gebruik gemaakt van secundaire bronnen over het nationalisme in 
hett algemeen en het Surinaams nationalisme in het bijzonder. De literatuurstudie 
overr het nationalisme was noodzakelijk voor een beter begrip van en meer in-
zichtt in alle facetten van de term nationalisme en voor het formuleren van een 
werkdefinitie. . 
Dee zoektocht naar archiefstukken en documenten die betrekking hebben op het 
Surinaamss nationalisme is vrij moeilijk geweest, mede vanwege de geringe toe-
gankelijkheidd van archieven in Suriname.22 Er is in ruime mate gebruik gemaakt 
vann bronnen in particulier bezit. Dit deel van het onderzoek was vrij arbeidsin-
tensieff  en had veel weg van een speurtocht naar ontbrekende delen van een leg-
puzzel.. Maar dat maakte het onderzoek juist boeiend en uitdagend. 
Inn Nederland is het Algemeen Rijksarchief (thans het Nationaal Archief) te Den 
Haagg een belangrijke leverancier van informatie geweest. Ook het Centraal 
Landsarchieff  te Paramaribo en het documentatiecentrum van het Surinaams 
Museumm bevatten waardevolle documenten. 

211 J. Huizinga. Over  de definitie van het begrip geschiedenis. In: P.B.M. Baas. Geschiedenis als wetenschap. Den 
Haag,, 1979, p. 29-37. 

222 Tijdens mijn onderzoek in Suriname in augustus 1996 vielen helaas waardevolle archieven op de Ministeries van 
Algemenee Zaken, Buitenlandse Zaken en De Nationale Assemblee ten prooi aan de vlammen. Dit had gelukkig 
geenn verstrekkende consequenties voor  mijn onderzoek. 
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Zoalss reeds gezegd, is als primaire bron voor deze studie ook gebruik gemaakt 
vann mondelinge overleveringen van personen die betrokken zijn geweest bij 
activiteitenn van de nationalisten. Om inzicht te krijgen in het gedachtengoed, de 
activiteiten,, motieven en de attitude van de nationalisten, heb ik uitgebreide in-
terviewss gehouden met bekende exponenten van het Surinaams nationalisme. 
"Orall  history" is in deze studie een belangrijke methode en bron geweest. 
Duu Bois-Reymond (1983:14-15) merkt over oral history als methode op:23 

"Kenmerkend"Kenmerkend voor mondelinge geschiedenis en biografisch onderzoek is htm 
subjectgerichtesubjectgerichte benadering. En dit niet alleen voor wat htm onderzoeksobject 
betreft,betreft, maar ook voor wat de onderzoekster of onderzoeker zelf betreft. [.....] 
GrofGrof gezegd gaat het om het verzamelen, presenteren en interpreteren van her-
inneringeninneringen van (oude) tijdgenoten van gebeurtenissen en belevenissen in de 
contextcontext van alledaagse ervaringen en levensgeschiedenissen". 
Scholtenss (1987), die zich in Suriname met de Surinaamse geschiedenis heeft 
bezigg gehouden, constateert dat oral history bij uitstek een geschikte techniek is 
omm de geschiedenis van vergeten groepen vast te leggen. Oral history kan aan-
vullendd en corrigerend werken en tot herinterpretatie van schriftelijke bronnen 
aanleidingg geven.24 

Niett alle respondenten waren in staat om spontaan gedetailleerde en specifieke 
informatiee te geven over de activiteiten van Surinaamse nationalisten in Neder-
landd en Suriname. Wel was het mogelijk om gegevens die uit andere bronnen 
warenn verkregen bij de informanten te verifiëren. Na informatie van mijn kant 
kwamenn de herinneringen bij de informanten los. Een vraag die voor de respon-
dentt geen inhoudelijke aanwijzingen bevatte, leidde meestal niet tot informatie. 
Ikk moest dus net voldoende informatie geven om het geheugen van de informant 
tee activeren. Visies over en waarderingen van gebeurtenissen zijn weergegeven 
vanwegee hun belang voor dit onderzoek. Geen enkele informant heeft om ge-
heimhoudingg van de eigen identiteit gevraagd. Toch heb ik besloten om de ver-
kregenn informatie met een zekere prudentie te behandelen, gelet op de klein-
schaligheidd van de bevolking en de onderlinge verhoudingen. 
Doorr deze studie wordt ook de emotionele betekenis van het nationalisme voor 
dee informanten blootgelegd. Veel informanten hebben het nationalisme als een 
zekeree bevrijding ervaren. Ze gaven in de interviews vaak te kennen: "door onze 
nationalistischenationalistische vorming hebben we geleerd dat wij ook mensen zijn die iets 
kunnenkunnen presteren en we hebben veel waarop we trots kunnen zijn ". 
Dee keuze van de gesprekspartners is vooral ingegeven door de verwachting dat 
zee over relevante informatie zouden beschikken. Daarom zijn voor het beschrij-
venn en analyseren van de activiteiten van de nationalisten personen uitgezocht 

233 M. du Bois-Reymond en T. Wagemakers (red). Mondelinge geschiedenis, over  theorie en praktij k van het gebruik 
vann mondelinge bronnen. Amsterdam, 1983 en Ronald J. Grele. International Annual of Oral History. 1990. 
Subjectivityy and MulticuKuralis m in Oral History. New York, 1992. 

244 B. Scholtens. Oral history in Suriname. In: SWI, Forum voor  kunst, cultuur  en wetenschap, juni 1987, jrg . 4, no. 1, 
p.. 63. 
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vann wie bekend is dat ze een bepaalde rol hebben gespeeld in het Surinaams 
nationalisme.. Enerzijds waren de namen van de informanten uit de schriftelijke 
documentenn te verkrijgen, anderzijds ben ik ook verwezen naar personen die 
overr bepaalde informatie beschikten. Een nadeel van deze werkwijze is dat de-
genenn die geen duidelijke functie, taak of positie hadden niet aan het woord zijn 
gekomen.. Ik meen dat dit in het kader van het doel van dit onderzoek geen be-
zwaarr behoeft te zijn. Om inzicht in de maatschappelijke reacties te verkrijgen 
zijnn ook personen in het onderzoek betrokken die toentertijd in woord en ge-
schriftt uitgesproken negatief reageerden op de activiteiten van de nationalisten. 
Naa enige tijd merkte ik, dat ik geen nieuwe informatie meer kreeg bij het inter-
viewenn van volgende informanten. De toegevoegde waarde van de laatste inter-
viewss was gering, in sommige gevallen zelfs afwezig. Op dat moment leek het 
mee gewenst om geen interviews meer af te nemen. Deze aanpak sluit aan bij de 
doorr Bertaux (1981) voorgestelde werkwijze, die hiervoor het begrip "saturation 
point""  gebruikt om het gewenste moment aan te geven. Daarna heb ik hooguit 
nogg incidenteel een informant geconsulteerd om enkele feiten of gebeurtenissen 
tee verifiëren. 
Dee betrouwbaarheid van de bronnen is voor de geschiedschrijving natuurlijk van 
groott belang. De betrouwbaarheid van schriftelijke bronnen werd door historici 
vaakk hoger aangeslagen dan die van orale bronnen (Ankersmit, 1984; Marwick, 
1989).. Toch is ook voorzichtigheid geboden met schriftelijke bronnen, omdat 
aann het gebruik hiervan ook bezwaren kleven. Ze representeren in sommige 
gevallenn een beperkte of bepaalde visie van de (dominante) heersende groepen 
(ambtenaren,, militairen, reizigers, missionarissen, veiligheidsdiensten). Dit is 
voorall  het geval als het gaat om onderzoek van bewegingen die hun activiteiten 
niett zelf hebben gedocumenteerd, zoals in het onderhavige geval. 
Omm het bezwaar van het gebruik van eenzijdige schriftelijke bronnen te onder-
vangen,, wordt het gebruik aangeraden van mondelinge bronnen (oral history) 
diee de gegevens aan de basis zouden representeren (Henige, 1982; Vansina, 
1985).. Daaraan kleven eveneens bezwaren. De mondelinge getuigenissen van 
mensenn worden vervormd door de tijd. Er treden vaak epische verdichtingen op 
rondomm personen en gebeurtenissen worden in de tijd gecomprimeerd. Het men-
selijkk geheugen is immers geen spons, maar selecteert, ordent en interpreteert 
verschillendee gegevens. Het probleem van de betrouwbaarheid en objectiviteit 
vann mondelinge bronnen speelt ook in dit onderzoek. De opvatting dat alleen 
schriftelijkee bronnen objectief en dus geschikt voor historische studie (Von der 
Dunk,, 1982; Lorenz, 1994) zijn, is thans verouderd. Tegenwoordig wordt alge-
meenn aanvaard dat ook schriftelijke bronnen de neerslag zijn van subjectieve, 
persoons-- of situatiegebonden waarnemingen. 
Scholtenss (1987) doet de volgende aanbevelingen om de betrouwbaarheid van 
oralee bronnen te vergroten: 
•• de gegevens vergelijken met andere bronnen; 
•• dezelfde vragen herhalen in een vervolginterview; 
•• letten op de interne consistentie van het verhaal; 
•• de informatie plaatsen in een ruimere context, zoals tijd, milieu en plaats. 
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Ikk heb deze aanbevelingen in dit onderzoek zoveel mogelijk gevolgd. Ik onder-
schrijff  de opvatting van Scholtens dat een geschiedschrijver van verschillende 
bronnenn gebruik moet maken (data-triangulatie) om tot een reconstructie van het 
onderzoeksobjectt te komen. Daarom heb ik in deze studie zoveel mogelijk het 
schriftelijkk materiaal getoetst aan mondelinge gegevens en omgekeerd. 
Inn dit proefschrift heb ik in het betoog een aantal Surinaamse gedichten gepre-
senteerdd over nationalisme en natievorming. De gedichten geven een goede indi-
catiee van de gevoelens en vormen de neerslag van de gedachten over nationa-
lismee en natievorming in de beschreven periode. 
Ikk ben het eens met Hugo Pos25 die in het toneelstuk "De tranen van den Uyl" de 
journalistt Jozef Slagveer (een van de slachtoffers van de 8 december moorden) 
inn 1982 laat zeggen: "Ik zal u wat zeggen, niet onze politici, maar onze dich-
tersters hebben ons de onafhankelijkheid gebracht, f.....J De bevrijding van binnen 
uit,uit, dat was het pijnlijk groeiproces waar we doorheen moesten, onze eigen Kra 
ontdekken,ontdekken, laat ik dat maar heel christelijk voor u met zoiets als ziel vertalen. 
ToenToen dat stadium eenmaal was bereikt, het gevoel van eenheid, van alles te kun-
nen,nen, toen was de onafhankelijkheid geen punt meer". 
Tenslottee iets over de in dit boek gebruikte spelling en de vertaling van het Sra-
nantongo.277 Indien er geciteerd wordt of als er sprake is van een eigen naam, heb 
ikk de oorspronkelijke, door de auteur gebruikte spelling gehandhaafd. In alle 
anderee gevallen heb ik de officiële spelling die door de regering is vastgesteld 
(SBB 15 juli 1986. nr. 40, besluit nr. 4501) gebruikt. 
Voorr de lezers die het Sranantongo niet beheersen, is een Nederlandse vertaling 
vann (geciteerde) teksten en gedichten opgenomen in Bijlage I. 

1.55 Opbouw van de studie 

Dezee studie heeft betrekking op het ontstaan en de ontwikkeling van het Suri-
naamss nationalisme en is historiografisch-analyserend van aard. Hoofdstuk 2 
behandeltt het ontwakend nationalisme op cultureel en politiek gebied in Suri-
name.. Het manifest nationalisme heeft zich op deze voedingsbodem kunnen 
ontwikkelen.. Hoofdstuk 3 besteedt aandacht aan de activiteiten van de Suri-
naamsee nationalisten in Nederland in georganiseerd verband. Hoofdstuk 4 be-
schrijftt en analyseert het nationalisme in Suriname, dat zich manifesteerde in 
organisatorischee verbanden en de maatschappelijke reacties daarop. Hoofdstuk 5 
steltt de evolutie van het cultureel nationalisme naar het politiek nationalisme aan 
dee orde. De activiteiten van onder meer de nationalisten in het kader van de 
staatkundigee onafhankelijkheid worden in hoofdstuk 6 beschreven. 

255 H. Pos. De ongewisse tijd . Haarlem, 1999, p. 115. 

266 H. Boerboom en J. Oosten. De 8-decembermoorden: slagschaduw over  Suriname. Den Haag, 1992. 
277 Sranantongo is de voornaamste Creooltaal van Suriname, die in de dagelijkse omgang door  vrijwe l iedereen wordt 

verstaann en gesproken. Een andere veel gesproken taal is het Sarnami-Hindustani dat vooral door  de Hindostanen 
gebruiktt  wordt. De meeste Surinamers zijn twee- of meertalig. 
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Inn hoofdstuk 7 wordt de ontwikkeling van de nationalistisch beweging in Suri-
namee vergeleken met die van drie landen in hett Brits-Caraïbisch gebied. Hoofd-
stukk 8 van deze studie bevat een balans van het Surinaams nationalisme. 
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2.. Het ontwakend nationalisme in Suriname 

NationalistNationalist movements originate and develop when something that is dear to a given people, 
theirtheir language and customs, is forcibly taken away from them, or when they suddenly realize 
thethe immense cruelty and injustice of some such past expropriation. 

KonstantinKonstantin Symmons-Symonolewicz 

2.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk onderzoek ik de wortels van het Surinaams nationalisme. Hier 
komenn dus de ideologie en de daarop gebaseerde activiteiten van de grondleg-
gerss van het Surinaams nationalisme aan de orde. De titel van dit hoofdstuk 
spreektt over het ontwakend nationalisme, waarmee bedoeld wordt dat er een 
manifestt bewustzijn ontstond bij individuen of groepen van mensen over een 
gedeeldee historie en een gezamenlijke toekomst. In de periode vóór 1930 zijn er 
individuelee en soms groepsmanifestaties geweest van cultureel nationalisme. 
Vann een staatkundig of politiek streven in nationalistische zin was echter nog 
geenn sprake. Na de Tweede Wereldoorlog werden de eerste tekenen van een 
politiekk nationalistisch bewustzijn manifest. Dit uitte zich in ideefin en uitspra-
kenn en daarmee corresponderende activiteiten. De kern van deze nationalistische 
ideeënn was: gemeenschappelijke lotsbestemming en verzet tegen koloniale on-
derdrukking.. Als voorloper, wellicht als fakkeldrager, van het politiek nationa-
lismee kan Anton de Kom genoemd worden. Hij was begin jaren dertig in staat 
grotee massa's op de been te brengen en opereerde vanuit een duidelijke maat-
schappijopvatting,, die politiek-ideologisch was ingekleurd. Cultureel nationalis-
tischh waren de activiteiten van Julius Koenders en Henny de Ziel, die zich voor-
all  verzetten tegen de gevolgen van de assimilatiepolitiek van de koloniale over-
heidd en zich beijverden voor het vergroten van het zelfrespect van de Afro-
Surinamer.. Zij legden de basis voor het cultureel nationalisme. Op het gebied 
vann het cultureel nationalisme zijn de activiteiten van Koenders en De Ziel te 
zienn als manifestaties van reeds lange tijd sluimerende en onder de oppervlakte 
levendee gevoelens over het zelfrespect en de verbondenheid met de grond bij de 
Creolen.. In dit geval is het minder voor de hand liggend om over ontwaken te 
spreken,, maar is er eerder sprake van een zich naar buiten toe manifesterend en 
wervendd cultureel nationalisme. 

Opp het politieke vlak ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog de beweging 
"baass in eigen huis" die streefde naar grotere autonomie binnen het rijksverband 
vann het Koninkrijk der Nederlanden. Deze stroming heeft het politiek bewust-

288 Konstantin Symmons-Symonolewicz. Nationalist movements: A Comparative View. Meadville, Pa, 1970, p. 5. 
299 Onder  meer  de beweging van Carl Paulus Rier  (1863-1917), die de Surinaamscbe Baptist Gemeente stichtte in 

18988 waar  hij  in net Sranantongo kon pieken. Hij  noemde de Creolen Ethiopièrs. In zijn emancipatierede van 1904 
kwamm hij  op voor  de eigen nationale en culturele identiteit van de Creool. 
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zijnn van Surinamers sterk beïnvloed, hoewel ze zeker geen revolutionaire opvat-
tingenn had. 
Haarr streven was nadrukkelijk niet gericht op het verkrijgen van de staatkundige 
onafhankelijkheid.. Ook de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad die de politieke 
enn maatschappelijke belangen van de Hindostanen en Javanen behartigde, is een 
exponentt van het ontwakend politiek bewustzijn onder deze groepen. Deze drie 
stromingen:: het radicaal politiek nationalisme van Anton de Kom, het cultureel 
nationalismee van Julius Koenders en het gematigd politiek-bestuurlijk nationa-
lismee van de Unie Suriname en de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad, dienen 
alss de fundamenten te worden beschouwd van de latere uitbouw van het natio-
nalisme,, dat streefde naar culturele en politieke zelfstandigheid. 
Dee representanten van het latere cultureel en politiek nationalisme zijn allen 
beïnvloedd geweest door de ideeën en activiteiten van Koenders, De Ziel, de lei-
derss van de beweging "baas in eigen huis" en de Hindostaans-Javaanse Centrale 
Raad,, waarbij met name Wim Bos Verschuur en Clemens R. Biswamitre een 
grotee bijdrage hebben geleverd aan het politiek bewustzijn van de jongeren. 

2.22 De voorloper  van het politiek nationalisme: Cornelis 
Gerhardd Anton de Kom (1898-1945) 

Antonn de Kom werd op 22 februari 1898 geboren in Paramaribo als zoon van 
eenn kleine landbouwer die tevens gouddelver was. Na de St. Paulusschool 
(Rooms-katholiekee Mulo-school) in Paramaribo doorlopen te hebben behaalde 
hijj  zijn diploma in de boekhouding en werkte onder meer als kantooremployee 
bijj  de Balata Compagnie Suriname en Guyana. Op 29 juli 1920 nam hij op ei-
genn verzoek ontslag, om Suriname te verlaten. De motieven tot dit besluit om 
Surinamee te verlaten zijn bij mijn weten nooit opgehelderd. Hij had immers een 
goedee vooropleiding en een vaste baan. Het was in die tijd zeker nog geen ge-
bruikk om naar Nederland te vertrekken voor studie of werk. 
Dee Kom vertrok op 1 augustus 1920 naar Ne-
derlandd als werkend passagier. Door omstan-
dighedenn deed het schip Haïti aan en werkte hij 
gedurendee enkele maanden bij de Société 
Commercialee Hollandaise Transatlantique te 
Portt au Prince. Hij zette vervolgens zijn reis 
naarr Nederland voort. In januari 1921 trad hij 
alss vrijwillige r in dienst van het tweede regi-
mentt Huzaren in Den Haag. Ook hier zijn de 
motievenn om in een legeronderdeel dienst te 
nemenn niet opgehelderd. Na een jaar verliet De 
Komm de Huzaren en vond hij werk als assistent-
accountantt bij het Hanze Advies Bureau te Den 
Haag,, waar hij in 1923 wegens reorganisatie 
eervoll  ontslag kreeg. Hierna werkte hij als ver-
tegenwoordigerr bij de koffie-, thee- en tabaks- Anton de Kom 
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handell  Reusen en Smulders in Den Haag, waar hij Petronella Catharina Borst-
boomm leerde kennen met wie hij op 6 januari 1926 in het huwelijk trad. In okto-
berr 1932 werd hij wegens reorganisatie en een te grote belangstelling voor de 
politiekk ontslagen. Tenslotte trad hij in dienst bij de koffiebranderij-theehandel-
tabakfabriekk J.C. Dorlas in Amersfoort, waar hij in 1932 ontslag nam wegens 
zijnn vertrek naar Suriname. 
Antonn de Kom kan gezien worden als voorloper en grondlegger van de radicale 
politiekk nationalisten.30 Zijn activiteiten waren zowel nationalistisch als commu-
nistischh geïnspireerd. Zijn ideologische opvattingen waren duidelijk antikolo-
nialistischh en anti-imperialistisch, zowel vanuit een nationalistische opstelling, 
alss geïnspireerd door communistische ideeën. De Kom stond in contact met de 
Indonesischee nationalisten in Nederland onder leiding van Mohammed Hatta en 
Sutann Siahrir in de organisatie Perhimpoenan Indonesia en had kennis van hun 
ideeën.. Tegen deze organisatie werd in 1926 een justitiële vervolging ingesteld 
naarr aanleiding van een manifest tegen het Nederlandse kolonialisme. De Kom 
hadd hieraan zijn steun betuigd. De kennismaking met de Indonesische nationa-
listenn in Nederland is hem van dienst geweest bij zijn activiteiten in Suriname. 
Hijj  was bekend met hun strevingen en idealen en had hierdoor ook kennis van 
hunn culturele achtergronden en taal. Op grond van deze kennis was hij in staat 
omm de Javanen in Suriname goed aan te voelen en hun problemen te verwoor-
den.. Hoewel De Kom streefde naar eenheid van de verschillende in Suriname 
aanwezigee bevolkingsgroepen, had hij zijn aanhang voornamelijk onder de Ja-
vaansee immigranten. Zij verwachtten dat hij hen naar Indonesië zou doen terug-
keren.. Het gevoel van verbondenheid met het land Suriname was in die tijd 
slechtss ten dele aanwezig bij de immigranten.32 Bij hem waren de gedachten 
overr autonomie en onafhankelijkheid van Suriname reeds aanwezig. De activi-
teitenn van De Kom waren niet ingebed in een organisatie op nationalistische 
grondslag.. Bij zijn activiteiten stond de gedachte van lotsverbetering van de 
arbeidersklassee volgens de idealen van het communisme centraal. 
Dee Kom die in Nederland actief was in linkse kringen, was medewerker van het 
bladd Links Richten. Ook had hij een functie bij de Liga tegen Imperialisme en 
voorr Koloniale Onafhankelijkheid. Al in 1930 probeerde De Kom naar Suriname 
tete vertrekken. Hij benaderde gouverneur Rutgers bij diens verlof in Nederland, 
mett het verzoek om samen met enkele anderen op gouvernementskosten naar 
Surinamee te vertrekken om in de landbouw te gaan. Dit verzoek werd echter 
afgewezen;; pas in december 1932 vertrok De Kom met vrouw en kinderen naar 

300 G. Oostindie. De onvoltooide dekolonisatie en de geschiedschrijving van Suriname, Suriname beeld van een 
onafhankelijkee republiek. In: Leidschrifi . 1990, jig . 6, nr. 2, p. 5-26 en ook in latere publicaties zoals: Het paradijs 
overzee.. De 'Nederlandse' Caraïben en Nederland. Amsterdam, 1997. 

311 Wijnkoop, 50e vergadering van de Tweede Kamer, 21 februari 1933. Vel 446, p. 1729-1730. Vaststelling van de 
Surinaamsee begroting voor  het dienstjaar  1933. 

322 F. Derveld. Politieke mobilisatie en integratie van Javanen in Suriname. Tamaredjo en de Surinaamse nationale 
politiek.. Proefschrift. Groningen, 1982. 
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Surinamee in verband met de gezondheidstoestand van zijn moeder. Reeds in 
Nederlandd stond hij in contact met de voormannen van de Surinaamse arbeiders 
beweging,, onder andere Louis Doedel en Theo de Sanders die hij geregeld lec-
tuurr zond. In het verslag van de Gouverneur werd het volgende gesteld: uHij 
zondzond hen richtlijnen, welke naar zijn mening bij praktische uitvoering moeten 
leidenleiden tot een onafhankelijk Suriname. Daarbij gaf hij stof aan, waarover op de 
vergaderingenvergaderingen moest worden gesproken en gaf hij aanwijzingen, hoe de ver-
schillendeschillende bevolkingsgroepen bewerkt moesten worden". De minister van Kolo-
niënn had de gouverneur reeds laten weten dat De Kom een "communistische 
agitator""  was van de Antikoloniale Liga en de Internationale Rode Hulp.33 Daar-
omm werd hij vanaf zijn aankomst in Suriname (4 januari 1933) door de auto-
riteitenn in de gaten gehouden. Ze verwachtten namelijk dat hij zijn antikolonia-
listischee ideeën zou propageren. Bij zijn aankomst in Suriname werd hij opge-
wachtt door de politie en door een grote groep mensen waaronder Louis Doedel 
enn Theo de Sanders, de twee vakbondsleiders, en mevrouw Grace R. Schneiders-
Howard.. Het blad De Surinamer schreef daarover: "Waar die man ging, stond 
ofof was, op de hinderlijkste wijze werd hij achtervolgd, beurtelings door de uit 
denden dienst ontslagen politieagenten Baal, Leeuwin en Kolf'. Pamfletten van de 
overheidd om de bevolking tegen het gevaar De Kom te waarschuwen, hadden 
eenn averechts effect. Hij kreeg hierdoor nationale bekendheid en werd als een 
onaantastbaree grootheid door de Javanen en Hindostanen gezien. Reeds kort na 
zijnn aankomst in Suriname probeerde De Kom vergaderingen te beleggen om te 
sprekenn over de geschiedenis en de actuele toestand van Suriname. Hij kreeg 
hiervoorr echter geen toestemming van het gouvernement. Om toch mensen uit 
dee verschillende bevolkingsgroepen te kunnen ontvangen begon hij een advies-
bureau.. Vanuit de districten kwamen Javanen en Hindostanen naar zijn woning 
inn Paramaribo aan de toen geheten Pontewerfstraat (thans: Anton de Komstraat) 
omm hun klachten voor te leggen en zijn hulp in te roepen. De Javanen zagen in 
hemm de reïncarnatie van Gusti Amat, een legendarische vorst uit de negentiende 
eeuww die uit Java was verbannen en naar Suriname was gekomen om hen te be-
vrijden.. Het gerucht ging dat er reeds schepen buitengaats lagen om hen naar 
Indonesiëë terug te voeren. De Hindostanen zagen hem als een afgevaardigde van 
Mahatmaa Gandhi. De Kom had duidelijke politieke doelen voor ogen. Deze doe-
lenn heeft hij in een politiek programma geformuleerd. Ik heb helaas het originele 
programmaa met in de archieven kunnen vinden. Ook andere onderzoekers, zoals 

333 Telegram aan de gouverneur  van Suriname d.d. 21 december  1932. Geheim Archief Ministeri e van Koloniën, 
Rijksarchieff  Den Haag. ARA/KGS, inv.nr. 2943. 

344 G. Schneiders-Howard werd op 16 september  1869 geboren te Paramaribo. Ze was de eerste vrouw die gekozen 
werdd tot lid van de Koloniale Staten. Ze was sociaal-democraat en zette zich in voor  de belangen van de 
Hindostaansee immigranten. Later  zou ze schrijven: "Deze De Kom heeft de hulp van Rusland. Het beste zou zijn 
alsals hij gauw naar Holland ging. Zoolang die vent hier is, is er onrust." (Scholtens, 1986:153). 

355 E. Wicart . Wanhoop en heilsverwachting. Oorzaken van het succes van Anton de Kom onder  de Javaanse 
bevolking.. In: OSO, Tijdschrif t voor  Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur  en geschiedenis, 1990, no. 9, p. 3-
99. . 

20 0 



S.. Hira (1982a), hebben tevergeefs gezocht naar het originele programma. De 
inhoudd van zijn politieke programma heb ik moeten afleiden uit hetgeen het 
Tweedee Kamerlid Wijnkoop hierover heeft voorgelezen. Zijn politiek pro-
grammaa omvatte onder meer: 6 

1.1. Nationale bevrijding. Volledige zelfbeschikking en Staatkundige onafhankelijk-
heidheid Suriname los van Holland nu! 

2.2. Verjaging van alle Hollandsche en vreemde troepen. Vernietiging van alle voor-
rechtenrechten der buitenlandsche, in de eerste plaats der Hollandsche imperialisten. 
RationalisatieRationalisatie van de buitenlandsche concessies, ondernemingen en plantages. 
VerdeelingVerdeeling van de domeinen. 

3.3. Opheffing van alle landsbelasting voor de arbeiders en kleine boeren en van de 
gewerenbelastinggewerenbelasting van de Djoeka's - dat zijn de bosnegers, die steeds voor hun 
vrijheidvrijheid tegenover Nederland hebben gevochten in harden strijd[.....]. 

4.4. Onbeperkte vrijheid van organisatie en pers voor de arbeiders, kleine boeren, 
Djoeka'sDjoeka's en andere onderdrukte volken. 

5.5. Bevordering van vakorganisaties. Achturendag. Verbod van kinderarbeid Be-
langrijkelangrijke loonsverhooging. Opheffing van alle contract- en dwangarbeid, daar-
omtrentomtrent wensch ik straks een voorstel te doen. Productief werk en vol loon aan 
dede werkloozen. Bouw van behoorlijke arbeiderswoningen. Verbetering van hy-
giënischegiënische toestanden en geneeskundige verzorging. 

6.6. Scheiding van Kerk en Staat Geen uitkeering voor den eeredienst en opheffing 
vanvan alle kerkelijke scholen. Verplicht kosteloos openbaar onderwijs. Kindervoe-
dingding en kleeding aan de kinderen van de arbeiders, kleine boeren, Djoeka's. 

7.7. Irrigatie. Goede land- en waterverbindingen. 
8.8. Bevordering van de economische, politieke en culturele verheffing van de onder-

druktedrukte klassen en rassen. Gelijke rechten voor de vrouw. 
9.9. Een eenheidsorganisatie van Indiaansche, Djoeka, Creoolsche, Britsch-Indische, 

Javaansche,Javaansche, Surinaamsche, Chineesche en Portugeesche arbeiders en kleine 
boeren.boeren. Samenwerking met de Hollandsche, Indonesische, Sovjet- en internatio-
nalenale arbeiders en kleine boeren. 

Hett programma was duidelijk gericht tegen het kolonialisme en op het verbete-
renn van de positie van de verpauperde groepen. De Kom benadrukte in zijn pro-
grammaa zowel de onderlinge solidariteit van de diverse bevolkingsgroepen als 
dee internationale arbeiderssolidariteit. De gebeurtenissen die zich in de daarop 
volgendee maanden in snel tempo voltrokken, waren het directe gevolg van de 
repressiee door het koloniaal bestuur. Op 31 januari 1933 was zijn erf volge-
stroomdd met Javaanse landbouwers en arbeiders. De politie verscheen om de 
mensenn te verwijderen, die evenwel geweldloos verzet boden. De politie ver-
zochtt De Kom om de mensen te vragen om zich te verwijderen, omdat er anders 
mett geweld zou moeten worden opgetreden. De Javanen verlieten vervolgens 

366 Programma voorgelezen door  het Tweede Kamerlid Wijnkoop, 50e vergadering van de Tweede Kamer, 21 
februarifebruari  1933. Vaststelling van de Surinaamse begroting voor  het dienstjaar  1933. Vel 446, p. 1729-1730. 
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ordelijkk het erf. Niet lang daarna zette een menigte van twee a drieduizend men-
senn zich in beweging op weg naar het gouvernementspaleis. De Kom spoedde 
zichh via een omweg, om niet als hoofd van de stoet te worden aangemerkt, naar 
dee gouverneur om audiëntie te vragen. De gouverneur was echter ziek, en dus 
gingg hij naar diens plaatsvervanger, de procureur-generaal Van Haaren, die toen 
opp het politiebureau was. Daar aangekomen, liet deze hem arresteren. 
Opp 4 februari werd De Kom volgens een proclamatie van de gouverneur in staat 
vann beschuldiging gesteld, vanwege "poging tot omverwerping van het wettig 
gezag".. Op 3 en 4 februari verzamelde een grote menigte zich voor het politie-
bureauu om de vrijlating van Adek37 te eisen. Deze menigte bestond voornamelijk 
uitt Hindostaanse en Javaanse landbouwers die vanuit de plantages naar de 
hoofdstadd Paramaribo waren gekomen. De procureur-generaal schrok hevig van 
dezee demonstranten. Volgens sommigen zegde hij daarbij toe dat De Kom op 
77 februari zou worden vrijgelaten.38 

Toenn op de betreffende dag een menigte naar het gouvernementsplein trok, had 
Vann Haaren er voor gezorgd dat de politie en militairen met karabijnen klaar-
stonden.. De menigte die begon op te stoten naar het politiebureau werd door de 
politiee gesommeerd te stoppen en zich te verwijderen. 
Hieraann werd echter geen gehoor gegeven, waarna de ter plaatse aanwezige pro-
cureur-generaall  de opdracht gaf om het vuur op de betogers te openen. De sal-
vo'ss van de politie misten hun uitwerking niet en de massa stoof in paniek uit 
elkaar.. Het resultaat van het politieoptreden was twee doden en 22 gewonden.39 

Dezee gebeurtenissen hadden grote indruk gemaakt op de burger en de beroemde 
cabaretierr Johannes Carolis Kruisland (1875-1937) voerde hierover een cabaret-
stukk op.40 

Opp 10 mei 1933 werd De Kom vrijgelaten en zonder strafproces of veroordeling 
opp de boot de SS Renselaer naar Nederland gezet. Zijn vrijlating werd door gou-
verneurr Rutgers als volgt gemotiveerd: "Het kwam mij voor dat momenteel geen 
vreesvrees meer bestaat voor herhaling van het misdrijf waarvan hij wordt ver-
dacht".dacht". Ook wilde het koloniaal bestuur voorkomen "dat men iemand een mar-
telaartelaar maakt". Voorts werd geoordeeld dat De Kom in Suriname een gevaarlij-
kerr individu was dan in Nederland. Op 27 mei 1933 kwam De Kom in Neder-
landd aan, na een verblijf van slechts vier maanden in Suriname. De historicus 

377 Anton de Kom werd door  de mensen vaak Adek genoemd (Anton ds Kom). 

388 Volgens De Surinamer van dinsdag 9 februari 1933 was er  sprake van de: "misdadige leugen, dat de Procureur-
Generaall  Zaterdag zou hebben toegezegd dat De Kom Dinsdag zou worden vrijgelaten" . Anton de Kom schrijf t in 
zijnn boek (p. 218, eerste druk): "Hi j  (de Procureur-Generaal, E.M.) schrok hevig en zei, dat de menschen 
Dinsdagmorgenn om 8 uur  (dus op 7 Februari) maar  terug moesten komen. Dan zou hij  De Kom vrijlaten . De 
Surinamerss Doorson en Kaffee en verscheidene anderen hebben dat gehoord, terwij l het bericht ook in 'De Banier* 
geplaatstt  werd" . 

399 De overledenen waren: Cyriell Maurice, afkomstig van Meerzorg, 32 jaar  oud en de jonge Hindostaan Mohabir , 
afkomstigg van Welgedacht B. 

400 T. Doelwijt. Geen geraas of getier. Verhalen, gedichten, liedjes na de emancipatie vóór  de Tweede Wereldoorlog, 
Paramaribo,, 1974. 
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Scholtenss concludeert op basis van primair bronnenonderzoek dat: "het waar-
schijnlijkschijnlijk is dat er nauwelijks bewijsmateriaal was en dat men op De Kom pres-
siesie heeft uitgeoefend om naar Nederland terug te keren '\41 Bij aankomst in Ne-
derlandd (de haven Umuiden) werd hij opgewacht door een grote menigte sym-
pathisanten.. Toen De Kom van boord ging, zong de menigte onder luid applaus 
dee Internationale en riep met gebalde vuist: Driewerf Rood Front Hij sprak zijn 
vriendenn ongeveer als volgt toe: "Kameraden, ik dank jullie voor jullie hartelijk 
ontvangst.ontvangst. Ik breng jullie een groet van jullie verdrukte, hongerende Surinaamse 
broeders.broeders. Jullie aanwezigheid beschouw ik niet ah eenpersoonlijke hulde, maar 
alsals een bewijs van jullie solidariteit en jullie medeleven met hen. Veel heb ik 
geleden,geleden, veel leed mijn vrouw en veel leden mijn kinderen. Maar nu ben ik hier, 
enen ik wil met jullie strijden tegen het imperialisme, dat de vijand is van blanke 
enen bruine arbeiders. Ik roep jullie sympathie en daadwerkelijke solidariteit in 
voorvoor het ongelukkige Surinaamse proletariaat. Strijdt samen met jullie broeders 
aanaan de overkant van de Oceaan voor een betere wereld, waarin recht, vrijheid 
enen arbeid zal zijn voor iedereen. Ik heb gezegd en dank jullie ". 
Dee periode in Suriname was te kort om een degelijke organisatie op te zetten en 
vastee bodem te vinden voor zijn ideeën. De tijd was echter lang genoeg om het 
zaadd van het nationalisme en de solidariteit te zaaien. Terug in Nederland vol-
tooidee hij zijn beroemd geworden boek "Wij slaven van Suriname"43 en bleef hij 
mett de problematiek van Suriname bezig in artikelen en voordrachten. Hij werd 
onderr meer mederedacteur van Links Richten. Hij probeerde aan het werk te 
komen,, maar slaagde daarin niet Tijdens de oorlog, toen hij nog werkloos was, 
gaff  hij privé-les in Engels en boekhouden en werkte voor het verzetsblad De 
Vonk.. Op 7 augustus 1944 werd hij door de Sicherheits Dienst van de Duitsers 
gearresteerdd wegens "deelname aan politieke activiteiten" en via Scheveningen, 
Vughtt en Qraniënburg naar het concentratiekamp Neuegamme getransporteerd 
enn tenslotte naar Sandbostel, waar hij omstreeks 24 april 1945 overleed. Zijn 
stoffelijkee resten, gevonden in een massagraf te Sandbostel, werden in 1960 
overgebrachtt naar Nederland en bijgezet op de erebegraafplaats te Loenen. In de 
jarenn zestig hebben Surinaamse studenten in Leiden Anton de Kom "herontdekt" 
enn zijn boek aan de vergetelheid onttrokken. De koloniale geschiedenis had hem 
doodgezwegenn of hooguit aangeduid als een oproerkraaier. De bestudering van 
zijnn boek "Wij slaven van Suriname" was een eye-opener voor vele Surinaamse 
studentenn in Nederland. Het is opvallend dat hetgeen De Kom aan ideeën en 
werkwijzee heeft achtergelaten nergens door de nationalisten expliciet werd ge-
noemdd in kringen van Wie Eegie Sanie44 en in de Partij van de Nationalistische 

411 B. Scholtens. Opkomende arbeidersbeweging versus Koloniaal Bestuur. In: OSO, Tijdschrif t voor  Surinaamse 
taalkunde,, letterkunde, cultuur  en geschiedenis, jr g 1, no. 2, december  1982, p. 80 e.v, 

422 De Surinamer van 1 juni 1933. 
433 In 1999 is een negende druk van dit boek verschenen met een voorwoord van John Jansen van Galen. 
444 Wie Eegie Sanie betekent: Ons erfgoed. 
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Republiek.455 Wel gaven verschillende informanten46 te kennen dat zijn boek 
ijverigg werd bestudeerd in de kringen van de nationalistische beweging in Ne-
derland.. De mogelijke verklaring die ik hiervoor kan geven, is dat de activiteiten 
vann De Kom sterk werden geassocieerd met het communisme waarmee de natio-
nalistenn niet wensten te worden geïdentificeerd. 
Dee nationalistische beweging heeft zich in deze periode -de jaren zestig staan 
bekendd als de "periode van de koude oorlog"- veel moeite getroost om zich te 
weerr te stellen tegen beschuldigingen van communistische sympathieën. 
Opp 2 mei 1981 werd de Pontewerfstraat te Paramaribo in Suriname omgedoopt 
tott de Anton de Komstraat. De Kom kreeg op 26 maart 1982 van de Neder-
landsee regering postuum het Verzetsherdenkingskruis. De Universiteit van Suri-
namee werd op 17 oktober 1983 naar hem vernoemd en op 22 februari 1985 werd 
eenn gedenksteen voor zijn geboortehuis onthuld. 
Naa de verbanning van De Kom naar Nederland heeft het tot de Tweede Wereld-
oorlogg geduurd, voordat een politiek nationalistisch bewustzijn zich weer kon 
manifesteren.. De repressie op progressieve (vakbonds-)voormannen werd ver-
scherpt.. Onder de dreiging van de Tweede Wereldoorlog werden repressieve 
maatregelenn genomen, zoals verbod op vergadering en samenscholing, invoering 
vann perscensuur, om de latente gevoelens van verzet tegen kolonialisme en uit-
buitingg te onderdrukken.47 De fakkel van het politiek nationalisme werd tijdens 
dee Tweede Wereldoorlog door onder meer Wim Bos Verschuur overgenomen. 
Inn deze paragraaf heb ik Anton de Kom de voorloper van het radicaal politiek 
nationalismee genoemd. De Kom zelfheeft betrekkelijk weinig gepubliceerd over 
zijnn ideologie en organisatie. Het is hem niet gelukt, mede gelet op zijn korte 
verblijff  in Suriname en het gebrek aan eenheid in de arbeidersbeweging, een 
bredee sociale beweging op gang te brengen die gedragen werd door een culturele 
off  politieke voorhoede. Ook de koloniale repressie maakte het hem onmogelijk 
omm organisatorische kaders te creëren en verbanden aan te gaan met bestaande 
(vakbonds-)organisaties.. Vanuit Nederland onderhield hij reeds contacten met 
dee SA WO, de Surinaamsche Algemene Werkersorganisatie.48 Hij kreeg voor 
zijnn activiteiten echter onvoldoende steun vanuit de vakbeweging. Zijn activitei-
tenn kunnen niet goed geplaatst worden in een uitsluitend nationalistisch sociaal-
cultureell  of politiek kader. 
Hett politieke programma dat hij heeft opgesteld biedt evenwel voldoende aan-
knopingspuntenn om te spreken van een ideologie waarbij gestreefd wordt naar 

455 Wie Eegie Sanie was een organisatie die oorspronkelijk in Nederland is opgericht en daarna in 1955 in Suriname 
werdd heropgericht en een nationalistische cultuurpolitie k voorstond. De Partij  van de Nationalistische Republiek 
(PNR),, opgericht in 1961, was een politieke partij  op nationalistische grondslag. Zie hierover  de hoofdstukken 5 
enn 6. 

466 Onder  meer: Frit s Moll , Armand Bruma, Eugène Gessel. 

477 Bij  Koninklij k Besluit van 26 oktober  1933 werden vier  anti-revolutieverordeningen afgekondigd, die het 
Koloniaall  Bestuur  grote bevoegdheden gaven om op te treden tegen vermeende activiteiten tegen het landsbestuur. 

488 De SAWO kreeg op 8 februari 1932 rechtspersoonlijkheid en hield zich bezig met arbeiders- en politieke kwesties. 
Vanwegee haar  activiteiten werd haar  rechtspersoonlijkheid op 15 jul i 1932 vervallen verklaard. 
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staatkundige,, economische en politieke zelfstandigheid. Zowel uit zijn activitei-
tenn als uit zijn programma kan worden afgeleid dat hij zich verzette tegen ex-
ternee overheersing en buitenlandse inmenging. In zijn programma was het stre-
venn naar vorming van een natie reeds aanwezig. Hij sprak immers over 'Volle-
digee zelfbeschikking" en "staatkundige onafhankelijkheid" en "rationalisatie 
vann buitenlandse concessies". Zijn contacten met de bestaande arbeidersorgani-
satiess waren evenwel beperkt. De arbeidersorganisaties hadden hun aanhang 
voorall  onder de Creoolse arbeiders en in veel mindere mate onder de Javaanse 
enn Hindostaanse arbeiders. De Kom heeft wel grote groepen arbeiders weten te 
mobiliseren,, met name de Javanen en in mindere mate de Hindostanen uit de 
districten.. Om alle hiervoor genoemde redenen is het naar mijn oordeel verde-
digbaarr om Anton de Kom de voorloper van het politiek nationalisme te noe-
men.. Zijn ideeën zijn nader uitgewerkt en uitgedragen in politiek-nationalisti-
schee organisatorische kaders. 

233 Het ontwakend cultureel nationalisme 

Hett ontwakend cultureel nationalisme wordt beschreven en geanalyseerd tegen 
dee achtergrond van de in de jaren dertig en veertig heersende sociaal-maat-
schappelijkee verhoudingen en de aard van het Nederlands kolonialisme in Suri-
name.. De samenleving vertoonde in die tijd kenmerken van een op kleur geba-
seerdee klassen en standenmaatschappij, waarbij de bovenste laag gevormd werd 
doorr blanken en joden.49 De middengroep, die zich in cultureel opzicht vereen-
zelvigdee met de blanke toplaag, bestond uit de licht gekleurde Creolen, de mu-
latten.. De brede onderlaag werd gevormd door de donker gekleurde Creolen en 
dee immigranten, die in maatschappelijk opzicht nog niet georganiseerd waren. 
Dee groep van de donkergekleurde Creolen kreeg het ideaal beeld van de blanken 
voorgehouden.. De Surinaamse samenleving vertoonde aldus de volgende ken-
merken: : 
1.. de sociale structuur van de koloniale samenleving werd opgebouwd rondom 

dee dominante klasse, de koloniale elite; 
2.. de sociale stratificatie was rigide. Racistische opvattingen en handelingen 

vann de Europeanen gaven de gekoloniseerden, als dragers van Afrikaanse 
rassenkenmerken,, een lage sociale status en geringe economische en poli-
tiekee stijgingskansen; 

3.. de koppeling van de raskenmerken van de blanken aan een hoge maatschap-
pelijkee status en meer kansen resulteerde in een sociale tussenpositie voor 
kleurlingen.50 0 

499 Blanken en joden werden in de Surinaamse samenleving als verschillende etnische groepen beschouwd. 
500 P. Verton. Politieke dynamiek en dekolonisatie. De Nederlandse Antillen tussen autonomie en onafhankelijkheid 

Samsonn Uitgeverij  Alphen aan den Rijn, 1977. 
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Dee stratificatie van de Surinaamse samenleving kunnen we naar Benedict sche-
matischh karakteriseren.51 

Leidinggevend ee beroepe n 

Lageree ambtenare n 

\\ Arbei d buite n de landbou w 

V .. Klein e landbouwer s 

\\ Plantag e arbei d 

GlobaleGlobale stratificatie Surinaamse samenleving rond 1950 

Speckmannn (1975:3) beschrijft de ontwikkeling van deze structuur als volgt: 
"Three"Three classes gradually arose in the Surinam society. The upper class con-
sistedsisted of the Europeans, the 'coloured' group formed the middle level and the 
darkskinneddarkskinned Creoles constituted the lower class. This stratification, founded on 
colourcolour and degree ofconfirmity to European culture, formed the basic pattern 
ofof society. The differences between the groups did not prevent the development 
ofof a common system of values which regarded Western culture as superior and 
condemnedcondemned Negro cultural elements ". De koloniale overheid voerde na de 
afschaffingg van de slavernij (1863) een welbewuste assimilatiepolitiek.53 

Gouverneurr A.L. Rutgers (1928-1933) verwoordde de kern van deze assimila-
tiepolitiekk als volgt: "[.....]  om de gehele bevolking, blank en bruin, zwart en 

511 B. Benedict. Stratification in Plural Societies. In: American Anthropologist, vol. 64, 1962, H. Jap A Joe. De 

persistentiee van etniciteit in de Surinaamse politiek; enkele sociaal-historische notities. In: SW1, Forum voor kunst, 

cultuurr en wetenschap. Paramaribo, 1984. Rabushka A. en K. Shepsle. Politics in Plural societies. A theory of 

Democraticc Instability. Ohio, 1972. Deze stratificatie is schetsmatig en dus niet volledig. Zo zijn de Inheemsen en 

Marronss met in dit schema opgenomen. Ook Chinezen en Libanezen zijn vanwege hun geringe aantal niet in het 

schemaa opgenomen. 

522 J.D. Speckmann. Ethnic relations and independence. The case of Surinam. Paper presented to the first conference 

off  the Caribbean Studies Association in Puerto Rico. January 8-11,1975. 

533 Deze assimilatiepolitiek werd door gouverneur Kielstra (1933-1944) afgewezen. In de visie van Kielstra stelde 

elkee groep eigen eisen aan de culturele en andere verzorging. Hij geloofde heilig in het vreedzaam naast elkaar 

coêxisterenn van de verschillende bevolkingsgroepen. Zie hierover: H. Ramsoedh: Suriname 1933-1944. Koloniale 

politiekk en beleid onder gouverneur Kielstra. p 55. 
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geel,geel, onverschillig of het Europeanen of Amerikanen, Afrikanen of Aziaten zijn, 
omom te smelten tot één ongedeelde taal- en cultuurgemeenschap, met één rechts-
bedeling,bedeling, tot in de zaken van huwelijksrecht en erfrecht toe". 4 De zwarte psy-
chiaterr Frantz Fanon uit Martinique heeft in twee publicaties op indringende 
wijzee geschreven over de relatie tussen de kolonisator en gekoloniseerde.55 In 
zijnn tweede publicatie "De verworpenen der aarde" behandelt hij de relatie tus-
senn de gekoloniseerde en de kolonisator en gaat hij vooral in op de middelen 
vann de gekoloniseerde om zich te ontdoen van zijn koloniale belager. Volgens 
Fanonn is strijd (fysiek en mentaal) de enige manier om zich te ontdoen van het 
kolonialisme.. Op indringende wijze beschrijft hij de geestesstoornissen die het 
gevolgg zijn van het kolonialisme (repressie) en de koloniale oorlogen. In zijn 
eerstee publicatie (1952) gaat hij vooral in op de psychopathologie van de ge-
koloniseerdee als gevolg van de gedragingen van de kolonisator. Door de kolo-
nisatiee ontstaan bij de zwarte gevoelens van minderwaardigheid en streeft hij 
ernaarr zo veel mogelijk op de blanke kolonisator te gelijken. "De gekoloni-
seerdeseerde staat verder af van het oerwoud, naarmate hij zich meer de culturele 
waardenwaarden van het moederland heeft eigen gemaakt. Hoe verder hij zijn zwarte 
huid,huid, zijn oerwoud van zich heeft verworpen, hoe blanker hij is" (Fanon, 
1981:12).. In welke mate de ideeën van deze psychiater de Surinaamse nationa-
listenn hebben beïnvloed is nu nog moeilijk te achterhalen. Uit de interviews met 
enkelee nationalisten56 is gebleken dat met name de Surinaamse nationalisten in 
Nederland,, die ook in andere verbanden zoals de CPN actief waren, kennis 
hebbenn genomen van deze ideeën. De nationalisten die alleen actief waren in 
Wiee Eegie Sanie (zie hoofdstukken 3 en 4) toonden over het algemeen weinig 
off  geen belangstelling voor een meer internationale oriëntatie via de literatuur. 
Inn de Surinaamse context werd de blanke cultuur beschouwd als verheven boven 
dee Creoolse. Assimilatie was dus de politiek om de Creoolse cultuur te vervan-
genn door de heersende blanke cultuur. Het idee had postgevat dat de Creool zich 
moestt conformeren aan de blanke cultuur om als volwaardig te worden aange-
zien.. Het conformeren werd als het ware afgedwongen door de maatschappelijke 
drukk en controle. De Creool probeerde zijn kroes haar te ontkroezen om het 
meerr op dat van de blanke te doen lijken. Soms ook probeerde hij zijn donkere 
huidskleurr te "verheffen" door met een lichtgekleurde partner te trouwen. Ook 
trachttee hij ten koste van alles Nederlands in plaats van Sranantongo te spreken. 
Dee Creool leerde zijn eigen cultuur verachten ten gunste van de cultuur van de 

544 A.A.L . Rutgers in: B.J.O. Schrieke, en J. Heemstra (red). Ons koninkrij k in Amerika; West-Indie. 's Gravenhage, 

1947,, p. 17 en venier  aangehaald door: R. van Lier . Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische 

studiee van Suriname. Deventer, 1971. p. 142. en G.D. van Wengen. De Javanen in de Surinaamse samenleving. 

Leiden,, 1973. p. 179. 
555 F. Fanon. Zwarte huid, blanke maskers. 1971 (oorspronkelijke titel: Peau noire, masques blancs. 1952) en De 

verworpenenn der  aarde. Utrecht, 1961. 
566 Onder  andere interviews met F. Moll en H. Eersel, 2 augustus 2001. 
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blanke.577 De depreciatie van het eigene bij de Creoolse bevolking leidde zelfs tot 
eenn negatieve waardering van de eigen somatische kenmerken. De blanke was 
hett somatisch normbeeld geworden. Sluik haar werd geassocieerd met mooi of 
goedd haar (bun wiwiri) , kroes haar was lelijk haar (takru wiwiri).59 Reeds tijdens 
dee slaventijd was het gebruikelijk om kleurlingen te categoriseren naar de mate 
waarinn ze "blank bloed" hadden.60 Het cultuurbeleid van de koloniale overheid 
wass erop gericht om de waarden en normen van de blanke toplaag als uitgangs-
puntt te nemen. Hierdoor ontstond een hiërarchie van waarden in de koloniale 
periodee waarover Voorhoeve61 het volgende opmerkt: "In the colonial period a 
differentdifferent scale of values developed, with libi  (concubinage) being lower than 
marriage,marriage, black lower than white, Surinamese lower than Dutch, and afkodree 
(idolatry)(idolatry) lower than Christianity. This scale of values struck deep roots among 
thethe common people, as witness such phrases as opo i kroru (to lighten one's 
colour)colour) and the pejorative term afkodreé". 
Anderss dan in Indonesië was de assimilatiepolitiek tot de komst van gouverneur 
Kielstraa in 1993, de officiële koloniale cultuurpolitiek in Suriname.62 

Dezee assimilatiepolitiek is uitgevoerd vanuit de overtuiging van het koloniale 
bestuurr dat de Creool in Suriname niet over een eigen cultuur beschikte. De 
misvattingg had postgevat dat de ex-slaaf en zijn nazaten feitelijk cultuurloze 
wezenss waren (geworden). Alles wat nog aan Afrika herinnerde, werd als een 
negatievee factor gezien in de "verheffing" van de neger.63 Bovendien moesten 

577 S. Hira Mythe en koloniale beeldvorming in Suriname. In: OSO, Tijdschrif t voor  Surinaamse taalkunde, 
letterkunde,, cultuur  en geschiedenis, december  1982, jrg . 1, no. 2. 

588 H. Hoetink (1962) heeft het begrip "somatisch normbeeld"  geïntroduceerd, dat hij  omschrijft als: "Het geheel van 
diee somatische kenmerken die door  de leden van een groep als norm en als ideaal worden beschouwd". Het 
somatischh normbeeld is normatief doordat het als maatstaf fungeert voor  de esthetische waardering van individuen. 
Hett  is ook een ideaal, omdat groepsleden graag op dat beeld willen lijken. Ook op de Nederlandse Antillen werd 
doorr  socialisatieprocessen het blank somaosch-nonnbeeld geïnternaliseerd. In het Papiaments waren er 
uitdrukkinge nn als kabei malu (slecht haar) voor  kroeshaar  en drecha ras voor  je ras verbeteren en vu shushi dat 
stondd voor  een donker  uitgevallen kind en letterlij k vuil kind betekent. Zie: Hans van Hulst. Morgen bloeit het 
diabaas.. De Antilliaanse volksklasse in de Nederlandse samenleving. Amsterdam, 1997. 

599 J.D. Speckmann. De plurale Surinaamse samenleving. In: De plurale samenleving. Begrip zonder  toekomst? 
Meppell  1966. 

600 Onderscheiden werden: negers, mulatten (menging: blanke-neger), mestiezen (blank-mulat), kastjes (blank-
mesties),, poesties (blank-kasties), etc. 

611 J. Voorhoeve. The obiaman and the influence in the Moravian Parish. Bijdrage tot de taal-, land-, en volkenkunde 
vann Nederlands-Indie, 1983, p. 411-420. 

622 R. van Lier . Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van Suriname. Deventer, 1971, p. 142. 
Overr  de Nederlandse koloniale politiek in Indonesië kan verwezen worden naar  H. Grimal . Decolonization: the 
British ,, French, Dutch and Belgian empires, 1919-1963. London, 1978, p. 75-90 en J. van Goor. De Nederlandse 
koloniën.. Geschiedenis van de Nederlandse expansies, 1600-1975. Den Haag, 1994 en C. Smit. De dekolonisatie 
vann Indonesië. Feiten en beschouwingen. Den Haag, 1976. Over  de assimilatie politiek kan worden verwezen naar 
hett  artikel van H. Ramsoedh: De Nederlandse assimilatiepolitiek in Suriname tussen 1863-1945. In: De erfenis van 
dee slavernij. Paramaribo, 1995, p. 114-133. 

633 R.A.F. van Lier. De culturele ontwikkeling van Suriname en de Nederlandse Antillen . In: R. Aerts en Th. 
Duquesnoy.. Een ereschuld. Hoofdstukken uit onze koloniale geschiedenis. Meulenhofi7Amsterdam, 1993. 
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dee Nederlandse taal en cultuur, na de immigratie van de contractarbeiders, die-
nenn om de verschillende bevolkingsgroepen tot elkaar te brengen.64 Het onder-
wijss werd gezien als een belangrijk middel om de assimilatiepolitiek te verwe-
zenlijken.. Daarom werd reeds in 1876 (GB 1877 nr. 10) de leerplicht voor kin-
derenn van 7-12 jaar ingevoerd.65 Het onderwijs werd in hett Nederlands gegeven. 
Aanvankelijkk werd het onderwijs door de Moravische Broeders66 in het Sranan-
tongoo gegeven, maar dit werd later door het Koloniaal Bestuur verboden, op 
straffee van intrekking van subsidies en verbod op het geven van onderwijs. In 
18911 stuurde het bestuur van de scholen van de Evangelische Broedergemeente 
eenn circulaire naar hunn scholen met de volgende inhoud:67 

"Waarde"Waarde onderwijzers! 
ZoalsZoals u zeer waarschijnlijk wel bekend zal zijn, werd ons verleden jaar te mid-
denden van de Koloniale Staten verweten, dat op onze scholen nog steeds een al te 
ruimruim gebruikgemaakt wordt van het neger-engels. 
WijWij nu wensen ten zeerste, dat het neger-engels hoe langer hoe meer mocht ver-
dwijnendwijnen en van lieverlede geheel door de Nederlandse Taal mocht worden ver-
vangen!vangen! Verder dient elke onderwijzer zich tot plicht te rekenen ook buiten de 
schoolurenschooluren met zijn leerlingen, en zo mogelijk zelfs met alle volwassenen, niet 
andersanders dan in 't Hollands te verkeren ". 
Hett was met name dr. Herman Daniël Benjamins, die van 1878-1910 onderwijs-
inspecteurr was, die een ware kruistocht voerde tegen het gebruik van het Sra-
nantongoo op school.68 

Inn 1890 schreef hij: "Men moet hier geboren zijn en het twijfelachtig voorrecht 
hebbenhebben die taal (bedoeld wordt het Sranantongo, E.M.) in al haar eigenaardig-
hedenheden te kennen om goed te beseffen dat een taal zulk een slechten invloed kan 
hebben"™hebben"™ Deze opvatting, dat het spreken van het Sranantongo een slechte 
invloedd zou hebben op het spreken van het Nederlands en daardoor de maat-
schappelijkee kansen van de leerlingen zou verkleinen, was in kringen van het 
onderwijss intussen vrij algemeen aanvaard. Zo schreef de onderwijzer Rufus 
Blufpandd in 1949 een artikel in het blad Energie waarin hij stelde: "Het Neder-
landslands biedt de Surinamer in elk opzicht betere perspectieven en wordt in haar 

644 H. Ramsoedh, De Nederlandse assimilatiepolitiek in Suriname tussen 1863 en 1945. In: L. Gobardhan-Rambocus, 
M.. Hassankhan en J. Egger  (red). De erfenis van de slavernij. Paramaribo, 1995. 

655 Opmerkelijk is dat de leerplicht hierdoor  in Suriname ongeveer  vijfentwinti g jaar  eerder  dan in Nederland is 
ingevoerd. . 

666 De Moravische Broeders zijn volgelingen van de priester  Johannes Hus, die rond 1400 een reformatie van de 
Rooms-katholiekee Kerk voorstond, waarvoor  hij  in 1415 tot de brandstapel werd veroordeeld. 

Ziee hierover: Mari a Lenders. Strijder s voor  het Lam. Leven en werk van Herrnhutter  Broeders en -Zusters in 
Suriname,, 1935-1900. Leiden, 1996. 

677 J. Fontaine. Onderweg van afhankelijkheid naar  zelfstandigheid. 250 jaar  Hemhutterzending in Suriname, 1735-
1985.. Paramaribo, 1985, p. 94. 

688 R.D. Simons. Dr. Herman Daniel Benjamins (1850-1933). In: Emancipatie 1863-1963. Biografieën. Uitgegeven 
doorr  Surinaamsche Historische Kring . Lionarons/Paramaribo, Suriname, 1964. 

699 J. van Walle. Een oog boven Paramaribo. Amsterdam, 1975. 

29 9 



ontwikkelingontwikkeling gestremd door het Surinaams. Ons advies is dus het Surinaams 
sprekenspreken zo veel mogelijk tegen te gaan in de klas, tijdens de pauzen en voor zo-
verver mogelijk buiten de school. Wanneer de ouders in deze hun medewerking 
verlenen,verlenen, dan helpen zij mede hun kinderen een betere maatschappelijke positie 
verwerven".verwerven".1 1 

Ookk werd bij wet (Herziene StrafVerordening van 20 december 1868, GB 1879 
no.. 12, art. 172) "afgoderij" strafbaar gesteld. Hierdoor werden de Afrikaanse 
religieuzee gebruiken en riten gecriminaliseerd.71 De riten en gebruiken van Hin-
dostanenn (Hindoe's en Moslims) en Javanen (Moslims) werden daarentegen na 
hunn aankomst in Suriname ongemoeid gelaten. Deze twee bevolkingsgroepen 
werdenn vrijgelaten in het beleven van de eigen religieuze en culturele activitei-
ten.. Dit heeft bij de Creolen geleid tot een negatieve houding ten opzichte van 
dee Afro-Creoolse religie de Winti. De negatieve houding zit cultureel, historisch 
enn psychologisch diep geworteld (Wolf, 1996). De zending en missie (zowel de 
Evangelischee Broedergemeente als de Rooms Katholieke kerk) waren van oor-
deell  dat de Winti-religie in strijd was met het Christelijk geloof. De Afro-Suri-
naamsee groep kwam niet meer openlijk uit voor haar geloof in de Winti-religie, 
hett werd een "bakadyari" religie , een religie die in het geheim werd beleden en 
gepraktiseerd.. Openlijk uitkomen voor het geloof in Winti leidde tot sociale 
diskwalificatiee en maatschappelijke isolatie. 
Onderdrukkingg van de Afro-Creoolse religies en religieuze praktijken kwam in 
hett gehele Caraïbisch gebied voor, zoals bijvoorbeeld ook de repressie van tam-
büü op Curacao. Het onderwijs werd in deze plurale samenleving als een in-
strumentt ingezet om de beoogde assimilatie te bewerkstelligen. Het Sranantongo 
werdd als voertaal op de scholen afgeschaft en men verbood tenslotte de leerlin-
genn om het Sranantongo op school te spreken; ook trachtte men de ouders te 
overredenn om in het belang van het kind aan dit verbod ook thuis de hand te 
houden.. Menig Surinamer zal zich dan ook kunnen herinneren dat zijn ouders of 
grootouderss hem in het Sranantongo mochten aanspreken, maar dat hij in het 
Nederlandss moest antwoorden. Dobru74 verhaalt hierover: "Je mocht die taal 
nietniet eens spreken in die dagen, of je deed onontwikkeld, achterlijk, negerachtig. 

700 Contact was een vereniging van (aanstaande) onderwijzers, die in 1947 was opgericht en een blad Energie uitgaf. 
Zie::  P. Meel. Op zoek naar  Surinaams nonnen. Utrecht, 1997, p. 12 e.v. 

711 Art . 172 luidde: "Di e zich schuldig maken aan het plegen van afgoderij  of het in het openbaar  houden van 
onzedelijkee vertooningen of op plaatsen voor  anderen toegankelijk of zigtbaar, worden gestraft met 
gevangenisstraf,, met of zonder  gedwongen tewerkstelling, van acht dagen of zes maanden en geldboete van vij f en 
twinti gg tot duizend gulden, tezamen of afzonderlijk" . Dit artikel werd pas in 1971 uit het Surinaams Wetboek van 
Strafrechtt  geschrapt, onder  de motivering "dat dit artikel ten enen male niet in de Surinaamse situatie past" 
(Landsverordeningg van 8 september  1971, G.B. 1971 no 1S4). Zie hierover: J. Adhin. Afgoderij  als delictum sui 
generis.. Surinaams Juristenblad, no. 21/21, november  1975. 

722 Bakadyari, letterlijk : achtererf. Hier: heimelijk, ondergronds, niet zichtbaar. 

733 R. V. Rosalia. Tambu. De legale en kerkelijk e repressie van Afro-Curacaose volksuitingen (met name hoofdstuk S). 
Legalee repressie elders. De Walburg Pers, Zutphen, 1997. 

744 R. Dobru. In: Wan monki fri,  bevrijdin g en strijd . Paramaribo, 1969, hoofdstuk 5: Broko na boei. 
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IkIk heb duizend strafregels moeten schrijven op de lagere school: ik mag geen 
neger-engelsneger-engels (zo noemde men het Surinaams toen) spreken. Thuis moest je tegen 
jeje ouders Nederlands spreken, al spraken zij je in het Surinaams aan. Een keer 
hebheb ik het geprobeerd en er is mij door mijn moeder bijna een tand uit de mond 
geslagen.geslagen. Ik was oneerbiedig". 
Pos755 (1986:10) heeft het over zijn kindertijd: "Die creolentaal is nu min of 
meermeer erkend, maar in mijn kindertijd vonden de onderwijzers het helemaal geen 
taal,taal, ze vonden het een soort pidgin, een ratjetoe van alles en nog wat. De bo-
venlaagvenlaag van Paramaribo en al wie zich hiermee associeerde, sprak Nederlands. 
ZelfsZelfs bedienden deden dat met ons. Als je iets in het neger-engels zei, antwoord-
denden ze je in het Nederlands; dat was normaal. Het woord cultuur werd voor het 
creoolscreools eigene toen niet gebruikt". 
Hett averechtse effect van deze cultuurpolitiek was dat zowel Creolen, Hindosta-
nenn als Javanen vasthielden aan de eigen taal en cultuur en zich slechts in be-
paaldee situaties, die van belang waren voor hun sociaal-maatschappelijke mobi-
liteitt en status, conformeerden aan de Nederlandse culturele waarden. De gevol-
genn van de assimilatiepolitiek waren voor de Hindostaanse en Javaanse bevol-
kingsgroepp overigens minder desastreus dan voor de Creoolse. De oorzaken 
hiervann zijn dat de koloniale overheid de assimilatiepolitiek pas veel later op de 
immigrantenn van toepassing verklaarde vanwege hun status als contractarbeider, 
enn omdat ze van oordeel was dat de immigranten reeds over een hoog ontwik-
keldee cultuur beschikten. Na 1895 werd de assimilatiepolitiek ook op de immi-
grantenn toegepast, toen bleek namelijk dat de meerderheid van deze groep zich 
blijvendd in Suriname wilde vestigen. Aanvankelijk lag het accent meer op in-
burgeringg in de Surinaamse samenleving. Om de inburgering te bevorderen, 
werdd in 1927 een wet aangenomen waardoor de Hindostaanse immigranten Ne-
derlandsee onderdanen werden en daarmee dezelfde rechten kregen die het Ne-
derlanderschapp gaf.76 Het onderwijs was immers de belangrijkste pijler van de 
assimilatiepolitiek.. Vanaf 1878 werden ook de Aziatische kinderen verplicht om 
onderwijss te volgen. Om het schoolbezoek van de Hindostaanse leerlingen te 
bevorderen,, werd in 1890 een aantal "koelie-scholen" opgericht.77 Deze scholen 
werdenn in 1907 weer opgeheven en vervangen door het instituut van de "onge-
gradueerde"788 Hindostaanse onderwijzers om les te geven op de lagere school 
aann Hindostaanse kinderen ter voorbereiding tot of naast het onderwijs in het 
Nederlands.. Door dit besluit werd het assimilatieprincipe op alle groepen toege-
pastt met dien verstande dat tot 1929 ook het Hindostaans de instructietaal kon 
zijn.. De Creoolse volksmassa wist de eigen cultuur te bewaren, omdat de Ne-

755 H. Pos en J. de Roo. Oost en West en Nederland. Haarlem, 1986. 
766 H. Ramsoedh. De Nederlandse assimilatiepolitiek in Suriname tussen 1863 en 1945. In: L. Gobardhan-Rambocus 

(red).. De erfenis van de slavernij. A. de Kom universiteit, Paramaribo, 1995, p. 124-126. 

777 Zie hierover  ook: L. Gobardhan-Rambocus. Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke voorziening. Een taal- en 
onderwijsgeschiedeniss van Suriname, 1651-1975. Deventer, 2001, p. 134-150. 

788 Ongegradueerde leerkrachten hadden geen formele onderwijsbevoegdheid. 

31 1 



derlandsee cultuur in de praktijk van alle dag weinig functioneel was, al was ken-
niss van en gedrag conform de nonnen en waarden van de Nederlandse cultuur 
bijj  uitstek het middel om op de sociaal-maatschappelijke ladder te stijgen. De 
middengroepenn van ambtenaren en onderwijzers hadden zich veel meer dan de 
volksklassee bestaande uit ambachtslieden, landbouwers en kleine handelaren, 
geconformeerdd aan de Nederlandse cultuur en wisten daardoor maatschappelijk 
aanzienn te verwerven. In 1953 schreef L. Rens in zijn proefschrift:79 "Surinam 
waswas on its way to become a Dutch speaking colony. Somehow NE (Negro-Eng-
lishlish = Sranantongo, EM.) survived the ordeal But it did not escape unscathed. 
TheThe attitude of all those whom he considered his betters, and the systematic sup-
pressionpression ofNE had made the Creole loose faith in his language. He continued to 
useuse it because it was the best vehicle of expression of his emotional life, and 
because,because, in spite of everything, he felt instinctively that he had a right to know 
hishis own language. But he was deeply conscious of its vulgarity. NE is losing 
moremore and more of its Creole character, and if the process is continued the final 
outcomeoutcome is not difficult to guess. Of late years attempts have been made to save 
thethe language from total destruction while the saving is still good, but without the 
whole-heartedwhole-hearted cooperation of the whole of the population these attempts will  be 
tootoo feeble to produce any result". De tegenaanval, gericht op het behoud van het 
Sranantongoo werd ingezet door Julius Gustaaf Arnout Koenders. 

2.3.11 Julius Gustaaf Arnout Koenders (1886-1957) 
Yuu kan kibri yu granmama, ma yu no kan kibri en koso-koso80 

Hett eerste verzet tegen deze cultuurpolitiek ontstond dan ook in de boezem van 
hett onderwijs. Julius Gustaaf Arnout Koenders (geboren in 1886, overleden in 
1957)) is de man die als Papa Koenders bekend is en beschouwd moet worden als 
dee vader van het cultureel nationalisme. Over zichzelf schreef hij in "Hoe ik 
ertoee kwam?" ter gelegenheid van tien jaar Foetoeboi:81 "Kleinzoon van groot-
ouders,ouders, die slaven waren; mijn moeder in 1859 geboren. Ik ben geboren in 
1886,1886, van 1890 tot 1893 op de preeskoro, de fröbelschool van de Herrnhutters, 
geweest,geweest, waar -goddank- alleen mijn moedertaal, het neger-engels, de zeg had. 
DatDat is voor mij en anderen een zegen geweest: wij hebben het Nederlands be-
wustwust als vreemde taal geleerd. In 1894 kwam ik op de biegieskoro. Deze bie-
gieskorogieskoro is voor mij, de Neger, het begin geweest van de geestelijke moord. In 
1900,1900, op 14-jarige leeftijd ging ik van school Op advies van een mijner onder-

799 L.L.E. Reus. The historical and social background of Surinam's Negro-English. Amsterdam, 1953, p. 135. 

800 Geliefkoosde odo (uitdrukking of zegswijze) van J. Koenders Betekent letterlijk: Je kunt wel je grootmoeder 

verbergen,, maar niet haar hoestbuien. Betekent figuurlijk: Het wezenlijke van de zaak kun je niet onderdrukken of 

verborgenn houden. De waarheid komt altijd aan het licht. 

811 Foetoeboi betekent "dienstknecht". Met dit blad wilde Koenders zich de dienstknecht tonen voor de herwaardering 

vann de Surinaamse taal en cultuur. Begin 1957 had J. Voorhoeve het voorstel gedaan om een publicatie te maken 

mett autobiografische gegeven van Koenders en een bloemlezing van Foetoeboi. Henny de Ziel zou deze publicatie 

schrijven.. Zijn voorstudies zijn echter niet in een publicatie uitgemond. 
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wijzerswijzers kwam ik op de school van de Hern-
hutters,hutters, die jongens opleidde voor het toela-
tingsexamentingsexamen tot de
normaalschool.normaalschool. Na drie jaar, op mijn lT 
jaar,jaar, werd mij de akte van bekwaamheid (!) 
uitgereiktuitgereikt als onderwijzer van de 4e rang. Een 
maandmaand na de akte stond ik als zelfstandige 
onderwijzeronderwijzer voor [.....] een aanvangsklas. Op 
32-jarige32-jarige leeftijd werd ik hoofd van een één-
mansschoolmansschool in het district. Na die tien jaar 
kwamkwam ik op een stadsschool, met in meerder-
heidheid Negerkinderen. Na mijn weggaan uit de 
schoolschool (1936) heb ik mijn proeven niet ge-
staaktstaakt [.....]' \82 

Tijdenss zijn lange loopbaan in het onderwijs 
vann 1903-1936 was hij zich bewust geworden 
vann de nadelen van het Nederlandstalige on-

JuliusJulius Koenders derwijs. Deze nadelen waren onder meer het 
verbalisme,, de leerlingen spraken na wat ze geleerd hadden zonder de inhoud te 
begrijpenn (papegaaien). Het onderwijs sloot op geen enkele wijze aan bij hun 
leef-- en ervaringswereld en hun thuissituatie. Onderwijs en thuis waren strikt 
gescheidenn sferen. Koenders merkte deze nadelen op en besloot hieraan iets te 
doenn door zich in te zetten voor de eigen Creoolse cultuur en identiteit. Als zo-
danigg is hij de goeroe geweest van de nieuwe naoorlogse generatie nationalisten, 
waaronderr Eddy Bruma, die het cultureel nationalisme verder vorm en inhoud 
hebbenn gegeven. 
Koenderss schreef in zijn tijd felle en polemische artikelen onder de naam Kris 
Krass in het blad "De Schakel tussen school en huis", waarbij hij zich keerde 
tegenn de koloniale assimilatiepolitiek, die de neger ertoe bracht om zijn eigen 
taal,, cultuur en verleden te verloochenen. Hij voerde een geestelijke strijd tegen 
hett koloniale waardensysteem in het algemeen en tegen het door de koloniale 
overheidd opgelegd onderwijsstelsel in het bijzonder. 
Inn Foetoeboi (tien jaargangen, vanaf mei 1946 tot april 1956), waarin hij publi-
ceerde,, toonde hij de waarde aan van het Sranantongo. In Foetoeboi werden 
voorall  artikelen opgenomen die appelleerden aan het zelfbewustzijn van de ne-
ger.. Hij vertaalde regelmatig gedichten uit het Nederlands in het Sranantongo, 
noteerdee zegswijzen (odo's) en gaf puzzels en raadsels op in het Sranantongo. 
Behalvee in Suriname vond het blad aftrek onder Surinamers in Nederland, Ame-
rikaa en de Nederlandse Antillen. 

822 Th. Doelwijt (samensteller). Kri , Kra! Proza van Suriname. Een bloemlezing. Paramaribo, 1978, p. 82. 

833 P. Parabirsing. Julius Koenders, strijder voor de Surinaamse cultuur. In: Palet, jrg. 1, no. 3/4,1984-1985. 
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Zelfrespectt was naar zijn oordeel uitgangspunt en voorwaarde voor culturele 
bewustwording::  "Te leki na deyfü tidefiirufuru Nengre de, di lasi lespekifu 
denden srefi, dati nanga prisiri  den e teki afrontufu trawan, di e luku den als niet 
vol". vol". 
Koenderss streed dus tegen het denkbeeld, opgedrongen door het kolonialisme, 
datt de neger geen volwaardig wezen zou zijn. 
Joness (1981:81) merkt in zijn proefschrift op: "Ondanks zijn Hernhutter opvoe-
dingding was hij een militante figuur. Hij toonde een houding die hij beslist niet van 
zijnzijn leermeesters heeft geleerd. Deze militante houding, een afwijking van het 
Hernhuttisme,Hernhuttisme, is duidelijk te volgen in zijn werk voor de Surinaamse mens, meer 
bepaaldbepaald de Neger, en heeft hem tot de pionier gemaakt die we nu kennen. Zijn 
bewustwordingsactiviteitenbewustwordingsactiviteiten voor de Neger hebben hem de "sakqfasi"85 houding 
welkewelke door de zendelingen gepreekt en voorgeleefd werd doen verwerpen. 
HijHij  predikte in tegenstelling tot zijn leermeester geen "sakqfasi musu de da klosi 
fufu yu skin ", maar riep de Neger op zich vrij  te maken en zich bewust te worden 
vanvan hun identiteit en hun cultuur en taal". Uit dit citaat blijkt dat Koenders een 
eenlingg was die niet paste in het beeld van de nederige en geduldige neger. 
Koenderss hield zich niet alleen bezig met het Sranantongo, maar was ook maat-
schappelijkk actief. Zo leidde hij een jeugdbeweging en richtte in 1944 een ver-
enigingg Pohama op die een belangrijke aanzet gaf tot de opbloei van sociale en 
culturelee activiteiten. Een van de belangrijke activiteiten van Pohama was de 
organisatiee van de "Sranan Neti" (Surinaamse avond), jaarlijks aan de voor-
avondd van de herdenking van emancipatie op 1 juli , met zang, dans, toneel en 
cabaret.. Ook werden andere activiteiten ontplooid, zoals de organisatie van een 
bibliotheekk voor kinderen, een spaarfonds voor kinderen en clubmiddagen voor 
kinderenn met spel, dans en toneel. Op sociaal gebied probeerde Pohama de leef-
situatiee van arme mensen te verbeteren door middel van coöperatieve activitei-
ten.. Koenders probeerde ook de spaarzin te bevorderen door het oprichten van 
dee organisatie Praktama.87 Koenders heeft drie boekjes gepubliceerd, het eerste 
onderr de titel "Foe memre wi qfo ", het tweede was Aksie mie, mie sapiekiejoe 
foefoe wie skiën " en het laatste "Siefaie tintien moi en bekentie siengie ". 
Waaromm hij het Sranantongo als taal, ook in het onderwijs, belangrijk vond 
lichttee Koenders als volgt toe: "Na mijn weggaan uit de school (1936) heb ik 
mijnmijn proeven niet gestaakt en wat ik van schoolkinderen las en hoorde, leerde 
mijmij dat de veranderende tijden hier geen veranderingen hadden gebracht en het 

844 J.F. Jones. Kwakoe en Christus. Een beschouwing over  de ontmoeting van de Afro-Amerikaanse cultuur  en religie 
mett  de Hernhutter  zending in Suriname (proefschrift), 1981. 

855 Sakarasi betekent nederig(heid), deemoed. 
866 PoHaMa = Poti Hanu Makandra = Laten we samenwerken of laten we de handen ineenslaan. 
877 Praktama = Prakserie Tamara = Denk aan de dag van morgen. 

888 Deze boekjes handelden respectievelijk "Tei nagedachtenis aan onze voorouders": over  de spraakkunst van het 
Sranantongo;;  "Vraa g mij  en ik zal antwoord geven over  je lichaam": over  ziekten en medische kwesties en "Zestig 
mooiee en bekende liedjes": over  bekende kinderliedjes in het Sranantongo. 
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isis daarom dat ik in de Foetoeboi altijd weer te velde ben getrokken tegen een 
verderfelijkverderfelijk onderwijssysteem, dat de mensen ertoe brengt elk geloof in zichzelf 
ditdit is hun zelfrespect, overboord te gooien. Wie mij wil nadoen met de steek-
proevenproeven zal de waarheid wel moeten erkennen van onze odo: Takie bakra nanga 
jroestanjroestan bakra na toe. De bakra (taal), het Nederlands, praten en het verstaan, 
zijnzijn twee verschillende zaken"?9 Zijn favoriete slogan was: yu kan kibr i yu 
granmama,, ma yu no kan kibr i en koso-koso. 

Inn Foetoeboi, mei 1946 zegt J. Koenders over het Sranantongo: 

WieWie tongo 
DatieDatie a no san den kari neger-engelsch ofoe nengre-tongo. Neger-engelsch datie 
nana da broko broko Engelsch, san wan nengre de takt: mi no no na presie foe I 
dondon 't know. Nengre tongo na da tongo ju ala nengre en datie wi tongo no de toe, 
biekabieka die na Sranan kaba, din abra soéla nengre habi din eegie tongo. Wie tongo 
nana Sranan nengre-tongo, datie na da tongo foe na moro biegie hiepie Sranan nen-
gre.gre. Net so lekte na ienie ala tra tongo joe habie wortoe, die den ben tekiefoe tra-
wan,wan, so na wie tongo toe, ma broko broko ju wan tra tongo a no de; a habie in 
eegieeegie fasi, a de meld wortoe na in eegiefasie. Wan piepel die liebie ofoe lasie in 
tongotongo ofoe ajrontoe in foe wan tra tongo hede, awansie sort'wan, na piepel datie 
dondon moro din af o foe wi: bieka din ben kotie na odo kaba takie: joe kan kiebrie 
granmama,granmama, ma joe no kan tapoe koso koso. Efefoejoe brede ofoe priesierie joe 
moemoe lerie wanjreemde tongo, lerie in boen, ma a no datie hede joe moeferaktie 
joejoe eegie tongo en trowe in. Wan dee mie bin takie nanga wan jonkoeman, die bin 
finiefinie ala tra kondre (die noitie a bin sie) ala sanie moro boen lelde Sranan en na 
Sranan.Sranan. Sranantongo a takie na foe te na Branspin. We, datie na troe, ma fa a de 
nangananga Hollandsen tongo, Japaneesie tongo nanga foeroe trawan moro? Na herie 
grontapoegrontapoe de takie din? Trawan, die kiesie piekinso lerie takie, **er  is geen litera-
tuurtuur  in die taal'*.  We mekie mie aksie din sortoe soema datie: 
ll ee Sortoe piekten de opo waka wantin, fa afadon na gron? 
2e2e Na literatuur foe Hollander, Doisrie en trawan, soema bin melde in gie din? 

NaNa joe, na mie, ofoe na din srefle? 
TakieTakie san die joe wanie 
soemasoema sanie a no joe sanie 
soemasoema pe a nojoepe 
sorsor 'mie pe die f joe del 

Onzee taal 
Onzee taal is niet hetgeen men aanduidt als neger-engels of negertaai. Neger-engels 
iss het gebrekkige of verbasterd Engels dat door negers gesproken wordt, met een 
eigenn idioom, bijvoorbeeld: "mi no no" in plaats van I don't know. Negertaal is de 
taall  die negers spreken en dat is onze taal ook. Immers in Suriname, tot over de 
vallenn hebben de negers hun eigen taal. Onze taal, de Surinaamse negertaai, is de 
taall  van het grootste deel van de Surinaamse negers. Net zoals in alle andere talen, 
zijnn er woorden die uit andere talen zijn overgenomen, dat geldt ook voor onze 

899 M. van Kempen. Surinaamse schrijvers en dichters. Amsterdam, 1989, p. 65. 
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taal,, doch het is geen gebrekkige of verbasterde versie van een andere taal. Het 
heeftt een eigen manier om woorden te maken, met een eigen karakter en fonetiek. 
Eenn volk dat zijn taal terzijde stelt, ervan vervreemdt, of die veracht ten faveure 
vann een andere taal, welke die ook moge zijn, dat volk is onwetender dan onze 
voorouders:: Immers, hadden zij reeds in beeldspraak gesteld: "Je kunt je groot-
moederr verbergen, doch haar gekuch niet smoren". Indien je om je broodwinning 
off  voor je genoegen een vreemde taal moet leren, leer die dan goed, maar dat is 
geenn reden om je eigen taal te verachten of te verwerpen. Eens sprak ik met een 
jongeman,, die van mening was dat alles in alle andere landen (die hij nooit bezocht 
had),, beter was dan (in) Suriname. Sranantongo, zo zei hij, geldt slechts tot 
Braamspuntt (de monding van de Suriname rivier). Welaan, dat is juist, maar hoe 
staatt het met de Hollandse taal, de Javaanse taal en vele andere talen? Anderen die 
enigszinss ontwikkeld zijn, zeggen: "er is geen literatuur in die taal". Wel, laten we 
zulkee lieden de volgende vragen stellen. 
11 e Welk kind kan opstaan en lopen direct na de geboorte? 
2ee De literatuur van de Hollander, Duitser en anderen, wie heeft die voor hen ge-

creëerdd en ontwikkeld? Ben ji j of ik het of zijn zij het zelf? 
Zegg watje ook wilt, 
andermanss eigendom is niet jouw eigendom 
andermanss domein is niet jouw domein 
Presenteerr en toon het jouwe 

Hett respect staat voor J. Koenders centraal. In zijn artikel: no trowe joe granie, 
lespekiee joe srefie!90 schrijft hij: 

"Lasie"Lasie lespekie foe joe srefie wanie takie: tron dagoefoe dagoe, saka sakafoe 
sakasaka saka. A mor o betre joe werk wan broekoe nanga tien lapoe, moro lekie 
wanwan moipak nanga nafiengafoe na winkrieman na joe tapoe takie joe no bin 
paifopaifo in. Te wan soema habie infesa, kaba a no kariejoe, ma joe go, dan a no 
moemoe jroewondroe joe, efie a loekoejoe lekie dagoe, giejoe njanjanfoe dagoe 
enen lekie dagoe. Gado no mekiejoefoe dagoe ma efie joe lasie lespekie foe joe 
sfrefie,sfrefie, mekiejoe sfrefie dagoe, dan dagoe joe sa tron foe tra soema, solekie 
basiebasie d' Do. No trowe joe lespekie foe notie; nofoepikien dagoe njannjan, no 
foefoe sopie, no foe gootoe. Wans' joe no habie, no tron dagoe. Wans joe no 
sabie,sabie, no tron hagoe". 
Hett verlies van je zelfrespect betekent, minder worden dan een hond, minder wor-
denn dan uitschot. Het is beter om een eigen pantalon te hebben met tien lappen 
erin,, dan om een mooi kostuum aan te hebben en nagewezen te worden door de 
winkelierr omdat je je schulden nog niet hebt betaald. Als iemand je niet uitnodigt 
opp zijn feest en je gaat er toch naar toe, dan moet het je niet verbazen, dat je een 
minderwaardigee of hondse behandeling krijgt. Je bent niet als hond door God ge-
schapen,, maar als je je zelfrespect verliest, dan word je door anderen als een hond 
behandeld.. Verspeel nergens je respect voor; niet voor waardeloos voedsel, niet 
voorr een borrel, niet voor goud. Al bezit je niets, wordt geen hond. Al heb je geen 
kennis,, wordt geen zwijn. 

900 Foetoeboi. mei 1946, no. 1. 
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Inn een gedicht in het artikel Manspasie schrijft hij over respect: 

NjanNjan boen njanjan, 
WerieWerie biegie pranpran, 
DriengieDriengie bierie, 
MeldeMelde moi wiewierie, 
EfieEfie karakter mankerie, 
EfiejoeEfiejoe lespehejoe serie 
SrqfoejoeSrqfoejoe sa tan, 
AwansiejoeAwansiejoe de wanjrieman, 
TejoeTejoe lespekiejoe lasie, 
TrawanTrawan sa tanjoe basie. 

Zijnn liefde voor het Sranantongo heeft hij in het gedicht Wie Tongo tot uiting 
gebracht. . 

WieWie Tongo 

Sranan,Sranan, wie lobiejoefoe troe, 
PePe tongo de, die swietie lekiejoe! 
MaMa wansie trawan de, najoe wie wanie, 
BiekajoeBiekajoe na Sranan, Wie Eegie Sanie 

Dee onderwaardering van het Sranantongo en andere cultuuruitingen was voor 
Koenderss de prikkel om zich tijdens zijn leven en in zijn werk in te zetten voor 
dee opwaardering van de zwarte mens. 
Sedneyy (1953)9 merkt over Koenders terecht op: "Alle eer komt hierbij toe aan 
Koenders,Koenders, die als eerste het strijdperk betrad. Het was er Koenders in eerste 
instantieinstantie om te doen de bruikbaarheid van de taal aan te tonen en de mensen te 
wennenwennen aan het lezen en schrijven in die taal. Zijn pogen was tevens zijn volk te 
scholen,scholen, omdat de gebreken van elementaire scholing in het Nederlands hem 
bekendbekend waren". Ook op literair gebied heeft Koenders prestaties geleverd, zoals 
hett schrijven en vertalen van gedichten in het Sranantongo. De strijd van Koen-
derss voor de erkenning en waardering van de Creoolse cultuur was een eenzame 
strijd.. Zijn opvattingen hebben in eerste instantie weinig weerklank gevonden 
onderr grote delen van de bevolking. Hij was in zijn tijd een eenling: een roe-
pendee in de woestijn. Het getuigt van een ontzaglijke moed en volharding en 
voorall  van een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden van het Surinaamse 
volkk om tegen de heersende opvattingen in te gaan. Immers, de mensen zagen 

911 Foetoeboi. juni 1946, no. 2. 
922 Foetoeboi. mei 1956, 10e jrg . DO. 12, p. 1. Wie Eegie Sanie is de naam geworden van de verenigingen in 

Nederlandd en in Suriname die de idealen van Koenders verder  nebben uitgedragen. Het lijk t zeer  waarschijnlij k dat 
Koenderss kennis heeft gedragen van het werk van Marcus Garvey uit Jamaica, die ook regelmatig sprak over  "Our 
Ownn Things". 

933 J. Sedney. Wie Eegie Sanie. In: Foetoeboi. oktober  1953,8e jrg. , no.. 6. 
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datt degenen die zich conformeerden aan het Nederlandse cultuurpatroon de bes-
tee sociaal-maatschappelijke mobiliteit hadden en de beste posities in de Suri-
naamsee samenleving veroverden. Toch roeide hij met volharding tegen de maat-
schappelijkee stroom in. Hij werd door velen als een zonderlinge figuur gezien. 
Omm zijn ideeën uit te dragen, organiseerde hij verschillende evenementen. Be-
kendd zijn de eerder genoemde Srananneti's en de culturele avonden bij de vie-
ringring van 1 juli , de afschaffing van de slavernij. Op deze avonden werden er 
dans-- en zangvoorstellingen gegeven en werden verhalen verteld in het Sranan-
tongo.. De maatschappelijke druk, om zich te conformeren aan de westerse (lees: 
Nederlandse)) waarden en normen was zo groot, dat grote delen van de Creoolse 
bevolkingg het waarderen van het eigene hebben opgevat als een barrière voor 
stijgingg op de sociaal-maatschappelijke ladder. Het spreken van het Sranantongo 
werdd door hen opgevat als: primitief, achteruitgang, achterlijk, belemmerend 
voorr de verdere ontwikkeling en ontplooiing. De ideeën van Koenders hebben, 
ondankss de ongunstige maatschappelijke omstandigheden, weerklank gevonden 
enn zijn in een organisatorisch kader voortgezet in Wie Eegie Sanie, zowel in 
Nederlandd als in Suriname. Koenders was een regelmatige en geziene gast op de 
bijeenkomstenn van Wie Eegie Sanie in Suriname. In september 1953 riep hij zijn 
medestrijderss van Wie Eegie Sanie op om te tonen dat het Sranantongo wel de-
gelijkk een toekomst had teneinde de uitspraak van Rens in zijn proefschrift te 
weerleggen.944 Hij schreef: "Jongelui van Wie Eegie Sanie, het woord of nog 
lieverliever de daad is aan jullie. Moge, als je levenszon ter kimme neigt, je terug 
ziendeziende op je levensdag, met een gerust hart kunnen zeggen: Wij hebben niet 
vergeefsvergeefs geleefd, al was het alleen maar, omdat wij een verloren volk geholpen 
hebbenhebben zich te hervinden '\95 

Opp een bijeenkomst van Wie Eegie Sanie op 27 juni 1955 gaf Koenders aan de 
aanwezigenn het volgende mee: "Ons land is een duur land. Onze voorouders 
kochtenkochten dit land met hun bloed, zweet en tranen. Ze hadden een eigen taal die 
wijwij  nu verwerpen. Wie van ons mocht van zijn ouders de eigen taal spreken? Is 
hethet niet altijd zo geweest dat wat van overzee kwam goed was en het eigene 
verworpenverworpen werd? Daarom doe ik een beroep op jullie ouders om de kinderen 
reedsreeds heel vroeg de eigen taal te leren en deze niet te verwerpen zoals onze ou-
dersders dat gedaan hebben ". 
Opp 31 december, tijdens de laatste vergadering van Wie Eegie Sanie in het jaar 
1956,, vroeg Koenders expliciet aan de aanwezigen om gegadigden uit de eigen 
gelederenn te zoeken om zijn blad Foetoeboi voort te zetten. Hij voelde dat hij te 
oudd was geworden om met dit werk te kunnen doorgaan en zou de redactie wil-
lenn overdoen aan een lid van Wie Eegie Sanie. Helaas waren er geen kandidaten 
diee zijn levenswerk konden voortzetten. Toch waren er personen die zijn ideeën 
hebbenn overgenomen en voortgezet in andere vormen. Een van hen was Henny 

944 L.L.E. Rens. The historical and social background of Surinam Negro-English. Amsterdam, 1953. 
955 Foetoeboi. september  1953, no. 5. 
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dee Ziel, die de esthetische kwaliteiten van het Sranantongo op overtuigende wij-
zee heeft gedemonstreerd. Ook Sophie Redmond,96 dokteres, zoals ze werd ge-
noemd,, datrafupoti sma (dokter voor de armen), is door Koenders beïnvloed. 
Koenderss was namelijk een huisvriend van de familie Monkau, de familie van 
dee echtgenoot van Sophie Redmond. Ze heeft in 1950 als onafhankelijke kandi-
daatt deelgenomen aan de verkiezingen, maar werd verslagen door de kandidaat 
vann de NPS, W. Juglall. Sophie Redmond schreef, regisseerde en speelde zelf in 
eenn aantal toneelstukken en gaf op de radio, in de krant en middels folders voor-
lichtingg over medische problemen in het Sranantongo. Ook de inspirator van het 
radicaall  politiek nationalisme, Eddy Bruma, is door Koenders beïnvloed. Ter 
nagedachteniss van Koenders schreef de "Granma" (Grande Dame) van de Suri-
naamsee poëzie Johanna Schouten-Elsenhout97 een in memoriam Brada (Broeder) 
Koenderss (zie Bijlage I). De fakkel van het cultureel nationalisme werd door 
Hennyy de Ziel overgenomen. 

2.3.22 Frans Henri de Ziel (1916-1975). Pseudoniem: Trefossa 
Trefossa,, Henny de Ziel, werd geboren op 15 
januarii  1916 en overleed kort voor de geboorte 
vann de Republiek Suriname op 3 februari 
1975.988 Henny de Ziel heeft een streng christe-
lijkee (Hernhutter) opvoeding gehad. Zijn lagere 
schooltijdd bracht hij door op de Comenius-
school.. Reeds toen bleek hij een begaafde leer-
lingg te zijn en mocht hij het vierde leerjaar over-
slaan.. Na de Comeniusschool ging hij naar de 
Graaff  van Zinzendorfschool, destijds een Mulo-
schooll  van de Hernhutters. Henny de Ziel ver-
bleeff  in het internaat van de Evangelische Broe-
dergemeentee en werd later als pleegkind in het 
gezinn van onderwijzer Oostburg opgenomen. 
Opp 18-jarige leeftijd verwierf Henny de Ziel het 
Mulo-diplomaa en de akte voor hulponderwijzer 
(dee zgn. vierde rang). Hij behaalde de akte van 
bekwaamheidd als onderwijzer (de zgn. derde Henny de Ziel 
rang)) in 1936. Vanwege de crisis en de werk-

966 T. Doelwijt en M. van Geest. De inspiratie van Sophie Redmond. In: OSO, Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, 

letterkunde,, cultuur en geschiedenis, 1984, afl.3. De lijnen in deze relaties hepen als volgt: de moeder van Eddy 

Brumaa heette Jeanne Monkau. De echtgenoot van Sophie Redmond was Monkau. Koenders was een goede 

huisvriendd van de familie Monkau. 

977 J. Schouten-Elsenhout werd geboren op 11 juni 1910 te Paramaribo en is gestorven op 23 juli 1992. Zij schreef 

tweee bundels: Tide ete en Awese in het Sranantongo. Ook zij is geïnspireerd door Koenders. 

988 Volgens J. Voorhoeve is het pseudoniem Trefossa afgeleid van de naam Tryphósa uit Romeinen 16:12. "Groet 

Tryfenaa en Tryfossa, vrouwen, die zich moeite gegeven hebben in de Heer". E. Cairo (1984) weet te vermelden dat 

dee naam Trefossa afkomstig is van de naam van een bosnegerin waarop Henny de Ziel verliefd was. 
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loosheidd in die dagen kon hij geen baan in het onderwijs vinden en ging hij 
daaromm in 1937 als aspirant-ziekenverpleger in het 's Lands Hospitaal werken. 
Inn 1940 werd hij kwekeling ter beschikking in het onderwijs. In 1953 vertrok hij 
naarr Nederland om er voor bibliothecaris te studeren. In 1956 behaalde hij de 
aktee van bekwaamheid als hoofdonderwijzer (later hoofdakte genoemd) en het 
bibliothecariss assistent-diploma. Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft hij zich 
bijnaa volledig op de studie gericht. Hij had dan ook weinig of geen contacten 
mett Wie Eegie Sanie, het organisatorisch kader van het cultureel nationalisme. 
Inn 1956 keerde De Ziel terug naar Suriname en werd directeur van de CCS-bi-
bliotheek.. Na zijn terugkeer vroeg Voorhoeve hem in opdracht van het Taaibu-
reauu te werken aan een publicatie over Koenders en diens taalstreven. Deze op-
drachtt werd door De Ziel aanvaard, maar tot een publicatie is het niet geko-
men.. Reeds in 1958 nam hij ontslag, waarbij als reden werd opgegeven zijn 
zwakkee gezondheid, maar de werkelijke reden tot zijn ontslag was zijn teleur-
stellingg in de mogelijkheden die hij had om binnen het CCS zijn idealen te ver-
wezenlijken.. Hij had gehoopt als directeur van het CCS te kunnen bijdragen aan 
eenn eigen Surinaamse cultuur. In 1957 schreef hij nog:100 "Suriname koerst naw-
eeneen eigen cultuur. Maar hiervan zal geen sprake zijn, wanneer de eigen verwer-
kingking onvoldoende is. Niet het denken en doen als anderen bezorgt ons een eigen 
cultuur.cultuur. Hierdoor kunnen we ons hoogstens een tamelijk goed gelijkende vorm 
verwerven,verwerven, zonder werkelijk levende inhoud. De import kan bevruchtend wer-
ken,ken, het is echter de creatie of uitbouw van iets eigens, dat cultuur maakt tot ei-
gengen cultuur. Wij mogen, en moeten zelfs, ons openstellen voor wat ingevoerde 
literatuurliteratuur ons te zeggen heeft; wij kunnen er informatie, inspiratie en recreatie 
uituit putten; maar willen wij een eigen cultuur, dan moeten wij ons nooit laten 
verleidenverleiden tot klakkeloze imitatie ". 
Hiermeee gaf hij aan zich niet te verzetten tegen de Nederlandse cultuur, maar te 
strevenn naar een eigen Surinaamse cultuur die creatief met invloeden van buiten 
konn omgaan. Na zijn ontslag keerde Henny de Ziel terug naar het onderwijs, nu 
alss leraar op de CR. FroweinschooL Hij bleek een uitstekende pedagoog, die 
zijnn leerlingen wist te boeien en te motiveren. Hij was zich er terdege van be-
wustt dat er een nauwe band bestond tussen taal en denken. Ook hield hij reke-
ningg met de invloed van de thuistalen op het Nederlands zoals dat op school 
werdd onderwezen en dat de officiële taal was. Hij zocht naar didactische metho-
denn om de remmingen om Nederlands te spreken op te heffen. In 1966 vertrok 
hijj  voor de tweede keer naar Nederland waar hij in 1967 het diploma directeur-
bibliothecariss behaalde. In 1968 keerde hij terug naar Suriname. Nauwelijks een 
jaarr in Suriname moest hij weer naar Nederland vertrekken om gezondheidsre-
denen.. Eind 1970 werd hij in het Academisch Ziekenhuis van Leiden opgeno-
men.. Ondanks dit alles werkte hij, in overleg met Voorhoeve, aan een uitgave 

999 Brief van J. Voorhoeve aan H. de Ziel in P. Meel. Op zoek naar  Surinaamse normen. Utrecht, 1997. 
1000 J. Voorhoeve. Ala poewema foe Trefossa. Bureau Volkslectuur  Paramaribo, 1977, p. 32. 
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vann de dagboeken van Johannes King. In 1971 werd hij opgenomen in het her-
stellingsoordd Zonneduin te Bloemendaal, waar hij Hulda Walser, een Zwitserse, 
diee daar directrice was leerde kennen die later zijn echtgenote werd. Op 3 fe-
bruarii  1975 overleed Henny de Ziel; hij werd begraven in Haarlem. 
Dee nationalist en dichter Raveles en de taalkundige Eersel zijn van mening dat 
inn 1957, het jaar waarin de gedichtenbundel "Trotji" van Trefossa, pseudoniem 
vann Henny de Ziel, verscheen de Surinaamse poëzie pas echt werd geboren.101 

Dee dichtbundel Trotji, die uitkwam in hetzelfde jaar waarin Julius Koenders 
overleed,, betekende een ware revolutie in de Surinaamse literatuur.102 Met zijn 
gedichtenn gaf Trefossa uiting en vorm aan het nationalisme en aan de vrijheids-
drangg van de onderdrukte Surinamers. Ook bij Trefossa was een belangrijke 
kernn van zijn gedachten het respect voor de menselijke waardigheid. Hij was een 
pleitbezorgerr van gelijkberechtiging en natievorming, een strijder voor de een-
heidd van het Surinaamse volk. Trefossa had een roeping, zoals hij in zijn dag-
boekk aangeeft: "Alles wordt hoe langer hoe duidelijker en ik voel diep in mijn 
ziel,ziel, dat ik een roeping heb, maar durf het nog niet met zekerheid te zeggen, 
vooralvooral wanneer ik aan mijn eigen zwakheid denk. Ik heb zo 'n gevoel dat een 
grootgroot werk op mij wacht". 
Diee roeping is ongetwijfeld zijn unieke bijdrage aan de ontwikkeling van het 
Sranantongoo geweest. Door het Sranantongo te hanteren, heeft De Ziel ons de 
prachtigstee gedichten nagelaten, of zoals Voorhoeve dat heeft gezegd bij de be-
grafeniss van Trefossa: "Vergist u zich niet. Henny de Ziel heeft gedichten ge-
schreven,schreven, die behoren tot de beste en mooiste wat er ter wereld is geschre-
ven"}^ven"}  ̂ Het is algemeen bekend dat hij het eerste couplet herschreven heeft en 
dee dichter is van het tweede couplet van het Surinaams volkslied. Henny de Ziel 
werdd door Frank Essed, minister van Opbouw in het kabinet Emanuels (1958-
1963),, gevraagd om in het Surinaams volkslied de eenheid van het Surinaamse 
volkk en de gebondenheid aan de geboortegrond tot uitdrukking te brengen. 
Hett voorstel van Trefossa voor het Surinaams volkslied luidde: 

GodGod zij met ons Suriname, 
HijHij  verhejp ons heerlijk land! 
HoeHoe wij hier ook samen kwamen, 
AanAan zijn grond zijn wij verpand 
StrijdendStrijdend houden wij in gedachten: 
RechtRecht en waarheid maken vrij: 
AlAl wat goed is te betrachten 
DatDat geeft aan ons land waardij 

1011 R. Raveles. Ontwikkelin g van de Letterkunde. In: 100 jaar  Suriname. Gedenkboek in verband met een eeuw 
immigratie,, 1873-5 juni 1973. Paramaribo, 1973, p. 167 en Ch. Eersel. Sranan, een taal als andere talen. In: 
Kruispun tt  36 (161), 1995. 

1022 Trotj i betekent aanhef of voorzang bij  de banja, een zang-dansspel. 

1033 J. Voorhoeve. Op de begrafenis van Trefossa. In: Mutyama. Surinaams tijdschrift  voor  cultuur  en geschiedenis, 
jrg .. 1,DO. 1. 
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Opo!Opo! Kondreman, oen opo 
SranangronSranangron e kan' oen 
WansWans ope tata komopo 
WiWi moe seti kondre boen 
StreeStree defstree, wi no safrede, 
GadoGado de wifesiman 
HertHert libi te na dede 
WiWi safeti dji Sranan 

Hett eerste couplet van dit volkslied is voor een deel de bewerking van de oor-
spronkelijkk tekst van de Lutherse predikant ds. Cornelis Hoekstra (1852-1911). 
"Strijdendd houden wij in gedachten" werd later gewijzigd in "Werkend houden 
wee in gedachten". 
Trefossaa is ook de schepper van het Sranantongo woord "Srefidensi"  voor "on-
afhankelijkheid".. Het woord Srefidensi drukt veel beter dan het woord onaf-
hankelijkheidd uit waar het om gaat: "j e zelf zijn, zelfbestemming". Hij schreef 
hett gedicht Srefidensi aan de vooravond van Suriname's onafhankelijkheid. 

Srefidensi Srefidensi 

joejoe sab na makti 
foefoe den omen-omen jar-hondro 
najoenajoe baka, 
d'ed'e kwinsijoe siri 
gogo na den somen-somen jar-hondro 
najoefesi? najoefesi? 
pipel, pipel, 
efjoeefjoe lek na onifoe lé 
tt 'a kon laijoe chromosomo srefi, 
osortosort wini sa de 
n'ajari-kaba? n'ajari-kaba? 
nana baka den moen 
d'ed'e sroiti najari 
trawantrawan de opo 
foefoe gijesi 
nana wan njoen kari. 

pipel, pipel, 
kaserijoekaserijoe srefi 
bifobifo wan njoen santa sweri 
sasa boro najoe mofo boeba 
konkon na doro. 
pipel, pipel, 
kaserijoekaserijoe srefi 
bifobifo wan njoen tan-makandra 
sasa span grontapoe 
-tefoepriti--tefoepriti-
nangananga wan redi tamara. 
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Ditt gedicht is door Eersel geanalyseerd om de bedoelingen van Trefossa weer 
tee geven. Volgens Eersel ontvouwt Trefossa in dit gedicht zijn programma voor 
dee onafhankelijkheid, waarbij de strofen één en twee waarschuwen voor de ver-
leidelijkee machten van het verleden en de toekomst. De onderdrukking van de 
menss tijdens de slavernij en het kolonialisme mogen niet worden voortgezet na 
dee onafhankelijkheid. In de derde strofe wordt aangegeven dat met de srefidensi 
eenn nieuw begin wordt gemaakt. Dit nieuwe kan volgens de vierde en vijfde 
strofee slechts worden bereikt als we met onszelf in het reine komen "kaseri yu 
srefi".. De ware srefidensi begint voor Trefossa bij het individu, van binnenuit. 
Trefossaa heeft weinig gedichten geschreven, maar hetgeen hij heeft nagelaten 
zijnn juweeltjes die laten zien op welke subtiele wijze met het Sranantongo als 
voertuigg voor het nationalisme, kon worden omgegaan. 
Zijnn eerste en wellicht meest bekende gedicht is "Bro" dat in Foetoeboi in sep-
temberr 1951 werd gepubliceerd (zie Bijlage I). Een in die tijd veel gehoorde 
beweringg was dat het Sranantongo wel gebruikt kon worden om eenvoudige 
dagelijksee conversaties mee te voeren, maar volstrekt ongeschikt was voor "ho-
gere""  literaire gevoelsuitingen. Om aan te tonen dat het goed mogelijk was om 
inn het Sranantongo dezelfde of gelijksoortige gevoelswaarden tot uiting te bren-
genn als in de door de kolonisator opgelegde officiële taal, het Nederlands, ver-
taaldee hij op onnavolgbare wijze het bekende gedicht "De ween om bloemen" 
vann de Nederlandse dichter Willem Kloos in het Sranantongo (zie Bijlage I). 
Overr het Sranantongo heeft Trefossa tijdens het Congres van Taalleraren in 
19633 gezegd: "Het is diep immoreel om een cultuurverschijnsel (een taal) gebo-
renren uit wisselwerking en geschiedenis van de gehele gemeenschap, te verwaar-
lozenlozen ofte doden. Om geen enkele reden zou men dat mogen doen, dus ook niet 
omdatomdat het aan onze problemen nog enkele zou toevoegen". 
Dee waardering voor Trefossa als inspirator geeft Michael Slory, ook een van 
Suriname'ss grote dichters, in het volgend gedicht treffend weer:1 

TrefossaTrefossa fosi nanga now 

Fu Fu 
alaala denfinfini wroko 
aa leri mi: 
morofini morofini 
moromoro gowtu, 
moromoro gudu. 

1044 H. Eersel. Srefidensi. Een bespreking van Trefoasa's gedicht Srefidensi. In: Kon na wan! 2 november  1990.4e jrg . 
no.. 28. 

1055 H.F. de Ziel. Over  de normering van het Surinaams-Nederlandse idiotisme. In: Verslag van het Congres van 
Taalleraren,, gehouden op 19 en 20 december  1964. 

1066 M. Slory. Ik zal zingen om de zon te laten opkomen. Amsterdam, 1991. 
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Trefossaa heeft met zijn gedichten zeer expliciet en overtuigend aangetoond, dat 
hett Sranantongo niet alleen een taal is voor "the market place", maar ook een 
mediumm om diepere gevoelens mee uit te drukken. Hij moet beschouwd worden 
alss de prins van de Surinaamse poëzie, die veel jonge dichters heeft geïnspi-
reerd. . 

2.44 Het ontwakend politiek nationalisme 

Hett politiek nationalisme kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog in Suriname 
nieuwee impulsen. Deze impulsen waren gerelateerd aan de Unie Suriname (Wim 
Boss Verschuur, 1904-1985) en de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad (Cle-
menss R. Biswamitre, 1897-1980). Als directe oorzaken van dit ontwakend poli-
tiekk nationalisme kunnen genoemd worden de toenemende onvrede over het 
kolonialee beleid, de Nederlandse toezeggingen over de wijzigingen van de kolo-
nialee relaties en het feit dat Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog bewezen 
hadd met een sluitende begroting de eigen "landelijke" huishouding te kunnen 
regelen.Dezee sluitende begroting werd gezien als een indicatie of bewijs dat 
Surinamee het moederland Nederland niet nodig had om zichzelf te kunnen voor-
zien.. In het jaar 1942 was het de eerste keer in de twintigste eeuw dat de begro-
tingg van Suriname sluitend was zonder Nederlandse steun.107 Bovendien had 
Surinamee door het leveren van menskracht, geld en bauxiet bijgedragen aan de 
overwinningg van de Geallieerden.108 Deze zaken hebben het gevoel van eigen-
waardee onder de heersende, vooral (lichtgekleurde) Creoolse eüte versterkt en 
dee basis gelegd voor het streven naar autonomie. Het ontwakend politiek natio-
nalismee tijdens de Tweede Wereldoorlog was als ideologie nog weinig gepro-
nonceerd.. Het was voornamelijk beperkt tot de verwesterde (Creoolse) elite en 
hadd een gematigd karakter. Het streven van deze politieke elite was niet gericht 
opp volledige onafhankelijkheid, maar op het herzien van de staatsrechtelijke 
bandenn met Nederland binnen het Koninkrijk.109 

1077 In de Memorie van Toelichting, die aan de ontwerpbegroting was toegevoegd, meikte het Bestuur  op: " [ ] Is het 
verblijdend,, dat de landsbegrooting sluitend is kunnen worden opgesteld, vri j  van subsidie van de Regeering, 
terwij ll  daarin zijn voorzien niet alleen de hier  voren genoemde bijzondere uitgaven, maar  ook de normale 
kredietenn voor  welvaartsdoeleinden". Uit: J. van de Walle. Suriname. Rapport uitgebracht door  het hoofd van den 
Gouvermentss Pers Dienst in Suriname. Paramaribo, 15 jul i 1945. 

1088 De offervaardigheid onder  de Surinamers was groot. Het Comité Oorlogsnoodfonds Suriname haalde binnen 2 
maandenn ƒ 50.000,= op ten behoeve van Nederland. Op initiatie f van J. Wijngaarde, redacteur  van het blad 
"Suriname" ,, werd een Spitfir e fonds opgericht dat ƒ 135.000,= bij  elkaar  bracht. Ten behoeve van Indonesië werd 
ƒƒ 10.000,= bij  elkaar  gebracht en voor  de bevrijdin g van Nederland werd in 1945 ruim ƒ 200.000,= ingezameld. 
Hett  eerste schip dat na de oorlog de oversteek van Paramaribo naar  Amsterdam maakte, had een schenking 
hulpgoederenn van de Surinaamse bevolking aan boord. Ongeveer  200 Surinamers deden vrijwilli g dienst als 
kanonnierr  op Nederlandse marine- en koopvaardijschepen. Ongeveer  500 Surinaamse vrijwilliger s hadden zich 
gemeldd voor  de Prinses Irene Brigade, maar  werden door  de Nederlandse regering geweigerd, vanwege te 
verwachtenn conflicten met Zuid-Afrik a in verband met de apartheidspolitiek. 

1099 R.S. Gowrichara Economische transformatie en de staat. Over  agrarische modernisering en economische 
ontwikkelin gg in Suriname, 1930-1960. Den Haag, 1990, p. 112. 
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Volgenss Lagerberg110 is het moment van een formele wijziging van fundamen-
telee aard te leggen bij de radiorede van Koningin Wilhelmina op 6 december 
1942,, omdat met deze rede in constitutioneel opzicht een breuk wordt gemar-
keerdd met de historische fasen van octrooirecht en koloniale staatsregelingen. 
Tenn onrechte situeren Jansen van Galen (2000) en Meel (1998b, 1999) het ont-
staann van het Surinaams politiek nationalisme in 1942. Jansen van Galen 
(2000:126)) stelt dat: "het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, in twee 
RondetafelconferentiesRondetafelconferenties van de betrokken rijksdelen voorbereid, het startpunt 
wordtwordt van het Surinaams politiek nationalisme ". Reeds vóór (de voorbereidin-
genn op) het Statuut was er sprake van (een ontwakend) politiek nationalisme in 
Suriname.. De fakkeldrager van het politiek nationalisme was Anton de Kom, 
zoalss in paragraaf 2.2 is betoogd. Het politiek nationalisme begon in 1930 met 
hett optreden van Anton de Kom. 
Eenn belangrijke passage uit de redevoering van Koningin Wilhelmina luidde: 
"Ik"Ik  stel me voor, zonder vooruit te lopen op de adviezen der rijksconferentie, dat 
zijzij zich richten zullen op een Rijksverband, waarin Nederland, Indonesië, Suri-
namename en Curacao tezamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zichzelf de 
eigen,eigen, inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen 
kracht,kracht, doch met den wil elkaar bij te staan, zullen behartigen ". 
Dezee rede, waarin aan de toenmalige koloniën (Suriname, Indonesië en de Ne-
derlandsee Antillen) meer autonomie in binnenlandse aangelegenheden werd 
beloofd,, heeft grote invloed gehad op het denken van politiek actieve perso-
nen.1122 De rede was in eerste instantie een antwoord op het onafhankelijkheids-
strevenn van de nationalisten in Indonesië. De Japanse bezetting in Indonesië 
zorgdee voor voldoende rugdekking van de nationalisten, zodat daar de onafhan-
kelijkheidd door Soekarno kon worden uitgeroepen. In Suriname echter liepen de 
ontwikkelingenn anders dan in Indonesië. Niet de radicale nationalisten wonnen 
hett pleit, maar de gematigde nationalisten zagen mogelijkheden in de rede van 
dee Koningin.113 Op 11 maart 1943 werd de vereniging Unie Suriname, onder 
voorzitterschapp van A.L.R. Smit, opgericht die de ontwikkeling naar meer poli-
tiekee invloed en bewustwording wilde begeleiden. In deze vereniging waren 
verschillendee bevolkingsgroepen vertegenwoordigd. De Unie Suriname kan 
beschouwdd worden als de voorloper van de latere politieke partijen. De vereni-
gingg stelde zich tot doel (artikel 2 van de Statuten):114 "Onder alle lagen en 

1100 K. Lagerberg. Onvoltooid verleden. De dekolonisatie van Suriname en de Nederlandse Antillen . Tilburg , 1989. 
1111 CD. Ooft. Ontwikkelin g van bet constitutionele recht van Suriname. Assen, 1972. 
1122 P. Essed-Pengel. Het ontstaan van politieke bewegingen en politieke partijen in Suriname. 1929-1973. 

Doctoraalscriptie.. Amsterdam, 1980. 
1133 Toen Nederland, na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië, geen aanstalten maakte om baar  belofte in te 

lossen,, was het de Curacaose leider  Da Costa Gomez, die in 1945 naar  Suriname ging om er  voor  te pleiten 
gezamenlijkk  de Nederlandse regering aan haar  belofte voor  staatkundige hervormingen te houden. 

1144 F. Mitrasing. Tien jaar  Suriname. Van afhankelijkheid tot gelijkgerechtigdheid. Proefschrift. Leiden, 1959. 
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groepengroepen der Surinaamse bevolking het saamhorigheidsgevoel en de liefde voor 
eeneen rechtvaardige en doelmatige gemeenschapsordening te bevorderen ". 
Dee vereniging trachtte dit doel te bereiken door (artikel 3 van de Statuten): 
/.. Het tot stand brengen van een nauwer contact tussen de verschillende bevol-

kingsgroepenkingsgroepen tot een begrip van elkanders belangen. 
2.2. Bestudering en aanwending van de wettige middelen die kunnen leiden tot 

verbeteringverbetering van de sociale en economische toestanden onder de bevolking, 
zulkszulks zoveel mogelijk in samenwerking met de andere op deze gebieden 
werkzamewerkzame organisaties. 

3.3. Opvoeding van de bevolking tot daadwerkelijke belangstelling in het alge-
meenmeen welzijn. 

4.4. Het houden van vergaderingen, voordrachten en cursussen ter bespreking 
vanvan gemeenschapsbelangen. 

5.5. Het aanwenden van alle andere wettige middelen, die aan dit doel bevorder-
lijklijk  zijn. 

Dee statuten waren ondertekend door A.L.R. Smit, W.G. Juglall, R.Ch. Moll, 
H.A.. Lamur, S.M. Hardjo, E. Kaw A Tjoe, H. Dilrosun, en C. Reeberg.115 

Hett feit dat de Unie Suriname als een vereniging werd gepresenteerd, heeft te 
makenn met de staat van beleg welke op 16 mei 1940 was afgekondigd en poli-
tiekee activiteiten verbood. De vereniging heeft zich desondanks met allerlei po-
litiekee kwesties beziggehouden. Door de vereniging werden onder andere mas-
sabijeenkomstenn gehouden. Ook werden er lezingen en bijeenkomsten georgani-
seerdd over politieke onderwerpen. Ze had als slogan: "Een beter  land in eigen 
hand" .. Hoewel de Unie Suriname geen expliciete ideologie had, was het duide-
lij kk dat de voormannen van deze organisatie streefden naar grotere inbreng van 
Surinamerss in het landsbestuur. De koloniale dominantie werd als te knellend 
ervarenn en als een sta in de weg gezien voor de ontwikkeling van het land en 
zijnn bevolking.116 In deze zin was haar ideologie gematigd nationalistisch. 
Dee Unie Suriname is voor een deel van haar ideeën en opvattingen geïnspireerd 
doorr Albert Helman die reeds jaren tevoren als een eenling, het Nederlandse 
kolonialismee had aangeklaagd. In zijn boek Zuid-Zuid-West schreef hij: "Een 
verver land dat ik verschrompelen zie tot een dorre woestijn. En ik durf het u zeg-
gen,gen, zondagsbrave kooplieden: dit is UW schuld. Want naamt ge bezit van dit 
landland -ik wil niet spreken over recht of onrecht, God weet dit alleen- waarom 
heeftheeft het uw liefde niet meer, nu gij niet langer spreken kunt over het Dividend? 
SindsSinds eeuwen zijt gij dieven, men zegt: geoorloofd. Maar weest dan minstens 
liefdevolleliefdevolle dieven en geen schurken". 

1155 De personen die betrokken waren bij de oprichting van de Unie Suriname behoorden meestal tot de geassimileerde 

middenklassee van onderwijzers en ambtenaren, die zich te weer stelden tegen hun geringe verticale mobiliteit. 

1166 J. Ferrier. De Unie Suriname. In: OSO, Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en 

geschiedenis.. Themanummer: Suriname en de Tweede Wereldoorlog, oktober 1995, jrg. 14, nr. 2. 

1177 A. Helman. Zuid-Zuid-West. Amsterdam, 1926, p. 204-206. 
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Inn 1946 stelde de vereniging ook kandidaten voor de verkiezingen van de Kolo-
nialee Staten, waardoor ze kan worden beschouwd als een proto-politieke partij. 
Dee Unie Suriname was tegen de invoering van het algemeen kiesrecht en stond 
wantrouwendd tegenover het dreigend numerieke overwicht van de Hindostaanse 
enn Javaanse bevolkingsgroepen. Haar uitgesproken elite-nationalisme, de een-
zijdigheidd met betrekking tot de nationale integratie en het streven naar behoud 
vann een geprivilegieerde positie voor een relatief kleine stedelijke elite, maakte 
datt haar streven naar autonomie nauwelijks weerklank vond buiten de kring van 
dee stedelijke kleurlingenelite.118 

Inn dezelfde periode, omstreeks mei 1946, werd onder de Aziatische groepen een 
overkoepelendee organisatie opgericht onder de naam Hindostaans-Javaanse 
Centralee Raad. Aanleiding voor de oprichting was de teleurstelling en irritatie 
diee was ontstaan doordat in de Commissie die door de Staten van Suriname was 
aangewezenn om over autonomie in Nederland te gaan praten, geen Hindostanen 
off  Javanen zitting hadden. Men eiste dat ook een Hindostaan en een Javaan in de 
delegatiee werden opgenomen. Deze Raad stond onder leiding van Clemens 
Ramkisoenn Biswamitre. Andere leden waren: A. Karamat Al i (Hindostaanse 
Moslim),, S. Rambaran Mishre119 (Hindoe, Sanatan Dharm) en Ming Doelman 
(Javaansee Moslim). Het was feitelijk niet een vereniging zoals de Unie Suri-
name,, maar meer een Comité, bestaande uit vertegenwoordigers van 13 vereni-
gingen.. Deze Raad was ook geen politieke partij, maar heeft zich wel intensief 
mett politieke aangelegenheden beziggehouden. De Hindostaans-Javaanse Cen-
tralee Raad leek evenwel in vele opzichten op de Unie Suriname en was opge-
richtricht om het Aziatisch volksdeel meer stem te geven. Deze Raad is te beschou-
wenn als een proto-politieke partij waaruit de VHP (Verenigde Hindostaanse 
Partij),, die op 16 januari 1949 werd opgericht, is voortgekomen. De Hin-
dostaans-Javaansee Centrale Raad nam op 9 juni 1946 zeven moties aan, die een 
goedd beeld geven van de politieke opvattingen. Gestreefd werd naar:120 

1.. zelfbeschikking voor Suriname; 
2.. een representatieve volksvertegenwoordiging; 
3.. actieve participatie van de bevolking in politieke aangelegenheden; 
4.. kiesdistricten met evenredige vertegenwoordiging; 
5.. invoering van algemeen volwassenen kiesrecht; 
6.. zelfbeschikkingsrecht voor inwendige aangelegenheden; 
7.. lokaal zelfbestuur in bevolkingscentra. 
Inn hun eerste motie werd gesteld: "Hindostanen wensen zich overeenkomstig 
hunhun staatsrechtelijke positie in rechten en plichten geheel als Surinaamse bur-
gersgers beschouwd te zien, die naar vermogen willen bijdragen tot het welzijn der 

1188 B. Scholtens. Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Paramaribo, 1985. 

1199 Te elfder  ure werd het Statenlid Rambaran Mishre aan de delegatie toegevoegd die op 7 juni 1946 naar  Nederland 
vertrok . . 

1200 F. Mrtrasing . Tien jaar  Suriname. Van afhankelijkheid tot gelijkberechtiging. Academisch proefschrift. Leiden, 
1959. . 
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gehelegehele Surinaamse gemeenschap. Zij wijzen daarom met klem de persoonlijke 
zienswijzezienswijze van sommigen van de hand, dat zij vreemde indringers zouden zijn, 
voorvoor wie men op zijn hoede moet wezen '\121 

Dezee Raad was, in tegenstelling tot de Unie, voorstander van algemeen kiesrecht 
enn evenredige vertegenwoordiging. Hem was slechts een kort leven beschoren 
enn hij werd gezien als de tegenhanger van de Unie Suriname die een overwe-
gendd Creools karakter had. Deze twee proto-politieke partijen, de Unie Suri-
namee en de Hindostaans Javaanse Centrale Raad, legden de grondslag voor de 
vormingg van politieke partijen langs etnische scheidslijnen. 
Opp 25 februari 1947 richtte J. Lachmon de Hindostaans-Javaanse Politiek Partij 
(H-JPP)) op om het werk van de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad met partij-
politiekee middelen voort te zetten. In januari 1949 fuseerden de Moeslim Partij 
(oprichter:: Asgar Karamat Ali) , de Hindoe Partij Suriname (oprichter: J.P. Kau-
lesar-Sukul)) en de H-JPP tot de Verenigde Hindostaanse Partij (VHP). 
Mett de oprichting van de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad gaven een deel 
vann de Hindostanen en Javanen het ondubbelzinnige sein dat ze wilden partici-
perenn in de politieke ontwikkeling van Suriname. Het nationaal politiek bewust-
zijnn kwam tot uiting in organisatorisch-etnisch verband. De participatie van de 
Hindostanenn en Javanen in Suriname aan het politiek-maatschappelijk leven was 
nuu definitief een feit. Tot dan hadden deze groepen zich georganiseerd op basis 
vann lotsverbondenheid en culturele en godsdienstige aangelegenheden. 
Hett idee dat de Hindostanen en Javanen zich beschouwden als (Brits) Indiërs en 
Indonesiërss in diaspora, die terug wilden naar de landen van oorsprong, moet 
doorr deze activiteiten als achterhaald worden beschouwd. De Hindostanen en 
Javanenn voelden zich burger van Suriname en wilden uit dien hoofde participe-
renn in vertegenwoordigende formele besluitvormende organen. 
Ikk geef nu een korte schets van twee markante en representatieve personen, Wim 
Boss Verschuur en Clemens Biswamitre van respectievelijk de Unie Suriname en 
dee Hindostaans-Javaanse Centrale Raad. Beide personen hebben significante 
invloedd gehad op latere Creoolse respectievelijk Hindostaanse politieke leiders. 

2.4.11 Unie Suriname: Bernard Willem Hendrik Bos Verschuur 
(1904-1985) ) 

Bernardd Willem Hendrik Bos Verschuur, bekend als Wim Bos Verschuur of 
"oomm Wim", (geboren op 23 mei 1904) in het dagelijks leven tekenleraar bij het 
Mulo-onderwijss en later bij het Middelbaar en Kweekschoolonderwijs, werd in 
aprill  1942 tot lid van de Koloniale Staten gekozen. Eerder was hij voorzitter van 
dee in 1938 opgerichte Surinaamse Arbeiders Federatie en de Surinaamse Arbei-
derss Centrale. Vanaf zijn verkiezing ontpopte hij zich als tegenstander van het 
beleidd van de toenmalige gouverneur Kielstra (1933-1944). Hij hield felle rede-
voeringenn in de Statenvergaderingen en daarbuiten en zei op 30 november 1942 

1211 C.J.M, de Klerk . De Immigrati e der  Hindostanen in Suriname. Urbi et orbi. Amsterdam, 1953, p. 204 
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inn de Koloniale Staten: "Laat iedere Surinamer, 
iedereiedere Nederlander, die zijn eigen land en het 
onzeonze liefheeft, door het te leren kennen, door een 
geheelgeheel onpartijdige bril  de zaak eens goed be-
kijken;kijken; hij zal ons voor 100% gelijk geven in 
onzeonze wens en ons streven van baas in eigen huis, 
volledigvolledig moeten steunen". Voorts zei hij op 2 
decemberr 1942 in de Koloniale Staten: "Maar 
inin mijn hart, en laat ik het ronduit zeggen, troont 
opop de eerste plaats de liefde voor mijn land en 
mijnmijn eigen volk. Suriname ontwaakt sneller en 
sneller;sneller; het wil in de geest van eenheid ont-
waken;waken; maar daarnaast ook zelfbewust. En voor 
diedie zelfbewustheid is het nationalisme, de liefde 
tottot het eigen land, een eerste vereiste ". 
Boss Verschuur kan beschouwd worden als een 
vann de exponenten van het nationalisme van de Wim Bos Verschuur 
maatschappelijkee elite. Hij was een van de voormannen van de in maart 1943 
opgerichtee Unie Suriname. Samen met Johan de Miranda en anderen gaf hij 
vormm en inhoud aan het ontkiemend nationalisme in de koloniale samenleving. 
Voorr het eerst in de Surinaamse geschiedenis werden in het Statencollege en 
daarbuitenn nationalistische ideeën geventileerd.122 Zijn redevoeringen en ideeën 
werdenn door de koloniale overheid als revolutionair en opruiend ervaren. Bos 
Verschuurr eiste naar aanleiding van het Atlantic Charter, opgesteld door de Brit-
see premier Churchill en de Amerikaanse president Roosevelt in augustus 1941, 
hett zelfbeschikkingsrecht voor Suriname op. Nederland wilde geen haast maken 
mett de inwilliging van de belofte tot grotere autonomie. De Unie Suriname bleef 
dee inwilliging van deze belofte op haar agenda plaatsen en kan daarom ook ge-
zienn worden als een exponent van het nationalisme van de maatschappelijke 
elite,, gericht tegen bepaalde aspecten van het kolonialisme. De Unie Suriname 
wass vooral een spreekbuis van de licht gekleurde elite, hoewel Bos Verschuur in 
woordd en geschrift herhaaldelijk opkwam voor de kleine man.123 Wim Bos Ver-
schuurr bestreed in 1936 sociale wantoestanden in zijn toneelstuk Woeker. Dit 
toneelstukk dat op 12 mei 1936 in première ging, stelde de uitbuiting van de ar-
menn door geldschieters aan de kaak.124 Hieruit blijkt reeds het gebruik van cultu-
reell  nationalistische elementen om de politieke boodschap over te brengen. Het 
cultureell  nationalisme en het politieke nationalisme waren geen gescheiden enti-

1222 H. Ramsoedh. Suriname 1933-1944. Koloniale politiek en beleid onder gouverneur Kielstra. Proefschrift. Delft, 

1990,, p. 147. ARA/KGS, inv.nr. 2943. 

1233 W. Bos Verschuur heeft verschillende toneelstukken geschreven zoals: Het water komt (1953), We hebben een 

zoonn verloren, Ai, kaka e kies' tiefie (Warempel, het onmogelijke is gebeurd. Letterlijk: Ja, de haan heeft tanden 

gekregen)) (1959), een filmscript: De keerzijde van de medaille (1947). 

1244 A. Walrecht. Suriname. Oom Wim gaat tot de aanval over. Vrij Nederland, 9 november 1968. 
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teiten,, maar deels overlappend en elkaar aanvullend en versterkend. Naar aan-
leidingg hiervan nam de overheid het initiatief om de Volks Crediet Bank op te 
richtenn die leningen tegen redelijke rente kon verstrekken. Ook in het toneelstuk 
"Ai,"Ai, kaka e kies' tiefie " wees hij op de noodzaak om de gedane belofte om de 
gevangeniss te moderniseren na te komen. In het toneelstuk "Wij hebben een 
zoonzoon verloren" hekelde hij het gebrek aan vroedvrouwen in de districten, waar-
doorr bij bevallingen geen adequate hulp kon worden verleend. 
Boss Verschuur is in een radiorede van februari 1945 nader ingegaan op de doel-
stellingenn van de Unie Suriname:125 

"tt ] Suriname gaat niet vooruit, omdat er geen eenheid bestaat, juist daar 
waarwaar eenheid de kracht van het volk, van het land zou betekenen. De Unie is er 
voorvoor alle Surinamers, allen die hier geboren en blijvend gevestigd zijn, bij el-
kaarkaar behoren en eendrachtig samen moeten werken in het grote belang van Su-
riname,riname, ongeacht of het Creolen betreft of latere immigranten. De Unie beoogt 
datdat de Surinaamse gemeenschap bestuurd zal worden met volledige medezeg-
genschapgenschap van de burgers zelf Zonder eenheid is geen opbouw mogelijk. De een-
drachtdracht levert het nationaal bewustzijn. Zonder dit nationaal bewustzijn is een 
volkvolk zwak en in zichzelf verdeeld. De nieuwe generatie immigranten raakt geïn-
tegreerd,tegreerd, ze zijn hier geboren en ingeschreven. Ook al spreekt hij Hindi en is hij 
Hindoe,Hindoe, hij is Surinamer. Zijn nationaliteit is de mijne. Zijn vlag de onze. Dat hij 
zijnzijn eigen verenigingen heeft is logisch en begrijpelijk, en hoeft geen belemme-
ringring te zijn. De Unie Suriname wil een overkapping zijn. Een grote alles over-
spannendespannende gedachte der volksgroepen naar aard en stam. Een overkapping 
waarinwaarin een ieder zich voor alles Surinamer voelt. De Unie streeft naar deze 
eenheid,eenheid, de Unie vecht tegen het defaitisme van sommigen, die geloven dat deze 
eenheideenheid er nooit komt". 
Uitt dit citaat kan worden afgeleid dat de Unie Suriname een brede beweging 
wildee zijn voor alle bevolkingsgroepen en zich niet etnisch nationalistisch op-
stelde.. Bos Verschuur was ook actiefin het organiseren van de arbeiders. 
Opp 8 mei 1938 werd onder leiding van Sam Helstone en Wim Bos Verschuur de 
Surinaamsee Arbeiders Federatie opgericht. De Federatie was een overkoepelend 
orgaan,, voor de vele reeds opgerichte verenigingen van handarbeiders, zoals de 
Surinaamsee Bakkersbond (onder leiding van Riedewald), de Surinaamse Sjou-
wersbondd (onder leiding van Sam Venoaks), de Sociaal Democratische Vrou-
wenbondd (onder leiding van mevrouw (moesje/sasa) E.J. Temmes, de Vereni-
gingg van Timmerlieden (onder leiding van Jacques van Eer) en nog vele andere 
bonden. . 
Opp 3 december 1941 werd, onder leiding van Bos Verschuur en J.A. de Mi-
randa,, de Surinaamse Arbeiders Centrale (SAC) opgericht. 
Terr gelegenheid hiervan werd een pamflet uitgegeven onder de titel: "Waarom 
Vakbewegingg en waarom een Centraal lichaam". De oprichters motiveerden 

1255 ARA/KGS, inv.nr. 2943. 
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eenn bundeling van de vakbonden als volgt: "Omdat van het oogenblik af, dat de 
werknemerswerknemers terdege gaan verstaan om tezamen voor hun eischen en verlangens 
tete strijden (door de censuur doorgehaalde en vervangen door: op te komen), het 
beterbeter zal moeten worden! "126 

Dee activiteiten van Bos Verschuur werden door de koloniale overheid als oprui-
end,, gezagsondermijnend en staatsgevaarlijk beschouwd. Zijn lidmaatschap van 
dee Koloniale Staten bood hem echter enige bescherming. Door de (dreigende) 
oorlogg kreeg de gouverneur meer volmachten, waarvan hij dankbaar gebruik 
maaktee om af te rekenen met Bos Verschuur. 
Gouverneurr Kielstra liet Bos Verschuur op 30 juli 1943, op grond van artikel 31 
vann de Surinaamse Staatsregeling interneren aan de Copieweg.127 Om redenen 
vann staatsveiligheid, zoals hij stelde, had hij geweigerd om aan het verzoek van 
dee Staten te voldoen, om de redenen bekend te maken die tot de arrestatie en 
interneringg van Bos Verschuur hadden geleid.128 De aanleiding voor deze inter-
neringg is vermoedelijk geweest dat Bos Verschuur geen afdoende verklaring kon 
gevenn voor de Engelse versie van een petitie gericht aan de Koningin waarin 
werdd aangedrongen op de vervanging van gouverneur Kielstra. Het feit dat het 
omm een Engelse versie ging, was voor Kielstra doorslaggevend. Op 4 augustus 
19433 schreef hij aan de minister van Koloniën: "Bij  verder, uiteraard geheim 
onderzoekonderzoek kwam het Parket erachter, dat reeds een paar weken voordat de lijs-
tenten te Paramaribo circuleerden het verzoekschrift in vertaling in handen was 
gesteldgesteld van een Amerikaanse officier en dat hier duidelijk de bedoeling had be-
staanstaan bij Bos Verschuur om er de Amerikanen in te trekken ". Het was bekend 
datt de Amerikanen reeds eerder pogingen hadden ondernomen om Kielstra weg 
tee krijgen (de kwestie Meyer).129 De in het Nederlands opgestelde petitie van 21 
julii  1943, eindigde met de volgende woorden: 
"Majesteit,"Majesteit, U Landsvrouwe, Hoogste Gebiedster, naderen wij met eerbied en 
vertrouwen,vertrouwen, dat het Haar moge behagen Gouverneur Kielstra te doen vervangen 

1266 ARA/KGS, inv.nr. 519. 
1277 Artike l 31 van de Surinaamse Staatsregeling luidde als volgt: 

Dee gouverneur  neemt in geval van oorlog of opstand alle maatregelen die hij  in het belang van den Staat in het 
algemeenn en van Suriname in het bijzonder  door  den nood geboden nodig acht. 
Hijj  heeft in dergelijke omstandigheden de macht om Suriname geheel of ten deele, in staat van oorlog of beleg te 
verklaren,, bepalingen van deze wet en van alle andere aldaar  geldende algemeene verordeningen buiten werking te 
stellenn en ambten tijdelij k op te heffen. 
Hijj  kan, in zoodanige geval, de plaatselijke burgerlijk e of militair e gezaghebbers machtigen tot het voorloopig 
nemenn van maatregelen van boven omschreven aard. 
Hi jj  geeft van de maatregelen, door  hem uit kracht van dit artikel genomen, onverwijld kennis aan den Koning. 

1288 Bij  Gouvernements Besluit van 10 mei 1940 werd het interneren van vreemdelingen mogelijk gemaakt. Op grond 
vann dit besluit konden ook Surinamers op grond van "ondermijnin g van het gezag"  worden geïnterneerd. In 
verbandd met de oorlog werden ongeveer  150 vermeende NSB'ers uit Nederlands Oost-Indie op Joden savanne in 
Surinamee geïnterneerd, ook de in Suriname aanwezige Duitsers en Surinamers die verdacht werden van 
communistischee sympathieën (o.a. Otto Huiswoud, G. Gttnther). 

1299 P. Jansen. Suriname: Land in oorlog. Een verkennend onderzoek naar  het veiligheidsbeleid van Suriname tijdens 
dee Tweede Wereldoorlog. 1986 en ARA/KGS, inv.nr. 218,219. 
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doordoor een bewindsman, die de nooden en behoeften van ons volk beter aanvoelt. 
ZulksZulks tot heil van het Koninkrijk en het Gebiedsdeel! Majesteit, Uw zoo aan uw 
HuisHuis verknocht volk mag niet veranderen in zijn gevoelens tot Oranje! 
MetMet gepaste eerbied en met onderdanig geloof tevens, 
w.g.w.g. W. Bos Verschuur". 
Dee achterliggende motieven voor deze internering moeten gezocht worden in het 
optredenn van Bos Verschuur en enkele anderen in en buiten de Koloniale Staten. 
Dee maatregel moest onder andere dienen als waarschuwing voor de politiek 
meerr bewuste Creolen om zich niet tegen het koloniaal beleid te keren en om de 
Amerikanenn een signaal te geven zich niet te mengen in de interne aangelegen-
heden.. De internering heeft niet de beoogde rust op het politiek front weten te 
bewerkstelligen.. Integendeel, de Staten van Suriname besloten gezamenlijk af te 
tredenn na de weigering van gouverneur Kielstra om een verklaring te geven voor 
dee internering van Bos Verschuur. Bij de nieuw uitgeschreven verkiezingen 
steldenn alle leden zich beschikbaar en werden allen herkozen. J. de Miranda had 
zichh beschikbaar gesteld voor de kandidatuur van het geïnterneerde Statenlid 
Boss Verschuur onder de voorwaarde dat hij zou aftreden als deze in vrijheid zou 
wordenn gesteld. De leden van het pas benoemde College gingen onmiddellijk in 
staking,, omdat ze van oordeel waren dat ze niet met de gouverneur konden sa-
menwerken.. Van verschillende zijden werden er verzoekschriften ingediend die 
dee vrijlating van Bos Verschuur eisten. Door de Unie Suriname werd op 11 april 
19444 een verzoekschrift ingediend; dit verzoekschrift werd gevolgd door ver-
zoekschriftenn van de Surinaamse vereniging Justita Pietas Fides uit de Neder-
landsee Antillen en van de arbeidersbonden in Suriname. Ook vanuit de Koloni-
alee Staten werd herhaaldelijk op de vrijlating van Bos Verschuur aangedrongen. 
Boss Verschuur heeft nog jaren na zijn vrijlating gestreden voor zijn rehabilitatie. 
Tevergeefss diende hij hiertoe rekwesten in bij de Koningin en de Nederlandse 
regering.. Op formele gronden (verjaring) zijn deze rekwesten afgewezen. Eddy 
Bruma,, een leerling van Bos Verschuur, die sympathiek stond tegenover zijn 
gedachtengoed,, verzamelde handtekeningen om Bos Verschuur vrij te krijgen. 
Brumaa werd op grond van vage beschuldigingen in oktober 1943 op achttienja-
rigerige leeftijd voor enkele maanden, tot januari 1944, gevangen gezet. Ten on-
rechtee wordt soms beweerd, recent door Oostindie en Klinkers (deel I, 2001: 
66-74),, dat Bruma is geïnterneerd door gouverneur Kielstra op grond van zijn 
interneringsbevoegdheidd op beschuldiging van activiteiten gericht op ondermij-
ningg van het gezag. Hij werd samen met vijf andere jongemannen in de leeftijd 
vann 17 tot 22 jaar gearresteerd. De verdenking was dat er een geheime, onder-
grondsee organisatie was, Gehindi geheten, hetgeen betekent Geheime Inlichtin-
genn Dienst, die zich tot doel had gesteld om inlichtingen te verzamelen over de 
interneringg van Bos Verschuur.130 Deze activiteiten kwamen aan het licht, nadat 

1300 B. Scholtens Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Paramaribo, 1985, Interview met A. Bruma op 
99 september  1995. 
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eenn van de leden er in september 1943 met zijn zwager, die inspecteur van poli-
tiee was, over had gesproken. 
Onderzoekk van de politie leidde op 23 oktober 1943 tot de arrestatie van de eer-
stee twee leden. Na het verhoor door de politie werden op 26 oktober 1943 nog 
vierr leden gearresteerd. In januari 1944 werden de zes arrestanten uit de interne-
ringring ontslagen.131 

Inn de verslagen van de verhoren en de informatie van de inlichtingendiensten 
staatt te lezen: "De leeftijd en de ontwikkeling van de verdachten deden wel ver-
moedenmoeden dat men hier te doen had met kwajongens die geheimzinnig wilden doen 
enen 'spionnetje' wilden spelen ". Doch onder de in beslag genomen papieren vond 
menn bij Bruma een tamelijk goed opgestelde vragenlijst over allerlei militaire 
zaken.. Deze vragenlijst bestond uit ongeveer tachtig vragen, die bij lezing min-
derr onschuldig lijken. Naast vragen over aantallen manschappen, zoals agenten, 
rechercheurs,, militairen, mariniers, tanks en vliegtuigen, waren er ook vragen 
overr bewapening en precieze locaties. Daarbij waren er vragen als: "Zou het 
mogelijkmogelijk zijn om alle auto's door doorsnijden van de banden onschadelijk te 
maken?maken? Hoe zou dat moeten geschieden?(vraag 44). Hoe wordt een tank het 
makkelijkstmakkelijkst onschadelijk gemaakt? (vraag 45). Wie heeft de sleutels van de han-
gars?gars? (vraag 57). Hoe kan een radiostation het best buiten werking worden ge-
steld?steld? (vraag 61). Hoe wordt stroom afgesloten (vraag 83) ",132 

Bijj  het verhoor, door inspecteur J. Douglas, was ook Commandant Kapitein 
Mouwenn aanwezig. Deze rapporteerde als volgt: "Deze vereniging (Gehindi), 
werdwerd opgericht door EduardJohan Bruma en zou tot doel hebben om gegevens 
tete verzamelen omtrent de internering van Bos Verschuur. Uit de in beslag geno-
menmen papieren bleek dat er in werkelijkheid slechts 6 leden waren hoewel diverse 
andereandere personen aangezocht waren doch geweigerd hadden ". Tijdens het ver-
hoorr verklaarde Bruma dat de vereniging was opgericht naar aanleiding van de 
interneringg van Bos Verschuur. Op de vraag waarom hij ook gegevens trachtte 
tee verkrijgen omtrent militaire aangelegenheden die niets met de internering van 
Boss Verschuur te maken hebben, gaf hij als antwoord dat hij van plan was een 
boekk te schrijven over Suriname en dat er een revolutie in beschreven zou wor-
denn waar ook het leger aan zou mee doen. Deze verklaring is niet geheel bevre-
digend,, omdat het om een boek zou gaan dat op fantasie berustte. Het vergaren 
vann juiste militaire gegevens voor het schrijven van een dergelijk boek was niet 
nodig.1333 Op 28 mei 1944 ondertekende Bos Verschuur de beperkende voor-

1311 P.W. Jansen. Suriname, land in oorlog. Een verkennend onderzoek naar  het veiligheidsbeleid van Suriname tijdens 
dee Tweede Wereldoorlog. Utrecht, 1986 en ARA/KGS, inv.nr. 218 en 219. Tot de leden van Gehindi behoorden: 
E.. Bruma (18 jaar), E. Lie Fo Sjoe (18 jaar), E. Kowsolea (18 jaar), H. Hoever  (17 jaar), G. Biunings (20 jaar), 
A.. Blom (19 jaar), R. Hotwijk s (22 jaar). 

1322 ARA/KGS, inv.nr. 219 en 519: Geheim verbaal, no. 24, stuk nr. 84. 

1333 In dit opzicht leek Bruma een vooruitziende blik te hebben gehad. Berustte het schrijven van een boek over  een 
revolutiee nog op fantasie, in 1980 pleegden een groep van 16 sergeanten een militair e staatsgreep en werd Bruma 
dee formateur van het eerste kabinet. 
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waardenn voor zijn vrijlating. Hij moest zich onthouden van politieke activiteiten, 
geenn openbare bijeenkomsten bijwonen en geen toespraken houden of publice-
ren.. Deze restricties werden op 27 oktober 1944 ingetrokken. Bij de verkiezin-
genn van 13 februari 1946, wist Bos Verschuur de meeste stemmen te behalen, 
hetgeenn erop duidde dat hij bij de kiesgerechtigden veel aanzien genoot en men 
zichh achter zijn optreden als Statenlid stelde. Op 15 november 1946 werd in 
dee Nederlandse Tweede Kamer de motie-Romme aangenomen. De bedoeling 
hiervann was om een commissie uit het parlement door de Nederlandse regering 
tee doen uitzenden naar de West ter oriëntatie over de wensen op het gebied van 
dee staatkundige vernieuwingen. De commissie heeft zich breed georiënteerd en 
heeftt kennis kunnen nemen van de diverse meningen over de staatkundige ver-
nieuwingen. . 
Inn Paramaribo en daarbuiten waren tijdens het bezoek van de commissie diverse 
leuzenn op spandoeken te zien met teksten als: 
•• "Baas in eigen huis. Zelfbestuur". 

 "Zelfbestuur". 
•• "Zelfstandigheid zonder wapengeweld". 

 "Zelfbestuur nu". 
•• "Atlantic Charter, vier vrijheden ook voor Suriname ". 

Inn een vergadering van de Staten, die ook door de commissie werd bijgewoond, 
zeii Bos Verschuur het volgende: "[.....]  Want Suriname voelt zich nog met het 
KoninkrijkKoninkrijk vertrouwd en verbonden, maar Suriname heeft het recht te eisen dat 
erer nu voor eens en voor altijd rekening zal moeten worden gehouden met de 
billijkebillijke en rechtvaardige wensen en verlangens van haar volk [.....] ". 

Eenn motie ingediend door Bos Verschuur hield onder meer in:135 

DeDe Staten: 
1.1. betreuren, dat door de Nederlandse Regering en de Staten-Generaal nog 

geengeen daad is gesteld en Suriname formeel en in feite nog een koloniale status 
heeft; heeft; 

2.2. wensen de band met Nederland en de andere delen van het Koninkrijk te 
bestendigenbestendigen onder het Oranjehuis; 

3.3. wensen erkenning van het beginsel van gelijkwaardigheid, gelijkberechtiging 
enen volkomen zelfstandigheid in inwendige aangelegenheden; 

4.4. wensen bestuur, wetgeving en politie door eigen organen onder eigen zeg-
genschapgenschap zonder inmenging te zien uitgeoefend; 

1344 F.E.M. Mitrasing. Tien jaar  Suriname. Van afhankelijkheid tot gelijkgerechtigheid. Bijdrage tot de kennis van de 
staatkundigee ontwikkeling van Suriname van 1945-1955. Leiden, 1959. 

1355 F.E.M. Mitrasing. Tien jaar  Suriname. Van afhankelijkheid tot gelijkberechtigdheid Bijdrage tot de kennis van de 
staatkundigee ontwikkeling van Suriname van 1945-1955. Leiden, 1959. 
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5.5. willen geen uitsluiting van Europese Nederlanders, doch medewerking, sa-
menwerkingmenwerking en hulp waar nodig en gewenst in plaats van overheersing en 
alleszeggenschap; alleszeggenschap; 

6.6. hebben met spanning en ongeduld naar de hervormingen uitgekeken en drin-
gengen nu aan dat daaraan ten spoedigste wordt voldaan. 

Inn 1949 zouden de eerste algemene vrije en geheime verkiezingen in Suriname 
wordenn gehouden. Reeds in 1946 was een begin gemaakt met partij vorming die 
eenn weerspiegeling vormde van de gesegmenteerde Surinaamse samenleving. In 
dee gelederen van de Unie Suriname werd afgesproken de politieke activiteiten 
aann andere, pas opgerichte politieke partijen over te laten.136 

Sommigee leden van de Unie Suriname werden lid van de Nationale Partij Suri-
namee (NPS). Bos Verschuur was tussen 1949 en 1951 Statenlid voor de NPS. In 
19522 trad hij na interne conflicten uit de partij en richtte daarna de Partij Suri-
namee (PS) op die enkele ministers in het kabinet Ferrier (1955-1958) leverde.137 

Dee Unie Suriname bleef nog enkele jaren actief op het culturele vlak en op het 
gebiedd van het vakbondswezen. Formeel werd ze in 1951 opgeheven. Haar doel-
stellingenn en taken werden overgenomen door andere organisaties, zoals de po-
litiekee partijen en de vakbonden. 

2.4.22 Hindostaans-Javaanse Centrale Raad: Clemens Ramkisoen 
Biswamitree (1897-1980) 

Dee tweede markante politieke figuur in deze periode naast Bos Verschuur was 
Clemenss Ramkisoen Biswamitre. Hij was een minder flamboyante persoonlijk-
heidd dan oom Wim Bos Verschuur.138 Hij was meer een intellectueel die be-
kendheidd genoot vanwege zijn scherpe en kritische staatsrechtelijke analyses.139 

Biswamitree werd als volgt gekarakteriseerd: "Eerlijk, rustig en altijd rationeel 
pogendpogend langs de weg van een beargumenteerde redenering te komen tot de ver-
dedigingdediging van zijn standpunten en de oplossing van problemen".140 Biswamitre 
wass moeilijk te plaatsen in de etnisch gepolariseerde samenleving van toen. Hij 
hoordee eigenlijk nergens echt bij. Hij was een goede organisator, hetgeen tot 
uitingg kwam in zijn voorzitterschap van verschillende verenigingen. Biswamitre 
werdd geboren in 1897 in Nieuw Nickerie uit ouders die tot de brahmaanse kaste 
behoorden.. Op tienjarige leeftijd werd hij echter gedoopt in de Rooms-katho-
liekee kerk, omdat zijn moeder overtuigd werd van het nut van een christelijke 
opvoedingg op school voor de maatschappelijke ontwikkeling van haar zoon. 
Reedss op de lagere school bleek Biswamitre een briljante leerling, van wie men 

1366 J. Ferrier. De Unie Suriname. In: OSO, Tijdschrif t voor  Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur  en 
geschiedenis,, oktober  1985, jrg . 14, no. 2, p. 165. 

1377 Zie ook: F.E.M. Mitrasin g (1959) en J. Sedney (1998). 
1388 Interview met zijn zoon drs. August Biswamitre op 10 juni 1999. 
1399 F.E.M. Mitrasing. De Surinaamse juris t en drie biografieën. Paramaribo, 1977. 

1400 De Vrij e Stem. zaterdag 7 jul i 1962. Een van onze mensen. CR. Biswamitre, advocaat en politicus. 
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hogee verwachtingen had. Hij slaagde in 1914 voor 
hett toelatingsexamen van de Normaalschool voor 
onderwijzers.. In 1916 behaalde hij als eerste Hin-
dostaann de vierde rang, spoedig daarna behaalde 
hijj  ook als eerste Hindostaan in 1922 de eerste 
rangg (thans hoofdakte).141 Hij was in 1923 winnaar 
vann de prijsvraag die door gouverneur mr. A. Ba-
ronn van Heemstra was uitgeschreven over: "De 
aanpassingg van het Surinaams onderwijs aan de 
localee omstandigheden".142 In 1928 vertrok hij 
naarr Nederland en behaalde er de akte M.O. 
Staatsinrichting.. Terug in Suriname begon hij met 

ClemensClemens Biswamitre 
(familiearchief(familiearchief A. Biswamitre) 

dee studie tot praktizijn die met succes werd 
voltooid.. Hij was hiermee ook de eerste Hin-
dostaansee praktizijn in Suriname. Na gewerkt te 
hebbenn in het onderwijs, werd hij in 1937 ambte-
naarr op het departement van Landbouw-Economi-

schee Zaken. In 1930 werd hij als eerste Hindostaan tot lid van de Koloniale Sta-
tenn gekozen. Zijn eruditie en gezag leidden ertoe dat hij tot Statenlid werd geko-
zenn door het overwegend uit Creolen bestaand stadselectoraat.144 In 1936 werd 
hijj  wederom gekozen in het College dat het volk vertegenwoordigde. Toen in 
19388 het systeem van gekozen en benoemde volksvertegenwoordigers werd 
ingevoerd,, werd hij ook onder deze nieuwe regeling gekozen tot volksvertegen-
woordiger.. Biswamitre was geen volksmenner, maar meer een adviseur op de 
achtergrond.. Door middel van artikelen in kranten en geschriften heeft hij ruime 
bekendheidd gegeven aan zijn ideeën en opvattingen. 
Inn de perioden 1931-1942, 1955-1958 en 1967-1969 heeft hij deel uitgemaakt 
vann de Staten van Suriname. Hij eindigde zijn politieke carrière in 1969 als 
Voorzitterr van de Staten van Suriname. In april 1968 werd hij afgevaardigd naar 
eenn conferentie over mensenrechten in Teheran. Vanaf 1969 tot 1970 hield hij 
maandelijkss televisietoespraken over de fundamentele rechten en vrijheden van 

1411 P. Parmessar en K. Ramsundersingh. Gesprek met CR. Biswamitre. In: Reflektor. Maandblad op democratische 
grondslag,, juni 1972, jrg. 1. 

1422 De prijsvraag luidde: "Hoe moet de Volksopvoeding in Suriname worden ingericht om het 'jonger geslacht' 

zoodanigg te vormen, dat het grooter deel daarvan zijn levensloop in den landbouw vindt en voor een kleiner deel 

dee weg voor andere beroepen wordt geopend en geëffend? Welke wijzigingen vordert zulk een opvoeding in het 

bestaandd onderwijs voor de Lagere School, zowel in Paramaribo als in de districten?" Het antwoord van 

Biswamitree is verschenen als Adja Ini's antwoord op de prijsvraag van Zijne Excellentie mr. A.J.A.A. Baron van 

Heemstra.. Emancipatie uitgave, 1 juli 1924, no. 9. Adja Ini betekent: "Gesterkt door het vertrouwen". 

1433 Praktizijn betekent hier: in Suriname opgeleide rechtskundige, die partijen bijstaat bij het voeren van een juridisch 

proces. . 

1444 F.E.M. Mitrasing. Politieke ontwikkeling. Een politieke en juridische beschouwing. In: BS. Mitrasing en M.S. 
Harpall  (red). Hindostanen van contractarbeiders tot Surinamers, 1873-1998. Stichting Hindostaanse immigratie. 
Paramaribo-Suriname,, 1998. 
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dee mens. Hij bleef de onverschrokken vechter voor het eerbiedigen van men-
senrechtenn en fundamentele vrijheden. Biswamitre kan met recht de fakkeldra-
gerr van de mensenrechten in Suriname genoemd worden. Vermeldenswaard is 
datt hij reeds in 1969 een "Proeve van een onafhankelijkheidsverklaring voor 
Suriname"" in het blad "VIJAY" publiceerde.146 Daarin stelde hij dat nationale 
onafhankelijkheidd een natuurlijk verlangen van elke gezonde natie is. Hij was 
vann mening dat een doelmatige voorbereiding vooraf moest gaan aan de onaf-
hankelijkheidd en bepleitte het opnemen in de Grondwet van drie waarborgen 
tegenn machtsmisbruik van gezagsdragers. De drie waarborgen waren: 
•• volledige opneming van de fundamentele mensenrechten en vrijheden; 
•• onafhankelijke instituties ter bescherming van de grondrechten en fundamen

telee vrijheden van het volk; 
•• een ombudsman, ter bewaking tegen ambtelijke willekeur. 

Inn het verenigingsleven was hij zeer actief. Op 8 juni 1924 werd de vereniging 
Nawaa Yuga Oeday (Aanvang van een Nieuw Tijdperk) opgericht door jonge, 
meerr ontwikkelde Hindostanen.147 Deze Vereniging stelde zich tot doel om de 
belangenn van de Hindostaanse bevolkingsgroep in Suriname op elk gebied te 
behartigenn door onder meer het bevorderen van een betere verstandhouding tus
senn de Hindustani's onderling alsook tussen Hindustani's en niet-Hindostani's. 
Hett bestuur bestond uit onder meer: CR. Biswamitre, voorzitter, M. Abdul So-
van,, secretaris, en R. Abdul Sovan, penningmeester. Biswamitre was ook voor
zitterr van de sociaal-culturele vereniging Djagaran (Waakzaamheid) die in 1943 
werdd opgericht. Deze vereniging had ongeveer dezelfde doelstellingen als Nawa 
Yugaa Oeday. De secretaris van deze vereniging was de praktizijn J. Lachmon, 
diee later een vooraanstaande positie in de Surinaamse politiek zou innemen. 

2.55 Het succes van de gematigde nationalisten: het Statuut 

Dee verdere ontwikkelingen van het gematigde politiek nationalisme cumuleer
denn in de Rondetafelconferenties met als eindresultaat het Statuut dat de autono
miee van Suriname in Koninkrijksverband regelde.148 De gematigde politieke 
nationalistenn hadden zich verenigd onder de leus "baas in eigen huis", hetgeen 

1455 Hij  schreef deze toespraken eerst uit. Ik heb ze mogen inzien bij  zijn zoon August Biswamitre in Soest. 
1466 Zie ook: F.E.M. Mitrasing. Gedachten rondom een Proeve van een onafhankelijkheidsverklaring voor  Suriname 

(doorr  CR. Biswamitre). Paramaribo, 1970. 
1477 AR. Ramdin. Het ontstaan van Hindostaanse organisaties in Suriname in de periode 1900-1940. In: SWI, Forum 

voorr  kunst, cultuur  en wetenschap, 1984. no. 2. 

1488 Over  het Statuut, het ontstaan, de juridische aspecten en de praktische gevolgen zijn vele boeken en artikelen 
geschrevenn (o.a. Helsdingen, 19S7; Mitrasing, 1959; Logemann, 1967; Ooft, 1972). Recente publicaties zijn van: 
P.. Meel: Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961. Leiden, 1999 
enn Inge A.J. Klinkers. De weg naar  het Statuut. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben (1940-1954) 
inn vergelijkend perspectief. Utrecht, 1999 en Gert Oostindie en Inge Klinkers . Knellende Koninkrijksbanden . Het 
Nederlandsee dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, deel I. Amsterdam, 2001. 
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betekendee dat Suriname de eigen binnenlandse aangelegenheden (bestuur en 
wetgeving)) wilde regelen, maar dat wilde doen binnen het koninkrijksverband. 
Dezee basisgedachte en de positie van Nederland in dit Koninkrijk moesten nu 
juridischh vorm worden gegeven, hetgeen plaatsvond tijdens de Rondetafelconfe-
rentiess van 1952 en 1954. 49 De nieuwe rechtsorde onder het Statuut werd voor 
dee rijksdelen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen op 29 december 
19544 afgekondigd. In de preambule van het Statuut werden de grondslagen van 
dee nieuwe rechtsorde opgenomen. Met de afkondiging van het Statuut voor het 
Koninkrijkk der Nederlanden was een proces van bijkans twaalf jaar voltooid 
vanaff  de beroemde rede van Koningin Wilhelmina in Londen. Het Statuut kende 
volledigee autonomie toe aan Suriname en de Nederlandse Antillen, waardoor 
dezee gebiedsdelen bevoegd werden om zelfstandig hun Staatsregeling vast te 
stellen.. Ter voorbereiding van de Rondetafelconferentie werd in 1952 een 
"Werkstuk""  voor een Statuut opgesteld. Hoewel de Surinaamse regering nega-
tieff  reageerde op dit "Werkstuk" en een federale structuur voorstelde van drie 
vrijwell  onafhankelijke landen, werd dit "Werkstuk voor een Statuut voor het 
Koninkrijk""  het uitgangspunt voor de Rondetafelconferentie die op 3 april 1952 
werdd geopend. Tijdens de conferentie hield de Surinaamse delegatie vast aan de 
clausulee inzake het zelfbeschikkingsrecht, terwijl Nederland bevreesd was voor 
hett risico van secessie. Ook had de Surinaamse delegatie bezwaren tegen de 
regelingg van het intern appèl. Op voorstel van minister Kernkamp werd een 
nieuwee preambule geformuleerd, die bekend staat als het "Memorandum van 
New-York""  en die door de Surinaamse en Antilliaanse delegatie gunstig werd 
ontvangen.. In dit memorandum werd omschreven dat het zelfbeschikkingsrecht 
inn de preambule van het Statuut zou worden opgenomen. Ook zouden de begin-
selenn yan 'Vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid" die op de Rondetafel-
conferentiee van 1948 waren opgesteld de pijlers blijven van de nieuwe rechts-
orde. . 

Toenn over de heikele punten overeenstemming was bereikt, kon vrij vlot tot 
afrondingg van de conferentie worden overgegaan. In Suriname werd het ont-
werp-Statuutt door de Staten van Suriname op 9 september 1954, met één stem 
onthoudingg aangenomen. Op 15 december 1954 werd het Statuut door Koningin 
Julianaa plechtig bevestigd in de Haagse Ridderzaal. De grondslagen van het 
Statuutt waren dat de rijksdelen op grond van vrijwilligheid150 deze nieuwe 
rechtsordee hadden aanvaard en dat ieder rijksdeel zijn eigen inwendige aangele-

1499 Hieraan ging vooraf de Rondetafelconferentie van 1948 die beoogde de zelfstandigheid van Suriname en de 
Nederlandsee Antillen in interne aangelegenheden te regelen. Deze conferentie slaagde er  niet in haar  doelstellingen 
tee realiseren. De Nederlandse regering kondigde toen een Interimregeling af die volledige autonomie aan Suriname 
enn de Nederlandse Antillen bood in interne aangelegenheden. 

1500 Of er  sprake is geweest van vrijwillighei d in juridische zin, is op grond van de koloniale relatie Nederland-
Surinamee bij  de totstandkoming van het Statuut door  prof dr.mr. C. Ooft, Surinaams staatsrechtdeskundige, in 
diversee lezingen en publicaties betwijfeld. Zie: Ooft, "D e ontwikkeling van het constitutioneel recht van 
Suriname""  Assen, 1972. 
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genhedenn zou behartigen. Voorts zouden de gemeenschappelijke aangelegenhe-
denn en het verlenen van wederzijdse bijstand op basis van gelijkwaardigheid 
plaatsvinden. . 
Dee opbouw van het Statuut, dat bestond uit 61 artikelen, verdeeld over vijf para-
grafen,, was als volgt: "Algemene Bepalingen (artikelen 1-5); De behartiging van 
aangelegenhedenn van het Koninkrijk (artikelen 6-35); Onderlinge bijstand, over-
legg en samenwerking (artikelen 36-40); De staatsinrichting van de landen (arti-
kelenn 41-53) en Overgangs- en slotbepalingen (artikelen 54-61)". 
Inn de Algemene Bepalingen wordt aangegeven dat de koning de regering voert 
overr het Koninkrijk en van elk der drie rijksdelen. Voor Suriname en de Neder-
landsee Antillen werd de koning vertegenwoordigd door de gouverneur. Tot 
aangelegenhedenn van het Koninkrijk werden in artikel 3 onder meer gerekend: 
defensie,, buitenlandse betrekkingen152, het Nederlanderschap, de regeling van 
dee ridderorden, de vlag en het wapen van het Koninkrijk, het stellen van alge-
menee voorwaarden voor toelating en uitzetting van vreemdelingen en de uitleve-
ring.. De koninkrijksaangelegenheden werden behartigd door de koninkrijksrege-
ringg die bestond uit de Nederlandse ministerraad en twee gevolmachtigde minis-
ters,, waarvan uit Suriname en de Nederlandse Antillen elk één. De gevolmach-
tigdee minister woonde de vergaderingen van de Nederlandse ministerraad bij als 
err koninkrijksaangelegenheden aan de orde werden gesteld die zijn land raakten. 
Dee procedure van het intern appèl regelde het verdere verloop van de conflict-
situatiee die ontstond als de gevolmachtigde minister blijvende bedenkingen had 
tegenn een koninkrijksbesluit. De onderlinge bijstand, overleg en samenwerking 
berusttenn op vrijwillig e samenwerking tussen de partijen. Tot deze aangelegen-
hedenn werden onder meer gerekend de bevordering van de culturele en sociale 
betrekkingenn tussen de landen, de vraagstukken inzake munt- en geldwezen, de 
bevorderingg van de economische weerbaarheid van de landen door onderlinge 
hulpp en bijstand en het bevorderen van de concordantie inzake diverse aspecten 
vann het recht. De staatsinrichting van de landen werd vorm gegeven in de Staats-
regelingg van Suriname en de Nederlandse Antillen en voor Nederland in de 
Grondwet.. De Staatsregeling van Suriname kan dus beschouwd worden als 
voorloperr van de Grondwet (van 1975). In deze Staatsregeling werd geconcreti-
seerdd wat het "baas in eigen huis"-principe betekende op grondslag van de bepa-
lingenn in het Statuut. De landsorganen droegen zorg voor de verwezenlijking 
vann de fundamentele rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijk-
heidd van bestuur. Schoten ze tekort, dan kon de koninkrijksregering ingrijpen en 
passendee maatregelen treffen. In de toelichting op artikel 55 van de overgangs-

1511 De gouverneur  had een hybride functie: enerzijds vertegenwoordiger  van de koning en anderzijds orgaan, tevens 
hoofdd van de Surinaamse regering (zie: Ooft. 1972, p. 205-212). 

1522 Tot de buitenlandse betrekkingen werd ook gerekend het sluiten van internationale economische en financiële 
overeenkomsten.. Deze bepaling heeft de relatie tussen Suriname en Nederland onder  druk gezet, toen Suriname 
meendee onvoldoende ruimt e te hebben om haar  economisch beleid te kunnen voeren en relaties aan te gaan met 
buitenlandsee mogendheden. Dit leidde tot de mislukte rondetafelconferentie van 1961. 
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enn slotbepaling was op aandringen van de Surinaamse delegatie opgenomen dat 
"de"de rechtsregeling geen eeuwig edict is en dat de weg open moet zijn om de 
rechtsorderechtsorde hieraan aan te passen ". 
Hett Statuut is geworden een juridisch document waarin de autonomie van Suri-
name,, die betrekking heeft op het behartigen van de inwendige aangelegenhe-
den,, is geregeld. Dit Statuut heeft de staatsrechtelijke verhouding in Suriname 
zelff  en die in relatie tot Nederland voor bijkans een kwart eeuw (1954-1975) 
bepaald.. Hoewel het Statuut de indruk kon wekken dat er sprake was van drie 
gelijkwaardigee partners, bleek zowel uit de juridische regelingen als uit de prak-
tijk ,, dat het zwaartepunt in de relaties in koninkrijksverband bij Nederland lag. 
Hett radicale nationalisme echter, dat streefde naar volledige staatkundige onaf-
hankelijkheidd en culturele bevrijding heeft, ondanks alle protesten en acties met 
namee in Nederland, deze ontwikkeling met lede ogen moeten aanschouwen. Dit 
nationalismee heeft zich daarom in Nederland onder studenten en arbeiders ver-
derr ontwikkeld en daarna pas vastere bodem in Suriname gevonden in de Partij 
vann de Nationalistische Repubüek (PNR). Hierop wordt verder ingegaan in 
hoofdstukk 5. Ook het cultureel nationalisme van Koenders heeft in Nederland 
eenn vervolg gekregen in de organisatie Wie Eegie Sanie (zie hoofdstuk 3). In 
Surinamee was het echter De Ziel, die een niet-politiek en meer individualistisch 
cultuurnationalismee uitdroeg. Zijn gedichten hebben het Sranantongo als een 
vann de eigen talen status gegeven. 

2.66 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk zijn de wortels van het Surinaams nationalisme blootgelegd. 
Hett Surinaams nationalisme vertoonde twee aspecten: een cultureel en een poli-
tiekk aspect die elkaar deels overlapten. Het politiek en cultureel nationalisme 
warenwaren twee zijden van dezelfde medaille. Zo bediende reeds W. Bos Verschuur 
zichh van toneelstukken in het Sranantongo om zijn politieke boodschappen over 
tee brengen. Deze verstrengeling van culturele en politieke elementen heeft zich 
inn het gehele proces van nationalisme in Suriname dat gericht was op de staat-
kundigee onafhankelijkheid voortgezet. In de volgende hoofdstukken worden 
hiervann voorbeelden gegeven. 
Voorr de Tweede Wereldoorlog ontstond omstreeks 1930 het radicaal politieke 
nationalisme,, waarvan Anton de Kom de fakkeldrager is. Anton de Kom richtte 
zichh op lotsverbetering van arbeiders en streefde volgens zijn politiek pro-
grammaa naar nationale bevrijding en volledige zelfstandigheid i.e. staatkundige 
onafhankelijkheid.. Door het drastisch ingrijpen van de koloniale overheid en de 
geringee steun van de gevestigde vakbonden en andere organisaties bloedde dit 
radicaall  nationalisme dood na de verwijdering van Anton de Kom uit Suriname. 
Dee opkomst van het cultureel nationalisme is slechts te begrijpen tegen de ach-
tergrondd van de toen heersende sociaal-maatschappelijke verhoudingen en de 
aardd van het Nederlands kolonialisme in Suriname. 
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Dee Surinaamse samenleving vertoonde een stratificatie waarbij huidskleur het 
belangrijkstee indelingscriterium was. Boven aan de hiërarchie bevonden zich de 
blankenn terwijl lager in de hiërarchie de gekleurden stonden. 
Doorr de zwarte psychiater Fanon (1952) is beschreven welke psychopathologie 
kann ontstaan door deze koloniale culturele overheersing. Bij een groot deel van 
dee Creoolse bevolkingsgroep had het idee postgevat dat ze zoveel mogelijk op 
dee blanke moest gelijken om in maatschappelijk en sociaal opzicht mee te kun-
nenn tellen. Men probeerde de blanke in alle opzichten te imiteren. Als reactie 
hieropp ontstond het cultureel nationalisme. Dit cultureel nationalisme keerde 
zichh tegen de gevolgen van de assimilatiepolitiek die door de koloniale overheid 
werdd ingezet om de nazaten van slaven tot Nederlandse burgers te vormen. Om 
ditt te bereiken moesten alle cultuuruitingen van de Creoolse groep worden ge-
ëlimineerd.. Het werd verboden om de eigen taal, het Sranantongo, te spreken. 
Religieuzee uitingen werden zelfs gecriminaliseerd door ze strafbaar te stellen. 
Hett gevolg van deze assimilatiepolitiek was, dat een groot deel van de Creoolse 
bevolkingsgroep,, vervreemd, verward en geestelijk venninkt raakte. Men ver-
vreemddee van zijn eigen cultuur, zijn eigen somatische kenmerken en waarden 
enn normen. Het leidde tot vergaande depreciatie van de eigen somatische ken-
merkenn en aanvaarding van het blanke schoonheidsideaal als normatief. 
Tegenn de gevolgen van deze assimilatiepolitiek trad de onderwijzer Julius Koen-
derss in het strijdperk. In het maandblad Foetoeboi toonde hij de waarde aan van 
hett Sranantongo en appelleerde hij met zijn artikelen aan het zelfbewustzijn van 
dee Creool. Een andere exponent van het cultureel nationalisme was Henny de 
Ziell  (pseudoniem: Trefossa), die met zijn gedichten op overtuigende wijze aan-
toondee dat men met het Sranantongo in staat was de diepste menselijke gevoe-
lenss en gedachten tot uitdrukking te brengen. Het Sranantongo was een volwaar-
digee taal en verre van een brabbeltaaltje (taki-taki) zoals toen werd beweerd. 
Ookk Trefossa was van mening dat de waardering van het Sranantongo samen-
hingg met het respect voor de menselijke waardigheid. Dit cultureel nationalisme 
heeftt zich verder ontwikkeld en heeft nadere invulling gekregen in andere orga-
nisatiess die in de volgende hoofdstukken zullen worden behandeld. 
Dee periode van de Tweede Wereldoorlog betekende voor het nationalisme een 
periodee van geringe activiteiten, enerzijds omdat de aandacht gericht was op 
economischh overleven, anderzijds omdat er van overheidszijde een scherpe re-
pressiee was op verdachte georganiseerde activiteiten. Pas in de tweede helft van 
dee jaren veertig zou het streven naar staatkundige onafhankelijkheid een belang-
rijkk issue worden van de Surinaamse nationalisten. 

Hett radicaal nationalisme van Anton de Kom had intussen plaats gemaakt voor 
hett gematigd nationalisme. 
Naa de Tweede Wereldoorlog werd het gematigd politiek nationalisme manifest 
inn de organisatie Unie Suriname die de leuze voerde: "Baas in eigen huis " en 
"Een"Een beter land in eigen hand". Ook de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad, 
eenn coalitie van politieke leiders uit de groep van de nazaten van de immigran-
ten,, begon politiek actief te worden. De directe oorzaken van deze politieke ac-
tiviteitenn waren de toenemende onvrede over het koloniaal beleid, de Neder-
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landsee toezeggingen over de wijziging van de koloniale relaties na de Tweede 
Wereldoorlogg en de sluitende Surinaamse begroting. 
Dee Unie Suriname was tegen het invoeren van het algemeen kiesrecht en stond 
wantrouwendd tegenover het numeriek overwicht van de Hindostaanse en Ja-
vaansee bevolkingsgroep. Als tegenhanger van de Unie Suriname werd in mei 
19466 de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad opgericht. Deze Raad was ook 
geenn politieke partij, maar meer een belangenorganisatie van nazaten van de 
Hindostaansee en Javaanse immigranten. In tegenstelling tot de Unie was deze 
Raadd voorstaander van de invoering van het algemeen kiesrecht en evenredige 
vertegenwoordiging.. Deze twee organisaties zijn de voorlopers van de latere 
politiekee partijen op etnische grondslag. Zij hebben markante politieke leiders 
voortgebracht:: de Unie Suriname werd gerepresenteerd door Wim Bos Ver-
schuurr die een invloedrijk lid van de Koloniale Staten was, terwijl de Hin-
dostaans-Javaansee Centrale Raad een markante persoon als Clemens Biswamitre 
heeftt voortgebracht. 
Inn 1949 werden de eerste algemene en geheime verkiezingen gehouden nadat 
hieraann voorafgaand politieke partijen waren opgericht. Het gematigd politiek 
nationalismee heeft vooral geijverd voor grotere autonomie voor Suriname bin-
nenn het Koninkrijksverband. Dit streven heeft zijn weerslag gevonden in twee 
Rondetafelconferentiess (1952 en 1954), waarin de verhoudingen tussen de ko-
ninkrijkspartnerss werden geregeld. Dit resulteerde in het Statuut dat de onder-
lingee relaties regelde. Suriname en de Nederlandse Antillen zouden hun interne 
aangelegenhedenn zelfstandig bepalen waarbij de koning het hoofd van de rege-
ringring was. De Koning werd in Suriname en de Nederlandse Antillen vertegen-
woordigdd door de gouverneur. Dit Statuut heeft de staatsrechtelijke verhoudin-
genn tussen de drie partners onderling en de politieke verhoudingen in Suriname 
voorr bijkans een kwart eeuw (1954-1975) bepaald. Het radicale nationalisme dat 
streefdee naar volledige onafhankelijkheid had in deze periode het nakijken. Het 
radicalee nationalisme was echter niet geheel verdwenen en heeft zich verder 
ontwikkeldd in de Partij van de Nationalistische Republiek. 
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3.. De nationalistische beweging van Surinamers in 
Nederland:: culturele organisaties en studenten-
verenigingen n 

LedenLeden van het eerste uur van Wie Eegie Sanie in Amsterdam bij elkaar. 
VanVan links naar rechts: H. Kooks, A. Bijlhout, E. Gessel, K. Pinas, A. Bruma, 
E.E. Groenewoud, F. Bean (foto familiearchief A. Bruma) 

3.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk worden de ideeën en activiteiten van de Surinaamse nationalis-
tenn in Nederland beschreven in de periode 1945 tot en met 1955. Deze periode 
inn Nederland kan als een belangrijke buitenlandse ontwikkeling in de geschiede-
niss van het Surinaams nationalisme worden beschouwd. 
Dee intellectuele vorming van veel studenten die later in de Surinaamse maat-
schappijj  vooraanstaande posities zouden innemen, vond in Nederland plaats. 
Hierr voltrok zich een cultuurschok en werd men zich bewust van de eigen cul-
tuurr en de eigen waarden en normen. 
Eenn interessante vraag is op welke wijze deze cultuurschok uitdrukking heeft 
gevondenn in de oprichting van organisaties, zowel onder Surinaamse studenten 
alss onder arbeiders in Nederland. Welke vorm en invulling heeft het nationa-
lismee gekregen? De analyse in dit hoofdstuk is er mede op gericht de bijdrage 
vann de Surinaamse nationalisten in Nederland aan de ontwikkeling in Suriname 
tee identificeren. 
Anderss geformuleerd: welke ideologische en institutionele impulsen zijn in deze 
Nederlandsee periode van belang geweest voor de ontwikkeling van het nationa-
lismee in Suriname? 

63 3 



3.22 Surinaams nationalisme in Nederland: het begin 

Hett streven van Koenders werd na de Tweede Wereldoorlog in Nederland voort-
gezett door de Surinaamse studenten en arbeiders in onder meer de Vereniging 
Wiee Eegie Sanie. Tot na de Tweede Wereldoorlog was de migratie uit Suriname 
voorall  een elite-migratie, in belangrijke mate van studenten uit de gegoede Cre-
oolsee klasse (Sedoc-Dahlberg, 1971; Oostindie en Maduro, 1986). Door het 
beurzenbeleidd kwamen steeds meer Surinaamse studenten naar Nederland. Deze 
groepp bestond niet langer alleen uit de aan de Nederlandse cultuur geassimi-
leerdee elite, maar ook uit studenten uit de middenklasse en de lagere of volks-
klasse.. Op de Britse Caraïbische eilanden vond een soortgelijke ontwikkeling 
plaats.. Door het invoeren van de "Island Scholarships" werden getalenteerde 
leerlingenn uit het middelbaar onderwijs na een vergelijkend examen toegelaten 
tott de universiteiten van Groot-Brittannië. Eric Williams, Minister-president van 
Trinidadd & Tobago en andere ministers uit het eerste PNM-kabinet (People's 
Nationall  Movement) uit Trinidad waren "scholarship boys".153 Ook werden 
arbeiderss uit Suriname geworven om in de scheepsindustrie in Amsterdam te 
werken.. Zowel de nieuwe student-immigranten als de arbeiders voelden dat ze 
voorall  op cultureel gebied iets misten, omdat hun eigen cultuur in Suriname was 
achtergesteldd bij de Nederlandse. Er ontstond een discrepantie tussen het Ne-
derlandsee cultuurideaal dat hen in Suriname was bijgebracht en de in Nederland 
ervarenn werkelijkheid. Men begon te twijfelen aan de waarde en de betekenis 
vann de Nederlandse cultuur en begon zich vragen te stellen over de eigen cultu-
relee achtergronden. In het dekolonisatieproces en in de ontwikkeling van het 
nationalismee heeft deze confrontatie met de cultuur van de kolonisator een be-
langrijkee rol gespeeld in het bewustwordingsproces. Over de Westindiër in En-
gelandd merkt Kruijer op (1960:19):154 "Toch voelde hij, dat hij als Westindiër 
tottot een aparte categorie van mensen behoorde, al was hij zich in het begin nog 
slechtsslechts vaag bewust van de aard van dit eigen West-Indische. Terwijl het ver-
langenlangen naar het kennen van het eigene toenam, was de West-Indische cultuur 
aanaan het ontstaan. Men ging waarden ontdekken in de geschiedenis van het eigen 
volkvolk en ook de volkscultuur: de muziek, de dans en de verhalen werden steeds 
hogerhoger geschat. Er vond niet alleen een cultureel, maar ook een politiek bevrij-
dingsprocesdingsproces plaats"Wat Kruijer in dit citaat constateert over de Westindiër 
geldtt analoog voor de Surinaamse nationalisten in Nederland. Dit proces van 
bewustwordingg van het "anders zijn", door het gemis aan eigen cultuurbeleving, 
heeftt zich trouwens ook voorgedaan bij de Indonesische nationalisten in Neder-
land,, de Afrikaanse nationalisten in Engeland, Frankrijk en België. Over deze 
"cultuurloosheidsbeleving""  gaf Eersel het volgende verhaal dat veel gelijkenis 

1533 I. Oxaal. Black intellectuals and the dilemma's of race and class in Trinidad . Cambridge, 1982. 
1544 G.J. Kruijer . Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana. MeppeL, 1960. 
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vertoontt met wat Kruijer opmerkte over de West-Indische studenten. Tijdens 
eenn studentenfeest dat in de jaren vijfti g door de Foreign Student Service 56 in 
Amsterdamm was georganiseerd, werd aan studenten van verschillende nationali-
teitenn gevraagd om iets typisch of kenmerkends van het eigen land te presente-
ren,, een dans, een lied, etc. All e nationaliteiten wisten iets op de planken te 
brengen.. Toen aan de Surinaamse studenten werd gevraagd om iets typisch Su-
rinaamss op te voeren, stonden ze met de mond vol tanden. Een van de Suri-
naamsee studenten stelde toen voor: "Laten we maar het liedje zingen": "Het 
zonnetjezonnetje gaat van ons scheiden ", een lied uit de oer-Hollandse bundel: "Kun je 
nogg zingen, zing dan mee".157 Dat kende immers iedereen van school. Van Ren-
selaarr en Voorhoeve (1962:12) komen tot een zelfde verklaring voor het ont-
staann van het Surinaams nationalisme. Zij constateren: "At this point a remark-
ableable thing took place: these young people were confronted in the Netherlands 
withwith the collapse of their adaptation-ideal. The Dutch received these dark-
skinnedskinned Creoles not as fellow-countrymen but as others, as people from another 
culturalcultural world. These Creoles could express themselves perfectly in the Dutch 
language,language, could talk about Dutch literature and European music, but knew little 
ofof the culture of their parental milieu. What happened then, was that they began 
inin the Netherlands to appreciate all kinds of cultural values which they had dis-
cardedcarded in Surinam as inferior. Thus, it seems to us that only with the confronta-
tiontion with Europe did this group become conscious of being culturally, too, a 
separateseparate group, and that this was the beginning of Surinam cultural nation-
alismalism ". 

3.2.11 Wie Eegie Sanie 
Eenn groot deel van de Surinaamse studenten vond een thuisbasis in de vereni-
gingg Wie Eegie Sanie, die in eerste instantie functioneerde als vormingscentrum 
voorr Surinamers met grote nadruk op de overwinning van gevoelens van cultu-
relee inferioriteit. Daarnaast was deze vereniging ook een broedplaats voor nieuw 
talentt dat een bijdrage wilde leveren aan de herwaardering van de eigen Suri-

1555 Dit verhaal is verteld door  H. Eersel tijdens een lezing over  "Nationalisme en cultuurpolitiek" , georganiseerd door 
hett  Afro-Surinaams Cultureel Centrum in Amsterdam op 17 oktober  1999. Hein Eersel behoorde tot de groep Wie 
Eegiee Sanie in Nederland en in Suriname. Hij  studeerde taalwetenschappen in Amsterdam en heeft diverse functies 
inn Suriname bekleed, zoals: docent aan het middelbaar  onderwijs, directeur  van het Taaibureau, Minister  van 
Onderwij ss en Volksontwikkeling in het interim-kabinet May en kanselier  van de Universiteit van Suriname. Hij  is 
deskundigg op het gebied van het Sranantongo en de Creoolse cultuur. 

1566 Foreign Student Service werd in 1951 opgericht en had tot doel om buitenlandse studenten in Nederland hulp te 
biedenn tijdens de studie door  onder  meer  het verschaffen van inlichtingen en het verlenen van faciliteiten bij 
culturelee manifestaties. De Foreign Student Service nam een groot deel van de taken van de Surinaamse Studenten 
Verenigingg (SSV) over, mede omdat ze over  meer  financiën beschikte. 

1577 J. Veldkamp en K. de Boer. Kun je nog zingen, zing dan mee! Honderdtwinti g algemeen bekende school- en 
volksliederenn met pianobegeleiding van P. Jonker. Groningen, 1981, 40e druk. Het liedje heette "Het 
avondklokje" .. ARA/KGS, inv.nr. 345,3060. 
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naamsee cultuur. De proclamatie van Wie Eegie Sanie vond plaats in juni 1951 
aann het Westeinde te Amsterdam. Later werden de bijeenkomsten gehouden ten 
huizee van de kunstenares Nola Hatterman159 aan de Falckstraat bij het Frederiks-
pleinn in Amsterdam.160 De stuwende kracht achter Wie Eegie Sanie was Eddy 
Bruma.. Zijn idool en goeroe van het cultureel nationalisme was Papa Koenders. 
Reedss als jongeman had Eddy Bruma, als huisgenoot van de familie Wijden-
bosch,, kennisgemaakt met de ideeën van de onderwijzer Koenders.161 

Wiee Eegie Sanie stelde zich ook tot doel om een goed georganiseerde en gedis-
ciplineerdee organisatie van Surinamers te zijn en stelde regels vast om dit te 
bevorderen.. In het reglement van Wie Eegie Sanie werden grondbeginselen of 
libi-lin ss van de vereniging opgenomen die aspirant-leden van buiten moesten 
kennenn en praktiseren. In Bijlage II zijn de libi-lins (leefregels) en de huishou-
delijkee regels opgenomen.162 

Dee tweede, derde en vijfde libi-li n geven het nationalistisch karakter van deze 
verenigingg aan. Men was bereid om te strijden voor het behoud en de veredeling 
vann de Surinaamse cultuur en men verplichtte zich om Sranantongo te spreken 
waarr dat maar mogelijk was. Ook de vlag, het wapen en het volkslied van Suri-
namee werden heilig verklaard. Als basisprincipe van de vereniging gold: 
Hett  Respect en de Eerbied bij  de Leden-Surinamers, jegens Alles Suriname 
betreffendee bij  te brengen, waardoor  de leden tot Volkomen Zelfstandig 
Denkendee en Oordelende Mensen kunnen groeien.163 

Opp grond van deze grondbeginselen zijn nadere huishoudelijke regels opgesteld 
diee betrekking hadden op de ledenvergadering, het lerarenkorps, de voorzitter, 
hett ledenkorps, de financiële commissie en de controlecommissie. 

1588 H.C. van Renselaar. Nationalisme in Suriname Oost en West. november  1963, jrg . 57. 

1599 N. Hatterman (1899-1984) was een Nederlandse schilderes, die zich op een bijzondere wijze verwant voelde met 
hett  zwart-zijn . Ze had contacten met leden van Wie Eegie Sanie en Ons Suriname en participeerde in hun 
activiteiten.. Ze werd verdacht van communistische sympathieën en kreeg het daarom niet voor  elkaar  door  Sticusa 
naarr  Suriname te worden uitgezonden. Op eigen gelegenheid vertrok ze in 1953 naar  Suriname waar  ze weer 
aansluitingg vond bij  Wie Eegie Sanie (zie hoofdstuk 4) en daar  verbleef tot haar  overlijden door  een tragisch auto-
ongelukk in 1984. In 1961 kreeg ze de leiding van de CCS-school voor  Beeldende Kunst. Na interne conflicten 
richtterichtte  zij  echter  een eigen school op: de Nieuwe School voor  Beeldende Kunsten. Op haar  begrafenis werd door 
dee dichter  Albert Mungro het gedicht Wan dey voorgedragen, dat door  Nola Hatterman zelf was geschreven. Wan 
deyy mi sa dede, no wan s'ma sabi oten. En mi no sabi ope. Ma mi winsi taki. Te a de sa kon. Sranangron sa teki 
mi.. En blaka anoe sa beri mi. Over  het leven en het werk van N. Hatterman beeft L. Ottes een doctoraalscriptie 
geschreven::  Nola Hatterman. Haar  leven en werk. Nijmegen, december  1999. 

1600 Op de eerste bijeenkomst waren aanwezig de oprichters: Eddy Bruma, diens broer  Armand (Diepo) Bruma, Jules 
Sedney,, Jo Rens, Hugo Overman en Jesse Herrenberg. 

1611 Doordat de moeder  van E. Bruma vroeg kwam te overlijden, is hij  door  de zuster  van zijn moeder, tante 
Wijdenbosch-Monkau,, grootgebracht. J. Koenders was goed bevriend met de familie Wijdenbosch en kwam er 
regelmatigg als gast. 

1622 Ministeri e van Binnenlandse Zaken / B VD-archief. 

1633 Reglement van de culturele vereniging Wie Eegie Sanie in Nederland, z.j. en interviews met H. Kooks en A. 
Brumaa op 9 september  1995. B VD-archief van het Ministeri e van Binnenlandse Zaken. 
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Inn de Koerier, het orgaan van de Vereniging Ons Suriname, werd het volgende 
overr de doelstellingen van Wie Eegie Sanie gezegd:164 "Wie Eegie Sanie is een 
cultureleculturele vereniging, die ernaar streeft Suriname een eigen cultuur te geven. De 
bestaandebestaande situatie in de culturele sector van de Surinaamse gemeenschap acht 
zijzij onbevredigend en onverantwoord. Deze toestand namelijk is in grote trekken 
eeneen voortzetting van de vroegere koloniale politiek. De cultuurpolitiek van de 
huidigehuidige regering verschilt slechts weinig van die van de vroegere Nederlandse 
heersers.heersers. Wie Eegie Sanie wil datgene, dat het Surinaamse Volk toebehoort, 
behoudenbehouden en veredelen, omdat zij weet, dat een volk, dat de binding met de ei-
gengen waarden mist, een volk op drift is [.....]. Wanneer wij dit zeggen, zal men 
allichtallicht menen, dat het in onze bedoeling ligt, de strijd aan te binden tegen de 
NederlandseNederlandse cultuur in Suriname. Dit is echter gezichtsbedrog. Wij strijden niet 
tegentegen iets, maar vóór iets. Onze vereniging richt zich niet tegen de overwaarde-
ringring van de Nederlandse cultuur, maar streeft ernaar de Surinamers te leren 
hunhun eigen taal naar waarde te schatten. Daardoor zullen zij vanzelfde Neder-
landselandse cultuur als een vreemde cultuur herkennen, waarmede zij wel bevruch-
tendtend contact willen hebben " 
Eersell  constateerde, terugblikkend op de periode in Nederland, dat het pro-
grammaa van Wie Eegie Sanie in die tijd gericht was op zelfontdekking, hetgeen 
betekende:165 5 

1.. bevrijding van de Nederlandse/westerse culturele overheersing; 
2.. bevrijding van de Nederlandse etnocentrische beschrijving van de Suri-

naamsee geschiedenis, met het oog op herschrijving van die geschiedenis; 
3.. bevrijding van de buitenlandse economische overheersing; 
4.. staatkundige onafhankelijkheid. 
Wiee Eegie Sanie heeft zich vooral toegelegd op scholingsactiviteiten die gericht 
warenn op politieke bewustwording vanuit een nationalistische visie, het vergro-
tenn van eigenwaarde, het versterken van vaderlandsliefde en het beter leren ken-
nenn van de eigen cultuur.166 

Ookk heeft Wie Eegie Sanie veel gedaan om de arbeiders te stimuleren en te mo-
tiverenn om verder te studeren en voorts heeft de vereniging daadwerkelijke steun 
verleendd aan die groep door het geven van cursussen en studiebegeleiding. De 
scholingsactiviteitenn waren in handen van E. Bruma (cultuur), H. Eersel (Sra-
nantongo),, A. Bruma (beginselen economie), E.A. Gessel (geschiedenis), C. 
(Koos)) Pinas (politiek). 

1644 Koerier, Orgaan van de werkcommissie Vereniging Ons Suriname, december  1955, jrg . 2, no. 3, p. 7. 

1655 Ch.H. Eersel. Ons Suriname? Overdenkingen na ruim 35 jaar. In: Vereniging Ons Suriname, 18 januari 1919-18 
januarii  1989. Een aanzet tot de geschiedschrijving over  zeventig jaren leven en strij d van Surinamers in Nederland. 

1666 In Wie Eegie Sanie waren onder  meer  de volgende personen actief betrokken: Eddy Bruma, Arthu r  Blom, Frit s 
Moll ,, Eugene Gessel, Hugo Kooks, Ruud Beeldsnijder, Jo Rens, Harr y Lunes, Johan Willetns, Will y Sarucco, 
Nolaa Hattennan, Wies Dompig, Jan Voorhoeve, Maurit s Ramlakhan, Charles Klaverweide, Leo Nijman, Ahvin 
Bijlhout ,, Freddy Bean, Eddy Groenewoud, Chris Meijer  (pa Meijer) , Jacques Phüipszoon (pa Philipszoon). 

67 7 



Dee internationale contacten van Wie Eegie Sanie waren uiterst beperkt. Wie 
EegieEegie Sanie, aldus Nola Hatterman, "was een eilandje waar we ons geweldig 
prettigprettig voelden. Internationale contacten hadden we niet, het was een stukje 
SurinameSuriname waar we cultureel vooruit wilden komen ". 
Dee contacten van de leden van Wie Eegie Sanie met personen uit andere koloni-
alee gebieden waren incidenteel, toevallig en niet structureel van aard. Er waren 
enkelee contacten met Kongolese nationalisten in België en met nationalisten uit 
anderee Afrikaanse landen, die in Engeland verbleven. Af en toe woonde een lid 
vann Wie Eegie Sanie een internationale conferentie bij. Zo nam Eddy Bruma 
mett enkele anderen in 1953 deel aan het Vierde Wereldjeugdfestival in Boeka-
restt en aan het Derde Wereld studentencongres in Warschau. Frits Moll woonde 
inn 1957 het Wereld Jeugdfestival in Moskou bij en in 1959 de International Uni-
onn of Students Conference in Peking.167 

Ondankss de beperkte internationale contacten kan Wie Eegie Sanie in bepaalde 
opzichtenn gezien worden als de Surinaamse pendant van de Négritude-beweging 
vann leidende figuren als Leopold Senghor, Aimé Césaire en Léonn Dumas.168 

Dee Négritude-beweging was in eerste aanleg drager van het cultureel nationa-
lisme,, dat een einde wilde maken aan de koloniale overheersing in hett cultureel 
denken.. Deze beweging was gericht op rehabilitatie van de oude Afrikaanse 
traditiess en waarden, inclusief folklore, kunst en leefwijze. De Négritude-bewe-
gingg wilde de Afrikaanse culturele wortels van de Afrikanen in de diaspora te-
rugvinden.1699 In 1932 schreef de dichter-politicus Aimé Césaire uit Martinique 
zijnn beroemde gedicht: Cahier d'un Retour au Pays Natal. Leopold Senghor 
definieerdee Négritude als het geheel van culturele waarden van de Negers. 
"Negritude"Negritude is not the defence of a skin as a colour [.....J. Négritude is the 
awareness,awareness, defence and development of African cultural values. Negritude [.....J 
isis the awareness by a particular social group of people of its own situation in 
thethe world, and the expression of it by means of its image" (Schleicher, 
1993:207).. In 1966 heeft het in Parijs verschijnende tijdschrift Presence Afri-
caine,caine, onder de titel "Nouvelle somme de poésie du monde noir", onder het 
hoofdd "Monde noir d'expression Néerlandaise" acht Surinaamse gedichten 
opgenomen,, twee van Eugène W. Rellum, twee van Asjantenoe Sangodare (Mi-
chaell  Slory), twee van Corly Verlooghen (Rudy Bedacht), een van Trefossa 
(Hennyy de Ziel) en een van Kwame Dandilo (Pieter Polanen). 
Hett gedicht van Rellum vormt een treffende weergave van het toegenomen zelf-
bewustzijn,, de groeiende zelfverzekerdheid en het zelfrespect van de neger in 
dezee fase van opkomend cultureel nationalisme. 

1677 Interview met Frit s Moll op 22 april 1998. 
1688 A. Césaire werd in juni 1911 in Martiniqu e geboren en kreeg zijn opleiding in Parijs, waar  hij  Léon Dumas uit 

Franss Guyana en Leopold Sedar  Senghor  uit Senegal ontmoette. Ze werden de oprichters van de Beweging voor 
Zwartt  Bewustzijn, de Négritude. Césaire is na zijn verblij f in Frankrij k in de politiek gegaan op Martinique . 

1699 R. Nettleford. The aesthetics of Négritude: a metaphor  for  liberation. In: A. Hennesey (ed). Intellectuals in the 
twentiethh centuary Caribbean. Macmillan, 1992. 
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Onderschatting Onderschatting 

HijHij  zei: 't is maar een neger 
enen in zijn diepgevoelde 
superioriteit, superioriteit, 
matmat hij mij 
metmet de kleinste maat; 

zijnzijn zelf-ingenomenheid 
zagzag niet de lange schaduw, 
diedie Negerschap vooruitwerpt, 
wantwant anders zei hij  zeker: 
ai,ai, een Neger! 

(Uit(Uit  de bundel: Kren/Klim, 1961) 

Wiee Eegie Sanie had goede relaties opgebouwd met de Friese taal- en literatuur-
bewegingg in Nederland. De contacten liepen via Jan Voorhoeve170 die goede 
betrekkingenn onderhield met de redacteur van De Tsjerne, een Fries literair tijd-
schrift.1711 Bij de Friese beweging was men ervan overtuigd dat de Surinaamse 
strijdd om de eigen taal parallel liep met de eigen strijd voor de volledige erken-
ningg van de Friese taal.172 Vandaar dat in Friesland een toneelopvoering in het 
Sranantongoo kon worden gegeven en een literair nummer van De Tsjerne over 
Surinamee uitkwam. E. Bruma, H. Eersel en J. Sedney waren medesamenstellers 
vann dit nummer dat in 1952 verscheen. Hierin was onder meer het verhaal van 
Brumaa "De Fuik" in het Fries opgenomen, dat vervolgens in het Nederlands 
verscheenn in "Meesters der Negervertelkunst" (1956) en tenslotte in het Sra-

1700 J. Voorhoeve werd geboren op 19 juni 1923 in Djombang op Java en overleed onverwacht in Parijs op 30 januari 
1983,, waar  hij  voor  een conferentie verbleef. In 19S0 deed hij  onderzoek in Suriname als assistent van prof. W. 
Hellinga.. In Amsterdam maakte hij  kennis met Wie Eegie Sanie en raakte bevriend met Bruma. Hij  promoveerde 
inn 1953 tot doctor  in de Letteren op het proefschrift Voorstudies tot een beschrijving van het Sranantongo. Hij 
doceerdee voorts Sranantongo aan de Theologische School van de Evangelische Broedergemeente. Hij  gold als 
kennerr  van bet Sranantongo en kon in zijn uitspraak niet worden onderscheiden van een "nativ e speaker". Hij 
correspondeerdee ook met J. Koenders. Deze correspondentie is mij  welwillend door  P. Meel ter  beschikking 
gesteld. . 

1711 P. Meel. Op zoek naar  Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961). Bronnen voor 
dee Studie van Suriname, deel 20. Utrecht, 1997. 

1722 In het woord vooraf van het Suriname-nummer van De Tsjerne stond in het Fries: "Dat wy sa tige prii s stelle op 
dizzee moeting, is omt hji r  arbeide wurdt op prinsipeiiel deselde grounslach, mei deselde arguminten en 
doelstellingenn as wy Friezen hawwe. Derom is dit numer gjin unpersoanlik jachtsjen op primeurs en likenün in 
bleatt  saeklik undernimmen. Hwant wy folgje de striid en de untiowing fan dizze jonge tael- en litteratuerbrwegmg 
meii  graete niget. Maer  as hwer  ek yn Nederlan kinne de Surinamers yn Fryslan op bigryp en sympathy tidigje." 
Vertaling::  "D e reden waarom wij  deze ontmoeting zozeer  op prij s stellen, is gelegen in het gegeven dat hier 
gewerktt  wordt op principieel dezelfde grondslag, met dezelfde argumenten en doelstellingen die wij  Friezen 
hebben.. Daarom is dit nummer geen onpersoonlijk jagen op primeurs en evenmin bloot zakelijke onderneming. 
Wantt  wij  volgen de strij d en de ontwikkeling van deze jonge taal- en uteratuurbeweging met groot plezier. Meer 
alss waar  dan ook in Nederland kunnen de Surinamers in Friesland rekenen op begrip en sympathie"  (vertaling W. 
Jellema,, met dank). 
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nantongoo als "Maswa" in het tijdschrift Tongoni werd gepubliceerd (1958). 
Eenn van de eerste gedichten van Bruma was "M braka mama". Dit gedicht is 
doorr Jan Voorhoeve geanalyseerd om de waarde en bruikbaarheid van het Sra-
nantongoo als literaire taal te illustreren. Zowel dit gedicht als de analyse van Jan 
Voorhoevee worden hier weergegeven ter illustratie van de toen actuele discus-
siess en opvattingen over het Sranantongo. 
Overr dit gedicht zegt Jan Voorhoeve het volgende: "Men kan dit gedicht lezen 
alsals een gedicht voor een moeder. De dichter wordt vertederd door het beeld van 
diedie oude vrouw, maar ziet haar nu ook voor het eerst als wat zij in werkelijkheid 
is:is: een oude vrouw met witte haren en rimpels en lelijke tanden. Hij ziet haar 
zoalszoals een vreemde haar zou zien. Wrevel om haar lelijkheid en vertedering om 
dede zorgen die haar zo gemaakt hebben strijden om de voorrang". 

MiMi  braka mama 

NaNa tap 'en bangi e dyonko, 
alaala pikin go sribi kaba 
MiMi  owru mama, kon, opo go sribi 
mimi sabfayu weri mama 

NowfosiNowfosi mi de si 
pepe yu whviri e weti, 
enen denproy na ondro yu ay 
Kon,Kon, mek mi grat den safri-safri 
juju mekyu no wiki, mama 

EnEn noya di y 'e laju na ini yu sril 
mm 'e siyu takru tifi, o lobi mama 
Kon,Kon, wiki, gonayu bedi, 
yuyu dyonko nofo kaba 

EddyEddy Bruma 

Maarr volgens Voorhoeve kan dit gedicht ook anders gelezen worden: er zit een 
andere,, diepere betekenislaag in. "Het gedicht vertelt van de tragiek van de jon-
gege Surinamer in het zoveel meer geperfectioneerde buitenland, verscheurd tus-
sensen de liefde voor zijn land, de trouw aan zijn verleden en de ergernis en 
schaamte,schaamte, hoezeer ook van deernis en ontroering doordrenkt. De dichter heeft 
zichzelfzichzelf kunnen uitspreken op dit ene moment waarin hij zweefde in een even-
wichtwicht tussen liefde en ergernis, in een overgangsstadium tussen het kritiekloos 
aanvaardenaanvaarden van de moeder en het verleden (de verhouding kind-moeder) en de 
liefdevolleliefdevolle aanvaarding van de moeder en het verleden door de gerijpte man. 
SlechtsSlechts wie ten volle door deze tragiek is heengegaan kan zijn moeder en zijn 
landland als een gerijpt mens dienen. Dit moment is door de dichter vastgelegd in 
poëziepoëzie ". 
Opp grond van zijn analyse van het gedicht komt Voorhoeve tot de volgende con-
clusie:: "De dichter heeft dit alles kunnen zeggen in een taal die door velen werd 
geminacht,geminacht, die volgens allen a-poëtisch was. Is het hem gelukt iets bijzonders 
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metmet zijn taal te doen? Heeft hij al deze genuanceerde emoties op adequate wijze 
inin zijn taal kunnen uitdrukken? Ik meen dat men hieraan niet twijfelen kan, maar 
metmet volledige bewondering bevestigend moet beantwoorden. Het is hem niet al-
leenleen gelukt zich bewust te worden van de tragiek van de jonge Surinamer buiten 
zijnzijn vaderland, van zijn gekwetste en bedreigde liefde, het is hem niet alleen 
geluktgelukt deze vreemde spanning mee te delen en mee te doen beleven aan anderen, 
maarmaar hij heeft dit kunnen doen in het Surinaams, zonder schade aan de oor-
spronkelijkespronkelijke emotie. Dit leert ons, zelfs al zouden wij niet gevoelig zijn voor 
poëzie,poëzie, dat het Surinaams in staat is zich op het hoogst denkbare taalniveau in 
poëzie,poëzie, te rechtvaardigen ". 
Dee nationalisten hebben zich, zoals in eerdere hoofdstukken is aangetoond, heel 
nadrukkelijkk met de cultivering of veredeling, zoals ze dat noemden, van de taal 
-hett Sranantongo- beziggehouden. Deze preoccupatie was natuurlijk niet toeval-
lig.. In de eigen taal is men cultureel het meest zichzelf. Juist het Sranantongo 
hadd tot dan toe het meest geleden onder de last van het sociaal en intellectueel 
vooroordeell  van de dominante westerse elite in het land van herkomst. De nati-
onalistenn wilden dan ook graag bewijzen dat het Sranantongo als taal een grote 
potentiee bezit, waarmee men in staat is op een genuanceerde wijze op alle ni-
veauss gevoelens en gedachten uit te drukken. Naast poëzie schreven de nationa-
listenn ook verhalend proza en historisch geïnspireerd drama. Niet zelden werden 
dezee genres tot een geheel gecombineerd. 
Eenn van de eerste gedichten, zoals eerder gezegd, van Eddy Bruma was "Mi 
brakabraka mama". Jan Voorhoeve, linguïst en promotor van het Sranantongo heeft, 
zoalss we hebben gezien, in de voortreffelijke analyse van dit gedicht de bruik-
baarheidd van het Sranantongo als literair medium aangetoond. 
Ookk op het gebied van drama heeft Bruma zijn sporen verdiend, getuige het 
toneelstukk "De geboorte van Boni'\ dat in 1952 in het Minerva-paviljoen in 
Amsterdamm in première ging.173 

Jansenn van Galen (2000:9) begint zijn boek met De Geboorte van Boni en sug-
gereertt hiermede mijns inziens ten onrechte dat het Surinaamse nationalisme 
mett het cultureel nationalisme zou zijn begonnen. Het toneelstuk was bedoeld 
alss eerbewijs aan het leven en het verzet van de Marrons in de koloniale tijd en 
wass daarmee eerder een politieke manifestatie dan een culturele presentatie. In 
dee proloog van dit toneelstuk schetst Bruma een beeld van de Amerika's rond 
1750: : 

Angst,Angst, gebrek, pijn, verdriet 
overaloveral waar negers in Amerika wonen. 
MaarMaar als de wond schrijnend is geworden is genezing nabij. 
OpstandenOpstanden breken uit in vele slaven staten. 

1733 Dit stuk zou na zijn terugkeer  in Suriname vanaf 1957 verschillende malen in het Sranantongo op de planken 
wordenn gebracht tijdens 1 juli-vieringen. 
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OokOok in Suriname 
vluchtenvluchten de slaven de bossen in om te strijden, 
tete strijden voor het allerhoogste goed: 
Vrijheid! Vrijheid! 

Inn De Westindiër175, het blad van Ons Suriname verscheen de volgende recensie 
vann de opvoering van dit toneelstuk. 

Geslaagdee eerste opvoering van De GEBOORTE VAN BONI. 
Stampvollee Minerva-paviljoen davert van succesvol optreden. 
"De"De première (om in stijl te blijven) van het toneelstuk 'De geboorte van Boni' is 
eeneen ongekend succes geworden en dat niet alleen omdat de opvoering zelf zo ge-
slaagdslaagd is door het uitstekende spel van deze Surinaamse toneelgroep, maar ook, 
enen niet in het minst, omdat de grote zaal van het Minerva-paviljoen tot de laatste 
plaatsplaats toe, dankbaar gevuld was en menige late bezoeker teleurgesteld moest 
worden.worden. De heer KA. Gessel, bestuurslid van Ons Suriname, hield een inleidende 
toespraaktoespraak over de slavernij, in welke voordracht hij de vrijheidsstrijd uit de sla-
vemij-geschiedenisvemij-geschiedenis projecteerde op de huidige vrijheidsgedachte van Suriname, 
waarinwaarin de schrijver van 'Boni' zijn inspiratie heeft gevonden en de figuur heeft 
opgeleverdopgeleverd waarin hij de vrijheidsstrijd van vroeger en de onafhankelijkheids-
gedachtegedachte van thans gestalte heeft willen geven. Het stuk zelf is een grote verras-
singsing geworden. Waren de verwachtingen van dit eerste optreden hoog, hier en 
daardaar zelfs hoger dan men van een amateurgezelschap pleegt te hebben, de opvoe-
ringring is in alle opzichten geslaagd te noemen. 'Boni' is een prachtig resultaat ge-
worden,worden, een maximum bijkans, van wat een amateur-groep onder deskundige lei-
dingding en met enthousiasme en liefde voor het onderwerp kan bereiken. Daarom 
geldtgeldt hier een proficiat en een compliment aan allen, die aan deze prachtuitvoe-
ringring meegewerkt hebben ". 

Dee opvoering van Bruma's historisch drama De geboorte van Boni markeert in 
zekeree zin de overgang van het cultureel naar het politiek nationalisme. De vrij-
heidsstrijdd uit de slavernijperiode werd gedramatiseerd en geprojecteerd op de 
toenn actuele vrijheidsgedachte in Suriname. De boodschap liet aan duidelijkheid 
nietss te wensen over: de vrijheidsstrijd van Boni uit het verleden diende te wor-
denn voortgezet en te resulteren in volledige politieke onafhankelijkheid van het 
landd Suriname. 

1744 Kopie van het manuscript van het toneelstuk De geboorte van Boni, welwillend ter  beschikking gesteld door  E. 
Waaldij kk  en P. Meel. 

1755 De Wesrindier  van vrijda g 19 september  1952. 

1766 De spelers waren onder  meer: Frit s Pengel in de hoofdrol van Boni, L. Kambel, als de opstandige slaaf Kofi , W, de 
Vries,, als de slaaf Kobi, E. Frymersum, als gevluchte slaaf, H. Eersel, als gevluchte slaaf, W. Manhoef, als 
hoofdmann van het kamp, Otto Sterman, als priester, Prins Kaya, pseudoniem van Harry Vroom, danser. De 
regisseurr  van dit toneelstuk was Edwin Thomas van het Amsterdams Toneel Gezelschap. Dit toneelstuk is weer  op 
11 jul i 2000 in Paramaribo opgevoerd, onder  regie van Felix Burleson. 
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Dee historicus E.A. Gessel heeft de vereniging Wie Eegie Sanie vergeleken 
mett de Indonesische nationalistische vereniging Boedi Oetomo.178 

Alss historicus had hij nauwlettend de onafhankelijkheidsbewegingen in Indone-
siëë gevolgd en hun politieke programma's en documenten grondig bestudeerd. 
Boedii  Oetomo was een Javaanse nationalistische vereniging van gematigde sig-
natuur,, in 1908 opgericht door studenten. "Boedi" betekent zoveel als ''verstand, 
inzicht,, karakter", terwijl "Oetomo**  "hoog", of "verheven'*  betekent Aanvan-
kelijkk streefden de studenten geen duidelijk geformuleerde politieke doelen na, 
maarr was de doelstelling van de vereniging veeleer gericht op vooruitgang, in 
economischee en culturele zin, van het land en volk van Java. Tot 1918 was het 
Javaanss nationalisme primair gericht op een cultureel en sociaal ideaal: de we-
dergeboortee van de eertijds verheven Javaanse cultuur. 
Naa 1918 werd Boedi Oetomo omgevormd tot een politieke partij, er kwam een 
programmaa en men nam deel aan verkiezingen. Boedi Oetomo was een gema-
tigdee politieke partij die een middenkoers probeerde te varen tussen regering en 
radicalee nationalisten. Op sociaal, cultureel en educatief gebied was Boedi Oe-
tomoo redelijk succesvol. Op politiek gebied was het succes minder door het ge-
brekk aan harmonie binnen de partij en het ontbreken van een charismatische 
leider.. Het politieke concept van Boedi Oetomo was gedoemd te mislukken. Ze 
probeerdee zowel de regering als de radicaal-nationalisten te vriend te houden, 
maarr werd door beide partijen op den duur beschuldigd van deloyaliteit. De 
vergelijkingg van Wie Eegie Sanie met Boedi Oetomo, gaat naar mijn mening 
slechtss gedeeltelijk op. 
Beidee verenigingen accentueerden in eerste aanleg de culturele waarden van het 
volkk en beide zijn in een latere fase omgevormd tot een politieke partij. Het ver-
schill  tussen deze twee organisaties heeft betrekking op de politieke stelling-
name.. Wie Eegie Sanie, opgegaan in de in 1961 opgerichte Partij van de Natio-
nalistischee Republiek (PNR), stond een radicale politiek van dekolonisatie voor, 
terwijll  Boedi Oetomo een gematigde nationalistische koers volgde. 
Inn een radiorede in 1961 zei Jan Voorhoeve,179 die actief betrokken was bij de 
activiteitenn van Wie Eegie Sanie in Nederland en later in Suriname, over deze 
organisatiee het volgende: "Ze begonnen te schilderen, te beeldhouwen, te musi-
cerenceren en componeren. Ze gebruikten daarbij de Eegie Sanie: de eigen taal, de 
eigeneigen mens, de eigen muziek. Nooit zal ik het hartverwarmende enthousiasme 
vergeten,vergeten, waarmee toen de Surinaamse jongeren in Amsterdam hebben gewerkt, 
geschreven,geschreven, geschilderd en gemusiceerd, de wijze waarop zij de nieuw-ontdekte 
SurinaamseSurinaamse mogelijkheden aftastten en bruikbaar maakten voor later. 

1777 Interview met E. A. Gessel op 28 februari 1995 te Paramaribo. 
1788 De activiteiten van deze vereniging zijn uitvoerig gedocumenteerd door  J.J. van Mier t in zijn dissertatie, "Een koel 

hoofdd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930". Leiden, 
1995. . 

1799 Radiorede van J. Voorhoeve integraal opgenomen in De Vrij e Stem van 4 en 11 februari 1961. 
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EnEn vergeten we niet dat alles waarop we nu in Suriname trots zijn, alles wat 
nunu door Suriname op cultureel gebied aan het buitenland getoond wordt met 
gerechtvaardigdegerechtvaardigde trots, daar wortelt in deze plotselinge ontdekking van Wie 
EegieEegie Sanie'* (vet EM.). 
Uitt de interviews die gehouden zijn met personen die actief waren in Wie Eegie 
Saniee blijkt, dat ze de organisatie vooral hebben gezien als de kracht die hen 
heeftt geholpen om zich geestelijk te bevrijden van het kolonialisme. Wie Eegie 
Saniee heeft hen gestimuleerd om, zoals een informant dat formuleerde, "het be-
wustzijnwustzijn een treetje hoger te helpen". Wie Eegie Sanie heeft in een bepaalde 
fasee van de ontwikkeling een rol gespeeld in het bewustwordingsproces van 
Surinamerss en is daarna opgegaan in een politieke partij. De vereniging Wie 
Eegiee Sanie had geen formele bestuursstructuur. Eddy Bruma was de "ede-man" 
(voortrekker/voorzitter)) en specifieke taken werden aan verschillende leden toe-
bedeeld.. Na zijn vertrek naar Suriname in december 1954 werd er een bestuur 
gevormdd bestaande uit: F. Moll, W. Sarucco, A. Bijlhout en A. Hankers. In 1968 
vondd de opheffing van de vereniging plaats. De meeste leden hadden intussen 
eenn plek gevonden in de Vereniging Ons Suriname of in andere organisaties.180 

3.2.22 De vereniging Ons Suriname 
Inn 1919 werd de vereniging Suriname opgericht, die vooral een gezelligheids-
verenigingg was van mensen uit de gegoede klasse uit Suriname. In 1936 werd de 
Bondd van Surinaamse arbeiders opgericht, die zich tot doel stelde om de eenheid 
vann arbeiders, ongeacht ras, te bevorderen. Na de Tweede Wereldoorlog, toen er 
meerr Surinamers naar Nederland kwamen, wilden deze een vereniging oprichten 
diee minder koloniaal was dan de vereniging Suriname. Er werd toen een andere 
verenigingg Nieuw Suriname opgericht. Deze twee verenigingen fuseerden in 
19488 tot de Vereniging Ons Suriname. Aanvankelijk weerspiegelde deze vereni-
gingg in haar bestuurssamenstelling dezelfde gelaagde structuur als de Suri-
naamsee samenleving. De dienst werd uitgemaakt door personen afkomstig uit de 
lichtgekleurdee geassimileerde elite. Ze werden als conservatief beschouwd. De 
donkergekleurdee Surinamers hadden weinig in de melk te brokkelen. E. Gessel 
verhaaltt over de schok die het hem bezorgde om achter de bestuurstafel vrijwel 
uitsluitendd vertegenwoordigers van de bourgeoisie te zien.181 Na de Tweede 
Wereldoorlog,, rond 1950, wijzigden de interne verhoudingen zich drastisch. 
Mett de komst van meer donkergekleurde studenten veranderden ook de verhou-
dingenn en de hiërarchie binnen de vereniging. De breuk tussen de progressieve 
nationalistischee leden, die ook politieke idealen wilden verwezenlijken en de 
conservatievee leden, die alleen gezelligheid en amusement zochten, deed zich in 

1800 In bet laatste bestuur  haddenn zitting: A. Hankers, F. Bean, L. Burleson,, E. Deets en A. Bijlhout . 

1811 E.A. Gessel. Die fakkel moet brandend gehouden worden. In: Vereniging ons Suriname. Een aanzet tot de 
geschiedschrijvingg over  zeventig jaren leven en strij d van Surinamers in Nederland. Amsterdam, 1989. p. 27-37. 
Dee enige donkere man in het bestuur  was R. Winter, die bij  de Nederlandse Bank werkte en volgenss Gessel op een 
neerbuigendee wijze werd bejegend door  de overige bestuursleden. 
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19522 voor. Sommige leden van de Vereniging Ons Suriname voelden zich niet 
langerr thuis in het politieke klimaat van de vereniging. Het conflict dat uiteinde-
lij kk tot de afsplitsing heeft geleid was de politiek/staatkundige verhouding tussen 
Surinamee en Nederland. De progressieven waren voorstanders van een dominion 
status,, terwijl de conservatieven vonden dat interne autonomie reeds voldoende 
was.. De politieke koers van Ons Suriname werd niet door alle bestuursleden 
gedeeld.. Hieromtrent ontstonden onoverkomelijke conflicten in het bestuur. 
Tijdenss een vergadering in 1951 werd een motie van wantrouwen tegen het zit-
tendee bestuur aangenomen. Het oude bestuur trad af en werd vervangen door 
eenn progressief bestuur bestaande uit: Eugene A. Gessel (voorzitter), Koos Pinas 
(penningmeester),, Eddy Bruma (commissaris), Jules Sedney (commissaris) en 
Ottoo Huiswoud (secretaris).182 

Dee conservatieve groep richtte vervolgens een nieuwe vereniging op: Het Suri-
naamss Verbond. Het nieuwe bestuur en de leden van Ons Suriname gingen zich 
steedss meer oriënteren op de politiek en de cultuur van Suriname. 
Err ontstond een duidelijke taakverdeling in het bestuur, E. Gessel werd belast 
mett staatskunde en politiek, E. Bruma met cultuur, J. Sedney met economie en 
financiënfinanciën en E. Waaldijk met publiciteit (redacteur van De Westindiër). In deze 
periodee was er intensief contact tussen arbeiders en jonge *intellectuelen uit Wie 
Eegiee Sanie en de Vereniging Ons Suriname.183 Tezelfdertijd voltrok zich ook in 
Surinamee een splitsing binnen de NPS langs een "colour-line": de lichtgekleurde 
Creolenn onder leiding van G. van der Schroeff en D. Findlay aan de ene kant en 
dee donkergekleurde Creolen onder leiding van J. Pengel aan de andere kant.184 

Ookk in Suriname werd de leiding van deze partij tenslotte overgenomen door de 
meerr progressieve groep en richtten de conservatieven een nieuwe partij op. 
Dee Vereniging Ons Suriname gaf vanaf 1954 een blad uit: De Koerier. Dit blad 
stondd onder redactie van O. Huiswoud,, F. Moll, R. Beeldsnijder en W. Sarucco. 
Hett blad verscheen tot oktober 1956 om tenslotte door financiële problemen 
geveldd te worden. De inhoud van het blad was vooral een weerspiegeling van 
hett economische, politieke en culturele gebeuren in Suriname en van gebeurte-
nissenn in landen van de Derde Wereld. Ons Suriname ondersteunde de Unie 
Surinamee die de leuzen: "baas in eigen huis" en "een beter land in eigen hand" 
voerde.. De Surinamers in Nederland volgden de activiteiten rond de eerste Ron-
detafelconferentiee in 1948 nauwlettend. Het gematigd-bestuurlijk nationalisme 
inn Suriname was een duidelijke prikkel om te werken aan de eigen identiteit, de 

1822 Met name Otto Huiswoud is interessant geweest voor  de scholing van de leden. Mari a van Enckevort-Cijmj e is in 
20011 gepromoveerd op een studie over  zijn leven en werk. Otto Huiswoud werd op 29 oktober  1893 in Paramaribo 
geborenn en overleed op 18 februari  1961 in Amsterdam. 

Ziee voorts Frit s Corsten. Otto Huiswoud en de internationale arbeidersbeweging. De geheimen van een Surinaamse 
postbeambte.. In: Onvoltooid Verleden, afl. 1,1997, p. 49-55 en Ruud Beeldsnijder. Nogmaals Otto Huiswoud In: 
Onvoltooidd Verleden, 1998, afl. 3,1998, p. 33-38. 

1833 Vereniging Ons Suriname, een aanzet tot de geschiedschrijving over  zeventig jaren leven en strij d van Surinamers 
inn Nederland, gedenkboek, 1989. ARA/KGS. inv.nr. 2778. 

1844 S.E. Werners. Johan Adolf Pengel en de geest van zijn tijd . Paramaribo, 1998. 
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eigenwaardee en het zelfrespect. In 1952 heeft de Vereniging Ons Suriname zich 
actieff  bemoeid met de tweede Rondetafelconferentie en een standpunt ingeno-
menn over de staatkundige verhoudingen tussen Suriname en Nederland. In de 
loopp van de jaren vijfti g en zestig vond er een fusie plaats tussen Ons Suriname 
enn Wie Eegie Sanie, vooral nadat vele vooraanstaanden uit Wie Eegie Sanie 
naarr Suriname waren teruggekeerd (zoals E. Bruma in december 1954). 
Eenn gezamenlijk actiepunt voor de verschillende Surinaamse organisaties in 
Nederlandd vormde het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden dat op 15 
decemberr 1954 werd aanvaard. De vier organisaties (Ons Suriname, SSV-Am-
sterdam,, Wie Eegie Sanie en het Nationaal Comité Suriname) verwierpen het 
Statuutt integraal. De SSV-Amsterdam, Ons Suriname en Wie Eegie Sanie beslo-
tenn tot gezamenlijke actie over te gaan. Er werden lezingen gehouden over en 
actiess gevoerd tegen het Statuut. Het nieuwe bestuur zocht intensief contact met 
organisatiess van mensen uit Afrika en Zuid-Amerika. Ook probeerde het bestuur 
eenn bundeling van progressieve Surinaamse organisaties tot stand te brengen. Zo 
ontstondd de Federatie van Surinaamse Verenigingen in Nederland.185 

Dee Vereniging Ons Suriname profileerde zich duidelijk door een antikoloniale, 
anti-imperialistischee en linkse koers. Een goed voorbeeld van deze koers geeft 
hett interview met Frits Moll in 1961 in Vrij Nederland.186 

"De"De Vereniging Ons Suriname heeft het Statuut al op 20 mei 1954 onaanvaard-
baarbaar genoemd. Dit is trouwens het standpunt van de gehele Surinaamse bevol-
king.king. Wij maken bezwaar tegen nagenoeg alle artikelen uit het Statuut. De ver-
bondenheidbondenheid met het koningshuis betekent voor ons net zoiets als bijvoorbeeld 
verknochtheidverknochtheid aan het Gemeentebestuur van Amsterdam. Wij wensen ons niet te 
vereenzelvigenvereenzelvigen met de Nederlandse buitenlandse politiek waarop we geen enkel 
vatvat hebben. Wij voelen ons geen stamverwanten van het Zuid-Afrikaanse volk, 
datdat een misdadige rassenpolitiek bedrijft. Wij willen geen NAVO-partners zijn 
vanvan Portugal, dat op gewelddadige wijze de negerbevolking van Angola onder 
dede duim houdt, of van Frankrijk, dat al zeven jaar oorlog voert tegen Algerije. 
WijWij verzetten ons tegen de figuur van een Procureur-Generaal die in Suriname 
naarnaar Nederlandse begrippen recht spreekt zonder rekening te houden met de 
cultuurcultuur van het land zelf. De Gouverneur is een rudiment uit het koloniale tijd-
perk.perk. Hij vertegenwoordigt niet alleen de Koningin maar ook de koninkrijksre-
geringgering en kan als zodanig handelen tegen de wil van de verantwoordelijke mi-
nistersnisters in. Wij hebben er geen bezwaar tegen als de Gouverneur lintjes door-
kniptknipt en fabrieken opent, maar wel als hij zich bemoeit met Surinaamse aange-
legenheden.legenheden. Wij begrijpen heel goed dat ons nationalistische streven onmiddel-
lijklijk  zal worden vereenzelvigd met communisme, maar wij weigeren te kiezen 
tussentussen Oost of West en de verantwoordelijkheid voor dit standpunt ligt niet bij 
dede Nederlandse regering maar bij Suriname zelf'. 

1855 Federatie van Verenigingen. Suriname en de toekomstige Rijksstroctuur . Federatie van verenigingen buiten 
Suriname.. Amsterdam, z.u. 

1866 Vri j  Nederland. 27-5-61. 
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Verschillendee bestuursleden hadden nog wel banden met de in 1961 in Suriname 
opgerichtee PNR. Frits Moll en André Haakmat werden de vertegenwoordigers 
vann de PNR in Nederland. 
Hett kon dan ook niet uitblijven of de groter wordende ideologische kloof tussen 
Onss Suriname en de PNR in Suriname zou leiden tot een breuk. Ons Suriname 
gingg zich vooral toeleggen op het ondersteunen van de linkse beweging in Suri-
name.187 7 

Vann 28 tot en met 30 mei 1965 werd in Amsterdam in hotel De Kroon het Suri-
naamss Congres van de Eenheid gehouden om de solidariteit tussen arbeiders en 
studentenn tot stand te brengen. Aan dit congres namen onder meer deel Ons Su-
riname,, SSVA188, Surinaamse Vereniging Rotterdam, SSV, NSVB en Het Suri-
naamss Verbond. Opvallend was de afwezigheid van vertegenwoordigers van de 
nationalistenn uit Suriname. Vooral Hugo Olijfveld189 heeft een belangrijke bij-
dragee geleverd aan het welslagen van dit congres. Door het Congres werd een 
slotverklaringg uitgegeven, die als leidraad voor het politiek handelen en denken 
vann de progressieve Surinamers kan worden beschouwd. De tekst van een deel 
vann de slotverklaring is hier opgenomen om een indruk te geven van de argu-
mentatiee van de deelnemers aan het congres en het taalgebruik van het Congres. 
Hett Congres stelde onder meer vast: 
"De"De eenheid van dit congres en het Surinaamse volk is waar te maken door on-
voorwaardelijkvoorwaardelijk te antwoorden op het appèl, dat ons bereikt vanuit de onafhan-
kelijkheidsstrijdkelijkheidsstrijd in Vietnam, de Dominicaanse Republiek, Angola, Guinee, Mo-
zambiquezambique en overal ter wereld waar zij woedt en voortgang maakt. De strijd 
daardaar is onze strijd. Het is onze strijd voor bevrijding van wreedaardige slaver-
nij.nij. Het is een strijd, die geestelijke en geografische grenzen doorbreekt, en onze 
politieke,politieke, economische en sociale zelfstandigheid direct betreft. Het Eerste Suri-
naamsnaams Congres voor Eenheid roept het Surinaamse volk op tot besef van de 
situatiesituatie van Suriname op dit ogenblik. Roept op tot grondige, revolutionaire 
vervangingvervanging van 350 jaar onmenselijk bestaan. Roept op tot klassenbewustzijn en 
solidariteitsolidariteit met het internationale proletariaat. Roept op tot werkelijke nationale 

1877 Na de oprichting van de Volksparti j  in Suriname, een parti j  op marxistisch-leninistische grondslag onder  leiding 
vann de arts Ruben Lie Pauw Sam, werd Ons Suriname hiervan de ondersteunende arm in Nederland. 

1888 De gebeurtenissen in de wereld werden nauwlettend gevolgd door  de Surinaamse studenten, die zich verenigd 
haddenn in de Surinaamse Studenten Vereniging (SSV). Van deze vereniging was de afdeling Amsterdam het meest 
politiekk betrokken en raakte daardoor  losser  van de andere afttelingen in de steden Delft, Leiden enn Utrecht. Op 15 
oktoberr  1953 vergaderde de SSV-Amsterdam over  de gebeurtenissen in Guyana en gaf daarna de eerste politieke 
verklarin gg van Surinaamse studenten in Nederland uit. Bij  de opstelling van deze verklarin g waren belangrijke 
exponentenn van Ons Suriname en SSV-Amsterdam betrokken, te weten Jules Karsters en Frit s Moll van de SSV-
Amsterdamm en Eddy Bruma, Eugene Gessel en Otto Huiswoud als bestuursleden van Ons Suriname. In deze 
verklarin gg werd het Engelse optreden als kolonialistisch gekwalificeerd en veroordeeld. 

1899 H. Olijfvel d (1936-1967) kwam als gecontracteerde van de Amsterdamse Dok Maatschappij  in 1957 naar 
Nederland.. Hij  werd secretaris van de Vereniging Ons Suriname en voorzitter  van het "Eenheidscongres". Hij 
kwamm bij  een verkeersongeval in Amsterdam, op weg naar  een ledenvergadering, om het leven. Zij n grafschrift 
luidt ::  "Strijde r  voor  eenheid onder  de Surinamers". 
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planningplanning van de nationale economie, cultuur en politieke ordening. Verwerpt de 
schijnbareschijnbare politieke samenwerking in Suriname, omdat deze gebaseerd is op 
belangenbelangen van groepen en personen. In plaats van de inhoudsloos gebleven leuze 
"Baas"Baas in eigen huis ", stelt het Eerste Surinaams Congres voor Eenheid: "Be-
heerheer in eigen huis ". In plaats van werkloosheid, misère, uitbuiting en onmondig-
heid:heid: de aaneensluiting van alle etnische groepen, die gezamenlijk een bestaan 
leidenleiden als arbeiders, boeren, studenten. In plaats van verspreiding van de po-
tentiëletentiële krachten van ons volk over de gehele wereld in frustratie, en in plaats 
vanvan de verduistering van de intellectuele voorhoede van het volk: de oproep aan 
allealle Surinamers in Nederland en elders "terug naar Suriname " voor de opbouw 
vanvan ons verminkt land! " 
Hett congres betekende een keerpunt in de opstelling van de organisaties, die 
werdd gekenmerkt door zowel het verlaten van de nationalistische visie zoals die 
werdd aangehangen door Wie Eegie Sanie als door het plaatsen van de Suri-
naamsee problematiek in wereldperspectief. Het stond in het teken van de een-
heidsgedachtee tussen Surinaamse arbeiders en studenten in Nederland en de 
onafhankelijkheidsstrijdd van Suriname, alsmede de solidariteit met de andere 
Derdee Wereld-landen. 
Ditt congres heeft blijkens zijn slotverklaring de splitsing der geesten duidelijk 
aann het licht gebracht. De relatie met de Surinaamse politiek stond niet langer op 
dee voorgrond. De activiteiten van de Surinaamse studenten en intellectuelen in 
Nederlandd richtten zich ideologisch op het marxistisch-leninisme dat als ideolo-
gischee grondslag werd gezien van de strijd tegen het Amerikaans en Nederlands 
imperialisme. . 
Dee Vereniging Ons Suriname ging met deze lijn mee waardoor de betrekkingen 
mett de Surinaams nationalistische organisaties (NBS en PNR) werden verbro-
ken.190 0 

3.33 De Surinaamse organisaties in Nederland en het Statuut 

Inn 1952 werd bekendgemaakt dat een Rondetafelconferentie (RTC)191 bijeenge-
roepenn zou worden om: "een ontwerp van een Statuut voor het Koninkrijk sa-
menmen te stellen, als basis van bespreking uitgaande van het door gemachtigden 
vanvan Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen in overleg opgesteld werk-
stuk". stuk". 

1900 De radicale marxistisch-leninistische lij n werd later  in Suriname voortgezet met de oprichting van de Volksparti j 
(Rubenn Lie Paw Sam) en de PALU (Iwan Krolis) . De Volksparti j  werd vanuit Nederland ideologisch en financieel 
ondersteundd door  Ons Suriname. 

1911 Aan deze Rondetafelconferentie zijn uitvoerige studies gewijd: W, Helsdingen (1957); F. Mitrasin g (1959); A. 
Gastmannn (1984); H. Fernandes-Mendes (1989), recent P. Meel (1999), J.A.J. Klinker s (1999) en G. Oostindie en 
I.. Klinkers , 2001. 

1922 F.E.M. Mitrasing. Tien jaar  Suriname. Van afhankelijkheid tot gelijkgerechtigdheid Bijdrage tot de kennis van de 
staatkundigee ontwikkeling van Suriname van 1945-1955. Leiden, 1959. p. 227. 
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Opp 11 februari 1952 werd door een voorbereidingscommissie de tekst van het 
"Werkstukk voor een Statuut voor het Koninkrijk" vastgesteld als uitgangspunt 
voorr de RTC. De Surinaamse nationalisten in Nederland protesteerden in 1952 
doorr middel van acties en geschriften tegen het (ontwerp-) Statuut In 1952 werd 
doorr het Initiatief Comité Anti-Werkstuk ter RTC een manifest aan het Neder-
landsee Volk193 uitgegeven. Daarin werd geëist dat er een einde zou worden ge-
maaktt aan de koloniale verhoudingen en dat Suriname een dominion status zou 
krijgen.. Het Initiatiefcomité hield spoedig na de verdaging van de RTC voor 
onbepaaldee tijd in mei 1952 op te bestaan. Daarna opereerde het Nationaal Co-
mitéé Suriname onder voorzitterschap van E.A. Gessel, dat een nieuw manifest 
uitgaff  getiteld: "Aan het Surinaamse Volk", waarin onder meer stond dat Ne-
derlandd zijn belofte om de koloniën vrij te maken niet was nagekomen en waarin 
werdd opgeroepen tot het voeren van een positieve politiek om aan de mens-
onwaardigee verhoudingen in Suriname een eind te maken. Het manifest eindigde 
mett de woorden: "Geen koloniaal compromis, geen koloniaal statuut, maar 
eenn vri j  en souverein Suriname met een eigen nationale verantwoordelijk -
heid!!! " " 
Inn deze periode hebben de Surinaamse nationalisten zich duidelijk politiek ge-
manifesteerd.. Door onder meer het bestuderen van de nationalistische beweging 
inn Indonesië had E.A. Gessel een strategie en tactiek ontwikkeld met betrekking 
tottot de staatkundige vormgeving van Suriname. Gessel stond tijdens de Ronde-
tafelconferentiee in contact met J. Pengel. Hij probeerde Pengel over te halen om 
dee RTC te doen mislukken als niet tenminste de dominion-status kon worden 
gerealiseerd.. De Surinaamse delegatie stond toen onder leiding van J.A.E. Buis-
kool.1944 Gessel en Pengel spraken af dat laatstgenoemde de RTC zou laten mis-
lukkenn op grond van het argument "dat hij geen mandaat van het volk had voor 
dezee stap". Daarna zou Gessel naar Suriname terugkeren om een ministerspost 
tee aanvaarden, op voorwaarde dat J. Buiskool van het politieke toneel zou ver-
dwijnenn en dat er gewerkt zou worden aan een model voor de dominion sta-
tus>5 5 

Hett is Pengel niet gelukt om het idee van de dominion status te realiseren, omdat 
hijj  de VHP hierin niet mee kon krijgen. Deze toonde zich tegenstander van het 
conceptt van de dominion status. 

1933 Dit werkstuk was door  E.A. Gessel opgesteld en ondertekend door  leden van Ons Suriname: G.H. Günther, J G. 
vann Sprang en Ch.S.H.J. Defares. 

1944 J.A.E. Buiskool (13 september  1899-30 oktober  1960) was een Nederlander  die in Suriname diverse functies 
bekleedde,, zoals president van het Hof van Justitie, landsminister  van verschillende departementen en minister  van 
Algemenee Zaken (dus minister-president) van april 1951 -september  1954. Hij  was voorzitter  van de Surinaamse 
afvaardigingg van de RTC van 3 april 1952 in Den Haag. 

1955 Interview met E.A. Gessel op 28 februari 1995 en brief aan de Gouverneur  van Suriname d.d. 6 mei 1953, 
onderwerpp "Activiteite n Surinaamse nationalisten in Nederland", letter  NI8/N0. 78. ZEER GEHEIM . ARA/KGS. 
inv.nr.2912,2639. . 
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Omm de invloed van de nationalisten in Nederland op Pengel te verzwakken wer-
denn de besprekingen over de toekomst van het Koninkrijk op Curacao voortge-
zet.. Op 29 november 1953 gaf het Nationaal Comité Suriname een verklaring uit 
waarinn met voldoening werd kennis genomen van het besluit der Algemene 
Vergaderingg van de VN om Nederland te verzoeken voort te gaan met het indie-
nenn van rapporten over Suriname, zolang Suriname niet geacht kan worden vol-
ledigg zelfbestuur te hebben herkregen. Hiermee werd impliciet de stellingname 
vann het Nationaal Comité Suriname tegen de Nederlandse RTC-voorstellen ook 
internationaall  gelegitimeerd. 
Opp 20 mei 1954 gaven de Samenwerkende Organisaties van Surinamers in Ne-
derland,, bestaande uit: de Vereniging Ons Suriname, de afdeling Amsterdam 
vann de Surinaamse Studentenvereniging, de Surinaamse culturele vereniging 
Wiee Eegie Sanie en het Nationaal Comité Suriname, een verklaring uit waarin 
zee het Ontwerpstatuut onaanvaardbaar noemden en iedere rechtsorde verwierpen 
waarinn Suriname niet tenminste de dominion status zou verkrijgen. De verkla-
ringg luidde als volgt: "[.....]  Na kennisneming en bestudering van het ontwerp-
statuutstatuut van de Kleine Commissie van de Rondetafelconferentie en na toetsing 
vanvan het daarin vervatte aan de staatkundige en culturele wensen en verlangens 
vanvan de leden, achten de Samenwerkende Organisaties het ontwerpstatuut onaan-
vaardbaarvaardbaar ". 
Dezee verklaring veroorzaakte nogal wat opschudding in Suriname en Nederland. 
Opmerkelijkk was het commentaar in De Koerier, het orgaan van Ons Suri-
name:: " Waar het Statuut echter de hoogste rechtsregeling voor het Koninkrijk 
is,is, was naar onze mening een directe uitspraak van het volk noodzakelijk. Dat 
ditdit niet geschied is, duidt erop, dat de promotors van deze koloniale verhouding 
bevreesdbevreesd waren voor een mogelijke verwerping, hetgeen bij een juiste en eerlijke 
voorlichtingvoorlichting over de inhoud van het statuut geenszins denkbeeldig is. Het statuut 
isis van een zo ingrijpende aard, zowel op economisch als op cultureel en staat-
kundigkundig gebied, dat het ontbreken van een referendum, naar onze mening, gezien 
moetmoet worden als een miskenning van de rechten van het volk.197 Dit kan slechts 
wordenworden hersteld door het statuut opnieuw op de helling te zetten en het na een 
grondigegrondige en algehele herziening voor te leggen aan het volk Totdat dit is ge-
schiedschied is het statuut, met al de knellende bepalingen, een ondemocratisch staats-
stuk". stuk". 
Dee verklaring werd aan de leden van de Surinaamse delegatie ter hand gesteld 
bijj  hun aankomst in Nederland en ook verzonden naar de diplomatieke verte-
genwoordigerss van Zuid-Amerikaanse staten en de Verenigde Naties. 
Dee Conferentie werd op 29 mei voor onbepaalde tijd geschorst, omdat de dele-
gatiess het niet eens konden worden over het "zelfrjeschikkingsrecht", hetgeen 
volgenss de Surinaamse delegatie een permanent recht van secessie inhield en de 

1966 De Koerier. Orgaan van de werkcommissie vereniging Ons Suriname, 2ejrg., no. 10, jul i 1955. 
1977 Het is opmerkelijk dat de nationalisten voor  het aanvaarden van het Statuut een referendum bepleitten, maar  bij  de 

onafhankelijkheidd in 1975 felle tegenstanders waren van een referendum. 
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regelingg van intern appèl. Deze buitenlandse verwikkelingen hadden uiteinde-
lij kk tot doel om de verworven inzichten toe te passen in de Surinaamse context. 
Inn Suriname bleek dat het politiek establishment niet zat te wachten op deze 
politiekk radicale figuren. De Surinaamse politieke lijnen hadden zich intern ont-
wikkeldd door het ontstaan van politieke partijen en een gematigd politiek-be-
stuurlijkk nationalisme, terwijl de ideologische ontwikkelingen van met name de 
studentenn in Nederland in radicaal anti-imperialistische richting waren gegaan. 
Dee activiteiten van vertegenwoordigers van deze radicale richting werden 
nauwkeurigg in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. Dat blijkt zowel 
uitt gesprekken met enkele nationalisten in Nederland en Suriname als uit ar-
chiefstukkenn van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)199 "Ik merkte dat ik 
goedgoed in de gaten werd gehouden door de BVD. Ik werd soms hinderlijk gevolgd 
doordoor personen en ook mijn post werd regelmatig gecontroleerd. Mijn gangen 
werdenwerden goed nagegaan " aldus Frits Moll. Met name was de BVD erop uit om 
mogelijkee relaties met communistische organisaties of personen die bekend 
stondenn om hun communistische sympathieën op het spoor te komen. De acti-
viteitenn van de nationalisten werden doorgegeven aan de autoriteiten in Suri-
name.. Enkele nationalisten hebben duidelijk last van de activiteiten van de BVD 
ondervonden.. In Nederland kregen verschillende nationalisten problemen met 
hett vinden van een betaalde baan. Ook hebben de nationalisten in Nederland 
problemenn ondervonden bij het vinden van betaald werk in Suriname. Frits Moll 
kreegg bijvoorbeeld van de Surinaamse regering te horen dat hij niet welkom was 
inn Suriname. Als beursaal en afgestudeerde had men hem niet nodig in Suri-
name.. Hij is nooit naar Suriname teruggekeerd. Eddy Bruma die na zijn afstude-
renn bij het ministerie van Justitie in Suriname had gesolliciteerd, was daar 
evenminn welkom. Eugène Gessel werd gedwarsboomd door interventie van de 
BVDD om in Nederland een vaste aanstelling in het onderwijs te krijgen. "Bij 
mijnmijn sollicitaties in het onderwijs in Nederland werden steeds mijn antecedenten 
doordoor de BVD doorgegeven. Ik heb bij een sollicitatie het geluk gehad dat de 
rectorrector van die school het antecedentenrapport van de BVD naast zich neerlegde 
enen mij aanstelde op grond van mijn gebleken kwaliteiten " (Eugène Gessel). Hij 
solliciteerdee regelmatig naar een betrekking in Suriname, maar bleek ook daar 
niett welkom te zijn. Op eigen initiatief ging hij terug naar Suriname, zonder 
uitzichtt op een baan, en begon als onderwijzer op een MULO-school. Ook Nola 
Hatterman,, een Nederlandse schilderes, die lid was van Ons Suriname en Wie 
Eegiee Sanie kon niet naar Suriname vertrekken omdat ze geen betrekking kon 
krijgenn vanwege door de BVD geconstateerde communistische sympathieën. 

1988 Het intern appèl hield de procedure in, die gevolgd zou worden als een land blijvende en ernstige bedenkingen had 
tegenn het standpunt van de rijksministerraad. 

1999 Ik heb beperkte inzage gehad in enkele archieven van de BVD over  de Surinaamse nationalisten in Nederland. Zie 
voortss archieven ARA/KGS. inv.nr. 1247,1903,2778,1869,2639,2912,3937,3042. 
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3.44 Samenvatting 

Hett Surinaams nationalisme vond aanvankelijk in Nederland zijn neerslag in een 
culturelee vereniging om later in meer politieke richting te evolueren. Reeds in 
Nederlandd ontstond er een vervlechting van culturele en politieke activiteiten. 
Dee vrij strikte scheiding hierin die in Suriname te zien was, werd langzaam maar 
zekerr opgeheven. De vereniging Wie Eegie Sanie richtte zich aanvankelijk 
voorall  op het cultureel nationalisme. In latere fasen kwamen ook politieke on-
derwerpenn op de agenda. De Vereniging Ons Suriname was door een dramati-
schee bestuurswisseling, waarbij de donkergekleurden de lichtgekleurde leden uit 
dee bestuursfuncties zetten, een duidelijke nationalistische politieke koers gaan 
varen,, gericht op de staatkundige zelfstandigheid van Suriname. De Nederlandse 
ervaringg was voor veel arbeiders en studenten een leerzame fase in de eigen 
politiekee vorming en voor het vestigen of versterken van hun nationalistisch 
bewustzijn.. In Suriname evenwel had het radicaal politiek nationalisme weinig 
wortell  geschoten. De ideologische kloof tussen de Surinamers in Nederland en 
diee in Suriname werd steeds groter. In Suriname was de politiek geëvolueerd 
naarr een partijenstelsel op etnische grondslag (zie hoofdstuk 5). Men streefde 
naarr grotere autonomie, echter binnen het Koninkrijksverband met Nederland. 
Dee Surinaamse studenten en arbeiders in Nederland echter stonden een radicale 
politiekk voor, gericht op de volledige dekolonisatie. Hun ideologie was antikolo-
niaall  en anti-imperialistisch, gebaseerd op het marxistisch-leninisme. De invloed 
vann de Surinaamse studenten en arbeiders in Nederland op de Surinaamse poli-
tiekk was merkbaar tijdens de Rondetafelconferentie in 1952 in Den Haag. Deze 
groepenn waren voorstanders van een verdergaande staatkundige zelfstandigheid 
vann Suriname en eisten ten minste een dominion status naar Engels model. Na 
dezee periode, die in politiek opzicht leerzaam was, werd het cultureel en politiek 
werkk in Suriname voortgezet. Deze laatste ontwikkelingen vormen het onder-
werpp van de volgende hoofdstukken. 
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4.. Organisatieverbanden van het nationalisme in 
Suriname e 

InIn een gekoloniseerd land is het meest elementaire, brutale en ongenuanceerde nationalisme, 
dede directste en heilzaamste weg tot verdediging van de nationale cultuur. 

200 200 

FrancisFrancis Jeanson 

4.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk is ingegaan op het belang van de ideologische en insti-
tutionelee impulsen in Nederland voor het ontstaan en de ontwikkeling van het 
Surinaamss nationalisme. In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop dit Surinaams 
nationalismee zich in Suriname in ideologische en organisatorische zin verder 
heeftt ontwikkeld behandeld. Het eerste organisatieverband was Wie Eegie Sa-
nie,, dat inhoudelijk de voortzetting was van de gelijknamige organisatie in Ne-
derland.. Wie Eegie Sanie had primair een cultureel-nationalistisch doel. Daar-
naastt ontstond de intellectuele discussiegroep KRA, die zich toelegde op vor-
mingg en scholing door middel van discussies en lezingen. De Nationalistische 
Bewegingg Suriname (NBS) was de actiegroep van de nationalisten die zich tot 
doell  stelde de boodschap van het nationalisme onder de bevolking te versprei-
den.. Tussen deze organisatorische verbanden bestond vooral een personele unie, 
doordatt leden van de ene groep ook actief waren in de andere organisaties. In dit 
hoofdstukk zal voorts worden ingegaan op de reacties op activiteiten van de na-
tionalistischee organisaties vanuit verschillende maatschappelijke gremia, zoals 
dee politieke en kerkelijke organisaties. Deze lijn wordt in hoofdstuk 5 doorge-
trokkenn naar het politiek nationalisme. 

4.22 Wie Eegie Sanie: de culturele voorhoede van het 
nationalisme e 

Naa zijn terugkeer in Suriname op 5 januari 1955 nam Eddy Bruma het initiatief 
tott het oprichten van Wie Eegie Sanie. Reeds voor zijn vertrek uit Suriname naar 
Nederlandd in 1949 had hij geprobeerd als voorzitter van de jongerenvereniging 
Soess Patriae201 nationalistische denkbeelden te propageren. Hij ondervond voor 
ditt streven weinig steun. Zoals in hoofdstuk 3 is vermeld, had hij in Nederland 
samenn met anderen de vereniging Wie Eegie Sanie opgericht. 

2000 Francis Jeanson, in: Frantz Fanon. Zwarte huid, blanke maskers. Amsterdam, 1984, p. 174. 
2011 Spes Patriae (de hoop van het vaderland) werd in februari  1946 opgericht en stelde zich tot doel "ontspanning te 

biedenn en de zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van haar  leden te bevorderen."  Het aankweken van 
vaderlandsliefdee bleek eveneens een belangrijke doelstelling van deze vereniging te zijn. Zie ook J. Jansen van 
Galen.. Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slavernij. Amsterdam, 2000, p. 74-75. 
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Niett alleen in Suriname, maar ook in andere delen van de wereld, zoals in New 
York,, op Aruba en Curasao werden afdelingen van Wie Eegie Sanie opge-
richt.richt.202202 Op 1 februari 1958 werd de oprichtingsakte van de Stichting Wie Eegie 
Saniee bij notaris Ph.A. Samson verleden. De doelstelling van de Stichting Wie 
Eegiee Sanie werd in de Statuten (art. 2) omschreven als: "het kopen, verkopen, 
hurenn en verhuren van roerende zowel onroerende goederen voor doeleinden 
vann culturele aard in het algemeen en van de cultuur in haar Surinaamse uitingen 
inn het bijzonder". Op deze datum werd ook het pand aan de Weidestraat 54 te 
Paramaribo,, dat later het partijgebouw van de Partij van de Nationalistische Re-
publiekk zou worden, eigendom van deze stichting. Dit pand werd voor 
ƒƒ 25.000,= van de eigenaar, de deurwaarder Richard Wolf, gekocht, een voor die 
tijdd aanzienlijk bedrag. De tegenstanders begonnen een fluistercampagne en 
suggereerdenn dat het geld uit Moskou kwam. In de praktijk bleek echter dat aan-
hangerss en sympathisanten met de grootste moeite het geld konden opbrengen 
omm de schuld af te lossen. 
Wiee Eegie Sanie heeft vanaf het begin een nationaal cultuurideaal geformuleerd, 
datt niet uitsluitend gebonden was aan de Creoolse groep en diens culturele 
waarden.. Ze kan gezien worden als een beweging gericht op bewustwording. 
Eenn idee of conceptie, welke ervan uitging dat de waardering voor de eigen cul-
tuurr een noodzakelijke voorwaarde is voor het menszijn en de ontplooiing als 
menss om een reële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het eigen land en 
dee wereld. Om het eigene te kunnen waarderen, moest het geestelijk proces van 
"ont-kolonialisering""  (dekolonisatie van de geest) op gang worden gebracht. De 
nationalistenn verwachtten dat uit de diverse cultuurpatronen die in de samenle-
vingg aanwezig waren, in de toekomst een ongedeelde Surinaamse cultuur zou 
ontstaan,, waarbij men stelde dat dit vanzelf zou groeien zonder dwang of over-
heersingg door een der culturele groepen. Het cultureel beleid van Wie Eegie 
Saniee was vooral gericht op de veredeling van de eigen cultuur en de culturele 
scholingg van het hele Surinaamse volk. Voorhoeve, die zowel in Nederland als 
inn Suriname nauwe contacten met Wie Eegie Sanie onderhield en bevriend was 
mett Eddy Bruma, omschrijft de doelstellingen als volgt: uWie Eegie Sanie is een 
groep,groep, die op cultureel gebied werkt met een sociaal-pedagogisch doel. Men wil 
dede psychologische problemen in de Creolengroep (onzekerheid, minderwaar-
digheidsgevoelens,digheidsgevoelens, gebrek aan normen etc.) oplossen door hen terug te voeren 
opop een eigen cultuur, een eigen ervaren cultuur en hen maken tot zelfbewuste 
vrijevrije mensen". 3 Het is niet verwonderlijk dat Voorhoeve het accent van de 
activiteitenn legde bij de Creoolse groep, omdat hij vanwege zijn studie van het 

2022 De oprichters en de eerst optredende bestuursleden van Wie Eegie Sanie in Suriname waren: Mr . E.J. Bruma 
(voorzitter),, H.B. Overman (secretaris), E.B. Harry (penningmeester). Op Aruba was Harry Promes de oprichter 
vann Wie Eegie Sanie omstreeks 1953. Op Curacao werd Wie Eegie Sanie in april 19S3 opgericht en traden als 
voorzitterss op Hugo Overman en daarna Julius Felter. ARA/KG S inv.nr. 345,3060,1213,2912,2918. 

2033 P. Meel. Op zoek naar  Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve, p. 165, brief no. 29 aan JJ. 
Kijne .. Utrecht, 1997. 
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Sranantongoo vooral in de Creoolse groep was geïnteresseerd. Maar deze eenzij-
digee accentuering doet geen recht aan het streven en de activiteiten van Wie 
Eegiee Sanie. Bruma zag Wie Eegie Sanie als een idee, een beweging, zonder 
veell  structuren en formele criteria voor het lidmaatschap, waaraan iedereen kon 
deelnemen.. Wie Eegie Sanie is "een rivier, waarin je kan zwemmen, datgene 
eruiteruit haalt watje nodig hebt en zaken die je van belang vindt, meeneemt, over-
draagtdraagt en weer verder zwemt"?** In het eerder aangehaalde telefonische inter-
vieww °5 van 17 oktober 1999 verwoordde Bruma de idealen van Wie Eegie Sanie 
alss volgt: "ƒ"••—V Wie Eegie Sanie was en is niet een vereniging met bepaalde 
doelstellingendoelstellingen maar is een duidelijke gedachte die niet tijdgebonden is en terug 
tete vinden is in elk individu en in elke taaibeleving. Wie Eegie Sanie is opgericht, 
opdatopdat het individu weer zijn eigen waarden zou kunnen terugvinden en dat de 
samenlevingsamenleving ook weer haar eigen bewuste waarden zou kunnen herkrijgen in de 
plaatsplaats van de koloniale waarden die op alle mogelijke manieren, zelfs middels 
dede wet in de koloniale samenleving waren geprogrammeerd en waarbij dus de 
mensen,mensen, wij allemaal ook ah individuen, met een behoorlijk stuk minderwaar-
digheidscomplexdigheidscomplex opgescheept zitten, wanneer het dus ging om onze eigen cultu-
relerele waarden en normen ". 
Voorr Bruma stond dus het vormende aspect van Wie Eegie Sanie voorop. De 
ideeënn van deze organisatie zouden zich volgens hem als een olievlek in de sa
menlevingg uitbreiden. Hugo Overman206, één van de medeoprichters van Wie 
Eegiee Sanie, zag de organisatie als een volksuniversiteit, een scholingsinstituut, 
waarinwaarin gediscussieerd kon worden en mensen gevormd werden tot burger van 
Suriname.Suriname. Volgens Theo Uiterloo207 had Wie Eegie Sanie tot doel de culturele 
bewustwordingbewustwording van het volk te bevorderen. Wie Eegie Sanie legde zich dan ook 
voorall toe op culturele activiteiten, zoals toneelopvoeringen, hoorspelen, poëzie, 
muziek,, modeshows en andere kunstuitingen. 
Dee nationalisten probeerden door middel van toneelstukken, hoorspelen, anansi-
toriss een heroïsch verleden van het slavenverzet te reconstrueren om als voor
beeldd en inspiratie te dienen voor de nationalistische strijd tegen kolonialisme en 
uitbuiting.200 Deze werkwijze is volgens Anderson (1960) onder meer kenmer
kendd voor het nationalisme, dat erop gericht is om collectieve ideeën, voorstel
lingenn en aspiraties te manipuleren om een verleden te construeren dat kan wor
denn verbonden met de huidige verbeelde werkelijkheid. Om dit doel te bereiken 
haddenn de toneelstukken veelal de heldhaftige strijd van de Marrons als thema. 
Hett verwijt trof Wie Eegie Sanie regelmatig dat het een exclusieve Creoolse 

2044 Interview met E. Bruma op 27 augustus 1996. 
2055 Telefonisch interview met E. Bruma op 17 oktober  1999 tijdens het congres van het ASCC te Amsterdam, 

integraall  opgenomen in Uber  Amicorum voor  Bruma, Amsterdam, mei 2000. 
2066 Interview H. Overman op 8 juni 1995. 
2077 Interview Th. Uiterloo op 1 juni 1995. 

2088 Met dank aan mevr. H. Bruma-Johanns, die mij  manuscripten van enkele van deze toneelstukken en Anansitoris 
terr  beschikking stelde. 
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aangelegenheidd was en niet openstond voor andere etnische groepen. Tegen dit 
verwijtt kan worden ingebracht dat Bmma tijdens de eerder genoemde protestbij-
eenkomstt tegen het instellen van de Kulturele Raad voor het Koninkrijk pleitte 
voorr de samenwerking en uitwisseling van kennis, informatie en cultuur tussen 
Creolenn en Aziaten, voor het samengaan van deze bevolkingsgroepen op poli-
tiekk en cultureel gebied. "Politiek zonder cultuur is geen politiek zei Bruma 
toen.. Wie Eegie Sarde heeft ook niet gepleit voor het aanhalen en versterken 
vann de culturele banden met Afrika. In Guyana was dat wel het geval. Daar werd 
dee African Society for Cultural Relations with Independent Africa (ASCRIA) 
opgericht;; deze organisatie was erg populair en appelleerde aan de culturele 
gevoelenss van "lower" en "middle-class" Guyanezen, die afstammelingen zijn 
vann uit Afrika ingevoerde slaven. Ze propageerde het aannemen van Afrikaanse 
namenn en het spreken van Swahili. Deze acties leidden tot tegenacties van de 
anderee bevolkingsgroepen. Met name de Hindostanen toonden zich bevreesd 
voorr deze activiteiten. Deze angst voor Creoolse (culturele) overheersing deed 
zichh dan ook vooral voor in het buurland Guyana. "Most of the Indians in Guy-
anaana were afraid of ASCRIA ", which was viewed as "the vanguard of African 
racismracism " (Premdas, 1995:54). In de praktijk had Wie Eegie Sanie minder succes 
mett het streven de verschillende bevolkingsgroepen in één beweging te bunde-
len.. Er zijn verschillende pogingen gedaan om Hindostanen, Javanen en ook 
anderee bevolkingsgroepen te interesseren voor de idealen van de vereniging. Uit 
dee dagboeken van R. Dobru (pseudoniem van R. Raveles) blijkt, dat er verschil-
lendee pogingen zijn ondernomen om contacten te leggen met Javanen op Ma-
riènburg,riènburg, in de Cultuurtuin en andere dorpen in de districten Commewijne en 
Coronie.2100 Bij Hindostaanse groepen en individuen werd geprobeerd interesse 
tee wekken voor de idealen van het nationalisme. Sommigen bleken erg geïnte-
resseerdd te zijn in culturele aangelegenheden en ook in kwesties van lotsverbete-
ring.. Dobru schrijft in zijn dagboek:" *s Morgens vroeg ging ik naar de Cultuur-
tuintuin om met de Javanen te praten en hen te interesseren voor het nationalisti-
schesche cultuurgoed. Ze luisterden en wilden er meer van weten, sommigen raakten 
enthousiastenthousiast over mijn ideeën". Eersel herinnert zich in dat verband dat de 
Rómlilaa in het Sranantongo werd vertaald voor Creolen en Hindostanen en dat er 
inn Commewijne wajangvoorstellingen in het Sranantongo werden gegeven. Dit 
themaa in de toneelstukken werd uitgewerkt in aspecten als: moed, trouw, eer-

2099 Telefonisch interview met E. Bruma op 17 oktober  1999 tijdens het congres van het ASCC te Amsterdam, 
integraall  opgenomen in Liber  Amicorum voor  Bruma, Amsterdam, mei 2000. 

2100 De dagboeken van haar  overleden echtgenoot zijn mij  welwillend door  mevr. Y. Raveles-Resida ter  beschikking 
gesteld. . 

2111 Interview met H. Eersel op 5 februari 1997. De Ramlila is de uitbeelding in toneelvorm van de Ramayana, het 
levenn van Ram, dat is geschreven in zeven kind, of delen die in ongeveer  tien dagen gespeeld worden. R. 
Raghoebier.. Sanskriti ki baten. Bijdragen tot de kennis van de Hindostaanse Cultuur  in Suriname. Paramaribo, 
Minov,, afd. Cultuurstudies, 1987. 
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lijkheid,, opofferingsgezindheid, saamhorigheid en leiderschap om de vrijheid te 
bereikenn en te behouden. 
Ookk in een recent interview212 gaat Bruma in op dit verwijt: "Dat etiket (van een 
CreoolseCreoolse aangelegenheid, E.M.) is op Wie Eegie Sanie geplakt toen bleek, dat er 
belangstellingbelangstelling ging ontstaan bij de jeugd om deel te nemen aan de arbeid van 
WieWie Eegie Sanie. [.....] Vanuit Wie Eegie Sanie zelf is dat nooit naar voren geko-
menmen dat Wie Eegie Sanie een Creoolse aangelegenheid was. Het recht om te 
wetenweten watje bent, het recht om je bewust te zijn dat dat wat jij  in je hebt tot 
ontwikkelingontwikkeling moet kunnen worden gebracht, evenals dat van alle mensen in de 
wereld.wereld. Dat recht is niet voorbehouden aan een bepaald ras of aan een bepaalde 
groep.groep. [.....]".  Ondanks het feit dat de nationalisten verschillende pogingen heb-
benn gedaan om ook niet-Creolen te betrekken bij hun idealen en activiteiten 
achttenn vele Hindostanen Wie Eegie Sanie te zeer een expressie van het Creool-
see denken. Dit heeft stellig hun participatie in Wie Eegie Sanie belemmerd.213 

Menn kan constateren dat de leiders van Wie Eegie Sanie de reacties en barrières 
inn de multiculturele samenleving niet hebben voorzien. Daardoor konden ze 
onvoldoendee inspelen op de kritiek van andere groepen en maatschappelijke 
organisaties.. Wie Eegie Sanie had de traditie van Koenders voortgezet om rond 
11 juli , de dag van de afschaffing van de slavernij, toneelstukken op de planken te 
brengen.. Het eerste stuk, Wanfriyari oso prisiri, werd in 1955 opgevoerd214, 
gevolgdd door een bonte avond in theater Thalia, waaraan mensen uit alle etni-
schee groepen deelnamen. Het toneelstuk Basya Pataka215 werd in 1958 op de 
plankenn gebracht Het stuk laat zien hoe lafheid en verraad jegens het vrij-
heidsstrevenn (van de slaaf) gestraft wordt. Basya Pataka werd vanwege zijn ver-
raadd en lafheid gestraft met ziekte (doofheid) en werd pas weer gezond toen hij 
zichh inzette voor de vrijheid van zijn medeslaven. In 1960 werd het toneelstuk 
TataTata Colin ter gelegenheid van de emancipatieviering opgevoerd. Een ander 
toneelstukk Maswa/De fuik was gesitueerd in het district Coronie.216 Het thema 
vann dit stuk was een combinatie van liefde voor de grond, het noodlot van na-
tuurrampenn en de onafwendbare invloed van kwade trouw (sakasakas) die het 
gelukk van de mensen kon verstoren, de volharding en het geloof in een betere 
toekomst.. Ook werden jaarlijks, zoals eerder gesteld, op emancipatiedag toneel-
stukkenn opgevoerd, die door Bruma waren geschreven. Zo werd De geboorte 
vanvan BONI vat 1951 dat eerder in Nederland op de planken was gebracht, voor de 

2122 De Vrij e Stem van zaterdag 21 januari 1961. 
2133 H.C. van Renselaar. Nationalisme in Suriname. In: Oost en West, november  1963, jrg . 57. 
2144 De spelers in dit stuk waren Julius Defines, Stance Sporkslede, Johanna Weidum, Jettie Kou; Helen Haman, 

Ulric hh Peroti, Agnes Troon-Johanns, Josephine Hugoosgift, Harr y Adney en Hugo Overman 
2155 Bruma baseerde zich op historische gegevens van de slavenopstand in Coronie in 1836 onder  leiding van Tata 

Colin.. De belangrijkste spelers waren: mevrouw Hilda Krindt , de heren Eugene Rellum en Ortwi n Cyrus. Dit stuk 
iss opgenomen in: Jan Voorhoeve en Ursy M. Lichtveld. Creole Drum. An Anthology of Creole Literatur e in 
Surinam.. New Haven and London, 1975. 

2166 Het is geen toeval dat E. Bruma regelmatig Coronie als plaats van gebeurtenissen kiest. Coronie is het district waar 
zijnn ouders en grootouders vandaan kwamen. 
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eerstee keer in 1957 door Wie Eegie Sanie in Suriname opgevoerd. Ook het to-
neelstukk De Rivier handelde over de vrijheidsstrijd, moed en opofferingsgezind-
heidd van de Marrons om hun doel te bereiken. In dit stuk leveren de Marrons 

217 7 slagg met de blanke huurlingen Dee operette, in de vorm van een Anansi-tori, 
KatrusjaKatrusja218218 werd in 1958 opgevoerd tijdens het bezoek van prinses Beatrix aan 
Suriname. . 
Inn dit stuk verhaalt het Indiaanse meisje Katrusja over de historie van Suriname 
enn over de strijd van de Marrons voor hun vrijheid. De decors voor deze toneel-
stukkenn werden door of onder leiding van Nola Hatterman vervaardigd. Het is 
overigenss opmerkelijk dat een nationalistische organisatie als Wie Eegie Sanie 
heeftt geholpen luister bij te zetten aan het bezoek van een lid van het Neder-
landsee Koninklijk Huis aan Suriname.219 Op het gebied van de schilderkunst gaf 
Nolaa Hatterman, reeds in Nederland actief in Wie Eegie Sanie, aan Surinaamse 
leerlingenn schilder- en tekenles, vanuit de schoonheidsidealen en mogelijkheden 
vann het eigen land. Haar streven was erop gericht te komen tot een nieuw of 
hernieuwdd schoonheidsideaal voor en van de niet-blanke mens. Ze zag het als 
haarr taak om de vele aanwezige talenten in Su-
rinamee tot ontwikkeling te brengen. Daarbij 
gingg zij uit van de gedachte dat een volk zich-
zelff  leert waarderen wanneer het zichzelf op het 
doekk herkent en terugvindt, zodat het eigen 
schoonheidsideaall  kan worden ontwikkeld. Als 
uitgangspuntt van haar werk koos ze: de 
schoonheidd van het eigene, de omgeving en de 
mensen.2200 Zelf schreef ze: "Het eigene terug-
vinden,vinden, herkennen, is de eerste kennismaking 
vanvan een persoon, een volk met kunst, wel in het 
bijzonderbijzonder met de beeldende kunst. Schrijver 
dezesdezes was in de gelegenheid, de door eigen 
ervaringervaring verkregen bevindingen betreffende de 
raskenmerkenraskenmerken van de niet-blanke mens, vooral 
vanvan schedel en gelaat, uit te werken tot een Archl/O^ZZZ 

217 7 
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219 9 

220 0 

Dee spelers waren Harold Braam, R. Utterijn, Harry Adney, Julius Defares, Wilfred Bean, Eddy Groenewoud, 

Andréé Konrad, Johanna Weidum en Stance Sporkslede. 

Ditt stuk is geschreven door Eddy Bruma, Johanna Weidum en André Konrad. 

Eenn van de hardnekkige mythen in de historie van Suriname is dat Koning Willem UI er persoonlijk voor gezorgd 

zouu hebben dat de slavernij werd afgeschaft en dat de ex-slaven hem en het Koninklijk Huis daarvoor dankbaar 

moetenn zijn. Bij de afschaffing van de slavernij zongen de ex-slaven dan ook: "Gi Konoe Willem bigi nem/en tjari 

tangii  kom/Kom singi switi, prijze hem/A doe wan bigi boen/A poti ala nengre fri/A poeloe wi na sjen/A diri konoe 

Willemm dri/ Oh Gado blessi hem." Deze mythe is door het koloniaal gezag gevoed en in stand gehouden. Een 

afwijzingg van een lid van het Koninklijk Huis zou niet begrepen worden door de bevolking. 

N.. Hatterman, Ontwikkeling van de beeldende kunst. In: J. Adhin (red). 100 jaar Suriname. Gedenkboek in 

verbandd met een eeuw immigratie 1873 - 5 juni - 1973. Paramaribo, 1973 en Beeldende Kunst in Suriname, 

Paramaribo,, z.j. 
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schemaschema en handleiding. Er wordt nu aan de school daarin les gegeven, iets dat 
onontbeerlijkonontbeerlijk is als men de mensen hier wil schilderen of boetseren". 
"J ee hebt mij  de schoonheid van mijn eigen mensen leren zien"  zegt schilder 
Armandd Baag in de film "Een konsekwente keuze" van Frank Zichem, waarop 
Nolaa Hatterman antwoordt: "Dat was de achtergrond van mijn streven".222 

Armandd Baag223 vertelde in een interview dat hij door de lessen van Nola Hat-
termann geleerd had: "Black is beautiful". Ze ontdekte zijn talenten en zorgde 
ervoorr dat hij kosteloos schilderlessen bij haar kon volgen. Dankzij haar heeft 
hijj  de eigen Surinaamse waarden leren kennen en leren uitdrukken in de schil-
derkunst. . 
Nolaa Hatterman verlaagde de drempel van het Cultureel Centrum Suriname 
(CCS)) voor de Surinaamse kinderen. Ze ging de leerlingen zelf opzoeken en 
uitnodigenn om bij haar op les te komen. Tot haar leerlingen behoorden onder 
meerr de schilders Ruben Karsters, Armand Baag, Jules Chin A Foeng en de 
beeldhouwerr Jozef Klas. De eerste twee leerlingen van Nola Hatterman kregen 
doorr haar bemiddeling een Sticusabeurs om in Nederland verder te studeren. 
Ookk Jo Rens, een van de oprichters van Wie Eegie Sanie in Nederland, was als 
docentt verbonden aan de School voor Beeldende Kunst, waar hij les gaf in de 
Surinaamsee cultuur. Wie Eegie Sanie opereerde niet in volstrekt isolement, maar 
zochtt ook toenadering tot gelijkgestemde organisaties. 
Wiee Eegie Sanie trad in november 1957 toe tot de Surinaamse Jeugd Gemeen-
schapp waarvoor H. Overman werd afgevaardigd. Aanvankelijk werd elke maan-
dagavondd (de mundeneti konmakandra) van 20.00 uur tot 23.00 uur onder lei-
dingg van Eddy Bruma of een ander lid een bijeenkomst gehouden in een lokaal 
vann de Emmaschool aan de Gravenstraat225 toen de ruimte in zijn advocatenkan-
toorr aan de Wagenwegstraat, waar oorsponkeUjk werd vergaderd, te klein bleek. 
Vanaff  1960 kwam men in het eigen gebouw aan de Weidestraat bijeen. In be-
ginsell  had iedereen toegang tot deze bijeenkomsten, mits men bereid was om 
eenn spreekbeurt te vervullen en in het Sranantongo te spreken. Om de sprekers te 
begeleidenn en hun spreekbeurt van commentaar te voorzien, stelde Bruma in 
19555 een commissie samen, bestaande uit: M. McNack, J. Defares, R. Kappel, 
M.. Seedorf, G. Lunes, J. (Sep) Tam, H. Kensmil, E. Esajas en H. Overman. De-
zee commissieleden hadden ook de leiding van de vergaderingen. 

2211 Nola Hatterman. Beeldende Kunst in Suriname. Paramaribo, z.j. p. 30 en 47. 
2222 J. Jansen van Galen. Het blanke masker  van Nola Hatterman. In: Het Parool van 14 december  1996. 
2233 Interview met Armand Baag op 8 oktober  1999. Armand Baag overleed in mei 2001 op zestigjarige leeftijd te 

Amsterdam. . 
2244 J. Chin A Foeng richtte in 1967, samen met R. de la Fuente, een eigen opleiding op, de Stichting Nationaal 

Instituu tt  voor  Kunst en Kuituur , omdat hij  het oneens was met de visie en didactiek van Nola Hatterman. Ook 
Rubenn Karsters liet zich zeer  kritisch over  haar  uit. 

2255 De school stond onder  leiding van de onderwijzer  W. Campagne, die altij d oog had voor  de Afro-Surinaamse 
geschiedeniss en cultuur. 
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Wiee Eegie Sanie kende specifieke groepen of kringen die zich met specifieke 
activiteitenn bezig hielden: 6 

1.. De Scholing- en Vormingsgroep 
Inn deze groepen werden diverse onderwerpen aan de orde gesteld. Zo kon 
menn onderwerpen als geschiedenis van Suriname, het Statuut, cultuurpolitiek 
enn economie bespreken. Ook werden activiteiten ontplooid om de lees- en 
schrijfvaardigheidd in het Sranantongo te bevorderen. Men ontwikkelde eigen 
lees-- en schrijfmethoden voor de leerlingen. De stuwende kracht achter deze 
activiteitenn was Hugo Overman. Wie Eegie Sanie kreeg ook steun van Jan 
Voorhoevee die toen in Suriname verbleef als vertegenwoordiger van het Ne-
derlandss Bijbelgenootschap om de bijbel in het Sranantongo te vertalen.227 

Ookk werden alfabetiseringscursussen georganiseerd en werd aan huiswerk-
begeleidingg gedaan. 

2.. De Toneelgroep 
Dezee groep schreef en voerde, zoals de naam al zegt, toneelstukken op en 
maaktee hoorspelen. Enkele stukken die zijn opgevoerd: De geboorte van Bo-
ni,, Maswa en Kerstprogramma's voor de radiozender AVROS. 

3.. De Jeugdbeweging 
Dezee groep hield zich bezig met jeugd- en vormingswerk. Er werden ver-
schillendee activiteiten georganiseerd. Spel- en sportactiviteiten, wandelmar-
senn etc. Tot de leiders en leidsters van de jeugdbeweging behoorden onder 
meer:: de heren H. Overman, P. Sedney, E. Groenewoud, V. Warning en de 
damess H. Haman, U. Boetius, E. Seedorf, A. Seedorf, M. Raveles-Alwart, H. 
Bruma-Johanns,, T. Tol. 
Dezee organisatievorm was kenmerkend voor Wie Eegie Sanie en was een 
uitwerkingg van de visie van E. Bruma. Hij was wars van strakke hiërarchi-
schee organisatiestructuren en wilde, om in moderne organisatiejargon te 
spreken,, zelfsturende teams opzetten waarin de mensen zich vrij konden ont-
plooien.. Hij gaf adviezen en raad aan mensen die daarom vroegen, maar ze 
werdenn zoveel mogelijk vrijgelaten om hun eigen weg te vinden. 

Hett cultuurbeleid van Suriname werd in deze periode vooral bepaald door de 
Stichtingg voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse An-
tillenn (Sticusa), die op 28 februari 1955 was opgericht.228 Wie Eegie Sanie achtte 
dezee stichting een product van het Nederlandse kolonialisme en protesteerde 

2266 J. Voorhoeve. Rapport over  Wie Eegie Sanie (WES). Paramaribo, z.j. Met dank heb ik dit stuk in typoscript van 
Hugoo Overman ontvangen. 

2277 P. Meel. Op zoek naar  Surinaamse nonnen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961). IBS. Utrecht, 
1997. . 

2288 De eerste Sticusa werd op 26 februari 1948 opgericht tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse 
Antillen .. Deze was vooral opgericht met het oog op het cultuurbeleid in Indonesië. Omdat Indonesië na het 
uitroepenn van de onafhankelijkheid geen belangstelling had voor  het Nederlands cultuurbeleid werd de eerste 
Sticusaa in 1955 geliquideerd en verschoof de aandacht naar  Suriname en de Nederlandse Antillen. 
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veelvuldigg tegen wat zij zag als cultuurimperialisme van de Sticusa. De belang-
rijkstee partner van de Sticusa in Suriname was het CCS (Cultureel Centrum Su-
riname)) dat op 18 oktober 1948 als stichting werd opgericht. Door de nationa-
listenn werd het CCS verweten de Europese cultuur boven de Surinaamse te stel-
len.229 9 

Dee toenmalige voorzitter van het CCS, E.R. Wessels, gaf als zijn visie over het 
tee voeren cultuurbeleid: "De mensen te interesseren voor westers georiënteerde 
muziekmuziek en toneel om zo een basis te leggen voor een eigen cultuur [.....]. We 
wildenwilden altijd de Europese cultuur, die veel verder gevorderd was, gebruiken om 
langzamerhandlangzamerhand een eigen cultuur te bevorderen". ° Deze opvatting werd sterk 
onderr vuur genomen door Wie Eegie Sanie. Door de nationalisten werd het CCS 
verwetenn dat bewust niet de Surinaamse maar de Nederlandse cultuur in Suri-
namee werd bevorderd.231 De nationalisten zagen het CCS als een club van de 
geassimileerde,, lichtgekleurde Creoolse elite, die cultuur in de eerste plaats als 
Europeess definieerde en weinig belangstelling had voor de Afro- of Aziatisch-
Surinaamsee culturele uitingen. Dobru zegt hierover:232 "Ze zenden westerse cul-
tuurdragerstuurdragers uit zoals Hermans.1**  Cultureel pottenkijkers. En als dat soort lie-
denden hier lezingen houdt, zit de zaal voor driekwart vol met Nederlanders. Het is 
eeneen fout van onze regering dat ze de cultuur geen hogere plaats geven. Dat is 
eeneen basisvereiste om Surinamers hun eigen waarde te geven, om ze bewust te 
makenmaken dat ze hier horen". 
Dezee opvatting van Dobru sluit vrijwel naadloos aan bij die van F. Fanon 
(1961:31),, die over de relatie gekoloniseerde en kolonisator in de culturele con-
textt het volgende zegt: "Vanaf het moment dat de gekoloniseerde aan zijn ket-
tingting begint te rukken, wanneer hij de kolonist begint te verontrusten, stuurt men 
hemhem brave borsten op zijn dak die hem tijdens 'culturele congressen' de princi-
pespes en de rijkdommen van de westerse waarden duidelijk maken ". 
Inn 1961 nam Wie Eegie Sanie krachtig stelling tegen het feit dat bij Algemene 
Maatregell  van Bestuur van Rijksbesluit een Adviesraad voor Culturele Samen-
werkingg tussen de landen van het Koninkrijk werd ingesteld. In een resolutie, 
diee was ondertekend door zeventien Surinaamse culturele en nationalistische 
organisaties,, werd krachtig stelling genomen tegen de instelling van dit orgaan. 

2299 Gat Oostindie. Cultuurbeleid en de loden lasten van een koloniaal verleden, Sticusa, 1948-1988. In: Sticusa, 
jaarverslagg 1988 en ARA/KG S inv. nr. 121. 

2300 Albert Helman en Jos de Roo. Groot geld tegen klein geld. De voorgeschiedenis van Sticusa, uitgegeven op 26 
februarifebruari  1968 ter  gelegenheid van de herdenking van de oprichting van Sticusa op 26 februari  1948. Amsterdam, 
1968.. p. 49. 

2311 ARA/KGS. inv. nr. 234 en 236. 
2322 S. van der  Land. Het bonte leven van Suriname. Dobru en de schandalen. Kampen. z.j. 
2333 Bedoeld werd de Nederlandse auteur  Willem Frederik Hermans, die in het kader  van de culturele uitwisseling 

(Sticusa)) Suriname bezocht. Hij  schreef hierover  het boek: "De laatste resten van tropisch Nederland", 
Amsterdam,, 1969 (Ie druk). Ook acteurs als Henk van Ulsen en Alexander  Pola bezochten in dit kader  Suriname. 
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Overwogenn werd onder meer dat: 
1.. de instelling van deze Koninkrijks Adviesraad voor culturele aangelegenhe-

den,, in flagrante strijd is met en een inbreuk maakt op de zelfstandigheid op 
cultureell  gebied, welke in de loop der jaren met zoveel offers is bereikt; 

2.. de organisaties volkomen in staat zijn, doel en inrichting van ons eigen cultu-
relee leven te bepalen en derhalve geen inmenging van vreemdelingen kan 
wordenn geduld; 

3.. de instelling van de Koninkrijksraad, dan ook niet anders kan worden gezien 
alss een poging van enkele reactionaire, koloniale satellieten, gesteund door 
buitenlandsee belanghebbenden, om de verworven zelfstandigheid op cultu-
reell  gebied te vernietigen; 

4.. de organisaties het als een plicht jegens het Surinaamse volk beschouwen, 
omm met klem te protesteren tegen deze aanval op haar culturele zelfstandig-
heid. . 

Besluiten: : 
tete verklaren de Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de landen van 
hethet Koninkrijk als onaanvaardbaar voor de vrijheid en zelfstandigheid van het 
SurinaamseSurinaamse culturele leven te beschouwen. 

Dezee resolutie veroorzaakte grote consternatie in de Surinaamse samenleving. 
Dee voorgestelde vertegenwoordigers in de Adviesraad A. Quintus Bosz en L. 
Lichtveldd werden als representanten van de geassimileerde Creoolse elite be-
schouwdd en waren derhalve voor de nationalisten onaanvaardbaar. Andere orga-
nisaties,, zoals het CCS en enkele Hindostaanse organisaties onder leiding van 
Sheww Radhakishun, verklaarden zich voorstanders van de Adviesraad. Over 
dezee kwestie heeft Jan Voorhoeve, vlak voor zijn vertrek naar Nederland in 
1961,, een radiorede gehouden waarin hij de verschillen tussen het koloniale en 
hett nationalistische cultuurideaal schetste. In deze radiorede nam hij het op voor 
hett cultuurideaal van de nationalisten.235 Ook deze redevoering, gevat in krach-
tigee en niet mis te verstane bewoordingen, wekte wrevel en beroering bij de 
elite.. Zelfs binnen de Surinaamse regering ontstond er verschil van mening over 
dezee kwestie. Minister van Opbouw F. Essed en de Minister-president S. Ema-
nuelss konden zich vinden in de opvatting van de nationalisten en die van Jan 
Voorhoeve,, terwijl de minister van Onderwijs A. Morpurgo een groot voorstan-
derr van de Adviesraad was.236 Deze strijd, waarbij de emoties zeer hoog oplie-
pen,, heeft niet geresulteerd in het tegenhouden van de Adviesraad. De werke-
lijk ee invloed van deze Adviesraad is echter in de praktijk niet erg groot geble-
ken.. Hoewel er ideologische verschillen bestonden tussen het cultuurbeleid van 

2344 Tekst van de resolutie in: De Vrij e Stem van 11 februari 1961. Deelnemende organisatie waren onder  meer: Wie 
Eegiee Sanie, Wie na Wie, NBS. KRA, Mofina, Vrolijk e Jeugd, Labor  Omnia Vincit . 

2355 J. Voorhoeve. Schets van de achtergronden van culturele opwinding."Kolonial e cuhuur-ideaal heeft slechte 
gevolgenn voor  het individu" . Radiorede, integraal opgenomen in de Vrij e Stem van 4 en 11 februari 1961. 

2366 ARA/KGS. inv nr. 2833. 
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Wiee Eegie Sanie en het CCS, heeft laatstgenoemde organisatie wel degelijk in-
vloedenn ondergaan van het nationalisme. Mondjesmaat werd het mogelijk om 
binnenn het CCS ook Surinaamse cultuuruitingen te presenteren, hoewel nog 
langee tijd de dominantie van de Nederlandse cultuur aanwezig bleef. R. Raveles 
heeftt zelfs enige tijd in het bestuur van het CCS gezeten en Ronny Rens, die 
secretariss was van de PNR, is zelfs enige tijd directeur van het CCS geweest. 
Pass in 1975 werd het werkterrein van de Sticusa zeer beperkt, omdat de regering 
vann Suriname voor haar geen plaats meer zag in het onafhankelijke Suriname.2 

Dee Surinaamse minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, R.R Venetiaan, 
zeii  op de 15e zitting van de Adviesraad dat: "de Sticusa terecht often onrechte 
eeneen koloniaal of kolonialistisch stigma draagt waarvoor geen plaats is ". 

4.2.11 Het eerste cultureel congres van Wie Eegie Sanie 
Opp 1 juli 1957 werd door E. Bruma het eerste cultureel congres van Wie Eegie 
Saniee geopend dat in het gebouw van Spes Patriae te Paramaribo werd gehou-
den.. De opkomst was de eerste twee dagen vrij laag en op de derde dag waren er 
ongeveerr 150 congresgangers. Aan dit congres namen ook vertegenwoordigers 
deell  van de afdelingen Curacao en Aruba van Wie Eegie Sanie.23 Ook waren er 
vertegenwoordigerss van de Brutusclub240, Spes Patriae, VenV en het CCS. Voor 
dee RK-missie was Frater M.F. Abbenhuis aanwezig en namens de EBG twee 
predikanten,, ds. R. Schmidt en ds. F. Gaander. Het Nederlandse Bijbelgenoot-
schapp werd vertegenwoordigd door J. Voorhoeve. Bij de opening werd het doel 
vann de conferentie door Bruma uiteengezet. "De conferentie heeft ten doel, mis-
standenstanden op cultureel gebied door debatten tot klaarheid te brengen". Tijdens 
dezee conferentie zouden de standpunten van Wie Eegie Sanie zonder enige re-
strictiee worden verdedigd en werd de hoop uitgesproken dat ook anderen hun 
standpuntenn open en ongecamoufleerd zouden weergeven. Op de tweede dag 
vann de conferentie is Bruma ingegaan op de concrete vragen die de conferentie-
gangerss hem stelden. De antwoorden op de vragen geven een goed beeld van het 
gedachtengoedd van Wie Eegie Sanie en zullen hier worden weergegeven. Bruma 
gaff  onder meer een uiteenzetting over het ontstaan en de oprichting van Wie 
Eegiee Sanie. Hij gaf een schets van het gevoelsleven van de Surinaamse arbeider 
enn student in Nederland. Deze voelden na hun aankomst in Nederland een leeg-
te.. Surinamers konden "hun eigen gezicht" niet laten zien. Om dit te realiseren, 
werdd in Nederland een vergadering belegd met studenten en arbeiders. Op deze 

2377 ARA-LL , Kabinet Vice Minister  President, brief van de Minister  voor  Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse 
Zakenn aan de Sticusa van 17 juni 1975, inv. nr. 109. 

2388 ARA/KGS.inv.nr.263 

2399 Uit Curacao en Aruba woonden onder  meer  de volgende personen het Congres bij : Just Felter, Frans SitaL, Harr y 
Promes,, Armand Enser, Jules Goedhoop, Paul Spear, Andre Dompig, Edward Bosnië en Erwin Nieveld. 

2400 De Brutusclub was een vereniging van abituriënten van de St. Paulusschool (RK Mulo-school) en opgericht door 
dee fraters van Tilburg . Brutus was de bijnaam van frater  Guibert, die in zijn Engelse les met verve de passage uit 
dee redevoering van Anthony (Shakespeare's Julius Ceasar) voorlas. 
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wijzee is Wie Eegie Sanie in Nederland geboren. Als doelstelling van de vereni-
gingg gaf Bruma aan: "Het veredelen van de cultuur van Land en Volk in het 
algemeen,algemeen, van het individu in het bijzonder, opdat het individu zichzelf leert 
kennen,kennen, zichzelf kan blijven en zichzelf in zijn ware gedaante zonder camouflage 
laatlaat zien (het eigen gezicht) ". 
Dee Surinaamse verenigingen in Nederland, Het Surinaams Verbond en Ons Su-
riname,, reageerden verschillend. Het Surinaams Verbond verwierp dit streven, 
terwijll  Ons Suriname sympathiek stond tegenover deze doelstelling. Bruma zag 
hett Surinaams niet als een gecreoliseerde taal die beïnvloed is door andere talen, 
dochh als een taal die op zichzelf staat en toegevoegd moet worden aan de andere 
inn de rest van de wereld gesproken talen.2 Volgens Bruma is de taal een af-
spraakk die door het volk gemaakt wordt. In de koloniale tijd werd een taalpoli-
tiekk gevoerd, die erop gericht was het Sranantongo te verdringen door de Neder-
landsee taal. Het effect van deze taalpolitiek was dat het spreken van Sranantongo 
alss minderwaardig werd beschouwd. Een andere consequentie was dat in de 
gezinnenn geen Sranantongo meer werd gesproken, zelfs in de erfwoningen, be-
woondd door de lagere volksklasse, werd het Sranantongo door toedoen van de 
ouderss uitgebannen. Bruma gaf aan dat het niet de bedoeling was om het Neder-
landss te verdringen, maar om het Sranantongo weer in ere te herstellen. Men 
heeftt de taal nodig voor het tot ontwikkeling brengen van de eigen cultuur en de 
ontplooiingg van het individu. Wie Eegie Sanie moet daarom meer gezien worden 
alss een beweging of als een idee, niet als een organisatie met statuten en leden. 
Dee doelstellingen van Wie Eegie Sanie zijn sterk individualistisch gericht. Het 
gaatt om de ontplooiing en groei van de individuele mens tot zelfbewuste burger 
vann het land. Over de culturele overheersing zei Bruma dat het blanke ras zich 
superieurr waande aan het zwarte. Sluik haar werd beter gevonden dan kroes 
haar.. In de wereld van de muziek werd de Europese (Bach en Beethoven) be-
schouwdd als toonaangevend, terwijl de Afrikaanse muziek, na bestudering, 
evenzeerr over waardevolle eigenschappen als de Europese bleek te beschikken. 
Opp de vraag of het cultureel streven van Wie Eegie Sanie, niet gericht is op een 
bepaaldee groep namelijk de Creoolse, luidde het antwoord van E. Bruma: "Wie 
EegieEegie Sanie ziet niet alleen de Creool als het Surinaamse volk, ook de andere 
bevolkingsgroepenbevolkingsgroepen zoals de Indonesiërs, Hindostanen enzovoorts behoren daar-

2411 Deze opvatting is volgens huidige taalkundige inzichten onjuist. Het Sranantongo was van oorsprong een pidgin en 

wordtt gerekend tot de Creooltalen. Over het ontstaan van de Creooltalen in Suriname zijn er drie theorieën te 

onderscheiden.. De eerste gaat ervan uit dat Creooltalen in Suriname zijn ontstaan in een periode van ongeveer 30 

jaar.. De tweede theorie is die van de monogenese, die ervan uit gaat dat alle Creooltalen te herleiden zijn tot één 

oorsprong,, namelijk die van een op het Portugees gebaseerde pidgintaal die in Afrika ontstond. De derde theorie is 

diee van de polygene», die kort gezegd inhoudt dat pidgjnvonning en creoüsatie op verschillende plaatsen en op 

verschillendee tijden heeft plaatsgevonden (zie: E. Dap. Spreiding en oorsprong van de Creooltalen van Suriname. 

Tilburg,, scriptie, 1995; J. Voorhoeve. De oorsprong van het Surinaams. In: E Charry, G. Koefoed en P. Muysken 

(eds).. Talen van Suriname. Achtergronden en ontwikkeling. Muiderberg, 1983. p. 125-161 en L. Gobardhan-

Rambocuss Het Sranan: ontwikkeling en emancipatie. In: De erfenis van de slavernij. Paramaribo, 1995. p. 147-

171. . 
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toe.toe. Wie Eegie Scmie ziet graag dat alle groepen het hunne behouden waardoor 
laterlater uitwisseling van culturen kan plaatsvinden". De vraag werd gesteld of het 
strevenn van Wie Eegie Sarde erop gericht is om het Surinaams tot de voertaal te 
maken.. Bruma antwoordde op deze vraag dat het streven erop gericht is het Su-
rinaamss te verbeteren en het gebruik ervan te stimuleren zodat deze taal voor de 
cultuur,, voor de kunstenaar als medium kan dienen. Mocht echter in de loop der 
tijdd het Surinaams zich als voertaal ontwikkelen en geschikt blijken te zijn voor 
wetenschap,, dan zouden we dat zeer zeker toejuichen. De vraag of het Hindi , 
indienn het zich eerder dan het Sranantongo tot voertaal zou ontwikkelen, voor 
Wiee Eegie Sanie aanvaardbaar zou zijn, beantwoordde Bruma met: "Ja". Over 
dee contacten met Nederland op het gebied van de culturele uitwisseling was 
Brumaa van mening dat het streven van Wie Eegie Sanie was gericht op een hori-
zontalee en niet op een verticale cultuuruitwisseling. Hiermee bedoelde hij dat er 
sprakee zou moeten zijn van gelijkwaardigheid van de verschillende cultuuruitin-
genn en niet van onderschikking. Aan de orde kwam de vraag: "Welke zijn de 
communistischecommunistische doelstellingen die Wie Eegie Sanie verwerpt? " Bruma gaf op 
dezee vraag het volgende antwoord: "Wie Eegie Sanie verwerpt ten stelligste de 
revolutierevolutie als middel om haar doelstellingen te bereiken. Revolutie betekent een 
vernietigingvernietiging en een achteruitgang van de cultuur. Wie Eegie Sanie verwerpt ook 
dede klassenstrijd, omdat ze ook discriminatie verwerpt. Voorts verwerpt Wie 
EegieEegie Sanie de stelling dat kapitalisme leidt tot imperialisme. De kapitalist mag 
erer zijn en moet los gezien worden van het imperialisme. Wie Eegie Sanie staat 
eeneen harmonisch geheel voor tussen staat en volk". 
Anderss dan de latere beschuldigingen over communistische sympathieën wijst 
dezee uitspraak op een grote afstand tussen Wie Eegie Sanie en de communisti-
schee ideologische opvattingen. 

4.2.22 Het tweede cultureel congres van Wie Eegie Sanie 
Tussenn 15 en 23 februari 1960 werd het tweede congres van Wie Eegie Sanie in 
Willemstad,, Curacao gehouden. Het congres werd georganiseerd door Justitia 
Pietass Fides (JPF) een vereniging van Surinamers op Curacao, in samenwerking 
mett Wie Eegie Sanie. 
Uitt Suriname hebben ongeveer 15 personen aan dit congres deelgenomen, waar-
onder:: E. Bruma, A. Blom, Th. Uiterloo en H. Braam. Op dit congres waren ook 
vertegenwoordigerss uit Nederland, de Verenigde Staten en Aruba aanwezig. Het 
centralee thema van dit congres had betrekking op het cultureel beleid en de ei-
genn waarde van Surinamers. De achterliggende gedachte van dit thema was het 
bewustwordingsprocess van de Surinamers te bevorderen en een beleid te propa-
gerenn en te stimuleren dat gericht was op het herwaarderen van datgene wat tot 
dee Surinaamse mens behoort. 

2422 Bedoeld weid het Sarnami-Hindustani, de taal die de Hindostanen in Suriname spreken en een Creooltaal is die is 
ontstaann uit het Bhojpuri . Het Hindi wordt echter  gebruikt bij  plechtige (godsdienstige) gebeurtenissen. 
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Tijdenss dit congres werden diverse resoluties aangenomen. In een van deze re-
solutiess werd de Surinaamse regering gevraagd om de culturele onafhankelijk-
heidd van Suriname te proclameren. In een andere resolutie werd gevraagd cultu-
relee missies uit Ghana, India, Indonesië, Nederland en de Nederlandse Antillen 
uitt te nodigen om naar Suriname te komen in het kader van culturele uitwisse-
ling. . 
Samenvattendd kan gesteld worden dat het eerste congres van Wie Eegie Sanie 
voorall  betrekking had op de inhoud van de cultuur en de instrumenten ter over-
denkingg hiervan, terwijl het politiek beleid over de Surinaamse cultuur en de 
verhoudingg met andere culturen centraal stonden op het tweede congres. 

4.233 Conflict met het Jeugdcentrum 
Dee krachten in de Surinaamse samenleving gericht tegen de activiteiten van Wie 
Eegiee Sanie kwamen niet alleen uit de culturele hoek, maar ook van de kerke-
lijk ee gemeenten. Met name vanuit de Evangelische Broeder Gemeente (EBG) 
wass de reactie nogal fel. Deze uitte zich soms in kleine of grote pesterijen. 
Inn 1957 ontstond een vrij ernstig conflict tussen de leiding van Wie Eegie Sanie 
enn de beheerder van het Jeugdcentrum van de EBG, dominee H. Schouten. 
Dee kinderen die meededen aan activiteiten van Wie Eegie Sanie, maakten even-
eenss gebruik van het terrein van het Jeugdcentrum om er te spelen. Deze domi-
neee vond evenwel dat de kinderen alleen op het terrein mochten spelen als zij 
ookk zijn godsdienstlessen zouden volgen. 
Brumaa was van mening dat het aan de ouders was om te bepalen of de kinderen 
all  dan niet godsdienstlessen mochten ontvangen en dat de dominee zich dus 
inliett met zaken die hem niets aangingen. 
Dee dominee weigerde vervolgens om de kinderen tot het terrein toe te laten en 
sloott de poorten van het centrum als de kinderen er wilden spelen. Het kwam 
zelfss zo ver dat de politie erbij werd gehaald om de kinderen van het terrein te 
verwijderen. . 
Inn dit conflict koos J. Voorhoeve, die aanvankelijk bevriend was met dominee 
Schouten,, de zijde van E. Bruma. Over deze kwestie schreef Voorhoeve een 
brieff  naar dominee Muller (praeses van de EBG) waarin de houding van domi-
neee Schouten werd afgekeurd.243 

4.2.44 Wie Eegie Sanie en de verhouding tot religie 
Hett streven van Wie Eegie Sanie was, zoals eerder gesteld, gericht op het ver-
edelenn van de Surinaamse cultuur. Religie wordt algemeen opgevat als te beho-
renn tot de cultuur. 
Dee christelijke godsdiensten in Suriname zijn in beginsel importgodsdiensten 
vann de blanken geweest. De andere bevolkingsgroepen, de Hindostanen en de 
Javanenn hadden voor het grootste deel hun godsdiensten, respectievelijk het 

2433 P. Meel. Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961). Utrecht, 1997. 
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Hindoeïsmee en de Islam, uit hun landen van herkomst meegenomen. De Winti-
religiee van de Creool daarentegen was bij wet verboden (gecriminaliseerd) en 
werdd geridiculiseerd.244 

Hett is opvallend dat Wie Eegie Sanie geen uitspraken heeft gedaan over de Win-
ti-religie.. Wooding heeft Winti in zijn proefschrift245 gedefinieerd als: "Een 
Afro-AmerikaanseAfro-Amerikaanse godsdienst waarin centraal staat het geloof in gepersonifi-
ceerdeceerde bovennatuurlijks wezens, die van een mens bezit kunnen nemen en zijn 
bewustzijnbewustzijn uitschakelen, waarna zij verleden, heden en toekomst kunnen open-
barenbaren en ziehen van bovennatuurlijke aard kunnen genezen ". 
Tijdenss een rniniconferentie die in 1991 in Nederland over Winti is gehouden246, 
steldee H. Eersel dat Winti een geloofssysteem is dat niet is geseculariseerd, het-
geenn wil zeggen dat de mens zichzelf ziet in een totale relatie tot het Onzienbare 
Wezen.. Het begrip Winti wordt echter in verschillende betekenissen gebruikt, 
hetzijj  om een godsdienst of sociaal-religieus systeem aan te duiden, hetzij als 
verwijzingg naar een toestand van trance waarin iemand zich bevindt. De uitoefe-
ningg van Winti-rituelen, Winti-pre's, was in Suriname tot 1972 strafbaar gesteld 
inn hett Wetboek van Strafrecht De westerse godsdiensten hebben oorspronkelijk 
alless in het werk gesteld om de invloeden van de Winti-godsdienst uit te bannen. 
Inn de praktijk blijkt, dat beide religieuze systemen (Christendom en Winti) een 
eigenn terrein bestrijken en min of meer gescheiden naast elkaar functioneren. 
Dee redenen waarom Wie Eegie Sanie toen geen uitgesproken visie op de Winti-
godsdienstt als onderdeel van de omvattende Creoolse cultuur heeft geponeerd, 
hebbenn te maken met de dominante invloed van het Christendom op het dage-
lijk ss leven van de Creool. 
Mett name vanuit de Evangelische Broeder Gemeente werd Winti gezien als een 
duivelsee afgoderij. Winti-religie werd getypeerd als "afkodree" (afgoderij) en 
werdd slechts in het diepste geheim beoefend. Maar men zocht niettemin bij al-
lerleii  problemen onmiddellijk toevlucht tot Winti. Binnen Wie Eegie Sanie was 
err geen eenduidig standpunt over de waardering van Winti in het kader van het 
nationalisme.. Wel hadden individuele leden hun opvattingen en ideeën hierover, 
enn stonden individuele leden in beginsel niet afwijzend tegenover de Winti-reli-
gie.. Bekend is dat sommige leden van Wie Eegie Sanie, waaronder R. Raveles 
enn Th. Uiterloo, regelmatige bezoekers waren van Winti-pre's. Jansen van Galen 
(2000:164)) geeft een interview met Theo Uiterloo weer, waarin deze onder meer 
zegt:: "De winti hebben een relatie met God, ze zijn bemiddelaars tussen God en 

2444 J. Adhin. Afgoderij  als delictum sui generis. In: Surinaams Juristenblad, no. 21, november  1975. 
2455 C.J. Wooding. Winti : Een Afro-Amerikaanse godsdienst in Suriname. Een cultuurhistorische analyse van de 

religieuzee verschijnselen in de Para. Meppel 1972. p. 490. 
H.J.M.. Stephen. Winti . Afro-Surinaamse religie en magische rituelen in Suriname en Nederland. Karnak, 
Amsterdam.. 1985. 

F.E.R.. Derveld en H. Noordegraaf (red). Winti-religie . Een Afro-Surinaamse godsdienst in Nederland. De 
Horstink ,, Amersfoort, 1988. 

2466 Miniconferentie over  Winti . Verslag van de tweedaagse conferentie en wetenswaardigheden, Stichting Sober, 
1991. . 
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dede mens. De Evangelische Broedergemeenschap stelt zich op een onbegrijpelijk 
standpunt,standpunt, dat winti afgoderij is, zonder te weten wat winti is. Daardoor veroor-
zaaktzaakt ze in Suriname een groot probleem voor haar eigen gemeenteleden." Deze 
opvattingg wordt echter niet algemeen gedeeld door de aanhangers van Wie 
Eegiee Sanie. De ambivalentie van de Creool tegenover het Christendom en de 
Winti-religiee komt in het gedicht van Jozef Slagveer tot uitdrukking:247 

Ik Ik 

ikik had mij 
eeneen pak 
vanvan de christenen 
aangemeten aangemeten 
maarmaar het zat 
zozo slap 
aanaan het lichaam 
vanvan een neger 

ikik heb me gewassen 
metmet jasmijnen 
enen mijn KRA 
danstdanst van zoveel geluk 
negerachtig negerachtig 
ofvernegerd ofvernegerd 
ikik ben mezelf 
trouwtrouw gebleven 

Dee leiders van Wie Eegie Sanie waren er ook beducht voor dat religieuze kwes-
tiess een scheuring teweeg zou kunnen brengen binnen de eigen gelederen en 
misschienn de relaties met Hindoe' s en Moslims zouden belemmeren. Religieuze 
kwestiess werden dan ook niet in het openbaar besproken en overgelaten aan wat 
individuelee leden zelf hiermee wilden doen.248 Zelfs met kerkelijke instellingen 
diee zich verzetten tegen de officiële kerken die van "koloniale" oorsprong wa-
ren,, zijn geen formele contacten gelegd. In Suriname zijn enkele gemeenten 
ontstaan,, zoals de Gemeente van Gedoopte Christenen van Rev. Bromet (1887), 
dee Surinaams Baptisten Gemeente van Rev. Rier (1898), de African Methodist 
Episcopall  Church (1912), de Nimrod-beweging voor de volbloed Negers (1918) 
enn de Neger Christenen of het Vierde koninkrijk van het Christendom van Rev. 
Rytss (1927). Deze gemeenten waren opgericht door Creolen die streefden naar 
bewustwording,, zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de "koloniale ker-
ken'*.. Deze gemeenten waren beïnvloed door het werk van Booker T. Washing-
tonn en Marcus Garvey. Ze kunnen worden opgevat als uitingen van religieus 
nationalisme.. Anders dan in Trinidad en Jamaica, had het Surinaams nationa-
lismee geen bindingen met bewegingen als Black-Power en Rastafari. 

2477 Jozef Slagveer. Moetete 2, december  1968. p. 42. 
2488 Interview H. Overman op 15 februari  1995. 
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Black-Powerr heeft in Suriname een uiterst geringe aanhang gehad en heeft wei-
nigg activiteiten ontplooid. Dobru noemt in zijn dagboek de Black-Powerbewe-
gingg ronduit racistisch en distantieert zich nadrukkelijk van de ideologie en acti-
viteiten.. Ook deed hij tijdens het Congres van de PNR eind september 1970 een 
aanvall  op de Black-Powerbeweging; hij verweet deze beweging het Witte kapi-
talismee te willen vervangen door het Zwarte kapitalisme. Binnen de Nationale 
Partijj  Suriname (NPS) waren enkele jongeren, waaronder R. Venetiaan en 
W.. Udenhout, actief in een Black-Powerbeweging, die echter slechts marginaal 
heeftt gefunctioneerd. 
Eenn andere organisatie met internationale contacten was de Afro-Sranang bewe-
gingg die betrekkingen onderhield met de New African Republic in de Verenigde 
Staten.. Namens laatstgenoemde beweging namen C. Karg en S. Reemnet in 
19700 deel aan het Congress of African People in Atlanta (Georgia) in de Vere-
nigdee Staten. Daar werd een overeenkomst gesloten tussen Afro-Sranang en The 
Republicc of New Africa tot wederzijdse bijstand op cultureel, sociaal en econo-
mischh gebied.249 De Rastafari-beweging, en de terug-naar-Afrika-ideologie heb-
benn onder de Surinaamse nationalisten evenmin aanhang gevonden. Het Suri-
naamss nationalisme dat werd uitgedragen door Wie Eegie Sanie legde de nadruk 
expliciett op de veredeling van de eigen natie: grond en cultuur. In die zin was 
Wiee Eegie Sanie sterk naar binnen gericht. 

4.2.54.2.5 Reacties op het cultuurstreven van Wie Eegie Sanie 
Hett cultuurstreven van de vereniging Wie Eegie Sanie heeft soms heftige reac-
tiess in de Surinaamse samenleving opgeroepen. De reacties en tegenacties kwa-
menn onder meer uit de geassimileerde Creoolse middenklasse, de voorgangers 
vann de Christelijke kerken en Hindostaanse culturele organisaties. 
Dee Creoolse middenklasse had zich sterk geconformeerd aan de West-Europese 
cultuurr en beschouwde het streven van Wie Eegie Sanie als een terugval naar 
eenn "primitieve negercultuur". Hun tactiek bestond uit het negeren van de acti-
viteitenn van Wie Eegie Sanie of het aanvallen en beschuldigen van de leiders 
vann Wie Eegie Sanie. De beschuldigingen waren dat de leiders van Wie Eegie 
Saniee de mensen niet vooruit wilden brengen, maar hen achterlieten in een "pri-
mitieve""  Creoolse cultuur. Wie Eegie Sanie zou ook raciaal bezig zijn en de 
tegenstellingenn tussen de etnische groepen aanwakkeren. Wie Eegie Sanie werd 
ookk beschuldigd van communistische sympathieën. Toen de leiders van Wie 
Eegiee Sanie een meer politieke koers wilden inslaan om de eigen doelstellingen 
tee realiseren, ontstond hiertegen vanuit de NPS, de grootste Creoolse partij, op-
positie.. Om Wie Eegie Sanie de wind uit de zeilen te halen, werd de culturele 
verenigingg NAKS (Na Arbeid Komt Sport) sterk door de NPS ondersteund, on-
derr meer door het verstrekken van subsidies. Ook werd door de NPS'er J. (Sep) 

2499 ARA/KGS.invnr.2919. 
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Tamm een sociaal-culturele vereniging Wie na Wie opgericht als tegenhanger250 

vann Wie Eegie Sanie. Van de zijde van de Hindostanen werd het streven van 
Wiee Eegie Sanie geïnterpreteerd als een streven naar culturele overheersing door 
dee Creolen. Op politiek terrein hadden de Creolen een machtsoverwicht. Het 
cultuurstrevenn van Wie Eegie Sanie werd beschouwd als een bedreiging van het 
Hindostaansee cultureel erfgoed en diende derhalve bestreden te worden. Volgens 
Marhéé (2003:199), een van de grondleggers van de Samami-emancipatiebewe-
ging,, was het juist het succes van Wie Eegie Sanie in haar streven naar het ver-
heffenn van het Sranantongo tot nationale taal, dat deze beweging heeft geïnspi-
reerdd om zich te bezinnen op de invulling die Hindostanen aan hun Surinamer-
zijnn moesten geven. De vereniging Sarnami Jumpa Rajguru werd in Nederland 
opgerichtt om de taaiemancipatie van het Sarnami251 te bewerkstelligen. Deze 
bewegingg is vrij succesvol geweest. Het Sarnami kreeg erkenning door de acti-
viteitenn van dichters en schrijvers en ook het wetenschappelijk onderzoek naar 
dezee Surinaamse taal werd ter hand genomen. In Suriname werden deze ge-
dachtenn overgenomen door de vereniging Nauyuga, die zich beijverde voor de 
erkenningg en verbreiding van het Sarnami. 
Alss tegenhanger van Wie Eegie Sanie werd de HNS (Hindostani Nawyuak 
Sabhaa = Hindostaanse Jongelingen Vereniging) opgericht om de Hindostaanse 
cultuuruitingenn uit te dragen en verder te ontwikkelen.252 Ook door middel van 
lezingenn en discussies probeerde deze vereniging meer begrip te kweken voor de 
Hindostaansee cultuur. Men liet deskundigen uit het buitenland halen, onder an-
deree J. Gonda hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, eminent Sanskrit-ken-
nerr en indoloog, om voordrachten te houden over de Hindostaanse cultuur. Deze 
verenigingg werd krachtig ondersteund door de VHP, de grootste Hindostaanse 
partij.. 3 De voorzitter van de HNS, L. Pahladsingh, verwoordde het standpunt 
vann de vereniging in een interview.254 

Hett nationalisme dat door KRA en NBS255 wordt uitgedragen is aldus L. 
Pahladsinghh "Creolisme". Hij was van mening dat het nationalisme in deze tijd 
eenn "bekrompen verschijnsel" is. Het verwijt dat de Hindo-Surinamers zich iso-
leerden,, was naar zijn oordeel niet juist. Hij was de mening toegedaan dat het 
juistt KRA en de NBS waren die de Hindostanen in een isolement dreven. Vol-

2500 Tegenhanger  wil hier  niet zeggen dat ze niet hetzelfde ciütuuhdeaal nastreefden, maar  dat de politieke affiliati e 
anderss was gericht. 

2511 Het Samami-Hindustani, kortweg Sarnami, is de gemeenschapstaai en thuistaal die door  de Hindostanen 
gesprokenn wordt en gebaseerd is op het Bhojpuri en Avadhi, streektalen van oostelijk Uttar  Pradesh. 

2522 HNS kreeg rechtspersoonlijkheid op 31 jul i 1956 (GAB, 1963, no. 63). 
2533 Later  zouden leden van de HNS zich verzetten tegen de ondemocratische leiding en politieke koers van de VHP en 

dee Actiegroep-VHP oprichten, die werd omgezet in de politieke parti j  Actiegroep. 
2544 De Vrij e Stem, zaterdag 28 mei 1960. Leo Pahladsing (35) doet boekje open: Wat weet de Creool van de Hindo-

Surinaamsee cultuur? 

2555 KRA betekent letterlij k "Ziel "  en was de intellectuele voorhoede van het nationalisme (zie paragraaf 4.3 en NBS 
staatt  voor  Nationalistische Beweging Suriname en was de strijdbar e voorhoede van het nationalisme (zie paragraaf 
4.4). . 
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genss de voorman van HNS zaten Creolen vol onbegrip over Hindostanen en 
wistenn de meeste Creolen niets af van het culturele en religieuze leven van de 
Hindostanen.. Pas als men meer van elkaar weet, kan men elkaar gaan respecte-
ren.. Ook Shew Radhakishun, een van de voorvechters van de Hindostaanse cul-
tuur,, verwoordde zijn bezorgdheid en angst over het cultuurstreven van de na-
tionalistenn als volgt: "Ik kan niet rustig slapen als jullie (nationalisten) Kawi-
nana256256 als het beste van de Surinaamse cultuur aanprijzen"}51 

4.2.66 De invloed van Wie Eegie Sanie op de samenleving 
Hett is onmogelijk om de invloed van Wie Eegie Sanie op de samenleving, dus 
opp het denken en handelen van personen, kwantitatief uit te drukken. Het gaat 
ookk niet om het aantal mensen dat beïnvloed is door het gedachtengoed van Wie 
Eegiee Sanie, maar om de vraag welke kwalitatieve betekenis deze beweging 
heeftt gehad voor het bewustzijn van Surinamers. De vraag naar de invloed van 
Wiee Eegie Sanie op de samenleving is voorgelegd aan Bruma in een inter-
view.2588 Hierover merkt hij het volgende op: "Er is van Wie Eegie Sanie een 
enormeenorme invloed uitgegaan op de samenleving en op individuen. We zien dat aan 
dede wijze waarop individuen zich in de maatschappij gedragen en de wijze waar-
opop zij hun werk doen, de opvattingen die ze hebben en de wijze waarop de sa-
menlevingmenleving moet worden aangepakt en vooruit moet worden gebracht. [.....]. Ik 
geloofgeloof dat die invloed niet alleen te maken heeft met de personen, maar het heeft 
ookook te maken met de bewustwording die algemeen in die samenleving is geko-
menmen doordat men beter is gaan begrijpen wat Wie Eegie Sanie wilde. [.....] Er 
zijnzijn krachtige en bewuste figuren te voorschijn gekomen uit het bewustwor-
dingsprocesdingsproces die hen heeft geleerd dat ze voor niets en niemand onder doen, dat 
hunhun cultuur, hun taal, hun uitingen en hun levensgewoonten, niet ondergeschikt 
zijnzijn aan die van anderen. We hebben het einde van de indoctrinatie van het volk 
metmet Europese cultuur kunnen meemaken. We hebben de oprichting hier meege-
maaktmaakt van de Sranan Akademiya, die het Sranantongo bestudeert en propa-
geert". geert". 
Inn de hierboven gepresenteerde mening staat Bruma niet alleen. In de verschil-
lendee gesprekken die ik heb gevoerd met nationalisten, blijkt dat ze het bewust-
wordingsprocess van de Surinamer als de belangrijkste bijdrage van Wie Eegie 
Saniee zien. Bruma ziet naar mijn mening dan ook terecht dat de invloed van Wie 
Eegiee Sanie vooral lag op het gebied van de waardering van het eigene zoals: de 
taall  (het Sranantongo), de schilder- en beeldhouwkunst, de aanpak van maat-
schappelijkee problemen door het belang van Suriname voorop te stellen. De 

2566 Kawina is een muzieksoort in het Afro-Creoolse muziekrepertoire. Zie hierover: Marcel Wettak (red.). Surinaamse 
muziekk in Nederland en Suriname. Utrecht, 1990, p. 67 e.v. en Ronald Snijders. Surinaamse kasekomelodieen met 
akkoordsymbolen.. Delft, 19%. 

2577 Interview met H. Axwij k op 12 december  1998. 

2588 Telefonisch interview met E. Bruma op 17 oktober  1999 tijdens het congres van het ASCC te Amsterdam, 
integraall  opgenomen in Liber  Amicorum voor  Bruma, Amsterdam, mei 2000. 
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invloedd van Wie Eegie Same op het niet-Creoolse deel van de samenleving is 
echterr zeer beperkt of zelfs negatief geweest. Het ideaal van Wie Eegie Sanie is 
mett name door de Hindostaanse bevolkingsgroep opgevat als een poging tot 
culturelee overheersing door de Creolen. Hierdoor ontstonden weerstand en ver-
zett tegen de activiteiten van Wie Eegie Sanie. 

433 De discussiegroep KRA : de intellectuele voorhoede van het 
nationalisme e 

KRAA is als discussiegroep in maart 1958 opgericht door enkele jonge Suri-
naamsee nationalisten, die de behoefte voelden om zich gerichter bezig te houden 
mett problemen die verband hielden met de ontwikkeling van hun land.259 De 
groepp wilde een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van land en volk door 
middell  van studie en discussie over deze problemen. De groep besprak proble-
menn en vraagstukken van Suriname die lagen op cultureel, sociaal en econo-
mischh gebied. "Toen hebben we KRA opgericht als jonge studenten, met de 
bedoelingbedoeling om één keer per week op een hele kritische manier, gebaseerd op 
datdat nationalistisch denken, dus de erkenning van het eigene, over de vraag-
stukkenstukken te discussiëren die te maken hadden met die Surinaamse samenle-
ving".ving". De problemen werden vanuit een nationalistische visie benaderd. De 
discussiess werden aanvankelijk in het gebouw van Wie Eegie Sanie aan de Wei-
destraatt georganiseerd. De groep voelde de behoefte aan een eigen centrum om 
meerr jonge intellectuelen te kunnen aantrekken.261 

Menn wilde niet te nadrukkelijk geassocieerd worden met Wie Eegie Sanie, maar 
eenn eigen identiteit ontwikkelen en behouden. Bovendien wilde men binnen 
duidelijkee organisatorische kaders gericht over bepaalde onderwerpen discussië-
ren.. De discussiegroep KRA kreeg op 27 juni 1963 de beschikking over een 
eigenn Studiecentrum aan de Verlengde Gemenelandsweg 29.262 Ze organiseerde 
tweemaall  per jaar discussieweekenden waar ook diverse prominenten uit de 
samenlevingg aan deelnamen. Deze activiteiten oogstten veel waardering van-
wegee het niveau van de discussies en de inzet van de organisatoren en de deel-
nemers.. De discussiegroep heeft echter nooit een formele status gekregen. H. 
Ruslandd heeft de concept-statuten van KRA aan Bruma ter becommentariëring 
aangeboden.. Deze was echter van oordeel dat de discussiegroep zich niet teveel 
aann regels moest binden en zichzelf niet teveel in een keurslijf moest plaatsen. 

2599 De eerste secretaris van KRA was H. Axwijk (Pero). Later waren respectievelijk H. Rusland en R. Raveles 

secretariss van KRA. 

2600 Interview met H. Axwij k op 12 december 1998. 

2611 Interview met H. Rusland, oud secretaris van KRA op 23 februari 1995. 

2622 Tot deze discussiegroep behoorden onder meer: Theo Uiterioo, Harold Braam, Henk Chin A Sen, Harrald Axwijk , 

Ursyy Boetius, Harold Rusland, Eddy Hoost, Andre Haakmat, Atta Mungra, Jack Pinas, J. Byron, R. Duttenhöfer, 

Benn Halflüde, Andre Naarden, Fred Derby, Rudy Westerborg en Harold Riedewald. 
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Medee daardoor zijn de statuten nooit formeel goedgekeurd. De ideologie van de 
discussiegroepp KRA wordt helder gevoeld in de twee gedichten van respectieve-
lij kk R. Dobru en M. Slory. 

IkIk wil een hamer zijn 
omom te beuken 
opop conservatisme en 
kolonialisme kolonialisme 
inin naam van progressie 
enen nationalisme 

R.R. Dobru (1965, in Matapi) 

SARKA SARKA 

FriyuFriyu no kan skrifi 
nana ini den nangrafii den opete 
FriFri  kan skrifi soso na ini brudu.... 
FriyuFriyu no kan begi 
tete yu de na ini puma yoko 
NaNa ini sarka 
yuyu musu opo nosopori.... 
AA san sa de 
nana ini a winti, a dei, sa dejuyu. 
AA gron di kweki yu yeye 
sasa de Ju yusrefi. 
MaMa friyu no kan kisi 
nana ini den krafanafu den adynanko 
FriFri  kan skrifi soso na ini brudu .... 

M.M. Slory (Bittere strijd, in Sarka, 1961) 

KRAA hield zich ook bezig met materiële culturele expressies. Men discussieerde 
niett alleen over de mogelijkheden van een Surinaamse cultuur, maar probeerde 
diee ook in praktijk te brengen. Daarom organiseerde KRA in 1966 een grote 
modeshoww Bigi Spikri263 op het dakterras van Hotel Vervuurt waarin ontwerpen 
werdenn getoond van verschillende moderne "haute couture" creaties die geïnspi-
reerdd waren op de klederdrachten van de diverse bevolkingsgroepen. "Uit-
gaandegaande van waardering opbrengen voor het eigene, was ook begrijpelijk dat we 
diedie prachtige kleding die de Creoolse vrouwen hadden, wilden moderniseren en 
erer een look van de vijftiger jaren aan wilden geven. Dat is toen ook gelukt met 
BigiBigi Spikri, wat we toen heel succesvol hebben georganiseerd en ook dat wij ons 

2633 Bigi Spikri betekent grote spiegel en verwijst naar  een oorspronkelijk gedeelte van de Saramaccastraat te 
Paramariboo waar  op zondagmiddag door  de fine fleur werd geparadeerd; men kwam er  om te zien en om gezien te 
worden. . 
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eersteeerste Kawina-concert hebben gegeven hier in het heilig huis van de kolonisator 
enen van de Surinaamse elite toen: het CCS".264 

Dee modeshow was een groot succes. Door verschillende personen uit alle gele-
dingenn van de samenleving waren modeontwerpen gemaakt. Diverse creatieve 
ontwerpenn werden geshowd waarbij het accent lag op de ontwerpen die de een-
heidd van de bevolking symboliseerden. Harrald Axwijk zei in het slotwoord van 
dezee modeshow dat KRA erop uit is om nieuwe normen te zoeken op elk levens-
gebied.. Hij gaf te kennen dat KRA erop uit is om iets eigens te scheppen dat 
aanvaardbaarr is voor allen in Suriname in het streven een nieuwe cultuur voor 
Surinamee te vinden. Hij was ook van oordeel dat Suriname een nieuwe stijl in de 
modee zou kunnen ontwikkelen en presenteren voor alle gekleurde volkeren, om 
dee heersende, van de blanke afkomstige, stijl van kleden te vervangen. 

Eenn ander belangrijk wapenfeit van de discussiegroep KRA was het organiseren 
vann een Kawina-concert in het CCS-gebouw. Op zich was dit opmerkelijk, om-
datt het CCS werd gezien als het bolwerk van de Nederlandse cultuurpolitiek, 
gerichtt op het overdragen en doen appreciëren van Europese, lees Nederlandse, 
cultuurproducten.. De Surinaamse middenklasse kon in het CCS kennismaken 
mett Europese muziek, dans, toneel, ballet. 
Hett organiseren van een Kawina-concert in het CCS-gebouw, het bastion van de 
Nederlandsee cultuur, had tot doel om ook het Surinaams-eigene voor het voet-
lichtt te halen en een evenwichtige plaats op het podium te geven naast de Ne-
derlandsee c.q. Europese culturele producten.265 Naast lezingen over onderwer-
pen,, zoals Winti, nationalisme in de Derde Wereld, Surinaams nationalisme, 
Surinaamsee geschiedenis, Surinaamse taal, Hindoe-cultuur en vakbeweging in 
Suriname,, werden ook symposia, discussieweken of weekenden gehouden waar-
inn specifieke onderwerpen aan de orde kwamen.266 

Inn november 1959 werd de eerste studieconferentie267 georganiseerd, waarin 
onderwerpenn aan de orde kwamen als: nationalisme (inleider: E. Bruma), com-
munismee (inleider: K.P. van Westen), het recht van revolutie (inleider: A. Blom) 
enn zelfstandigheid van Suriname (inleider: B. Ooft). 
Dezee conferentie werd besloten met een resolutie waarin onder meer werd ge-
steldd dat het volk van Suriname zich het recht van revolutie wenste voor te be-
houden.. Het is niet geheel duidelijk geworden wat de nationalisten met deze 
resolutiee strategisch en tactisch beoogden. Wilden ze aan de gezagsdragers een 
signaall  geven dat ze niet wars waren van revolutionaire activiteiten of wilden ze 
slechtss een theoretische mogelijkheid aangeven? 

2644 Interview H. Axwij k op 12 december  1998. 

2655 De organisatie van dit evenement was in handen van Eddy Hoost en Robin Raveles. . 
2666 Interview met H. Axwij k op 12 december  1998. 
2677 De Ware Tij d 4-11-1959 en 5-11-1959. 
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Dee tweede conferentie van KRA werd gehouden in 1960 waarbij onder meer de 
volgendee onderwerpen aan de orde werden gesteld: integratie (inleider: E. Bru-
ma),, internationale politiek (inleider: E.A. Gessel), publieke opinie (inleider: 
E.Th.. Waaldijk), sociale wetgeving (inleider: P. Liong-A-Jin) en socaal-econo-
mischee ontwikkeling (inleider: R.M. Nannan Panday). Aan het slot van deze 
conferentiee werden resoluties aangenomen waarin werd gesteld dat: "De eco-
nomienomie van Suriname zoveel mogelijk in eigen hand diende te zijn, om de over-
makingmaking van winsten naar het buitenland die in Suriname waren gemaakt aan 
bandenbanden te leggen ". 
Bijj  de regering werd in de resoluties voorts erop aangedrongen organisaties die 
dee eenheid van het volk bevorderden zoveel mogelijk moreel en financieel te 
steunenn en organisaties die de eenwording belemmerden bij wet te verbieden.268 

Inn mei 1960 sprak de discussiegroep KRA zich uit tegen het besluit van de Sana-
thann Dharm gemeente tot de oprichting van een Hindoe Mulo-school. Ze zag het 
oprichtenn van eigen scholen door de verschillende godsdienstige gezindten als 
hett scheppen en instandhouden van de etnische verdeeldheid van de bevolking. 
Vanuitt een nationalistische visie zou juist ernaar gestreefd moeten worden de 
verschillendee bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. De discussiegroep KRA 
organiseerdee in samenwerking met de NBS en Wie Eegie Sanie hierover een 
discussiedagg in theater Bellevue. De opvattingen van de nationalisten werden 
verwoordd door Th. Uiterloo, R. Raveles en H. Regterschot, terwijl de groep 
voorstanderss vertegenwoordigd was door B. Tewarie en A.M. Mungra. 
Th.. Uiterloo was van mening dat hier sprake was van een "raciale school", die 
menn met de benaming "religieus" wenste te dekken. De oprichting van deze 
schooll  moest gezien worden "tegen de achtergrond van het algemeen streven 
derder Hindostanen om zich van de rest af te zonderen en een eigen blok te vor-
menmen ". 
Raveless en Regterschot benadrukten de noodzaak tot samenwerking tussen de 
verschillendee etnische groepen en wezen op het gevaar wanneer door een der 
bevolkingsgroepenn het evenwicht wordt doorbroken.269 De argumenten van de 
discussiantenn B. Tewarie en A. Mungra waren vooral formeel-juridisch van 
aard.. In Suriname bestond, in navolging van Nederland, de vrijheid van oprich-
tingg en inrichting van onderwijs en van dit recht had de Sanathan Dharm gebruik 
gemaakt.. De eis om de oprichting van de school te verbieden, zou een aantasting 
vann dit grondrecht betekenen. Naar mijn oordeel heeft de discussiegroep KRA 
tenn onrechte geageerd tegen de oprichting van een Hindoe Mulo-school. Niet 
alleenn omdat, zoals Tewarie en Mungra terecht opmerkten, dit een aantasting 
vann een grondrecht zou zijn, maar ten principale omdat men zich dan zou moe-
tenn verzetten tegen elke vorm van bijzonder onderwijs. 

2688 De Vrije Stem 31-12-1960 en De Ware Tijd 19-12-1960. 

2699 De Vrije Stem, zaterdag 4-6-1960. 
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Inn de multi-etnische Surinaamse samenleving vallen religie en etniciteit voor een 
belangrijkk deel samen. De Creolen belijden overwegend de Christelijke gods-
dienst,, terwijl de Hindostanen overwegend Hindoe of Moslim zijn. Het verwijt 
datt onder de dekmantel van religie etniciteit in het spel is, zoals de spreker H. 
Braamm het uitdrukte, geldt natuurlijk ook onverkort voor het Christelijkee Bijzon-
derr onderwijs. Uit deze discussie kan een zekere vooringenomenheid en het te 
gemakkelijkk varen op het kompas van het Creools-zijn bij de nationalisten niet 
wordenn ontkend. Te gemakkelijk werd aangenomen dat het verder uitbouwen 
vann het eigene door Hindostanen moest worden opgevat als "zich willen afzon-
derenn van de rest". Deze ongenuanceerde stellingname in de discussies, de voor-
ingenomenheidd en het onvermogen zich in voldoende mate in te leven in de 
behoeftenn en belangen van de andere etnische groepen, heeft ervoor gezorgd dat 
dee contacten met deze groepen beperkt bleven. 
Aann Hindostaanse zijde werd, als tegenhanger van KRA, ook een organisatie 
vann intellectuelen opgericht genaamd Barhanti270, die zich tot doel stelde om de 
sociaal-economischee situatie van Hindostanen in Suriname te bestuderen en de 
Hindostaansee cultuur uit te dragen. Deze organisatie trad weinig naar buiten, 
maarr stimuleerde Hindostaanse jongeren om zich in te zetten voor de Hin-
dostaansee cultuur. In 1960 maakte J.H. Bavinck, hoogleraar in de godsdienstwe-
tenschappentenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, op verzoek van Barhanti 
eenn studiereis, die door Sticusa werd gefinancierd, naar Suriname. Zijn aanbe-
velingenn kwamen erop neer dat de Hindostaanse groep voldoende ruimte moest 
wordenn geboden om haar culturele eigenheid te beleven en verder uit te bou-
wen.2711 KRA hield zich niet alleen met ideologische en intellectuele zaken be-
zig,, maar was ook actief op cultureel gebied. Er werden diverse culturele avon-
denn georganiseerd, waarin Creoolse muziek werd gepresenteerd. Deze avonden 
werdenn over het algemeen zeer goed bezocht door overwegend Creoolse jonge-
ren.. De organisatie KRA legde zich vooral toe op het bespreken en bediscus-
siërenn van onderwerpen die betrekking hadden op de politieke en maatschappe-
lijkee ontwikkeling van Suriname. De deelnemers waren vooral jonge Creoolse 
intellectuelenn van de Rechtsschool, de middelbare school en de onderwijzers-
opleidingen.. Er kwamen weinig intellectuele impulsen van buiten deze groep, 
zodatt de groep op den duur, bij gebrek aan vernieuwende thema's, geen veer-
krachtt meer vertoonde. De meeste leden van KRA sloten zich later aan bij de in 
19611 opgerichte Partij van de Nationalistische Republiek (zie hoofdstuk 5). 

2700 J. Prins. Aantekeningen over  Suriname's politieke leven. In: Anti-revolutionair e staatkunde jrg . 47, 1977 en 
intervieww met R. Baldewsingh op 7 februari 2000. Barhanti betekent: Vooruitgang. Voorzitter  en secretaris waren 
respectievelijk:respectievelijk: S.S. Radhashun en F. Manichand. 

2711 Vrij e Stem, 21 december  1960. 
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4.44 De Nationalistische Beweging Suriname (NBS): de 
strijdbar ee voorhoede van het nationalisme 

WanneerWanneer de Nationalistische Beweging Suriname de leiding van de Nationalisti-
schesche strijd op zich heeft genomen, dan is zij vast besloten deze strijd alleen met 
nationalistischenationalistische middelen, dus veredelde middelen, te voeren. Moge het u gege-
venven zijn deze strijd te begrijpen en de Nationalistische Beweging Suriname, die 
inin deze voortrekt, te schragen}12 De Nationalistische Beweging Suriname (NBS) 
iss in 1959 ontstaan uit de discussiegroep KRA en het Comité Vrijheidsmonu-
mentt Boni273 waarvan Robin Raveles, als dichter beter bekend als Dobru, de 
belangrijkstee initiator was. De Nationalistische Beweging Suriname presen-
teerdee zich officieel op 30 april 1959 op haar karakteristieke wijze. In een ge-
stencildd bericht gaf de Nationalistische Beweging Suriname te kennen het als 
haarr heilige plicht tegenover haarzelf, het Volk van Suriname en haar dierbare 
bodemm te beschouwen "om de ogen van de Surinamers te openen voor de reali-
teitteit en wakker te schudden uit de droom, waarin zij bijkans honderd jaren verke-
ren"ren" ?1A Over de NBS zegt R. Raveles het volgende: "Wij brengen de boodschap 
vanvan het nieuwe de straat op, wij zijn de straatorganisatie van het nationa-
lismelisme "27S Hiermee werd het militante karakter van de NBS aangegeven.276 

Dee NBS heeft geen systematische visie van het nationalisme ontwikkeld, maar 
reageerdee ad-hoc met acties waaronder demonstraties, het verspreiden van pam-
fletten,fletten, het schilderen van leuzen op muren, het organiseren van openbare dis-
cussiess en het aanbieden van petities, naar aanleiding van gebeurtenissen in bin-
nen-- en buitenland waarvoor aandacht werd gevraagd. De geschiedenis van de 
NBSS vormt dus een aaneenschakeling van acties om het nationalisme de straat 
opp te brengen. 

Inn de nacht van 22 op 23 april 1959 werden er ongeveer 2000 pamfletten in Pa-
ramariboo gedistribueerd, ondertekend door de Nationalistische Beweging.277 

2722 Nieuwsbrief van de Nationalistische Beweging Suriname op 1 jul i 1963. 

2733 Het Comité Vrijheidsmomuneat Boni stelde zich tot doel om een monument voor  de vrijheidsstrijde r  de Marro n 
Bonii  op te richten. In dit Comité hadden onder  meer  zitting: A.M. Mungra als voorzitter  en R. Raveles als 
secretaris.. Het Comité heeft zijn doelstelling mede vanwege de geringe steun uit de samenleving niet kunnen 
verwezenlijken.. Daarna is er  op initiatie f van Nola Hatterman een nieuw comité gevormd dat er  voor  zorgde dat 
eenn beeld Kwakoe werd gemaakt door  Jozef Klas, een leerling van Nola Hatterman, dat op 1 jul i 1963 werd 
onthuldd door  J. Pengel. ARA/KGS. inv.nr. 1213. 

2744 Het bericht was ondertekend door: H. Axwijk , R. Raveles, J. Byron, H. Wijsman, H. Braam, B. Halfhide, 
R.. Rijzig, H. Chin A Sen, F. Leeflang en Th. Uiterloo. 

2755 Corly Verlooghen. Het vraagstuk van Suriname's culturele welvaart. Paramaribo, 1962. 
2766 De kern van de NBS bestond uit de volgende personen; H. Axwijk , H. Chin A Sen, H. Braam, mevrouw 

U.. Boetius, Th. Uiterloo, J. Pinas, F. Leeflang, A. Haakmat, H. Rusland, E. Hoost, R. Westerborg, A. Naarden, 
R.. Raveles, B. Ooft en B. Halfhide. 

2777 Bij  de verspreiding waren onder  meer  betrokken: A. Naarden, B. Halfhide, J. Byron, H. Axwijk , Th. Uiterloo, 
A.. Haakmat en H. Chin A Sen. 
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Uitt de inhoud van het pamflet bleek, dat men zich verzette tegen een geldinza-
melingsactiee in Suriname voor het aanbieden van een geschenk aan Koningin 
Julianaa ter gelegenheid van haar 50e verjaardag. 

Hett pamflet had de volgende inhoud: 

Volkk van Suriname 
Richtt uw gedachte op eigen land en volk 

Besteedtt daarom uw geld uitsluitend voor uw eigen 
landd en volk 

Wee zijn te arm om te geven aan anderen die het 
niett  nodig hebben 

Latenn wij ons bezinnen, dat de tijd aangebroken is om 
aann ons zelf te denken, ons Vaderland, ons eigen land, 

onss dierbaar Suriname 

Wee hebben geld nodig, maar krijgen het niet. 

Zijj  hebben geen geld nodig, waarom geven we ze dan ? ? 

Verbreekk alle koloniale tradities 

Wegg met het kolonialisme I! ! ! 

DEE NATIONALISTISCH E 
BEWEGING . . 

Drukkeri jj  S.M. Jamaludin 

PamfletPamflet van de NBS tegen de inzamelingsactie voor een geschenk 
KoninginKoningin Juliana 

Naa deze oproep hield de NBS een druk bezochte bijeenkomst waarin op "totale 
ontvoogding"ontvoogding" werd aangedrongen en voor een "nationalistische ideologie" werd 
gepleit.. De Nationalistische Beweging Suriname oefende door haar militante en 
consequentee antikoloniale opstelling onmiskenbaar aantrekkingskracht uit op 
voorall  de jongeren uit het lagere sociaal-economische milieu. Ook werden tegen 
dezelfdee tijd aanplakbiljetten op muren en schuttingen aangebracht met leuzen 
als:: "Weg met Oranje", "Suriname een republiek", "Vernietig het kolonialisme", 
"Koninginnefeestt voor Suriname een rouwdag". 
Dee NBS stelde als uiteindelijk doel het realiseren van de staatkundige onafhan-
kelijkheidd van Suriname. Voorts diende 1 juli , traditioneel de Emancipatiedag, 
eenn nationale feestdag te worden. In juni 1960 richtte de NBS zich tot de rege-
ringg met het verzoek om van de Emancipatiedag een nationale feestdag te ma-
ken.. Door middel van pamfletten werd dit verzoek kracht bijgezet. 

109 9 



Hett pamflet had de volgende inhoud: 

Volkk van Suriname 
Toontt  U een GOED en WAARDI G Surinamer 

Gedenktt  de dag van Uw Bevrijdin g 

DEII  jul i DAG 

Waardeertt  Uww EIGEN GOED 

Neemtt  deel aan alle activiteiten ter  ere van DIE DAG 

Eistt  dat die dag een NATIONAL E DAG wordt 

Toontt  U een volk, dat DE PRESTATIES VA N 

HAA RR VOOROUDERS weet te waarderen 

DWAAL TT NIET LANGER 

Ontruk tt  U aan de Geestelijke Slavernij 

WEESTT UZELF!!!! ! WEEST VRIJ!!!! ! 

NATIONALISTISCH E E 
BEWEGIN G G 
SURINAM E E 

PamfletPamflet van de NBS over Ijuli  als nationale dag 

Nogg in dezelfde maand werd een verzoekschrift tot de regering gericht om de 
cassatiee voor Suriname bij de Hoge Raad in Nederland niet te aanvaarden en op 
kortee termijn maatregelen te treffen om voor het Surinaamse volk uit het Suri-
naamss rechtsbewustzijn een eigen recht te scheppen met daaraan verbonden een 
eigenn rechtsbedeling inclusief cassatie.278 Deze nationalisten waren van oordeel 
datt Suriname een eigen rechtsontwikkeling behoorde door te maken onafhanke-
lij kk van de sturing door de Nederlandse Hoge Raad. Hun argumenten zouden 
ontleendd kunnen zijn aan Freiherr F.K. von Savigny (1779-1861) die als grond-
leggerr van de Historische School van mening was dat het recht een directe uit-
drukkingg is van de "Volksgeist" en dat het recht zich autonoom door en in het 
volkk moet ontwikkelen.279 In november 1959 verzocht de NBS aan de regering 
omm het Statuut te verwerpen en werd er bezwaar aangetekend tegen het vieren 
vann de Statuutdag op 15 december omdat het Statuut als de codificatie van de 

2788 De Nederlandse Minister  van Justitie in Nederland, A.C.W. Beerman, had tijdens zijn bezoek aan Suriname eind 
maartt  1960 bij  de Surinaamse regering aangedrongen om de cassatierechtspraak van de Hoge Raad der 
Nederlandenn ook in Suriname te introduceren. Hij  was namelijk bezorgd over  de kwaliteit van de rechtspraak en de 
onafhankelijkheidd van de Surinaamse rechters. ARA/KGS. inv. nr. 310. 

2799 N.E. Algra en A.M. Hol. Proüel van het recht. Deventer, 1996. p. 266. 
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kolonialee status van Suriname werd gezien. In dezelfde maand hield de Natio-
nalistischee Beweging Suriname een betoging waarbij geprotesteerd werd tegen 
dee houding van Nederland in de Verenigde Naties over de apartheidspolitiek in 
Zuid-Afrika.. Nederland had zich van stemming onthouden toen het op een ver-
oordelingg van Zuid-Afrika inzake de apartheidspolitiek aankwam. Ook binnen 
dee Surinaamse regering was wrevel ontstaan over de houding van Nederland 
overr de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Dit zou mede ertoe leiden dat de wens 
omm zelfstandig de buitenlandse betrekkingen te behartigen vastere vorm begon 
tee krijgen en zou resulteren in de wens van de NPS tot de Rondetafelconferentie 
vann 1961.280 Door de Statenleden Pengel, Ooft en Lachmon werd in de Staten 
verwoordd dat de Nederlandse houding tegenover het apartheidsregime de be-
langrijkstee reden was om te pleiten voor meer zelfstandigheid in de buitenlandse 
betrekkingen.281 1 

Dee Nationalistische Beweging Suriname legde in februari 1960 een krans bij het 
standbeeldd van Mahatma Gandhi en dat van Simon Bolivar die werden gezien 
alss twee prominente strijders voor de onafhankelijkheid. De kranslegging bij het 
beeldd van Gandhi en dat van Simon Bolivar werd door de Hindostaanse Jonge-
renn Organisatie (HNS) als een belediging ervaren en ze protesteerden dan ook 
heftigg tegen deze daad. Dit protest kan worden beschouwd als een uiting van 
vreess over en onvermogen om de bedoelingen van de NBS te doorgronden. Ma-
hatmaa Gandhi is immers niet alleen in India, maar in heel de wereld het symbool 
vann geweldloze actie tegen koloniale onderdrukking. Door deze actie en de re-
actiee hierop werd de etnische polarisatie in de Surinaamse samenleving duidelijk 
geïllustreerd.. Deze etnische polarisatie heeft de samenleving in het streven naar 
nationalee zelfstandigheid verdeeld gehouden. De maatschappelijke druk vanuit 
dezee beweging om de onafhankelijkheid te realiseren, heeft tot op zekere hoogte 
weerklankk gevonden in de NPS van Johan Adolf Pengel. Binnen deze partij wa-
renn er enkele prominenten, zoals Jules Sedney en Frank Essed, die vóór het on-
afhankelijkheidsstrevenn waren. Met name de kwestie van het niet zelfstandig 
kunnenn behartigen van de buitenlandse betrekkingen zat hen hoog. Mede om de 
onafhankelijkheidsbewegingg de wind uit de zeilen te nemen, verklaarde J.A. 
Pengell  zich eveneens voorstander van de onafhankelijkheid.282 Hij stelde even-
well  geen concrete daden om de onafhankelijkheid dichterbij te brengen. Hij had 
namelijkk de druk van de nationalisten op de NPS nodig om de eigen macht bin-
nenn deze partij te consolideren. Een scheuring binnen de partij zou de verbroe-
deringspolitiek,, de samenwerking tussen de NPS en de VHP, in gevaar brengen 
enn dus zijn machtspositie ondergraven. 

2800 De onvrede van Surinaamse zijde over  de Nederlandse houding ten opzichte van het apartheidsregime in Zuid-
Afrik aa resulteerde in een motie (van 28 maart 1960) die door  de Statenleden Pengel, Ooft en Lachmon werd 
ingediendd en werd met algemene stemmen aangenomen. ARA/KGS. inv. nr. 269. 

2811 LAS/VHSS, 1960-1961. 
2822 P. Essed-Pengel. Het ontstaan van politieke bewegingen en politieke partijen in Suriname, 1929-1973. Doctoraal 

scriptie,, Universiteit van Amsterdam, 1980. 
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Opp 21 februari 1960 verzond de NBS een brief naar enkele grote buitenlandse 
bedrijvenn in Suriname (de KNSM, de Biliton Maatschappij, de firma C. Kersten 
&&  Co, de SURALCO, de Hollandsche Bank Unie, OGEM en de Stichting Ma-
chinalee Landbouw), waarin geprotesteerd werd tegen het personeelsbeleid van 
dee maatschappijen om uitsluitend buitenlanders i.e. Nederlanders op leidingge-
vendee posities te benoemen. Ze schreef onder meer: "Het is de Nationalistische 
BewegingBeweging Suriname, en met haar velen in Suriname, opgevallen dat hoewel deze 
kolonialekoloniale tijd reeds ver achter ons heet te liggen, een groot aantal particuliere 
maatschappijenmaatschappijen nog altijd volharden in een voor Suriname onaanvaardbare 
anti-nationalistischeanti-nationalistische instelling die zich onder meer duidelijk uit in de perso-
neelspolitiek.neelspolitiek. Topfuncties waarvoor capabele Surinamers uitermate geschikt 
kunnenkunnen worden geacht, zijn en worden nog altijd aan buitenlanders toegekend 
enen dit nog, terwijl het tenslotte dezelfde gemeenschap is waaruit krachten zijn 
voortgekomen,voortgekomen, die het mogelijk maakt, dat deze bedrijven jaarlijks grote winsten 
maken".maken". De NBS organiseerde in februari 1961 een demonstratie naar aanlei-
dingg van de moord op de Kongolese vrijheidsstrijder en leider Patrice Loe-
moemba.. Daags daarna werd een bijeenkomst belegd. Als sprekers traden op: 
E.. Bruma, R. Raveles, H. Braam, E.A. Gessel en E.Th. Waaldijk die het belang 
enn de betekenis van Loemoemba in de onafhankelijksstrijd belichtten. Loe-
moembaa werd vergeleken met Gandhi en met Simon Bolivar die werden gezien 
alss twee bevrijders van respectievelijk India en Zuid-Amerika. Deze vergelijking 
viell  bij enkele jongere Hindostanen niet in goede aarde (Jansen van Galen, 
2000:240). . 

Intussenn liepen de controversen tussen de NBS en de regering zo hoog op, dat de 
NBSS in juli 1963 een communiqué uitgaf, zoals aangegeven op de volgende 
pagina.. Dit pamflet heeft in de samenleving veel stof doen opwaaien. De rege-
ringring Pengel greep het uitbrengen van dit pamflet aan om via de rechter de in-
vloedd van de NBS aan banden te leggen. De officier van Justitie, mr. H. Riede-
wald,, eiste op 25 juli 1963 vijf maanden gevangenisstraf waarvan drie voor-
waardelijkk met een proeftijd van 3 jaar tegen R. Raveles en Th. Uiterloo "we-
gensgens het uiting geven van gevoelens van vijandschap, haat of minachting jegens 
dede regering". Tijdens de terechtzitting verklaarde R. Raveles op de vraag van de 
rechterr waarom hij het communiqué had uitgegeven, dat "hij  het Surinaamse 
volkvolk een betere kijk op de toestand, zoals die nu is, wilde geven". Voorts voerde 
hijj  aan dat het onacceptabel was dat "personen die niet tot de regeringspartijen 
behoordenbehoorden niet in aanmerking kwamen voor een betrekking bij het gouver-
nementnement ". 

2833 De Ware Tijd , 15 en 16 februari  1961. Patrice Emery Loemoemba (1925-1961) was mede-oprichter  van de 
Movementt  National Congolain (MNC), die streefde naar  de onmiddellijk e onafhankelijkheid van Belgisch Congo. 
Hi jj  werd de eerste regeringsleider  van het onafhankelijke Congo op 30 juni 1960. In februari 1961 werd hij , onder 
nogg niet geheel opgehelderde omstandigheden, om het leven gebracht. 
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Volkk van Suriname 
Dee Nationalistische Beweging Suriname volgt met bezorgdheid en afkeer de reeds ge-
ruimee tijd aan de gang zijnde ongemotiveerde strijd van de Leiding van de Nationale 
Partijj  Suriname tegen de Surinaamse nationalisten. Hoewel hierdoor het vreedzaam naast 
elkaarr bestaan van politieke partijen in Suriname ernstig in gevaar wordt gebracht, hoeft 
zulkss de orde en rust in het land niet te verstoren en wel niet omdat de Nationalisten hun 
verantwoordelijkhedenn voldoende beseffen om hierop met een schouder ophalen te rea-
geren.. Wanneer echter de NPS haar politiek van agressie voortzet in de Regering die door 
haarr gevormd is en geleid wordt dan acht de Nationalistische Beweging Suriname het 
hfljiTT plicht het volk van Suriname op te roepen zich in staat van paraatheid te houden. 
Wantt men beseffe dat wanneer een volk zijn vrijheid en macht delegeert aan een overheid 
enn zich daarbij verbindt om deze overheid te gehoorzamen het zulks doet in ruil voor de 
beschermingg van zichzelf, z'n bezittingen en zijn rechten. Wanneer derhalve het Volk zich 
niett langer beschermt weet door de Overheid zegt het deze zijn vertrouwen op. En wan-
neerr de NBS het optreden van de huidige regering beschouwt komt zij tot geen andere 
conclusiee dan dat deze doende is die situatie te scheppen, waarbij het Volk noodzakelij-
kerwijss zijn gehoorzaamheid zal moeten opzeggen met alle gevolgen van dien. De Natio-
nalistischee Beweging Suriname constateert dat de huidige Regering onder leiding van 
Suriname'ss "grootste vakbondsleider" en "kampioen democraat" met grote willekeur 
misleidend,, en met miskenning van een der grondrechten, in casu het recht op arbeid, 
provocerendd haar regeringsmacht hanteert Met grote willekeur omdat, personen aange-
steldd worden in overheidsfuncties, die wanneer getoetst aan objectieve normen daarvoor 
niett in aanmerking konden komen. In dit verband zij gewezen op de aanstelling van een 
ambtenaarr met een administratieve opleiding aan de Surinaamse Rechtsschool tot onder-
directeurr van een zuiver technische ministerie, om leiding te geven aan en het werk te 
beoordelenn van tientallen ingenieurs, geologen, geodeten, sociologen, juristen, enz. De 
benoemingg van een landmeter en een ambtenaar in het bezit van slechts een surnumme-
rairsdiplomaa tot Raadsadviseurs met salarissen ver boven die van academisch gevormde 
krachten,, enz. Misleidend, omdat terwijl zij bekend maakt te streven naar nationale in-
spanningg voor de opbouw van Suriname zij een verwoede strijd voert tegen de Suri-
naamsee intellectuelen. Zo worden Surinaamse intellectuelen opzettelijk buiten hun ge-
boortelandd gehouden, of worden zij verplicht te emigreren, terwijl buitenlandse krachten 
wordenn geïmporteerd. Met miskenning van het recht op arbeid, omdat Surinamers die 
voorr hun land willen werken door de Regering opzettelijk de gelegenheid wordt onthou-
den,, terwijl zij die in dienst zijn ongemotiveerd worden ontslagen. Provocerend, omdat de 
Regeringg weet dat het Surinaamse Volk niet lijdelijk zal blijven toezien dat de aan de Re-
geringg gegeven macht anders wordt gebruikt dan waarvoor ze gegeven is. De Nationalis-
tischetische Beweging protesteert dan ook ernstig tegen dit soort primitief beleid en waar-
schuwtt dat de Regering nog op korte termijn gedwongen zou kunnen worden de van het 
volkk verkregen macht terug te geven. Tenslotte wordt een beroep gedaan op U, volk van 
Surinamee om rustig de loop der gebeurtenissen af te wachten. De Nationalistische Bewe-
gingg Suriname geeft u de verzekering dat de bescherming van U, Uw bezittingen en 
rechtenn is gewaarborgd. 

Namenss de Kerngroep van de 
Nationalistischee Beweging Suriname 
R.. Raveles en Th. Uiterloo 

PamfletPamflet van de NBS over het beleid van de NPS 
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Hijj  wees ook op het niet in dienst nemen van drs. F. Moll en het ontslaan van B. 
Ooft.. Voor de rechter zette Th. Uiterloo uiteen dat hij met dit communiqué de 
activiteitenn van zijn organisatie wilde verbreiden en bekend maken. Op de vraag 
vann de rechter wat de bedoeling was van de passage om het volk in staat van pa-
raatheidd te brengen, gaf Th. Uiterloo als antwoord dat het de bedoeling was om 
hett volk wakker te schudden om deel te nemen aan de activiteiten van de NBS. 
Hett Openbaar Ministerie voerde in zijn requisitoir aan dat de opstellers van het 
stuk,, wel bepaalde theorieën of leerstellingen mochten uiten, maar dat deze niet 
mochtenn worden beschouwd als een considerans om te concluderen dat de rege-
ringg willekeurig handelt en een primitief beleid voert. Deze conclusies drukken 
minachtingg uit, hetgeen strafbaar is gesteld in artikel 171 van het Wetboek van 
Strafrecht.. 5 

Dee verdediging die in handen was van mr. E. Bruma en mr. P. Chandishaw, con-
stateerdee dat dit artikel, dat in 1933 bij Koninklijk Besluit werd afgekondigd, na 
tott drie maal toe door de Koloniale Staten te zijn verworpen, kon worden gebruikt 
alss een repressie-instrument van de regering. Na uitvoerig pleidooi van de verde-
digerss werden de ondertekenaars door de kantonrechter op 27 augustus 1963 ver-
oordeeldd wegens: "Het zich opzettelijk uiten in geschrift waarin in bedekte termen 
stemmingstemming wordt gemaakt voor aanranding van het in Suriname gevestigde gezag" 
misdrijff  voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 169 van het Surinaams Wetboek 
vann Strafrecht. Dit vonnis werd in het geval van R. Raveles in hoger beroep door 
hett Hof van Justitie op 22 januari 1964 bevestigd.286 Wegens dit pamflet werden 
R.. Raveles en Th. Uiterloo, de beide opstellers 'Voor eeuwig" geschorst van de 
Surinaamsee Rechtsschool. Hun werd aldus de mogelijkheid ontnomen hun studie 
aann de Rechtsschool af te ronden, terwijl zij in de fase van afstuderen zaten. De 
schorsingg kwam nog voordat het rechterlijk vonnis was uitgesproken of in kracht 
vann gewijsde was gegaan. 
Gelett op de beperkte opleidingsmogelijkheden in Suriname en in samenhang met 
hett strafrechtelijk vonnis, is hier sprake van een gecombineerde actie van de ge-
vestigdee macht om de voorhoede van de nationalisten te marginaliseren en uit te 
schakelen. . 

2844 DWT 8 en 26 juli 1963. F. Moll , die sinds de oprichting van de PNR in 1961 hoofdbestuurslid van die partij was, 

kreegg na het behalen van zijn doctoraal examen politieke en sociale wetenschappen van H. van Boheemen, hoofd 

vann het bureau voor onderwijszaken van het kabinet van de gevolmachtigde minister van Suriname in Oen Haag, 

eenn schrijven waarin werd medegedeeld dat "de overwegingen, die tot de beursverlening hebben geleid, niet langer 

bestaan.. De heer Moll kan geen functie in Suriname worden aangeboden. Hij kan dus ontheven worden van zijn 

verplichtingenn om het land vijfjaar te dienen en behoeft dus niet terug te betalen [ ]" . 

2855 Artikel 171 W. v. Sr. luidt: Hij die in het openbaar uiting geeft aan gevoelens van vijandschap, baat of minachting 

jegenss de Regering van Nederland of jegens het Bestuur van Suriname of de Nederlandse Antillen, wordt gestraft 

mett gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

2866 Vonnis van het Hof van Justitie, d.d. 22 januari 1964, Pro Justitia, 1964. no. 8. 
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4.4.11 Onteigening van de gronden Topibo en De Vrijhei d 
Dee uitvoering van de Brokorxmdo-overeenkomst287 in 1958 bracht met zich mee 
datt enkele gronden onteigend moesten worden in het district Para, met name de 
grondenn De Vrijheid en Topibo.288 De bewoners, die zich verzetten tegen deze 
onteigening,, schakelden de advocaten mr. E. Bruma en mr. A. Blom in om hun 
belangenn te behartigen. Bruma trad op namens de eigenaren van de plantage De 
Vrijheidd en A. Blom namens de eigenaren van de plantage Topibo. Bruma dien-
dee verschillende requesten in bij de regering waarin verzocht werd af te zien van 
dee onteigening. Deze activiteiten werden door de regering en de partijleider van 
dee NPS beschouwd als obstructie en politieke actievoering. Pengel stelde in de 
krantt Nieuw Suriname van 24 februari 1959 vast dat: "[.....]  de hele drukte die 
omom deze zaak door enkele agitatoren op zoek naar politiek en geldgewin wordt 
gemaakt,gemaakt, zo doorzichtig is, dat zij kan worden teruggebracht tot het peil van 
beginnelingenbeginnelingen [.....]". 
Inn februari 1959 maakte de regering de voorgenomen onteigeningsvoorwaarden 
bekend;; dit leidde tot een demonstratie van enkele plantage- en grondeigenaren 
inn Paramaribo. Op 21 april 1959 diende de regering een landsverordening (wet) 
inzakee de onteigening in bij de Staten. De Staten waren bereid de onteigening te 
accepterenn voor de gronden die nodig waren om de weg en de hoogspannings-
leidingenn aan te leggen en voor het bouwen van het reductiebedrijf. Er beston-
denn echter bezwaren tegen de onteigening van de terreinen die nodig waren voor 
dee bouw van de aluinaardefabriek, aangezien die onteigening niet in de Brokop-
ondo-overeenkomstt was opgenomen. 
Dee onteigeningsverordening werd, ondanks deze bezwaren, toch op 13 mei 1959 
doorr de Staten van Suriname aangenomen. Suralco liet de eigenaren van Topibo 
enn De Vrijheid weten dat zij 150 gulden per hectare zouden ontvangen onder de 
voorwaardee dat er geen proces aanhangig zou worden gemaakt. Indien de eige-
narenn dat wel zouden doen, zou Suralco slechts 60 gulden per hectare betalen. 
Ditt aanbod van Suralco werd echter door de eigenaren verworpen waarop ze 
vervolgenss een rechtszaak tegen Suralco aanspanden. Op verzoek van de eisers 
benoemdee de kantonrechter een commissie van deskundigen om advies uit te 
brengenn over de vergoeding aan de eigenaren. De commissie stelde voor om 300 
guldenn per hectare te bieden als vergoeding voor de gronden. 

2877 De Brokopondo-overeenkomst werd op 27 januari 1958 getekend door  de Surinaamse regering Ferrier  en Alcoa, 
eenn Amerikaanse bauxietconcern. De overeenkomst hield in essentie in dat de Sarinaamse Bauxiet Maatschappij 
werdd omgezet in Suralco en een dochtermaatschappij  werd van Alcoa, gevestigd in de Verenigde Staten 
(Pittsburg).. De overeenkomst was een joint venture waarbij  Suriname de benodigde terreinen beschikbaar  stelde, 
hett  vooronderzoek financierde en de transmigratie van ongeveer  vijfduizend Marron s uit het stuwmeergebied zou 
uitvoeren.. Suralco zou de stuwdam bouwen, evenals de hydro-elektrische krachtcentrale en ook de 
hoogspanningsleidingenn aanleggen. Ook stelde Suralco zich garant voor  de bouw van een aluminiumsmelter  en 
eenn aluinaardefabriek bij  Paranam. Na 75 jaar  zou het gehele bedrij f in goede conditie aan de staat Suriname 
wordenn overgedragen. 

2888 C. Lamur, The American Takeover. Industrial emergence and Alcoa's expansion in Guyana and Suriname 1914-
1921.. Dordrecht, 1985 p. 102. 
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Nochh de eigenaren, noch Suralco gingen echter met dit voorstel akkoord. Op 10 
decemberr 1959 deed de rechter een uitspraak en stelde de vergoeding vast op 
3000 gulden per hectare. De teleurstelling over het verloop van deze zaak heeft er 
ookk in belangrijke mate toe bijgedragen dat het culturele element in het natio-
nalismee verschoof naar een politieke benadering van het nationalisme. Het 
rechtsgevoell  van Bruma was door de politieke manipulaties in deze zaak ernstig 
gekwetst. . 
Zoo merkt Bruma op: "door deze affaire voelde ik steeds meer de noodzaak om 
hethet politieke aspect van het nationalisme aan de orde te stellen. Tot nu toe had 
ikik me verre gehouden van de dagelijkse politiek in het land en heb ik me vooral 
beziggehoudenbeziggehouden met het verheffen van de bevolking. In mijn rechtspraktijk kwam 
ikik wel vaker maatschappelijke zaken tegen die duidden op fundamentele onge-
lijkheidlijkheid in de samenleving. Dit was voor mij echter een eye-opener die er toe 
leiddeleidde dat ik —ook onder invloed van nationalisten mensen als Raveles en Uiter-
loo-loo- steeds meer de politieke discussie in kleine kring aanging". 
Overman290,, een van de nationalisten van het eerste uur gaat hierop nader in: "in 
NederlandNederland wilde Bruma zich eigenlijk alleen bezighouden met cultuur. Hij was 
alleenalleen geïnteresseerd in het veredelen van de Surinaamse cultuur, door het Sra-
nantongonantongo verder te ontwikkelen en zich bezig te houden met zang, toneel en mu-
ziek.ziek. In Suriname zette hij aanvankelijk het cultureel aspect van het nationalisme 
voort.voort. Op de eerste bijeenkomsten van Wie Eegie Sanie mochten we niet praten 
overover godsdienst en politiek. Dat vond Bruma niet passen. Gaandeweg, toen 
bleekbleek dat hij steeds meer werd betrokken bij maatschappelijke problemen in zijn 
advocatenpraktijk,advocatenpraktijk, zag hij in dat zijn idealen alleen bereikt konden worden door 
ookook politiek bezig te zijn. Van een politieke partij wilde hij in het begin dan ook 
nietniet weten. Ook ik hield me vooral bezig met culturele aspecten van het nationa-
lisme.lisme. Voor Bruma is volgens mij het omslagpunt de Topïbo/De Vrijheid-qffaire 
geweest". geweest". 
Dee ervaringen met de onteigeningskwestie leerden Bruma dat een politieke or-
ganisatiee nodig was om maatschappelijke doelen te kunnen bereiken. Hoewel 
Brumaa steeds duidelijker begon te begrijpen dat maatschappelijke veranderingen 
doorr middel van de politiek moesten worden bewerkstelligd, was hij nog niet toe 
aann de oprichting van een eigen nationalistische politieke partij. Het initiatief 
hiertoee zou dan ook niet van hem uitgaan, maar van enkele gedreven NBS'ers 
(ziee hierover hoofdstuk 5). 
Dee onteigeningskwestie kreeg nog een staart in de zgn. "bomaffaire", die ook 
grotee beroering in de Surinaamse samenleving teweeg heeft gebracht (Breeveld, 
2000;; Jansen van Galen, 2000). Toen de onteigening van de gronden Topibo en 
Dee Vrijheid toch door bleek te gaan, reageerden enkele leden en sympathisanten 
vann de NBS door bij het huis van de partijleider van de NPS, Johan Adolf Pen-

2899 Interview Bruma op 27 augustus 1995. 
2900 Interview Overman op 24 jul i 1995. 
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gel,, in de nacht van 14 op 15 april 1959 een bom tot ontploffing te brengen. De 
politiee constateerde dat er sprake was van een zelfgemaakte bom. Er werden 
achtt verdachten aangehouden en voorgeleid voor de rechter. De verdediging was 
inn handen van mr. E. Bruma.291 De tenlasteleggingen hielden in: poging tot 
moord,, openlijke geweldpleging, bedreiging met openlijk geweld met verenigde 
krachtenn tegen personen, dan wel bedreiging met enig misdrijf tegen het leven 
gericht,, aanslag ondernomen met het oogmerk om een omwenteling teweeg te 
brengen,, samenspannen tot het misdrijf van het voeren van de wapenen tegen 
hett in Suriname gevestigde gezag. De strafrechter legde pittige gevangenisstraf-
fenn op aan de veroordeelden. Jansen van Galen (2000:213-220) geeft uitvoerig 
hett relaas van een der daders, A. Semmoh, weer. Naar eigen zeggen moest hij de 
bomm fabriceren en Pengel doodschieten. Volgens Semmoh zou ook Bruma bij 
eenn van de samenzweringsbijeenkomsten aanwezig zijn geweest, maar die deed 
err het zwijgen toe, waardoor zijn stem niet op de bandopname van de bijeen-
komstt was te horen. Semmoh zou zelf dit complot hebben verraden aan J. Pen-
gel.. Ondanks uitvoerige gesprekken met nationalisten heb ik geen aanwijzingen 
gevondenn dat dit relaas over de rol van Bruma in het complot op waarheid be-
rust.. Deze "bomaanslag" had uiteraard consequenties voor de relatie tussen de 
nationalistenn en de NPS. De nationalisten werden nog meer gewantrouwd en 
voorr communistische agitatoren uitgemaakt. Deze gelegenheid werd door J. 
Pengell  van de NPS aangegrepen om zijn machtspositie in de NPS te versterken 
enn een uitgebreid netwerk van inlichtingen- en veiligheidsagenten op te zetten. 
Mett gevoel voor understatement merkt Breeveld (2000:362) op: "Aangezien 
menmen dit niet gewend was in Suriname heeft dit fenomeen veel tongen en pennen 
inin beweging gebracht" 

4.4.22 Het Nationaal Jeugd Congres op initiatie f van de NBS 
Eenn van de sprekende successen en hoogtepunt van de Nationalistische Bewe-
gingg Suriname was ongetwijfeld het initiëren en organiseren van het Nationaal 
Jeugdd Congres van 3 tot 10 april 1965 in de Buitensociëteit Het Park.292 Aan-
vankelijkk wilde de NBS een congres organiseren dat uitsluitend bestemd was 
voorr jongeren uit de politieke partijen. Om te voorkomen dat het congres een-
zijdigg als politiek zou worden bestempeld werden alle jongerenorganisaties uit-
genodigd,, zowel politieke als niet-politieke. 

2911 Deze verdachten waren: L.J. Richards, G.R. Kapel, G.H.N. Polanen, A.H. Blom, A.E. Semmoh, AR. Fraenk, E.C. 
Geerdd en M.A. Woei A Tsoi. Op 26 maart 1960 liet de P.G. een communiqué uitgeven waarin stond welke 
beschuldigingenn tegen de verdachten zouden worden uitgebracht. De Ware Tijd , 26 maart 1960. ARA/KGS. 
inv.nr .. 2SS. Aanslag op Jopie Pengel. 

2922 Aan dit Congres namen deel: NBS, Brutusclub, PSV, KRA, Actiegroep, Wie Eegje Sanie, Ver. Ind. Partij , FNR, 
HNS,, Surinaams Studenten Corps, Algemene Bosneger  Partij , Jongerenorganisatie van de VHP, Partij  van de 
Landbouw,, Surinaamse Volkspartij . Aan dit Congres namen niet deel de jongeren van de NPS, SDP en de KTPI  en 
Laborr  Omnia Vincit en de studentenvereniging van de Rechtsschool. In een later  stadium distantieerde de leiding 
vann de VHP zich van de deelname van de VHP-jongeren. ARA/KGS. inv.nr. 2608,255,259,2854,2855,2856. 

117 7 



Hett Voorbereidend Comité onder leiding van de voorzitter L. Swami Prasad 
(secretariss van de Jongeren Organisatie van de VHP) en secretaris-generaal E. 
Hoost,, NBS-kernlid, waarin alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd 
waren,, heeft het congres grondig voorbereid. De organisatie van het Nationaal 
Jeugdd Congres was in handen van een Presidium.293 

Hett motto van het Nationaal Jeugd Congres was: Vrijheid! Nationale Eenheid! 
Democratie!!  Het logo van het congres was bijzonder. Het was afgeleid van twee 
voorr de bosneger houtsnijkunst specifieke symbolen, te weten de drai-ati en de 
snekii  tere. Deze symbolen staan voor: Volhardt in de Vooruitgang. In het Caraï-
bisch,, de taal van één van de oudste bewoners van Suriname, luidt dit: Mojaro 
Oewaponaka. . 
Tijdenss dit congres stonden drie thema's centraal: 
1.. jeugd en politiek; 
2.. nationale eenheid; 
3.. grondslagen voor de economische ontwikkeling van Suriname. 

Datt dit congres kon rekenen op brede waardering, ook van officiële zijde, bleek 
uitt het feit dat de Gouverneur van Suriname, H. de Vries, een boodschap zond 
bijj  de opening van het Congres. 
Inn deze boodschap zei de Gouverneur onder meer: "Laat mij daarbij voorop 
stellenstellen dat ik het een verheugend verschijnsel acht dat onder de jongeren van 
vandaag,vandaag, meer dan vroeger, het verlangen bestaat, zich ernstig te beraden op de 
problemenproblemen waarmee onze natie in wording worstelt. Het is bijna niet te ver-
wachtenwachten dat het congres in haar slotzitting de sleutel tot het oplossen van alle 
vraagstukkenvraagstukken gevonden zal hebben. Maar wanneer de deelnemers kans zien om 
inin opbouwende zin vrijelijk en met waardering voor elkanders standpunt overleg 
tete plegen dan is er mijns inziens al zeer veel bereikt". 
Dee woordvoerder van de NBS, R. Raveles, sprak bij de algemene beschouwin-
genn van dit congres de volgende woorden: "Nationale eenheid wordt door velen 
geziengezien als een vreedzame coëxistentie van groepen en richtingen binnen onze 
Natie;Natie; men stelt dan als ideaal eenheid in verscheidenheid.294 Eenheid in ver-
scheidenheidscheidenheid is voor mijn organisatie geen ideaal; [.....] dit bezorgt ons wan-
trouwen,trouwen, vooroordelen en misschien zelfs haat. Het nationalisme heeft geen 
hogerehogere doel dan gezamenlijke verbondenheid met en de liefde voor hetzelfde 
stukstuk grond en het besef gezamenlijk de eigendom van deze natie te hebben en 
gezamenlijkgezamenlijk tot deze natie te behoren. 'Lallarookh a9S zal voor iedere Surinamer 

2933 In het Presidium hadden zitting: L. Swami Prasad, E. Hoost, R. Jadnanansingh, A. Naarden, M. Ment, drs. E. Tjoe 

Nyy en R. Jankie 

2944 R. Raveles verwijst hier expliciet naar de opvatting van mr.dr.drs. J. Adhin, die gold als de partij-

ideoloog/theoreticuss van de politieke partij, VHP, en die de ideologie van de "eenheid in verscheidenheid" had 

ontwikkeldd voor de Surinaamse multiculturele samenleving. 

2955 Lallarookh is de naam van het eerste schip waarmee de Brits-Indiérs (Hindostanen) naar Suriname werden 

getransporteerd.. Lallarookh betekent "tulpen wangige". 
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hethet schip zijn dat zijn voorouders hier aanvoerde en 1 juli  zal voor iedere Suri-
namernamer de dag zijn dat zijn voorouders zijn geëmancipeerd." 
Dee discussiepunten en resoluties van het Nationaal Jeugd Congres heb ik inte-
graall  in Bijlage V opgenomen, om te laten zien hoe de progressieve jeugd, dui-
delijkk geïnspireerd door de nationalisten, dacht over vraagstukken die nog steeds 
actueell  zijn in de Surinaamse samenleving. Uit deze resoluties kan een "blauw-
druk""  worden afgeleid van het Suriname dat de jonge nationalisten voor ogen 
stond.. Deze aanbevelingen zijn daarom nog steeds waardevol. 
Dee ontwikkeling in de richting van nationale eenheid i.e. natievorming werd 
doorr het congres als een belangrijke doelstelling gezien. De culturele verschillen 
werdenn niet als belemmering beschouwd om tot nationale eenheid te geraken. 
Menn wees cultuurimpulsen van buiten af, als die geacht werden de eenheid niet 
tee bevorderen. 
Dee staatkundige onafhankelijkheid werd gezien als een noodzakelijke voor-
waardee om tot natievorming te komen. Het belang van het onderwijs werd on-
derkendd in het proces van natievorming. Het onderwijs diende een belangrijke 
roll  te spelen om kennis te nemen van de verschillende culturen. Er werd gepleit 
voorr het opnemen van het vak "politicologie" in het leerplan. Tegenwoordig 
zoudenn we spreken van "civics" of civiele educatie. 
Dee actualiteit van natievorming blijkt uit het CARICOM initiatief om in de ver-
schillendee deelnemende landen te starten met het "Basic Life Skills-pro-
gramma",, dat erop gericht is om de burgers vaardigheden aan te leren om in de 
huidigee samenleving te kunnen functioneren. 
Inn CARICOM-verband leeft de gedachte dat natievorming, waaronder begrepen 
hett ontwikkelen van een nationale identiteit, een voorwaarde is om in vrijheid en 
zonderr vrees voor culturele, politieke en economische overheersing te kunnen 
werkenn aan of toe te treden tot grotere economische en politieke verbanden. 
Processenn van natievorming in Suriname vertonen parallellen met die in andere 
landenn van het Caraïbisch gebied (Henry & Stone, 1983). 
Dee parallellen in de processen van natievorming vinden hun oorsprong in ge-
meenschappelijkee sociale, culturele en politieke achtergronden, zoals: voorma-
ligee slavenmaatschappij, Europees kolonialisme, multi-etniciteit door migratie, 
economische,, politieke en culturele banden met metropolen. 
Voorall  de aspecten taal en etniciteit blijken in de landen van het Caraïbisch ge-
biedd centrale factoren te zijn in het proces van natievorming. Etnische tegenstel-
lingenn hebben er toe bijgedragen dat grote delen van de bevolking weinig ver-
trouwenn hadden in de eigen staat en zich er nauwelijks mee identificeerden. En 
dee landen van het Caraïbisch gebied (Suriname, Guyana, Trinidad & Tobago en 
Jamaica)) is de staatkundige onafhankelijkheid als onderdeel van het proces van 
natievorming,, voornamelijk het werk geweest van de nationalistische Creoolse 
politiekee voorhoede (Premdas, 1995; Ryan, 1996). 
Surinamee is bij uitstek een multiculturele samenleving, waarin natievorming te 
makenn heeft met multiple-loyaliteiten, waaronder loyaliteit jegens de staat. 
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Bijj  het proces van natievorming kunnen enkele aspecten worden onderscheiden: 
•• het delen van gezamenlijke instituties (rechtsstelsels, onderwijssystemen, 

economischh systeem); 
•• het staatsburgerschap (in formele zin); 
•• herkenbare culturele identiteit; 
•• delen van gemeenschappelijke ervaringen. 
Tegenn de achtergrond van deze studie ben ik nauw betrokken bij de ontwikke
lingenn van het "Basic Life Skills-programma" voor scholen in Suriname. Met de 
deskundigenn in Suriname wordt nadere vorm en inhoud gegeven aan dit pro
gramma,, dat gericht is op "civiele educatie" of natievorming. 

4.433 Incident met portret van de Koningin 
Dee studentenvereniging van de Surinaamse Rechtsschool, Labor Omnia Vincit, 
kreegg op 16 december 1960 van de Suralco een portret van het Nederlandse ko
ninklijkee paar als geschenk aangeboden.296 Het bestuur en de leden van deze 
verenigingg waren teleurgesteld over dit, volgens hen, zo goedkoop geschenk en 
beschouwdenn dit tevens als een bewuste provocatie, omdat het algemeen bekend 
wass dat het bestuur en de leden van deze vereniging jonge nationalisten waren 
enn bepaald geen aanhangers van het Nederlandse koningshuis. Over hetgeen er 
zichh precies rond het geschenk heeft afgespeeld is weinig met zekerheid te zeg
gen. . 
Err zijn verschillende lezingen van het incident waarbij het portret werd ver
scheurd.. R. Raveles heeft hierover in februari 1961 een verklaring doen uitgaan 
getiteldd "De ware toedracht: portret koninklijke echtpaar kwestie Labor Omnia 
Vincit".. Hierin stelt hij dat het lid Atta Motilall Mungra het portret, dat was op
geborgen,, op een gegeven moment tevoorschijn haalde en opzettelijk stuk sloeg. 
Raveless geeft aan dat hij toen de plaat, die reeds gedeeltelijk verscheurd was, 
verderr heeft verscheurd "o/w te voorkomen dat personen buiten de aanwezigen 
hethet vernielde portret zouden zien"291 Een andere lezing van dit incident is dat 
vanwegee de woede en frustratie over het geschenk A. Mungra met zijn knie te
genn het glas van het schilderij stootte en dat R. Raveles het glas verwijderde en 
hett portret vervolgens verscheurde. De lezing van A. Mungra over dit incident, 
diee door Jansen van Galen (2000:237) is opgetekend, luidt dat hij op instigatie 
vann R. Raveles "alle schuld op zich had genomen". In een advertentie in de 
krantt verklaarde hij later dat hij "met de nationalistische beweging klaar was ". 
Ditt incident leidde onder meer tot nieuwe bestuursverkiezingen binnen de vere
nigingg waarbij vooral niet-NBS-leden werden gekozen. De gekozen kandidaten 
haddenn wel de steun van de NBS-sympathisanten. Degenen die toen tot be
stuursledenn gekozen werden waren weliswaar geen NBS-leden, maar stonden 
niett onwelwillend tegenover de nationalistische ideologie. Het is niet geheel 

2966 ARA/KGS. inv. nr. 2917. 
2977 Dagboekaantekeningen van R. Raveles. Paramaribo, z.j. (privé-bezit). 
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duidelijkk waarom de nationalistische ideologie niet langer een voedingsbodem 
vondd in Labor Omnia Vincit. De bestuursleden H. Berggraaf, H. Arron en A. 
Kruislandd richtten zich ideologisch meer op de NPS. H. Berggraaf ging enige 
tijdd zelfs door als de kroonprins van J. Pengel, partijleider van de NPS?98 

Dee vereniging Labor Omnia Vincit verloor hierdoor haar nationalistisch en anti-
kolonialistischh karakter en werd meer een jongerenafdeling van de NPS. 

4.4.44 Betoging tegen het vlootbezoek "Smaldeel V" 
Beginn 1962 bracht een Nederlandse vlooteenheid bestaande uit vier oorlogs-
schepenn met ongeveer duizend man marinepersoneel aan boord een "vriend-
schapsbezoek""  aan Suriname.299 

Naarr aanleiding van dit bezoek werd door de NBS een pamflet uitgegeven. 

Volkk van Suriname 
Waaromm na oorlogsschepen ? ? ? 

UU wenst toch Uw Indonesische Broeders in Suriname 
niett  te verraden ? ? 

NEGEERR DA N DI T MACHTSVERTOO N ! 
ONTVAN GG DEZE KOLONIAL E 

AGENTE NN NIET ! 1 

Hett zijn dezelfde kanonnen die het vuur openden op onze Indonesische 
Broeders.. Geeft ze niet Uw sympathie voor de wreedheden die zij 
tegenoverr onze Indonesische Broeders in de strijd tegen het kolonialisme. 
HEBBENN en ZULLEN begaan. De schepen koersen daar naar toe. 

Waaromm NU oorlogsschepen ? 
Wantt  Uw onafhankelijkheid 

staatt  voor  de deur. 

ZiedaarZiedaar de boosaardige opzet 
vanvan de koloniale machthebbers. 

Laatt  U niet afschrikken. Doch blij f STRIJDEN voor  Uw ZAAK 

ONAFHANKELmcHET PP NU 11 

DEE KERNGROEP v/d 
NATONALETBCHEE BEWEGING 

SURINAME E 

PamfletPamflet van de NBS tegen het vlootbezoek Smaldeel V 

Dee inhoud van dit pamflet was aanleiding tot het arresteren van R. Raveles en H. 
Braam.. Zij werden overigens nog dezelfde avond vrijgelaten. De regering Ema-
nuelss (1958-1963) bood haar excuses aan de Nederlandse regering aan voor dit 
optredenn van de NBS. Bovendien gaf de Minister-president een geruststellend 

2988 Interview met H. Axwij k op 12 december 1998. 

2999 ARA/KGS. inv.nr. 1819 en 1834. 
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communiquéé uit, waarin onder meer stond dat de nationalisten in Suriname min-
derr dan l%o (promille) van de bevolking uitmaakten. De politieke commentator 
enn nationalist E.A. Gessel, kwalificeerde het vlootbezoek als machtsvertoon. Zo 
constateerdee hij: "Het grote feest van het machtsvertoon zou geen enkele wan-
klankklank vertoond hebben, ware het niet, dat de NBS blijk gaf toch iets meer feeling 
voorvoor internationale verhoudingen te hebben dan de regering". Fijntjes merkte 
hijj  naar aanleiding van het communiqué van de regering op: "Met dit communi-
quéqué heeft zij erkend dat zij, hoewel geringschattend zich uitlatend over de NBS, 
dezedeze vaak emotioneel handelende jongeren als gelijke aanvaardt, want het is 
nietniet het netjes uitgerekende percentage van l%o (promille), dat bepalend is, 
maarmaar het feit, dat een regering tot zulk een stap wordt gedwongen ",300 

4.4.55 Protestbetoging tegen Nederlandse onthouding van stemmen 
overr  de resolutie in de VN tegen de apartheid in Zuid-Afrik a 

Inn december 1959 organiseerde de NBS een protestdemonstratie tegen de hou-
dingg van Nederland jegens de apartheid in Zuid-Afrika. Nederland had namelijk 
zijnn stem onthouden aan een resolutie in de Verenigde Naties, waarin de apart-
heidd in Zuid-Afrika werd veroordeeld. Aangezien Suriname geen eigen buiten-
landss beleid kon voeren, krachtens het Statuut was het buitenlands beleid im-
merss een Rijksaangelegenheid, had Suriname dus ook impliciet met het oordeel 
vann Nederland over de apartheid in Zuid-Afrika ingestemd. Dit oordeel van Ne-
derlandd heeft ook in regeringskringen de wens doen ontstaan om een eigen bui-
tenlandss beleid te kunnen voeren binnen het Koninkrijk. Dit zou betekenen dat 
hett Statuut op dit punt gewijzigd zou moeten worden. Pengel verwoordde het 
standpuntt van de NPS hierover in de Staten van Suriname als volgt: "De aange-
legenhedenlegenheden van het Koninkrijk in art. 3 van het Statuut komen te vervallen. Suri-
namename zal dan zijn buitenlandse betrekkingen en al wat daarmee samenhangt 
zelfstandigzelfstandig behartigen. Terwijl in gevallen waarin dit niet wel mogelijk is Suri-
namename een beroep kan doen op de Nederlandse Regering, de buitenlandse betrek-
kingenkingen te behartigen. In de praktijk is het zo, dat het begrip Surinamer diep ge-
worteldworteld is. Het is reeds zodanig gegroeid dat vrijwel geen enkele Surinamer zich 
NederlanderNederlander noemt. Het invoeren van een eigen Surinaamse Nationaliteit met 
eeneen eigen Surinaams paspoort is dan ook een vrij  eenvoudige zaak". Pengel 
achttee het gewenst dat er op korte termijn een conferentie zou worden georgani-
seerdd met de Koninkrijkspartners om over wijzigingen in het Statuut te praten. 
Dezee conferentie zou volgens Pengel vooral moeten gaan over de mogelijkheid 
omm zelfstandig het buitenlands beleid te behartigen. Dit standpunt werd in eerste 
instantiee door de beide coalitiegenoten in het Surinaams parlement ingenomen, 
maarr de VHP kwam tijdens de conferentie hiervan terug, mede vanwege de in-
ternee politieke druk van de Actiegroep, die van mening was dat J. Lachmon te-

3000 E.A. Gessel. Vlootbezoek is machtsvertoon. Surinaamse politiek op negatieve basis. Regering faalde. De Vrij e 

Stem,, 13 februari 1962. 
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veell  aan de leiband van J. Pengel liep. De Rondetafelconferentie werd mede 
hierdoorr een mislukking.301 Maar ook de Nederlandse Regering zag de wens van 
dee Surinaamse delegatie (lees: NPS) om zelfstandig de buitenlandse betrekkin-
genn te behartigen en het zelfstandig lidmaatschap verkrijgen van internationale 
organisatiess zoals de OAS en de VN, als een contradictio in terminis ("de kwa-
dratuurr van een cirkel"). Het lidmaatschap van deze internationale organisaties 
iss immers slechts voorbehouden aan soevereine staten. 

4.4.66 Buitenlandse contacten 
Opp 15 december 1961 werd in Nederland de Nationalistische Beweging Suri-
namee in Nederland (NBSN) te Amsterdam opgericht. De eerste secretaris van 
dezee organisatie was Charles S.H.J. Defares.30 

Dezee organisatie was een steunorganisatie in Nederland, die tot taak had de na-
tionalistischee ideeën en idealen door middel van propaganda en publicaties uit te 
dragen.. In december 1961 richtte deze organisatie een brief aan de Surinaamse 
regeringg (het kabinet Emanuels, 1958-1963) met het verzoek bij de Nederlandse 
regeringg stappen te ondernemen "om te komen tot onmiddellijke en onvoor-
waardelijkewaardelijke overdracht van de Nederlandse soevereiniteit en voorts passende 
maatregelenmaatregelen te nemen teneinde de Nederlandse gewapende eenheden in Suri-
namename zonder uitstel onder het toezicht te doen plaatsen van de Surinaamse Mi-
nister-presidentnister-president of een door de Verenigde Naties aan te wijzen internationaal 
orgaanorgaan ".303 Ook werd een brief naar het Nederlandse bedrijfsleven gezonden 
mett het verzoek te garanderen dat niet in de binnenlandse aangelegenheden van 
Surinamee zou worden geïntervenieerd wanneer de Nationalistische Republiek 
zouu worden uitgeroepen op 1 juli 1963. Deze groep was geen lang leven bescho-
ren.. Door interne tegenstellingen en door de wederzijdse moeizame contacten 
tussenn de leden in Suriname en die in Nederland heeft deze groep weinig bete-
kend. . 

4.4.77 De Nationalistische Arbeiders Beweging 
Alss loot aan de stam van de NBS kan de Nationalistische Arbeiders Beweging 
(NAB)) genoemd worden. Deze organisatie diende zich op 2 september 1961 aan 
mett een communiqué, waarin werd aangegeven dat besloten was om "over te 
gaangaan tot de oprichting van een arbeidersbond die de naam zal dragen van NA-
TIONALISTISCHETIONALISTISCHE ARBEIDERS BEWEGING''m 

Hett communiqué gaf voorts aan dat de beweging was ontstaan uit de behoefte 
omm te komen tot een hechte organisatie van arbeiders in Suriname op een natio-

3011 Hierover  bet proefschrift van P. Meel. Tussen autonomie en onafhankelijkheid, De Nederlands-Surinaamse 
betrekkingenn 1954-1961. Leiden, 1999. Ook Nederland voelde niets voor  het verruimen van de mogelijkheden in 
hett  Statuut en maakte daarbij  handig gebruik van de verdeel-en-heers politiek. 

3022 Overige leden waren: R. Beeldsnijder, O. Huiswoud en F. Moll . 
3033 De West, 4 december  1961 en ARA/KGS. inv. nr. 2912. 

3044 De kerngroep van de NAB bestond uit: H. Rusland, B. Ooft, H. Wong Swie San, R. Landbrug en B. Burleson. 
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nalistischee grondslag. Deze beweging stelde zich tot doel: "Door haar activi-
teitenteiten een gezonde sociaal-economische ordening op nationalistische grondslag 
tete bewerkstelligen in de Surinaamse gemeenschap". De NAB streefde naar een 
actievee deelname aan de politiek om haar doelstellingen te verwezenlijken. De 
ideee dat vakbondswerk en politiek gescheiden behoorden te zijn, werd door de 
NABB verworpen. Eenjaar later, in december 1962, gaf de leiding van de NAB, 
bestaandee uit B. Ooft en R. Westerborg, een boekje uit waarin de doelstellingen 
werdenn uiteengezet.305 Deze doelstellingen waren: 
1.. Het recht op arbeid, een grondrecht voor  elke Surinamer 

Dee overheid is verplicht voor elke burger die van dit recht gebruik wenst te 
makenn werkgelegenheid te scheppen. Dit recht komt alleen toe aan kinderen 
dess lands en aan vreemdelingen moet in nodige gevallen desnoods werk 
wordenn ontnomen ten behoeve van landskinderen. 

2.. Een rechtvaardig ontslagrecht voor  elke arbeider 
Err dient een regeringscommissie te worden ingesteld die moet onderzoeken 
inn hoeverre de redenen voor ontslag gerechtvaardigd zijn. In hoogste instan-
tiee zal de rechter moeten bepalen of de uitspraken van de commissie in rechte 
inn stand kunnen blijven. 

3.. De invoering van een minimumloon 
Hett huidige loon houdt geen rekening met de behoeften van de arbeiders die 
vaakk grote gezinnen hebben te verzorgen. De overheid moet overgaan tot het 
vaststellenn van een minimumloon, waardoor de armoede bij de arbeidersge-
zinnenn het best bestreden kan worden. 

4.. De volledige gelijkstelling van vrouwenarbeid 
Dee vrouwen moeten hetzelfde loon ontvangen als mannen om een einde te 
makenn aan de schandelijke uitbuiting van de werkende vrouw. 

5.. De instelling van een ministerie van Arbeid 
Err dient een ministerie in het leven te worden geroepen dat tot taak heeft het 
makenn van wetten, voorschriften en plannen om het leven van de arbeider te 
verbeteren.. Ook zal dit ministerie tot taak krijgen om de productiviteit van de 
arbeidd op te voeren. 

6.. Scholing van onze arbeiders 
Dee scholing van de arbeiders moet ter hand worden genomen. Er moeten 
voorschriftenn komen die de werkgevers verplichten om hun arbeiders op te 
leidenn en verder te scholen in hun vak. Op de eerste plaats moet het analfa-
betismee bestreden worden. 

7.. De erkenning van vakorganisaties 
Opp de eerste plaats zouden vakbondsleiders beter moeten worden opgeleid 
enn worden getraind. Daarnaast moet er meer eenheid in de vakbeweging 
wordenn gebracht. 

3055 Het leven van de Arbeider  in de Nationalistische Staat. Uitgave: de Nationalistische Arbeiders Beweging, 
Paramaribo,, december  1962. 
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Err zullen wetten moeten worden gemaakt om de vakorganisaties te erkennen 
enn hun bevoegdheden vast te leggen. 

8.. Onmiddellijk e wijziging van de oude sociale wetgeving 
Dee huidige regelingen op het gebied van de sociale wetgeving zijn verouderd 
enn dienen te worden herzien. Hiertoe dient een commissie te worden be-
noemdd die sociale wetten moet maken die aangepast zijn aan de tijd. 

Dee NAB heeft nog enkele acties georganiseerd om arbeiders, onder meer de 
arbeiderss te Moengo, in hun strijd voor loonsverbetering te ondersteunen. Daar-
naa is weinig meer vernomen van deze groep. In een latere fase van het nati-
onalismee is een actief beleid gevoerd om in de massaorganisaties te participeren 
(ziee hoofdstuk 5). Deze ervaringen hebben de nationalisten gebruikt om in 1969 
tee penetreren in de bestaande vakorganisatie. Een van de voormannen van de 
NAB,, H. Rusland, werd later voorzitter van de FOLS en speelde een belangrijke 
roll  bij de stakingen van 1969 en 1973 (zie hoofdstuk 5). 

4.4.88 Maatschappelijke en politieke reacties op de NBS 
Dee maatschappelijke en politieke reacties op de activiteiten van de NBS waren 
eropp gericht deze groep maatschappelijk te isoleren en te marginaliseren. De 
gevestigdee politieke en maatschappelijke organisaties zagen de NBS'ers als een 
groepp onbesuisde, heethoofden die geen juist ontwikkeld gevoel hadden voor de 
maatschappelijkee en politieke verhoudingen. De politieke en maatschappelijke 
repressiee was er met name op gericht om de leden van deze groep uit te sluiten 
vann werk bij de overheid en hen onderwijsmogelijkheden te ontnemen. De op-
vattingenn van het establishment worden mijns inziens goed weergegeven in een 
intervieww met een Surinaamse ondernemer:306 "De NBS is een extreem linkse 
groepering,groepering, die, hoewel volkomen onbelangrijk, uiterst gevaarlijk voor Suri-
namename kan zijn. Het is een feit, dat vooral de Nederlandse industrie diep geschokt 
isis over het optreden van de NBS. Deze partij wil volledige onafhankelijkheid en 
vaartvaart dezelfde koers als Fidel Castro. En Castro betekent revolutie. Als de NBS 
onverhooptonverhoopt het pleit zou winnen, wordt Suriname een springplank voor het 
communismecommunisme in Zuid-Amerika. De NBS is dan ook een partij met een sterke 
communistischecommunistische tendens. De NBS ondermijnt. De partij probeert de raciale, 
religieuzereligieuze en culturele tegenstellingen uit te buiten om enerzijds met Nederland 
tete breken en aan de andere kant de vredelievende gemeenschap, die Suriname in 
wezenwezen is, wonden toe te brengen door een cultuur- en taaldwang te scheppen. 
DeDe Nationalistische Beweging heeft eigenlijk geen invloed en bestaat slechts uit 
nozemachtigenozemachtige figuren. Het gevaar is alleen dan groot als de Nationale Partij 
SurinameSuriname (NPS) gaat samenwerken met deze extreem linkse groepering [.....]. 
DeDe Surinamer is heel vredelievend, er bestaat in het algemeen genomen een 
onwrikbareonwrikbare band met het Oranjehuis ". 

3066 Interview geplaatst in De West van 4 december  1962, overgenomen uit Nieuw Utrechts Dagblad. 
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Ookk vanuit religieuze organisaties werd kritiek geleverd op het nationalisme 
zoalss de NBS dat voorstond. Met name de polemieken met ds. J.H. Hanneman, 
predikantt van de Evangelische Lutherse Kerk, kunnen in dit verband genoemd 
worden.3077 Op zondag 14 februari 1960 hield hij een preek over het nationalisme 
enn ging daarna op uitnodiging van de discussiegroep KRA op woensdag 27 april 
19600 in het gebouw Wie Eegie Sanie in discussie met de nationalisten.308 Hij 
vergeleekk het Surinaams nationalisme met het Joods nationalisme in de tijd van 
dee Romeinse bezetting toen Jezus zijn Boodschap bracht. Hij noemde, in verge-
lijkin gg tot het Joods nationalisme, als handicaps van het Surinaams nationa-
lisme:: "Het feit, dat de inwoners van Suriname ten enenmale niet kunnen terug-
zienzien op een gezamenlijke geschiedenis. Men was nimmer in de nood op elkaar 
aangewezen,aangewezen, men heeft nimmer tezamen de ellende van een oorlog moeten door-
staan,staan, geen verdrukking bracht allen bij of tot elkaar!" Volgens Hanneman is 
ookk de tweede factor waaruit een sterk nationalisme zou kunnen opkomen afwe-
zig.. "Men kan niet bogen op een grootse eigen cultuur. De bevolkingsgroepen, 
diedie hier in de loop der eeuwen binnenkwamen bezaten immers zelf weinig cul-
tuurdragerstuurdragers van belang, noch de negerslaven, noch de contractkoelies noch de 
Javanen".Javanen". Hij was van oordeel dat het nationalisme hierdoor iets krampachtigs 
kreeg,, omdat men de cultuuruitingen die niets voorstelden "in het volle licht der 
publiekepublieke belangstelling wilde brengen ". Zo stelde hij dat "het immers moeilijk is 
inin de op zichzelf interessante doch primitieve bosnegerkunst iets groots en ge-
weldigsweldigs te zien of in de massale hysterie van de Winti-dans iets meer te zien dan 
eeneen verschijnsel dat van belang zou kunnen zijn voor etnoloog en psychiater, en 
daaraandaaraan zelf enige culturele waarde toe te kennen". Hij was van oordeel dat 
menn de waarde van de nationale cultuur niet moest overdrijven. De andere groe-
penn zouden te weinig betrokken worden bij de activiteiten van de nationalisten. 
Hijj  was van mening dat het Surinaams nationalisme wel iets zou kunnen beteke-
nenn als dat gegrondvest zou zijn op de volgende beginselen: 
1.. eerbied voor land en volk, zoals deze tot ons komen op dit ogenblik; 
2.. een open oog hebben voor de werkelijkheid; 
3.. uitgaan van de leuze: geen profiteurs! Zonder hard werken komen we er niet. 

Geenn toekomst voor Suriname zonder hard aanpakken, arbeiden van hoog tot 
laag,, studie en doorzetten tot uiterste inspanning! 

4.. verdraagzaamheid. 
Dee discussie die hierna volgde, spitste zich toe op de volgende stellingen en uit-
sprakenn van Hanneman: "Het nationalisme in Suriname overdrijft de waarde 
vanvan de nationale culturen en Suriname mist een grootse eigen cultuur ". Robin 
Raveless ging inn de discussie uitvoerig in op deze opvattingen van ds. Hanneman. 

3077 Johan Hendrik Hanneman (1908-1980), was van 1949 tot 1960 voorganger van de Evangelisch-Lutherse 

Gemeentee in Paramaribo. 

3088 Ds. J.H. Hanneman. Nationalisme, een preek op zondag 14 februari 1960, gehouden in de Evangelisch Lutherse 

Kerkk te Paramaribo. 
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Hijj  betoogde dat "men ons in de koloniale tijd leerde dat alles van ons minder-
waardigwaardig is ten opzichte van de westerse cidtuur. Men verbood ons bijvoorbeeld 
SurinaamsSurinaams te spreken, thuis en op school. Wanneer de kinderen door hun ouders 
inin het Surinaams werden aangesproken omdat deze het Nederlands niet machtig 
waren,waren, moesten de kinderen in het Nederlands antwoorden. Dat stond eerbiedig. 
AndersAnders werden er stokslagen uitgedeeld. Door dit alles werd je onzeker in het 
leven.leven. Vooral wat typisch negers was, riep schaamte op. Als je bijvoorbeeld een 
kawinakawina moest gaan dansen, schaamde je je. Zo werden de negers zwevende 
mensen.mensen. Zij moesten met alle geweld anders worden. Maar ik zeg u, een neger 
kankan nooit een West-Europeaan worden f.....]. De Hindostanen hebben hun au-
tochtonetochtone godsdienst behouden en zijn in een voordeliger positie dan wij. Want 
dede neger is gekerstend. Dat is eigenlijk niet tot velen doorgedrongen. Maar de 
ChristelijkeChristelijke godsdienst spreekt niet genoeg tot de negers. Een orgel in de kerk is 
onsons vreemd. Godsdienstoefeningen zien we liever onder een kankantri en met 
drums.drums. Als negers voelen we niets voor een orgel. Het is ons niet gelukt hen 
binnenbinnen onze kring te krijgen. Nationalisme is nooit raciaal. Wanneer we een 
HindostaanHindostaan tot neger zouden willen maken, zouden wij dezelfde fout begaan als 
dede West-Europeaan met ons. We zouden de Hindostaan zijn zekerheid ontne-
men.men. "m Ook in een lezing in juni 1960, die onder auspiciën van de HNS was 
georganiseerdd in de CCS-gehoorzaal, onder de titel Nationalisme en Verdraag-
zaamheid,, heeft ds. Hanneman zijn mening over het Surinaams nationalisme niet 
onderr stoelen of banken gestoken.311 Hanneman deed opmerkelijke en provoce-
rendee uitspraken over het nationalisme. Nationalisme is volgens Hanneman "de 
onredelijkeonredelijke verheerlijking van het eigen land en volk". Hij refereerde daarbij aan 
hett nationalisme van Hitler-Duitsland en de gevolgen hiervan.312 Volgens hem 
tradd deze overdrijving in Suriname duidelijk aan het licht door het krampachtig 
ophemelenn van veel wat waardeloos is. Hanneman noemde drie negatieve aspec-
tenn van de NBS: 

1.. de ongecontroleerde uitingen, waarvan de NBS-leden in pamfletten, kranten-
artikelenn en op vergadering hebben blijk gegeven; 

2.. de NBS-leden zijn blind voor zelfkritiek; 
3.. de NBS roept interraciale spanningen op (dit was volgens Hanneman het 

ergstee waaraan de NBS zich schuldig maakte). 
Volgenss Hanneman "worden de andere bevolkingsgroepen tot eigen bewustzijn 
gedrevengedreven en dat kan voor de bestaande samenleving fatale gevolgen hebben". 
Dee Hindostaanse jongeren zouden door de activiteiten van de NBS wakker zijn 
gewordenn en dat was nu niet meer terug te draaien. Hij was van mening dat de 

3099 Kankantr i (wilde kapokboom; Ceiba pentandra bombacaceae), hier: heilige boom in de Winti-religi e waarin 
geestenn huizen. 

3100 De Vrij e Stem van zaterdag 30 april 1960. 
3111 Verslag in De Vrij e Stem van zaterdag 25 juni 1960, onder  de kop: "Dominee Hanneman wijst nationalisme van 

dee hand. Veroordeling van Creools-nationalistische aspiraties". 
3122 Ds. Hanneman doelde kennelijk op het nationaal-socialisme in Hitler-Duitsland . 
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Hindostaansee cultuur oneindig veel meer bevatte dan de Creoolse. Hij advi-
seerdee de Hindostanen dan ook om het contact met India te intensiveren (sic, 
E.M.).. Hanneman gaf in zijn lezing aan dat de opvattingen van de NBS niets van 
doenn hebben met nationalisme. Immers nationalisme veronderstelt een vader-
landd dat men liefheeft en dat men vereert, hetgeen door de voorouders in de loop 
derr jaren is opgebouwd. Een doorleefde geschiedenis en een gelijkvormig cul-
tuurpatroonn zijn essentialia om van nationalisme te kunnen spreken. Deze es-
sentialiaa ontbreken in Suriname. De Surinaamse cultuur is een samenraapsel van 
allee mogelijke culturen. Er is geen sprake van eerbied afdwingende prestaties op 
geestelijkk en materieel gebied. De basis voor een Surinaams nationalisme is dus 
afwezig.. De NBS deed hij af als "een groep Creoolse jongeren die veelvuldig 
heeftheeft horen spreken van nationalistische bewegingen buiten Suriname, en ge-
meendmeend heeft ook met een dergelijke beweging voor de dag te moeten komen ". 
Hannemann heeft fundamentele kritiek geleverd op het Surinaams nationalisme. 
Hijj  is in die tijd de enige geweest die in woord en geschrift de handschoen tegen 
dee nationalisten opnam. Zijn stellingen waren dat er geen sprake kon zijn van 
eenn Surinaams nationalisme, omdat er geen sprake was van een doorleefde ge-
meenschappelijkee historie en van een gelijkvormig cultuurpatroon. Voorts zou 
dee eenzijdige nadruk van de nationalisten op de Creoolse cultuur leiden tot te-
genactiess van de andere bevolkingsgroepen. Naar mijn mening heeft ds. Han-
nemann onvoldoende begrepen waar het Surinaams nationalisme voor stond. De 
Surinaamsee nationalisten wilden op cultureel gebied het eigene veredelen of 
verheffen.. Daarbij wilden zij zich ontdoen van minderwaardigheidsgevoelens, 
diee het gevolg waren van de koloniale cultuurpolitiek. Hierbij dient wel aangete-
kendd te worden dat bepaalde extreme en ongenuanceerde uitlatingen van som-
migee nationalisten op zijn minst reden gaven tot het fronsen van de wenkbrau-
wen.. Dat een Nederlandse dominee, die als vertegenwoordiger van de cultureel 
dominantee groep werd gezien, kritiek leverde op de nationalisten, was in feite 
korenn op hun molen. De inhoudelijke kritiek van Hanneman was gebaseerd op 
eenn vasthouden aan de bestaande cultuurpatronen in Suriname. 

4.4.99 De NBS nader  beschouwd 
Dee NBS kan vanwege haar doelstellingen en activiteiten niet gekwalificeerd 
wordenn als een sociale beweging, maar veeleer als een actiegroep die vanuit een 
nationalistischee ideologie ageerde tegen misstanden en reageerde op gebeurte-
nissenn en ontwikkelingen in de maatschappij. De NBS kan veeleer beschouwd 
wordenn als een actiegroep die door middel van pressie en protest haar doelstel-
lingenn gericht op de nationalistische idealen probeerde te bereiken. De acties van 
eenn pressie- en actiegroep worden meestal gedragen door een ideologie. Van 
Noott (1987) onderscheidt in dit verband vier soorten ideologieën: revolutio-
naire,, reformistische, conservatieve en reactionaire. Een reformistische ideologie 

3133 W.J. van Noot. Protest en pressie, een systematische analyse van collectieve actie. Assen/Maastricht, 1987. 
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streeftt ernaar om hervormingen in de bestaande maatschappelijke orde teweeg te 
brengen,, zonder erop uit te zijn om de totale maatschappelijke orde omver te 
werpen.. De ideologie van de NBS kan dus als reformistisch worden getypeerd. 
Actie-- en pressiegroepen kunnen op grond van de volgende criteria worden ge-
kenschetst: : 
1.. Duurzaamheid 

Dee NBS stelde zich tot doel de "bevolking wakker te schudden uit de kolo-
nialee slaap" en te ageren tegen wantoestanden die het gevolg waren van de 
kolonialee overheersing. Zolang Suriname niet onafhankelijk was geworden 
konn er geen sprake zijn van een acceptabele situatie. De NBS probeerde de 
bevolkingg en de overheden te doordringen van de gedachte dat de onafhan-
kelijkheidd een noodzakelijke voorwaarde was voor culturele, sociale en eco-
nomischee ontwikkeling. 

2.. Omvang 
Hett aantal actieve leden van de NBS was betrekkelijk gering. De kern van de 
NBSS bestond uit maximaal 15 leden die erg actief waren en regelmatig ver-
gaderden. . 

3.. Schaal (mondiaal, nationaal, regionaal) 
Dee NBS opereerde vooral in Paramaribo, het bestuurlijk centrum van Suri-
name.. Ze had ook een afdeling in Nederland, die ondersteunende activiteiten 
verrichtte,, vooral op publicitair gebied. 

4.. Sociale samenstelling van de leden zoals 
a)) sociaal-economische positie; 
b)) levensbeschouwing; 
c)) opleiding. 
Dee leden van de NBS kwamen over het algemeen uit de lagere en midden-
klassee van de samenleving. De meeste kernleden hadden een middelbare 
schoolopleidingg gevolgd. Sommige zaten op de Rechtsschool, de geneeskun-
digee school en op de onderwijzersopleidingen. 

5.. Structuur 
Dee structuur van de NBS was vrij eenvoudig. De NBS had een secretaris, die 
zorgdee voor de administratieve en financiële zaken. Er waren geen andere 
formelee structuren. 

6.. Strategie 
Onderr strategie verstaan we de wijze waarop de actor de beschikbare hulp-
middelenn inzet met het oog op een bepaald doel. Van Noot (1987)314 onder-
scheidtt vijf strategieën: overreden, argumenteren, demonstreren, procederen, 
contesterenn (de actor probeert zijn doel te bereiken door de gezagsdrager 
schadee te berokkenen, door bijvoorbeeld blokkades, bezettingen). 

3144 W.J. van Noot. Actievoeren: strategieën en tactieken. In: Protest en pressie, een systematische analyse van 
collectievee actie. 1987. p. 91-105. 
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Dee NBS heeft zich vooral bediend van de strategieën: overreden, argumenteren 
enn demonstreren. Actoren zullen zelden gebruikmaken van alle tactieken om 
hunn doelstellingen te bereiken. Ze hebben meestal een vast patroon van tactieken 
diee ze daartoe gebruiken. Binnen de strategie van demonstreren zijn de volgende 
tactiekenn gebruikt: demonstraties, protestbijeenkomsten en manifestaties» hand-
tekeningenactiess en petities, massale protestbrieven en pamfletten. Meel (1999: 
175)) schetst een beeld van het Surinaams nationalisme als "een niet eenvormige 
beweging,beweging, geen hechte, in statuten en beginselen verankerde organisatie". Dit 
beeldd is eenzijdig en behoeft nuancering. Zoals we hebben geconstateerd, be-
stondd de nationalistische beweging uit drie organisaties, die duidelijk aan elkaar 
gelieerdd waren door personele unies en gemeenschappelijke nationalistische 
ideologie.. Nationalisme in de Derde Wereld, maar ook elders, is veeleer een 
ideologischee beweging dan een vereniging met statuten en geschreven beginse-
len.. De kwalificatie van Meel over het antikoloniale nationalisme lijk t te zeer 
gebaseerdd te zijn op een eurocentrische opvatting over organisatiestructuren, 
statutenn en beginselen van bewegingen. Een loot van deze nationalistische be-
weging,, de Partij van de Nationalistische Republiek (PNR) (zie hierover hoofd-
stukk 5), opgericht in 1961, had als politieke partij wel duidelijke beginselen en 
statuten.. De acties van de NBS waren serieuze acties, die bedoeld waren om de 
gevestigdee koloniale macht te shockeren. Door de machthebbers werden deze 
actiess als bedreigend ervaren, als gevolg waarvan repressieve acties tegen de 
NBSS dan ook niet uitbleven. Meel (1999:211) kwalificeert deze acties echter als 
"onbezonnen,, overmoedig en onbesuisd". Hij maakt niet duidelijk waarom hij 
dezee kwalificaties meent te moeten gebruiken. Door de gevestigde machthebbers 
werdd meestal schamper en laatdunkend gereageerd op de acties van de NBS. Dit 
neemtt niet weg dat deze acties gevoelige speldenprikken waren voor de heer-
sendee culturele en politieke elite. Bij de oprichting van de Partij van de Nationa-
listischee Republiek in september 1961, werden de meeste actieve leden van de 
NBSS lid van deze partij. Als actiegroep had ze de aandacht van de bevolking 
wetenn te richten op de nationalistische idealen, maar tegelijkertijd ook onvoor-
zienee tegenkrachten opgeroepen. 

4.55 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk zijn de activiteiten van de nationalisten in Suriname in drie or-
ganisatieverbandenn behandeld. Deze drie verbanden waren Wie Eegie Sanie, die 
zichh vooral toelegde op het veredelen van de Surinaamse cultuur, KRA, de dis-
cussiegroepp die de consequenties van het nationalisme voor de Surinaamse sa-
menlevingg wilde doordenken en de Nationalistische Beweging Suriname (NBS), 
diee vanuit nationalistische en antikoloniale opvattingen ageerde tegen gebeurte-
nissenn in de samenleving die het gevolg waren van de Nederlandse koloniale 
overheersing.. Hoewel er sprake was van drie verschillende organisatieverban-
den,, was er een grote overlap in hun ledenbestand. Deze organisatieverbanden 
haddenn geen formele structuren (besturen, statuten, vergaderschema's, notulen, 
bestuursverkiezingen,, etc), maar waren, in modern organisatiejargon, loosely-
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coupled-organisations.. Wie Eegie Sanie in Suriname kan enerzijds worden ge-
zienn als een voortzetting van de activiteiten van Wie Eegie Sanie in Nederland 
enn anderzijds als een doorlopende weg die reeds door Papa Koenders was inge-
slagen.. Eddy Bruma was de inspirator en stuwende kracht in Wie Eegie Sanie. 
Wiee Eegie Sanie streefde naar de culturele bewustwording van de Surinaamse 
mens.. Ze was van mening dat de waardering van de eigen cultuur een noodza-
kelijkee voorwaarde is voor de ontplooiing als mens om een reële bijdrage te 
kunnenn leveren aan de ontwikkeling van land en volk. Wie Eegie Sanie had dus 
voorall  een opvoedingsideaal. Ze wilde zelfbewuste mensen vormen, die vrij 
zoudenn zijn van de koloniale last. Mensen die in staat zouden zijn om hun eigen 
cultuurr te waarderen, te vormen en te vervolmaken (veredelen zoals ze dat 
noemden).. Wie Eegie Sanie heeft haar boodschap willen uitdragen en haar vor-
mingsideaall  willen realiseren door verschillende activiteiten te organiseren. 
Binnenn Wie Eegie Sanie waren er verschillende specifieke groepen of kringen 
actief:: de scholings- en vormingsgroep die zich vooral met vormende activitei-
tenn bezighield, de toneelgroep, die verschillende toneelstukken op de planken 
brachtt en de jeugdbeweging die zich bezighield met jeugd- en vormingswerk 
zoalss spel- en sportactiviteiten. Voorts heeft Wie Eegie Sanie congressen geor-
ganiseerdd om haar gedachtengoed breed uit te dragen. De toneelstukken waren 
veelall  gebaseerd op een historisch thema: de strijd van de Marrons tegen de sla-
vernij,, dus onderdrukking en uitbuiting. De heldhaftige strijd van de Marrons in 
hett verleden werd als voorbeeld gesteld voor de toen actuele strijd tegen het 
kolonialee bestuur. In de toneelstukken werden de noodzakelijke eigenschappen 
omm de strijd succesvol te kunnen voeren zoals moed, trouw, opofferingsgezind-
heid,, samenwerking en geloof in eigen kunnen, door de spelers vertolkt. Enkele 
toneelstukkenn waren: De geboorte van Boni, Basya Pataka, Tata Colin, Maswa, 
Dee Rivier en Katrusja. Om haar cultuurideaal te verwezenlijken moest Wie 
Eegiee Sanie opboksen tegen de heersende cultuurpolitiek, die erop gericht was 
dee Nederlandse cultuur onder de Surinamers te verspreiden. De assimilatiepoli-
tiekk van Nederland was erin geslaagd grote delen van de Creoolse bevolking te 
doenn geloven dat ze geen cultuur hadden en dat de Nederlandse cultuur supe-
rieurr en dus het ideaal was. De Nederlandse cultuur werd uitgedragen door het 
Cultureell  Centrum Suriname (CCS), zulks door middel van films, toneelstukken, 
muzieklessenn en bibliotheken. Het CCS beschikte over voldoende financiële 
middelen,, menskracht en apparatuur ter ondersteuning van haar beleid. Wie 
Eegiee Sanie moest haar cultuurideaal realiseren met zeer beperkte middelen. Het 
wass dan ook een ongelijke strijd. 

Dee aanvallen op de activiteiten van Wie Eegie Sanie kwamen van verschillende 
kanten.. In de eerste plaats van de geassimileerde Creoolse middenklasse, die van 
meningg was dat Wie Eegie Sanie terug wilde naar de "primitieve" cultuur. Op de 
tweedee plaats de kerken en met name de Evangelische Broedergemeente, die 
vreesdee dat Wie Eegie Sanie de mensen zou wegvoeren van het Christendom. In 
dee derde plaats de Hindostaanse politieke en culturele elite die het cultuurstre-
venn van Wie Eegie Sanie zag als een aanval op de Hindostaanse cultuur en be-
vorderingg van de dominantie van de Creoolse cultuur. 
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Ondankss deze tegenwerkingen werkte Wie Eegie Sanie gestaag verder aan het 
verwezenlijkenn van haar cultuurideaal. Hoewel Wie Eegie Sanie streefde naar 
hett veredelen van de gehele Surinaamse cultuur, bleef dit ideaal in de praktijk 
beperktt tot de Creoolse cultuur. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat de 
Creoolsee cultuur het meest getroffen is door de assimilatiepolitiek. Creolen voel-
denn het sterkst het gemis aan een eigen cultuurbeleving. Anderzijds waren de 
overigee bevolkingsgroepen niet ontvankelijk voor het cultuurideaal van Wie 
Eegiee Sanie en zagen ze dat als een aanval of beknotting van hun eigen culturele 
erfgoed.. Tot de successen van Wie Eegie Sanie behoort ongetwijfeld de (op-) 
waarderingg van het Sranantongo. Het spreken van deze taal was verboden op de 
scholenn en werd gezien als een teken van achterlijkheid en onontwikkeldheid. 
Doorr de activiteiten van Wie Eegie Sanie wordt het Sranantongo thans gehan-
teerdd in de media en is het spreken van deze taal ook bij officiële gelegenheden 
nuu heel normaal. 
KRA,, de intellectuele organisatie van het nationalisme, heeft zich vooral toege-
legdd op discussies en het doordenken van de gevolgen van het nationalisme voor 
dee Surinaamse samenleving. De deelnemers van KRA waren vooral studenten 
vann de middelbare c.q. universitaire- en lerarenopleidingen. KRA hield regelma-
tigg discussiebijeenkomsten en wist ook een aantal grote manifestaties, zoals Bigi 
Spikrii  en Kawina-uitvoeringen in het CCS te organiseren. 
Dee Nationalistische Beweging Suriname was de militante voorhoede van het 
politiekk nationalisme, de straatvechters, die het nationalisme op straat brachten. 
Zee was een actiegroep die ageerde tegen misstanden in de samenleving. Haar 
strijdmethodenn waren onder meer het verspreiden van pamfletten, het vragen 
vann aandacht van het publiek door straatdiscussies en het organiseren van pu-
bliekee bijeenkomsten en demonstraties. Door de Nationalistische Beweging Su-
rinamee werd in 1965 een Nationaal Jeugd Congres georganiseerd waaraan de 
meestee jongerenorganisaties deelnamen. Dit congres was een groot succes van-
wegee de ruime aandacht die de NBS met dit initiatief kreeg. De NBS hield onder 
meerr een betoging tegen het aanleggen van Nederlandse oorlogsschepen in de 
havenn van Paramaribo. De NBS heeft weinig schriftelijke documenten nagela-
ten,, maar haar acties trokken des te meer aandacht van het publiek en ook van de 
autoriteiten.. Bij verschillende gelegenheden zijn aanhangers van de NBS gear-
resteerdd wegens ordeverstoring. Sommige leden van de NBS zijn door de rechter 
veroordeeldd en zelfs van onderwijsinstellingen verwijderd. 
Hett kader van de nationalistische organisaties bediende zich van een breed scala 
aann middelen, van vorming en scholing tot demonstraties en acties. Toch kan 
niett ontkend worden dat de harde kern van de nationalistische organisaties in 
aantall  beperkt was en naar schatting zelden meer dan honderdvijftig personen 
heeftt geteld. 
Dee invloed van het nationalistische gedachtengoed is evenwel veel groter ge-
weestt dan het aantal actieve aanhangers doet vermoeden. Dit mag onder meer 
blijkenn uit de toegenomen waardering voor het Sranantongo, de waardering voor 
dee Surinaamse cultuur en de totstandkoming van de staatkundige onafhankelijk-
heid. . 

132 2 



5.. Van cultuur  naar  politiek: de parti j  van de 
Nationalistischee Republiek opgericht 

IkIk  werk niet alleen voor de onafhankelijkheid van India omdat de nationalist in mij de vreem-
dede overheersing niet kan tolereren, maar ook en vooral omdat de onafhankelijkheid volgens 
mijmij  de noodzakelijke voorwaarde voor sociale en economische verandering is. 

J.J. Nehru 

5.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk beschrijf en analyseer ik de overgang van het cultureel nationa-
lismee naar het politiek nationalisme. Door de oprichting van een op de onafhan-
kelijkheidd gerichte politieke partij veranderde het karakter van het Surinaams 
nationalisme.. Waar de nationalisten eerst slechts vanaf de zijlij n kritiek lever-
den,, werden ze nu medespeler in het politieke krachtenveld in Suriname met alle 
consequentiess van dien. 
Bijj  de oprichting van een eigen politieke partij, was het politieke speelveld reeds 
voorr een belangrijk deel afgebakend. De PNR werd opgericht in de periode van 
dee Verbroederingspolitiek" van J. Pengel en J. Lachmon.316 Dat was de grote 
coalitiee van de politieke leiders van Creolen en Hindostanen. Het feit dat de 
PNRR werd opgericht in de periode van de verbroederingspolitiek heeft belang-
rijkerijke gevolgen gehad voor de plaats van deze partij in de Surinaamse politiek. 
Dee PNR zou immers in staat kunnen zijn om een wig te drijven tussen de par-
tijenn in deze "grote coalitie'*. 
Politiekee partijen waren reeds vanaf 1946 ontstaan en hadden hun basis overwe-
gendd in de etnische groepen. Partij vorming op basis van ideologie was in Suri-
namee in die dagen geen bekend verschijnsel. De oprichting van een nationalisti-
schee partij vond dus plaats onder een ongunstig gesternte. De oprichting van de 
partijj  werd mede ingegeven door de verwachting van haar stichters dat de idea-
lenn van het nationalisme beter te verwezenlijken zouden zijn in een politieke 
partijj  die de mensen zou aanspreken. 
Inn dit hoofdstuk beschrijf ik vooral op welke wijze de Partij van de Nationalisti-
schee Republiek (PNR) werd opgericht, de structuur van deze partij en de ideolo-
giee die de partij uitdroeg. Ik analyseer de oorzaken en achtergronden van de 
overgangg van het cultureel naar het politieke nationalisme en bespreek de gevol-
genn hiervan voor de ontwikkelingen in de institutionele verschijningsvormen 
vann het nationalisme. 
Voortss ga ik in op verschillende acties van de partij en de maatschappelijke re-
actiess daarop. Ook zal haar deelname aan de verschillende verkiezingen worden 

3155 J. Nehru. Toward freedom. New York, 1941. p. 401. 
3166 P. Meel. Verbroederingspolitiek en nationalisme: het dekolonisatievraagstuk in de Surinaamse politiek. BMGN, 

1099 (1994), afl. 4, p. 638-659. ARA/KGS. inv.nr. 1206. Verslagen van vergaderingen PNR. 
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beschreven,, alsmede haar deelname in de regering Arron, die de onafhankelijk-
heidd op 25 november 1975, het belangrijkste doel van de nationalisten, heeft 
verwezenlijkt. . 

5.22 Het politieke partijwezen in Suriname 

Tussenn 1908 en 1926 werden in Paramaribo kiesverenigingen opgericht, die tot 
doeldoel hadden kandidaten voor te dragen ter verkiezing tot lid van de Koloniale 
Staten.. Twee belangrijke kiesverenigingen waren Eendracht Maakt Macht, die 
inn 1908 was opgericht en overwegend haar aanhang uit de middelklasse recru-
teerdee en de Surinaamsche Kiesvereeniging, een vereniging van planters.317 De 
ledenn van de kiesvereniging Eendracht Maakt Macht stonden kritisch tegenover 
eenn eenzijdige nadruk op de belangen van de groot-landbouw. De Surinaamsche 
Kiesverenigingg was daarentegen juist opgericht om de belangen van de groot-
landbouww te behartigen. Het is laatstgenoemde groep evenwel niet gelukt om 
invloedd op het kiezerskorps te krijgen. 8 

Dee Unie Suriname, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht, had ook de 
kenmerkenn van zo'n kiesvereniging en zou later opgaan in een politieke partij, 
dee Nationale Partij Suriname (NPS). De Unie Suriname stelde in 1945 voor om 
eenn delegatie naar Nederland te sturen om de autonomie van Suriname te be-
spreken.. Aangezien deze delegatie, vanuit etnisch gezichtspunt, eenzijdig Cre-
oolss was samengesteld, richtte een groep Hindostanen en Javanen in 1945 de 
Hindostaans-Javaansee Centrale Raad op om alsnog vertegenwoordigers van deze 
tweee bevolkingsgroepen in de delegatie opgenomen te krijgen. Deze Centrale 
Raadd is in 1947 opgegaan in de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij. 
Naa de Tweede Wereldoorlog kwam het partijwezen in Suriname tot volle ont-
wikkeling.. Het ontstaan van de belangrijkste partijen zal ik kort beschrijven. Als 
eerstee echte politieke partij kan de Moeslim Partij beschouwd worden, die in 
meii  1946 werd opgericht door een van de leden van de Centrale Raad, Asgar 
Karamatt Ali . De oprichting van deze politieke partij was ook een reactie op het 
feitt dat in de hiervoor genoemde delegatie geen Moslims vertegenwoordigd 
waren.. Deze politieke partij eiste algemeen kiesrecht en voorts vertegenwoordi-
gingg van Moslims in de delegatie, hetgeen op aandrang van de Nederlandse mi-
nisterr van Koloniën ook gebeurde.319 

Opp 13 februari 1947 werd door orthodoxe Hindoes de Surinaamse Hindoe Partij 
opgericht.. De Hindostaans-Javaanse Politieke Partij werd op 25 februari 1947 
opgericht.. De belangrijke voorman was de advocaat Jagemath Lachmon. Deze 
partijj  streefde naar autonomie, algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoor-

3177 Ph.A. Samson. Kiesverenigingen in Suriname. West-Indische Gids, 1947 en J.M.W. Schalkwijk. Colonial State-
formationn in Caribbean Plantation Societies, New York , Ithaca, 1994, p. 295 e.v. 

3188 R. van Lier . Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van Suriname. Deventer, 1971. p. 52. 
3199 P. Essed-Pengel. Het ontstaan van politieke bewegingen en politieke partijen in Suriname, 1929-1973. Amsterdam, 

19800 en F. Ormskirk . Twinti g jaar  NPS. Groei temidden van beroering. Paramaribo, z.j 
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diging.. Met het oog op de verkiezingen fuseerde deze partij op 16 januari 1949 
mett de Surinaamse Hindoe Partij en de Moeslim Partij tot de Verenigde Hin-
dostaansee Partij (VHP), die in 1973 de Vooruitstrevende Hervormings Partij 
gingg heten.320 De Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname (PBIS) (voorzitter 
S.M.. Hardjo)321 werd op 21 april 1947 opgericht als een specifieke Javaanse 
partij.. De partij is ontstaan uit het Comité Republiek Indonesia dat was opge-
richtt ter gelegenheid van de ondertekening van het Linggadjati-akkoord. Ook 
alss een specifieke Javaanse partij werd in 1947 onder leiding van Iding Soemita 
dee Kaum Tani Persatuan Indonesia opgericht (KTPI). Deze partij stelde zich tot 
doell  de inlossing van de belofte tot repatriëring van de Javanen naar Java. Op 24 
augustuss 1946 werd de Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV) opgericht 
doorr de RK priester J. Weidmann. Deze partij was een overwegend Rooms-ka-
tholiekee partij, die autonomie en algemeen kiesrecht voorstond. De Nationale 
Partijj  Suriname werd op 29 september 1946 opgericht. In deze partij domineer-
denn aanvankelijk de lichtgekleurde Creolen.3 De NPS kan gezien worden als 
dee politieke opvolgster van de Unie Suriname, omdat vele leden van de toenma-
ligee Unie Suriname overgingen naar deze politieke partij. De NPS was voorstan-
derr van autonomie, maar streefde geen algemeen kiesrecht na, doch een geleide-
lijkee uitbreiding van het bestaande census kiesrecht Deze visie was vooral inge-
gevenn door de vrees dat het machtsevenwicht zou worden gewijzigd als de Hin-
dostanenn en Javanen ook stemrecht zouden krijgen. Uit deze "moederpartijen" 
zijnn in de loop der jaren verschillende afsplitsingen ontstaan, die kleine partijen 
vormdenn die zich dan weer afzetten tegen de gevestigde partijen. Afsplitsingen 
vann de NPS waren onder meer: de Neger Politieke Partij (NPP) van D.P. Leetz 
enn S. Helstone, de Surinaamse Democratische Partij (SDP) van D. Findlay, de 
Partijj  Suriname (PS) opgericht in 1952 door W. Bos Verschuur en de Progres-
sievee Nationale Partij (PNP) opgericht in januari 1967 door J. Rens en de Pen-
dawaa Lima van de NPS'er Salem Somohardjo. Uit de VHP splitsten zich af de 

3200 Op 14 augustus 1966 had de parti j  ook de naam veranderd in Vatan Hitkar i Parti, hetgeen betekent: "Parti j  ter 
bevorderingg van het nationaal welzijn" . 

3211 Salürin Hardj o (1910-1993) schreef in de jaren dertig onder  het pseudoniem Bork Sark felle artikelen tegen de 
behandelingg van de Javaanse contractarbeiders door  het Koloniaal Bestuur. In 19S4 repatrieerde hij  samen met een 
groepp Javanen naar  Indonesië en stichtte daar  het dorp Tongar. Salürin Hardj o werd in 1948 in de Surinaamse 
delegatiee voor  de Rondetafelconferentie in Den Haag opgenomen als representant van de Javaanse 
bevolkingsgroep.. Zie hierover: K. Breunissen. Ik heb Suriname altij d lief gehad. Het leven van de Javaan Salikin 
Hardjo .. Caribbean Series 21, Leiden. 

3222 Het Linggadjati-akkoor d was de eerste politieke overeenkomst tussen de Nederlandse regering en de Republiek 
Indonesiëë om de onderlinge verhoudingen te regelen. Het werd gesloten te Linggadjati op 15 november  1946. Dit 
akkoordd hield onder  meer  in dat de republiek deelstaat zou zijn van de op te richten Verenigde Staten van 
Indonesië,, die met Nederland een Unie zouden vormen. Over  de uitvoering ervan kon geen overeenstemming 
wordenn bereikt en de Nederlandse regering zegde dit akkoord op, hernam haar  koloniale positie en begon 
vervolgenss met een koloniale oorlog, bij  de Nederlanders beter  bekend als eerste politionele actie. 

3233 De voormannen in de beginperiode van de NPS waren: mr.dr . J.A.E. BuiskooL de theoreticus en voornaamste 
woordvoerderr  van de parti j  inzake autonomie, de advocaat mr. G. van der  Schroeff, de journalist P. Wijngaarde en 
dee krantenredacteur  D. Findlay. 
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Actiegroep,, de Nickerie Onafhankelijke Partij (NOP), de Hernieuwde Progres-
sievee Partij (HPP) en de Basispartij voor Vrijheid en Democratie (BVD). Uit de 
KTPII  (Kaum Tani Persatuan Indonesia) en de PBIS (Pergerakann Bangsa Indone-
siaa Suriname = Unie van Indonesiërs in Suriname) ontstond in 1967 de Sarekat 
Rakjatt Indonesia (SRI), hetgeen betekent "vereniging van Indonesiërs" en de 
PPRSS (Partij Perbangunan Rakjat Suriname = Progressieve Partij voor de op-
bouww van Suriname). Na interne conflicten werd uit de PSV de Surinaamse 
Volkspartijj  (SVP) opgericht, die echter slechts korte tijd heeft bestaan.324 Af-
splitsingenn van politieke partijen vinden nog steeds plaats.325 Uit bovenstaand 
overzichtt blijkt, dat de partijen in Suriname zich ontwikkeld hebben rond religie 
enn etniciteit. In de loop der jaren is etniciteit de belangrijkste wervingsfactor 
gewordenn van de diverse politieke partijen. Het politieke bestel in Suriname 
wordtt gekenmerkt door326 etnische verzuiling van de partijen en consociational 
democracyy (waaronder spoils systeem en de verbroederingspolitiek). 
Hett begrip consociationalism3 7 is voor het eerst door Lijphart328 geïntroduceerd 
enn door Dew (1978) toegepast op de Surinaamse politieke verhoudingen. Op 
dezee theorie is kritiek geleverd. Er zijn in de literatuur ook bezwaren geopperd 
tegenn dit model en de toepassing hiervan op de Surinaamse politieke situatie. 
(Fernandes-Mendes,, 1986; Werners 1998; Derveld, 1999) Toch meen ik dat er 
enkelee elementen van dit model bruikbaar zijn om het politieke krachtenveld in 
Surinamee in hoofdlijnen te schetsen. Lijphart (1977:28) definieert het begrip 
"consociational"consociational democracy" als volgt: "Consociational democracy entails con-
spiciousspicious cooperation among elites of different communities to control the desta-
bilizingbilizing effects of open, ethnic competition. Furthermore consociationalism pos-
itsits that each community must subscribe to the notion of political autonomy for 
thethe other subcultures. Consociational democracy means government by elite 
cartelcartel designed to turn a democracy with a fragmented political culture into a 
stablestable democracy". Lijphart stelt dat de elites van de verschillende segmenten 
erinn slagen het land regeerbaar te houden door onderlinge compromissen te slui-
tenn en doordat de elites van de eigen achterban een grote mate van passiviteit en 
volgzaamheidd eisen. De kenmerken van een consociational democracy zijn vol-
genss Lijphart (1977): 

3244 Het waren de leden CR. Biswamitre, J. Emamiels en J. Wessels die werden geroyeerd als lid van de PSV. Hun 
rehabilitati ee vond plaats in 1971. 

3255 Volgens J. Sedney vermenigvuldigen Surinaamse politieke partijen zich als lagere organismen door  splitsing en 
deling.. In: J. Sedney. Kiezen en delen. Kritisch e analyse van het kiesstelsel en inrichtin g van de staat. Presentatie 
vann een functioneel alternatief Paramaribo, april 1980. 

3266 Zie over  de kenmerken van de Surinaamse politiek R. Derveld. Veranderingen in de Surinaamse politiek. In: OSO, 
Tijdschrif tt  voor  Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur  en geschiedenis. Themanummer Surinaamse politiek, 
1975-1998.. jrg . 18, nr. l.mei 1999. 

3277 Zie hierover: F. Derveld. Politieke mobilisatie en integratie van de Javanen in Suriname: Tamaredjo en de 
Surinaamsee nationale politiek. Groningen, 1982. B. Barry. The Consociational Model and its Dengers. European 
Journall  of Political Research, m, 4 (Dec. 1975). 

3288 A. Lijphart . Democracy in Plural Societies. A comparative exploration. New Haven and London, 1977. 
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1.. een regering gevormd door een grote coalitie van alle belangrijke segmenten 
uitt de plurale samenleving; 

2.. een de facto vetorecht voor iedere minderheidsgroep voor die belangen die 
alss vitaal voor die minderheid worden gezien; 

3.. evenredigheid als criterium voor politieke representatie, benoemingen in 
overheidsdienstt en allocatie van publieke middelen; 

4.. een hoge mate van autonomie voor elk (politiek/maatschappelijk) segment 
omm zijn eigen belangen te behartigen. 

Dezee kenmerken zullen we nu relateren aan het Surinaamse politieke bestel. 

5.2.11 Grote coalities van alle belangrijke segmenten 
Dee gedachte dat een coalitie van de verschillende maatschappelijke segmenten 
i.e.. bevolkingsgroepen noodzakelijk is om een stabiele democratie te vestigen, is 
doorr JA. Pengel verwoord in zijn toespraak tot de Staten van Suriname: "Al 
zouzou de Nationale Partij Suriname, wanneer ook, een meerderheid krijgen in Uw 
parlement,parlement, dan wil ik voor zij die na ons zullen komen nu reeds constateren, dat 
voorvoor het behoud van de eensgezindheid in ons land, de uitsluiting van grote be-
volkingsgroepenvolkingsgroepen zoals de Creolen, Hindostanen en Indonesiërs in Regering en 
Parlement,Parlement, tot funeste gevolgen zal leiden". In drie perioden, te weten van 1958 
tott 1973, van 1977 tot 1980 en met korte onderbrekingen van 1986 tot heden 
hebbenn de twee grootste segmenten op politiek gebied samengewerkt, al dan niet t 
aangevuldd met andere segmenten (de Javanen). De Hindostaanse bevolkings-
groepp bleef echter in de NPK-I periode (1973-1977) buiten de regeringscoalitie. 
Juistt in die periode, namelijk in 1975, is de Surinaamse onafhankelijkheid ge-
proclameerd.. Dat de Hindostanen, één van de drie belangrijkste maatschappe-
lijkee en politieke segmenten, op dat historische moment buiten de regering ston-
den,, heeft ernstige repercussies gehad voor de waardering en beleving van de 
onafhankelijkheidd voor de aanhang van de VHP. Lachmon, voorzitter van de 
VHPP en lid van het parlement, heeft de ideologie van de verbroederingspolitiek 
inn de Statenvergadering van 18 september 1958 als volgt geformuleerd: "Elk 
landland heeft een eigen bevolking. En wanneer wij de Surinaamse bevolking gade-
slaan,slaan, dan bestaat de Surinaamse bevolking voor het grootste deel uit drie be-
volkingsgroepen,volkingsgroepen, niet te veronachtzamen de andere bevolkingsgroepen die ook 
inin Suriname aanwezig zijn. Echter, bij de behandeling van een Regeringspro-
gram,gram, kan ik gerust zeggen, dat wij op het ogenblik kunnen spreken van drie 
bevolkingsgroepen,bevolkingsgroepen, die met elkander zullen en moeten samenwerken. En zo is 
het,het, M.d. V. dat de Surinaamse politiek niet dezelfde kenmerken zal vertonen als 
dede politiek in een ander land, bijvoorbeeld Nederland, Engeland of welk ander 

3299 VHSS. Staten van Suriname. Repliek van de Minister-President naar  aanleiding van de regeringsverklaring 
1967/1971. . 

3300 E. Azimullah. Jageroath Lachmon, een politieke biografie, Paramaribo, 1961. 

P.. Meel. Verbroedering en nationalisme: het dekotonisatievraagstuk in de Surinaamse politiek. In: Bijdrage en 
Mededelingenn betreffende de Geschiedenis der  Nederlanden, jrg. 109, nr. 4. 
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landland dan ook ter wereld. Suriname is een land op zichzelf; Suriname is een land 
waarwaar drie grote bevolkingsgroepen met elkaar als broeders hebben te leven. 
EnEn daarom M.d. V. kunnen wij onze politiek in vele opzichten niet vergelijken 
metmet een politiek van een ander land, waar u alleen één bevolkingsgroep hebt en 
erer onder die bevolkingsgroep verschillende partijen zijn. Indien de ene bevol-
kingsgroepkingsgroep de andere niet als vriend zou willen accepteren, dan is deze ge-
doemddoemd ten onder te gaan ". 

Verbroederingspolitiek:Verbroederingspolitiek: J. Lachmon en J. Pengel worden omhangen 
metmet mala 's 

Dezee verbroederingspolitiek, die het politieke leven in Suriname beheerste in de 
periodee van 1958-1967331, is naar mijn mening door de Hindostaanse en de Cre-
oolsee politici daarentegen verschillend geïnterpreteerd. De verbroederingspoli-
tiekk werd door de VHP-leiding vooral functioneel-instrumenteel benaderd. Ver-
broederingg hield samenwerking op politiek niveau in, waardoor er een gunstig 
enn stabiel klimaat kon ontstaan voor de ontwikkeling van de achterban, op cultu-
reel,, sociaal en economisch gebied (Breeveld, 2000:174-197). 
Ookk uit het uitgebreid interview van Roy Khemradj met J. Lachmon332 blijkt dat 
dee verbroederingspolitiek naar de opvatting van J. Lachmon niet meer was dan 
eenn politieke overeenkomst, een in beginsel niet-aanvalsverdrag tussen partijen 
enn niet een hecht ideologisch gefundeerde filosofie gericht op natievorming en 
integratie.. In het verlengde van deze interpretatie lag dan ook de opvatting die 
doorr J. Adhin is verwoord over cultuur in de multiculturele samenleving, de 

3311 In 1961 bij de Rondetafelconferentie begon de verbroederingspolitiek barsten te vertonen. Een afsplitsing van de 

VHP,, de Actiegroep deed de positie van de partijleider J. Lachmon wankelen. Hij besloot om niet mee te gaan met 

dee wensen van de andere coalitiegenoten de NFS en de PSV. 

3322 In het boek "Jagemath Lachmon, een politiek testament", 2002 
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"anekta"anekta men ekta, na akveshta", hetgeen betekent "eenheid in verscheidenheid, 
geenn uniformiteit".333 De Creoolse politici interpreteerden de verbroederings-
politiekk vooral in existentiële zin, waarbij het verbroederen een waarde op zich 
zouu zijn in de multiculturele samenleving. Verbroederen zou inhouden assimile-
ren,, cultureel versmelten, betrokken raken op eikaars culturele waarden en nor-
men.. Dit verschil in interpretatie bij de Hindostaanse en Creoolse politici heeft 
ertoee geleid, dat de Creolen de verbroederingspolitiek van Hindostanen zijn 
gaann opvatten als een dekmantel of rookgordijn voor en door de Hindostanen 
omm politieke, culturele en economische macht te verwerven.334 

Volgenss Meel (1999:198) was de verbroederingspolitiek voor Bruma weinig 
aanlokkelijkk aangezien deze ideologisch nauwelijks was "uitgewerkt", (cursive-
ringg E.M.) 
Dee verbroederingspolitiek was, zoals aangetoond, een stuk "real Politik" waar 
dee twee grootste etnische groepen op politiek vlak samenwerkten tot wederzijds 
voordeel.. In dit opzicht werd het ideologisch denken van de nationalisten als 
stoorzenderr beschouwd door zowel Pengel als Lachmon. 
Niett het ideologisch niet uitgewerkt zijn van de verbroederingspolitiek was voor 
Brumaa aanleiding om deze coalitie te wantrouwen, maar het conservatieve en 
behoudendee karakter ervan, waardoor op staatkundig gebied, i.e. de onafhanke-
lijkheid,, geen vooruitgang geboekt kon worden. 
Dee periode van de verbroederingspolitiek (1958-1967) heeft overigens wel ge-
zorgdd voor een redelijke mate van stabiliteit in de Surinaamse politiek. In de 
beginfasee van de verbroederingspolitiek, met name in de periode van de regering 
Emanuelss (1958-1962) was er sprake van duidelijke nationalistische tendensen 
inn de regering en daarbuiten. JA. Pengel, de sterke man achter de regering Ema-
nuels,, sprak zich in deze periode expliciet uit voor de onafhankelijkheid van 
Surinamee (Breeveld, 2000:221). Ook leden van het kabinet Emanuels, zoals F. 
Essed,, J. Sedney en ook S.D. Emanuels (premier), stonden sympathiek tegen-
overr het streven naar onafhankelijkheid en hadden contacten met (leden van) 
Wiee Eegie Sanie. Ook de nationalisten roerden zich, zoals gezegd, in deze peri-
odee door onder meer op 14 maart 1961 schriftelijk bij de regering aan te dringen 
opp de algehele onafhankelijkheid van Suriname en wel met ingang van 1 juli 
1963.. In dit verband merkt Meel (1998b:260) op dat: "due to pressure exercised 
byy WES and related groups like the Nationalistische Beweging Suriname 
(NBS),, Pengel and Lachmon gave the concept of fraternization, which was basic 
too their cooperation, a nationalist dimension". Deze bewering is op zichzelf niet 

3333 J. Adhin. Integratie en ontwikkeling. In: Mededelingen van het Surinaamse Museum, no. 50, jul i 1993, p. 32-39. 
3344 "Weet je wat het is" , onderbrak de gastheer  de urenlange gedachtenwisseling: "j e kunt de Hindostaan niet 

vertrouwen.. Weet je waar  wij  ze wel eens mee vergelijken? Met azema's. Een azema is volgens Afrikaanse 
overleveringg een enorme vleermuis, die in het oerwoud leeft; hij  valt mensen aan, zuigt hun bloed, maar  blaast 
intussenn in de wond, zodat de pijn wordt verdoofd. Dat doen de Hindostanen ook. Ze verdoven ons met het woord 

'verbroedering',, maar  intussen zuigen ze ons leeg [ ]" . In: F. Budike en B. Mungra. Creolen en Hindostanen. 
Houten,, 1976, p. 99. 
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onjuist,, doch geeft onvoldoende weer de complexiteit van de toen bestaande 
politiekee situatie. Deze complexiteit heeft enerzijds te maken met het oprecht 
verlangenn en streven van de regering Emanuels om te werken aan de natievor-
mingg en anderzijds het dwingend appèl van de strijdbare nationalisten (NBS), 
gerichtt op de onafhankelijkheid van Suriname. Om de natievorming te bereiken, 
poneerdee de regering Emanuels in haar regeringsverklaring van 1961: "De rege-
ringring stelt zich voor op korte termijn de nodige ontwerp-landsverordeningen in te 
dienendienen teneinde een Surinaamse vlag , het Surinaamse wapen en de nationale 
hymnehymne wettelijke grondslag te geven. Wanneer vlag, wapen en hymne eenmaal 
zijnzijn vastgesteld, zal worden bevorderd dat deze instellingen in de harten der 
bewonersbewoners van Suriname een diepe betekenis verwerven en door iedereen worden 
geëerbiedigd." geëerbiedigd." 
Meell  (1998:271), zich onder meer baserend op Ernst Haas, Gellner en Eric 
Hobsbawm,, betoogt dat nationale mythen van belang zijn in de fundering van 
hett nationalisme. Het begrip nationale mythen vertoont volgens hem gelijkenis 
mett het begrip "invented tradition" van Hobsbawm (1993:1), die hieronder ver-
staat:: "a set of practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules 
andand of a ritual or symbolic nature, which seek to incalculate certain values and 
normsnorms of behaviour by repetition, which automatically implies continuity with 
thethe past." Volgens Hobsbawm zijn "invented traditions, responses to novel 
situationssituations which take the form of reference to old situations, or which establish 
theirtheir own past by quasi-obligatory repetition ". 
Hobsbawmm (1983:9) onderscheidt drie soorten "invented traditions" die erop 
gerichtt zijn: 
•• sociale cohesie en collectieve identiteiten te bewerkstelligen; 
•• instituties en sociale hiërarchie te vestigen ofte legitimeren; 
•• om mensen te socialiseren in bijzondere sociale contexten. 
Eenn "invented tradition" moet volgens Hobsbawm dus een specifieke relatie 
hebbenn met het verleden. Meel (1998:271) noemt de Surinaamse vlag, het volks
liedd en het wapen vormen van "invented tradition". Naar mijn mening past 
Meel,, door deze voorbeelden, het concept "invented tradition" op onjuiste wijze 
toe.. De Surinaamse vlag had geen relatie met het verleden en werd bovendien 
doorr de nationalisten met gemengde gevoelens ontvangen of zelfs afgewezen, 
vanwegee de suggestie van etnische segregatie die de vlag uitstraalde. 
Hett Surinaams Volkslied was gebaseerd op een bekende melodie van een com
positiee die in 1876 was geschreven door de Friese onderwijzer J.C. de Puy (zie 
paragraaff 2.3.2). Van het wapen, bestaande uit twee Indiaanse schilddragers en 
eenn schip, met het devies "Justitia-Pietas-Fides", kan gezegd worden dat deze 
elementenn terug te voeren zijn op het zegel van de geoctroyeerde West-Indische 

3355 Deze vlag, bestaande uit een wit vlak met daarin 3 stenen, de verschillende bevolkingsgroepen voorstellende, die 
mett  elkaar  door  een zwarte band waren verbonden. Deze vlag was ontworpen door  Noni Lichtveld en E. Essed-
Fruin . . 
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Compagnie.. Na deze periode van de verbroederingspolitiek volgde een turbu-
lentee periode (met stakingen) tussen 1967 en 1973. Vervolgens een vrij hecti-
schee en chaotische periode rond de onafhankelijkheid (1973-1980). Door de 
militairee staatsgreep in 1980 kwam er een voorlopig einde aan de (democrati-
sche)) strijd om de macht tussen de politieke partijen. In onderstaande tabel wor-
denn de regeringscoalities in de periode 1949-2000 weergegeven: 

Samenstellingg van regeringscoalities in de periode 1949-2000 

Jaar r 
1949 9 
1951 1 

1955 5 
1958 8 
1963 3 
1967 7 
1969 9 
1973 3 
1977 7 
1980 0 

1987 7 

1990 0 

1991 1 

1996 6 

2000 0 

Coalities s 
NPSS (Cr) 
NPSS (Cr) 

PSS (Cr), SDP (Cr), PSV (Cr), KTPI (Jav) 
NPSS (Cr), PSV (Cr), VHP (Hind) 
NPSS (Cr), PSV (Cr), VHP (Hind), KTPI (Jav) 
NPSS (Cr), AG (Hind), SDP (Cr) 
PNPP (Cr), PSV (Cr), VHP (Hind), SRI (Jav) 
NPSS (Cr), PSV (Cr), PNR (Cr), KTPI (Jav) 
NPSS (Cr), PSV (Cr), HPP (Hind), KTPI (Jav) 
Militair ee coup 

NPSS (Cr), VHP (Hind), KTPI (Jav) 

Telefooncoup p 
NPSS (Cr), SPA (Cr), VHP (Hind), KTPI (Jav) 

NDPP (Cr), BVD (Hind), KTPI (Jav), OPDA 

NPSS (Cr), VHP (Hind), SPA (Cr), PL (Jav) 

ii  Naam coalitie 

11 Eenheidsfront 

jj  Samenwerkende partijen 

IPNP-Blok k 
jNat.. Partij Kom. NPK-I 
jNatt Partij Kom. NPK-ÏÏ 

|| Front (voor Democratie en 
11 Ontwikkeling) 

ii  Nieuw front (voor Democratie en 
ii  Ontwikkeling) 

jj  Nieuw front (voor Democratie en 
II  Ontwikkeling) 

5.2.22 Het vetorecht bij  vitale belangen 
Hett tweede kenmerk van "consociational democracy" dat Lijphart noemt, is de 
"mutuall  veto rule". Dit houdt in dat, indien in de coalitie beslissingen worden 
genomenn die de wezenlijke belangen van een bepaald politiek segment raken, 
datt segment een de facto vetorecht heeft. Naar mijn mening heeft deze regel 
veelall  een verlammende werking op de slagvaardigheid van een grote coalitie. 
Binnenn de Surinaamse politieke verhoudingen is dit onder meer gebleken tijdens 
dee besprekingen over de wijzigingen van het Statuut in 1961. De gehouden Ron-
detafelconferentiee is toen mede mislukt, omdat de VHP niet wilde meewerken 
aann het streven naar grotere zelfstandigheid van Suriname op buitenlands ge-
bied.3366 Een ander voorbeeld van de verlammende werking van de "mutual veto 
rule""  vormt de behandeling van recente plannen tot sanering van de Surinaamse 
economie. . 

3366 Een andere belangrijke oorzaak van het mislukken van de Rondetafelconferentie was dat de Nederlandse regering 
err  niets voor  voelde om Suriname grotere zeggenschap op buitenlands gebied te geven en daarbij  handig gebruik 
maaktee van de interne tegenstellingen tussen de NPS en de VHP. 
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Inn de regeringscoalitie van het Nieuw Front is het Structureel Aanpassings Pro-
grammaa een belangrijk thema geweest. Bij het nemen van de noodzakelijke 
maatregelenn om de economie te saneren, zijn de belangen van de "achterban" 
vann de politieke partijen in het geding. Sanering van het overheidsapparaat raak-
tee direct de belangen van de NPS, waarvan de aanhangers sterk in het over-
heidsapparaatt waren vertegenwoordigd. 
Hett treffen van saneringsmaatregelen zou de belangen van deze politieke coali-
tiegenoott dus relatief zwaarder treffen. Het voorstel tot invoering van onroerend 
goedd belasting om de inkomsten van de overheid te vergroten, riep daarentegen 
enormee weerstanden op bij de coalitiepartner de VHP. Deze coalitiegenoot was 
vann oordeel dat deze belasting vooral haar achterban zou treffen, die immers 
veell  onroerend goed bezat (grond). Tegen het privatiseren van overheidsbedrij-
venn waren de NPS en de SPA sterk gekant, vanwege de vrees dat kapitaalkrach-
tigee Hindostanen, veelal aanhangers van de VHP, die sterk vertegenwoordigd 
warenn in het bedrijfsleven, die bedrijven zouden opkopen en zodoende hun eco-
nomischee macht zouden versterken. Er is bijkans geen maatregel te bedenken 
diee niet de weerstand opriep van één der coalitiepartners. Het gevolg hiervan 
wass dat de stijl van regeren zich kenmerkte door besluiteloosheid, afwachten 
hoee de zaken zouden lopen, eindeloos overleg en geringe daadkracht. 
Hoewell  Lijphart (1977:37) opmerkt: "Each segment will  recognize the danger 
ofof deadlock and immobilism that is likely to result from an unrestrained use of 
thethe veto", moet worden geconstateerd dat dit gevaar zich op een aantal belang-
rijkerijke terreinen in de Surinaamse politiek heeft gemanifesteerd. 

5.2.33 Evenredigheid bij  politieke en bestuurlijk e representatie 
Hett derde kenmerk, namelijk de evenredigheid bij benoemingen en allocatie van 
overheidsmiddelen,, is in het Surinaams politiek bedrijf duidelijk aanwezig. Er is 
weliswaarr geen objectieve maatstaf voor het hanteren van het evenredigheids-
principe,, maar de verschillende politieke partijen zorgen ervoor dat bij benoe-
mingenn in openbare functies, zoals directeuren van departementen, diplomatieke 
vertegenwoordigers,, districtscommissarissen, terdege gelet wordt op de politieke 
achtergrondd van betrokkenen. Indien de betrokkene voldoet aan objectieve ge-
schiktheidseisen,, is er uiteraard geen enkel bezwaar tegen hantering van een 
zekeree mate van politieke evenredigheid bij benoemingen en het alloceren van 
middelen.. Integendeel, een dergelijk mechanisme bevordert de rechtvaardigheid 
enn daardoor de politieke stabiliteit. Problematisch wordt het echter als de poli-
tiekee kleur gaat prevaleren boven kwaliteitseisen. Het is in de politieke verhou-
dingenn van Suriname een veel voorkomend verschijnsel dat personen op hoge 
ambtelijkee posten worden benoemd, zonder te voldoen aan de vereiste kwalifi-
caties.. Dit heeft tot een verregaande verzwakking van het ambtelijk apparaat 

3377 Het Structureel Aanpassings Programma (SAP) werd door  het Internationale Monetaire Fonds (IMF ) voorgesteld 
omm de Surinaamse economie te saneren. Zie hierover  Coopers &  Lijbran d Deloitte. Een programma tot aanpassing 
enn structurele hervorming in Suriname, december  1990. 
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geleid.. Ook heeft dit systeem ervoor gezorgd dat gekwalificeerde personen, die 
hierdoorr werden gepasseerd, de overheidsdienst hebben verlaten of volstrekt 
gedemotiveerdd zijn geraakt en richting Nederland zijn vertrokken. 

5.2.44 Autonomie bij  behartiging van eigen belangen 
Hett vierde kenmerk, dat er sprake is van autonomie op bepaalde gebieden, doet 
zichh in Suriname in geografische zin niet voor. Wel is er een grote mate van 
autonomiee van een ministerie dat gekoppeld is aan een bepaalde politieke partij. 
Eenn ministerie dat beheerd wordt door bijvoorbeeld een minister van een Ja-
vaansee politieke partij zal bij benoemingen en het verstrekken van vergunningen 
dee voorkeur geven aan leden van de eigen Javaanse achterban. Deze vormen van 
politiekee mobilisatie worden het patronage- en het "spoilssystem" genoemd. 
Derveldd (1982) definieert deze begrippen als volgt: "Ze doelen op het verschijn-
selsel dat leiders van de politieke partijen aan de achterban materiële en immate-
riëleriële muidelen toebedelen in ruil  voor bewezen of nog te bewijzen diensten. Tot 
zulkezulke diensten behoort het uitbrengen van stemmen op leiders van die politieke 
partijen.partijen. In Suriname wordt dit verschijnsel "regelen " genoemd, dat is het aan-
stellenstellen van mensen in overheidsdienst, op basis van primair politieke loyaliteit. 
PolitiekePolitieke machthebbers treden in illegitieme ruiltransacties met het doel hun 
politiekepolitieke achterban tevreden te stellen ". Met de voorgaande paragrafen heb ik 
eenn schets gegeven van de politieke arena in Suriname. Deze schets acht ik 
noodzakelijkk als achtergrond om de oprichting van de PNR te kunnen plaatsen. 
Bijj  de oprichting van deze partij was het politiek krachtenveld reeds afgebakend 
enn de politieke cultuur uitgekristalliseerd. Hoe de nieuwe partij is ontstaan en 
welkee ontwikkelingen ze heeft doorgemaakt komt in de volgende paragrafen aan 
dee orde. 

5.33 De Parti j  van de Nationalistische Republiek als 
beginselpartij j 

NationalismNationalism is the most successful political ideology in human history. The process, problems 
andand frequent failures of national integration are of central importance in the contemporary 
world world 

AnthonyAnthony H. Birch 

5.3.11 De oprichting en organisatie van de PNR 
Dee Nationalistische Beweging Suriname richtte op grond van de politieke erva-
ringenn die waren opgedaan in Suriname (o.a. de kwestie Topibo en De Vrijheid) 
enn uit duidelijke irritatie en teleurstelling over het mislukken van de in Den 
Haagg gehouden Rondetafelconferentie, op 1 september 1961 de Partij van de 

3388 F.E.R. Derveld. Ethnicity , spoils, politics, migration and nationbuilding, 1965-1985. University of Suriname, 
Paramaribo,, 1996. Journal of Social Sciences, vol m, 1 + 2 (June + December). 

3399 A.H. Birch. Nationalism & national integration, London, 1989. p. 3. 
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Nationalistischee Republiek op. In tegenstelling tot wat door Meel (1994:652) 
wordtt beweerd, is het niet Bruma die besloot de PNR op te richten, maar werd 
hijj  door de acties van de strijdbare NBS'ers voor een voldongen feit van de op-
richtingrichting geplaatst (zie pamflet proclamatie 1 september 1961). Theo Uiterloo * 
zegtt in een interview: "We (de NBS'ers) waren ongeduldig en wilden niet wach-
ten.ten. We wilden niet langer discussiëren over de oprichting van een partij, maar 
dede daad direct bij het woord voegen. Bruma zou ons vanzelf wel volgen." 
Dee genoemde Rondetafelconferentie342 was de uitwerking van de overeenkomst 
tussenn de regeringspartijen NPS, VHP en PSV in december 1960 om een confe-
rentiee met Nederland en de Nederlandse Antillen te beleggen, teneinde een zelf-
standigerr positie te verkrijgen bij het behartigen van de eigen buitenlandse be-
trekkingen.. De leider van de NPS, Johan Pengel toonde zich in deze periode een 
sterkee voorstander van een grotere onafhankelijkheid van Suriname in het inter-
nationaall  verkeer (Breeveld, 2000:210). De Surinaamse delegatie wilde voor 
Surinamee zelfstandige lidmaatschappen van enkele internationale organisaties, 
mett behoud van het Koninkrijksverband. De wensen van Suriname konden naar 
hett oordeel van de Nederlandse delegatie niet verwezenlijkt worden, omdat on-
derr meer het Handvest van de Verenigde Naties en het Statuut van Bogota be-
paaldenn dat alleen soevereine staten tot lid konden worden toegelaten. De oppo-
sitiepartijenn in Suriname toonden zich tegenstander van Pengels streven naar 
groteree autonomie. Maar tijdens de Rondetafelconferentie zelf begon de VHP 
zich,, onder druk van de achterban in Suriname, behoudender op te stellen. Mede 
hierdoorr mislukte deze conferentie en werden er geen concrete resultaten ge-
boekt.. De Partij van de Nationalistische Republiek kondigde hierop aan, dat de 
onafhankelijkheidd van Suriname zou worden afgedwongen en wel uiterlijk op 
11 juli 1963, bij de 100ste herdenking van de afschaffing van de slavernij. 
Partijleiderr E. Bruma gaf te kennen dat zijn partij de onafhankelijkheid desnoods 
eenzijdigg zou uitroepen en een regering in ballingschap in het buitenland zou 
vormen,, indien de onafhankelijkheid op dat tijdstip nog geen feit zou zijn.343 

Hett heeft evenwel nog tot november 1975 geduurd, dus ruim twaalf jaar later, 
voordatt Suriname definitief de staatkundige onafhankelijkheid verkreeg. De 
PNRR maakte toen wel deel uit van de regerende politieke combinatie de NPK-I 
(Nationalee Partij Kombinatie). Het officiële motief voor de oprichting van de 
PNRR was: "het Surinaamse Volk een leidend lichaam te geven bij het voltooien 
vanvan de Nationalistische Omwenteling". De partij presenteerde zich als anti-
kolonialistischh en anti-communistisch. 

3400 ARA/KGS. inv.nr. 2844-2859, 2863, 2864. Ingekomen rapporten van politionele en militair e inlichtingendiensten 
houdendee verslagen van activiteiten van politieke groeperingen in Suriname, 1952-1961. 

3411 Interview met Theo Uiterloo op 12 februari 1995. 
3422 De Rondetafelconferentie werd op 29 mei 1961 in de Trëveszaal in Den Haag geopend. Hierover  handelt met 

namee hoofdstuk VI  van het proefschrift van P. Meel: Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-
Surinaamsee betrekkingen 1954-1961 Leiden, 1999. 

3433 E. Azimullah. Jagemath Lachmon. Een politieke biografie. Paramaribo, 1961. 
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Bijj  de oprichting van de partij werd het volgende pamflet uitgegeven: 

Proclamatie e 
vann 1 september  1961 

Dee Kerngroep van de NATIONALISTISCHE BEWEGING SURINAME 
heeftt na grondige bestudering van de huidige binnenlandse en buitenlandse 
politiekk van Suriname besloten tot oprichting over te gaan van een politieke 
partij,, welke de trotse naam zal dragen van: 

PARTIJJ VAN DE NATIONALISTISCHE REPUBLIEK (P.N.R.) 

Doell  van de oprichting is alle progressieve mannen en vrouwen alsmede de 
gehele,, Surinaamse JEUGD op te roepen tot samenbundeling in een goed 
georganiseerdee POLITIEKE PARTIJ, teneinde het SURINAAMSE VOLK een 
leidendd lichaam te geven bij het volbrengen van de NATIONALISTISCHE 
OMWENTELING. . 

Aann de heren E. A. GESSEL, Historicus, Mr. E. J. BRUMA, Jurist en Drs. F. MOLL, 
socioloog,, is het recht gegeven elk drie personen aan te wijzen, die naast hen zitting 
zullenn hebben in het HOOFDBESTUUR van de P.N.R. 

Dee Kerngroep van de N.B.S. vult dit HOOFDBESTUUR aan met nog drie leden. 

Hett Voorzitterschap van de Partij is heden aan de heer E. A. GESSEL aangeboden. 

Dee ORGANISATIE van de P.N.R. zal een zodanige zijn dat alle in Suriname 
voorkomendee Nationalistische Stromingen daarin hun politiek tehuis kunnen 
vinden. . 

Hett LIDMAATSCHA P kan zowel individueel als in groepsverband worden 
verkregenn en geeft recht op deelname aan de verkiezing van een 
DEFINITIEFF HOOFDBESTUUR en een representatief controlerend orgaan, 
dee PARTIJRAAD van de P.N.R. 

Paramaribo,, 1 September 1961 
voorr de N.B.S. H. Axwijk 

R.. Raveles 
Th.. Uiterloo 

PamfletPamflet van de proclamatie van de PNR 
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Dee PNR was anti-communistisch, omdat "het Nationalisme de materialistische 
wereldordewereldorde en de verinternationalisering van de wereld, waarnaar het commu-
nismenisme streeft, verwerpt evenals de klassenstrijd die de communisten voorstaan, 
dede vernietiging van de particuliere sector van de economie: iedere ondernemer 
moetmoet de gelegenheid hebben zijn ondernemingszin en capaciteiten te ontplooien, 
tottot nut van zichzelf en de gehele Natie" ?u 

Hett besluit tot oprichting van een nationalistische politieke partij, werd niet door 
allee nationalisten onderschreven. Vooral de overgang van het cultureel nationa-
lismee naar het politiek nationalisme stuitte op weerstand binnen de eigen gelede-
ren.. Een der prominenten uit het cultureel nationalistische kamp Joseph (Sep) 
Tamm richtte, zoals we eerder zagen, een eigen vereniging Wie na Wie op, als 
tegenhangerr van Wie Eegie Sanie. Tam was lid van de politieke partij de NPS 
enn ging niet mee met de overstap naar de politiek. 
Ookk Hugo Overman, één der oprichters van Wie Eegie Sanie in Nederland en 
laterr in Suriname een der prominenten, was van oordeel dat het nog te vroeg was 
voorr een nationalistische politieke partij. "De oprichting van de PNR was een te 
vroegvroeg geboren kind dat weinig levenskansen had" aldus Hugo Overman.345 

Frankk Essed, destijds minister van Opbouw in het kabinet Emanuels (1958-
1962),, stond sympathiek tegenover de activiteiten van Wie Eegie Sanie en was 
eenn regelmatige gast op de bijeenkomsten. Hij stelde voor om van overheids-
wegee een terrein ter beschikking te stellen aan deze organisatie voor een eigen 
centrumm waardoor ook fysiek een duidelijk onderscheid zou kunnen worden 
gemaaktt tussen het cultureel streven, zoals uitgedragen door Wie Eegie Sanie, 
enn de politieke activiteiten van de op te richten partij. Dit plan is nimmer gerea-
liseerd,, omdat Bruma hierin een poging tot "verdeel en heers" zag van de 
NPS.3466 Curieus is dat ook E.A. Gessel, aan wie het voorzitterschap van de PNR 
werdd aangeboden, geen voorstander was van de oprichting van een eigen partij. 
Hijj  was van oordeel dat het nationalisme het best gediend zou zijn door aanslui-
tingg te zoeken bij de grote volkspartij de NPS. In een brief van 18 september 
19611 aan Charles Defares schreef Gessel:347 "Bij  mij staat vast, dat ik nooit (on-
derstrepingg E.A.G.) met deze onvolwassen jongens (bedoeld wordt de leden van 
dee NBS, E.M.) in zee zal gaan en dat is nu nog mijn standpunt. Naar mijn me-
ningning is de zaak een doodgeboren kind, omdat er geen program is. Na die vrijdag 
(bedoeldd wordt vrijdag 2 september, de dag na de oprichting van de PNR), is 
toentoen men merkte dat ik er niet achter stond, de zaak volkomen uit het nieuws en 
nana 17 dagen, vandaag dus, niet meer genoemd. De kranten hebben de zaak ook 
doodgezwegen." doodgezwegen." 

3444 Manifest "Vie r  jaar  Nationalistische Opmars", nieuwsbrief 16 februari 1966. 

3455 Interviews H. Overman op 8 juni 1995, H. Eersel op 17 april 1995 en J. Pinas op 20 mei 1996. 
3466 Interview H. Overman op 15 februari 1995. 

3477 Deze brief van E.A. Gessel, d.d. 19 september  1961, is mij  welwillend door  dr. Hans Breeveld ter  beschikking 
gesteld. . 

146 6 



Inn augustus 1960 was Gessel naar Suriname teruggekeerd. Zijn bedoeling was 
lidd te worden van de NPS en die partij van binnenuit om te vormen tot een mo-
dernee politieke partij. Zijn conceptie was dat Pengel in het centrum van de partij 
dee macht zou hebben en het evenwicht zou houden tussen de linkervleugel onder 
leidingg van E.J. Bruma en de rechtervleugel onder leiding van W. Lim A Po. 
Zelff  zou Gessel als ideoloog en deskundige op de achtergrond blijven; hij ambi-
eerdee geen openbare politieke functie. Deze conceptie is door zowel J.A. Pengel 
alss EJ. Bruma afgewezen. Gessel stond alleen in zijn poging een brug te slaan 
tussenn de Weidestraat (het bolwerk van de PNR) en de Wanicastraat (het bol-
werkk van de NPS), wat dan ook niet lukte.348 

Eenn andere prominente nationalist uit de Wie Eegie Sanie-periode in Nederland, 
dee taalkundige H. Eersel, was van oordeel dat de tijd nog niet rijp was voor de 
stapp naar de praktische politiek. Hij was van mening dat eerst op andere gebie-
denn aan de bewustwording moest worden gewerkt. Zo zou eerst aandacht moe-
tenn worden besteed en gewerkt moeten worden aan de culturele, economische en 
politiekee bewustwording van het volk.349 

Eenn van de ondertekenaars van het proclamatiemanifest, H. Axwijk , was even-
minn voorstander van de oprichting van een politieke partij, maar zou in de min-
derheidd zijn geweest toen het besluit werd genomen. Hij was van oordeel dat er 
eerstt gewerkt moest worden aan het verkrijgen van een groter draagvlak binnen 
maatschappelijkee organisaties.350 Ook Bruma zelf heeft in eerste instantie, na 
zijnn terugkeer in Suriname, aansluiting gezocht bij de NPS. De aanvragen van 
dezee nationalisten om lid te worden van deze politieke partij zijn door het per-
soonlijkk ingrijpen van partijleider J.A. Pengel consequent getorpedeerd. Het 
aanbodd van het voorzitterschap van de PNR heeft E.A. Gessel in een politiek-
maatschappelijkk moeilijk parket geplaatst. Enerzijds was hij geen voorstander 
vann de oprichting van een nationalistische partij en kon hij dus het voorzitter-
schapp niet aanvaarden, anderzijds werd hij door dit aanbod voor de leiding van 
dee NPS waarvan hij het lidmaatschap ambieerde, onacceptabel. Voor de verdere 
politiekee loopbaan van Gessel hebben deze gebeurtenissen verregaande conse-
quentiess gehad. Hoewel er dus bij verschillende partijen en personen twijfels 
warenn over de noodzaak van en het tijdstip voor een op te richten politieke par-
tij ,, werd spoedig het eerste bestuur geformeerd.351 De leiding van de PNR be-
lasttee een commissie met de formulering van de doelstellingen, de grondbegin-
selenn en de constitutie van de partij.352 

3488 R. Dobm. Wan monki fri , bevrijdin g en strijd . Paramaribo, 1969; en interview met E.A. Gessel op 28 februari 
1995. . 

3499 Interview met drs. H. Eersel op 5 februari  1997 en in R. Dobm. Wan Monki tri , bevrijdin g en strijd . Paramaribo, 
1969. . 

3500 Interview met H. Axwij k op 12 december  1998. 
3511 Van dit eerste bestuur  maakten deel uit: E. Bruma (voorzitter), R. Raveles, D. Refos, Th. Urterloo en 

R.. Westerborg. 

3522 In deze commissie hadden zitting; mr. Eddy Hoost, Theo Uiterloo, Robin Raveles, Desi Refos en Frans 
Menckeberg. . 
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Bijj  de oprichting van de Partij van de Nationalistische Republiek werd uitge-
gaann van de volgende beginselen:353 

•• "De partij van de Nationalistische Republiek proclameert plechtig het be-
sluitsluit een einde te maken aan de koloniale ordening van de Surinaamse sa-
menleving.menleving. De Surinaamse natie is door deze ordening in een toestand 
vanvan voortdurende ondergeschiktheid gebracht. De eenwording van het Su-
rinaamserinaamse volk wordt er door belemmerd; de Surinaamse mens vervreemdt 
vanvan zijn vaderland en zijn historie. Hij en zijn door de Voorzienigheid ge-
schonkenschonken hulpbronnen zijn door deze ordening tot objecten van uitbuiting 
gemaakt. gemaakt. 

•• De partij stelt zich daarom ten doel leiding te geven aan de strijd van het 
SurinaamseSurinaamse volk om erkenning van de rechtsgelijkheid van de Surinaamse 
natienatie met alle andere naties ter wereld. De partij van de Nationalistische 
RepubliekRepubliek is van oordeel dat dit onterend stelsel zich zelfheeft overleefd en 
hethet de historische taak van de Surinaamse natie is de volledige vernietiging 
vanvan het kolonialisme in dit gedeelte van Guyana thans ter hand te nemen. 
VoortsVoorts om leiding te geven aan het streven, de Surinaamse natie tot groter 
glorieglorie te voeren, de Surinaamse mens wederom te winnen voor zijn land, 
zijnzijn volk, zijn cultuur en historie, en om een geordende samenleving te 
scheppenscheppen die soeverein, onafhankelijk, vrij  van vrees en uitbuiting zal zijn. 

•• Ter verwezenlijking hiervan acht de Partij van de Nationalistische Repu-
bliekbliek het noodzakelijk dat de Surinaamse mens, voor het bepalen van zijn 
standpuntstandpunt ten opzichte van alle gebeurtenissen en verschijnselen een vast 
enen juist uitgangspunt heeft, dat voor hem een bindende wet voor iedere 
handelwijzehandelwijze zal zijn. De partij acht de leer van het nationalisme dit is de 
leerleer van de voortdurende veredeling van de natie, een zodanig uitgangspunt 
enen heeft daarom deze leer aanvaard als grondslag voor de politieke orde-
ningning van de Partij en de door haar voorgestane samenleving van vrije 
evenwichtigeevenwichtige en oprechte mensen". 

Dee Partij van de Nationalistische Republiek was dus gegrondvest op drie begin
selen: : 
1.. een einde maken aan de koloniale verhoudingen i.e. de onderschikking van 

Surinamee aan Nederland; 
2.. de voorhoedepartij zijn in het proces van dekolonisatie; 
3.. de leer van het nationalisme verheffen tot de leidende ideologie in het deko

lonisatieproces--

3533 De Constitutie van de Partij Nationalistische Republiek, PNR Uitgave. Afdeling Nieuws en Publikatiedienst. 

3544 De constitutie van de PNR is ontworpen door een vooifoereidingsgroep, bestaande uit: E. Hoost, Th. Uiterloo en F. 

Menckeberg. . 
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Vanuitt deze beginselen kwam de partij tot formulering van de volgende doel-
stellingen: : 
1.. het bevorderen van de rechtsgelijkheid van de Surinaamse Natie met alle 

anderee naties en de opheffing van elk stelsel, dat deze rechtsgelijkheid in de 
wegg staat; 

2.. het bevorderen van gelijke bescherming door de wet bij het nastreven van 
maatschappelijkk en geestelijk welzijn; 

3.. het bestrijden van iedere onrechtvaardig maatschappelijk stelsel; de partij 
beschouwtt als zodanig elk stelsel, dat de maatschappelijke goederen en gees-
telijkee waarden niet ongehinderd toegankelijk maakt voor ieder of dat tot ge-
volgg heeft dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden; 

4.. het bestrijden van racisme als in strijd met de waardigheid van de mens en de 
Surinaamsee Natie en het onvermoeid streven naar integratie der rassen in het 
openbaree leven; 

5.. het beëindigen van het kolonialisme, de neokolonialistische praktijken, het 
imperialismee en elk streven dat het imperialisme in de wereld kan dienen. 

Dee partijorganisatie moest in staat worden gesteld te functioneren op basis van 
dezee beginselen en de geformuleerde doelstellingen realiseren. 
Dee hier gepresenteerde organisatiestructuur is afgeleid van de constitutie van 
dezee partij: 
•• het hoogste gezag van de Partij berust bij de Partij conventie die jaarlijks 

wordtt gehouden op een tijdstip liggend tussen 15 augustus en 15 september. 
•• de algehele leiding van de Partij  is in handen van de Partijleider die wordt 

bijgestaann door het Partijkabinet. 
Dee Partijleiding wordt gevormd door de Partijleider en het Partijkabinet 
waarinn vijf personen zitting hebben. 
Hett partijkabinet bestaat uit de volgende functies: 
-- de Algemeen Secretaris; 
-- het Hoofd van het Politiek Bureau; 
-- het Hoofd van het Wetenschappelijk Bureau; 
-- het Hoofd van het Bureau voor Buitenlands Zaken; 
-- het Hoofd van het Bureau Economie en Financiën. 

•• een constitutionele functie van de partij is onverenigbaar met enige rege
ringsfunctie.. De zittingsperiode van de Partijleiding is vier jaren. 

Dee basiseenheid van de Partij is het Partijcentrum , dat door of vanwege de 
Partijleidingg wordt opgericht. 
Dee Partijcentra hebben tot taak de bewoners uit de eigen omgeving voor te lich
tenn omtrent de nationalistische grondbeginselen en de politiek van de Partij. 
Iederr centrum staat onder leiding van een door de Partijleiding aangewezen cen
trumleiding.. Ieder lid van de partij kan kaderlid worden als hij aan bepaalde 
criteriaa voldoet. 

149 9 



Hett kader van de Partij heeft tot taak de politiekvoering in nationalistisch revo-
lutionairee geest bij de Surinaamse jeugd te propageren en de Partijleiding bij te 
staann in de uitvoering van de Partijbesluiten. 
Hett kader kiest zelf zijn Kaderleider die aan de Partijleiding verantwoording 
verschuldigdd is. Iedere constitutionele functie van de Partij is onverenigbaar met 
hett Kaderlidmaatschap. 
Dee PNR bracht aldus drie vernieuwende elementen in de organisatie van een 
politiekee partij. De Partij van de Nationalistische Republiek wilde zich met deze 
regelss onderscheiden van andere politieke partijen. 
Dee vernieuwingen hielden in: 
a)) dat een constitutionele functie van de Partij  onverenigbaar  is met enige 

Regeringsfunctie. . 
Dee partij was van oordeel dat de partij haar taak moest kunnen vervullen, 
zelfss wanneer functionarissen van de partij regeringsfunctionarissen waren 
geworden.. De partij zou de eigen regeringsfunctionarissen moeten kunnen 
corrigeren,, als zij de beginselen van de partij uit het oog zouden verliezen. 
Dee partij was van oordeel dat op deze wijze de eenheid van Volk en Rege-
ringg op een gezonde democratische basis zou plaatsvinden. Het Volk zou de 
mogelijkheidd krijgen om via de partij zijn regering of nationalistische rege-
ringsfunctionarissenn te controleren. 

b)) dat het kaderlid dat tot het vervullen van een constitutionele functie ge-
roepenn werd, zou ophouden kaderlid te zijn. 
Alss motivering van deze regel werd aangevoerd dat het kader de belangrijke 
taakk heeft gekregen van opvoeder van de Surinaamse jeugd door de deugden 
vann trouw, moed, eerlijkheid, verdraagzaamheid en discipline over te dragen. 
Hett moest mogeüjk zijn dat partijfunctionarissen konden optreden als het ka-
derr naar hun oordeel die taak niet juist zou verrichten. Een kaderlid dat ge-
roepenn zou worden om de Partij op een bepaalde wijze te dienen, moest ge-
heell  vrij zijn in zijn verhouding tot het kader. 

c)) dat het bekleden van meer  dan één constitutionele functie niet was toege-
staan. . 
Mett deze regel wilde de partij elke vorm van machtsconcentratie onmogelijk 
maken.. Het vetorecht dat aan de leden van de partijleiding door de constitutie 
werdd toegekend, zou hierdoor volledig tot zijn recht moeten komen. 

d)) dat waarneming van enig constitutionele functie niet langer  dan één jaar 
zouu mogen duren. 

Dezee vernieuwende elementen in de partijstructuur zijn zeker niet consequent 
toegepast. . 
Dee partijleider, E. Bruma, die Statenlid werd in 1969 en minister van Economi-
schee Zaken in 1973, behield zijn functies in de partij. Dit gold eveneens voor 
kaderledenn die lid der Staten van Suriname werden. 
Ookk hier bleek dat de praktijk sterker was dan de leer. De behoefte om de touw-
tjess binnen de partij in handen te houden, verhinderde dat de democratische 
principess ten volle werden uitgevoerd. 
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Dee publieke oprichtingsbijeenkomst van de PNR vond plaats op 18 maart 1962 
inn theater Bellevue te Paramaribo bij haar eerste openbare vergadering. De ver-
gaderingg stond onder leiding van dr. R. Elsenhout en werd door een duizendtal 
personen,, waaronder veel jongeren bezocht. Tijdens deze bijeenkomst stelde 
Eddyy Bruma, onder luid applaus, de datum voor de onvoorwaardelijke soeverei-
niteitsoverdrachtt en de afkondiging van de onafhankelijkheid op 1 juli 1963. Op 
dezee vergadering werden ook de partijvlag en het partijembleem onthuld.355 

Dee strategische en tactische strijdmethoden van de PNR als politieke partij ston-
denn toen nog niet vast. Enerzijds zou overreding en overtuigingskracht als mid-
dell  moeten worden aangewend, anderzijds zou actievoering volgens het model 
vann de NBS deel uitmaken van de strijdmethoden van de PNR. De juiste balans 
zouu zich gaandeweg ontwikkelen. 
Meell  (1994:653) meent dat de PNR de strijd tegen het kolonialisme bij voorkeur 
viaa het creëren van conflictsituaties voerde. De suggestie die hier ten onrechte 
wordtt gewekt is, dat het de PNR was die conflictsituaties creëerde, terwijl naar 
mijnn mening de koloniale verhoudingen in zichzelf conflictueus waren. Deze 
inherentee conflicten werden door de PNR aangegrepen om hun doelstellingen 
overr de dekolonisatie te verwezenlijken. 
Reedss kort na de eerste openbare vergadering van de PNR vond een krachtme-
tingg plaats tussen de PNR (E. Bruma) en de NPS (J. Pengel). 
Hett leiderschapsprincipe is volgens Meel heel belangrijk voor de nationalisten, 
hetgeenn blijkt uit hun literaire traditie (Meel, 1999:201) en ook tot uiting komt in 
dee interne partijstructuur van de PNR (Meel, 1999:222). In het beginselpro-
grammaa van de partij zou zijn vastgelegd dat de algehele leiding bij de partijlei-
derr berustte. Dit is naar mijn mening een eenzijdig en ongenuanceerd beeld van 
zowell  de literaire traditie als van het leiderschap van de PNR. 
Opp literair gebied lag het accent zeker niet alleen op het thema van leiderschap, 
maarr kwamen ook andere thema's zoals vaderlandsliefde, onderlinge hulpbe-
toon,, moed en opofferingsgezindheid aan de orde. 
Inn het beginselprogramma van de PNR werd het hoogste gezag gelegd bij de 
partijconventiee en de leiding van de partij berustte bij de partijleider die werd 
bijgestaann door een partijkabinet. De partijleider is verantwoording schuldig aan 
dee partijleiding. In theorie, dus volgens het beginselprogramma, was er een de-
mocratischee structuur, die in Surinaamse politieke verhoudingen uniek was. 

3555 De vlag en bet symbool van de PNR, de DRAI ATI , werden ontworpen door  Jack Pinas. Hij  ontwierp ook de 
Surinaamsee vlag, die voor  bet eerst beeft gewapperd bij  de soevereiniteitsoverdracht op 25 november  1975. 
Tenn onrechte vermeldt Meel (in zijn proefschrift) niet de drai-ati als logo van de partij , maar  "een uitgestrekte arm 
mett  gebalde vuist die vernietigend uithaalt" . 
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Organogramm van de 
Parti jj  van de Nationalistische Republiek 

Partijconventie e 
Jaarlijksee bijeenkomst: 
a)) afvaardiging door partijcentra: 

•• 1 lid op 150 financiële leden; 
b)) zonder stemrecht, maar verplicht tot het bijwonen: 

•• alle kaderleden, parlementsleden en ministers van de partij 

Dee krachtmeting had haar ontstaan in de stakingen bij de bauxietmaatschappij 
Suralcoo , waar de arbeiders hogere lonen en betere sociale voorzieningen eis
ten.. De arbeiders hadden Bruma als adviseur aangewezen, maar het lukte niet 
omm voldoende steun van de Moederbond, waarvan J. Pengel de voorzitter was, 
tee verkrijgen en erkenning door de leiding van het bedrijf. In deze eerste 
krachtmetingg moest Bruma het onderspit delven. Pengel, die zich het gevaar van 
dee PNR bewust was, begon een kruistocht tegen de ideologie van de PNR, het 
"rodee gevaar, het communisme". Pengel was van oordeel dat het rode gevaar 
eenn halt moest worden toegeroepen en vroeg om militaire assistentie van Ne
derland.. Pengel gebruikte deze campagne om twee doelen te bereiken. Hij wilde 
hiermeee de PNR verdacht en daardoor onschadelijk maken en hij wilde Neder
landd en Amerika onder druk zetten om meer economische hulp aan Suriname te 
verlenenn door te wijzen op het dreigend gevaar van het communisme. 
Eenn tweede krachtmeting tussen J. Pengel en E. Bruma had betrekking op de 
transmigratiee van de Bosnegers uit Ganzee vanwege de aanleg van de stuwdam 
tee Brokopondo. De Bosnegers die weigerden om te transmigeren naar de trans
migratiedorpenn Klaaskreek en Nieuw Ganzee, hielden demonstraties en schre
venn petities naar de regering. 

3566 De bauxietbonden waren in Suriname erg belangrijk vanwege het vitale belang van de bauxietsector voor de 
economie.. Deze sector was de kurk waar de economie op dreef. 
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Beginn november 1965 ging een groep Bosnegers onder leiding van Arthur Licht 
(Toelinga)) naar Eddy Bruma om juridische bijstand. Bruma verklaarde zich be-
reidd om hen te helpen en zou eventueel een proces tegen de regering aanspan-
nen.3577 Ook in deze krachtmeting moest E. Bruma het onderspit delven. 

53.22 De ideologie van de Parti j  van de Nationalistische Republiek 
Brumaa gaf zijn visie op het Surinaams nationalisme in een interview als volgt 
weer:3588 "Het nationalisme moet gezien worden als de basis voor de omwente-
lingling die het kolonialisme zal vernietigen. Het kolonialisme heeft bij ons -en 
overal-overal- een aantal karakteristieken gebracht: geringschatting van zichzelf, ver-
heerlijkingheerlijking van alles wat van het buitenland komt, schaamte voor zijn eigen ras, 
zijnzijn eigen huidskleur". Wij, de nationalisten, zijn van mening dat een verande-
ringg die met het nationalisme gebracht wordt, hier polair tegenover staat De 
nationalistischee revolutie die wij doorvoeren, zal ook een einde aan de uitbuiting 
moetenn maken. Voor ons heeft het nationalisme een sociale inhoud. Het is geen 
puurr ideële aangelegenheid, men moet het zien als een principe dat zich op alle 
terreinenn voordoet. In feite is het nationalisme terug te brengen tot een enkele 
zin:: dat datgene wat van jou is, ook werkelijk van jou is. Ik geloof dus ook in de 
noodzakelijkheidd van nationalisaties. Wij zijn geen voorstanders van emotionele 
nationalisaties.. Wij nemen het risico van een plotselinge ineenstorting niet, maar 
datt heeft met het beginsel niets te maken. Dobru legt in zijn omschrijving van 
hett nationalisme meer de nadruk op het cultureel element, het veredelen van 
Wiee Eegie Sanie, ons eigen cultuurgoed. 
Brumaa gaat in zijn omschrijving van het nationalisme veel verder. Hij onder-
scheidtt aan het nationalisme drie aspecten: cultureel, sociaal en economisch. Het 
nationalisme,, schrijft Bruma in een kadercursus, "is in wezen een kwestie van 
gevoel.gevoel. Wanneer wij uitsluitend met het verstand zouden werken, zouden wij 
geengeen gevoelsbinding kunnen hebben met de eigen natie ". 
Voorhoeve,3599 een goede vriend van Bruma, die sympathiek stond tegenover het 
nationalisme,, merkte op: "Het nationalisme van Bruma is buitengewoon nuttig 
geweestgeweest als reactie. Maar het is eng als er een positieve politiek op gebouwd 
gaatgaat worden". Het economisch aspect van het Surinaams nationalisme was vol-
genss H. Rusland360 onvoldoende uitgewerkt. "Wat ons tot vandaag achtervolgt, 
isis dat het Nationalistische stelsel nooit gekomen is tot een uitgewerkte economi-
schesche visie. Bruma heeft het wel geprobeerd, maar hij is er nooit mee klaar geko-
men".men". Volgens Bruma bleek al spoedig dat deze materie moeilijk toegankelijk 
wass voor de leden. Het lag in de bedoeling om een vervolg hierop te schrijven, 
waarbijj  meer aandacht zou worden besteed aan de economische aspecten van het 

3577 B. Scholtens. Bosnegers en overheid in Suriname. De ontwikkeling van de politieke verhoudingen 1651-1992. 
Afdelingg Cultuurstudies Minov. Paramaribo, 1994. p. 131. 

3588 In een vraaggesprek met het blad Vri j  Nederland van 1 januari 1966. 
3599 J. Voorhoeve. In: Vri j  Nederland, jrg . 36,22 november  1975. 
3600 H. Rusland. In: Vri j  Nederland, jrg . 36,22 november  1975. 
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nationalisme.. Bruma merkte op dat hij reeds 
wass begonnen met een boekje hierover, maar 
datt hij stuitte op het probleem van het ont-
staann van een natie/volk: "Ik kon eigenlijk 
nietniet verder alvorens dit probleem te hebben 
opgelost.opgelost. Eerst zou moeten worden uiteenge-
zetzet hoe de natie ontstaat en daarna zou aan 
dede orde moeten komen hoe de natie op een 
bepaaldebepaalde manier bij het economisch proces 
betrokkenbetrokken moet worden. De economie zou 
gebaseerdgebaseerd moeten zijn op de totale bevolking 
enen dus op de verschillende etnische groepen 
inin hun maatschappelijke context. Een natio-
nalistischenalistische economie zou verbonden moeten 

E.E. Bruma, partijleider van de PNR ziJn °™ de verschillende etnische groe-
penpen ". 

Inn het voorwoord van De opmars van het nationalisme schreef hij:362 "De wer-
kendekende klasse voortgestuwd door het enthousiasme van de nationalistische intel-
ligentsialigentsia begint zich te bevrijden van het traditionele defaitisme en zoekt, in 
tegenstellingtegenstelling tot de vroegere vrees om zich onder leiding van de eigen mensen te 
stellen,stellen, nu hulp en leiding van de jonge Surinamer. De herwaardering van de 
arbeidarbeid die door de nationalisten wordt voorgestaan, is voor de werkende Suri-
namernamer een stimulans om de praktische ervaring in het bedrijf opgedaan, te com-
pleterenpleteren door theoretische scholing". 
Volgenss Bruma staat aan het begin van de wereldbeschouwing van het nationa-
lismee DE NATIE, waaronder wordt verstaan de twee-eenheid van Land en Volk. 
Bodemm en volk beïnvloeden elkaar wederzijds en zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.. Geen van de beide samenstellende delen van de natie kan wegvallen 
zonderr dat het andere deel zijn betekenis verliest. Een volk kan slechts de bena-
mingg volk waard zijn wanneer het door zijn culturele activiteit aan enig woeste 
grondd een hogere bestemming geeft. Dit geschiedt wanneer het volk de grond in 
dee meest uitgebreide zin van het woord bebouwt, dat wil zeggen tot een eeuwige 
getuigeniss maakt van het feit dat het aan dit specifieke gedeelte van de aardbol 
zijnn lot verbonden heeft. Nationalisme houdt derhalve in het veredelen van deze 
beidee niet van elkaar te scheiden delen, land en volk. Het filosofisch nationa-
lismee stelt zich tot doel de veredeling van land en volk. Het scheppen en bewa-
renn van verhoudingen in de wereld, die dit doel bevorderen is een middel. Nati-
onalismee is volgens Bruma dan ook: de veredeling van de "De NATIE", dat is 
Landd en Volk tezamen. 

3611 Interview met Bruma op 23 april 1998. Volgens Bruma had hij reeds wat voorwerk verricht en op papier gezet, 

maarr hij heeft dat niet afgemaakt. 

3622 E. Bruma. De opmars van het nationalisme, de Nationalistische Ideologie, deel I. Paramaribo, 1960. 
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Brumaa maakt een onderscheid tussen het instinctief nationalisme en het filoso-
fischh nationalisme. Het instinctief nationalisme kent slechts een emotioneel be-
paaldd wereldbeeld, waarin de "wereld" niets meer betekent dan de enge natio-
nalee gemeenschap en het eigen volk. Het filosofisch nationalisme is de rationali-
seringg van het instinctieve nationalisme. Tussen het instinctief nationalisme en 
hett filosofisch nationalisme bestaat geen kloof die zich niet laat overbruggen. 
Hett is daarom, volgens Bruma, de taak van de filosofisch nationalist om door 
scholingg de uitbarstingen van het instinctieve tot een minimum te beperken en er 
tevenss voor te waken dat ook in de eigen nationalistische opvattingen het puur 
emotioneel,, op de natie gerichte handelen niet anders gezien wordt dan als het 
primitieve,, nog niet ontsloten stadium, dat door scholing langs rationele lijnen 
tott ontsluiting dient te worden gebracht. Het nationalisme is een verschijnsel dat 
gefundeerdd is in het emotionele. Het filosofisch nationalisme brengt echter een 
emotionelee geladenheid met zich mee, zonder welke karaktertrek men zou gera-
kenn tot een kosmopolitische wereldbeschouwing, zonder dynamische kracht, wat 
ookk elk "internationalisme" zou blijken te zijn wanneer daaraan het nationalis-
tischh fundament zou ontbreken. Over de relatie tot het kolonialisme merkt Bru-
maa op: "het afstervende kolonialisme en het prille nationalisme zijn twee we-
reldbeschouwingen,reldbeschouwingen, die in een en dezelfde periode met elkaar vervlochten zijn, 
enen waarvan de laatste -het prille nationalisme- evenzeer tegen het afstervende 
kolonialismekolonialisme strijdt tot zelfbehoud als de eerste -het laat kolonialisme- strijdt 
tegentegen het prille nationalisme met hetzelfde doel Het nationalisme, de renaissan-
cece van het eigene, dat immers ten grondslag ligt aan de eisen van het volk in de 
nadagennadagen van het kolonialisme betekent namelijk een verwerping van de elite als 
geestelijkegeestelijke leidende klasse in de samenleving". 
Zowell  diegenen die doelbewust op vernietiging van de cultuur van het gekoloni-
seerdee volk uit zijn als degenen die het uit de staat van "achterlijkheid" wilden 
helpenn door het de zegeningen van de westerse cultuur deelachtig te doen wor-
den,, leidden tot geringschatting van het eigene en het begeren van westerse 
normenn in de plaats daarvan. Het voornaamste kenmerk van de gekoloniseerde 
menss is: onderwaardering van het eigene. 
Bijj  de gekoloniseerde mens ontwikkelde zich schaamte over de eigen cultuur, 
godsdienst,, ras en andere kenmerken, en ook gebrek aan geloof in eigen capaci-
teiten,, zelfs in die gevallen waarin de gekoloniseerde zich kon verheugen in een 
gelijkwaardigee vorming als de kolonisator. Volgens Bruma acht het opportunis-
tischee nationalisme haar doel reeds bereikt wanneer landskinderen de vreemde-
lingg in leidende functies vervangen; het eerste doel van het bewuste nationa-
lismelisme echter is slechts dan bereikt wanneer de nieuwe staat gevestigd is. De 
politiekee ontwikkeling van de nationalistische staat in wording loopt derhalve, 
uitgaandee van de koloniale status, via een of meer stadia van soevereiniteit in 
eigenn aangelegenheden naar volledige onafhankelijkheid. Het moment waarop 
hethet volk het besluit zal nemen zelf zijn eigen lot te bepalen door te verklaren dat 
hethet zich tot een zelfstandige, onafhankelijke staat zal constitueren, is het grootse 
momentmoment in de geschiedenis van een volk. 
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Iss dit moment bereikt, dan zal het volk -en het volk alleen- beslissen op welke 
wijzee het zich zal inrichten: hoe het zijn interne nationale aangelegenheden zal 
regelenn en op welke wijze het zijn betrekkingen met andere naties geregeld 
wenstt te zien. 
Opvallendd is dat Bruma niet nader ingaat op het begrip 'Volk" en er als het ware 
vanzelfsprekendd van uitgaat dat er reeds sprake is van een Surinaams volk. 
Hierdoorr veronachtzaamt hij een van de wezenskenmerken van de Surinaamse 
bevolking:: het bestaan van verschillende etnische of bevolkingsgroepen i.e. de 
pluraliteitt van de Surinaamse samenleving. Een meer sociologische analyse van 
dee Surinaamse samenleving ontbreekt geheel in zijn boek. Door die pluraliteit 
overr het hoofd te zien, kon hij snel de verdenking op zich laden alleen de Cre-
oolsee bevolkingsgroep voor ogen te hebben. De ideologie van de nationalisten is 
doorr sommigen dan ook gekenschetst als etno-nationalistisch waarmee bedoeld 
werdd dat het nationalisme van Wie Eegie Sanie en de PNR een strikt Creools 
nationalismee is geweest. Zo betoogt Gowricharn (1980):363 "First of all, the 
PNRPNR could not make a breakthrough to other ethnic parts of the population be-
causecause it remained highly Creole chauvinistic in orientation". Ook Ramsoedh 
(1993)) is van oordeel, dat de PNR teveel een Creools karakter droeg hetgeen, tot 
afwijzingg door de andere bevolkingsgroepen heeft geleid. De PNR wordt door 
hemm gekwalificeerd als een raciaal beperkte, ideologisch onderontwikkelde en 
internationaall  geïsoleerde stroming.364 

Naastt het etno-nationalisme staat het territoriaal nationalisme dat het accent legt 
opp het bereiken van de politieke, culturele en morele aspiraties binnen een be-
paaldd territoir. Bruma heeft in zijn nationalistische ideologie vooral verwezen 
naarr de Bodem (het territoir Suriname) en het Volk dat dit territoir bewoonde als 
dee constituerende elementen van het nationalisme. Onder Volk verstond hij im-
pliciett alle bevolkingsgroepen die zich in Suriname bevinden. Terecht kan ge-
steldd worden dat in de ideologische benadering van de PNR te weinig is uitge-
gaann van die sociale werkelijkheid, de multi-etnische samenleving. De nationa-
listenn verwachtten als te vanzelfsprekend dat alle bevolkingsgroepen zich zou-
denn scharen achter hun culturele en morele idealen. Dat Creolen op dit gebied 
hett voortouw hadden genomen, werd als een toevallige historische bijkomstig-
heidd gezien en niet als een principieel etnisch gegeven. Groot was dan ook de 
teleurstellingg toen bleek dat de nationalistische idealen niet werden gedeeld door 
dee andere bevolkingsgroepen en zelfs werden verketterd als te zijn gericht tegen 
dee nationale belangen en bovendien communistisch geïnspireerd. 
Opp deze kritiek antwoordde Bruma: "De sociale werkelijkheid van Suriname is 
evenwelevenwel dat er verschillende bevolkingsgroepen zijn, die een eigen traditie en 
cultureleculturele achtergrond hebben. Iedere etnische groep kan aan het nationalisme 
deelnemendeelnemen met zijn eigen bagage, zoals cultuur en religie. De religieuze ver-

3633 R.S. Gowricharn The decolonization of Surinam. In: Caralbisch Forum, jrg . 1, nr. 1, januari 1980. 
3644 H. Ramsoedh. De geforceerde onafhankelijkheid. In: OSO, Tijdschrif t voor  Surinaamse taalkunde, letterkunde, 

cultuurr  en geschiedenis, april 1993, jrg . 12, nr. 1. 
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schillen,schillen, tot uiting komend in waarden en normen en maatschapijvisie hebben 
consequentiesconsequenties voor het maatschappelijk handelen. In feite zagen de nationalis-
tenten zich voor een taak gesteld waarvan ze achteraf moesten concluderen dat ze 
die,die, gelet op hun culturele achtergrond, niet goed aankonden. Ze misten de cul-
tureleturele bagage (kennis, kunde, vaardigheden) om met ander etnische groepen het 
nationalismenationalisme te verwezenlijken. Dit heeft niets te maken met niet willen, we con-
staterenstateren gewoon dat wat we ook deden, het ons gewoon niet lukte". Meel 
(1999)) laat zich in zijn proefschrift betrekkelijk kritisch uit over de nationalisti-
schee ideologie zoals die is beschreven in de "opmars van het nationalisme". 
Naastt kritiek op de opbouw van dit geschrift: "de tekst is verdeeld in hoofdstuk-
kenn waarvan de volgorde tamelijk willekeurig lijkt " en "er is geen zorgvuldig 
opgebouwdd betoog, waarvan de nationalistische ideologie stapsgewijs en vol-
genss een duidelijk patroon uiteen wordt gezet" (p. 220), geeft hij onder meer de 
volgendee inhoudelijke kritiek: 
•• Bruma zou in zijn geschrift uitgaan van een historisch determinisme, waarbij 

dee koloniale fase altijd door een nationalistische fase wordt gevolgd; 
•• Bruma stelde de Surinaamse ontwikkeling voor als een bijna metafysisch 

process waardoor hij hoopte de overwinning van het nationalisme als onver
mijdelijkk te kunnen presenteren; 

•• Bruma maakte veelvuldig gebruik van abstracties om zijn betoog een weten
schappelijkk cachet te geven en hij vermeed verwijzingen naar de concrete 
Surinaamsee situatie. Het beredeneerde karakter dat hij het nationalisme wilde 
toedichten,, contrasteert echter nogal met de bezwerende frasen over de on
vermijdelijkheidd van de geschiedenis; 

•• aan de nationalistische leer zijn zekere irrationele, wellicht zelfs mythisch te 
noemenn elementen te onderscheiden. 

Meell (1999) verklaart de onevenwichtigheden in de nationalistische ideologie, 
deelss uit het onvermogen van Bruma een sluitende politieke filosofie te con
strueren,, deels uit de wat geforceerde poging de beweging als een onontkoom
baarr alternatief voor de gevestigde politieke partijen te presenteren. Ten dele 
heeftt Meel gelijk, het ontwikkelen van een nationalistische ideologie voor de 
Surinaamsee situatie, vereiste sociologische, historische, filosofische en economi
schee kennis. Deze aspecten klinken in onvoldoende mate door in de door Bruma 
gepresenteerdee nationalistische ideologie. Uit de literatuur (Kedourie, 1960; 
Smith,, 1973; Breuilly, 1985; Birch, 1989) blijkt echter, dat nationalisme geen 
eenduidigee ideologie heeft en de kleur aanneemt van de omgeving waarin het 
zichh bevindt. 
Nationalismee in de landen van de Derde Wereld is een reactie geweest op het 
kolonialisme.. Bruma ziet dan ook het vestigen van de onafhankelijke staat Suri
namee als het hoogste doel van het nationalisme. Het nationalisme werd door 

3655 Interview met Bruma op 23 april 1998. 
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hemm gezien als een noodzakelijke voorwaarde om zich te ontdoen van de kolo-
nialee overheersing, om de eigen waarden te ontwikkelen en de Surinaamse staat 
tee vestigen. Dat Bruma geen sluitende politieke filosofie heeft weten te con-
struerenn is op zichzelf correct, maar het was ook niet zijn intentie om dat te 
doen.. Bovendien blijkt dat over het nationalisme als ideologie überhaupt geen 
sluitendee filosofie bestaat en naar mijn mening ook niet te construeren valt, gelet 
opp het veelvormig karakter van dit historisch en politiek fenomeen. Meel (1999) 
onderbouwtt niet waarom er sprake zou zijn van: "een geforceerde poging" en 
welkee de "irrationele elementen" in de nationalistische leer zouden zijn. 
Hett betoog van Bruma probeerde aannemelijk te maken dat: 
•• het nationalisme noodzakelijk is om de onafhankelijke staat Suriname te 

vestigen; ; 
•• het nationalisme tot doel heeft de veredeling van volk en bodem, dus de na

tie; ; 
•• het filosofisch nationalisme de gerationaliseerde vorm is van het emotioneel, 

instinctieff nationalisme; 
•• het kolonialisme de ontwikkeling en voortgang van de natie in de weg stond; 
•• het noodzakelijk was om een horizontaal assimilatieproces op gang te bren

gen,, gericht op alle culturen in de samenleving. 
Tochh is in Suriname niet opvallend gereageerd op de ideologische uitgangspun
tenn van het nationalisme van de PNR. Er zijn geen politiek-ideologische weten
schappelijkee verhandelingen bekend over deze ideologie. Had dit te maken met 
dee weinig ontwikkelde traditie in Suriname om schriftelijk te reageren op het 
gedachtengoedd van een ander, of was dit een veelbetekenend negeren van wat 
werdd gezien als ideeën van de tegenstander? Er zijn niettemin twee andere en 
ouderee reacties in Nederland bekend op de ideologie van het Surinaams natio
nalisme.. In 1963 schreef Günther in het maandschrift van de PvdA een artikel 
waarinn hij zijn oordeel gaf over het Surinaams nationalisme. Dit oordeel is 
bepaaldd negatief en vermoedelijk ingegeven door rancune over zijn eerdere par
ticipatiee in de nationalistische groepen en zijn verstoorde relatie met Bruma. Het 
artikell wemelt van onjuistheden en insinuaties. Hij beweert ten onrechte en ver
moedelijkk om dit nationalisme bij de Nederlanders in een kwaad daglicht te stel
lenn ""dat het Surinaams nationalisme onder sterke Duitse invloed staat, omdat de 
voornaamstevoornaamste leidende figuren, zoals Bruma, Haahnat, Raveles, Pinas, e.a. zijn 
grootgebrachtgrootgebracht onder de vleugels van de zending der Evangelische Broederge-
meentemeente (Hernhutters). Op de voorgrond werd gesteld de superioriteit van het 
DuitseDuitse kennen, kunnen en denken. De opkomst van Hitler ging niet ongemerkt 
aanaan de zendelingen voorbij. Zelfs brachten ze het hakenkruissymbool onder de 
boslandbewonersboslandbewoners ". 
Dezee beweringen zijn onjuist. De Evangelische Broedergemeente heeft niet 
gesympathiseerdd met het Hitlerregime en ook van een invloed van Hitler's 

3666 G. Günther. Het Surinaams nationalisme. In Socialisme en democratie, jrg . 1963, p. 287-286. 
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ideologiee op het Surinaams nationalisme is nimmer iets gebleken. Günther's 
beweringenn ontstijgen het niveau van kwaadsprekerij niet als hij betoogt dat de 
voornaamstee ideoloog van het Surinaams nationalisme, Eddy Bruma, gedurende 
dee oorlog enige tijd wegens pro-Duitse (Hitler-)activiteiten geïnterneerd is 
geweest.. 7 Günther vervolgt zijn gekleurde analyse: "Zonder Hitler of Marx bij 
namename te noemen, werken de nationalisten volgens een gegeven patroon met de 
bedoelingbedoeling een fascistische dictatuur in te stellen met de Creolen aan de top ". Hij 
concludeertt "dat wij in Suriname niet te doen hebben met een links, maar met 
eeneen rechts extremisme. Het is begrijpelijk dat een voortgaande ontwikkeling van 
zozo 'n beweging in een democratisch bestel de nodige onaangename gevolgen met 
zichzich zal brengen. Een politieke overwinning van het nationalisme in Suriname 
zouzou tot gevolg hebben, dat de Creoolse groep aan de macht kwam met een 
straffestraffe semi-militaire organisatie onder een Creoolse dictator. Door de eigen 
structuurstructuur van de nationalistische ideologie zouden de gevolgen zijn: 
1.1. scheiding van en onderdrukking van Surinamers van andere dan Creoolse 

afkomst; afkomst; 
2.2. uitwijzing van vreemdelingen en oorlogsdreiging tegen de buurstaten; 
3.3. een ondergang van het land door de ontwikkeling ten aanzien van de boven-

genoemdegenoemde punten. " 
Dee invloed van dit artikel op de sociaal-democraten in Nederland is moeilijk na 
tee gaan. Het is wel een feit dat van die zijde weinig of geen sympathie is ge-
toondd voor het Surinaams nationalisme. Zo merkte J. den Uyl in de Tweede Ka-
merr op: "[.....]  dat het streven naar onafhankelijkheid in de jonge staten soms 
plotselingplotseling explosief hm worden en de Nederlandse Regering daarop dient te zijn 
bedacht.bedacht. Dat is ook mijn inzicht en ik dacht, dat ook wat dat betreft met name 
SurinameSuriname nog wel eens verrassingen in zich kon bergen. Ik wijs erop -dat wil ik 
aantekenen-aantekenen- dat van de nationalistische stromingen, die hij (het kamerlid Lank-
horst,horst, E.M.) met name heeft genoemd, die van de PNR in Suriname op het ogen-
blikblik naar het mij voorkomt bijzonder onaantrekkelijke kanten vertoont, met na-
meme een ideologische ondergrond heeft, die in strijd is met de notie van demo-
cratie.cratie. Daarom hecht ik er des te meer aan, dat de Nederlandse Regering, al-
thansthans bij haar houding tegenover wat zich in Suriname ontwikkelt, zich richt op 
hetgeenhetgeen door de democratisch gekozen vertegenwoordigers naar voren worden 
gebrachtgebracht f.....]".26* 
Off  het artikel van Günther debet is aan de geringe aandacht valt niet met zeker-
heidd te zeggen, maar het is wel waarschijnlijk dat de opname ervan in genoemd 
maandbladd aangeeft dat het nationalisme in Suriname niet op steun van de so-
ciaal-democratenn in Nederland kon rekenen. Prins (1977)369 omschreef het Suri-
naamss nationalisme als een "Afrikaans" georiënteerdsubnationalisme. 
Hijj  stelt onder meer dat "het de "donkergekleurde " de meest Afrikaans-bloedige 

3677 In hoofdstuk 2 heb ik aangegeven wat de reden was van de gevangenneming van Eddy finuna in 1943. 
3688 Tweede Kamer, zitting 1962-1963,46e vergadering, 21 februari 1963,6900, blz. 756. 
3699 J. Prins. Aantekeningen over  Suriname's politieke leven. In: Anti-Revolutionair e Staatkunde, jrg . 47, p. 211-213. 
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vleugelvleugel van de NPS is, waarin deze "filosofie" aanhang vindt en wint. Terwijl 
eeneen der punten in de ideologie is, dat nationalisme rassengelijkheid zou preken, 
merktmerkt men in Suriname al spoedig op, dat deze ideologie vooral aantrekkelijk-
heidheid heeft voor de donkergekleurde Creolen en de "lichtgekleurde" afstoot. In 
haarhaar tegenwoordige fase is de uit deze filosofie voortgekomen beweging, hoe 
zeerzeer (ogenschijnlijk of werkelijk) bedoeld als een voor alle Surinamers geldende 
ideologie,ideologie, antithetisch ten opzichte van het Westen en de westere waarden, ten 
opzichteopzichte van het Christendom en de kerk, ten opzichte van de "blanken" en Ne-
derland,derland, het rijksverband en het Vorstenhuis, antithetisch ook tegenover de Hin-
dustanidustani 's ". 
Güntherr noch Prins kan sympathie opbrengen voor de nationalistische ideologie 
vann Bruma c.s. Hun argumenten zijn niet gebaseerd op kennis van het nationa-
lismee in het algemeen noch van het Surinaams nationalisme in het bijzonder, 
maarr hebben de geur van verdachtmakingen, bangmakerij en bevatten soms 
pertinentee onjuistheden en verzinsels. Ook Meel (1994:652) geeft als zijn me-
ningg te kennen dat de politieke standpunten van de nationalisten weinig gearti-
culeerdd waren en ook vaag, waardoor het imago van de partij duidelijk werd 
geschaad.. Volgens hem was "ongrijpbaarheid en mystificatie" enerzijds een 
kwestiee van tactiek en anderzijds een manier om het onvermogen te verhullen 
eenn doordachte politiek te formuleren. De PNR zou volgens hem in dit opzicht 
niett wezenlijk verschillen van de NPS of VHP. Meel onderbouwt deze bewerin-
genn niet met de nodige gegevens. Maar nog daargelaten het feit dat Meel zijn 
beweringenn niet documenteert, toon ik aan dat de nationalisten wel in staat wa-
renn om hun politieke standpunten en ideologie duidelijk te articuleren. Dit in 
tegenstellingg tot de NPS en de VHP, die een politiek bedreven die gebaseerd 
wass op etniciteit en niet op ideologische grondslag. De PNR echter was een ide-
ologischh georiënteerde partij, die streefde naar staatkundige zelfstandigheid van 
Suriname. . 
Dee ideologie die Bruma heeft beschreven in zijn boekje, lijk t opvallend veel op 
dee pleitrede van Soekarno voor de landraad te Bandoeng 70, hoewel deze rede 
systematischerr van opzet en indrukwekkender van toon is. Het is mij met be-
kendd of Bruma bij het schrijven van zijn boekje de pleitrede van Soekarno kende 
enn daarvan gebruik heeft gemaakt. Soekarno gebruikte ook het begrip "instinc-
tieff  nationalisme". Hij schreef onder meer: "Daarom wakkert de PNI het natio-
nalismenalisme aan; van een sluimerend nationalisme maakt zij het tot een levend na-
tionalisme,tionalisme, van een instinctief nationalisme tot een bewust nationalisme, van een 
statischstatisch tot een dynamisch nationalisme, nationalisme, kortom: van een negatief nationalisme 
tottot een positief. Met dit positief nationalisme wil en kan het Indonesische volk 
zichzich de materiële en geestelijke voorwaarden scheppen tot het onafhankelijke 
bestaanbestaan ". Het geschrift van Bruma bevat nagenoeg dezelfde strekking. 

3700 Ir. Soekarno. Indonesië klaagt aan! Pleitrede voor den landraad te Bandoeng op 2 december 1930. Amsterdam: De 

Arbeiderspers,, 1931. 
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Omm het nationalisme te bevorderen, zag Soekarno drie wegen (trimoerti): 
•• het volk erop wijzen dat het een groots verleden heeft; 
•• het bewustzijn versterken dat het heden duister is; 
•• aan het volk het zuiver en helderlichtend verschijnsel van de toekomst tonen 

enn de wegen die leiden naar deze met belofte vervulde toekomst. 
Impliciett heeft ook Bruma naar mijn mening geprobeerd het Surinaams nationa
lismee langs deze drie wegen te bevorderen, al heeft hij dit minder expliciet ver
woordd dan Soekarno in zijn pleitrede. De eerste weg: het volk wijzen op een 
grootss verleden, deed Bruma via toneel, onder andere met het stuk De geboorte 
vann Boni, door te wijzen op het heldhaftig optreden van de Marrons, die zich 
tijdenss de slavernij de vrijheid hadden bevochten. De tweede weg werd bewan
deldd door te wijzen op het verstikkende van het kolonialisme, het zelfrespect dat 
doorr het kolonialisme werd vernietigd. De derde weg was voor Bruma de reali
seringg van de staatkundige onafhankelijkheid als een noodzakelijke voorwaarde 
voorr groei en ontwikkeling van land en volk. 

5.44 Deelname aan verkiezingen en andere politieke activiteiten 

5.4.11 Deelname aan verkiezingen 
Dee PNR heeft vanaf haar oprichting tot aan 1980 vijf maal aan de algemene 
verkiezingenn voor het parlement deelgenomen. In 1963 voor de eerste maal en 
bijj de daarop volgende verkiezingen in 1967 zonder dat een kandidaat tot lid van 
hett Parlement werd gekozen. Pas bij de derde verkiezingen waaraan werd deel
genomenn (in 1969) werd partijleider E. Bruma in het Parlement gekozen. In 
19733 ging de PNR in de Nationale Partij Kombinatie (NPK) de verkiezingen in. 
Inn 1977 ging de PNR weer alleen de verkiezingen in, nadat ze uit de NPK was 
gestoten.. In 1980 was de partij door interne tegenstellingen verscheurd en ging 
eenn deel, onder leiding van F. Derby, een progressieve alliantie aan met enkele 
linksee progressieve partijen in het Arbeidersfront. Een ander deel onder leiding 
vann R. Raveles ging een alliantie aan met de VHP. Deze laatstgenoemde verkie
zingenn hebben door de staatsgreep van de militairen op 25 februari 1980 geen 
voortgangg gevonden. 

5.4.1.11 De eerste deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1963 
Dee Partij van de Nationalistische Republiek nam op 27 maart 1963, nog geen 
tweee jaar na haar oprichting, voor de eerste keer deel aan de verkiezingen. Aan 
dezee verkiezingen namen ook deel het Actiefront, waarin waren verenigd de SDP, 
dee Actiegroep, de NOP en de SVP. De NPSS en de PSV kwamen uit met een ge
zamenlijkee lijst. De VHP zou deze lijst in de hoofdstad steunen, maar haar kiezers 
adviserenn om daarnaast hun stem uit te brengen op de VHP-partijlijst met een 
olifantt als symbool. Een soortgelijke afspraak maakte de NPS met de VHP in de 
buitendistricten,, waar de VHP voor het eerst geconfronteerd werd met de opko
mendee Aktiegroep. De KTPI zou de NPS-PSV combinatie en de VHP steun bie
den,, waar zulks nodig mocht zijn. De PNR-kandidaten in de hoofdstad trokken 
niett meer dan gemiddeld 2000 stemmen per kandidaat. De leider van de PNR, mr. 
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E.. Bruma, kreeg de meeste stemmen voor zijn partij, namelijk 2614, gevolgd door 
E.A.. Gessel met 2600 stemmen. Op de landelijke (evenredigheids-)lijst haalde de 
PNRR ongeveer 4000 stemmen, hetgeen ongeveer 1000 stemmen te weinig was 
voorr een zetel.371 

VerkiezingscampagneVerkiezingscampagne van de PNR. 
OpOp de achtergrond het partijsymbool. 
OpOp de voorgrond: E. Hoost, F. Derby en E. Bruma 

Dee PNR had een "moderne" verkiezingsstrategie willen uitzetten, gebaseerd op 
rationelee argumentatie. Deze strategie bleek niet aan te slaan; de NPS deed haar 
uiterstee best om de intellectuelen belachelijk te maken. De belangrijkste thema's 
bijj  deze verkiezingen waren voor de PNR de staatkundige onafhankelijkheid van 
Surinamee en de afschaffing van wat de PNR de mensonterende bedeling noem-
de.3722 Deze bedeling was een bekend middel om leden voor de regerende NPS te 
wervenn en kiezers te binden. Bij deze bedeling, als uitvloeisel van het "spoils-
system""  of patronage systeem van de Surinaamse politiek, werden regelmatig 
ontoelaatbaree praktijken geconstateerd. De NPS sloeg hard terug met de uit-
spraak:: "Batyaw kweki din sma, sa wan' kon tap'na bedeling dya."373 Hiermee 
wildee de NPS aangeven dat deze critici onredelijk waren en vooral de eigen 

3711 De cijfers over de in dit hoofdstuk vermelde verkiezingsuitslagen zijn voornamelijk ontleend aan: Jules Sedney. 

Kiezenn en delen. Kritische analyse van het Kiesstelsel en Inrichting van de Staat. Presentatie van een Functioneel 

Alternatief.. Paramaribo, 1980. 

3722 Bedeling was het verschaffen van voedselpakketten, bestaande uit bakkeljauw, rijst, olie en uien, aan behoeftige 

burgers. . 

3733 Vertaling: Deze mensen willen de bakkeljauw (= gezouten kabeljauw) waarmee ze zijn grootgebracht nu 

afschaffen. . 
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achtergrondd en afkomst verloochenden. Dit was natuurlijk een gevoelig punt 
voorr de nationalisten die het eigene zo benadrukten. 
Dee verkiezingsnederlaag kwam heel hard aan bij de nationalisten en bracht die-
pee verslagenheid en ontgoocheling onder hen teweeg. De PNR had kandidaten 
opp de kiezerslijst geplaatst die een goede intellectuele vorming hadden genoten 
enn bekend stonden als integer en progressief. Toch konden deze personen en de 
verkiezingsthema'ss de bevolking onvoldoende aanspreken. Enkele factoren 
kunnenn deze verkiezingsnederlaag verklaren: 
1.. De korte voorbereidingstijd tussen de oprichting van de partij en de verkie-

zing,, gecombineerd met de verdeeldheid onder de nationalisten over de wen-
selijkheidd van een politieke nationalistische partij nu. 

2.. Het politiek bewustzijn van veel Surinamers was niet gericht op radicale 
nationalistischee ideeën over de onafhankelijkheid. 

3.. De PNR had nog geen wortels geschoten in massaorganisaties, zoals de vak-
beweging. . 

4.. Surinaamse kiezers stonden wantrouwig tegenover deze nieuwlichterij, die 
doorr de tegenpartijen steevast werd gekwalificeerd als "communistisch", hét 
spookbeeldd in die jaren (zie ook Meel, 1998:260). 

5.. De propaganda onder arbeiders en landbouwers was te laat begonnen en ook 
niett erg effectief. Ze was namelijk teveel geconcentreerd op de intellectuelen 
enn de jeugd. 

6.. Veel kandidaten spraken de taal van de massa niet en voerden campagnes op 
eenn voor Suriname onbekende intellectuele en ingetogen wijze. 

7.. De misrekening dat sympathisanten van Wie Eegie Sanie en het cultureel 
nationalismee automatisch sympathisanten en stemmers op de PNR zouden 
zijn. . 

5.4.1.22 De tweede deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1967 
Dee PNR had geleerd van de eerste verkiezingsnederlaag en kwam in 1967 met 
enkelee kandidaten die wellicht de bevolking beter zouden aanspreken. Maar on-
dankss aansprekende kandidaten en een stevige verkiezingsprogramma lukte het 
niett om voldoende stemmen te verkrijgen. De nationalisten behaalden derhalve 
ookk bij de tweede deelname aan de verkiezingen geen enkele zetel in het Parle-
ment.. Ook nu was de teleurstelling groot, temeer daar er voldoende aanwijzingen 
warenn dat de nationalistische ideologie wortel begon te schieten, met name bij de 
jeugd.. De thema's van de PNR waren ongewijzigd gebleven: de sociale wantoe-
standenn moesten worden aangepakt, de koloniale relatie met Nederland moest 
wordenn verbroken, sociale rechtvaardigheid en waardigheid voor het Surinaamse 
volkk moesten verworven worden. Een negatief punt bij de verkiezingspropaganda 
vann de PNR, dat volgens sommigen deze partij stemmen heeft gekost, was de 
denigrerendee opmerking die Bruma zou hebben gemaakt over de "Mais" en "Ba-
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boens"3744 uit de disctricten die maar daar moesten blijven. Zijn uitspraken hadden 
tee maken met de wijzigingen in het kiesstelsel, waarbij de andere kiesdistricten 
meerr zetels dan Paramaribo kregen toegewezen. Deze wijziging was, meende 
men,, in het voordeel van de overwegend Hindostaanse bewoners van de distric-
ten.. Bruma's uitlating werd als een bewijs van de etno-centrische en raciale op-
vattingg van de PNR gezien. Bij deze verkiezingen kreeg de lijsttrekker van de 
PNR,, E. Bruma 1356 stemmen in Kieskring I, Paramaribo. Ook nu lukte het de 
PNRR niet om de kiesdrempel te halen en in het parlement een vertegenwoordiger 
tee krijgen. 

5.4.133 De derde deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1969 
Pass bij de derde verkiezingen in 1969 lukte het de PNR om geheel zelfstandig 
eenn zetel in het Parlement te veroveren. Dit succes had te maken met de grote rol 
diee de PNR had gespeeld in de onderwijzers- en lerarenstakingen van 1966 en 
1969.. De strategie om via massaorganisaties, i.e. de vakbeweging, het electo-
raatt te bereiken, bleek eindelijk succes te hebben. De thema's van de PNR tij -
denss deze verkiezingen hadden betrekking op sociale rechtvaardigheid, op cor-
ruptiee en machtsconcentratie en uiteraard op de staatkundige onafhankelijkheid 
vann het land. 

Tabell  5.1. Verkiezingen 1969: De kandidatenlijst PNR-kandidaten, 
Kieskringg I, Paramaribo en behaalde aantal stemmen 

Naamm kandidaat 
E.J.. Bruma 
H.H.. Rusland 
E.A.. Hoost 
A.A.. Sandel 
H.G.. Sylvester 
F.E.. Derby 
W.F.. van Ommeren 
F.J.. Leeflang 
R.G.. Adama 
A.E.J.. Naarendorp 

Aantall  stemmen 
3.282 2 

58 8 
27 7 
7 7 

15 5 
4 4 
6 6 
8 8 
2 2 
7 7 

Bron:Bron: Sedney (1980) 

Vergelijkingg van het aantal stemmen dat op de lijsttrekker van de PNR in 1963 
enn 1969 is uitgebracht, laat zien dat het aantal stemmen meer dan verdubbeld is. 
Hieruitt zou geconcludeerd kunnen worden dat de PNR wortel begon te schieten 
inn de Surinaamse samenleving. 
Meell  (1998b:260) noemt één factor om de marginale positie van de PNR tijdens 
dee Pengel-regeringen te verklaren. Zijn verklaring is, dat deze positie het gevolg 

3744 Maïs en baboens zijn denigrerende, discriminerend bedoelde aanduidingen voor  Hindostaanse vrouwen en 
mannen. . 

3755 Hierover  E. Campbell. Vakbeweging en Arbeidsverhoudingen in Suriname. Tilburg , 1987. 
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wass van de stigmatisering van communisme door de NPS-regeringen. Deze ver-
klaringg is slechts ten dele juist. Zoals eerder uiteengezet hing de marginalisering 
vann de PNR en de mogelijke electorale gevolgen daarvan, ook samen met de 
afnamee van het aantal sympathisanten van de nationalistische organisaties, na of 
inn reactie op de oprichting van de PNR. Verschillende informanten onder wie: E. 
Bruma,, H. Eersel, H. Overman, J. Pinas en H. Rusland hebben tijdens de inter-
viewss dit punt genoemd. Schriftelijke stukken waarin deze affaire is vastgelegd 
ontbrekenn vrijwel, wat kan verklaren waarom de rol van deze factor vrij onbe-
kendd is gebleven. 

5.4.1.44 De vierde deelname aan de verkiezingen van de PNR in de NPK-
combinatiee in 1973 

Bijj  deze verkiezingen ging de PNR niet alleen de verkiezingsstrijd in, maar 
vormdee een combinatie met de NPS, de KTPI en de PSV in de Nationale Partij 
Kombinatiee (NPK-I). Het was de eerste maal in de geschiedenis van deze partij, 
datt men in coalitieverband deelnam aan de verkiezingsstrijd. De toenadering 
tussenn de PNR en de NPS had mede te maken met het feit dat de leiding van de 
NPSS na het overlijden van J. Pengel op 5 juni 1970 in handen was gekomen van 
H.. Arron. Bovendien had Bruma door zijn optreden in het Parlement alom be-
wonderingg en waardering geoogst. 
Dee fractieleider van de NPS, H. Arron, stond niet afwijzend tegenover het natio-
nalistischee gedachtengoed van de PNR. Hij kende Bruma immers reeds uit de 
periodee van Soes Patriae. Hoewel hij toen al gecharmeerd was van de nationalis-
tischetische ideologie, vond hij het destijds politiek wijzer om aansluiting te zoeken 
bijj  de NPS. Intern was de afspraak gemaakt tussen de NPS en de PNR dat in die 
regeerperiodee de onafhankelijkheid van Suriname zou worden geproclameerd, 
indienn zij de verkiezingen zouden winnen. Tijdens de verkiezingscampagnes 
maaktee de leider van de VHP er geen geheim van tegenstander te zijn van de 
onafhankelijkheid.. Hij was van mening dat het voor de VHP absoluut duidelijk 
iss dat ze geen onafhankelijkheid kon aanvaarden zolang het Surinaamse volk 
geenn echte natie is en dat onafhankelijkheid op korte termijn slechts chaos met 
zichh zou brengen. De verkiezingsuitslag wordt in onderstaande tabel weergege-
ven. . 

Tabell  5.2 Verkiezingen 1973: De eerste vijf kandidaten van de NPK-combina-
tiee in Kieskring I, Paramaribo en behaalde aantal stemmen 

Naamm kandidaat 
H.A.E.. Arron 
A.G.. Karamat Ali 
E.J.. Bruma 
E.L.A.. Wijntuin 
R.H.. Komproe 

AantalAantal  stemmen 
17.574 4 

171 1 
1.747 7 

673 3 
65 5 

Parti j j 
NPS S 
NPS S 
PNR R 
PSV V 
NPS S 

Bron:Bron: Sedney (1980) 

Omdatt hier sprake is van een lijstcombinatie is het niet mogelijk om vergelijkin-
genn met het aantal stemmen in de voorgaande jaren te maken. 
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5.4.1.55 De vijfd e deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1977 
Naa de breuk met de NPS aan de vooravond van de verkiezingen in 1977, ging de 
PNRR alleen de verkiezingen in. Wederom was de uitslag van de verkiezingen 
eenn grote nederlaag voor de PNR. Ze behaalde geen enkele zetel in het Parle-
ment.. De oorzaken van deze verkiezingsnederlaag zijn geweest: de geringe 
voorbereidingstijd,, de interne verdeeldheid in de partij, en de zogenaamde bank-
afschrift-affairee (zie paragraaf 6.7). Deze kwesties zullen in het volgende hoofd-
stukk aan de orde worden gesteld. Qua stemmenaantal was de PNR hiermee op 
eenn dieptepunt beland. 

5.4.22 Andere politieke activiteiten van de PNR 

5.4.2.11 De AVROS-kwestie 
Hett radiostation AVROS (Algemene Vereniging Radio Omroep Suriname) werd 
opp 1 juni 1935 opgericht. De AVROS was aanvankelijk in handen van de con-
servatievee Creoolse middenklasse. Bij een gehouden bestuursverkiezing in 1961 
bleekk de groep-Bruma in de meerderheid te zijn en werd het bestuur van de 
AVROSS op democratische wijze overgenomen. 6 Jansen van Galen (2000:231-
233)) beschrijft de verschillende tactieken die zijn gebruikt om het bestuur in 
handenn te krijgen. In verschillende radioprogramma's werd vanaf toen regelma-
tigg aandacht geschonken aan het nationalisme en de dekolonisatie; ook werden 
voorr het eerst regelmatig radioprogramma's in het Sranantongo uitgezonden 
(Breeveld,, 2000:206-210). In de programma's werd kritisch op het regeringsbe-
leidd gereageerd. Dit was een doorn in het oog van de politieke leiders van de 
regeringspartijen.. Men zocht naar middelen om ze te verbieden of onmogelijk te 
maken.. Op 6 augustus 1962 sloot de directeur van 's Lands Telefoon- en Tele-
graafdienstt (LTT) de AVROS-zender af "wegens achterstallige zenderhuur van 
ƒƒ 22.000,=". 77 Het eerste conflict van ernstige aard ontstond op 17 september 
19622 en had betrekking op de inhoud van de uitzendingen. De mijnwerkers van 
dee Suriname Aluminium Company (Suralco) hadden het werk neergelegd en 
eistenn betere lonen en sociale voorzieningen. De Surinaamse Werknemers Moe-
derbond,, de grootste vakbond waarvan J.A. Pengel de voorzitter was, voerde de 
onderhandelingenn met de directie van Suralco. Maar een groot deel van de ar-
beiderss gaf te kennen geen vertrouwen meer te hebben in de onderhandelings-
kwaliteitenn van Pengel. Men vroeg aan Bruma om de vakbondsbelangen te be-
hartigen.. Hoewel het niet lukte om Pengel als vakbondsvertegenwoordiger te 
wippen,, was het duidelijk dat Bruma het tegen Pengel durfde op te nemen en 

3766 Enkele toonaangevende bestuursleden waren: mr. Eddy Bruma, Rudy Elsenhout (arts) en mr. Harold Riedewald. 

ARA/KGS.. inv.nr. 2400,1818,2401, 2403. 

Ziee hierover ook H. Breeveld. Jopie Pengel, 1916-1970. Leven en werk van een Surinaamse politicus. Paramaribo, 

2000,, p. 206 e.v. 

3777 De AVROS kon de uitzendingen pas hervatten als de secretaris H. Riedewald een bedrag van ƒ 4.600,= als eerste 

aflossingg van de schuld op tafel had gelegd. 
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eenn potentieel gevaar voor zijn positie vormde. Daarom stelde Pengel in een 
motiee in de Statenvergadering van 29 oktober 1962 voor om de aan de AVROS 
verleendee vergunning in te trekken, indien deze radio-omroep na voorafgaande 
waarschuwingenn zou voortgaan met het verzorgen van uitzendingen, die in strijd 
warenn met onder meer "de openbare orde en de politieke rust en voorts gericht 
zoudenzouden zijn tegen godsdiensten, politieke overtuigingen, het wettig gezag of de 
volkskracht".volkskracht". Niet lang daarna deed de minister de zender wederom sluiten we-
genss achterstallige huur. Tevens werd daarna de zenderhuur drastisch verhoogd, 
waardoorr het bestuur onder voorzitterschap van Bruma de exploitatie van de 
AVROSS niet kon voortzetten. Een tegen de regering op 4 december 1962 aange-
spannenn kort geding door het AVROS-bestuur heeft geen verandering in de si-
tuatiee gebracht.378 Op 14 januari 1964 kreeg de AVROS van minister J. Thijm 
eenn missive waarin stond dat commentariërende programma's die in strijd waren 
mett de veiligheid van Suriname, de openbare orde, de politieke rust en de goede 
zedenn en gericht waren tegen enige godsdienst, politieke overtuiging, het wettig 
gezagg of de volkskracht, onherroepelijk zouden leiden tot intrekking van de 
zendvergunning.. Het commentariërende programma van de AVROS, waarin de 
gebeurtenissenn van de voorafgaande week kritisch werden doorgenomen, heette 
"Wat"Wat de week ons bracht". Een politiek heet hangijzer waren op zeker moment 
dee verwikkelingen rondom de transmigratie van de Marrons uit het gebied dat na 
hett gereedkomen van de stuwdam bij Afobakka zou worden geïnundeerd. Een 
grotee groep Marrons bleek niet bereid om hun woongebied te verlaten en ge-
ruchtenn deden de ronde dat de regering desondanks tot inundatie zou overgaan. 
Volgenss de geruchten ging de regering ervan uit dat het wassende water de on-
willig ee Marrons zou dwingen naar elders te verhuizen. In een aflevering van 
WatWat de week ons bracht van zondag 3 februari 1964 verweet Eddy Bruma de 
regeringg met mensenlevens te sollen. De maandag daarop verdween de AVROS 
uitt de ether. In de resolutie waarin de vergunning werd ingetrokken, stond onder 
meerr de volgende motivering:379 

-- dat de vergunninghoudster, de AVROS, in gebreke is gebleven om de door 
haarhaar verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de door haar van 
landswegelandswege ter beschikking gestelde radio-elektrische zendinrichting per 15 
januarijanuari 1964 te voldoen; 

-- dat toch de vergunninghoudster heeft toegezien en derhalve daarvoor aan-
sprakelijksprakelijk is dat op zondag 3 februari 1964 haar voorzitter Mr. E.J. Bruma 
eeneen uitzending onder de titel Wat de week ons bracht, heeft verzorgd waar-
vanvan de inhoud een dusdanig tendentieus karakter droeg, dat deze in strijd 

3788 E. Azinwllah. Jagernath Lachmon, een politieke biografie, p. 170. Paramaribo, 1%1. 
3799 Resolutie van de minister  van Openbare Werken en Verkeer  J. Thijm , gepubliceerd in de West van 5 februari 

1964.. De tekst van de uitzending en van Bruma van 2 februari  1964 en de toespraak van minister  J. Thij m van 
Openbaree Werken en Verkeer  zijn als bijlagen 11 en 12 opgenomen in het proefschrift van H. Breeveld, 2000, 
p.. 435^*41. 
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dientdient te worden geacht met de openbare orde en de politieke rust en gericht 
isis tegen het wettig gezag; 

-- dat immers verzorging van de uitzending, de sluiting van de omleidtunnels te 
AfobakkaAfobakka van de stuwdam en de transmigratie van de bosnegers bespre-
kende,kende, aan het adres van de overheid beschuldigingen heeft geuit en haar te-
kortkomingenkortkomingen in haar beleid heeft verweten zoals onder meer: "En zoals de 
kaartenkaarten thans liggen, schijnt het grootste deel van de bewoners van dit ge-
biedbied bereid te zijn het gebied te verlaten, indien aan hun alleszins redelijke 
voorwaardenvoorwaarden zal worden voldaan. En het is aan de strijd om deze voorwaar-
denden en de wijze waarop deze strijd is gevoerd, die het transmigratieprobleem 
afmetingenafmetingen heeft doen aannemen die deze verhuizing tot een nationale ramp 
enen schande dreigen te maken " en "Het heeft er veel van, dat de sluiting van 
dede laatste omleiding samenvalt met de beslissing van de regering om deze 
vijfduizendvijfduizend burgers van ons land niet meer te doen transmigreren in de ge-
wonewone zin van het woord, maar hen door het water te laten verdrijven ". 

Dee sluiting van het radiostation was een gevoelige klap voor de nationalisten, 
omdatt ze niet meer in staat waren om hun visie breed uit te dragen. Ze konden 
dee bevolking in Paramaribo en in de districten niet meer bereiken dan met een-
voudigee middelen als pamfletten en leuzen en waren dus in communicatief en 
publicc relations opzicht in een nadelige positie ten opzichte van de regerings-
partijen.. Deze gevoelige klap, die doelbewust door J. Pengel is toegebracht, is de 
PNRR nimmer te boven gekomen. Breeveld (2000) laat in zijn studie onvol-
doendee tot uiting komen, dat er hier sprake was van een machtsstrijd tussen 
Pengell  en Bruma, waarbij Pengel alle hem ten dienste staande middelen aan-
wenddee om de invloed van Bruma i.e. de nationalisten te elimineren. Hierbij 
werdenn ondemocratische middelen als het beperken van de vrijheid van me-
ningsuitingg niet geschuwd. 

5.4.2.22 Protest tegen bedrijven: anti-privatiserin g 
Tott 1970 waren zes van de zeven bakovenbedrijven (bananenplantages)380 in 
handenn van de Surinaamse overheid. In dat jaar echter werden deze bedrijven 
doorr de Surinaamse regering afgestoten, tegelijk met de uitbreiding van het 
landbouwareaall  van 1.200 tot 2.200 ha, dat gefinancierd werd door de Neder-
landsee regering. Tegen deze afstoting van de bananenplantages naar het particu-
lieree bedrijfsleven protesteerde de PNR middels een manifest.381 Met dit pamflet 
hebbenn de nationalisten niet het gewenste doel bereikt. Door het wegvallen van 
eenn radiostation moesten ze genoegen nemen met dit middel om hun boodschap 
uitt te dragen. Een gedegen analyse van deze situatie moest daardoor noodzake-
lijkerwij ss uitblijven. 

3800 Nederlanders noemen bakoven bananen. 
3811 PNR Nieuwsbrief, 29 april 1970. In: De uitbuitin g van Suriname. Nijmegen, 1970. 
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MANIFES T T 
van n 

dee Parti j  Nationalistische Republiek 
voorr  het Volk van 

SURINAM E E 
Brutal ee aanslag op volksbezit 

Volkk  van Suriname: 
Binnenn enkele dagen zal een brutale miljoenen uitverkoop 
inn ons land plaats vinden; dit wordt 
Dee grootste zwendel uit onze geschiedenis! 
Word tt  wakker! deze uitverkoop moet verhinderd worden. Nul 
Dee Partij  Nationalistische Republiek roept U op. Uw bezittingen zijn in gevaar. 

Hierr  zijn de onthullingen: 
Binnenn enkele dagen zal in de Staten een wetsontwerp van de regering May worden 

behandeld.. Deze wet zal de regering machtigen een Naamloze Vennootschap op te richten. 
Surinamee zal de helft van de aandelen krijgen met een waarde van ongeveer  zes miljoen gulden. 
Dezee zes miljoen gulden aandelen zal Suriname kopen door  zes bakoven bedrijven aan de 
Naamlozee Vennootschap te geven die een waarde hebben van meer  dan 30 miljoen gulden plus 
errpachtrechtenn op 5000 HA grond wat een waarde is van nogmaals 30 miljoen gulden. Dus: wij 
zullenn zestig (60) miljoen betalen om zes (6) miljoen aandelen te krijgen ! 

Onbekendee personen zullen 6 miljoen storten en daardoor  recht krijgen op de helft van de 
bezittingenn van de naamloze vennootschap met een waarde van 30 miljoen. Dus wij  verliezen 
dertigg (30) miljoen. Anderen krijgen 2A miljoen cadeau.. De regering speelt Sinterklaas. 

Hett  Surinaamse volk zal door  deze wet 30 miljoen gulden cadeau geven aan een onbekende bende profiteurs. 
ALLEE NN ONZE REGERING KENT HUN NAMEN! Wij  moeten dit duister  plan verhinderen. 
Di tt  is bedrog, verraad! Wij  zullen dit niet toestaan. 

Dee Partij  Nationalistische Republiek slaapt nooit Volk van Suriname 
Houdtt  U klaar! Verdedig ons volksbezit 

Wi jj  roepen op: 
Dee gehele jeugd van Suriname 
All ee kaders van de parti j  en het gehele land 
All ee vooruitstrevenden 
Allenn die het goed menen met het land en volk 

Dee straat zal ons slagveld zijn als deze 
ellendigee zwendel doorgaat. 

PamfletPamflet van de PNR gericht tegen privatisering van bakovenbedrijven 
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5.4.2.33 PNR-congressen 
Dee PNR had de traditie om regelmatig partijcongressen te beleggen om actuele 
politiekee kwesties met het partijkader te bespreken. Ik heb niet over alle con-
gressenn schriftelijke informatie weten te vinden. De congressen hadden namelijk 
somss een besloten karakter waardoor er geen geschreven stukken voorhanden 
waren.. Ook gingen sommige congressen over interne organisatorische kwesties, 
diee in dit kader van minder belang zijn. Het eerste belangrijke strategisch con-
gress werd in 1963 gehouden. Tijdens dit congres werd een resolutie aangenomen 
waarinn het kader werd opgedragen om de scholing van de arbeiders ter hand te 
nemenn en de arbeidersorganisaties te begeleiden. Hiermee wilde de PNR de 
monopoliepositiee van de NPS in de Surinaamse arbeidersbeweging doorbreken, 
zoalss die bijvoorbeeld tot uitdrukking kwam in de sterke band van de voorzitter 
vann de NPS, J. Pengel, met de vakbeweging (zie paragraaf 5.4.2.1) (Breeveld, 
2000:125). . 
Dee uitvoering van deze resolutie resulteerde in de oprichting van de Nationalis-
tischee Arbeiders Beweging.382 De kaderleden Fred Derby, Harold Rusland, 
Franss Menckeberg, Hendrik Sylvester en anderen kregen de opdracht nieuwe 
bondenn op te richten en binnen de bestaande bonden de nationalistische ideolo-
giee uit te dragen.383 Op het achtste Partijcongres van de Partij Nationalistische 
Republiek,, dat werd gehouden van vrijdag 15 tot en met zondag 17 augustus 
1969,, werd besloten om een nationaal actieprogramma te formuleren dat als 
leidraadd zou dienen in de eerste fase van de voorbereiding voor de verwerving 
vann de totale onafhankelijkheid van Suriname. 
Tijdenss dit congres werden resoluties aangenomen die naast algemene politieke 
aanbevelingenn en ideologische stellingnames ook voornemens bevatten over de 
oprichtingg en instelling van organen en instituties ter concretisering van de nati-
onalistischee ideeën. 
Dezee resoluties bevatten de volgende aanbevelingen: 
1.. het samenstellen van een groot nationaal comité voor de voorbereiding van 

dee onmiddellijke onafhankelijkheid bestaande uit nationalistische en niet-na-
tionalistischee vooruitstrevende landgenoten; 

2.. het instellen van een Raad van Juristen voor het oplossen van juridisch-tech-
nischee vraagstukken die verband houden met de overgang van koloniale sta-
tuss naar rechtsgelijkheid van het Surinaamse volk en andere volkeren; 

3822 Deze organisatie stond onder leiding van Benny Ooft, Frank Leeflang en Rudy Westerborg. 

3833 Harold Rusland nam de leiding van de Christelijke Onderwijzersbond (COB) over, Hendrik Sylvester kreeg de 

leidingg van de Surinaamse Onderwijzers Bond (SOB) en van de Centrale Landsdienaren Organisaties (CLO), Jack 

Pinas,, kaderlid van de PNR, werd voorzitter van de bonden van het CCS en het Planbureau. Hij werd ook 

bestuurslidd van de Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABO). Eddy Bruma werd voorzitter van de machtige 

Paranamm Mijnwerkersbond (PMB). Zie ook E.E. Campbell. Vakbeweging en Arbeidsverhoudingen in Suriname. 

Tilburg,, 1987. 
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3.. het instellen van een nationale economische commissie bestaande uit pro-
gressievee economen om te komen tot een gezonde economische ordening 
vann het land; 

4.. het instellen van een commissie belast met de formulering van de grondsla-
genn van een gerichte neutralistische buitenlandse politiek. 
Voortss deed het Congres een dringend beroep op: 
a)) alle daarvoor in aanmerking komende Surinamers die zich in het buiten-

landd bevinden, om het nationaal comité en de andere voorbereidingsappa-
ratenn daadwerkelijk bij te staan in de volvoering van hun taak; 

b)) de besturen van alle politieke partijen, vakbonden, religieuze, sociale, cul-
turelee en jongerenorganisaties om hun opvatting over de toekomstige or-
deningg van het land kenbaar te maken. 

Hett Partijkabinet werd gemachtigd om: 
1)) alle stappen te nemen om de volledige steun van landen van de Derde 

Wereldd voor de voorbereidingsstrijd te verkrijgen en voor rekening van 
dee Partij een delegatie af te vaardigen om het Nederlands koloniaal be-
windd aan te klagen bij de dekolonisatie-commissie van de Verenigde Na-
tiess en de onmiddellijke onafhankelijkheid van het land aldaar te beplei-
ten; ; 

2)) een nationale voorlichtingsbrigade van militanten uit de Partij op te rich-
tenn om het volk zo uitgebreid mogelijk voor te lichten over zijn houding 
enn verantwoordelijkheid in een onafhankelijk Suriname. 

Dee uitspraken van dit Congres gaven duidelijk aan dat de PNR serieus bezig was 
omm de staatkundige onafhankelijkheid voor te bereiden. De heb niet volledig 
kunnenn achterhalen of alle genoemde commissies daadwerkelijk zijn ingesteld 
enn welke rapporten ze hebben uitgebracht. Mij is niet bekend of er een PNR-
delegatiee naar de Verenigde Naties is afgereisd om de onafhankelijkheid van 
Surinamee met onmiddellijke ingang te bepleiten. 
Hett negende partijcongres was een noodzakelijk vervolg op het achtste. Tijdens 
datt negende partijcongres, dat in 1969 werd gehouden, kreeg de partij de op-
drachtt om een onafhankelijkheidsconferentie te beleggen. Deze conferentie 
werdd in oktober 1970 door de PNR georganiseerd kort voor het vertrek van de 
Surinaamsee parlementaire commissie naar Nederland. All e politieke partijen 
namenn eraan deel met uitzondering van de VHP. Het feit dat de VHP niet deel-
nam,, werd door de voorstanders van de onafhankelijkheid uitgelegd als een af-
wijzingg door de VHP van de onafhankelijkheid. Tijdens de conferentie werden 
tweee standpunten ingenomen met betrekking tot het tijdstip van de onafhanke-
lijkheid. . 
Hett eerste standpunt was dat de onafhankelijkheid van Suriname binnen één jaar 
gerealiseerdd moest worden. Voorstanders hiervan waren de NPS en de PNR. 
Hett tweede standpunt was dat het tijdstip van de onafhankelijkheid zou moeten 
liggenn tussen 1973 en 1975, omdat er voldoende tijd zou moeten zijn voor de 
voorbereiding.. Dit standpunt werd ingenomen door de PSV, KTPI, SDP, 
AKTEE-GROEPP en de PBP. 
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Dee SRI had een afwijkende mening daar ze zich op het standpunt stelde dat 
"aan"aan de staatkundige onafhankelijkheid vooraf diende te gaan de economische 
zelfstandigheidzelfstandigheid ". 
Halverwegee het congres had de PNP zich teruggetrokken, omdat ze geen af-
doendd antwoord van de NPS had gekregen over diens weigering om met de Sta-
tendelegatiee naar Nederland te reizen. De oppositiepartijen toonden zich in het 
algemeenn bereid om de onafhankelijkheid van Suriname op een niet later tijdstip 
dann eind 1975 te realiseren. De opvallende afwezige op dit congres was, als 
eerderr gezegd, de VHP. De PNP heeft vermoedelijk een reden gezocht om het 
Congress vroegtijdig te kunnen verlaten. 
Doorr het niet afdoende antwoord van de NPS hoefde ze geen standpunt over het 
tijdstipp van de onafhankelijkheid in te nemen, waardoor ze een aanvaring met de 
coalitiepartnerr de VHP kon vermijden. De afwijzing van de onafhankelijkheid 
vann Suriname op korte termijn door de VHP heeft in een volgend stadium, bij de 
voorbereidingg van de onafhankelijkheid, tot grote spanningen in het land geleid. 

5.4.2.44 Derde Wereld Conferentie van de PNR in 1971 
Dee PNR heeft van 9 tot 11 juni 1971 een Derde Wereld Conferentie georgani-
seerd.. Tijdens dit congres werd gesteld 
-- dat Suriname gerekend moet worden tot die landen in Afrika, Azië en La-

tijns-Amerika,, die strijd leveren tegen het kolonialisme, kapitalisme en impe-
rialismerialisme en 

-- dat de strijd zal moeten leiden tot de onafhankelijkheid van onze naties en 
socialee rechtvaardigheid voor onze volkeren; 

-- dat de hoogste vorm van solidariteit door het Surinaamse Volk kan worden 
betoond,, door haar eigen natie vrij te vechten van kolonialistische, imperia-
listischee en kapitalistische onderdrukking. 

Dee conferentie besloot zich "solidair te verklaren met de strijd van de volkeren 
vanvan de Derde Wereld tegen kolonialisme, kapitalisme en imperialisme en het 
volkvolk van Suriname dringend op te roepen om zich te verenigen en voor te berei-
denden op de vervulling van haar rol in de bevrijding van de wereld van kolonia-
lisme,lisme, kapitalisme en imperialisme"lu 

Tijdenss de slotrede van deze conferentie zei de partijleider van de PNR onder 
meer:: "Daarom hoop ik dat wij in dit congres hebben geleerd, dat dogmatisme, 
sektarismesektarisme en een arrogante houding van de pseudo-revolutionairen ons slechts 
kankan verdelen en ons kan verhinderen het werk te stoelen, niet op wenselijkheden, 
maarmaar op een wetenschappelijke analyse van de krachtsverhoudingen in ons 
Land.Land. Wij zouden anders bedrogen kunnen uitkomen en tot in der eeuwigheid 
moetenmoeten applaudisseren bij het zien van wat anderen voor hun land en hun volk 

3844 In: Nieuwsbrief. Partij van de Nationalistische Republiek. 1 juli 1971,8ste jrg. no. 85. 
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hebbenhebben gepresteerd, zonder ooit zelf iets te tonen wat wij met eigen handen heb-
benben tot stand gebracht voor de vrijmaking van onze Natie ". 
Inn dit citaat komt de nationalistische ideologie van de PNR tot uitdrukking: het 
zelfstandigg werken aan de eigen ontwikkeling, de staatkundige zelfstandigheid 
enn de natievorming. 

5.4.2.55 De PNR tegen de "brede basisstrategie"  van de VHP 
Inn de gelederen van de VHP begon intussen het inzicht door te breken dat sa-
menwerkingg met de PNP een wankele basis had. De PNP had slechts een ge-
ringee achterban en de populariteit van deze partij onder de Creoolse bevolkings-
groepp daalde zienderogen. Lachmon had tenslotte goede ervaringen in de sa-
menwerkingg met de NPS in het kader van zijn verbroederingspoUtiek. Ook in de 
NPSS waren er leden onder leiding van Olton van Genderen 8 die niet gelukkig 
warenn met de oppositierol van de NPS. De leider van de VHP begon een poli-
tiekee vrijage met bepaalde groepen in de NPS om te komen tot een brede-basis-
regeringscoalitie. . 
Kortt na het bezoek van de Nederlandse premier Biesheuvel aan Suriname, begin 
1972,, deed Lachmon openlijke pogingen om te komen tot een verbreding van de 
basiss van het kabinet Sedney. Men bracht deze toenaderingspogingen in verband 
mett de strategie van Nederland om een koninkrijkscommissie te formeren die 
moestt zoeken naar alternatieven voor nieuwe staatkundige verhoudingen. De 
PNRR reageerde furieus op dit streven en gaf daarom een communiqué uit waarin 
werdd gesproken van een rechtse coup georganiseerd door VHP-leider Lachmon 
mett medewerking van premier Biesheuvel en de ministers H. Radhakishun en F. 
Essedd met het doel de progressieven in politieke zin uit te schakelen en de onaf-
hankelijkheidd van Suriname af te remmen. De PNR voerde felle propaganda 
tegenn dit streven van Lachmon, omdat men ook van oordeel was dat, indien dit 
strevenn gerealiseerd zou worden, de oppositie in de Staten van Suriname slechts 
zouu bestaan uit één man, namelijk PNR-volksvertegenwoordiger Bruma. Echter 
inn de NPS hadden sommigen wel oren naar de handreiking van de VHP. De 
traditionelee verbroederingspolitiek kon worden voortgezet en het regeringsplu-
chee lonkte. 
Hett streven van Lachmon naar een "brede basis" mislukte. Een meerderheid van 
dee NPS-leden verklaarde zich op een partij vergadering tegen samenwerking met 
dee VHP. Tijdens de partijvergadering werd Arron op de schouders genomen 
doorr de aanwezigen die in koor riepen: 'Wie no wanie "386, tevens werd hij om-
hangenn met een groene sjerp met de woorden "Geen brede basis". 

3855 Olton van Genderen was een invloedrijk e voorman van de NPS en minister  van Districtsbestuur  en Decentralisatie 
inn het kabinet Arron . Hij  behoorde tot de behoudende vleugel binnen de NPS. 

3866 Vertaling: We willen niet. 

173 3 



5.4.2.66 Internationale contacten van de PNR 
Dee internationale contacten van de PNR bleven beperkt. Bruma maakte wel 
enkelee reizen naar een aantal Caraïbische landen om met politieke leiders te 
spreken. . 
Hijj  woonde in 1962 de onafhankelijkheidsfeesten van Trinidad bij en bracht 
daarnaa een bezoek aan Guyana. In 1970 bezocht Bruma als parlementslid Guy-
ana.. Hij had een ontmoeting met Cheddi Jagan die oppositieleider was van de 
PPPP in het Guyanese parlement. 
Brumaa zou met Jagan hebben gesproken over de grenskwestie tussen Suriname 
enn Guyana en de politieke situatie in Guyana en het Caraïbisch gebied.387 

Eenn meer structurele vorm van buitenlands contact was de oprichting op 26 ja-
nuarii  1962 in Nederland van de Afdeling Nederland van Partij van de Nationa-
listischee Republiek. 
Dezee afdeling stelde zich tot doel "Surinaamse Republikeinen te organiseren en 
hethet geven van politieke ontwikkelingscursussen." 
Inn haar bekendmaking stelde de afdeling "zich met alle kracht voor te bereiden 
opop de historische omwenteling op ljuli  1963, welke een einde zal maken aan het 
kunstmatigkunstmatig aangekweekt wantrouwen tussen onze bevolkingsgroepen en tegelij-
kertijdkertijd de weg zal openen voor een zelfstandige en vrije ontwikkeling van alle 
SurinamersSurinamers ". 
Vierr jaar later, op 30 maart 1966, zegde F.M. Moll, bestuurslid van het eerste 
uur,, zijn lidmaatschap van de PNR op. Hij was van oordeel dat er tussen hem en 
dee PNR een belangrijk en principieel verschil van mening was ontstaan. In zijn 
brieff  waarin hij bedankte als lid van de PNR, schreef hij: "Het is deze confron-
tatietatie met de in Suriname bestaande politieke doelstellingen van de PNR geweest, 
diedie mij heeft doen besluiten te bedanken als lid. Het is voor mij, als socialist, ten 
enenmaleenenmale onmogelijk lid te zijn van een partij, die waarheid, c.q. de geldigheid 
vanvan de socialistische beginselen ontkent, negeert dan wel bestrijdt. Het blijven 
vastklampenvastklampen aan de vage ideeën van het nationalisme, door mij als een fase 
beschouwdbeschouwd die reeds achter ons ligt, zal niet kunnen leiden tot de vestiging of 
veroveringverovering van een vrije, moderne en democratische Republiek Suriname". 
Hiermeee waren de laatste structurele banden met het buitenland afgesneden en 
concentreerdee de PNR zich geheel op de binnenlandse maatschappelijke en po-
litiekee situatie. 

3877 Tussen Suriname en Guyana bestaat een betwist gebied, omdat er verschil van mening is over de westelijke 

grensrivier.. Op 10 december 1967 werd Surinaams overheidspersoneel in de Boven-Corantijn door de Guyana 

Defencee Force aangehouden. Suriname reageerde hierop door het inrichten van de verdedigingspost "Tigri" . Op 19 

augustuss 1969 werd deze post aangevallen door twee vliegtuigen. Deze lastige situatie leidde ertoe dat de premiers 

vann beide landen op 10 april 1970 in Trinidad (te Chaguaramas) een overeenkomst tekenden om het gebied te 

demilitariserenn en onderhandelingen in Londen te hervatten. Deze grenskwestie wilde Suriname voor de 

soevereiniteitsoverdrachtt geregeld hebben. Dat is echter niet gelukt. 

3S88 Tot het eerste bestuur van de Afdeling Nederland van de PNR behoorden F.M. Moll , A. Haakmat en E. Wijnhard. 

3899 Brief persoonlijk archief F.M. Moll . 
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5.4.2.77 De nationalisten in massaorganisaties 
Opp het PNR-congres van 1963 werd een resolutie aangenomen, waarin aan het 
kaderr werd opgedragen om de scholing van de arbeiders ter hand te nemen en de 
arbeidersorganisatiess te begeleiden. 
Dee Nationalistische Arbeiders Beweging werd nieuw leven ingeblazen onder 
leidingg van onder meer Benny Ooft, Frank Leeflang en Rudy Westerborg, ter-
wij ll  de kaderleden Fred Derby, Harold Rusland, Frans Menckeberg, Hendrik 
Sylvesterr en anderen de opdracht kregen om nieuwe bonden op te richten en in 
dee bestaande bonden de nationalistische ideologie uit te dragen en in de besturen 
zittingg te nemen. 
Dezee strategie bleek spoedig succes te hebben. Bruma werd al gauw voorzitter 
vann de grote en invloedrijke Paranam Werknemersbond en later ook van de Bil-
litonn Werknemersbond, Jarikaba Werknemersbond en de Marienburg Werkne-
mersbond. . 
Dee ambtenaren- en onderwijzersbonden werden door Harold Rusland (COB), 
Fredd Derby (KOB) en Hendrik Sylvester (SOB) overgenomen. De strategie om 
medee via massaorganisaties, de werknemersbonden, politieke macht te verkrij-
gen,, was reeds eerder succesvol door Pengel gevolgd. Hij had het AWS, de 
Moederbond,, opgericht en was mede via deze vakcentrale uitgegroeid tot een 
machtigg politicus (Breeveld, 2000:125, 301). 
Campbelll  (1987:121-124) onderscheidt in Suriname vier typen vakbondsleiders, 
tee weten: sociaal bewogen intellectuelen, actieve politici, vakbondsmakelaars en 
semi-beroepsbestuurders.. Hij stelt dat rond 1950 de leiding van de vakbeweging 
werdd overgenomen door politici, die de vakbeweging als politieke machtsbasis 
gebruikten. . 
Reedss in 1966 werd een onderwijzersstaking uitgeroepen om kracht bij te zetten 
aann hun eisen tot lotsverbetering. Deze staking was mede het gevolg van de re-
solutiee die was opgesteld door Hendrik Sylvester, Fred Banffer, Rupert Bhola, 
Franss Menckeberg en op de vergadering van de onderwijzersbonden in theater 
Luxorr was aangenomen. 
Alss gevolg van deze vakbondsacties ontstond rond 1969 bij de actievoerders de 
behoeftee aan een voorhoede-organisatie, die voor de arbeidersklasse de strijd 
zouu aanbinden tegen de bestaande machtsstructuren. Er zou een progressieve 
organisatiee moeten komen, die zich zou richten op de problematiek van de ar-
beidersklassee in ontwikkelingslanden en modellen en methoden zou moeten 
ontwikkelenn voor het oplossen van deze problemen. 
Hett voorlopig bestuur van deze Progressieve Vakcentrale bestond uit Mr. E.J. 
Brumaa als voorzitter, Mr. E. Hoost als vice-voorzitter en F.C. Menckeberg als 
secretaris.390 0 

3900 De overige bestuursleden waren: F.E. Derby (2e secretaris), H. Sylvester, A. Naarendorp en I. Tjon A Kon 
(commissarissen). . 
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Dee werkzaamheden van dit bestuur hebben geleid tot de oprichting van de Pro-
gressievee Vakcentrale-47, afgekort C-47, op 11 januari 1970. De naam C-47 
werdd gekozen ter herdenking van de vergadering van 47 vakbonden in het ABO-
gebouw,, na de januari-februari stakingen in 1969. Tijdens deze vergadering 
werdd het verlangen uitgesproken om met de vakbeweging in Suriname een 
nieuwee progressieve koers in te slaan.391 De doelstellingen van deze vakcentrale 
werdenn in de statuten als volgt omschreven: 
Artt 2. De vereniging heeft ten doel de behartiging en bevordering van de mate-

riëleriële en geestelijke belangen van de werkende mens in het algemeen en 
diedie van haar leden in het bijzonder. 

Inn de preambule van C-47 wordt aangegeven dat:392 

-- C-47 is gegrondvest op de hoge beginselen van het nationalisme, de leer van 
dede voortdurende veredeling van de natie, welke leer zij als uitgangspunt han-
teertteert voor het bepalen van haar standpunt ten opzichte van alle gebeur-
tenissentenissen en verschijnselen. 

-- C-47 streeft naar een eenwording van het Surinaamse Volk met een eigen 
identiteitidentiteit met geloof in eigen kracht en kunnen en een bestemming, door het 
afbrekenafbreken van de muren die de groepen in het land verdeeld houdt. C-47 
streeftstreeft ernaar de Surinaamse mens wederom te winnen voor zijn land, zijn 
volk,volk, zijn cultuur en historie, en om een geordende samenleving te scheppen 
diedie soeverein, onafhankelijk, vrij  van vrees en uitbuiting zal zijn. 

-- C-47 draagt de overtuiging dat Vakbeweging en politiek onlosmakelijk met 
elkaarelkaar verbonden zijn; dat de arbeidersklasse en de Vakbeweging ervoor 
moetenmoeten zorgdragen hun vertegenwoordigers te hebben op die plaatsen en in 
diedie functies waar de politieke beslissingen genomen en uitgevoerd worden. 

Opp 9 maart 1971 werd het voorlopig bestuur ontbonden en werd er een definitief 
bestuurr gekozen bestaande uit Mr. EJ. Bruma als voorzitter en F.E. Derby als 

 i 393 

secretaris-generaal. . 
Overr de relatie tussen vakbond en politiek was de Centrale van oordeel dat als 
uitgangspuntt moest worden genomen dat in ieder ontwikkelingsland vakbewe-
gingg en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Dee problematiek van de arbeidersklasse is vooral in een ontwikkelingsland niet 
opp te lossen door uitsluitend het bewandelen van vakbondswegen en het toepas-
senn van geëigende vakbondsmiddelen. Grote en diep ingrijpende veranderingen 
opp het sociaal-economisch vlak kunnen in deze landen slechts worden bewerk-

3911 Op 15 februari 1970 werden de statuten aangenomen en bij  resolutie van 30 september  1970 no.11208 werden ze 
goedgekeurd. . 

3922 Preambule, statuten en huishoudelijk reglement van de Progressieve Vakcentrale 47 (afgekort C-47). Paramaribo, 
66 juni 1986. 

3933 De overige bestuursleden waren: F.C. Menckeberg (penningmeester), A. Rozenblad (ondervoorzitter), Ir . A. 
Sandel,, OS Bergen, A. Lionaar, A. Naarendorp (commissarissen). 
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stelligdd door het samengaan van vakbeweging en politiek. De arbeidersklasse en 
duss de vakbeweging moeten ervoor zorgdragen hun vertegenwoordigers te heb-
benn op die plaatsen en in die functies waar de politieke beslissingen genomen en 
uitgevoerdd worden. Dit heeft mede geleid tot het besluit van de Centrale om in 
19733 actief aan de algemene verkiezingen deel te nemen.394 

Dee Centrale bestond uit ondememingsbonden die betrekkelijk zelfstandig func-
tioneerdenn en bijvoorbeeld zelf de collectieve arbeidsovereenkomsten per on-
dernemingg afsloten. Centrale-47 organiseerde bonden in de landbouw en de 
dienstverlenendee sector. De combinatie Centrale-47 - Partij van de Nationalisti-
schee Republiek vormde binnen het Surinaams sociaal-economisch bestel een 
pressiegroepp van belang.395 Zo trokken bijvoorbeeld op 14 september 1962 en-
kelee honderden arbeiders, die werkten aan de bouw van de Afobakadam, naar 
hett hoofdkwartier van de PNR aan de Weidestraat om hulp te zoeken tegen de 
onrechtvaardigee behandeling die ze moesten ondergaan. Acties van de PNR 
tegenn de plannen van de regering Pengel om met het bedrijf Ormet contracten te 
sluitenn voor de exploitatie van de bauxietreserves in het Bakhuysgebergte wer-
denn door de vakbonden ondersteund.396 

Opp 23 oktober 1963 werd een demonstratie georganiseerd tegen deze plannen. 
Dee verwevenheid tussen politieke stellingname en vakbondsactiviteiten gericht 
opp loon- en werkverbetering werd hierdoor duidelijk zichtbaar. 

5.4.2.88 Nationalisten en vakbondsacties 
Dee directie van de RCMA, eigenaar van de suikerplantage Mariënburg, was 
rondd 1972 voornemens om de plantage te sluiten vanwege de grote financiële 
problemenn in de onderneming. De Mariënburg Werknemers Bond onder leiding 
vann E. Bruma heeft de ondernemingsleiding officieel te kennen gegeven geïnte-
resseerdd te zijn in de overname van het bedrijf. Nadat Bruma contact had opge-
nomenn met vertegenwoordigers in Nederland, werd vernomen dat in Nederland 
serieuzee besprekingen waren gevoerd met de directie van RCMA. Hiervoor 
reisdee Ch. Defares, die secretaris van de PNR-afdeling Nederland was, naar 
Surinamee af om over deze kwestie van gedachten te wisselen met de leiding van 
dee Mariënburg Werknemers Bond. De nationalisten hadden het voornemen om 
dee suikerplantage te transformeren in een modelonderneming overeenkomstig 
hunn nationalistische visie. Deze zaak is om onduidelijke redenen in de voorbe-
reidendee fase blijven steken. 
Brumaa werd adviseur of voorzitter van verschillende vakbonden. Spectaculair 
wass de overname van het voorzitterschap van de Paranam Werknemers Bond. 

3944 C-47 15 jaren strijd , 1970 11 januari 1985, hoogtepunten uit politiek en vakbondsstrijd. Paramaribo, januari 1983. 
3955 E.E. Campbell. Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname. Tilburg , 1987. 
3966 Pengel wilde een contract sluiten met het Ormet-consortium om de bauxietmijnen in West-Suriname te 

exploiteren.. De PSV was fel tegen deze overeenkomst omdat deze niet voorzag in het ter  plaatse raffineren van het 
bauxiet.. Naar  aanleiding van deze kwestie trad Pengel af. Een nieuw kabinet werd gevormd zonder  de PSV, die 
werdd vervangen door  de KTPI . 
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Dezee bond was machtig vanwege zijn strategische positie in de bauxietindustrie. 
Hett lukte Bruma om de zittende voorzitter bij de bestuursverkiezingen te ver-
slaann en zodoende een grotere machtsbasis te creëren. Naast deze bond werden 
ookk andere werknemersbonden overgenomen, zoals Wageningen, Mariënburg, 
Waterloo,, Jarikaba. Minder strategische bonden, maar wel belangrijk waren die 
uitt de rijst- en suikersector, die eveneens aansluiting vonden bij C-47. 

5.4.2.99 Interne spanningen en afsplitsingen binnen de parti j 
Inn 1969 stapte het lid van de PNR, Humphrey Keerveld, uit de partij en richtte 
hett Comité Volks Front op. In hetzelfde jaar keerde ook Frank Renada de PNR 
dee rug toe; samen richtten ze de Sociaal Democratische Unie op. 
Beginn 1970 verliet Henk Herrenberg de PNR vanwege de houding en opvattin-
genn van de PNR bij het gerezen grensgeschil tussen Suriname en Guyana. In 
dezee kwestie had de PNR een communiqué uitgegeven waarin stond dat het eens 
tee meer overduidelijk was hoe noodzakelijk de onafhankelijkheid van Suriname 
is.. Ze stelde: "De waardigheid van ons volk gebiedt dat wij zelfstandig onze 
grenzengrenzen verdedigen ". 
Dee PNR was van mening dat de Surinaamse regering zich zou moeten laten lei-
denn door het principe van het positief neutralisme van de Derde Wereld.397 Her-
renbergg formeerde samen met Humphrey Keerveld en Frank Renada de Suri-
naamsee Socialistische Unie, die zich tot doel stelde "het socialisme op basis van 
hethet marxisme-leninisme, aangepast aan de Surinaamse omstandigheden te pro-
pagerenpageren '\398 De samenwerking van dit driemanschap was geen lang leven be-
schoren.. Er ontstond onenigheid over de ideologie en de te volgen koers. Uit 
dezee strijd kwam Henk Herrenberg als winnaar naar voren en de twee anderen 
trokkenn hieruit de consequenties en verlieten de SSU. Samen richtten ze een 
nieuwee organisatie op onder de naam Marxistisch Leninistisch Centrum Suri-
namee (MLCS). 
Inn mei 1975 besloot Henk Herrenberg om de Unie te transformeren tot een poli-
tiekee partij: de Surinaamse Socialistische Partij (SSP). Binnen de MLCS ont-
stondd ook spoedig onenigheid tussen F. Renada en H. Keerveld over het leider-
schapp en de politieke lijn van de MLCS. Frank Renada verliet de MLCS en 
richtterichtte eind 1971 de Organisatie van Surinaamse Kommunisten (OSKOM) op. 
Inn 1973 werd de OSKOM opgeheven als zelfstandige organisatie en werd deel 
vann het Democratisch Volksfront voor de Nationale Bevrijding van Suriname 
(DVF/NBS)) van Ruben Lie Paw Sam. 
Dezee organisaties zijn opgericht door ex-leden van de PNR, omdat zij vonden 
datt de ideologische en politieke lijn van de partij niet radicaal genoeg waren. 

3977 De Ware Tijd. 20-12-67. 

3988 Tot de medeoprichters behoorden: Henk Herrenberg, drs. Ronald Venetiaan, Jules Chin A Foeng, drs. Frank 

Renadaa en Rudi Kross. 
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5.4.2.100 Verzet tegen nieuwe immigranten 
Opp verzoek van de Nederlandse regering trof de Surinaamse regering in 1962 
voorzieningenn om een groep Toegoenezen3" uit Indonesië tot Suriname toe te 
latenn op de plantage Slootwijk in het district Commewijne. Suriname had reeds 
eenn rijke ervaring met migranten achter de rug. De PNR protesteerde fel tegen 
ditt voornemen van de regering. In een communiqué aan de regering maakte de 
PNRR zijn visie op deze kwestie kenbaar. Dit communiqué wordt hier uitvoerig 
besproken»» omdat de gevolgde argumentatie iets laat zien van de nationalistische 
visiee van de PNR:400 Het communiquéé stelde dat 
1.. uit de historie der Toegoenezen blijkt, dat zij nimmer liefde kunnen opbren-

genn voor de bodem waarop zij leven; 
2.. de Toegoenezen tot dusverre nimmer hun lot hebben kunnen verbinden aan 

datt van het gehele volk omdat zij steeds het belang van hun gesloten ge-
meenschapp hebben gesteld boven het belang van de natie; 

3.. de Toegoenezen getoond hebben, een slavenmentaliteit te bezitten door 
steedss te vluchten voor staatkundige progressie van koloniale gebieden naar 
vrijheid; ; 

4.. nu ons land staat aan de vooravond van grote staatkundige veranderingen de 
Toegoenezenn geacht moeten worden deze ontwikkelingen te zullen hinderen 
mett hun ergerniswekkende pro-koloniale sympathieën; 

5.. het binnenhalen van de Toegoeneze verraders een klap betekent in het gelaat 
vann alle zich van het kolonialisme ontworstelende naties in het bijzonder in 
datt van onze broeders van de Republiek Indonesia; 

6.. de Toegoenezen duidelijk te kennen hebben gegeven Hollandse onderdanen 
tee willen zijn en zich wensen te stellen onder het gezag van het Hollandse 
imperialisme; ; 

7.. Suriname door deze manipulaties met lakeien van het kolonialisme in de 
internationalee wereld de indruk wekt van een koloniale smeltkroes waarin de 
waardigheidd van het eigen Surinaamse volk met de voeten wordt getreden; 

8.. de komst van Toegoenezen in ons land een versterking van de reactie bete-
kentt die net als zij de progressie van de Natie wensen tegen te werken; 

9.. het verkopen van delen van de Surinaamse bodem aan de Toegoenezen een 
grotee onrechtvaardigheid inhoudt ten opzichte van onze eigen Surinaamse 
landbouwerss die het alleenrecht op bouwland bezitten; 

10.. wij vanwege de integratie tussen de bevolkingsgroepen in Suriname die wij 
voorstaann met kunnen dulden, dat hier een gesloten gemeenschap van Toe-
goenezenn komt parasiteren. 

3999 Toegoenezen kwamen uit Toegoe (Indonesië). Ze hadden een anti-Indonesische houding ingenomen tijdens de 
onafhankelijkheidsstrij dd van Indonesië. Toen de spanningen in (West)Nieuw Guinea, waar  ze toentertijd naar  toe 
geïmmigreerdd waren, hoog oplaaiden, verzochten de Toegoenezen om naar  Suriname te worden overgebracht. In 
19633 vertrokken ongeveer  170 Toegoenezen naar  Suriname. In 1967 gingen ze terug naar  Nederland. 

4000 Protestbrief aan de Gouverneur  van Suriname, d.d. 4 september  1962, naar  aanleiding van de vergadering van de 
Partijj  Nationalistische Republiek op zondag 26 augustus 1962. 
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Doorr de PNR worden in dit communiqué verschillende argumenten gebruikt om 
tee protesteren tegen de komst van de Toegoenezen. 
Dezee argumenten zijn: 
•• de verbondenheid met de bodem: overwegingen 1 en 9; 
•• de koloniale en slavenmentaliteit: overwegingen 3,4 en 6; 
•• de internationale solidariteit: 5 en 7; 
•• de strijdigheid met nationale Surinaamse aspiraties: 2, 8 en 10. 

Hett is opvallend dat het humanitair aspect dat in deze van belang was in de ar
gumentatiee van de PNR nergens doorklinkt. Voorts is Suriname bij uitstek een 
immigratielandd geweest, waarbij de verschillende etnische groepen om diverse 
redenenn naar Suriname zijn gebracht of zich vrijwillig hebben gevestigd. 
Hett lijkt erop dat de PNR in deze kwestie een eng xenofobisch standpunt heeft 
ingenomen. . 
Dee Toegoenezen zijn overigens slechts zeer kort in Suriname gebleven. Hun 
immigratiee is op een mislukking uitgelopen en de hele groep is na enige tijd 
vertrokkenn naar Nederland. 

5.4.2.111 De stakingen van 1969 
Inn deze en volgende paragrafen ga ik ietwat uitvoerig in op de stakingen van 
19699 en 19734 , omdat deze stakingen de invloed van de PNR hebben vergroot 
enn het draagvlak hebben gecreëerd voor haar regeringsdeelname in het kabinet 
Arronn in 1973. De stakingen van 1969 waren het directe gevolg van de stakin
genn van 1966. 
Opp 10 januari 1966 werd de eerste grote onderwijzersstaking geproclameerd. 
Dezee staking bleek zeer effectief te zijn en de eisen van de stakers werden door 
dee regering ingewilligd. De onderwijzers kregen vooruitlopend op een defini
tievee salarisherziening een zogenaamde "overbruggingstoelage". 
Dee salarisherzieningen zouden in fasen plaatsvinden. De tweede onderwijzers-
stakingg die op 3 februari 1969 werd geproclameerd, viel samen of werd gecom
bineerdd met de lerarenstaking van 1969. De onderwijzers staakten om hun eisen 
diee weliswaar ingewilligd, maar nog niet uitgevoerd waren kracht bij te zetten; 
zijj verklaarden zich dan ook solidair met de leraren in hun conflict met de rege
ring.. De regering had de stakende onderwijzers verwezen naar het Georgani
seerdd Overleg dat op 7 januari 1969 formeel was ingesteld. De Federatie van 
Onderwijzerss en Leraren in Suriname (FOLS) was van mening dat het ging om 
dee uitvoering van reeds gemaakte afspraken en dat er dus geen nieuw overleg 
nodigg was. De lerarenstaking werd op 20 januari 1969 geproclameerd door de 
Verenigingg van Leraren bij het Middelbaar en Kweekschool Onderwijs (VEL-
MEK)) uit solidariteit met de leraar Ir. S.E. Devid die teruggeplaatst werd van het 

4011 Zie over  deze stakingen: E.E. Campbell. Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname. Proefschrift. Tilburg , 
1987. . 
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onderwijss naar het ministerie van Mijnbouw Bosbouw en Domeinen, dat de 
leraarr had uitgeleend aan het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. 
Dee terugplaatsing werd door de VELMEK beschouwd als represaille, met het 
doell  een belangrijke woordvoerder van de vakbond monddood te maken 
(Campbell,, 1987:81). De VELMEK was van oordeel dat de regering de vak-
bondsrechtenn op deze wijze ondermijnde. 
Nadatt de regering weigerde om op de eisen van de leraren in te gaan, brak een 
stakingg uit. Bij deze staking sloten zich uit solidariteit allengs meer bonden aan, 
zoalss de Algemene Bond van Overheidspersoneel en de Federatie van Hogere en 
Middelbaree Ambtenaren. 
Opp 7 februari 1969 werden de eisen van de leraren ingewilligd en werden ga-
rantiess gegeven om inbreuk op de vakbondsrechten te voorkomen. Hiermee was 
hett conflict met de leraren ten einde. Het conflict met de onderwijzers evenwel 
nogg niet. 
Nadatt de FOLS aan de regering een memorandum met de vakbondseisen had 
aangeboden,, bood de regering Pengel vrij plotseling op 13 februari 1969 haar 
ontslagg aan de gouverneur, dr. J. Ferrier, aan. Nog steeds is het niet geheel dui-
delijkk waarom de regering Pengel deze stap deed, temeer daar er staatsrechtelijk 
gezienn geen breuk was tussen het Parlement en de regering. De regering Pengel 
konn nog rekenen op een loyale meerderheid in het parlement. Er lijken twee 
motievenn te hebben gespeeld voor deze opmerkelijke stap. Ten eerste kon de 
regeringg door deze stap als het ware een rustpauze of vacuüm creëren, zodat de 
stakerss nu geen gesprekspartner meer hadden en de stakingen zouden verlopen 
vanwegee uitputting en financiële nood; immers de salarissen van de onderwij-
zerss konden dan niet worden uitbetaald (Campbell, 1987:80). 

AanhangersAanhangers van de PNR tijdens een propaganda bijeenkomst 
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Tenn tweede werd een reeds beproefde strategie gehanteerd, die Pengel al in 1963 
bijj  de "Ormet-kwestie" had toegepast. Na het aanbieden van zijn ontslag kwam 
dee regering Pengel, zonder de PSV, versterkt als regering terug. 
Omdatt er geen conflict bestond tussen de regering en het parlement werd J. 
Lachmonn fVHP) tot informateur benoemd en kreeg J. Pengel (NPS) de formatie-
opdracht.44 2 Ook nu was er geen conflict tussen de regering en het parlement en 
hett was dan ook te verwachten dat J. Pengel wederom zou worden benoemd tot 
formateur.. Hij zou met een enigszins gewijzigd kabinet versterkt terug kunnen 
komen.. Deze beproefde strategie mislukte dit keer. De ontevredenheid over de 
regeringg Pengel, met name over zijn machtsconcentraties en de arrogantie van 
dee macht waarover men in brede lagen van de bevolking niet te spreken was, 
wass zeer groot. Toen de Actiegroep, die deel uitmaakte van de coalitieregering 
Pengel,, zich uit de coalitie terugtrok, verdween hierdoor de parlementaire meer-
derheidd van de regering Pengel. De gouverneur benoemde hierna de advocaat 
mr.. H.M.C. Bergen tot formateur, waarna er een interim-kabinet May werd ge-
vormd.4033 Het interim-kabinet sloot met de FOLS een akkoord op 7 maart 1969 
enn bereidde de verkiezingen voor, die op 24 oktober 1969 werden gehouden. 
Dezee verkiezingen bracht een grote nederlaag voor de NPS van J. Pengel. De 
VHPP kwam als de sterkste partij uit de verkiezingen. Het kabinet Sedney werd 
gevormdd door de VHP en de PNP, de partij die was opgericht door een aantal 
ex-ministerss uit de NPS (Just Rens, Jules Sedney en Frank Essed). 
Bijj  deze verkiezingen werd voor de eerste keer in de geschiedenis, na twee zeer 
teleurstellendee verkiezingsresultaten van 1963 en 1967, een kandidaat van de 
PNRR en wel de oprichter en voorzitter, mr. Eddy Bruma, gekozen tot lid van het 
Parlement.. Hij behaalde als lijsttrekker van de PNR in Paramaribo (kiesdis-
trictt I) 3.282 stemmen en daarmee de kiesdeler. 
Bijj  de behandeling van de regeringsverklaring van de VHP/PNP-regering in 
19699 (vergadering van 18 december 1969) zette de pas gekozen mr. E. Bruma 
zijnn ideeën over de onafhankelijkheid uiteen: 
[.....][.....]  "Ik wil voorts erop wijzen dat wanneer het streven naar onafhankelijkheid 
doordoor de Regering die het gehele land vertegenwoordigt, bot geweigerd wordt of 
datdat van de voorstanders van de nationale zelfstandigheid wordt verwacht, dat zij 
ookook hun streven opofferen, of dat ze in de ondergrondse gaan en tegen htm eigen 

4022 J.A. Pengel sprak in de Statenvergadering van 24 jul i 1967 naar  aanleiding van de regeringsverklaring 1967/1971, 
dee volgende woorden: "Om nu geen geweld te doen aan de Surinaamse geschiedenis, opdat onze kinderen en 
kindskinderenn weten hoe het gebeurd was, wil ik het geachte lid Dr. J. Sedney mededelen dat geen enkel kabinet 
Pengell  op 22 november  1963 ten val is gebracht. Ik heb eigener  beweging zelf al mijn portefeuilles ter  beschikking 
gesteld,, de overige ministers hebben toen allen mijn voorbeeld gevolgd. 

Ookk voor  de geschiedenis kunnen wij  aantekenen dat er  van een kabinet Lachmon nooit sprake is geweest, hij  was 
alss informateur  aangewezen en toen hij  zijn informatie-opdracht beëindigd had, heeft bij  de zaak terug naar  mij 
verwezen,, waarop ik toen een regering formeerde". 

4033 Dr. J. Ferrier, toenmalige gouverneur  van Suriname heeft in een radio-interview op 25 december  1999 als 
verklarin gg voor  zijn handelen gegeven, dat als hij  dit niet gedaan zou hebben de Nederlandse regering zou 
ingrijpen .. Wat dit ingrijpen precies zou inhouden is niet duidelijk geworden. 

182 2 



regering,regering, de onafhankelijkheid gaan nastreven? Waarom wordt dit door mij 
naarnaar voren gebracht en wordt er een beroep gedaan op uw begrip voor de frus-
tratiestraties die zouden kunnen optreden optreden in deze tijd? Niet alleen dat wij hier in Suri-
namename in onze staatkundige ontwikkeling moeten meemaken dat onze Regering 
eeneen standpunt inneemt, welke veel stroever is en veel conservatiever dan die 
welkewelke ingenomen wordt door de leidinggevende kringen en door de minister in 
Nederland.Nederland. Wij voelen dat er een wereld van verschil ligt tussen ons en de Rege-
ringring op dit punt en wij betreuren het dat de afstand tussen ons en onze eigen 
RegeringRegering groter is dan die tussen ons en de Nederlandse Regering op dit punt 
vanvan onze eigen zelfstandigheid. 
HetHet argument door de Regering naar voren gebracht ter verdediging van dit 
standpunt,standpunt, is een overweging waard. In enkele woorden gezegd, komt het argu-
mentment hierop neer: Er zijn nog arme mensen in Suriname, ik zeg het populair, en 
daaromdaarom kunnen wij geen onafhankelijkheid, geen zelfstandigheid hebben. Er zijn 
armearme mensen in alle jonge ontwikkelingslanden van Afrika, Azië, India, Pa-
kistan,kistan, Indonesië, overal zijn er arme mensen, nergens is de ideale staat waar 
iedereeniedereen heeft wat we hem gaarne zouden willen toebedelen. En toch zijn die 
landenlanden onafhankelijk. De beslissingen zijn daar door politieke voorgangers ge-
nomennomen om die landen onafhankelijk te maken, omdat zij wilden dat hun landen 
moestenmoesten kunnen deelnemen aan de instrumenten welke voor onafhankelijke lan-
denden geschapen zijn in deze tijd, de internationale instrumenten waaraan men 
kankan deelnemen, waarvan men de voordelen kan plukken, alleen wanneer men 
onafhankelijkonafhankelijk is. U begrijpt, dat als ik over de onafhankelijkheid spreek, dat ik 
nooitnooit klaar kom. 
DeDe onafhankelijkheid dat is mijn leven*', 
Brumaa heeft hier al bij zijn eerste optreden in het parlement een duidelijke moti-
veringg gegeven voor zijn streven naar onafhankelijkheid van het land. De parle-
mentairee oppositie was gewaarschuwd. 

5.4.2.122 De stakingen van 1973 
Dee stakingen van 1973 begonnen als een actie van de douaneambtenaren voor 
salarisverhoging,, omdat hun salarissen, in tegenstelling tot die van de politie-
ambtenaren,, lange tijd niet waren verhoogd. De minister van Financiën, H. Rad-
hakishun,, weigerde rechtstreeks met de bonden te onderhandelen. Een kort ge-
dingg dat door de regering tegen de douaneambtenaren was aangespannen, werd 
doorr de regering gewonnen en de rechter verbood de acties. Het vonnis van de 
kantonrechterr werd door de vakcentrales CLO en A W S verworpen, omdat men 
inn dit vonnis een aantasting zag van het fundamenteel recht op staking (Camp-
bell,, 1987:85). 
Hett bestuur van de A W S ondersteunde dan ook het besluit van de Douanebond 
omm de rechterlijke uitspraak te negeren. De regering was van oordeel dat de 
douaneambtenarenn zich aan plichtsverzuim schuldig maakten en nam discipli-
nairee maatregelen tegen hen. Vakbondsleiders werden gearresteerd en betogin-
genn werden uit elkaar geslagen. De politie had volmacht om "naar bevind van 
zakenn en zonder enige consideratie op te treden". Er vielen diverse gewonden bij 
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hett hardhandige politie-optreden. De dood van de vakbondsleider Abaisa ver-
oorzaaktee een schok in de samenleving. Bij deze staking hadden de bonden van 
dee PNR samengewerkt met de Moederbond die nauw gelieerd was aan de NPS. 
Dezee stakingen hadden vooral een politiek karakter. Met name de Creoolse be-
volkingsgroepp zag haar politieke invloed in de door de VHP gedomineerde rege-
ring,, de VHP/PNP-combinatie, verzwakken. De Hindostaanse bevolkingsgroep 
had,, zo redeneerden exponenten van de Creoolse bevolkingsgroep, naast de eco-
nomischee macht, nu ook de politieke en de administratieve macht overgenomen. 
Bovendienn bleek de regering niet in staat om de steeds groter wordende econo-
mischee problemen, met name de prijsstijgingen en de werkloosheid, op te los-
sen. . 
Dezee stakingen hadden grote gevolgen voor de verkiezingen van 1973, waarbij 
dee PNR een lijstencombinatie aanging met de NPS (zie hiervoor paragraaf 
5.4.1.4:: de vierde verkiezingen van de PNR in de NPK-combinatie in 1973). 

5.4.2.133 Tegenacties: cultureel en politiek 
Hett cultureel en politiek nationalisme van de PNR heeft uiteraard tegenkrachten 
opgeroepenn in de pluriforme Surinaamse samenleving. Op cultureel gebied ging, 
zoalss eerder gezegd, vooral de Hindostaanse bevolkingsgroep, mede als reactie 
opp de culturele ideologie van Wie Eegie Sanie, zich bezinnen op haar eigen wor-
tels. . 
Hett belang dat de nationalisten hechtten aan het Sranantongo als nationale taal 
heeftt ook tot tegenacties geleid. De eigen taal vormt immers een belangrijke 
bronn van etnisch of nationaal bewustzijn. Door de activiteiten van Wie Eegie 
Saniee kreeg het Sranantongo een sterke ideologische lading en ging nog sterker 
dann voorheen als bindmiddel fungeren binnen de Creoolse bevolkingsgroep. Het 
Sranantongoo bleef primair de taal van de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep, die 
tochh al de neiging had om de Creolen als de echte Surinamers aan te duiden, 
naastt de andere etnische groepen.404 

Alss reactie op de activiteiten van Wie Eegie Sanie werd de sociaal-culturele 
verenigingg Hindoestani Nawyuak Sabha (HNS, Hindostaanse Jongelingen Vere-
niging)) actief op het gebied van de Hindostaanse cultuur. Deze vereniging stelde 
zichh tot doel "om het Hindostaanse bewustzijn actief te richten op het eigene en 
dee liefde voor het Hindi aan te wakkeren". De leiding van HNS uitte zijn beden-
kingenn tegen het nationalisme van Wie Eegie Sanie. "Voor zover de nationalis-
tenten zich op cultureel gebied bewegen en ons meningen en bepaalde andere za-
kenken willen opdringen die ons onaangenaam zijn, zullen we ons natuurlijk ver-
zettenzetten '\405 

Dee voorzitter van HNS was van mening dat de Hindostaanse muziek hoger 
stondd dan bijvoorbeeld de Ba'nansieliederen, winti en kawina, waar geen rust 

4044 G. Oostindie. Caralbische dilemma's in een "stagnerend" dekolonisatieproces. Leiden, 1994. p 38. 

4055 C. Verloogben. Het vraagstuk van Surinames Kulturele welvaart. Paramaribo, 1952. p. 17. 
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vann uit gaan. Deze cultuuruitingen zouden de jeugd verwilderen en alleen op-
windingg teweeg brengen". Toen J. Pengel een beeltenis van de kotomisie op een 
nieuww Surinaams bankbiljet liet plaatsen, werd de kotomisie niet representatief 
geachtt als symbool voor Suriname. Met name de Actiegroep, een pressiegroep 
binnenn de VHP en later een afsplitsing hiervan, was sterk gekant tegen de keuze 
vann juist deze afbeelding voor het bankbiljet. 
Binnenn de Creoolse groep heeft de NPS zich sterk gemaakt voor een alternatief 
voorr Wie Eegie Sanie. Dit alternatief werd gevonden in de oprichting van de 
culturelee vereniging NAKS (Na Arbeid Komt Sport). Op deze wijze heeft de 
NPSS met succes grote delen van haar electoraat op cultureel gebied in een nieu-
wee organisatie weten onder te brengen. Hoewel veel Creolen de culturele activi-
teitenn van Wie Eegie Sanie een warm hart toedroegen, konden zij zich niet vin-
denn in de politieke opvattingen en de betrekkingen met de PNR. Door bewust 
eenn selectief subsidiebeleid ten faveure van NAKS te voeren, heeft de NPS die 
alternatievee culturele organisatie krachtig gesteund. In de periode kort voor de 
onafhankelijkheidd bereikten etnische spanningen hun hoogtepunt in Suriname. 
Dee Hindoe Partij Suriname (HPS), die onder voorzitterschap stond van Shew 
Radhakishun,, pleitte voor een splitsing van Suriname in een oostelijk en weste-
lij kk deel, respectievelijk voor de Creolen en anderen die voor de onafhankelijk-
heidd waren, en voor de Hindostanen en anderen die tegen de onafhankelijkheid 
waren.. De Hindoe Partij Suriname was in 1969 opgericht als een confessionele 
partijj  op basis Van het Hindoeïsme. De partij verzette zich tegen de verbroede-
ringspolitiekk van J. Lachmon en streefde naar separatisme.4 Separatisme kan 
gedefinieerdd worden als een proces waarbij een beweging binnen een etnisch 
onderscheidenn staatsdeel naar meer politieke autonomie streeft.407 Separatisme 
heeftt betrekking op de centrifugale krachten van het nationalisme. In diverse 
landenn hebben separatistische bewegingen gepoogd en pogen nog steeds om een 
eigenn staat te vormen. Hun argument is veelal dat de mensen om wie het gaat 
eenn eigenheid hebben, een etnische groep vormen met een eigen taal, godsdienst 
enn geografische afkomst. 
Dezee stroming, belichaamd door de Hindoe Partij Suriname, had de potentie om 
uitt te groeien tot een sterke politieke factor. De voorzitter van deze partij was 
eigenaarr van het onder Hindostanen veel beluisterde radiostation Radika (Radio 
DihatKiAwaz).408 8 

Dee kracht van deze stroming ebde weg doordat er geen actieve ondersteuning 
kwamm van de gevestigde Hindostaanse politieke partijen. De activiteiten van 
dezee partij moeten dan ook veeleer gezien worden als een pressiemiddel om de 

4066 Het was niet de eerste keer  dat een dergelijke separistische parti j  werd opgericht. Eerder, in 1968 werd door  R. 
Ramtahalsingg opgericht de "Hindostaanse Beweging", die voorstander  was van een splitsing van het land in een 
Aziatischh en een Creools deel. 

4077 L. Hooghe. Separatisme. Conflicten tussen twee projecten voor  natievorming. Een onderzoek op basis van drie 
succesvollee separatismen. (proefschrift). Leuven, 1989. 

4088 Radika. Radio Dihat Ki Awaz betekent: Radio, de stem van het district . 
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regeringg op andere gedachten te brengen met betrekking tot de staatkundige 
onafhankelijkheid.. Met het overlijden van de voorzitter van deze partij op 23 
junii  1971 stierf deze separatistische stroming dan ook een stille dood. 

5.55 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk is de overgang van het cultureel nationalisme naar het politiek 
nationalismee aan de orde gesteld. Op 1 september 1961 werd de Partij van de 
Nationalistischee Republiek (PNR) opgericht om de nationalistische idealen op 
hett politiek forum uit te dragen. Verschillende factoren hebben bijgedragen aan 
hett ontstaan van deze partij. Twee type factoren kunnen genoemd worden: 
•• interne politieke factoren, zoals de ervaringen met de onteigening van de 

plantagess Topibo en De Vrijheid en de maatschappelijk-juridische problemen 
rondd de transmigratie van Marrons uit het stuwmeergebied; 

•• externe politieke factoren, met name de mislukking van de Rondetafelconfe
rentiee in 1961. 

Dee oprichting van een politieke partij werd niet door alle nationalisten als wen
selijkk gezien. Sommigen vonden onder meer de tijd hiervoor nog niet rijp. Eerst 
zouu er een massabeweging moeten ontstaan om de sociale en economische pro
blemenn aan te pakken. Anderen waren van mening dat het cultureel aspect van 
hett nationalisme absolute prioriteit moest genieten. De PNR werd opgericht in 
dee periode waarin de verbroederingspolitiek tussen J. Pengel en J. Lachmon de 
overheersendee ideologie was in Suriname. Partijen hadden hun electoraat in de 
etnischee segmentatie van de bevolking. De PNR wilde deze segmentering door
brekenn en politiek voeren op basis van een (nationalistische) ideologie. Interna
tionaall werd de koude oorlog in alle hevigheid uitgevochten en werden nationa
listenn snel verdacht van anti-imperialisme en dus communistische sympathieën. 
Inn dit krachtenveld, zowel nationaal als internationaal, moest de PNR opereren. 
Dee PNR wilde geen traditionele partij zijn, maar een vernieuwingspartij gericht 
opp het bereiken van de staatkundige onafhankelijkheid. De ideologie van de 
nationalistenn is door Bruma in een boekje "De opmars van het nationalisme " 
uiteengezet.. In dit boekje probeerde hij het filosofisch fundament te leggen voor 
hett Surinaams nationalisme. Het is opvallend en ook een gemis dat het boekje 
geenn sociologische analyse bevat van de Surinaamse samenleving. De nationa
listischee ideologie werd niet besproken uitgaande van de Surinaamse maatschap
pij,, waardoor er een vrij abstract, theoretisch en moeilijk toegankelijk geschrift 
ontstond.. Reeds twee jaren na de oprichting ging de PNR de verkiezingen in met 
jonge,, dynamische intellectuelen op de kandidatenlijst. Deze kandidaten hadden 
relatieff weinig ervaring met de wijze van politieke propagandavoering in Suri
name.. Met grote teleurstelling incasseerde de PNR haar eerste verkiezingsne
derlaag.. Pas in 1969 lukt het de PNR om één kandidaat, Eddy Bruma, in het 
parlementt gekozen te krijgen. Dit was het gevolg van de vooraanstaande rol die 
dee PNR i.e. de vakbonden die aan de PNR gelieerd waren, had(den) gespeeld bij 
dee onderwijzersstakingen in 1969. De PNR had reeds op het partijcongres van 
19633 de kaderleden opgeroepen om zich meer te richten op massaorganisaties 
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zoalss de vakbonden. Deze beproefde strategie, die ook door J. Pengel bij zijn 
politiekee opkomst was gevolgd, bleek vruchten af te werpen. 
Inn de oppositie (1969-1973) ontmoetten de PNR en de NPS elkaar en groeide de 
verstandhoudingg tussen deze twee partijen. Volgens H. Arron409 was het Pengel 
zelff  die opdracht gaf om na dee verkiezingsnederlaag van 1969 contact te zoeken 
mett de PNR. "Om dit contact te vergemakkelijken werden twee prominente 
NPS'ers,NPS'ers, M. Cambridge en C. Seedorf, naar het partijcongres van de PNR in 
19691969 afgevaardigd". Ook binnen de NPS was inmiddels de roep tot onafhanke-
lijkheidd in de loop der jaren sterker geworden. Bij de verkiezingen van 1973 
gingenn deze twee partijen, samen met nog een aantal andere kleine partijen, een 
politiekee combinatie (Nationale Partij Kombinatie - NPK-I) aan, die uiteindelijk 
dee onafhankelijkheid zou realiseren. 

4099 Interview met H. Arro n op 26 februari  1995. 
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6.. Nationalisten in en uit de regeringscombinatie NPK-1 

"Een"Een  waarachtig nationalisme, waarde landgenoten, zal de pijler moeten zijn waarop onze 
toekomstigetoekomstige ontwikkeling, groei en stabiliteit zullen zijn gefundeerd. Dit nationalisme is een 
onmisbaaronmisbaar instrument voor éénwording en eensgezindheid en het zal ook dit nationalisme zijn 
datdat het gevoel van lotsverbondenheid zal vergroten ". 

BoodschapBoodschap van de Minister-president H.A.E, Arron ter gelegenheid 
vanvan de onafhankelijkheid op 25 november 1975. 

6.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk wordt de regeringsdeelname van de politieke partij van de na-
tionalistenn aan de orde gesteld. Deze deelname heeft geresulteerd in de onafhan-
kelijkheidd van Suriname op 25 november 1975. Het was de eerste en tevens de 
laatstee keer dat de Partij van de Nationalistische Republiek (PNR) regeringsver-
antwoordelijkheidd heeft gedragen. Opvattingen en acties van de krachten die 
zichh verzetten tegen wat door hen werd aangeduid als de plotselinge, opgedron-
genn en vroegtijdige onafhankelijkheid» zullen eveneens de revue passeren. 
Inn dit hoofdstuk zal ook worden ingegaan op de problemen die ontstonden na de 
afkondigingg van de onafhankelijkheid. De PNR had zijn werk gedaan, de PNR 
konn gaan. Dat was het trieste lot dat de nationalisten beschoren was. Kort voor 
dee geplande verkiezingen van maart 1980 pleegden zestien sergeanten van het 
Surinaamss leger een staatsgreep. Analyse en evaluatie van de korte en lange 
termijnn effecten van deze coup vallen buiten het bestek van deze studie. De 
coupplegerss hadden, in woord en geschrift, nationalistische pretenties. In dat 
lichtt zal het prille begin van de staatsgreep aan de orde komen. 

6.22 Prelude op regeringsdeelname door  de nationalisten 

Dee regering Sedney kreeg bij de verkiezingen van oktober 1973 de rekening 
gepresenteerdd van haar beleid en het hardhandig optreden van de politie tijdens 
dee stakingen. De regeringscoalitie verloor dramatisch en de PNP, de partij waar-
uitt premier Jules Sedney was voortgekomen, kreeg slechts 3%% van de stemmen 
enn werd hierdoor gedecimeerd tot een onbeduidende partij. De onderwijzerssta-
kingenn van 1966, de gecombineerde onderwijzers- en lerarenstaking van 1969 
enn de algemene staking van 1973, hadden de bonden bewust gemaakt van hun 
machtt als politieke factor in de samenleving (Campbell, 1987:78-101). De dood 
vann de stakingsleider Gowini Abaisa, door politiekogels gericht op demonstre-
rendee stakers, heeft tijdens de verkiezingscampagne een cruciale rol gespeeld. 
Dee oppositie heeft deze gebeurtenis aangegrepen om de regering Sedney te be-
schuldigenn van het moedwillig laten schieten op en het vermoorden van eigen 
burgers.. Na de regeerperiode van het kabinet Sedney (1969-1973), vonden op 19 
novemberr 1973 algemene verkiezingen plaats, die resulteerden in de vorming 
vann een geheel nieuwe regeringscoalitie, de Nationale Partij Kombinatie, be-
staandee uit de partijen: NPS, PNR, PSV en de KTPI die gezamenlijk de verkie-
zingenn waren ingegaan. 
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Aanvankelijkk ging de PNR na de stakingen, onder leiding van Bruma, samen 
mett de twee grootste vakcentrales CLO en C-47 een bondgenootschap aan met 
dee nieuwe Actiegroep '73 onder leiding van dr. Harry Hirasing, onder de naam 
Surinaamss Bevrijdingsfront. Dit front probeerde een multiraciale kandidatenlijst 
tee presenteren. Deze combinatie werd door velen gezien als het begin van een 
breukk met de etnische politiekvoering. In september 1973, enkele maanden voor 
dee verkiezingen, trokken de PNR en de vakcentrales zich echter terug uit deze 
combinatiee om met de NPS samen te gaan in de brede-basiscombinatie de Na-
tionalee Partij Kombinatie.410 De VHP veranderde in deze periode haar naam in 
Vooruitstrevendee Hervormings Partij en plaatste zelfs Creoolse kandidaten op 
dee kandidatenlijst in het kiesdistrict Paramaribo. Het verkiezingsprogramma van 
dee Nationale Partij Kombinatie was opmerkelijk in twee opzichten. In de eerste 
plaatss vanwege de constatering van een feitelijke realisering van een politieke 
doorbraakk door het samengaan van traditioneel etnisch gescheiden partijen met 
eenn nieuwe ideologisch georiënteerde partij. En in de tweede plaats vanwege de 
explicietee keuze voor staatkundige onafhankelijkheid. In het verkiezingspro-
grammaa van de Nationale Partij Kombinatie werd dit laatste als volgt verwoord: 
"Het"Het programma van de Nationale Partij Kombinatie is een programma van 
eeneen nationale politieke doorbraak. Voor de NPK is de onafhankelijkheid van 
SurinameSuriname geen discussiepunt meer. De ontwikkeling die zich voltrokken heeft in 
ditdit land sedert de totstandkoming van het statuut, heeft geleid tot het bewustzijn 
datdat de onafhankelijkheid van ons land niet meer te stuiten is. En dit niet alleen 
inin Surinaamse gelederen, maar ook in de andere delen van het Koninkrijk. Het 
feitfeit dat in alle kringen de voorbereiding van de onafhankelijkheid wordt toege-
juicht,juicht, moet toch wel voor de meest verstokte tegenstanders aanleiding zijn zich 
opnieuwopnieuw te beraden over het eigen standpunt. Suriname zal zijn plaats in de rij 
derder onafhankelijke volkeren moeten innemen. Voor het bereiken van een ver-
sneldesnelde sociaal-economische ontwikkeling van het land wordt dit noodzakelijk 
geacht.geacht. Daarom zal de Nationale Partij Kombinatie de voorbereiding voor de 
onafhankelijkheid,onafhankelijkheid, zowel intern als extern intensiveren en afronden". 
Tijdenss de verkiezingscampagne had de NPK echter, vermoedelijk om strategi-
schee en tactische redenen, verklaard dat de onafhankelijkheid van Suriname 
geenn inzet zou zijn van de verkiezingen maar dat een toekomstige regering zich 
integendeell  zou richten naar de besprekingen in de Koninkrijkscommissie.411 

Dezee brede NPK-coalitie werd gesteund door twee vakcentrales C-47 en de 
Centralee van Landsdienaren Organisaties (CLO). De voorzitter en de algemeen 
secretariss van de CLO, H. Rusland (PNR) en H. Sylvester (PNR), verkregen een 
zetell  in het Parlement. Ook het AWS, de Moederbond, nauw gelieerd aan de 
NPS,, steunde deze regeringscombinatie, in het bijzonder de NPS. 

4100 J Jansen van Galen. Surinaams Bevrijdingsfront ineengestort. De Meester  speelde dubbelspel. In Haagse Post. 
29-9-73. . 

4111 De Ware Tijd , 24-3-73. 
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Dee Nationale Partij Kombinatie vormde aldus een brede coalitie, met een breed 
maatschappelijkk draagvlak van politieke partijen, maatschappelijke organisaties 
enn etnische groeperingen. In deze combinatie waren de Hindostanen echter niet 
vertegenwoordigd.. Nu de NPK als politieke combinatie het bereiken van de 
onafhankelijkheidd als één der belangrijkste doelen had gesteld, vormde het uit-
sluitenn van deze belangrijke etnische groep uit de bevolking een groot politiek 
risico.. Bij de verkiezingen in 1973 haalde deze politieke combinatie, de NPK, in 
totaall  22 zetels: de NPS 13, de PNR 4, de PSV 3 en de KTPI2. De resterende 17 
zetelss waren voor het VHP-blok, dat hierdoor niet in staat was een regerings-
coalitiee te vormen. 

Tabell  6.1. Zetelverdeling bij de verkiezingen van 1973 

Kiesdistrict t 

II  Paramaribo 
III  Suriname 
inn Para 
IVV Commewijne 
VV Saramacca 
VII  Nickerie 
VIII  Coronie 
VII II  Beneden Marowijne 
IXX Boven Marowijne 
XX Brokopondo 
Landelijkee lijst 

Totaal l 

ii  NPS 
4 4 
1 1 
1 1 
--
--
--
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 

\\ 13 

NPK K 
PSV V 

2 2 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1 1 
3 3 
22 2 

PNR R 
1 1 
1 1 
--
--
--
--
--
--
--
--
2 2 
4 4 

VHP-BLOK K 
KTPI I 

1 1 
--
--
--
--
--
--
--
--
1 1 
2 2 

VHP P 
3 3 
3 3 
--
1 1 
2 2 
2 2 
--
--
--
--
5 5 
16 6 

SRI I 
--
--
--
1 1 
--
--
--
--
--
--
--
1 1 

17 7 
Bron:Bron: E. Dew, 1978 

Dee politiek-maatschappelijke zwakke schakel van deze politieke constellatie 
was,, zoals eerder gezegd, dat de grootste bevolkingsgroep, de Hindostanen 
(VHP),, hierin niet vertegenwoordigd waren. Het was de eerste maal sinds 1958 
datt er een regering werd geformeerd, zonder dat er een VHP'er zitting in had. 
Inn de NPS was men de woorden van J. Pengel vergeten, uitgesproken in 1967 in 
dee Statenvergadering: "Al zou de Nationale Partij Suriname, wanneer ook, een 
meerderheidmeerderheid krijgen in Uw parlement, dan wil ik voor zij die na ons zullen ko-
menmen nu reeds constateren, dat voor het behoud van de eensgezindheid in ons 
land,land, de uitsluiting van grote bevolkingsgroepen zoals de Creolen, Hindostanen 
enen Indonesiërs in Regering en Parlement, tot funeste gevolgen zal leiden". De 
overwinningg van de NPK heeft geleid tot de vorming van de regering Arron, 
waarinn zitting hadden: 6 NPS-ministers, 3 PNR-ministers, 2 PSV-ministers en 2 
KTPI-ministers. . 

4122 Repliek van de Minister-president naar  aanleiding van de regeringsverklaring 1967/1971. Maandag 24 jul i 1976. 
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Dee verdeling van de ministeries was als volgt: 

Politiekee samenstelling van de regering NPK-I 

Naam m 
H.A.E.. Arron 
M.. Ch. Cambridge 
O.. van Genderen 
A.G.. Karamat AH 
R.R.. Venetiaan 
E.J.. Bruma 
E.. Hoost 
F.R.. Frijmersum 
W.. Soemita (tusser 
opgevolgdopgevolgd door C. 
S.A.. Soeperman 
LM.. Brahim 
CD.. Ooft 

MijdsMijds afgetreden en 
Ardjosemito) Ardjosemito) 

Parti j j 
NPS S 
NPS S 
NPS S 
NPS S 
NPS S 
PNR R 
PNR R 
PNR R 

KTPI I 

KTPI I 
PSV V 
PSV V 

Ministeri e e 
premier/Algemenee Zaken/Financiën 
Opbouw w 
Districtsbestuurr en Decentralisatie 
Openbaree Werken en Verkeer 
Onderwijss en Volksontwikkeling 
Economischee Zaken 
Justitiee en Politie 
Arbeidd en Volkshuisvesting 

Landbouw,, Veeteelt en Visserij 

Socialee Zaken 
Volksgezondheid d 
Binnenlandsee Zaken 

Bron:Bron: Sedney, 1998 

Inn zijn regeringsverklaring van 16 februari 1974 kondigde de premier, Henck 
Arron,, aan te zullen streven naar volledige onafhankelijkheid "niet later dan 
ultimoultimo 1975" (Regeringsverklaring 1973). Echt als een verrassing kon deze ver-
klaringg niet zijn gekomen, hoewel van de zijde van de oppositie, bestaande uit 
dee VHP van J. Lachmon, met ontzetting en paniek werd gereageerd. De PNR, 
diee nu deel uitmaakte van de regering, heeft vanaf haar ontstaan de onafhanke-
lijkheidd gepropageerd en tot het belangrijkste issue van haar politieke streven 
gemaakt.. De invloed van de PNR op deze regeringsverklaring is dan ook evi-
dent,, gelet op de doelstellingen en standpunten van deze partij. 
Dee regeringsverklaring had zoals te verwachten was belangrijke maatschappe-
lijk ee en politieke repercussies. De VHP-leider Lachmon, die in de oppositie zat, 
liett geen gelegenheid voorbijgaan om te waarschuwen voor een machtsstrijd 
tussenn Creolen en Hindostanen zoals die zich in 1964 in Guyana had voorge-
daan. . 
Dezee onzekerheid en de vrees voor raciale spanningen hebben ertoe geleid dat er 
eenn ware uittocht van personen plaatsvond richting Nederland. Rond de onaf-
hankelijkheidd van Suriname vertrokken vanwege de onzekerheden over de poli-
tiekee en sociaal-economische ontwikkeling ongeveer 70.000 Surinamers naar 
Nederland,, dit is ongeveer 20% van de bevolking. 
Inn onderstaande tabel wordt de migratie uit Suriname in de periode 1965-1994 
weergegeven. . 
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Tabell  6.2 Migrati e uit Suriname naar  Nederland periode 1965-1994 

Jaar r 
1965 5 
1966 6 
1967 7 
1968 8 
1969 9 
1970 0 
1971 1 
1972 2 
1973 3 
1974 4 

Aantal l 
3.052 2 
3.898 8 
3.953 3 
4.451 1 
5.937 7 
7.384 4 
9.493 3 
8.400 0 
11.098 8 
17.902 2 

Jaar r 
1975 5 
1976 6 
1977 7 
1978 8 
1979 9 
1980 0 
1981 1 
1982 2 
1983 3 
1984 4 

Aantal l 
39.699 9 
5.757 7 
4.786 6 
7.388 8 
18.162 2 
18.988 8 
4.432 2 
3.431 1 
5.225 5 
3.488 8 

Jaar r 
1985 5 
1986 6 
1987 7 
1988 8 
1989 9 
1990 0 
1991 1 
1992 2 
1993 3 
1994 4 

Aantal l 
5.321 1 
5.311 1 
6.547 7 
4.130 0 
5.653 3 
8.416 6 
8.288 8 
9.134 4 
9.634 4 
4.778 8 

Eenn vooraanstaande VHP'er, mr.dr. J. Adhin, was van oordeel dat aangezien dit 
"nationalisme""  vrijwel volledig een Creoolse aangelegenheid was, de Hindosta-
nenn alleen dan aan de onafhankelijkheid zouden meewerken, indien aan be-
paaldee voorwaarden met betrekking tot de politieke, economische, sociale en 
culturelee ontwikkeling zou worden voldaan. Aangezien de VHP-prominenten 
zelff  hamerden op het aambeeld van raciale spanningen in Suriname, hebben ook 
veell  Hindostanen uit angst voor Creoolse overheersing het vliegtuig naar Ne-
derlandd genomen. Hiermee is de sfeer getekend die vooraf ging aan de onafhan-
kelijkheid:: vrees en ontzetting aan de ene kant en vreugde en optimisme aan de 
anderee kant. 

6.33 Voorbereidingen op de onafhankelijkheid 

Enkelee wetenschappers hebben zich de vraag gesteld of de onafhankelijkheid 
vann Suriname niet door Nederland is opgedrongen, omdat die afwilde van haar 
kolonialee imago (o.a. Ramsoedh, 1995). Kapteyn (1982) is van mening dat het 
beleidd van de Nederlandse regering vanaf het begin van de jaren zeventig heeft 
geleidd tot de onafhankelijkheid van Suriname en dat Suriname onder de druk 
vann Nederland is bezweken. Naar mijn mening kan niet ontkend worden dat het 
strevenn naar onafhankelijkheid reeds vele jaren het belangrijkste politieke issue 
iss geweest van de radicale nationalisten. Dit is een authentiek Surinaams streven 
geweest.. In de regeringscombinatie NPK-I kon dit diep nationalistisch verlangen 
wordenn omgezet in realiteit. De Nederlandse regering wilde volgens Keerpunt 
'72,'72, het programma van de PvdA, PPR en D'66, af van de koloniale verhoudin-
genn met Suriname. Ook in de troonrede van 1973 sprak de Nederlandse regering 
dee verwachting uit om "in het komende jaar, aan de hand van het advies van de 

4133 CBS gegevens en dr. F. Derveld. Etnicity , spoils, politics, migration and nationbuilding, 1965-1985. Econ. Fac. 
R.U.. Groningen, 1995. 

4144 J.H. Adhin. Integratie en ontwikkeling. In: Mededelingen van het Surinams Museum, jul i 1993, no. 50. 
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Koninkrijkscommissie,Koninkrijkscommissie, met de regeringen van Suriname en de Nederlandse An-
tillentillen in overleg te treden over de wijze en het tijdstip waarop deze landen soe-
vereiniteitvereiniteit zidlen krijgen ". Deze twee ontwikkelingen, het authentiek Surinaams 
strevenn naar onafhankelijkheid en het Nederlandse dekolonisatiebeleid, liepen 
synchroonn en autonoom. Er is derhalve geen sprake van dat de onafhankelijk-
heidd door de Nederlandse regering aan Suriname is opgedrongen. Suriname 
hoefdee in feite niet veel te doen om de wens naar onafhankelijkheid te realise-
ren.. Nederland was er ideologisch klaar voor. Reeds begin 1972 publiceerde de 
PNRR een conceptgrondwet waarin geopteerd werd voor een direct gekozen pre-
sident,, die tezamen met het parlement en de ministerraad de wetgevende macht 
zouu uitoefenen (Fernandes-Mendes, 1989), Een antikoloniale strijd heeft vaak 
alss (tijdelijke) samenbindende factor gewerkt in het dekolonisatieproces. In dit 
gevall  echter heeft de welwillende houding van Nederland de reeds aanwezige 
internee polarisatie binnen de Surinaamse samenleving verscherpt. Nadat de rege-
ringring Arron had aangekondigd dat de onafhankelijkheid op geen later tijdstip zou 
plaatsvindenn dan ultimo 1975, begonnen de voorbereidingen hiervoor serieuze 
enn definitieve vormen aan te nemen. De voorbereidingen hadden betrekking op 
dee volgende onderwerpen: 
1.. juridische aspecten in verband met de soevereiniteitsoverdracht: 

a)) de Grondwet;415 

b)) de nationaliteits- of toescheidingsregeling;416 

c)) de grenskwestie; 
d)) de buitenlandse aangelegenheden, in het bijzonder de relatie met de EG 

enn de luchtvaartbetrekkingen tussen Suriname en Nederland. 
2.. defensieaangelegenheden. 
3.. herstelbetalingen, beter bekend als ontwikkelingssamenwerking. 
Dee geef nu in de volgende subparagrafen bij elk van de genoemde onderwerpen, 
diee essentieel waren in de voorbereidingsfase naar de onafhankelijkheid, een 
kortee toelichting. 

6.3.11 Vaststelling van de Grondwet 
Dee regering Arron wilde dat vóór de onafhankelijkheid van Suriname een ge-
schrevenn grondwet door het parlement werd aangenomen. De regering was van 
meningg dat voor het aanvaarden hiervan volstaan kon worden met een gewone 
meerderheid,, terwijl de oppositie, onder leiding van J. Lachmon, een gekwalifi-
ceerdee meerderheid eiste. Ter voorbereiding van de conceptgrondwet werd in 
januarii  1975 een commissie ingesteld die in grote meerderheid uit juristen be-

4155 Zie hierover H.K. Fernandes-Mendes: Onafhankelijkheid en parlementair stelsel in Suriname. Hoofdlijnen van een 

nieuww en democratisch staatsbestel. Zwolle, 1989. 

4166 Zie hierover H.A. Ahmad AU. De Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en 

Suriname.. Den Haag, 1998. 
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stond.. Acht maanden later was het concept gereed en kon dat op 18 en 19 
novemberr in de Staten van Suriname worden behandeld.418 Dit concept werd 
mett marginale wijzigingen door het Parlement aanvaard. De commissie raad-
pleegdee diverse maatschappelijke organisaties om hun wensen te vernemen 
(Fernandes-Mendes,, 1989). Ook heeft Nederland op indirecte wijze invloed 
gehadd op de inhoud van de grondwet, onder meer door de voorzitter van de 
grondwetscommissie,, mr. EX Karamat Ali , enkele maanden op het ministerie 
vann Binnenlandse Zaken in Nederland gastvrijheid te verlenen, opdat hij gebruik 
konn maken van de juridisch-technische kennis van ambtenaren en anderen (Fer-
nandes-Mendes,, 1989). De ontwerpgrondwet was in vele opzichten een vastleg-
gingg van de bestaande staatsrechtelijke structuren. Het parlementair stelsel werd 
gehandhaafdd en de verhouding tussen het parlement en de regering bleef onge-
wijzigd.. Men opteerde voor een parlementair stelsel, waarbij de president onge-
veerr dezelfde taken kreeg als de gouverneur. Wel werden op het gebied van de 
grondrechtenn en de rechtsbescherming een beperkt toetsingsrecht en een Con-
stitutioneell  Hof ingevoerd. De onmiskenbare optimistische stemming na de 
moeizamee parlementaire behandeling klonk duidelijk door in de slotverklaringen 
vann de Statenvoorzitter, de Minister-president en de leider van de oppositie. 
Dee voorzitter van de Staten (E. Wijntuin): "Wij, die in dit land wonen, zijn hier 
tezamentezamen gebracht vanuit diverse delen van de wereld en hiervoor kan en mag 
niemandniemand ons aansprakelijk stellen. Thans rust op ons de plicht om het 'mamjo-
beeldbeeld419419 van dit land samen te klonteren tot een hechte en ondeelbare Suri-
naamsenaamse Natie. Dit land is niet het privé bezit van de Indiaan, de Creool, de Chi-
nees,nees, de Hindostaan, de Libanees of de Indonesiër, maar het eigendom van de 
totaletotale Surinaamse bevolking. De wereld kijkt thans naar ons of wij in staat zul-
lenlen zijn, de prijs te betalen ter verwerving van de welvaart, de arbeid die zal 
ingaaningaan op 25 november". 

Dee Minister-president (H. Arron): "Omdat ik er gewoon in geloof, dat wij Suri-
namers,namers, in ons zelf geloven, is deze dag voor mij in feite de grootste in mijn po-
litiekelitieke loopbaan. Ik ben voor de zoveelste keer geconfronteerd geworden met het 
feit,feit, dat de Surinamer, en het is vandaag hier in uw College maar ook daar bui-
tenten gebleken, tot grootse dingen in staat is. Wij hebben ook wederom de wereld 
getoond,getoond, dat waar onze voorouders ook vandaan kwamen, wij bereid zijn om na 
2525 november a.s. ons aan de wereld te presenteren als één natie. De grondwet, 
hethet fundament van de democratische Republiek Suriname, is vandaag een feit en 
hethet zal aan de Surinamer zelf liggen hoe zij het nieuwe huis, het onafhankelijk 
Suriname,Suriname, dat wij over enkele dagen zullen proclameren, verder zullen bou-
wenwen ". 

4177 Uit haar  midden werden twee werkgroepen samengesteld onder  voorzitterschap van respectievelijk mr. H.R. Lim 
AA Po en mr. H.M.C. Bergen. 

4188 Parlement van Suriname. Handelingen 1975-1976,7e en 8e vergadering, 1975. 
4199 Mamjo: lapjesdeken, veelkleurige deken. 

195 5 



Fractievoorzitterr van de VHP, tevens oppositieleider (J. Lachmon): "Had men in 
SurinameSuriname gedacht, dat de VHP een straffe houding zou aannemen bij de reali-
satiesatie van Suriname's onafhankelijkheid, dan geloof ik, dat wij vandaag op een 
puntpunt zijn beland waarbij wij kunnen verklaren, dat van het tegendeel sprake is. 
WeWe hebben altijd de geleidelijkheid voorgestaan en gehoopt onze zelfstandigheid 
tete verwerven langs de weg uitgestippeld door onze partij. Nadat de regering in 
haarhaar Regeringsverklaring het volk te kennen had gegeven, dat zij onvoorwaar-
delijkdelijk en onherroepelijk de zelfstandigheid van Suriname per ultimo 1975 zou 
realiseren,realiseren, legden wij op 9 juni 1974 een verklaring af, waarbij wij uitdrukkelijk 
stelden,stelden, dat de zelfstandigheid van Suriname geen probleem meer voor ons is, 
nunu de wettige Regering van Suriname dit in haar Regeringsverklaring had opge-
nomen.nomen. Zoals u weet, biedt de grondwet nog niet de nodige zekerheid, maar 
biedtbiedt in elk geval een fundament, waarop U zult kunnen leven en een democrati-
schesche staat kunt opbouwen. Wanneer we een Regering zullen krijgen, die deze 
grondwetgrondwet ter zijde zal stellen, dan hebben we niets aan deze grondwet. Laten we 
daaropdaarop hopen dat wij met deze grondwet vandaag de eerste daad gesteld hebben 
voorvoor een democratische staat en voor de opbouw van Suriname langs democra-
tischetische weg". 

6.3.22 De nationaliteits- of toescheidingsovereenkomst 
Dee aard van de regeling over de nationaliteitskwestie is vooral ingegeven door 
dee omvangrijke migratie van Surinaamse Nederlanders naar Nederland en de 
wenss van Nederlandse zijde om die migratiestroom in te dammen (Ahmad Ali , 
1998).. Het advies van de Koninkrijkscommissie ging ervan uit dat voorkomen 
moestt worden dat personen na de onafhankelijkheid van Suriname een dubbele 
nationaliteitt kregen. Lachmon diende een minderheidsnota in waarin gepleit 
werdd voor een latente of sluimerende en effectieve Nederlandse nationaliteit.420 

Ditt vraagstuk diende voorts volgens deze nota door middel van een referendum 
aann het volk te worden voorgelegd. De VHP was van mening dat het Nederlan-
derschapp een verworven recht was dat niet zonder meer ontnomen kon worden, 
althanss niet zonder instemming van de grote meerderheid van het Surinaamse 
volk.4211 Begin november 1974 bracht de Koninkrijkscommissie advies uit met 
daaraann gekoppeld een concept toescheidingsovereenkomst. Het belangrijkste 
adviess van de commissie was dat warmeer Suriname een onafhankelijke staat 
zouu worden, de Surinaamse Nederlanders die op dat moment in Suriname 
woondenn de nieuwe Surinaamse nationaliteit zouden krijgen. De Nederlanders 
diee buiten Suriname woonden zouden, onafhankelijk van de vraag of ze van 
Surinaamsee herkomst waren, de Nederlandse nationaliteit behouden. Personen 
vann Surinaamse herkomst zouden in de gelegenheid worden gesteld om naar 
eigenn wil op eenvoudige wijze de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen. Dit 

4200 Lachmon pleitte hiermee dus voor  de dubbele nationaliteit. De effectieve nationaliteit zou zijn de nationaliteit van 
hett  land (Nederland of Suriname) waarin de burger  daadwerkelijk woonde. 

4211 Handelingen van de Tweede Kamer, 1975-1976. p. 553. 
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ontwerpp van de Koninkrijkscommissie is in vrijwel ongewijzigde vorm overge-
nomenn door de Surinaamse en Nederlandse regering, hoewel in het overleg van 
maartt 1975 op het laatste nippertje door de Nederlandse regering een toelatings-
regelingg voor Surinaamse staatsburgers aan het ontwerp is toegevoegd, dit tot 
grotee verontwaardiging van de Surinaamse delegatie (Ahmad Ali , 1998). 

6 333 De grenskwestie 
Hett was de wens van de Surinaamse regering dat bij de soevereiniteitsover-
drachtt er een duidelijke omschrijving zou zijn van het gebied dat onder de Suri-
naamsee soevereiniteit zou vallen. Bij de onafhankelijkheid diende er geen onze-
kerheidd te bestaan over de staatsgrenzen.422 Dit in verband met de zogenaamde 
betwistee gebieden, zowel in het westen van Suriname met Guyana, als in het 
oostenn met Frans Guyana. Suriname stelde de eis aan Nederland dat er voor de 
onafhankelijkheidd zekerheid moest bestaan over de grenzen met de buurlanden 
enn dat Nederland dus alle middelen moest aanwenden om deze zekerheid te ver-
schaffenn aan Suriname. 
Dee Surinaamse regering was van mening dat de grenskwesties waren ontstaan 
doorr de weifelende houding van Nederland om met de betreffende landen te 
komenn tot duidelijke afspraken over de vaststelling van de grenzen. Nederland 
hadd zich op het standpunt gesteld dat grensbewaking niet behoorde tot de defen-
sieverplichtingenn die uit het Statuut voortvloeiden. Het heeft de Surinaamse 
regeringenn steeds gestoken dat, hoewel krachtens de statutaire bepalingen, de-
fensiee een koninkrijksaangelegenheid was, de Nederlandse regering nimmer 
actiee heeft ondernomen toen een deel van het grondgebied van Suriname, het 
betwistt gebied in het westen, door het Guyanese leger werd bezet. Nederland 
wenstee geen internationaal conflict over deze kwestie. De Nederlandse troepen-
machtt in Suriname hield zich hiervan volledig afzijdig. De toenmalige Suri-
naamsee premier Pengel, riep een zogenaamde Defensiepolitie (Derpol) in het 
leven,, die tot taak kreeg de grensgebieden te bewaken. De leden van de Defpol 
warenn vrijwilligers die een semi-militaire training kregen. Het stak Suriname 
natuurlijkk dat nu er Statutaire taken uit te voeren waren die enige risico inhiel-
den,, Nederland niet thuis gaf. 
Menn was in Suriname natuurlijk niet vergeten dat toen Suriname op 8 april 1960 
eenzijdigg het besluit nam om de scheeps- en handelsbetrekkingen met Zuid-
Afrik aa te verbreken vanwege de apartheidspolitiek, de Nederlandse regering van 
oordeell  was dat dit besluit in strijd was met het Statuut. Het buitenlands beleid 
wass immers een koninkrijksaangelegenheid en het Surinaamse besluit derhalve 
onwettig.. Er werd dus met twee maten gemeten. Een regeling van de grens-
kwestiee is vóór de onafhankelijkheid van Suriname niet tot stand gekomen en 
Surinamee heeft nog steeds twee betwiste gebieden en dus grensgeschillen met de 

4222 Trouw, 21 maart 1975 en NRC/Handelsblad, 20 maart 1975. 
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tweee buurlanden. Wel zegde Nederland toe om alle documenten en beschei-
denn die betrekking hebben op de grenskwesties aan Suriname ter beschikking te 
zullenn stellen. Ook zou Suriname spoedig reageren op de Franse voorstellen tot 
regelingg van de grenskwestie met Frans-Guyana. 

63.44 Buitenlandse aangelegenheden 

1.1. De relatie met de EG 
Bijj  de onderhandelingen tussen Suriname en Nederland zegde Nederland toe 
omm aan Suriname steun te verlenen voor wat betreft de te kiezen toekomstige 
betrekkingenn met de EEG.424 

Bruma4255 ging er bij de besprekingen van uit dat Suriname na de onafhanke-
lijkheidd geassocieerd zou blijven met de EEG. Hij bleef wel sceptisch over 
dee voordelen van deze associatie, omdat naar zijn mening nog teveel belem-
meringenn in de EEG associatiebepalingen voor ontwikkelingslanden waren 
ingebouwd.. Hij zou graag zien dat de industriële ontwikkeling van Suriname 
parallell  zou lopen aan het agrarisch ontwikkelingsbeleid. Tijdens het bilate-
raall  overleg tussen Suriname en Nederland werd overeengekomen dat Suri-
namee na de onafhankelijkheid gebruik zou maken van de mogelijkheden die 
artikell  89 van de ASC-EEG overeenkomst van Lomé bood. Suriname zou 
aanspraakk maken op dezelfde rechten en dezelfde plichten hebben als de 
ASCC staten.426 

2.2. De luchtvaartbetrekkingen tussen Suriname en Nederland 
Ministerr Bruma was belast met het voeren van het overleg met de Neder-
landsee minister T. Westerterp over de luchtvaartbetrekkingen tussen Suri-
namee en Nederland. De besprekingen liepen stroef en in een sfeer van irrita-
tie.. Bruma was van mening dat Suriname na de onafhankelijkheid niets meer 
tee maken moest hebben met de KLM en een eigen Surinaamse luchtlijn zou 
moetenn exploiteren. Hij vond dat aan de monopoliepositie van de KLM een 
eindee moest komen. Suriname diende na de onafhankelijkheid over een eigen 
luchtvaartmaatschappijj  te beschikken, waarvoor Nederland het geld op tafel 
moestt leggen en de KLM het materieel zou moeten leveren. De Nederlandse 
reactiee op dit plan was negatief en ook de KLM voelde hier niets voor. Er 
ontstondd een patstelling. Bruma liet via de pers weten dat Suriname zelf het 
luchttransportt tussen Zanderij en Schiphol ter hand zou nemen en daarvoor 

4233 In juni 2000 ontstond wederom een grensconflict tussen Suriname en Guyana toen de Canadese oliemaatschappij 

CGXX Energy in opdracht van Guyana poogde een booreiland voor de monding van de grensrivier Corantijn te 

plaatsenn en dit van Surinaamse zijde werd verhinderd. 

4244 Jaarboek van het Departement van Buitenlandse zaken, 1974-1975. *s Gravenhage, 1975. 

4255 ARA/KGS. inv.102. Stukken betreffende MICOS, 1974-1975. Notulen plenaire vergadering van 28 januari 1975 te 

Paramaribo. . 

4266 Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken, 1974-1975. Den Haag, 1975. Conclusies van het bilaterale 

overlegg tussen Nederland en Suriname van 24 tot 26 maart te 's Gravenhage. 
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contactt had gelegd met een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Binnen de 
Surinaamsee regering wilde men geen conflict over deze kwestie en Bruma 
moestt dan ook bakzeil halen. Met Nederland werd een burgerluchtvaartover-
eenkomstt gesloten die de monopoliepositie van de KLM bestendigde. 

6.3.55 Defensieaangelegenheden 
Bijj  de soevereiniteitsoverdracht wilde Suriname de volledige verantwoordelijk-
heidd voor de eigen defensie dragen.427 De Surinaamse regering, in casu de mi-
nisterr van Justitie en Politie, mr. Eddy Hoost, constateerde dat de Nederlandse 
regeringg onvoldoende aandacht had besteed aan onder meer het gericht opleiden 
vann Surinaams kaderpersoneel. Suriname streefde naar een defensieapparaat dat 
uitgebreiderr was dan de bestaande TRIS (Troepenmacht in Suriname). Men 
wildee de landmacht toerusten met enkele patrouilleboten en helikopters, om 
daarmeee de basis te leggen voor de toekomstige zee- en luchtmacht. 
Dee Surinaamse krijgsmacht zou primair taken krijgen gericht op de handhaving 
vann de soevereiniteit en de verdediging van de integriteit van het Surinaams 
grondgebied. . 
Dee onderhandelingen met Nederland spitsten zich toe op de volgende punten: 
•• opleiding van Surinaamse officieren en onderofficieren; 
•• overname door Suriname van het materieel van de TRIS; 
•• financiering van de Surinaamse Militaire Organisatie (SMO) door Neder

land; ; 
•• aanschaf van patrouilleboten en helikopters voor de grensbewaking; 
•• de omvang van de Surinaamse militaire organisatie; 
•• rechtspositionele kwesties in verband met de overgang van personeel. 
Hett belangrijkste geschilpunt tussen de Surinaamse en Nederlandse regering 
vormdee de financiering van de Surinaamse defensie. Tijdens het regeringsover-
legg werd met name gediscussieerd over de vraag of Nederland de aanschaf van 
helikopterss en patrouilleboten, in totaal een bedrag van 16 miljoen gulden, 
moestt financieren. 
Nederlandd bleek niet bereid te zijn voor deze kosten op te draaien. Wel was men 
bereidd om hulp en bijstand te verlenen bij de opleiding van personeel. In het 
bilateraall overleg van maart 1975 kwamen Suriname en Nederland tenslotte 
overeenn om bij de vaststelling van het totale bedrag van de ontwikkelingshulp na 
dee periode 1975 rekening te houden met de reële tegenwaarde van 31,4 miljoen 
guldenn voor de uitgaven die Suriname voor de aanpassing en de inrichting van 
zijnn defensie nodig zou hebben. 

4277 Rapport van de Surinaamse Minister  van Justitie en Politie inzake de defensie, Paramaribo, november  1974. MvD. 
Dossiernr.. 386.040/10u. 
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6.3.66 Afecheidsbetalingen / herstelbetalingen / ontwikkelingssamen-
werking g 

Dee planmatige ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en Nederland dateert van 
naa de Tweede Wereldoorlog toen het zogenaamde Welvaartsfonds op 1 augustus 
19477 werd opgericht, met een totaalbedrag van ca. 40 miljoen gulden om bij te 
dragenn "in de ontwikkeling der economische welvaartsbronnen en de verbete-
ringring der sociale omstandigheden in Suriname". In 1955 ging het Tienjaren-
plann van start dat voortbouwde op de ontwikkelingsvisies van het Welvaarts-
fonds.. Het Tienjarenplan had als belangrijkste doelstelling: "de Surinaamse 
volksgemeenschapvolksgemeenschap de middelen te verschaffen ter bereiking van meerdere eco-
nomischenomische zelfstandigheid, de grondslag te leggen voor verdere economische 
ontwikkelingontwikkeling op eigen kracht na beëindiging van de planperiode ".429 Ter voor-
bereidingg en coördinatie van de ontwikkelingsplannen werd in Suriname het 
Planbureauu opgericht. Door het Planbureau werd onder leiding van dr.ir. Frank 
Essedd de ontwikkelingsvisie van de "big push" en de "economische concentra-
tiegebieden""  ontwikkeld. In 1965 werd het Nationaal Ontwikkelingsplan Suri-
namee uitgegeven, waaruit het eerste en tweede Vijfjarenplan voortkwamen. De 
ontwikkelingsrelatiee na de onafhankelijkheid van Suriname betekende geen wij-
zigingg in deze ontwikkelingsconceptie, maar borduurde daarop voort. Een van 
dee kenmerken van deze visie was de grootschaligheid van de projecten. Het ex-
ploiterenn van de natuurlijke hulpbronnen, uit de mijnbouw, bosbouw en in min-
deree mate landbouw stonden centraal. De uitwerking van de ontwikkelingsrela-
tiee werd overgelaten aan een Nederlands-Surinaamse commissie van deskundi-
genn de zogenaamde Gemengde Plancommissie. Deze commissie heeft de be-
langrijkstee uitgangspunten voor de ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en 
Nederlandd geformuleerd. De commissie was van oordeel dat het verstrekken van 
ontwikkelingshulpp op economisch, sociaal en cultureel gebied door Nederland 
aann Suriname, met het oog op de verwezenlijking van de onafhankelijkheid, niet 
zonderr meer te vergelijken was met andere bilaterale ontwikkelingsovereenkom-
sten. . 
Dee hoogte van het bedrag aan ontwikkelingshulp was onderwerp van langdurige 
enn verhitte debatten tussen de regeringsdelegaties. Bruma430 was in deze debat-
tenn van mening dat Nederland een substantiële bijdrage diende te leveren aan de 
economischee ontwikkeling van Suriname. Suriname zou geen behoefte hebben 
aann de voortzetting van de vijfjarenplannen, maar wilde de middelen hebben om 
eenn degelijk economisch fundament te leggen. Hij was van mening dat de in-
dustriëlee ontwikkeling een belangrijke bijdrage kon leveren aan de economische 
weerbaarheidd van Suriname. Bruma betoogde dat Suriname minder afhankelijk 
moestt worden van buitenlandse industrieën. Tijdens de debatten stelde hij zich 

4288 F.J. van Wel. Suriname; Balans van een kwart eeuw opbouwwerk. Den Haag, 1975, Schakels 82. 
4299 F. Essed. Een volk op weg naar  zelfstandigheid Paramaribo, 1973. 
4300 ARA/KGS. inv.nr. 482. Regeringsconferentie Nederland en Suriname van maandag 24 maart tot en met 26 maart 

19755 in Den Haag. Verslag van de besprekingen op woensdag 26 maart in het Catshuis 
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opp het standpunt dat het onaanvaardbaar zou zijn als Suriname een X-bedrag zou 
krijgenn over een aantal jaren en dan jaarlijks projecten bij de Nederlandse rege-
ringg zou moeten indienen. Programmahulp had zijn voorkeur en niet de bevoog-
dingg die hij in de voorstellen van de Nederlandse minister van Ontwikkelings-
samenwerkingg Jan Pronk zag. De verplichting om de goederen uit Nederland te 
betrekkenn werd eveneens afgewezen. Bruma: "Zulks is politiek niet verkoopbaar 
inin de PNR. Domineren van Nederland in welke vorm van neo-kolonialisme dan 
ookook raakt de ziel van Suriname". De onderhandelingen over de ontwikkelings-
samenwerkingg werden pas in juni 1975 afgerond. De Nederlandse regering was 
bereidd om drie miljard Nederlandse gulden ontwikkelingshulp te verschaffen, te 
bestedenn in tien a vijftien jaar en hierbij inbegrepen een bedrag van 500 miljoen 
gulden,, zijnde de totale Surinaamse schuld aan Nederland uit de voorgaande 
periodee van ontwikkelingshulp. In het Verdrag betreffende Ontwikkelings-
samenwerkingg tussen Nederland en Suriname werden deze afspraken vastge-
legd. . 
Concluderendd kan gesteld worden dat de nationalisten bij de juridisch-techni-
schee voorbereiding van de onafhankelijkheid een betrekkelijk bescheiden rol 
hebbenn gespeeld. De grondwetkwestie werd bijna volledig door de NPS behan-
deld.. Alleen op het gebied van de defensie heeft PNR-minister E. Hoost een 
vooraanstaandee rol gehad. In de luchtvaartkwestie die onder E. Bruma viel, heeft 
dezee onder druk van de coalitie bakzeil moeten halen. Het leek erop dat Bruma 
eropp uit was om een conflict met Nederland uit te lokken om zodoende eenzijdig 
dee onafhankelijkheid uit te kunnen roepen. Hij werd in dit streven niet gesteund 
doorr de coalitiegenoten die een vreedzame oplossing van de gerezen problemen 
nastreefden.. Hoewel dus geconcludeerd kan worden dat de nationalisten de be-
langrijkstee motor zijn geweest bij het realiseren van de onafhankelijkheid, heb-
benn ze bij de juridisch-technische voorbereiding hiervan een relatief geringe 
bijdragee geleverd. 

6.44 Tegenkrachten bij  de voorbereiding van de 
onafhankelijkheid d 

Dee VHP vormde de belangrijkste tegenstrever van de onafhankelijkheid. Deze 
partijj  probeerde haar verlangens via twee strategische wegen gerealiseerd te 
krijgen.. Enerzijds via de parlementaire weg van argumenteren, nota's, moties, 
onderhandelenn en obstructie voeren binnen de grenzen van de democratische 
spelregels.. Anderzijds werd een buitenparlementaire weg bewandeld, waarvan 
gezegdd moet worden dat niet goed vast te stellen is of de VHP deze acties nog 
volledigg in de hand had. Via protestorganisaties als Himat, Arkaridhal en het 
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Comitéé Nationale Onafhankelijkheid, waarvan Alwin Mungra431 adviseur was, 
werdenn acties uitgevoerd variërend van betogingen, boycot tot geweldpleging en 
zelfss terreurdaden zoals brandstichtingen. Hoewel de VHP, i.e. Lachmon for-
meell  niet aansprakelijk gesteld kon worden voor deze acties, heeft hij deze ook 
niett veroordeeld, maar wel een klimaat geschapen dat ruimte bood aan deze 
acties.. Aanvankelijk formuleerde Lachmon zijn bezwaren tegen de onafhanke-
lijkheidd in algemene bewoordingen. Hij was van mening dat Suriname pas onaf-
hankelijkk moest worden als het land een natie was of economisch voldoende 
weerbaar.. Bij herhaling weigerde hij een datum voor de onafhankelijkheid te 
noemen.. Naarmate het tijdstip van de onafhankelijkheid echter naderde en Lach-
monn merkte dat hij met zijn parlementaire en buitenparlementaire verzet weinig 
opschoot,, formuleerde hij concretere bezwaren tegen de grondwet en andere 
regelingen.. In concreto had de VHP de volgende tien punten van kritiek: 
1.. de regeling betreffende het grondgebied; 
2.. de regeling van de nationaliteit; 
3.. de ontwikkelingssamenwerking; 
4.. het democratisch functioneren van de gewapende macht; 
5.. de rechtstreekse verkiezing van de President; 
6.. de handhaving van de parlementaire rechten; 
7.. een rechtvaardig kiesstelsel, dat een maximale waarborg voor de representa-

tiee van het Surinaamse volk biedt; 
8.. de waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; 
9.. de waarborging van de mensenrechten; 
10.dee inspraak bij de totstandkoming van de nieuwe rechtsorde. 

Bijj  de behandeling van de grondwet in de Staten van Suriname gaf J. Lachmon 
tee kennen vijf amendementen te zullen indienen om enkele van deze bezwaren te 
ondervangen. . 
Dezee amendementen zijn overigens door toezeggingen van de zijde van de rege-
ringg niet ingediend. 
Dezee amendementen hadden meer specifiek betrekking op: 
1.. de invoering van het stelsel van landelijke evenredige vertegenwoordiging; 
2.. het uitschrijven van vervroegde verkiezingen binnen zes maanden na de on-

afhankelijkheid.. Lachmon was bereid om dit amendement in te trekken als 
Arronn hem een termijn kon noemen. 
Arronn zei bij de behandeling van de conceptgrondwet: "Ik ga het uiteraard 
zeggenzeggen en dat geldt ook voor de VHP combinatie. De verschillende partijor-
ganenganen zullen in deze nog moeten worden betrokken. Tussen nu en niet later 
dandan de komende acht maanden''. 

4311 Alwi n Mungra (arts) was een vooraanstaand lid van de VHP en van de Staten van Suriname. Hij  behoorde tot de 
intim ii  rond J. Lachmon. In de politiek was hij  recht door  zee en nam hij  geen blad voor  de mond. In zijn beroep als 
artss was hij  sociaal bewogen en daardoor  zeer  geliefd bij  zijn patiënten. 
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Lachmonn antwoordde vervolgens: "Ik heb genoeg vertrouwen in deze toe-
zeggingzegging van de minister op deze historische dag, waarop wij onze Grondwet 
gaangaan goedkeuren, zodat dit amendement als ingetrokken kan worden be-
schouwd". schouwd". 

Dee leider van de oppositie had nog meer amendementen in petto: 
3.. opname in de grondwet dat het leger een representatieve afspiegeling van de 

bevolkingg zou zijn en niet zou worden gebruikt voor politieke doeleinden; 
4.. een tweederde meerderheid in het parlement voor nationalisaties van binnen-

off  buitenlandse bedrijven; 
5.. het instellen van het ambt van vice-president, die op dezelfde wijze zou wor-

denn gekozen als de president. 
Dee regering Arron zegde in de debatten toe deze voorstellen geheel over te zul-
lenn nemen. Hierna werden ook deze amendement ingetrokken. Na deze bespre-
kingenn in het parlement was de kou uit de lucht en konden de regering en de 
oppositiee gezamenlijk naar het moment van de onafhankelijkheid toeleven. 

6.55 Het economisch beleid van de NPK-regering 

Dee regering Arron zette in haar regeringsverklaring van februari 1974 het eco-
nomischh beleid uiteen. Dit beleid had betrekking op drie speerpunten: 
•• het verhogen van de economische weerbaarheid; 
•• het uitbreiden van de werkgelegenheid; 
•• het verbeteren van de levensomstandighe

denn van de bevolking. 
Dezee speerpunten zijn nader geconcretiseerd in 
dee volgende doelstellingen: 
•• het instellen van een industrieel centrum; 
•• het beschermen van binnenlandse bedrijven; 
•• het scheppen van doelmatige industriële 

accommodatie; ; 
•• het scheppen en handhaven van een gunstig 

ondernemersklimaat; ; 
•• het bevorderen van de spaarzin; 
•• het stimuleren van coöperaties en; 
•• het bevorderen van "home industry". ,, ... f ^ * * " " ? 

JJ (familiearchief E. Bruma) 

4322 H. Airon is zijn plechtige belofte in het parlement niet nagekomen. Toen puntje bij paaltje kwam, verklaarde hij 

datt er geen conflict was tussen zijn regering en het parlement zodat er geen reden was voor ontbinding van het 

parlementt en het uitschrijven van vervroegde verkiezingen. De ben van mening dat het niet nakomen van deze 

plechtigee belofte een markering is van de teloorgang van het democratische waarden en normen in Suriname. De 

verhoudingenn in het parlement waren ernstig verstoord. Het parlementair werk stond geheel stil, men noemde het 

parlementt smalend, vanwege de taferelen die zich daar afspeelden, circus stupido. De weg werd geplaveid voor 
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Bijj  de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 
1976/19777 heeft E. Bruma als minister de ideologische grondslagen en de prak-
tischee uitvoering van het economisch beleid van de NPK-regering uiteenge-
zet::  In het verleden is Suriname een reservoir geweest van grondstof-
fen,fen, bestemd voor de industrieën van andere economieën en een markt voor de 
eindproducteneindproducten die in die economieën werden gefabriceerd. In de Verenigde Na-
tiesties is men tot de conclusie gekomen, dat het feit dat een deel van de wereld ge-
bruiktbruikt wordt door een ander deel van de wereld als grondstoffenreservoir en als 
marktmarkt voor de afzet van eindproducten ertoe leidt dat er een onrechtvaardige 
economischeeconomische wereldorde ontstaat, mede door de prijzen die betaald moeten 
wordenworden voor de grondstoffen uit het reservoir. [.....] Het feit dat onze economie 
eeneen aanhangsel is geweest van de economie van geïndustrialiseerde gebieden 
doetdoet de vraag rijzen op welke wijze een zelfstandige economische situatie zou 
kunnenkunnen worden gecreëerd, zolang het land in politieke zin niet over de mogelijk-
hedenheden beschikte om zijn eigen interne en externe organisatie op te zetten. Het 
vraagstukvraagstuk van de soevereiniteit dient zich hierbij onmiddellijk aan. 
DeDe regering stelt dat de natuurlijke hulpbronnen van het land in de eerste plaats 
tenten dienste zullen worden gesteld aan de ontwikkeling van het Surinaamse volk. 
OnsOns uitgangspunt is, dat het onze taak is Suriname van een importerend land te 
veranderenveranderen in een land dat eindproducten exporteert en in de plaats van de uit-
voervoer van grondstoffen deze zoveel mogelijk zelf verwerkt. Een nieuwe econo-
mischemische orde houdt in een economische orde waarin de ontwikkelingslanden 
onderlingonderling in nauwer economisch contact met elkaar er toe overgaan tot het uit-
wisselenwisselen van goederen, van technologie en hulpbronnen tot stand brengen in 
onderlingonderling overleg. 
UitUit  de nieuwe economische wereldorde zal een nieuw mens ontstaan. Van deze 
nieuwenieuwe mens wordt als belangrijkste kenmerk geacht dat hij zijn eigen geluk 
vindtvindt in het geluk van zijn natie, dat er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen zijn 
persoonlijkpersoonlijk geluk en het geluk van zijn volk". 
Hett beleid van de regering op economisch gebied werd in zeer algemene be-
woordingenn uitgedragen. Welke concrete economische maatregelen er getroffen 
zoudenn worden om doelstellingen van de "nieuwe economische orde" te berei-
kenn bleef vaag. Over nationalisaties van buitenlandse bedrij ven werd niet meer 
gesproken.. De joint-venture strategie die door Frank Essed4 4 was voorgesteld in 
zijnn plannen voor de economische opbouw van het land, werden nu door Bruma 
omarmd.. Hij toonde zich voorstander van het West-Suriname project dat tot doel 
hadd om goedkope energie (waterkracht) op te wekken om zodoende industrie te 
kunnenn aantrekken voor de exploitatie van de bauxietreserves in West-Suri-
name.. Bruma verwachtte kennelijk veel van de "nieuwe economische orde", die 
voorr rechtvaardiger prijzen zou zorgen en de ex-koloniën de mogelijkheid zou 

4333 Begrotingsbehandeling 1976/1977, vergadering van 20 oktober 1976. 

4344 F. Essed. Een volk op weg naar zelfstandigheid. Uitgave Planbureau Suriname, oktober, 1973. 
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gevenn om technologie van de geïndustrialiseerde landen te betrekken. Voor-
waardenn voor dit alles was volgens Bruma, dat Suriname eerst onafhankelijk 
werdd om mee te kunnen doen in het internationaal forum. 
Hett concrete economisch beleid van Mr. E. Bruma was erop gericht de prijzen 
vann de belangrijkste levensmiddelen voor de bevolking betaalbaar te houden, 
duss de inflatie te beteugelen en de tussenhandel die verantwoordelijk werd ge-
houdenn voor de prijsstijgingen uit te schakelen. Een effect van deze inspannin-
genn was, dat in de samenleving zijn naam steeds meer gezien en gebruikt werd 
alss een acroniem van Brood, Rijst, Uien, Melk en Aardappelen, de producten 
waarvoorr maximum prijzen waren ingesteld. Deze producten werden door de 
CISS (Centraal Inkoopcentrale Suriname), een inkoop- en distributiecentrum van 
dee overheid, tegen vastgestelde prijzen gedistribueerd. Door het instrument van 
prijscontrolee probeerde hij de prijzen van de belangrijkste levensmiddelen voor 
dee arme groepen in de samenleving betaalbaar te houden. Zo werden onderne-
mingenn verplicht om prijsverhogingen vooraf met het ministerie van Economi-
schee Zaken te bespreken. Er deden hardnekkige geruchten de ronde over wanbe-
heerr en corruptie bij de CIS. De status en positie van de CIS en daarmee de ge-
loofwaardigheidd van het prijsbeleid als één van de pijlers van de nieuwe econo-
miee kwam sterk onder druk te staan van een verstikkende bureaucratie, wanbe-
leid,, corruptieve praktijken en frauduleuze handelingen. Begin 1977 werd een 
lidd van de PNR, die inkoper van de CIS was gearresteerd vanwege het vermoe-
denn van corruptie. De vermoedens van corruptie en de arrestatie en veroordeling 
vann het hoofd van de CIS, deden het imago van de nationalisten, in het bijzonder 
datt van E. Bruma, geen goed. Samenvattend kan gesteld worden dat het econo-
mischh beleid van Bruma tijdens zijn regeerperiode in de NPK vooral gericht was 
opp concrete economische maatregelen om de inflatie te bestrijden en niet op het 
ontwikkelenn van economische plannen op de middellange en lange termijn van-
uitt een nationalistische visie. 
Opp concreet niveau hadden zijn maatregelen betrekking op: 

•• het stimuleren van kleine productie-eenheden, door het aanleggen van indu
strieterreinen; ; 

•• het verruimen van de investeringsmogelijkheden; 
•• het verhogen van de efficiency van bedrijven; 
•• het vergroten van de afzetmogelijkheden van rijst en suiker op de Europese 

markt; ; 
•• de aanzet tot het oprichten van een eigen staatsolie bedrijf; 
•• de renovatie van de voedingsmiddelen industrie (onder meer de Sappenfa-

briek). . 
Dee Partij van de Nationalistische Republiek had één van haar belangrijkste doel
stellingenn bereikt, namelijk de soevereiniteitsoverdracht van Suriname op 25 
novemberr 1975. Na het bereiken van de soevereiniteit zou de Nationalistische 
Republiekk gevestigd moeten worden. Hiervoor dacht de leiding van de PNR nog 
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minstenss twee regeerperioden nodig te hebben. Een duidelijke visie over wat 
eenn nationalistische economie inhield ontbrak bij de Surinaamse nationalisten. 
Zee hadden hier niet of niet voldoende over nagedacht. Ook ontbrak het aan ge-
schooldd kader om hierover verantwoorde beleidsvoorstellen te doen. De natio-
nalistischee maatregelen kwamen niet verder dan het stimuleren van de binnen-
landsee productie en het afschermen van buitenlandse concurrentie. De economi-
schee problemen die ontstonden, vlak voor en na de onafhankelijkheid, hebben 
ookk geen ruimte gegeven voor het ontwikkelen van een lange termijn visie. 

6.66 Spanningen in de regeringscoalitie: de nationalisten eruit 

Tijdenss de regeerperiode NPK-I wist Bruma als minister van Economische Za-
kenn grote groepen, voornamelijk Creoolse vrouwen, aan zich te binden door het 
werkgelegenheidsprojectt voor straatvegers. De groep vrouwen die de stad Para-
mariboo moesten schoonmaken werd in de volksmond "de troepen van Bruma" 
genoemd.. Deze activiteiten van de PNR werden door groeperingen binnen de 
NPSS met argusogen bekeken en beschouwd als "schieten onder onze duiven", 
omdatt hij zijn aanhang zocht onder dezelfde groep die traditioneel op de NPS 
stemde.. De NPS was bevreesd dat de PNR op deze wijze haar het traditionele 
electoraatt zou aftroggelen. 
Ookk bleek over de nadere invulling van het beleid voor de onafhankelijke Repu-
bliekk na 1975 geen consensus tussen de coalitiepartners te bestaan. Hoewel deze 
verschillenn niet duidelijk werden uitgesproken, was er wel enige onderhuidse 
spanningg tussen de handelselite binnen de NPS en de PNR. De groep binnen de 
NPS,, die de grootste bedenkingen had tegen de visie van PNR werd gevormd 
doorr mr. Achmed Karamat Ali , Olton van Genderen, mr. Walther Lim A Po en, 
zijj  het minder uitgesproken, door de fractieleider van de NPS, Rutlis Nooitmeer. 
Dee voorstanders van regeringsdeelname van de PNR waren onder meer Henck 
Arronn (premier van de NPK-coalitie) en drs. Michel Cambridge (minister van 
Opbouww in de NPK-regering) en drs. Ronald Venetiaan (minister van Onderwijs 
enn Volksontwikkeling), die als gezaghebbende adviseurs van H. Arron kunnen 
wordenn beschouwd. 
Naastt deze bezwaren waren er bij de coalitiepartner NPS nog andere bedenkin-
genn tegen de PNR. De PNR was gekant tegen opname van de politieke partij 
HPPP in de coalitie terwijl de NPS, de PSV en de KTPI daar sterk voor waren. 
Menn wilde ook de Hindostaanse groep in de coalitie hebben, om zo een breder 
draagvlakk te krijgen. De PNR was van mening dat het binnenhalen van een 
nieuwee coalitiepartner zou betekenen dat de zittende partijen parlementszetels 
enn dus invloed zouden moeten inleveren ten gunste van deze partner. In deze 
strijdd werd de vakbeweging betrokken waarbij F. Derby de aanval opende op het 
A W S,, de Moederbond, die nauw aan de NPS gelieerd was. In de besprekingen 

4355 Interview met Bruma op 27 augustus 1995. 
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diee voor de verkiezingen tussen de coalitie partners werden gehouden, kreeg de 
PNRR de indruk van H. Arron dat er geen wijziging in de samenstelling van de 
coalitiee zou komen. De PNR zou drie minister zetels en vijf parlementszetels436 

behouden. . 
Inn de NPS leefden, kort samengevat, de volgende bezwaren tegen verdere deel-
namee van de PNR aan de NPK-coalitie: 
•• de PNR had haar electoraat onder dezelfde (Creoolse) bevolkingsgroep als de 

NPS,, een versterking van de PNR betekende eo ipso een verzwakking van de 
NPS; ; 

•• de PNR was in de coalitie, gelet op haar electorale bijdrage, overgewaar
deerdd qua aantallen parlementariërs en ministers; 

•• de nationalistische ideologie van de PNR boezemde de conservatieve han
delselitee in de NPS vrees in voor grotere staatscontrole op de economie en 
mogelijkee nationalisaties; 

•• een verder gaan met de PNR verkleinde de mogelijkheid een brede coalitie te 
vormenn met een Hindostaanse partij om zodoende een breder draagvlak in de 
samenlevingg te krijgen. 

Dee controverse tussen de PNR en de NPS spitste zich toe op de verdeling van de 
zetelss na de verkiezing. Bij de verkiezingsstrijd in 1973 stond de PNR leider E. 
Brumaa op de kandidatenlijst van de NPK in Paramaribo op de derde plaats na de 
NPSS kandidaten H. Arron en A. Karamat Ali. In kieskring II (district Suriname) 
stondd de PNR kandidaat R. Raveles op de derde plaats. Binnen de NPS was men 
vann oordeel dat deze verdeelsleutel een bevoordeling van de PNR inhield, die 
niett te handhaven was. Men was uiteindelijk bereid om de zetelverdeling op de 
grondslagg van die van 1973 met betrekking tot de kandidatenlijst als uitgangs
puntt te aanvaarden. De PNR was het hiermee niet eens, aangezien deze verdeel
sleutell geen enkel garantie gaf dat haar bestaande 5 zetels in het parlement veilig 
zoudenn zijn gesteld. 
Dee PNR stelde dat de eerste vier plaatsen op de landelijke EV-lijst gereserveerd 
diendenn te worden voor de vier partijvoorzitters, waarbij de PNR voorzitter op 
dee tweede plaats zou moeten staan. Daarnaast zou voor de PNR op de kandida
tenlijstt vijf verkiesbare plaatsen gereserveerd moeten worden. Grote delen bin
nenn de coalitie, met name de NPS en daarbinnen het blok rond Van Genderen, 
warenn van oordeel dat de PNR reeds overgewaardeerd was. In de nieuwe sa
menstellingg zou men met minder ministers en parlementariërs genoegen moeten 
nemen.. Volgens E. Wijntuin werd de verhouding tussen de NPK en de PNR 
ronduitt grimmig toen de PNR als voorwaarde voor verdere samenwerking stelde 
datt zowel het aantal Statenzetels als het aantal ministeries uitgebreid zou moeten 
worden.4377 Uit de gesprekken die ik heb gevoerd en de documenten die ik heb 
bestudeerd,, heb ik geen indicaties gevonden dat de PNR het aantal ministers en 

4366 Deze zetels werden bezet door  de parlementariërs: R. Raveles, E. Refos, F. Derby, H. Rusland en H. Sylvester. 
4377 E. Wijntuin . Reflecties over  mijn politiek verleden. Paramaribo, september, 1994. 
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hett aantal statenleden wilde vermeerderen. Hun eisen kwamen neer op het be-
houden,, dus het veiligstellen, van het bestaande aantal zetels en ministersposten. 
Hierbijj  moet bedacht worden dat bij de verkiezingen in 1973 voor de PNR drie 
statenledenn waren gekozen en dat in de regeerperiode door opschuivingen, onder 
meerr door overlijden van een NPS-statenlid de PNR aan vijf zetels was eeko-
menn . 
Toenn over deze kwestie geen overeenstemming kon worden bereikt, verbrak de 
NPSS de samenwerking met de PNR na een motie van de Partijraad. Volgens 
Brumaa was er geen sprake van dat de PNR meer statenzetels en ministersposten 
eistee dan men reeds had. Door deze houding kregen de behoudende krachten in 
dee NPS de volle gelegenheid om stemming tegen de PNR te maken en konden 
degenenn die voor een verdere samenwerking waren geen kant meer uit. 
Arronn die voor een verdere samenwerking was, kon het tij niet meer keren en 
heeftt verder het partijstandpunt tijdens de verkiezingen loyaal uitgedragen. 
Dee statenleden van de PNR reageerden op het besluit van de NPS door te schrij-
ven:: "Als gevolg van de beslissing van de Nationale Partij Suriname van 
1717 augustus 1977 om de samenwerking met de Partij Nationalistische Republiek 
tete verbreken en de vage gronden waarop zulks is geschied, beschouwen onder-
getekendengetekenden de NPK-fractie in uw Parlement als te zijn ontbonden". 
Dee PNR heeft de kracht van de stroming "de PNR eruit" binnen de NPS onder 
leidingg van Van Genderen onderschat en te laat gereageerd en actie onderno-
men.. Lange tijd heeft binnen de PNR de gedachte geleefd, dat een politieke 
combinatiee zonder haar ondenkbaar was. De PNR was door haar activiteiten op 
hett gebied van de voorbereiding en realisatie van de onafhankelijkheid, door het 
werkk van minister Hoost, en de prestaties van de overige ministers, zeer zelfbe-
wustt geworden. De uitstraling van zelfbewustheid "wij hebben het toch maar 
gepresteerd""  was een doorn in het oog van de haviken binnen de NPS, die von-
denn dat de PNR te dominant in de coalitie dreigde te worden. Het was duidelijk 
datt de PNR haar hand had overspeeld. 

6.77 Nationalisten alleen in de verkiezingen 

Enkelee maanden voor de verkiezingen van 31 oktober 1977 werd de PNR ge-
dwongenn alleen de verkiezingen in te gaan en zelfstandig campagne te voeren. 
Volgenss E. Bruma kreeg de PNR, slechts vijf dagen voor het verstrijken van de 
gesteldee termijn voor het indienen van het partijsymbool bij het centraal stembu-
reau,, bericht dat de samenwerking met de andere partijen niet doorging. De PNR 
voeldee zich bedrogen, vernederd, onheus behandeld en in de steek gelaten. De 
verbalee aanvallen over en weer waren danook buitengewoon fel. 

4388 Dit was het gevolg van de gehanteerde volgorde van de kandidatenlijst op de tijstencombinatie. 
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Tijdenss de verkiezingscampagne voerde de PNR als belangrijkste slogan: "A 
denden broko na sweri. A sori keba". Op een verkiezingsbijeenkomst sprak Bru-
maa de volgende gevleugelde woorden: "Mi wortu mus' de wan warskow gi den, 
didi e waka nanga kroyti na ini den saka. Mi wortu mus' de wan warskow gi den 
dede e trapu den letiju trawan. Mi wortu mus' de wan warskow gi den di e pran' 
waswas-godowaswas-godo na ondro wi sapatiya bon '\440 

Tijdenss de verkiezingscampagne werd er herhaaldelijk op gewezen dat de eed 
vann Frimangron, waar de leiders van de politieke partijen die de NPK vormden 
elkaarr plechtig hadden beloofd niet uit elkaar te zullen gaan, door de NPS was 
verbroken. . 
Dee korte voorbereiding op de verkiezingen deed zich tijdens de campagne voe-
len.. De PNR had bovendien geen aansprekende issues meer. De onafhankelijk-
heidd was gerealiseerd, maar had diepe sporen van verdeeldheid in de Surinaamse 
samenlevingg achtergelaten. De spanningen, vernielingen en de chaotische par-
lementairee taferelen rond de onafhankelijkheid was het electoraat niet vergeten. 
Dee PNR kreeg impliciet de schuld van deze zaken. De kwestie die de PNR ech-
terr fataal is geworden is de zogenaamde bankafschriftkwestie. De afloop hiervan 
heeftt er op het laatste moment voor gezorgd, dat de zwevende kiezers massaal 
opp de NPK-IÏ combinatie hebben gestemd en de PNR, die ondanks de korte 
voorbereidingstijdd een goede campagne had gevoerd, in het stemlokaal niet ho-
noreerden.. Drie dagen voor de verkiezingen kwam Bruma in het openbaar met 
eenn bankafschrift dat door Kamperveen aan hem was overhandigd en dat "aan-
toonde""  dat Arron 2.3 miljoen dollar op een rekening in Miami zou bezitten. 
Dezee gelden zouden, dat was de impliciete suggestie, door corruptie zijn verkre-
gen.. Kamperveen had dit afschrift reeds eerder aan Lachmon, de leider van de 
VHP,, getoond om er "iets mee te doen", maar deze doorgewinterde politicus 
weigerdee dit in de politieke strijd te gooien. Drie dagen voor de verkiezingen 
werdd deze beschuldiging geuit en daardoor was er ook weinig tijd om de juist-
heidd van deze bewering te verifiëren. De verkiezingen zouden gehouden worden 
opp maandag 31 oktober 1977 en Bruma kwam op donderdag met de beschuldi-
ging.. Beweerd werd dat dit op een bepaalde timing van de zijde van Bruma be-
rusttee omdat de beschuldiging in deze korte tijdspanne voor de verkiezingsda-
tumm niet meer te verifiëren zou zijn. 
Volgenss Bruma is in deze kwestie geen sprake geweest van timing of beschuldi-
ging,, maar heeft hij er juist alles aan gedaan om deze kwestie buiten de politieke 
controversee te houden.441 Bruma stapte, vergezeld van Hoost, die demissionair 
ministerr van Justitie en Politie was, naar de president van de Republiek Suri-

4399 Zie: Boskopoe. Verkiezingsorgaan: FNR-Arbeidersfront. No. 1. Vert. Zij  hebben de eed verbroken. De teerling is 
geworpen. . 

4400 Vertaling: Mij n woorden moeten een waarschuwing zijn voor  degenen die met krui t op zak lopen. Mij n woorden 
moetenn een waarschuwing zijn voor  degenen die de rechten van anderen vertrappen. Mij n woorden moeten een 
waarschuwingg zijn voor  hen die wespennesten onder  onze sapotUleboom planten. 

4411 Interview met E. Bruma op 24 februari 1995 en 27 augustus 1995. 
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name.. Volgens Arron werd hij toen door president Ferrier ontboden op het presi-
dentieell  paleis. Arron: "Ik zag als oud-bankman direct dat het afschrift vals 
was".was".442 442 

Naarr het oordeel van Arron is deze poging hem van onwettige praktijken te be-
schuldigenn ingegeven door politieke hartstocht, die de leiders van de PNR heeft 
verblind.. Bruma verklaarde zijn optreden door erop te wijzen dat hij als minister 
vann Economische zaken verantwoordelijk was voor het deviezen verkeer. Op 
adviess van Hoost en Derby heeft hij het bankafschrift naar de president gebracht 
omm hem om advies te vragen over deze kwestie.443 Tot verbazing van de PNR 
voormannenn informeerde de president de pers, waardoor deze zaak in de open-
baarheidd kwam. De pers heeft deze kwestie aangegrepen om Bruma van vals 
spell  te beschuldigen. De lezing van Bruma wordt niet bevestigd door partijleden 
diee dicht bij deze gebeurtenissen stonden. Volgens hen had Bruma wel degelijk 
enkelee kaderleden en vertrouwelingen geconsulteerd en was hij tot de conclusie 
gekomenn dat dit bankafschrift in de verkiezingsstrijd moest worden gegooid 
omdatt dat fataal voor Arron i.e. de NPS zou zijn. De waarschuwingen van en-
kelee kaderleden werden in de wind geslagen. Tijdens de laatste verkiezings-
bijeenkomstt van de NPK-II op het Bronsplein, daags voor de verkiezingen, kon 
Arronn triomfantelijk aangeven dat hij valselijk was beschuldigd en kon hij de 
PNRR de genadeklap toedienen door te wijzen op de valse beschuldiging en de 
wijzee waarop deze beschuldiging in de openbaarheid was gebracht. Bij deze 
verkiezingenn behaalde de PNR niet één zetel, de VDP kwam op zeventien zetels 
enn de overige tweeëntwintig zetels gingen naar de NPK-II. De verkiezingsstrijd 
gingg tussen de NPK-II (bestaande uit de NPS, PSV, KTPI) en de Verenigde 
Democratischee Partijen, een coalitie van vijf partijen met als grootste coalitie-
partnerr de VHP. Na deze verkiezingen bleek dat aanhangers van de NPS door 
frauduleusfrauduleus handelen meerdere oproepkaarten hadden ontvangen, waardoor ze 
meerr dan éénmaal hun stem konden uitbrengen. 

6.88 Intern e conflicten bij  de nationalisten 

Naa de verkiezingsnederlaag besloot Bruma, ongeveer eenjaar later in november 
1978,, zich terug te trekken als politiek leider van de PNR. Door de verkiezings-
nederlaag,, de interne aanvallen op zijn leiderschap en de wijze van campagne-
voeringg had hij blijkbaar zijn veerkracht verloren en wilde hij niet terug naar de 
basis. . 
Doorr het kabinet van de PNR werd een verklaring uitgegeven waarin onder 
meerr stond: "Op 9 november 1978 heeft het Kabinet een schrijven ontvangen 
waarinwaarin mr. Bruma het Kabinet bericht, dat hij ter uitvoering van zijn voornemen 
heeftheeft beslist dat hij met ingang van 15 november 1978 niet langer als Partijlei-

4422 Interview met H. Arro n op 2 maart 1995. 
4433 Interview met E. Bruma op 24 februari 1995. 
4444 Interview met H. Axwij k op 12 december  1998. 
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derder zal optreden. De Partijleiding heeft zich ernstig beraden over dit onherroe-
pelijkpelijk besluit van de Partijleiding, en heeft besloten dat alle Kabinetsleden, te 
wetenweten de heren Robin Raveles, Alwin Naarendorp, ir. Frits Frijmersum en Rudi 
KruidenhofKruidenhof hun zetels ter beschikking van de Partij stellen, terwijl de overige 
partijfunctionarissenpartijfunctionarissen opdracht is gegeven hetzelfde te doen. Aan de Partij-
secretaris,secretaris, de heer Robin Raveles is opgedragen op de kortst mogelijke termijn 
hethet Congres van de Partij bijeen te roepen om die beslissingen te nemen die 
voorvoor een ordelijke afwikkeling van zaken van de Partij vereist zijn *'.445 

Opp het partijcongres van de PNR dat zou handelen over de te volgen koers en de 
nieuwee partijleider, werd voorgesteld om Bruma, die de partij 17 jaar had geleid, 
tee benoemen tot ere-partijleider. Fred Derby bracht naar voren: "Het congres is 
eeneen late bevalling [.....]. We hebben anderhalf jaar gewacht om ons ofte vragen 
waaromwaarom we in de afgelopen verkiezingen buitengelaten zijn. Het congres had 
toentoen reeds gehouden moeten zijn. En dan bovendien krijgen we nog meer pro-
blemenblemen op ons hoofd. [.....] Bruma verliet ons plotseling. Ik roep daarom de 
mensenmensen op tot nauwkeurigheid, omdat wij als ideologische partij onze partijlijn 
nauwkeurignauwkeurig moeten vaststellen ". Harold Rusland was van mening dat de partij-
lij nn belangrijker was dan de vraag wie de nieuw partijleider zou worden. Hij 
waarschuwdee de mensen voor de opvatting als zou er maar één weg zijn voor 
eenn linkse partij, namelijk samenwerken met de VHP of de NPS. Hij wees op de 
mogelijkheidd van een progressieve bundeling om de daadwerkelijke revolutie te 
verwezenlijken. . 
Tijdenss dit congres werd er geen definitieve oplossing gevonden voor het va-
cuümm dat was ontstaan door het terugtreden van Bruma. Het congres besloot om 
dee leiding van de partij in handen van een collectief te leggen dat bestond uit: 
R.. Raveles, H. Rusland, ir. F. Frijmersum, mr. E. Hoost en F. Derby (coördi-
nator). . 
Hett beleid dat de partij zou uitdragen werd als volgt geformuleerd: de omvor-
mingg van de Republiek Suriname tot een nationalistische staat, waarbij  de 
PNRR alle arbeiders, landbouwers en progressieve intellectuelen moet vere-
nigenn in de strij d voor  grotere sociale zekerheid en economische onafhan-
kelijkheid . . 
Dee PNR verklaarde zich voorts onverkort solidair met alle strijdende volkeren. 
Eenn groot deel van de kaders en afdelingen verwierp de samenwerking met de 
NPSS of VHP, terwijl over de samenwerking met linkse partijen geen duidelijke 
uitspraakk werd gedaan. Het was duidelijk dat tijdens en na dit congres de ideo-
logischee strijd binnen de partij nog niet uitgewoed was. Al snel ontstond een 
manifestee onenigheid binnen de leiding over de te volgen koers. Er ontstonden 
tweee kampen binnen de partij. De ene groep onder leiding van R. Raveles en 
bestaandee uit onder meer D. Refos, Th. Uiterloo, A. Sandel en F. Leeflang, had 
aangestuurdd op samenwerking met de VHP, terwijl de andere groep onder leï-

4455 De Ware Tijd . Bruma legt leiding PNR neer. 22e jrg. no. 6464. 
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dingg van F. Derby en bestaande uit onder meer E. Hoost, H. Rusland, H. Sylves-
terr en R. Adama met de linkse partijen een Progressief Front wilde vormen.446 

6.99 Nationalisten nog eenmaal aan zet 

Naa de verkiezingen van 1977 ontstonden spoedig ernstige conflicten tussen de 
regeringscoalitiee en de oppositie. Het parlementair werk kwam tot stilstand en 
hett regeren was bijna onmogelijk geworden. In deze broeierige sfeer ontstonden 
allerleii  plannen om desnoods met geweld een einde te maken aan deze wan-
toestanden.. Om de parlementaire patstelling te doorbreken schreef de regering 
vervroegdee verkiezingen uit. De verkiezingen die op 27 maart 1980 zouden wor-
denn gehouden, hebben geen doorgang gevonden vanwege de staatsgreep van de 
militairenn op 25 februari 1980. 
Bijj  de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 werd de troepen-
machtt in Suriname vervangen door de Surinaamse Krijgsmacht (SKM). Reeds 
inn 1976 ontstond onrust in het leger onder de onderofficieren over het benoe-
mingsbeleidd in de SKM, de grote salarisverschillen tussen de verschillende cate-
gorieënn onderofficieren en de willekeurige behandeling van ondergeschikten 
doorr officieren. Het benoemingsbeleid zou niet zijn gebaseerd op de objectieve 
beoordelingg van militaire kwaliteiten. De loonsverschillen tussen dienstplichti-
gen,, de Surinaamse beroepsmilitairen en door Nederland betaalde onderofficie-
renn was ook een belangrijke conflictbron. De gezagsverhoudingen binnen het 
legerr waren door het optreden van de officieren en door het opleggen van wille-
keurigee en onrechtvaardige straffen, behoorlijk verziekt. 
Inn 1977 hebben de onderofficieren, die zich verenigd hadden in de Bond van 
Onderofficieren,, in het openbaar geprotesteerd tegen de wantoestanden in het 
leger.. In februari 1978 vormde de Bond van Onderofficieren, samen met de Al-
gemenee Bond van Burgerpersoneel bij de SKM, de Federatie van Bonden bij de 
SKM. . 
Laterr werd deze naam veranderd in Bond van Militai r Kader (Bomika). In de 
loopp van het SKM-conflict werd een van de leiders van de Raveles-fractie van 
dee PNR, mr. F. Leeflang, als adviseur van Bomika binnengehaald. 
Leeflangg stond bij de verkiezingen van 27 maart 1980 kandidaat voor de VDP. 
Tijdenss het proces tegen de Bomika-bestuursleden, B. Sital, L. Neede en 
A.. Abrahams, was mr. E. Bruma de verdedigende advocaat. Mr. F. Leeflang was 
adviseurr van de Bond voor Militai r Kader en speelde in die hoedanigheid een rol 
inn het conflict tussen de bond en de regering. Later werden zowel mr. E. Bruma 
alss mr. F. Leeflang aangesteld als formateur van een burgerraad.447 

4466 Onder  leiding van de gedoodverfde kroonprin s van de PNR, Fred Derby, zou daarna de Surinaamse Partij  van de 
Arbeidd (SPA) worden opgericht. Hij  had na de verkiezingsnederlaag van 1977 de aanval op Bruma geopend. 

4477 Jan Jansen van Galen. Reportage uit Suriname De come back van de Meester. In. HP Extra. Suriname een jaar  na 
dee coup. Een dictatuur  in zakformaat. Haagse Post, 1981 en Osvaldo Cardenas. De revolutie van de sergeanten. 
Studiecentrumm voor  vredesvraagstukken. Nijmegen, 1988. 
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Naa de verkiezingsnederlaag van de PNR in 1977 had Bruma gezegd definitief af 
tee zien van zijn terugkeer in de politiek. Dat besluit heeft hij verschillende keren 
kenbaarr gemaakt, ook toen een aantal bewonderaars hem onder de leuze "bring 
Brumaa back" (BBB), tot andere gedachten wilden brengen. De situatie van de 
staatsgreepp heeft hem echter er toe gebracht "de taken te verrichten, die het land 
vann hem vroeg1'. Het verzet tegen Bruma, als een van de leidende figuren in een 
tee vormen regering, bleek zowel in Suriname als in Nederland vrij groot. De 
Surinaamsee organisaties in Nederland toonden zich weinig enthousiast over zijn 
benoemingg tot formateur. In een gezamenlijke verklaring wezen ruim vijfti g 
Surinaamsee organisaties erop dat Bruma zich tijdens zijn ministerschap "verrijkt 
heeftheeft ten koste van het Surinaamse volk. Hij heeft een complete chaos achterge-
latenlaten " stond er onder meer in die verklaring. Ook uit de Surinaamse samenle-
ving,, waarin de mensen door de perscensuur moeilijker hun mening konden 
uiten,, kwamen er kritische geluiden. De militairen hebben geprobeerd om de 
bezwarenn tegen Bruma als formateur weg te nemen door te verklaren dat hij was 
aangezochtt als formateur in zijn functie als deken van de balie van advocaten en 
niett als politicus. Ook binnen de gelederen van de Nationale Militaire Raad 
(NMR),, het orgaan dat het staatsgezag na de staatsgreep uitoefende, rezen grote 
bezwarenn om Bruma als premier of voorzitter van de burgerraad te benoemen. 
Dezee bezwaren kwamen met name van de leden B. Sital, Ch. Mijnals en R. Joe-
man,, die nauw aan de Volkspartij van R. Lie Paw Sam waren gelieerd. Aanvan-
kelijkk zou er na de staatsgreep op 25 februari 1980 een burgerraad worden ge-
vormd,, die een soort adviserend orgaan van de NMR zou zijn. 
Inn de tweede week na de staatsgreep werd na het bezoek van de NMR aan presi-
dentt Ferrier, niet meer gesproken van een burgerraad, maar van een regering. 
Opp 3 maart 1980 werd een communiqué van de president uitgegeven over dit 
gesprek,, waarin onder meer stond: "De Nationale Militaire Raad deelde de Pre-
sidentsident mede, dat hij bij al zijn daden en activiteiten ernaar streeft zoveel moge-
lijklijk  binnen de Grondwet van de republiek Suriname te blijven en dat al deze 
dadendaden en activiteiten gericht zijn op het belang en welzijn van het ganse Suri-
naamsenaamse volk. Overeengekomen werd dat: 

1.1. binnen de kortst mogelijke termijn een regering zal worden benoemd om de 
haarhaar in de Grondwet toevertrouwde bevoegdheden uit te oefenen; 

2.2. om het door de regering aan te geven beleid -waar nodig in overleg met de 
NationaleNationale Militaire Raad vastgesteld- zo efficiënt mogelijk te doen uitvoeren, 
geëigendegeëigende maatregelen zullen worden getroffen; 

3.3. Surinaamse Krijgs Macht en politie zullen ressorteren onder de Nationale 
MilitaireMilitaire  Raad; 

4.4. nagegaan zal worden waar de Grondwet veranderd dient te worden, opdat 
dede voorstellen daartoe aan het Surinaams volk kunnen worden voorgelegd; 

5.5. de voor 27 maart vastgestelde algemene verkiezingen geen voortgang zullen 
vindenvinden en dat op een nader vast te stellen datum de algemene verkiezingen 
zullenzullen worden uitgeschreven ". 
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Uitt dit communique kan worden afgeleid dat de militairen toen nog voornemens 
warenn binnen de Grondwet te opereren en de democratische waarden te eerbie-
digenn en dat de staatsgreep nog werd gezien als een interim-periode om de vast-
gelopenn bestuurlijke structuren weer te activeren. 
Dee burgerregering die op 15 maart 1980 werd gevormd, stond onder leiding van 
drs.. H. Chin A Sen, een internist die in 1963 op de kandidatenlijst van de PNR 
inn het district Nickerie had gestaan. Hij behoorde tot de kleine kring van intimi 
rondd Bruma met wie hij over diverse politieke en niet-politieke onderwerpen in 
dee nachtelijke uren kon spreken. 
Inn het eerste kabinet hadden twee militairen zitting. De invloed van de PNR 
bleekk duidelijk uit de samenstelling van dit kabinet: de Minister-president, drs. 
H.R.. Chin A Sen, was van PNR-huize, de minister van Economische Zaken, drs. 
A.. Abrahams, was een goede bekende van Bruma, de minister van Binnenlandse 
Zaken,, mr. F. Leeflang was PNR-lid, evenals de minister van Onderwijs en 
Volksontwikkeling,, H. Rusland alsook de minister van Arbeid en Volkshuisves-
ting,, ir. H.L. Illes. De onderminister van Cultuur was de dichter R. Raveles, 
eveneenss een prominent PNR-lid. Kortom van de 14 ministers hadden 5 banden 
mett de PNR en één van de 5 onderministers was een prominent PNR-lid. 
Ookk deden geruchten de ronde dat E. Bruma of de PNR betrokken zou zijn bij 
dee staatsgreep. Deze geruchten hebben nooit enige feitelijke grondslag gehad en 
werdenn door Bruma ten stelligste ontkend. 
"De"De Surinaamse advocaat mr. Eddy Bruma ontkent dat hij of zijn partij de Par-
tijtij  van de Nationalistische Republiek, een rol hebben gespeeld bij de voorberei-
dingendingen van de militaire coup in zijn land. Oud-minister Bruma is samen met de 
juristjurist en PNR- topman Franklin Leeflang bezig met deformatie van een burger-
raad". raad". 
Inn een interview zei Bruma- "De politiek staat hier volkomen buiten. De militai-
renren hebben mij aangezocht mij met de voorbereidingen van die raad bezig te 
houdenhouden omdat ik in mijn functie van advocaat de verdediging van Sital, Neede 
enen Abrahams heb gevoerd toen zij door hun vakbondsactiviteiten voor de krijgs-
raadraad moesten verschijnen. Mr. F. Leeflang is gevraagd, omdat die vanaf het 
beginbegin als adviseur aan de Bond van Militair  Kader is verbonden". De rege-
ringsverklaringg van de nieuwe ministersploeg gaf aanleiding tot hoop op een 
nieuwee visie die gericht was op vernieuwingen, zelfrespect en nationaal bewust-
zijn.. In de regeringsverklaring 1980 stelt de regering Chin A Sen449 met een 
omvattendd vernieuwingsproces te willen beginnen dat zou moeten resulteren in 
"een"een grondige vernieuwing van de mentaliteit en van de humane verhoudingen 
binnenbinnen de Surinaamse samenleving". 

4488 Bruma ontkent rol bij  coup. In: NRC 28 februari 1980. 

4499 Regeringsverklaring 1980 en urgentieprogramma van het Kabinet Chin A Sen, Paramaribo, 1980. 
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Dee vernieuwingen zouden betrekking hebben op: 
•• de bestuurlijk-politieke orde; 
•• de sociaalmaatschappelijke orde; 
•• de sociaal-economische orde; 
•• de educatieve orde. 
Opp het gebied van de educatieve orde zou een "nieuwe Surinaamse mens" wor
denn voortgebracht, die zich van zijn eigen waarde en die van zijn land en volk 
bewustt zou zijn en die afgerekend had met de lasten van en de trauma's uit het 
verleden.. De oude educatieve orde die verantwoordelijk werd gehouden voor 
onderr meer, gebrek aan vaderlandsliefde, gebrek aan waardering voor eigen 
culturelee waarden en gebrek aan opofferingsgezindheid, zou worden vernietigd. 
Dee afloop van deze inspirerende voornemens om te komen tot natievorming zijn 
bekend.. Kort na deze regeringsverklaring deden zich gebeurtenissen voor, die 
dezee hoop in een nachtmerrie veranderde. De repressie sloeg toe. Op 14 augus
tuss 1980 werd de noodtoestand afgekondigd, de Grondwet buiten werking ge
steldd en een avondklok ingesteld. De president, J. Ferrier, werd naar huis ge
stuurd.. Op 19 augustus 1980 werd het parlement ontbonden, werd perscensuur 
ingesteld,, werden tegenstanders van het regime geïnterneerd, gevangen gezet en 
vijftienn tegenstanders van het regime werden op 8 december 1982 vermoord. 
Hett beschrijven en analyseren van deze periode uit de Surinaamse geschiedenis 
iss evenwel geen onderwerp van deze studie. De nationalisten van het eerste uur 
haddenn hun rol gespeeld in de Surinaamse geschiedenis en het leek erop dat die 
roll nu door anderen was overgenomen. In hoeverre de ideeën van de nationalis
ten,, al dan niet in gewijzigde of aangepaste vorm, zich hebben voortgezet in 
anderee organisatorische verbanden zal, hoop ik, onderwerp zijn van nader histo
rischrisch onderzoek. 

6.100 Samenvatting 

Dee door de Surinaamse nationalisten zo fel begeerde staatkundige onafhanke
lijkheidd is niet zonder slag of stoot verkregen. De onafhankelijkheid kon pas 
gerealiseerdd worden toen de PNR in de regeringscoalitie NPK-I was opgeno
men.. Voor de regering Sedney (1969-1973), een coalitieregering tussen de PNP 
(Creolen),, de VHP (Hindostanen) en de SRI (Javanen), was de onafhankelijk
heidd geen "inzet van het regeringsbeleid". Door de verkiezingsnederlaag van de 
regeringg Sedney werd de weg vrijgemaakt voor de NPK-I regering. In zijn rege
ringsverklaringg van 16 februari 1974 kondigde premier Arron aan dat Suriname 
niett later dan ultimo 1975 onafhankelijk zou zijn. Volgens sommigen was deze 
uitspraakk een complete verrassing en werd hierop door de oppositiepartijen, met 
namee de VHP, met ontzetting en paniek gereageerd. Er waren evenwel vol
doendee voortekenen dat deze regering, met als belangrijke coalitiepartner de 
nationalistischee PNR, de onafhankelijkheid wel tot inzet van het regeringsbeleid 
zouu maken. Ook in Nederland was het tij gekeerd en wilde het kabinet Den Uyl 
vann de koloniale verhoudingen met "de West" af. 
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Nederlandd was daarom in een vroeg stadium bereid om mee te werken aan de 
onafhankelijkheidd van Suriname. Liever vandaag nog dan morgen. Het eigen 
belangg van Nederland speelde hierbij uiteraard een belangrijke rol. De onlusten 
vann 30 mei 1969 en het militair ingrijpen van Nederland op Curacao hadden de 
Nederlandsee politici doen beseffen dat het bestendigen van de koloniale verhou-
dingenn onaanvaardbare risico's met zich meebracht. Bovendien zwol de stroom 
vann Surinamers naar Nederland jaarlijks aan en kon slechts ingedamd worden 
alss er een visumplicht kon worden ingesteld. In het kader van het Statuut was dit 
echterr volkenrechtelijk moeilijk te verdedigen. Ook was men beducht voor het 
koloniaall  imago dat Nederland in het buitenland zou krijgen, terwijl men graag 
voorr "gidsland" wilde doorgaan. 
Nadatt de regering Arron had aangekondigd de onafhankelijkheid van Suriname 
uiterlijkk eind 1975 te zullen realiseren, bleek het toch te kort dag voor het oplos-
senn van alle juridische vraagstukken. De belangrijkste kwesties die vóór de on-
afhankelijkheidd opgelost moesten worden waren: de Grondwet, de nationaliteits-
enn toescheidingsregeling, de grenskwestie, de defensieaangelegenheden en de 
ontwikkelingsrelatiee met Nederland. 
Mett name de kwesties van de Grondwet en de ontwikkelingsrelatie met Neder-
landd waren belangrijke issues. 
Dee tegenstander van de onafhankelijkheid was niet de kolonisator Nederland, 
maarr de binnenlandse oppositie, vooral de Hindostaanse VHP. Ze was van oor-
deell  dat de onafhankelijkheid te overhaast zou plaatsvinden en dat de tijd hiertoe 
nogg niet rijp was. Ze wenste meer waarborgen voor de mensenrechten, het leger 
enn de parlementaire democratie. De VHP was in feite bevreesd voor een onaan-
vaardbaree politieke en maatschappelijke dominantie van de Creolen. Door de 
oppositiee werden verschillende acties ondernomen om de loop van de gebeurte-
nissenn te keren. 
Ondankss sterke oppositie van de VHP, zowel buitenparlementair als parlemen-
tair,, was de onafhankelijkheid op 25 november 1975 te middernacht een feit. Na 
hett realiseren van de onafhankelijkheid bleek de regeringscoalitie scheuren te 
vertonen.. De grootste coalitiepartner, de NPS, begon moeite te krijgen met de 
groterr wordende dominantie van de kleine PNR in de regering. Dit kwam tot 
uitdrukkingg bij de voorbereidingen van de verkiezingen van 31 oktober 1977. 
Dee NPS was van oordeel dat de PNR. haar belang overschatte bij de vaststelling 
vann de gecombineerde kandidatenlijsten. Dit leidde tot een breuk tussen de NPS 
enn de PNR, die gedwongen was om enkele maanden voor de verkiezingen ge-
heell  zelfstandig campagne te voeren. 
Bijj  deze verkiezingen haalde de PNR geen enkele zetel in het parlement. Hiertoe 
heeftt ongetwijfeld bijgedragen de zogenaamde "bankafschriftaffaire". De PNR 
meendee bewijzen te hebben, in de vorm van een bankafschrift, dat Arron een 
buitenlandsee bankrekening had met enkele miljoenen dollars erop. Arron kon 
daagss voor de verkiezingen overtuigend aantonen dat het afschrift een verval-
singg betrof en dat hij geen buitenlandse rekening had. Het electoraat heeft deze 
blunderr afgestraft. De plaats van de PNR werd in de tweede NPK-coalitie daar-
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naa ingenomen door de HPP, een kleine partij die haar aanhangers onder de Hin-
dostanenn had. 
Doorr de verkiezingsnederlaag van de PNR ontstond er een gezagscrisis binnen 
dee partij. De partijleider, Eddy Bruma, trad af waarna er een interimbestuur 
werdd gevormd. De nationalisten konden het niet eens worden over de te volgen 
koerss en de partij viel daardoor uiteen in twee fracties. Dat was het einde van de 
eerstee nationalistische politieke partij in Suriname. 
Maarr ook de regerende NPK-II combinatie kreeg het moeilijk. Er was geen 
overtuigendd economisch en sociaal beleid. De inflatie nam schrikbarend toe en 
dee exodus van Surinamers naar Nederland had het land, het ambtelijk apparaat, 
maarr ook het bedrijfsleven, ernstig verzwakt. Er deden steeds meer geruchten 
overr corruptie de ronde. Het parlementaire werk stond nagenoeg stil, door de 
heftigee controverses tussen de regeringspartijen en de oppositiepartijen. Deze 
controversess waren nog de nasleep van de procedures over de onafhankelijkheid 
vann Suriname. Tegen de achtergrond van de stagnerende economie en de ge-
brekkigee daadkracht van de regering, begonnen militairen en vakbonden zich te 
roeren.. Op 25 februari 1980 pleegden zestien sergeanten een militaire staats-
greep.. Dat was het einde van de NPK-II regering en het begin van een nieuwe 
fasee in de politieke ontwikkeling van Suriname. Bij de totstandkoming van de 
eerstee regering onder de militairen hebben enkele nationalisten, onder wie Eddy 
Bruma,, nog een rol gespeeld als adviseur en formateur. Het eerste kabinet na de 
militairee staatsgreep had, zowel programmatisch als qua personele samenstel-
ling,, een duidelijke nationalistische signatuur. De eerste premier in het kabinet 
wass de internist H. Chin A Sen, die vroeger actief was geweest in de Nationalis-
tischee Beweging Suriname en op de kandidatenlijst van de PNR had gestaan. 
Dezee regering stelde voor te beginnen met een omvattend vernieuwingsproces 
datt zou moeten resulteren in een grondige vernieuwing van de mentaliteit en van 
dee humane verhoudingen binnen de Surinaamse samenleving. Niet lang daarna 
namenn de militairen het heft in handen en sloeg de repressie toe. 
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7.. Nationalistische bewegingen in het Brits-Caraïbisch 
gebiedd vergeleken met het Surinaams nationalisme 

ButBut above all a comparative approach forces us to reconsider our assumptions about the 
uniquenessuniqueness of our historical experiences. It is the comparative dimension that, in the present 
statestate of our knowledge deserves exploration. 

J.H.J.H. Elliott 

7.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk vergelijk ik de nationalistische bewegingen in het Brits-Caraï-
bischh gebied, met name van Trinidad en Tobago, Guyana en Jamaica met het 
nationalismee in Suriname. Suriname behoort in geografisch, demografisch en 
cultureell  opzicht tot het Caraïbisch gebied en heeft dan ook verschillende ken-
merkenn met dit gebied gemeen. In sociaal-geografisch opzicht wordt tot het Ca-
raïbischh gebied gerekend de eilanden in de Caraïbische zee, Brits-Honduras 
(Midden-Amerika),, Belize, de Guyana's en het gebied dat wordt gevormd door 
hett Guyanese schild aan de Noordoostkust van Zuid-Amerika. 
Demografischh en cultureel heeft het Caraïbisch gebied vele kenmerken ge-
meen.. l Enkele kenmerken zijn: vroegere slavenkolonie, koloniale afhankelijk-
heidsrelaties,, migratiestromen en multi-etniciteit, met name in de gebieden Suri-
name,, Guyana en Trinidad. In deze landen zijn ook Aziatisch-Caraïbische cultu-
renn ontstaat door de immigratie van contractarbeiders uit het toenmalige Brits-
Indië,, China en Indonesië. 
Surinamee is op 4 juli 1995 tot de Caricom toegetreden en heeft op deze wijze te 
kennenn gegeven ook in economisch opzicht aansluiting te willen met de Caraïbi-
schee regio. Vergelijkingen tussen Suriname en overige delen van het Caraïbisch 
gebiedd zijn gewenst om inzicht te verkrijgen in de aard van de ontwikkelingen 
vann de verschillende landen in deze regio. Deze landen hebben onder meer ge-
meenn dat de bevolking voornamelijk bestaat uit nazaten van mensen die uit ver-
schillendee delen van de wereld (Afrika, Azië) zijn gehaald om op de toenmalige 
suikerplantagess te werken. Waarom vergelijk ik de ontwikkeling van het Suri-
naamss nationalisme met het nationalisme in de voormalige Britse gebieden in 
hett Caraïbisch gebied? Daarvoor zijn de volgende redenen te geven. Aangezien 
Surinamee in geografisch en demografisch opzicht gerekend wordt tot het Caraï-
bischh gebied ligt het voor de hand om me te beperken tot landen in het Caraï-
bischh gebied. Vervolgens doet de vraag zich voor welke landen in het Caraïbisch 
gebiedd in aanmerking komen voor deze vergelijking. 

4500 J.H. Ellio t National and Comparative History. Oxford, 1991, p. 23 en 26. 
4511 H. Hoetink. De gespleten samenleving in het Caribisch gebied. Bijdrage tot de sociologie der  rasrelaties in 

gesegmenteerdee maatschappijen. Assen, 1962. 
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Inn de eerste plaats gaat het om landen waar het cultureel en politiek nationalisme 
eenn rol speelde in het verwerven van de staatkundige onafhankelijkheid. Ik be-
schouww immers de staatkundige onafhankelijkheid als een van de centrale doe-
lenn van het politiek nationalisme. Dit betekent dat een vergelijking met de staat-
kundigee ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen, wellicht om andere rede-
nen,, zoals dezelfde koloniale verhoudingen, dezelfde staatsrechtelijke-politieke 
structuur,, voor de hand zou liggen doch niet heeft plaatsgevonden. Het beleid 
vann de Nederlandse regering was erop gericht dat ook de Nederlandse Antillen 
spoedigg na Suriname de onafhankelijkheid zouden verwerven. De Nederlandse 
AntillenAntillen echter voelden niets voor een (overhaaste) onafhankelijkheid. Aruba 
wenstee een status aparte binnen het koninkrijksverband en dat werd op 1 januari 
19866 gerealiseerd en in 1996 definitief beklonken. Ook Curacao en St. Maarten 
sprakenn zich op de Toekomstconferentie van 1993 uit voor een status aparte. Bij 
eenn referendum van 1993 sprak een meerderheid van de bevolking zich uit voor 
dee Antillen-van-vijf met behoud van de band met Nederland (Oostindie en Klin-
kers,, deel 111:197). Ook de multi-etnische samenstelling van de bevolking, als 
complicerendee factor in het proces naar staatkundige onafhankelijkheid, is als 
selectiecriteriumm gebruikt. De slavernij werd in de voormalige Britse gebieden 
inn augustus 1834 afgeschaft, waarna een periode van "apprenticeship", verge-
lijkbaarr met het staatstoezicht in Suriname (1863-1873), volgde. 
Inn de periode tussen 1920-1930 werd in de Britse gebieden de basis gelegd voor 
dee nationalistische bewegingen. In 1924 werden voor de eerste keer leden geko-
zenn voor de Vertegenwoordigende Lichamen op grond van het census kiesrecht. 
Inn deze periode ontwikkelden zich de eerste massaorganisaties. Marcus Garvey 
keerdee na zijn verbanning uit de Verenigde Staten terug naar Jamaica met de 
leuze:: "back to Africa". In Trinidad was het Captain Arthur Cipriani, een Frans-
Creool,, die zich opwierp als de leider van de achtergestelden. In Brits-Guyana 
werdd de British-Guyana Labour Union opgericht door Hubert Critchlow. 
Moskoss (1967:61) merkt over het begin van het politieke bewustzijn in de Britse 
gebiedenn op: "The modern political history of the British West Indies begins in 
thethe late 1930's when outbreaks of poverty-induced strikes, riots, and violence 
spreadspread throughout most of the area" [.....]. In 1958 werd een begin gemaakt met 
dee vorming van de Federation of the West Indies, zij het zonder Guyana dat zich 
vanaff  het begin afzijdig hield.452 In 1961 besloot ook Jamaica op grond van de 
uitkomstt van een referendum af te haken. Hoewel Suriname reeds in 1954 auto-
nomiee verkreeg krachtens het Statuut en de Britse gebieden pas in 1960, werden 

4522 Over  het Britse dekolonisatiebeleid zie: J.A.J. Klinkers. De weg naar  het Statuut. Het Nederlandse 
dekolonisatiebeleidd in de Caraïben (1940-1945) in vergelijkend perspectief, in het bijzonder  hoofdstuk 7. Het 
Britsee dekolonisatiebeleid. Leiden, 2000 en over  de West Indies Federation. Elisabeth Wallace. The British 
Caribbean.. From the decline of colonialism to the end of Federation. Toronto and Buffalo, 1977. Over  het 
Nederlandsee dekolonisatiebeleid vanuit Nederlands perspectief schreven G. Oostindie en I. Klinker s een uitvoerige 
studie::  Knellende Koninkrijksbanden . Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 (deel I t/m 
III) ,, Amsterdam, 2001. 
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dezee landen toch eerder dan Suriname staatkundig onafhankelijk. Op 6 augustus 
19622 werd Jamaica onafhankelijk, gevolgd door Trinidad op 31 augustus van 
hetzelfdee jaar. Guyana verkreeg ondanks interne tegenstellingen en problemen 
opp 26 mei 1966 de onafhankelijkheid. Suriname werd als Caraïbisch hekkenslui-
terr op 25 november 1975 onafhankelijk. 
Inn de volgende paragrafen wil ik onderzoeken op welke wijze de nationalistische 
bewegingenn in de Britse gebieden inhoud en vorm hebben gegeven aan het nati-
onalismee om hun doelen te bereiken. De volgende vragen komen in dit kader 
aann de orde: 
1.. Hoe heeft partijvorming zich in de Britse gebieden ontwikkeld en welke rol 

hebbenn de politieke partijen gespeeld in het proces naar staatkundige onaf-
hankelijkheid? ? 

2.. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te onderkennen in de wijze 
waaropp de nationalisten in de Britse gebieden en in Suriname het nationa-
lismee vorm en inhoud hebben gegeven? 

3.. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te onderkennen in de wijze 
waaropp het nationalisme is gehanteerd in de multi-etnische samenleving in 
dee Britse gebieden en in Suriname. 

Dee vergelijkingen die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, hebben gelet op de 
complexiteitt van deze materie, geen uitputtend karakter. Ze hebben dan ook 
noodzakelijkerwijss een enigszins globaal karakter. Nadere studie en onderzoek 
kunnenn de hier gevonden vergelijkingen verder uitdiepen en preciseren. 

7.22 Nationalistische ontwikkeling , partijvormin g en 
onafhankelijkheidd in Trinida d 

Hett politiek leven begon in 1921 in Trinidad toen de Britse overheid E.F.L. 
Wood,, üd van het Britse Parlement en Parlementary Under-Secretary of State 
forr the Colonies, als eenmanscommissie naar Trinidad stuurde om te onderzoe-
kenn of het streven van de gekleurde middenklasse naar representatieve verte-
genwoordigingg voldoende draagvlak had in de samenleving. De koloniale over-
heidd was van mening dat de eis voor grotere representatie onvoldoende draag-
vlakk had in de samenleving. Wood bleek geen voorstander te zijn van represen-
tatievee democratie. De druk om te komen tot hervormingen werd opgevoerd 
doorr de Legislative Reform Committee, geleid door Captain A.A. Cipriani, een 
socialistt die zich tot doel stelde de arbeiders te organiseren. Van echte partij-
vormingg was echter pas sprake toen Eric Williams in 1955 de People's National 
Movementt oprichtte. Deze partij was voortgekomen uit de Political Education 
Groupp en de Teachers Economie and Cultural Association. De kern van deze 
politiekee partij werd gevormd door de ontwikkelde en goed opgeleide midden-
klassee van gekleurden en zwarten. De PNM legde de nadruk op zedelijke begin-
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selen,, discipline, wederzijds begrip, nationalisme en moderniteit. De grootste 
tegenpartijj  was de People's Democratie Party onder leiding van Bhadase Maraj. 
Dezee partij appelleerde vooral aan de gevoelens van de Indiërs453 in Trinidad. 
Ericc Williams voerde een politiek die was gericht op een multi-etnisch nationa-
lismee en solidariteit met de Derde Wereld, maar intern was zijn politiek vrij 
raciaall  gericht. De PDP werd beschuldigd van het behartigen van uitsluitend 
Hindoee belangen. Racistische gevoelens bleken sterker te zijn dan de interraciale 
solidariteitt die programmatisch door de PNM werd beleden. In september 1956 
behaaldee de PNM een verkiezmgsoverwinning en verwierf 13 van de 24 zetels 
inn de Wetgevende Raad. De PDP kreeg 5 zetels en de Trinidad Labour Party 2 
zetels.. Tussen 1956 en 1962 consolideerde de PNM haar macht en verenigde de 
oppositiee zich in de Democratic Labour Party (DLP). De houding van velen uit 
dee Creoolse middenklasse wordt verklaard door de heersende ideologie onder 
eenn deel van de zwarte intellectuelen en kleurlingen, die omschreven kan wor-
denn als "racial paramouncy". Volgens deze ideologie hebben mensen van ne-
groïdee afkomst in het Caraïbisch gebied een moreel recht op politiek leider-
schap,, op grond van hun numeriek overwicht en het feit dat zij in de geschiede-
niss van de regio meer geleden zouden hebben dan andere rassen. 
Inn de politiek hebben de Creolen dertig jaar lang gedomineerd (tot 1986). Deze 
dominantiee illustreerde de politieke tegenstellingen tussen Creolen en Indiërs. 
Well  was het streven erop gericht om te komen tot een nationale cultuur geba-
seerdd op de diverse culturele patronen van het land. De vrees van de Indiërs voor 
Creoolsee dominantie, was mede ingegeven door het feit dat Captain Cipriani, die 
alss de grondlegger van het Trinidadiaans nationalisme moet worden beschouwd, 
eenn Engelse taaltest wilde invoeren voor het verkrijgen van stemrecht. Het ini-
tiatieff  tot het verkrijgen van de staatkundige onafhankelijkheid kwam van de 
Creolen.. In de beleving van de East Indians in Trinidad was de PNM een 
People'ss Nigger Movement die de macht in Trinidad wilde overnemen. 
Dee staatkundige onafhankelijkheid was geen begerenswaardig doel in de ogen 
vann de Indiërs in Trinidad. Hun nationalisme had meer te maken met een reli-
gieuss reveil. In de jaren vijfti g vond het Hindostaanse cultuur en religieus natio-
nalismee zijn expressie in het bouwen van scholen, tempels, moskeeën en in het 
oprichtenn van verschillende religieuze organisaties zoals de Sanatan Dharma 
Mahaa Sabha en de Sunnat-ul-Jarnait Dit religieuze en culturele reveil leidde 
echterr juist tot een groot politiek-maatschappelijk sociaal isolement en segrega-
tiee van de Hindostanen. 

4533 De nazaten van de slaven worden in Suriname Creolen genoemd, terwijl ze in de Britse gebieden Africans, blacks 

off  Afro-Cariben genoemd worden. 
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733 Nationalistische ontwikkeling , partijvormin g en 
onafhankelijkheidd in Guyana 

Nett als in Suriname begon het politiek nationalisme in Guyana pas na de Twee-
dee Wereldoorlog vaste vormen aan te nemen. Voor de algemene verkiezingen 
vann 1946 organiseerde Cheddi Jagan, een in Amerika opgeleide tandarts, een 
aantall  jonge progressieve intellectuelen in Georgetown, in de Political Affairs 
Committeee (PAC). De meeste leden van de PAC huldigden een Marxistisch-
Leninistischee visie op de samenleving. De samenleving zou na de onaf-
hankelijkheidd zou worden georganiseerd op klassebasis, met de werkende mens 
alss voorhoede. De doelstellingen van dit Comité lagen vooral op het gebied van 
hett onderwijs. Ze wilden het onderwijs moderniseren en aanpassen aan de be-
hoeftee van de Guyanese samenleving. 
Inn 1950 sloot Forbes Burnham, een jonge advocaat, zich bij deze groep aan. Met 
hett oog op de constitutionele veranderingen werd dit Comité door Jagan en 
Burnhamm omgezet in de People's Progressive Party (PPP). Dit was een ontwik-
kelingg die uniek te noemen is in andere multi-etnische samenlevingen in het 
Caraïbischh gebied namelijk: een politiekvoering, waarbij Hindostanen en Creo-
lenn gezamenlijk in één partij de constitutionele veranderingen probeerden af te 
dwingen.. Ze organiseerden afdelingen in de dorpen en probeerden de verschil-
lendee bevolkingsgroepen, met name Creolen en Hindostanen te mobiliseren. In 
19533 werden belangrijke constitutionele veranderingen ingevoerd. In de nieuwe 
constitutiee werd een House of Assembly opgenomen, bestaande uit 27 leden, 
waarvann 24 rechtstreeks gekozen konden worden. 
Bijj  de daarop volgende verkiezingen van 1953 won de PPP met overweldigende 
meerderheid,, ze behaalde 18 zetels en 51% van de stemmen. De PPP eiste on-
middellijkee en volledige onafhankelijkheid en propageerde nationalistische doel-
stellingen.. Nog geen zes maanden na de verkiezingsoverwirining werd de PPP-
regeringg naar huis gestuurd. De Britse onderzoekscommissie, de Robertson 
Commission,, concludeerde dat de meeste prominente leiders van de PPP, met 
namee Cheddi Jagan en zijn vrouw Janet Jagan "unrestricted accepted the classi-
calcal communist doctrines of Marx and Lenin and were supporters of most mo-
derndern communist movements ". 
Forbess Burnham zou wel een socialist zijn, maar geen communist. Er werd een 
interim-regeringg gevormd die tot 1957 aan de macht zou blijven. In deze periode 
ontstondd de verwijdering tussen Forbes Burnham en Cheddi Jagan. Deze verwij-
deringg veroorzaakte ook een scheuring in de eenheidspartij, de PPP en in de 
nationalistischee beweging, hetgeen tot gevolg had dat de verdere politieke par-
tijvormingg langs etnische lijnen ging lopen. Deze tweespalt had naast ideologi-
schee ook etnische achtergronden. De aanhangers van Jagan hadden problemen 
mett het feit dat Burnham niet onvoorwaardelijk wilde uitgaan van de marxis-
tischee doctrines en dat hij de onafhankelijkheidsbeweging van Guyana niet zag 
alss onderdeel van een internationale beweging van alle gekoloniseerde volken 
gerichtt tegen het imperialisme. Zij vonden dat Burnham een opportunistische 
houdingg aannam, en teveel aan de leiband liep van de Creoolse middenklasse, 
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diee geen vertrouwen had in de Hindostaan Jagan. Een ander geschilpunt was de 
kwestiee van de Caraïbisch Federatie. Burnham was een voorstander van deel-
namee aan de Caraïbisch Federatie, terwijl Jagan die afwees. Jagan was hier te-
genn omdat hij van oordeel was dat deelname aan de Caraïbisch Federatie, zonder 
datt de onafhankelijkheid was gerealiseerd, de bijdrage van de onafhankelijksbe-
wegingg van Guyana aan de internationale strijd tegen het imperialisme zou 
schaden.. Als gevolg van deze breuk richtte Burnham in 1960 het People's Na-
tionaltional Congress (PNC) op, dat haar leden vooral onder de Creolen had. Hiermee 
wass de breuk compleet en werd de politiek gedomineerd door etnische tegen-
stellingen.. In 1960 richtte de zakenman van Portugese afkomst Peter d'Aguiar, 
eenn nieuwe derde partij op, de United Force (UF). Deze partij was anti-commu-
nistischh en anti-socialistisch en tegen het radicalisme van de PPP en de PNC. 
"The"The U.F. was immediately perceived as a white men's party organized to de-

fendfend the status quo" (Desprès, 1976:7). In oktober 1962 begon de Britse over-
heidd gesprekken met leiders van de grootste politieke partijen over de onafhan-
kelijkheid.. Deze conferenties verliepen in een moeizame sfeer. Jagan eiste dat er 
vóórr de onafhankelijkheid nieuwe verkiezingen op basis van evenredige verte-
genwoordigingg zouden worden gehouden. Ondanks deze bezwaren ging de Brit-
see overheid door met de besprekingen over de onafhankelijkheid. Tussen 1962 
enn 1964 vonden er ernstige botsingen plaats tussen Hindostanen en Creolen. De 
PNCC kwam in 1964 aan de macht na een serie ernstige onlusten in Georgetown 
enn in dorpen op het platteland. De voorbereiding op de onafhankelijkheid werd 
doorr Jagan en zijn medestanders geboycot. De Britse troepen bleven aanwezig 
omm de orde en rust te handhaven. 

Inn de ontwikkeling van het Guyanees nationalisme kunnen drie fasen worden 
onderscheidenn (Desprès, 1967). In de eerste fase tussen 1940 en 1953 ontstond 
eenn algemene nationalistische beweging, die alle lagen en etnische groepen om-
vattee en gericht was op het bereiken van nationalistische doelen. In de tweede 
fase,, tussen 1953 en 1957, begon dit eenheidsfront barsten te vertonen, om ten-
slottee volkomen uiteen te vallen. Tussen 1957 en 1961 ontstonden gescheiden 
bewegingenn i.e. politieke partijen op etnische basis. De tegenstellingen en con-
frontatiesfrontaties tussen deze twee groepen leidden bij de onafhankelijkheid van Guy-
anaa tot bloedige taferelen, rellen en politieke acties. Naar aanleiding van deze 
onlustenn verzocht Burnham de Internationale Commissie van Juristen een onder-
zoekk in te stellen en aanbevelingen te doen om orde en rust te herstellen. De 
Commissiee concludeerde in haar rapport van 30 september 1965 dat de onaf-
hankelijkheidd een noodzakelijke voorwaarde was voor natievorming en self-
reliance. . 

7.44 Nationalistische ontwikkeling , partijvormin g en 
onafhankelijkheidd in Jamaica 

Hett jaar 1938 kan gezien worden als een belangrijke demarcatielijn in de poli-
tieketieke geschiedenis van Jamaica. In mei en juni van dat jaar werd Jamaica be-
heerstt door stakingen, rebellie, demonstraties en repressieve acties van de politie 
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enn Britse militairen (Post, 1978). Het gevolg hiervan was dat er organisaties, 
i.e.. vakbonden, ontstonden om de wensen van burgers te kunnen bundelen en in 
actiee om te zetten. Aanvankelijk heeft Marcus Garvey geprobeerd om een zwar-
tee politieke partij op te richten, hetgeen werd bemoeilijkt en uiteindelijk onmo-
gelijkk gemaakt door de heersende elite. Het huidige tweepartijensysteem in Ja-
maicaa is het resultaat van de rivaliteit tussen twee neven die de politieke arena 
meerr dan vijfentwintig jaar hebben beheerst: Sir William Alexander Bustamente 
(voormaligee premier) en de toenmalige leider van de oppositie Norman Wa-
shingtonn Manley. Ze richtten elk een politieke partij op. De PNP (People's Nati-
onall  Party) werd in 1938 opgericht door Manley, een jurist die in Oxford gestu-
deerdd had. Hij stond een gematigd socialisme voor naar het model van de Britse 
Labourr Party. Deze partij was voorstander van self-government dat moest leiden 
tott onafhankelijkheid. Ze vond haar basis in de massaorganisaties zoals de vak-
bonden.. In 1938 richtte ook Bustamente zijn eigen vakbond op, de Industrial 
Tradee Union, waaruit de Jamaica Labour Party (JLP) is ontstaan. "'The JLP, 
defendeddefended the virtues of free enterprise, did not support structural changes in the 
societysociety and economy. And merely promised better living conditions for the work-
inging class and the peasantry while symbolically championing the cause of the 
sociallysocially oppressed" (Stone, 1983:51). Tot 1955 was Bustamente premier van 
Jamaica.. In dat jaar verloor JLP de verkiezingen en werd Manley premier. De 
PNPP legde zich toe op economische hervormingen en bevorderde buitenlandse 
enn binnenlandse investeringen. "The PNP was the more radical of the two popu-
listlist forces, it advocates state control of the economy, cooperatives, greater 
democratizationdemocratization of the political system, a more explicit nationalist position, and 
socialistsocialist ideas geared to popularize egalitarianism" (Stone, 1983:48). Beide 
partijenn hadden een leider afkomstig uit de middenklasse en met een goede op-
leidingg in het buitenland. Ze waren ook beide gelieerd aan sterke vakbonden en 
kondenn daardoor steunen op een krachtige achterban van arbeiders. Bij de ver-
kiezingenn van 1959 kwam de PNP weer aan de macht. 
Echterr kort na deze machtsovername, keerde het tij . De economie maakte een 
ernstigee recessie door en de Caraïbisch Federatie, die door de PNP werd onder-
steund,, werd in een referendum afgewezen, waardoor het aanzien van de JLP 
steeg.. Bij de onafhankelijkheid werd Bustamente, die werd gezien als "a 
Queen'ss man", de eerste premier van het onafhankelijke Jamaica De JLP had de 
grootstee aanhang in de rurale gebieden, terwijl de PNP werd gesteund door de 
middenklassee en de geschoolde werknemers in de steden. De arme stedelijke 
arbeiderss stemden afwisselend op de JLP en de PNP. 
Mett de jaren werd de ideologische afstand tussen deze partijen kleiner, maar de 
PNPP bleef iets meer ter linker zijde, terwijl de JLP zich vooral richtte op interne 
aangelegenheden.. "The PNP represented a coalition of members of the middle-
classclass intelligentsia which put the issue of self-government on the agenda and 

4544 Ken Post. Arise Ye Starvelings. The Jamaican Labour  Rebellion of 1938 and its aftermath. The Hague, 1978. 
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attemptedattempted to politicize the masses around commitment to local management of 
thethe state and a nationalist political identity. The JLP does not represent a na-
tionalisttionalist force but a trade union party working on behalf of the working class 
andand the poor peasants" (Stone, 1983:47). De hoge verwachtingen over de eco-
nomischee vooruitgang die er bestonden bij de bevolking en de politieke leiders 
overr de periode na de onafhankelijkheid van Jamaica kwamen niet uit. 
Inn de jaren zestig steeg de werkloosheid tot 20% van de beroepsbevolking. Er 
vondd op grote schaal emigratie plaats naar de Verenigde Staten en Canada. 
Mensenn van het platteland trokken naar de slums van Kingston. "The black man 
remainedremained near the bottom of the national hierarchy; the black woman was yet 
anotheranother step down " (Kaufman, 1985:44). Deze verpaupering vormde een van de 
oorzakenn voor het ontstaan van de Rastafari-beweging. Ook de Black-
Powerbewegingg kon door deze omstandigheden wortel schieten. Black-power 
werdd vaak vertaald in termen van rationalisatie van buitenlandse bezittingen en 
hett creëren van black-enterpreneurship. De maatschappelijke tegenstellingen in 
Jamaicaa waren groot. "Jamaica was a society not only with strong class divi-
sionssions but with a strong racial stratification paralleling class division what Rex 
NettlefordNettleford calls the blackness of Jamaican poverty" (Kaufman, 1985:231). 

7.55 Een vergelijking : Suriname en de Britse gebieden 

Inn de vorige paragrafen is een korte schets gegeven van het ontstaan en de ont-
wikkelingg van politieke partijen in het kader van de staatkundige onafhankelijk-
heidd in drie voormalige Britse gebieden. De staatkundige zelfstandigheid werd 
rondd 1960 in die landen een feit. Suriname verwierf de staatkundige onafhanke-
lijkheidd in 1975. 

Inn de volgende paragrafen vergelijk ik de nationalistische beweging in Suriname 
mett die in drie Brits-Caraïbisch gebieden. Het is van belang om vooraf te expli-
citerenn op welke aspecten de vergelijking zal plaatsvinden. 
Opp de eerste plaats zal aandacht worden besteed aan het (de-)kolonisatiebeleid 
vann de moederlanden, omdat het te verwachten is dat dit beleid van invloed is op 
dee aard van de nationalistische bewegingen. Zo zal een repressief beleid eerder 
gewelddadigee nationalistische acties uitlokken dan een beleid dat gericht is op 
overlegg en samenwerking. 
Opp de tweede plaats zal nagegaan worden in welke periode de nationalistische 
bewegingenn zich hebben ontwikkeld. In veel landen is in de periode na de 
Tweedee Wereldoorlog het nationalisme tot wasdom gekomen, maar de wortels 
hiervann liggen vaak verder terug in de geschiedenis. 
Opp de derde plaats zal worden onderzocht onder welke groepen de nationalisti-
schee bewegingen hun aanhang rekruteerden en wat de achtergrond van hun lei-
derss was. Kwam de aanhang uit de arbeidersklasse of de middenklasse? Welke 
roll  speelden de intellectuelen in het proces van staatkundige onafhankelijkheid? 
Opp de vierde plaats zal worden nagegaan welke reacties het nationalisme zowel 
internn als extern opriep. In de periode van de koude oorlog werden nationalisti-
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schee bewegingen al gauw als communistisch bestempeld om een alibi te ver-
schaffenn om repressief te kunnen optreden. Tenslotte zal worden ingegaan op 
hett leiderschap en de kadervorming van de nationalistische bewegingen in de 
verschillendee landen. 
Resumerendd kan gesteld worden dat de volgende vijf punten in de vergelijking 
zullenn worden betrokken: 
•• het (de-)kolonisatiebeleid van de moederlanden: Nederland en Engeland; 
•• de periodisering van nationalistische ontwikkeling; 
•• de kenmerken van de aanhangers van de nationalistische beweging; 
•• de reacties op het nationalisme: intern en extern; 
•• leiderschap, kader- en partij vorming van de nationalistische beweging. 

7.5.11 Het (de-)kolonisatiebeleid van de moederlanden: Nederland en 
Engeland d 

Nationalismee in de landen van de Derde Wereld is een reactie geweest op het 
koloniaall beleid (Zürcher, 1970; Worsley, 1977; Coakley, 1992; Breuilly, 1993). 
Dee wijze waarop de koloniale mogendheden hun belangen hebben veilig gesteld 
enn verdedigd, heeft mede de aard en vorm van het nationalisme in de koloniën 
bepaaldd (Grimal, 1978; von Albertini, 1982). In sommige gevallen (Mozambi
que,, Algerije, Kongo, Indonesië) is het dekolonisatieproces met veel geweld 
gepaardd gegaan, Noch in Suriname, noch in de hier besproken Britse Caraïben, 
kann echter gesproken worden van extreem politiek geweld in het dekolonisatie
process van kolonisator tegen gekoloniseerden en omgekeerd. 
Inn zowel de Britse Caraïben als in Suriname was de politieke ontwikkeling ge
richtt op geleidelijke veranderingen en niet op een radicale omwenteling. 
Hett is opvallend dat hoewel Suriname door het Statuut in 1954 autonomie ver
kreeg,, eerder dan de overige gebieden in de Caraïbische regio, deze gebieden 
tochh nog voor Suriname onafhankelijk werden. De vraag rijst hoe dat zo gelopen 
is. . 
Dee West-Indische Federatie had een zwakke structuur en viel spoedig uit elkaar 
omdatt de samenwerking op politiek-economisch gebied maar niet van de grond 
wildee komen. Engeland had deze Federatie gezien als een middel om van haar 
kolomenn in de West af te komen. Met het uiteenvallen van deze Federatie lag de 
wegg naar staatkundige onafhankelijkheid voor de verschillende landen open. 
Zoalss reeds is aangegeven, ging Engeland rond 1921 ermee akkoord om een opi
niepeilingg te houden onder leiding van Major Wood als voorloper op constituti
onelee veranderingen (Hintzen, 1989:31; Klinkers, 1999:274). Wood onderzocht 
hett verlangen naar grotere representatie en kwam tot de conclusie dat: "the de-
mandmand for representative government arose because of the stimulation of demo-
craticcratic sentiment as a result of World War I, the spread of education and the con-
sequentsequent rise of a native intelligentia, and the return of army personnel from 
abroadabroad at the end of the war". Hij stelde voorts: "the whole history of the Afri-
cancan population of the West Indies inevitable draws them towards representative 
institutionsinstitutions fashioned after the British model" (Malik, 1971:70). Wood verwierp 
echterr de eis voor volledige representatieve vertegenwoordiging vanwege, wat 
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hijj  beschouwde als de politieke onderontwikkeling van de Britse kolonies, de 
grotee culturele en raciale verschillen en de afwezigheid van een klasse met vol-
doendee tijd om actief deel te nemen aan het politieke leven. Hij was van mening 
datt een representatieve vertegenwoordiging extra moeilijk zou zijn door de af-
wezigheidd van een "homogeneous public opinion" en omdat de samenleving 
"was"was divided into all kinds of groups which have very few relations with one 
another"another" (Malik, 1971:71). De Britse regering probeerde van de Brits West-
Indischee eilanden een Federatie te maken om zodoende met een groter en meer 
levensvatbaree eenheid te kunnen onderhandelen. 
Opp 3 januari 1958 kwam de West-Indische Federatie tot stand (zonder deelname 
vann Guyana), die echter geen lang leven beschoren was. Jamaica en Trinidad 
trokkenn zich als eerste terug uit de Federatie. De leiders konden het over cruciale 
zakenn op politiek-economisch gebied, zoals het heffen van een regionale belas-
ting,, niet eens worden. 
"The"The Federation sprang primarily from anti-colonial sentiment and a wish for 
independence,independence, rather than from a positive desire for unity. Its failure resulted 
fromfrom a variety of causes: inadequate finances, uneven economics and political 
developmentdevelopment in the constituent units, the clashing personalities of its chief ar-
chitects,chitects, and above all from a lack of any positive fellow-feeling among its scat-
teredtered peoples" (Wallace, 1977:221). Niet lang na de oprichting viel de West-
Indischee Federatie dan ook uiteen. De verschillende deelnemers opteerden voor 
dee eigen staatkundige onafhankelijkheid, die ze ook spoedig daarna verwierven. 
Ookk in Nederland werd op verzoek van minister Logemann van Overzeese 
Rijksdelenn in 1945 een commissie, onder voorzitterschap van De Niet, geïnstal-
leerdd om te rapporteren over de wensen en meningen over staatkundige her-
vormingenn (Klinkers, 1999:93).455 

Inn een interview met schrijver dezes op 28 februari 1995 gaf Gessel aan dat hij 
alss onderwijzer in Nickerie twee formulieren had ingevuld waarin hij voor de 
dominion-statuss pleitte. De bevindingen van de commissie vormden de grond-
slagg voor het organiseren van de eerste Rondetafelconferentie in 1948. Deze 
RTCC leidde tot een wijziging van de Staatsregelingen die gedeeltelijke autono-
miee voor Suriname mogelijk maakte en algemeen kiesrecht invoerde. In 1950 
kwamm de Interimregeling tot stand als een tussenoplossing op basis van de re-
solutiess van de eerste RTC (Mitrasing, 1959; Klinkers, 1999; Meel, 1999). In 
februarii  1950 kwam een schets van een Statuut gereed, waarin er sprake was van 
eenn samenwerkingsrelatie en volledige autonomie in binnenlandse aangelegen-
heden.. Deze schets ontmoette veel bezwaren van Surinaamse zijde, waarop die 
inn juni 1950 een eigen ontwerp Statuut presenteerde. In december 1954 werd het 
Statuutt van kracht. Een belangrijk punt van Surinaamse zijde was het recht van 
secessiee dat niet in het Statuut was opgenomen. Voor de Surinaamse delegatie 

4555 De commissie De Niet rapporteerde in 1946 dat vrijwe l alle ondervraagden ernaar  streefden dat Suriname een 
gelijkwaardi gg partner  werd binnen het koninkrijksverband . Slechts enkelen waren voorstander  van verregaande 
hervormingenn zoals de dominionstatus of onafhankelijkheid-
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wass het Statuut geen "eeuwig edict" (opgenomen in artikel 55 van het Statuut), 
maarr een stap op weg naar onafhankelijkheid. Van Nederlandse zijde werd het 
rechtt van secessie als een tijdbom onder het Statuut gezien, waarvan men niet 
wistt wanneer die tot ontploffing zou komen. Van die zijde bestond er geen be-
hoeftee om het Statuut op korte termijn op te blazen. Het Statuut begon na ver-
loopp van tijd, rond 1960, op twee punten te knellen. Op de eerste plaats het bui-
tenlandss beleid van Nederland, waarop Suriname geen enkele invloed had. Dit 
werdd pijnlij k duidelijk in de standpunten die Nederland in de Verenigde Naties 
toenn innam over het apartheidsbeleid in Zuid-Afrika.456 Later zou ook de lands-
verdedigingg een factor vormen, toen Nederland niet in actie wenste te komen bij 
dee grensincidenten tussen Suriname en Guyana. De derde Rondetafelconferentie 
diee in 1961 werd belegd, had tot doel om Suriname meer armslag te geven in 
buitenlandsee aangelegenheden. De Nederlandse regering had evenwel geen be-
hoeftee aan een dergelijke conferentie. Tussen de Surinaamse politieke partijen 
bestondd er ook geen overeenstemming over de te bereiken doelen. De VHP-lei-
derr Lachmon beloofde zijn achterban dat hij niet zou streven naar onafhankelijk-
heid,, terwijl de NPS bij monde van J. Pengel steeds fermer aandrong op staat-
kundigee onafhankelijkheid. 
Voorr de NPS was zelfstandigheid op buitenlands gebied een stap op weg naar 
staatkundigee onafhankelijkheid (Meel, 1999:348; Breeveld, 2000:224). Door de 
internee tegenstellingen in de Surinaamse delegatie konden de Nederlanders het 
beenn stijf houden en werd de conferentie in feite een mislukking. Nederland had 
geenn behoefte om wijzigingen aan te brengen in de status-quo (Meel, 1999:399). 
Hett mislukken van deze Rondetafelconferentie was voor de nationalisten in Su-
rinamee mede het sein om een politieke partij op te richten om met meer kracht 
enn beter georganiseerd hun doelstelling, de staatkundige onafhankelijkheid van 
Surinamee te kunnen verwezenlijken. 
Waardoorr kwam er een omslag in de Nederlandse opvattingen aangaande de 
onafhankelijkheidd van Suriname? Hiervoor zijn naar mijn mening twee redenen 
aann te geven. 
Opp de eerste plaats de arbeidsonlusten op Curacao van 30 mei 1969, waarbij 
Nederlandsee mariniers moesten worden ingezet om de orde te herstellen.457 De 
Nederlandsee regering vreesde in de toekomst ook in Suriname te zullen worden 
geconfronteerdd met dergelijke onlusten, waardoor ze in een koloniale oorlog zou 
wordenn verwikkeld. 

4566 Zie hierover  uitgebreid P. Meel. Tussen autonomie en onafhankelijkheid, Nederlands Surinaamse betrekkingen 
1954-1961,, 1999, met name hoofdstuk VI: De Rondetafelconferentie van 1961 en Peter  Meel. De 
Rondetafelconferentiee van 1961. Nederland en Suriname in het spanningsveld van vrijheid , gelijkwaardigheid en 
gebondenheid.. Tijdschrif t voor  geschiedenis, 111 (1998) 411-432 en H. Breeveld, Jopie Pengel 1916-1970, Leven 
enn werk van een Surinaamse politicus, 2000, p. 217*228. 

4577 Zie hierover  ook: Jan Jansen van Galen. Het Suriname-Syndroom, Amsterdam, 2001 en Gert Oostindie en Inge 
Klinkers .. Knellende Koninkrijksbanden . Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, deel U, 
p.. 115. Amsterdam, 2001. 
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Dee tweede reden was de wassende stroom van migranten uit Suriname die in 
Nederlandd voor steeds grotere spanningen zorgden (Schuster, 1999:115-164).458 

Oostindiee en Klinkers (2001:115-118) noemen als belangrijkste grond voor deze 
omslagg de veranderende opvattingen over "volledige dekolonisatie" in Neder-
land.. Deze lag volgens hen primair in de sfeer van het "rad der geschiedenis " 
enn de zorg om het imago van Nederland. De tijd was in Nederland rijp om het 
roerr om te gooien. In Keerpunt'72 gaven de progressieve partijen (PvdA, D'66 
enn PPR) aan dat als ze na de verkiezingen de regering mochten vormen, te zul-
lenn streven naar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.459 Ook in Suri-
namee was het tij gekeerd, doordat er in 1973 een coalitie werd gevormd met de 
nationalistischee partij de PNR en de NPS, PSV en KTPI, evenwel zonder de 
VHP,, die zich altijd tegen de onafhankelijkheid had verzet. Dit samengaan leid-
dee tot de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975. 

7.5.22 De periodisering van nationalistische bewegingen 
Voorr het Brits-Caraïbisch gebied wordt het jaar 1930, het begin van de arbeids-
onlusten,onlusten, gezien als het begin van het ontwakende nationalistische bewustzijn 
(Knight,, 1990). In Trinidad en Tobago begon het nationalisme manifest te wor-
denn met het optreden van captain Cipriani in 1930, die de arbeiders wist te mo-
biliseren. . 
Inn Suriname begon het politiek nationalisme met het optreden van Anton de 
Komm ook begin jaren dertig. Zijn programma had een antikoloniaal en anti-
imperialistischh karakter. Door de repressie van de koloniale overheid hebben 
zijnn ideeën niet geresulteerd in een brede beweging onder de bevolking. Een 
opmerkelijkk verschil in ontwikkeling is dat in Suriname aan het radicaal poli-
tiekee nationalisme na de Tweede Wereldoorlog een fase van cultureel nationa-
lismee is voorafgegaan. Het cultureel nationalisme was een respons op de kolo-
nialee cultuurpolitiek die gericht was op assimilatie van de Creoolse bevolking. 
Tegenn de gevolgen van deze assimilatiepolitiek trad verzet op. 
Inn de Brits-Caraïbische gebieden was er ook sprake van een cultureel nationa-
lisme,, dat echter anders dan in Suriname niet specifiek gericht was op het be-
houdd van de eigen taal en cultuur. Dit heeft wellicht te maken met de geslaagde 
taal-- en assimilatiepolitiek van Engeland. All e inwoners van de Caraïbische lan-
denn hebben het Engels als spreektaal. De oorspronkelijke talen zijn nagenoeg 
verdwenen.. Lewis (1983:239) verwoordt dit als volgt: "In the Caribbean, as 
elsewhere,elsewhere, the development of nationalism, and of nationalist sentiment, divides 
itselfitself into two distinguishable elements, although they are of necessity interre-
lated.lated. There is, in the first place, the growth of a cultural nationalism, of a con-

4588 J. Schuster. Poortwachters over immigranten. Het debat over immigratie in het naoorlogs Groot-Brittannie en 
Nederland.. Amsterdam, 1999. 

4599 In paragraaf 2. Suriname en de Nederlandse Antillen stond: 'Suriname en de Nederlandse Antillen worden binnen 

dee komende regeringsperiode d.w.z. voor eind 1976, onafhankelijk Voor 1975 wordt in overleg met beide landen 

dee wijze bepaald waarop dit zal gebeuren en zullen de nodige overgangsmaatregelen worden vastgesteld. 
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genesgenes of feelings, beliefs, and sentiments. Nearly always, it flourishes as literary 
expressions.expressions. There is, second, the process whereby cultural nationalism moves 
forwardforward to political nationalism and whereby it becomes clothed with all the 
paraphernaliaparaphernalia of the independent nation-state. The history of the Caribbean up 
toto 1960 is in large measure the history of those twin developments". Het cultu-
reell  nationalisme in de Brits-Caraïben richtte zich aanvankelijk op het expres-
sievee aspect van de cultuur (dans, zang, toneel) en vervolgens op vraagstukken 
vann de nationale identiteit (Nettleford, 1972: 1997). Het politiek nationalisme in 
Surinamee heeft zich langs twee lijnen ontwikkeld: een gematigd politiek natio-
nalismee dat streefde naar autonomie binnen het Koninkrijksverband en een radi-
caall  nationalisme dat streefde naar volledige onafhankelijkheid. De nationalisti-
schee bewegingen in het Brits-Caraïbisch gebied hebben op een eerder tijdstip 
dann Suriname de onafhankelijkheid weten te realiseren. Hoe is dit te verklaren? 
Mij nn vermoeden is dat, als gevolg van de grotere culturele en politieke homoge-
niteit,, er in de Brits-Caraïbische gebieden een groter en militant deel van de 
bevolkingg achter het onafhankelijkheidsstreven stond. Bovendien was de inter-
nationalee gemeenschap, met name de Verenigde Staten van Amerika, tegen elke 
vormm van koloniale of semi-koloniale verhoudingen na de Tweede Wereldoor-
log. . 
Inn Suriname was en is er sprake van grote verschillen in houding ten aanzien van 
dee onafhankelijkheid met name tussen de Creoolse en de Hindostaanse bevol-
kingsgroepen,, respectievelijk vertegenwoordigd in de politieke partijen de NPS 
enn de PNR en de VHP. Dit heeft ertoe geleid dat de onafhankelijkheid van Suri-
name,, onder het samenwerkingsverband van de NPS en de VHP zolang kon 
wordenn uitgesteld. Pas toen de VHP buiten de regering stond kon in 1975 de 
onafhankelijkheidd worden gerealiseerd. 

7.533 De kenmerken van de aanhangers van de nationalistische be-
wegingen n 

Surinamee lijkt , wat het multi-etnische karakter van de samenleving betreft, het 
meestt op Guyana en Trinidad en minder op Jamaica, waar huidskleur een be-
langrijkerr onderscheidende factor is dan etnische afkomst. In deze drie landen 
(Suriname,, Guyana en Trinidad) wordt het politieke leven beheerst door de twee 
grootstee etnische groepen: de Hindostanen en de Creolen. Deze multi-etniciteit 
heeftt belangrijke gevolgen voor de wijze waarop het nationalisme gestalte heeft 
gekregen.. De strijd tegen de koloniale overheersing heeft bijvoorbeeld in Guy-
anaa tijdelijk geleid tot politieke coalities tussen Hindostanen en Creolen, hetgeen 
uniekk is in het Caraïbisch gebied. In Suriname leidde het streven naar staatkun-
digee onafhankelijkheid tot etnische spanningen, mede vanwege het feit dat de 
schijnn aanwezig was dat dit streven een Creoolse aangelegenheid was. Noch in 
Surinamee noch in de genoemde landen is het ideaal van nationale integratie 
reedss volledig gerealiseerd. De ideologische tegenstellingen liepen vaak langs 
etnischee lijnen, hetgeen een complicerende factor is op weg naar natievorming. 
Nationalistischee bewegingen streven ernaar om de koloniale macht over te ne-
menn (Hintzen, 1989:28). Om dit te bereiken is het op de eerste plaats noodzake-
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lij kk dat er politieke leiders zijn om de bevolking te mobiliseren en te politiseren. 
Opp de tweede plaats moet er een nationalistische elite zijn die in staat is om de 
juridische,, administratieve en wetgevende macht van de koloniale mogendheid 
overr te nemen. Dit impliceert dat een nationalistische beweging over leden uit 
dee middenklasse moet beschikken om de macht tee kunnen overnemen. 
Volgenss Hintzen (1989:29) begon de nationalistische beweging in Guyana en 
Trinidadd vanuit de lagere volksklasse. De politieke leiders begonnen met het 
mobiliserenn van de arbeiders. Nadat de arbeiders gemobiliseerd waren, werd de 
arbeidersbewegingg getransformeerd tot een proto-nationalistische beweging. In 
dee jaren dertig begonnen de leiders van de arbeidersbeweging medezeggenschap 
inn het overheidsbestuur te eisen (Ryan, 1972:28-45). Door het mobiliseren van 
dee arbeiders werden de eisen voor staatkundige veranderingen kracht bijgezet 
Inn Suriname begon het politiek nationalisme onder leiding van Anton de Kom 
ookk in de jaren dertig. Hij kon evenwel geen aansluiting vinden bij de toen ge-
organiseerdee arbeiders maar wist wel de Hindostaanse en Javaanse contract-
arbeiderss te mobiliseren. Het ontbrak deze beweging aan mensen uit de ge-
schooldee middenklasse om de eisen voor staatkundige hervormingen verder uit 
tee dragen. De repressie van de koloniale overheid was zo groot, dat na de exter-
neringg van De Kom naar Nederland in 1933, dit politiek nationalisme niet tot 
wasdomm is gekomen. Het duurde tot na de Tweede Wereldoorlog voordat het 
politiekk nationalisme, in een gematigde vorm, wortel begon te schieten met de 
oprichtingg van politieke partijen op etnische en religieuze grondslag. In Guyana 
ondervondd het bereiken van de nationalistische doelen vertraging door de afzij-
digheidd van de zwakke en ongeïnteresseerde middenklasse (Hintzen, 1989:32). 
Dee rol en support van de vakbeweging zijn verschillend geweest in de genoemde 
landen.. Zo merkt Knight (1990:328) op: "Trinidad and Tobago as well as in 
GuyanaGuyana the dominant political parties, the People's National Movement in 
TrinidadTrinidad and the People National Congress in Guyana, have established their 
politicalpolitical dominance despite limited trade-union affiliation ". In Guyana hadden 
dee bonden die vooral de arbeiders in de suikerindustrie hadden gemobiliseerd, 
nauwee relaties met Cheddi Jagan. Ook in Jamaica was het vooral Bustamente 
diee de arbeiders vertegenwoordigde in de Industrial Trades Unions (Knight, 
1990:: 291). Zowel de NPS als de PNR hadden goede betrekkingen met delen 
vann de vakbeweging. De NPS onderhield goede contacten met de Moederbond, 
terwijll  de PNR nauw gelieerd was aan de vakcentrale C-47. In Suriname is spra-
kee geweest van een duidelijke support van de vakcentrales, C-47 en de Moeder-
bond,, voor de onafhankelijkheid van Suriname (Campbell, 1987:97). 
Inn nationalistische bewegingen is de rol van intellectuelen van belang om het 
nationalistischee gedachtengoed te formuleren en voor het voetlicht te brengen. 
Inn het Brits-Caraïbisch gebied blijken de intellectuelen een belangrijke rol ge-
speeldd te hebben in het ontwikkelen van de nationalistische ideologie (Hen-
nessy,, 1992). In vele geschriften (boeken, tijdschriften, pamfletten, kranten) 
hebbenn ze op intellectuele wijze, doch ook in voor de bevolking begrijpelijke 
taal,, over het nationalisme geschreven. Over dit Caraïbisch nationalisme is veel 
gepubliceerd.. Het Surinaams nationalisme bevond zich daarentegen in een in-
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tellectueell  vacuüm. Intellectuelen in Suriname hebben een beperkte of zelfs 
marginalee rol gespeeld in de publieke debatten over nationalisme.460 Er zijn 
weinigg publicaties of geschriften over de ideologie van het Surinaams nationa-
lismee verschenen. Van de hand van Bruma is een geschrift, getiteld "de opmars 
vann het nationalisme". Opvallend is dat over de inhoud hiervan in Suriname niet 
inn het openbaar is gediscussieerd. Ook zijn er geen schriftelijke reacties hierop 
bekend.. In het Brits-Caraïbisch gebied hadden de leiders zonder uitzondering 
hunn intellectuele vorming in het buitenland, Engeland of de Verenigde Staten 
vann Amerika genoten. Ze onderhielden contacten met de intellectuelen in het 
buitenland.. De nationalistische beweging in Suriname was echter intellectueel 
zwakk en internationaal relatief geïsoleerd, zowel van Nederlandse als van Ca-
raïbischee en Amerikaanse bronnen. 

7.5.44 De reacties op het nationalisme: intern en extern 
Hett nationalisme in de Derde Wereldlanden is een reactie geweest op het kolo-
niaall  beleid. Dit koloniaal beleid is in de verschillende landen niet steeds het-
zelfdee geweest. De reacties daarop verschilden navenant. Een veel voorkomende 
reactiee is geweest: repressie. Politieke leiders werden gevangen gezet, verban-
nen,, organisaties werden verboden en perscensuur moest verspreiding van idee-
enn tegengaan. De koloniale mogendheden probeerden ook coalities te sluiten 
mett de gematigde en zogenoemde weldenkende nationalisten om de radicalen de 
windd uit de zeilen te halen. 
Eenn optie die meestal pas later aan de orde kwam, als de nationalistische bewe-
gingg sterker was geworden, was om door middel van directe onderhandelingen 
dee posities van partijen vast te leggen. Meestal resulteerde dit laatste in een on-
afhankelijkheidsverklaringg met daaraan gekoppeld additionele regelingen. Noch 
inn de Britse Caraïben, noch in Suriname is een koloniale oorlog gevoerd. Enkele 
kleinee schermutselingen daargelaten, kan worden gezegd dat het dekolonisatie-
process in de genoemde landen betrekkelijk vreedzaam is verlopen. De dekoloni-
satiestrategiee was gericht op overleg en onderhandelen. Toch waren er ook in-
ternee spanningen. In Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago zijn er diverse 
schermutselingenn geweest met een duidelijk etnische achtergrond. In Trinidad 
hebbenn zich tussen de Creoolse en Hindostaanse bevolkingsgroep gelijksoortige 
spanningenn voorgedaan als in Suriname (Malik, 1971:97). "The East Indians, 
withwith a few exceptions, feared the rise of a Creole-dominated nationalist move-
mentment and the movement for constitutional reform. As a minority group they 
soughtsought shelter either in continuous colonial rule or through communal repre-
sentation".sentation". In Guyana zijn er zelfs hevige gevechten tussen de twee grootste 
bevolkingsgroepenn uitgebroken. In Suriname heeft deze spanning niet zo'n ge-
welddadigg karakter gehad en bleven de geweldsuitbarstingen beperkt tot beto-

4600 Dit geldt ook voor  de rol van de intellectuelen in de debatten over  de Afro-Surinaamse cultuur. H.E. Lamur, 2001, 
p.. 25. 
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gingenn en enkele brandstichtingen. De internationale bemoeienis met het deko-
lonisatieprocess in het Brits-Caraïbisch gebied was groter dan in Suriname. Met 
namee Engeland en Amerika waren bevreesd voor een communistisch brug-
genhoofdd in Guyana onder leiding van Cheddi Jagan. Het Caraïbische nationa-
lismee kan dan ook gekwalificeerd worden als antikoloniaal en anticommunis-
tisch.. Toen Jagan in 1953 aan het bewind kwam, is er militair ingegrepen door 
Engelandd en is de constitutie buiten werking gesteld. Hierna kwam zijn rivaal 
Forbess Burnham aan de macht, die het land naar de onafhankelijkheid leidde. 
"Relations"Relations among the American government, its British counterpart, and West 
IndianIndian nationalist movements were conducted against the backdrop of the chal-
lengelenge to colonial rule in other regions. The America's desire to maintain the 
CaribbeanCaribbean as its chasse-gardé. Jagan's removal also represented some compen-
sationsation for the loss of Cuba and provided an opportunity to demonstrate Ame-
rica'srica's vigor in preventing further encroachment upon its sphere of influence" 
(Fraser,, 1994:3).461 

Hett dekolonisatieproces van Suriname is in de Verenigde Naties vele malen 
onderwerpp van discussie geweest.462 De Verenigde Naties verklaarden dat de 
mogendheden,, die niet-zelfbesturende gebieden beheerden, de verplichting had-
denn om jaarlijks aan een speciale afdeling van het Secretariaat van de V.N. te 
rapporteren.. Nadat de Interim-regeling, die de weg naar volledige autonomie 
voorr Suriname opende, in werking was getreden, besloot Nederland de rappor-
tagee aan de Verenigde Naties stop te zetten. De Algemene Vergadering van de 
V.N.. besloot om in afwachting van de uitkomsten van de Rondetafelconferentie, 
Nederlandd uit te nodigen om de rapportage te hervatten. Ondanks het feit dat 
Nederlandd veel diplomatiek overleg voerde met de leden van de Verenigde Na-
tiess en Surinamers werden ingezet om de noodzaak en vrijwilligheid van deze 
regelingg voor het dekolonisatieproces te bepleiten, bleven vele leden van de 
V.N.. sceptisch en wantrouwend jegens deze regeling.463 De Nederlandse reacties 
opp het radicaal nationalisme waren overwegend negatief. Alleen de linkse par-
tijen,, de Communistische Partij Nederland (CPN) stond pal achter het streven 
naarr volledige zelfstandigheid. De regeringspartijen in Nederland wilden zaken 
doenn met de gematigde nationalisten in Suriname. Wat né. de Tweede Wereld-
oorlogg niet lukte met Indonesië, lukte nu wel met Suriname.464 Ook de invloed 
uitt de Verenigde Staten van Amerika op het dekolonisatieproces en de politieke 
leiderss in de Brits-Caraïbische landen is aanmerkelijk groter geweest dan in Su-

4611 C. Fraser. Ambivalent anti-colonialism. The United States and the Genesis of West Indian Independence, 1940-

1964.. Westport, 1994. 

4622 A. Spits. De internationale erkenning van de nieuwe status van Suriname en de Nederlandse Antillen. De Gids, 

1956,, afl. 119. p. 213-221 enP. Meel, 1999, p. 84-91. 

4633 In 1955 waren tijdens de Algemene Vergadering van de V.N., Minister-president J. Ferrier en H.C. van Ommeren, 

voorzitterr van de Staten van Suriname, aanwezig, die betoogden dat het Statuut volledig zelfbestuur in interne 

aangelegenhedenn voor Suriname inhield. 

4644 De rol van de Partij van de Arbeid (PvdA) in het dekolonisatieproces van Suriname is beschreven in J. Jansen van 

Galen.. Het Suriname Syndroom. De PvdA tussen Deo Haag en Paramaribo. Amsterdam, 2001. 
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riname.riname. Hierover merkt Fraser (1994:49) op: "Through correspondence to, and 
thethe circulation of published material in the islands, the United States was also a 
sourcesource of information and ideas to West Indians, Of particular importance was 
thethe growth of trade unions activity and the political activities of the labor 
movementmovement in the United States"'. 

7.5.55 Leiderschap, kader-, en partijvormin g van de nationalistische 
bewegingen n 

Dee nationalistische partijen in het Caraïbisch gebied hadden met elkaar gemeen 
datt ze streden voor staatkundige zelfstandigheid, economische self-reliance, 
socialee rechtvaardigheid. Bovendien verzetten ze zich tegen buitenlandse multi-
nationals,, die volgens hen gericht waren op economische uitbuiting. Politieke 
partijvormingg kwam in het Brits-Caraïbische gebied over het algemeen eerder 
tott stand dan in Suriname. Politieke bewustwording en de drang naar soeverei-
niteitt hebben zich daar eerder gemanifesteerd. Desondanks heeft de Surinaamse 
nationalistischee partij, de PNR, betrekkelijk weinig van doen gehad met deze 
partijen,, die een voorbeeldfunctie zouden kunnen hebben. De buitenlandse ori-
ëntatiee van de PNR was over het algemeen ook niet sterk. 
Breeveldd (2000:317-365) vergelijkt de leider van de Nationale Partij Suriname 
Johann Pengel, met enkele leiders uit het Caraïbisch gebied, te weten: Eric Willi -
amss van Trinidad and Tobago, Forbes Burnham van Guyana en Norman Manley 
vann Jamaica. Burnham en Williams hebben de onafhankelijkheid van hun land 
gerealiseerd,, en Bustamente voor Jamaica. Pengel heeft Suriname niet naar de 
onafhankelijkheidd kunnen leiden. ïn dit hoofdstuk gaat het om de vergelijking 
tussenn leiders van nationalistische bewegingen die de onafhankelijkheid hebben 
gerealiseerd. . 
Hoewell  Pengel leider was van de grootste Creoolse partij en het dan ook in de 
lij nn der verwachtingen lag dat de stoot naar onafhankelijkheid vanuit deze partij 
enn zijn leiding zou komen, moet geconstateerd worden dat hij deze stap niet 
durfdee te wagen, mede vanwege zijn bondgenootschap met Jagernath Lachmon 
vann de Hindostaanse VHP, die zich hiertegen verzette (Breeveld, 2000). 
Hett was zijn opvolger, Arron die samen met de nationalistische leider Bruma in 
hett coalitieverband met de PSV en de KTPI de onafhankelijkheid realiseerde. 
Inn tegenstelling tot de politieke leiders in het Brits Caraïbisch gebied had de 
nationalistischee PNR-leider slechts een kleine (Creoolse) achterban en zou al-
leenn niet in staat zijn geweest om de onafhankelijkheid te realiseren. De samen-
werkingg met de NPS was, om dit doel te bereiken, een dwingende noodzaak. In 
Trinidadd was de eerste nationalistische leider een blanke (Frans-Creool), die 
daarr geboren en getogen was en behoorde tot de middenklasse. In Guyana kwa-
menn de nationalistische leiders Jagan en Burnham ook uit de middenklasse en 
haddenn beiden in het buitenland gestudeerd. De nationalistische leider in Suri-
name,, E. Bruma, kwam eveneens uit een middenklasse, zijn vader was politie-
agentt en hij werd na het overlijden van zijn moeder, grootgebracht door de on-
derwijzersfamiliee Wijdenbosch. En ook hij heeft in het buitenland (Nederland) 
gestudeerd.. Deze nationalistische leiders hebben hun politieke idealen trachten 
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tee realiseren door middel van partijvorming. In Suriname werd de PNR in 1961 
opgerichtt in een periode dat het politieke krachtenveld reeds afgebakend was 
tussenn de VHP en de NPS, die respectievelijk de Hindostanen en de Creolen als 
achterbann hadden. 
Hett politieke partijwezen heeft zich in Suriname reeds van begin af aan ontwik-
keldd langs etnische lijnen. De leiders van de politieke partijen hadden hun ach-
terbann binnen bepaalde etnische groepen. In Guyana heeft zich eerst een een-
heidspartijj  ontwikkeld, die vervolgens uit elkaar viel langs etnische lijnen. In 
Trinidadd heeft de politieke partijvorming zich op dezelfde wijze ontwikkeld als 
inn Suriname. De ontwikkelde Creoolse mannen namen het voortouw om een 
politiekee partij op te richten. Een belangrijk verschil tussen de politieke partij -
vormingg in Trinidad en Guyana enerzijds en Suriname anderzijds is dat reeds in 
eenn vroeg stadium van de vorming van politieke partijen de ideologie van de 
'Verbroedering""  door Lachmon en Pengel is gepraktizeerd. Jagernath Lachmon, 
dee leider van de VHP, de partij met haar electoraat vooral onder de Hindostanen, 
heeftt deze etnische klippen weten te omzeilen. Hoewel deze partij ook bindin-
genn heeft met de religieuze organisatie als de Sanathan Dharm, heeft hij wel 
voorr gezorgd dat de partij niet volledig werd gedomineerd door de Brahmanen, 
maarr dat ook de lagere kasten in de partij hun zegje konden doen. Ook in Suri-
namee heeft de NPS, de partij met haar electoraat vooral onder de Creolen, de 
Moslimss weten te incorporeren. 
Naa het falen van de verbroederingspolitiek werden binnen de NPS verschillende 
presidiumss opgericht, die gekoppeld waren aan een etnische groep (Javaans Pre-
sidium,, Chinees Presidium, etc.).465 De verbroederingspolitiek, door Lachmon 
enn Pengel in de jaren 1958-1967 in praktijk gebracht, heeft noch in Trinidad 
nochh in Guyana opgeld gedaan. In Jamaica heeft de Hindostaanse bevolkings-
groepp geen eigen politieke partij opgericht. De Britse koloniën in de Caraïben 
werdenn in de jaren zestig onafhankelijk.466 In deze landen speelden, net als in 
Suriname,, de etnische tegenstellingen bij het verkrijgen van de onafhankelijk-
heidd een grote rol. Deze ervaringen werden in Suriname bekend en breed uitge-
metenn door de tegenstanders van de onafhankelijkheid. Het nationalisme in de 
Britsee Caraïben begon reeds vóór de Tweede Wereldoorlog. Bekend zijn de 
activiteitenn van Marcus Garvey, die ijverde voor het versterken van het zwart 
bewustzijnn van de negers. Aanvankelijk streefde de Engelse overheid naar een 
Federatiee van de Brits Caraïbisch landen. In 1958 kwam de West-Indische Fede-
ratiee tot stand (zonder deelname van Guyana), die echter geen lang leven be-
schorenn was. Jamaica en Trinidad trokken zich als eerste terug uit de Federatie. 

4655 S. Werners. Johan Adolf Pengel en de geest van zijn tijd . Paramaribo, 1998 en J. Breeveld. Pengel zijn leven en 
werk.. Amsterdam, 2000. 

4666 Trinida d in 1962, Jamaica in 1962, Barbados in 1965, Guyana in 1966 en Grenada en de Bahamas in 1974. 
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Dee Federatie viel uiteen omdat de grotere landen niet de lasten van de kleinere 
wildenn dragen. Bovendien voelden de Hindostanen zich niet thuis in de Federa-
tie,, die naar hun mening werd gedomineerd door de Creolen. Dit punt vormde 
ookk een belangrijk meningsverschil tussen Jagan en Burnham, waarbij Jagan 
geenn voorstander was van de aansluiting bij de Federatie. Als opvolger van de 
Federatiee werd de Caribbean Free Trade Association (CARIFTA) opgericht. 
Inn Suriname is de onafhankelijkheid gerealiseerd, zonder de VHP in de regering. 
Ditt heeft geleid tot politieke en maatschappelijke onrust in de samenleving. 
Dankzijj  het tactvol opereren van J. Lachmon hebben zich geen taferelen voorge-
daann vergelijkbaar met die in Guyana,467 

Lachmonn is steeds de man gebleven van het zoeken naar oplossingen en com-
promissen.. Hij heeft bij de behandeling van de Grondwet veel water in de wijn 
gedaann en er van afgezien obstructie te blijven voeren toen hij tot het inzicht was 
gekomenn dat de onafhankelijkheid onafwendbaar was. Ontegenzeglijk zijn de 
nationalistenn in Suriname onder leiding van Bruma de belangrijkste kracht ach-
terr de onafhankelijkheid geweest. Maar ook de rol van Arron van de NPS mag 
niett worden onderschat of gebagatelliseerd. In Guyana is de onafhankelijkheid 
consequentt geboycot door Cheddi Jagan, die niet bekend stond om zijn flexibili -
teitt en compromisgezindheid. De etnische tegenstellingen in Guyana werden 
hierdoorr verscherpt en deze periode heeft diepe wonden achtergelaten in de 
Guyanesee samenleving. In Trinidad en Tobago was het de charismatische dr. 
Ericc Williams, leider van de PNM, die de onafhankelijkheid realiseerde. 
Inn het Caraïbisch gebied zien we dat de politieke partijen rond personen worden 
georganiseerd.. Er is geen samenbindende ideologie maar een sterke persoon-
lijkheidd waaromheen de aanhang zich groepeert. In Guyana zijn het de People's 
Progressivee Party (PPP) die door Cheddi Jagan werd gedomineerd en de 
People'ss National Congress met Burnham als centrale figuur. 
Inn Trinidad en Tobago was de partij van Eric Williams de best georganiseerde. 
Hijj  benadrukte het cultureel pluralisme. Tot de verkiezingen van 1961 waren 
delenn van het bedrijfsleven bang voor een verdere radicalisering van de PNM en 
voorr het introduceren van het socialisme. Maar eenmaal aan de regeermacht 
werdenn de radicale ideeën terzijde geschoven, waardoor men het vertrouwen van 
dee zakenwereld herwon. Tegenstanders van deze partij bundelden zich in een 
oppositiee partij, de Democratie Labour Party (DLP). Deze partij was echter geen 
hechtee organisatie vanwege onderling rivaliserende leiders en subgroepen met 
hunn eigen loyaliteiten. De Moslims zagen de DLP meer als een Hindu partij en 
haddenn aansluiting gezocht bij de PNM. Ook door de sterke banden met de Sa-
natann Sabha, was de partij niet aantrekkelijk voor Hindostanen die Christen wa-
ren.. Ook kastetegenstellingen bleken een rol te spelen. 

4677 H. Ramsoedh. Tussen klassenstrijd en verbroederingspolitiek: bet politieke leiderschap van Jagan en Lachmon. 
OSO,, Tijdschrif t voor  Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur  en geschiedenis. 
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Inn vergelijking met de andere landen in het Caraïbisch gebied heeft Suriname 
vrijj  laat, pas in november 1975, de onafhankelijkheid verkregen. De Britse ko-
loniënn in de Caraïben werden in de jaren zestig onafhankelijk. 
Inn deze landen speelden, net als in Suriname, de etnische tegenstellingen bij het 
verkrijgenn van de onafhankelijkheid een grote rol. De etnische spanningen heb-
benn geleid tot bloedige rellen in Guyana Deze ervaringen werden in Suriname 
bekendd en breed uitgemeten door de tegenstanders van de onafhankelijkheid. De 
DLPP werd gezien als de partij waar de Brahmanen de eerste viool speelden. Na 
hett overlijden van Eric Williams, de charismatische leider en Minister-president, 
werdd de regeermacht overgenomen door de oppositiepartij onder leiding van 
Basdeoo Panday. 

7.66 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk zijn de nationalistische bewegingen in drie Brits-Caraïbische 
landenn vergeleken met de Surinaamse nationalistische beweging. 
Hierbijj  zijn vijf ijkpunten gebruikt voor de vergelijking. Deze zijn: 
•• het dekolonisatiebeleid van de moederlanden: Engeland en Nederland; 
•• de periodisering van de nationalistische ontwikkeling; 
•• de kenmerken van de aanhangers van de nationalistische bewegingen; 
•• de reacties op het nationalisme: intern en extern; 
•• leiderschap, kader en partijvorming van de nationalistische beweging. 

Hett dekolonisatiebeleid van zowel Engeland als Nederlandd was erop gericht om 
doorr overleg en regelgeving de dekolonisatie te realiseren. Er was geen sprake 
vann repressieve acties om de nationalistische bewegingen te isoleren of mond
doodd te maken. Dit betekende dat de nationalistische bewegingen in het Caraï
bischh gebied (Jamaica, Trinidad en Tobago, Guyana en Suriname) zich vooral 
hebbenn toegelegd op het vreedzaam mobiliseren van hun achterban en het on
derhandelenn met het moederland over de voorwaarden voor staatkundige onaf
hankelijkheid.. In Guyana zijn de voorbereidingen op de onafhankelijkheid even
well niet zonder geweld verlopen. Cheddi Jagan die de verkiezingen had gewon
nenn en een communist was, was voor zowel Engeland als Amerika niet accepta
bell als regeringsleider. Dit leidde tot een ingrijpen van Engeland en het afzetten 
vann Jagan. Zijn rivaal Forbes Burnham kwam aan de macht en riep kort daarna 
dee onafhankelijkheid uit. 
Hett politiek nationalisme begon in deze regio omstreeks 1930, de periode van de 
economischee recessie. In Suriname was het Anton de Kom die een anti-koloni
alee en anti-imperialistische ideologie propageerde. In de Brits-Caraïbische lan
denn waren vooral de vakbondsleiders actief, zoals Captain Cipriani, die zich te 
weerr stelden tegen het koloniaal beleid. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de 

4688 Trinida d in 1962, Jamaica in 1962, Barbados in 1965, Guyana in 1966 en Grenada en de Bahamas in 1974. 
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dekolonisatiee mede onder invloed van de Verenigde Staten van Amerika, in een 
stroomversnelling.. In het Brits-Caraïbisch gebied werd de West-Indische Fede-
ratiee als een belangrijke stap gezien in het dekolonisatieproces. Deze Federatie 
wass evenwel geen lang leven beschoren. De landen hadden meer belangstelling 
voorr hun eigen ontwikkeling en konden het niet eens worden over de gemeen-
schappelijkk zaken. Na het mislukken van deze Federatie stevenden, rond 1960, 
dee deelnemende partijen af op de onafhankelijkheid. In Suriname werd de in-
ternee autonomie met de afkondiging van het Statuut in 1954 bereikt. Het Statuut 
garandeerdee autonomie aan Suriname, met uitzondering van enkele gebieden 
zoalss het buitenlands beleid en de defensie. Het Statuut begon rond 1961 te knel-
len,, met name op het stuk van het buitenlands beleid. Tijdens de Rondetafelcon-
ferentiee van 1961 werden er geen wezenlijke veranderingen aangebracht. Mede 
doorr het mislukken van de conferentie richtten de Surinaamse nationalisten een 
politiekee partij op, de Partij van de Nationalistische Republiek. Deze partij 
streefdee naar de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Door een coalitie 
mett de NPS, KTPI en PSV, kon de onafhankelijkheid in 1975 gerealiseerd wor-
den.. Het nationalisme in Guyana en Trinidad begon vanuit de lagere volks-
klasse,, terwijl in Suriname in 1930 vooral de contractarbeiders (Javanen en Hin-
dostanen)) gemobiliseerd werden door Anton de Kom. In Suriname hield de mid-
denklassee zich aanvankelijk afzijdig van deze beweging. Het waren ook de in-
tellectuelentellectuelen in het Caraïbisch gebied die het gedachtengoed van het nationalisme 
wistenn uit te dragen. In Suriname evenwel was de intellectuele aanhang van het 
nationalisme,, behalve wellicht in de beginperioden van de oprichting van de 
PNR,, zeer gering. In tegenstelling tot de politieke leiders in het Brits Caraïbisch 
gebiedd had de nationalistische PNR slechts een zeer kleine (Creoolse) achterban. 
Omm de onafhankelijkheid te realiseren was het daarom noodzakelijk om met een 
grotee partij samen te werken. De PNR, onder leiding van Bruma, is de motor 
achterr het streven naar onafhankelijkheid geweest. De bijdragen van de andere 
partijen,, met name de NPS onder leiding van H. Arron, moet in dit kader echter 
niett worden onderschat 

Dee nationalistische bewegingen in het Brits-Caraïbisch gebied hadden een meer 
internationalee oriëntatie dan de meer geïsoleerd opererende PNR in Suriname. In 
ideologischh opzicht verschilden de leiders in het Brits-Caraïbisch gebied niet 
wezenlijkk van de nationalistische politieke leiders in Suriname. Men zou zelfs 
kunnenn spreken van een gebrek aan zuivere ideologische oriëntatie. Ze waren 
veeleerr pragmatisch georiënteerd, gericht op de oplossing van de concrete poli-
tiekee en economische problemen in het land (Breeveld, 2000:374). 
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8.. Het Surinaams nationalisme: een balans 

NationalismNationalism is the most important political ideology of the modern era. It is also the one on 
whichwhich there is the least agreement. 

J.J. Breuilly 

8.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk wordt de balans opgemaakt van het Surinaams nationalisme. 
Eerstt wordt het Surinaams nationalisme getypeerd aan de hand van enkele crite-
ria,ria, vervolgens geef ik een recapitulatie en evaluatie van de antwoorden op de 
vragenn van de probleemstelling. De probleemstelling is beschreven in paragraaf 
1.2.. Uit deze centrale probleemstelling zijn deelvragen geformuleerd die betrek-
kingg hebben op het ontstaan van het Surinaams nationalisme, de maatschappe-
lijk ee reacties daarop en de bijdrage van het Surinaams nationalisme op vier ter-
reinen,, te weten: 
•• op cultureel gebied; 
•• op poliüek-staatkundig gebied; 
•• op sociaal-economisch gebied; 
•• in het proces van natievorming. 
Ookk is voor de analyse van het Surinaams nationalisme uitgegaan van de defini
tiee van Dawa Norbu (1992) over het nationalisme in de Derde Wereld (zie para
graaff 1.1). Hierin staat centraal de nationale eenheid, de versmelting van traditie 
enn ideologie in een crisissituatie, de nationale zelfstandigheid en het veranderen 
vann sociale, politieke en economische structuren. Voorts heb ik in navolging van 
Gellnerr (1983) het Surinaams nationalisme geanalyseerd als een politiek ver
schijnsel.. Uitgaande van deze kijk- en analyserichting kan worden geconclu
deerdd dat de nationale zelfstandigheid van Suriname als het hoofdthema van de 
nationalistenn kan worden aangemerkt. Het aspect van de nationale eenheid of 
natievormingg (zie paragraaf 8.6) is nog onvoltooid en heeft naar mijn mening 
ookk onvoldoende aandacht gekregen. Ook is het de nationalisten niet gelukt om 
blijvendee en structurele veranderingen aan te brengen in de interne sociale en 
economischee structuren. 
Nadatt de verschillende facetten van het Surinaams nationalisme in de voor
gaandee hoofdstukken zijn geanalyseerd, kan geconstateerd worden dat dit natio
nalismee twee te onderscheiden aspecten had, die niet geheel te scheiden waren: 
eenn cultureel aspect en een politiek aspect. Het cultureel aspect heeft vooral be
trekkingg op de taal, de waardering van het eigene, het zelfrespect, de eigen
waardee en identiteit van de gekoloniseerde en onderdrukte mens. Het politiek 
aspectt heeft betrekking op de staatkundige relatie met de kolonisator Nederland. 

4699 J. Breuilly . Reflections on Nationalism. In: Philosophy of the Social Sciences IS, 198S. p. 65. 
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Inn dit opzicht onderscheidde het Surinaams nationalisme zich niet van het na-
tionalismee in de rest van het Caraïbisch gebied. "In the Caribbean, as else-
where,where, the development of nationalism, and of nationalist sentiment, divides 
itselfitself into two distinguishable elements, although they are of necessity inter-
related.related. There is, in the first place, the growth of a cultural nationalism, of a 
congeriescongeries of feelings, beliefs, sentiments. Nearly always, it flourishes as literary 
expression. expression. 
ThereThere is, second, the process whereby cultural nationalism moves forward to 
politicalpolitical nationalism and whereby it becomes clothed with all the paraphernalia 
ofof the independent nation-state. The history of the Caribbean up to 1960 is in 
largelarge measure the history of those twin developments (Lewis, 1983:239). 
Binnenn het politiek aspect van het Surinaams nationalisme waren twee stromin-
genn te onderscheiden: de gematigde nationalisten, die streefden naar grotere 
autonomiee binnen het Koninkrijksverband, en de radicale nationalisten die 
streefdenn naar volledige onafhankelijkheid. Dit nationalisme was het gevolg van 
dee Nederlandse cultuurpolitiek, die assimilatie als doelstelling had, hetgeen 
leiddee tot onderdrukking van de Creoolse cultuuruitingen. Aanvankelijk wonnen 
dee gematigde nationalisten in politiek opzicht het pleit door de inwerkingtreding 
vann het Statuut der Nederlanden in 1954, dat grotere autonomie aan Suriname 
attribueerde. . 
Inn 1975 waren de radicale nationalisten weer aan zet met het realiseren van de 
staatkundigee onafhankelijkheid van Suriname. 

8.22 Een typering van het Surinaams nationalisme 

Nationalismee kan omschreven worden in termen van staats- en natievorming 
(Breuilly,, 1993; Smith, 1991). De staat is in een voortdurende dynamisch inte-
gratieprocess verwikkeld en staat onder voortdurende spanning door tegenkrach-
tenn die opkomen voor het belang van staatkundige (functionele en territoriale) 
machtsspreidingg en eerbiediging van maatschappelijke en culturele differentia-
tiess en menselijke individualiteit. Het midden van de twintigste eeuw kan wor-
denn beschouwd als de periode van de dekolonisatie van landen in de Derde We-
reldd met het nationalisme als ideologisch fundament. Nationalisme kan enerzijds 
eenn belangrijke integratieve kracht zijn, die in staat is om verschillende culturen 
tott een nationale eenheid in een staat te smeden, anderzijds kenmerkt het natio-
nalismee zich als een desintegratieve kracht, met name als de nadruk wordt ge-
legdd op etnische, culturele, taalkundige, of godsdienstige aspecten (Hooghe, 
1989).470 0 

Hett nationalisme in de Derde Wereld was emancipatorisch in die zin dat het zich 
verzettee tegen koloniale onderdrukking en overheersing. Het Surinaams natio-

4700 L. Hooghe. Separatisme. Conflicten tussen twee projecten voor natievorming. Een onderzoek op basis van drie 
succesvollee separatismen. (proefschrift). Leuven, 1989. 
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nalismee is een specimen van het emancipatorisch nationalisme van de Derde 
Wereld-landen.. Ik zal nu het Surinaams nationalisme nader typeren aan de hand 
vann een model. 
Mij nn typering van het Surinaamse nationalisme is gebaseerd op de classificatie 
vann Symmons-Symonolewicz472 en het model van Smith. Symmons-Symonole-
wiczz (1970:1) omschrijft nationalisme als een sociale beweging die streeft naar 
politiekee eenheid en staatkundige zelfstandigheid en het systeem omvat van 
socialee actie, ideologie, groepsbewustzijn en organisatie. In politiek opzicht 
vertonenn nationalistische bewegingen verschillende gezichten, die afhankelijk 
zijnn van de politiek-maatschappelijke, culturele en economische context waarin 
dezee bewegingen opereren. Het minimum programma van elke nationalistische 
bewegingg is volgens Symmons-Symonolewicz; "the aspiration towards a na-
tionaltional self-expression, toward the possibility of developing their own culture and 
languagelanguage ' 7 

Symmons-Symonolewiczz onderscheidt primair twee soorten nationalistische 
bewegingen:: minderheidsbewegingen en bevrijdingsbewegingen (minority mo-
vementsvements and liberation movements). Minority movements zijn primair gericht op 
zelfbescherming,, terwijl de "liberation movements are those which are capable 
ofof achieving the goal of independence or concieve themselves as being able to 
dodo so ". 
Binnenn de eerste categorie (minority movements) onderscheidt Symmons-
Symonolewiczz vervolgens twee typen: de perpetuative-segregative en de perpe-
tuative-pluralistictuative-pluralistic typen. Beide typen willen hun eigen culturele identiteit be-
houden,, maar de pluralistische type streeft ook naar civiele gelijkheid van haar 
leden.. Binnen de liberation movements worden, afhankelijk van de historische 
ontwikkeling,, verschillende vormen van nationalisme onderscheiden. Symmons-
Symonolewiczz onderscheidt binnen de liberation movements de volgende zes 
typen:: restorative, revivalist, ethnic, autonomist-secessionist, anti-colonialist en 
nativist.nativist. Ik zal geen omschrijvingen van alle typen bevrijdingsbewegingen ge-
ven.. De "restorative movement", definieert hij als "those which involve nations 
whosewhose independent existence was interrupted relatively recently and which 
managedmanaged to retain their social structures in a relatively intact form ". 
Dee laatste categorie de "nativist movements " represents really not modern na-
tionalismtionalism at all, but one of its most primitive components xenophobic tribalism ". 

4711 P. Meel heeft in een artikel : Towards a typology of Suriname Nationalism in: New West Indian Guide 72, p. 257-
2811 en in zijn dissertatie ook een typologie gepresenteerd die vooral gebaseerd is op het model van Smith. 
E.. Marshall 'Nationalisme en politieke machtsvorming in Suriname' Ia: OSO. Tijdschrif t voor  Surinaamse 
taalkunde,, letterkunde, cultuur  en geschiedenis. Themanummer Surinaamse politiek 1975-1998. jr g 18 (mei), 
1999. . 

4722 K. Symmons-Symonolewicz. National Movements: An attempt at a comparative typology. Comparative studies in 
societyy and history, an international quarterly, vol. 7,1964. p. 221-230. 

4733 K. Symmons-Symonolewicz. Nationalist Movements: A comparative view. Maplewood Press. Meadville. 1970, 
p.. 44. 
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Onderr de "anti-colonialist type " verstaat hij een bevrijdingsbeweging die streeft 
naarr staatkundige zelfstandigheid en het vormen van een natie door de koloniale 
machtt te verwerpen. Op grond van deze typologie kan het Surinaams nationa-
lismee worden ingedeeld in de hoofdcategorie "liberation movement". Immers 
hett Surinaams nationalisme was erop gericht de staatkundige zelfstandigheid te 
verwervenn en de nationalisten achtten zich in staat dat ook daarwerkelijk te rea-
liseren.. Binnen deze hoofdcategorie is er sprake van een "anti-colonialist"-be-
weging.. Het Surinaams nationalisme richtte zich immers primair tegen de bui-
tenlandsee i.e. Nederlandse koloniale culturele en politieke overheersing als het 
belangrijkstee obstakel voor staatkundige zelfstandigheid en natievorming. 
Eenn andere classificatie die gebruikt kan worden om het Surinaams nationalisme 
tee typeren is die van Smith (1983). Deze classificatie is door Meel (1998b) ge-
bruiktt om het Surinaams nationalisme te typeren. Smith onderscheidt twee 
hoofdtypen:: het territoriaal nationalisme en het etnisch nationalisme. Deze 
hoofdtypenn worden onderscheiden naar de wijze waarop ze zich vóór of né de 
staatkundigee onafhankelijkheid hebben gemanifesteerd. Territoriaal nationa-
lismee wordt door Smith gedefinieerd als bewegingen die het concept natie voor-
all  burgerlijk en territoriaal opvatten. 
Dee pre-onafhankelijkheidsbewegingen in het territoriaal nationalisme stellen 
zichh tot doel om de koloniale overheersers te verdrijven en een eigen natie-staat 
tee vormen. Smith spreekt hierr van antikoloniaal nationalisme. 
Dee post-onafhankelijkheidsbewegingen in het territoriaal nationalisme stellen 
zichh tot doel om multi-etnische groepen te integreren in een nieuwe politieke 
gemeenschapp en uit de oude koloniale staat een nieuwe gemeenschap te vormen. 
Smithh spreekt in dit verband van integratie-nationalisme. 
Etnischh nationalisme komt tot uitdrukking in bewegingen die het concept van de 
natiee etnisch en genealogisch opvatten. Etnische nationalisten in de pre-onaf-
hankelijkheidsbewegingenn zijn erop gericht zich af te scheiden van een grotere 
politiekee eenheid teneinde een nieuwe politiek cultureel homogene natie te vor-
men.. Dit nationalisme noemt Smith het afscheidings- en diaspora-nationalisme. 
Hett etnisch nationalisme in de post-onafhankelijkheidsbewegingen streeft ernaar 
omm etnische verwanten van buiten de eigen territoriale grenzen op te nemen in 
dee cultureel homogene natie-staat. Ze pogen dus een grotere cultureel-homogene 
natie-staatt te formeren door cultureel of etnische gelijksoortige groepen of naties 
samenn te voegen. Smith noemt dit het irredentistisch- en pan-nationalisme. Een 
essentieell  verschil tussen etnisch en territoriaal nationalisme is dat etnisch natio-
nalismee uitgaat van een bestaande homogene entiteit, een culturele eenheid, die 
alleenn nog een bepaald territoir ontbeert om een natie-staat te vestigen. Territori-
aall  nationalisten gaan niet uit van een homogene culturele entiteit; hun vertrek-
puntt is de territoriale eenheid waarbinnen een heterogene bevolking zich be-
vindt.. Het doel van het territoriaal nationalisme is het verwijderen van de kolo-
nialee machthebbers en het vestigen van een zelfstandige staat. 
Dee territoriaal nationalisten streven dus een politiek doel na, in tegenstelling tot 
dee etnisch nationalisten die een cultureel doel voor ogen hebben. 
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Schematischh geven we deze vier  typen van het nationalisme hieronder  weer: 

Vierr  typen van nationalisme 

Typee nationalisme 

Fase e 

Pre-onafhankelijkheid d 

Post-onafhankelijkheid d 

Etnischh nationalisme j Territoriaa l nationalisme 

Afscheidingg van groter  j Verdrijven van buitenlandse 
heterogeenn verband, gericht \ overheersers, gericht op 
opp homogene natie-staat \ vestigen van eigen staat 
Verenigenn van etnische | Heterogene etnische groepen 
verwantenn van buiten de j binnen een staatsverband 
grenzenn tot een grotere j integreren tot een natie-staat 
culturelee eenheid 

Toepassingg van dit model op het Surinaams nationalisme laat zien, dat dit natio-
nalismee getypeerd kan worden als behorende tot het territoriaa l nationalisme. 
Ookk Meel (1998b:268) concludeert: "Surinams nationalism is unmistakably an 
exampleexample of a terriorial nationalism" Op grond van het model van Symmons-
Symonolewiczz en Smith kan het Surinaams nationalisme dus getypeerd worden 
alss een bevrijdings/antikoloniaal nationalisme, gericht op de staatkundige onaf-
hankelijkheidd binnen een bepaald territoir. Het aspect van de antikoloniale be-
vrijdingsbewegingg is in de typologie van Meel niet terug te vinden. 
Hett concept van de natie Suriname is door de Surinaamse nationalisten altijd 
territoriaall  opgevat. 
Dee grenzen van de staat hebben nooit ter discussie gestaan. De Grondwet van 
19755 definieert het grondgebied niet en veronderstelt dat dit bekend is.474 De 
Surinaamsee nationalisten concentreerden zich vóór 1975 op de staatkundige 
zelfstandigheid,, waarbij de PNR als politieke partij de belangrijkste voorhoede 
partijj  was van dit streven. De politiek van de nationalisten was duidelijk anti-
koloniaall  en anti-imperialistisch. De PNR is de enige partij geweest die een dui-
delijkk nationalistische ideologie heeft verwoord en als zodanig uitgedragen. Het 
leidendd beginsel van deze partij was het "filosofisch nationalisme" dat verankerd 
wass in het "instinctieve nationalisme" en door scholing veredeld moest worden. 
Hett hoofdstreven van het Surinaams nationalisme was de vestiging van een zelf-
standigee staat, door het verwerven van de onafhankelijkheid. Ook in andere Ca-
raïbischh landen werd nationalisme vereenzelvigd met het bereiken van de staat-
kundigee onafhankelijkheid (Ryan, 1972; Knight, 1990). 

4744 In hoofdstuk 6 heb ik opgemerkt dat de precieze staatsgrenzen bij  de onafhankelijkheid van Suriname nog niet 

vaststondenn en een open einde vormden in de besprekingen tussen Suriname en Nederland. 
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833 Betekenis van het nationalisme op cultureel gebied 

Hett Surinaams nationalisme was in eerste aanleg een reactie op het koloniaal 
cultuurbeleid,, waarbij de taal en overige cultuuruitingen van de Creool werden 
onderdruktt of geridiculiseerd. De assimilatiepolitiek van de koloniale overheid 
hadd tot gevolg dat de Creool de eigen taal en cultuur, ja zelfs zichzelf ging min-
achten.. Deze koloniale politiek beoogde de Creoolse cultuur te ontdoen van 
Afrikaansee elementen en de Creool te vernederlandsen. De koloniale overheid 
heeftt deze assimilatiepolitiek niet in deze stringente vorm toegepast op de later 
aangekomenn immigranten.475 De impact van de assimilatiepolitiek op Hindosta-
nenn en Javanen was daardoor aanzienlijk geringer dan op Creolen. Dit had ge-
volgenn voor de wijze waarop de eigen cultuur werd beleefd. De Hindostanen en 
Javanenn kregen aanvankelijk alle ruimte om hun culturele eigenheid te behouden 
enn tot ontwikkeling te brengen. De kolonisator ging er van uit dat deze migran-
tenn slechts tijdelijk in Suriname zouden blijven. Toen dat niet het geval bleek, 
werdd de assimilatiepolitiek eveneens voor hen, via het onderwijs doorgevoerd. 
Hett verzet tegen de assimilatiepolitiek kwam dan ook als eerste uit de Creoolse 
bevolkingsgroep,, het deel van de Surinaamse bevolking dat zich door dit beleid 
miskendd en vernederd voelde. 
Hett meest markante succes dat kan worden toegeschreven aan de activiteiten 
vann de nationalisten in Wie Eegie Sanie, is het opwaarderen van de Creoolse 
cultuuruitingen,, met name het Sranantongo. Aanvankelijk had het Sranantongo 
eenn zeer lage status in de Surinaamse samenleving. Het spreken van deze taal 
werdd gezien als een teken van achterlijkheid en onontwikkeldheid. Het beleid 
vann de overheid was er zelfs op gericht deze taal geheel uit het onderwijs en 
daardoorr uit de samenleving te bannen. Door de inzet van de onderwijzers Julius 
Koenderss en Henny de Ziel (Trefossa) en het werk van Wie Eegie Sanie kreeg 
hett Sranantongo als taal meer status in de samenleving. Tijdens het bestuur van 
Brumaa als voorzitter van de AVROS werden voor het eerst voorlichtings- en 
educatievee programma's in het Sranantongo uitgezonden. Programma's in het 
Sranantongoo op radio en televisie zijn thans normaal, evenals het gebruik bij 
officiëlee toespraken en redevoeringen op politieke bijeenkomsten. Als een be-
langrijkk wapenfeit kan genoemd worden dat het tweede couplet van het Suri-
naamss volkslied door Trefossa in het Sranantongo is herschreven en door de 
Statenn van Suriname in 1959 is goedgekeurd. In 1960 werd de officiële spelling 
vann het Sranantongo vastgesteld. 
Dee nationalisten in Wie Eegie Sanie en de PNR zijn er echter te vanzelfsprekend 
vann uitgegaan dat de Creolen de dragers zijn van de Surinaamse cultuur. Ze 
hebbenn te weinig oog gehad voor de pluriformiteit van de samenleving en de 
daarbijj  behorende cultuuruitingen. Wel is geprobeerd om de andere bevolkings-

4755 H. Ramsoedh. De Nederlandse assimilatiepolitiek ia Suriname tussen 1863-1945. In: L. Gobardhan-Rambocus 
(eds).. De erfenis van de slavernij. Paramaribo 1995. 
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groepenn te winnen voor de nationalistische cultuuridealen. Echter met weinig 
succes.. Het nationalisme, zoals dat werd uitgedragen door Wie Eegie Sanie en 
dee andere daaraan gelieerde organisaties, is vaak verweten slechts een Creools 
nationalismee te representeren. Ik ben van oordeel dat dit verwijt onterecht is. De 
ideologiee van de nationalistische organisaties was gericht op alle bevolkings-
groepen.. Het is verklaarbaar dat het accent in eerste aanleg gelegd werd op de 
emancipatiee van het cultureel erfgoed van de Creolen, dat vanuit de assimilatie-
politiekk het sterkst was onderdrukt. Het is evenzeer verklaarbaar dat de nationa-
listischee sentimenten en daarna de ideologische fundering het eerst ontstond bij 
dee Creolen, die immers reeds langer in Suriname waren en geen banden meer 
haddenn met het land van oorsprong. 
Eersell  (1964) stelt zich de vraag wie de dragers zijn van het nationaal besef. Hij 
steltt dat onder de koloniale verhoudingen van vóór 1940, de Creolen de dragers 
warenn van een nationaal besef. De nationale uitspraken werden door Creolen 
geformuleerd.. "Misschien is het hierdoor dat de Creolen zich de Surinamers 
gingengingen noemen", stelt hij. Ryan (1972)476, die een onderzoek heeft verricht naar 
hett nationalisme in Trinidad en Tobago, constateert dat de belangrijkste blokka-
dess voor de nationalistische bewegingen de sterke bindingen op economisch, 
cultureell  en ideologisch gebied met Engeland waren. De geassimileerde mid-
denklassee die loyaal was aan de Engelse cultuurpolitiek, vormde een coalitie met 
dee Hindostanen om hervormingen te blokkeren. 
Inn Suriname heeft een soortgelijke ontwikkeling zich voorgedaan waarin de 
geassimileerdee middenklasse, in het kader van de Sticusa en haar werkarm het 
CCS,, met de Hindostanen een bondgenootschap sloot tot behoud van de Neder-
landsee cultuur in Suriname. 
Hett Surinaams nationalisme stelde zich tot doel "de veredeling van het eigene ". 
Watt dit "eigene" was, is nooit precies door de nationalisten gedefinieerd. In 
theoriee omvatte het eigene alles tussen de Atlantische Oceaan en het Toemak 
Hoemakgebergtee en tussen de Corantijn- en de Marowijnerivier. In de praktijk 
echterr konden de nationalisten zich niet ontdoen van het odium dat het alleen, of 
primairr om de Creoolse cultuur ging. Hoewel er van die zijde pogingen zijn 
gedaann om de overige etnische groepen bij de nationalistische activiteiten te 
betrekken,, moet geconstateerd worden dat zulks niet heeft geleid tot actieve 
participatiee van andere dan de Creoolse groep. Integendeel, hoe harder de natio-
nalistenn aan hen trokken, des te groter de weerstand werd om mee te doen. De 
activiteitenn van de nationalisten boezemden de andere bevolkingsgroepen, met 
namee de Hindostaanse groep, angst in. Men was bang dat de Creoolse cultuur 
dominantt zou worden en dat er geen ruimte meer zou zijn voor de cultuur van 
anderee groepen. Dit is gezien de politiek van verindisching die door Kielstra was 

4766 S.D. Ryan. (1992). Race and Nationalism in Trinidad and Tobago: a study of decolonization in a multi-racial 

society.. University of Toronto Press. Toronto and Buffalo, 1972. 
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gevoerd,, niet verwonderlijk. De bevolkingsgroepen zijn door deze politiek in 
belangrijkee mate in cultureel opzicht van elkaar vervreemd. 
Hett cultureel nationalisme is van betekenis geweest in het vormen van de Suri-
namer,, met name de Creolen, en in het ontwikkelen van respect en waardering 
voorr het eigene. De taal, het Sranantongo werd gezien als het medium bij uitstek 
omm de Surinamer te binden. Men kan het cultureel nationalisme zien als anti-
koloniaall  en als een vorm van integratienationalisme. De bedoelingen van Wie 
Eegiee Sanie waren erop gericht de culturen van de verschillende etnische groe-
penn samen te smeden tot één geïntegreerde cultuur. Bij dit proces, door Bruma 
hett horizontale assimilatieproces genoemd, zouden de culturen van alle samen-
stellendee delen van het volk worden gerespecteerd en bevorderd. Dit streven is 
niett gerealiseerd. Enerzijds waren de leiders van Wie Eegie Sanie zelfde gevan-
genenn van de eigen culturele achtergrond met alle beperkingen van dien, en an-
derzijdss stonden de andere etnische groepen onvoldoende open voor andere cul-
turelee symbolen en rituelen. 

8.44 Prelude op regeringsdeelname door  de nationalisten 

Tijdenss en direct na de Tweede Wereldoorlog kwam het politiek nationalisme in 
Surinamee tot bloei (Gowricharn, 1980; Heilbron, 1980; Ramsoedh, 1990). Door 
dee ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het nationaal politieke 
bewustzijnn van Surinamers versterkt. De Tweede Wereldoorlog is een belang-
rijkee demarcatielijn geweest in de politieke geschiedenis van Suriname. In dit 
opzichtt is de politieke geschiedenis van Suriname vergelijkbaar met die van vele 
landenn in de Derde Wereld, waar ook het nationalisme duidelijker vorm en in-
houdd kreeg tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De politieke elites in de ge-
koloniseerdee landen eisten op grond van het Atlantic Charter het recht op zelfbe-
schikkingg op. 
Inn het gehele Caraïbisch gebied zijn er in deze periode bewegingen geweest die 
dee roep om politieke zelfstandigheid en onafhankelijkheid hebben gekanali-
seerd.44 7 In Suriname ontstond de "baas in eigen huis"-beweging die streefde 
naarr grotere autonomie binnen het Koninkrijksverband. Dit gematigd nationa-
lismee heeft lange tijd, van 1945-1973, de ontwikkelingslijn van de politiek in 
Surinamee bepaald. Als reactie op dit nationalisme ontstonden er politieke par-
tijenn op etnische grondslag. De Hindostanen en Javanen waren van mening dat 
hunn belangen het best gediend konden worden door eigen politieke partijen op te 
richten.. Deze politieke partijen hadden geen ideologisch fundament, maar waren 
veelall  gericht op het behartigen van de politiek-maatschappelijke en economi-
schee groepsbelangen. 

4777 G J Kruijer . Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana. Meppel, 1960. p. 19. 
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Hett radicaal politiek nationalisme vond zijn voedingsbodem in de crisisperiode 
vann 1930-1935, die het gevolg was van de wereldwijde economische recessie. 
"Het"Het hongeroproer en de werklozenonrust van de jaren dertig van deze eeuw, 
dedendeden bij de bevolking het besef groeien dat zij eigen verantwoordelijkheden 
heeftheeft en voor de eigen belangen moet opkomen".Ali In de vooroorlogse periode 
kunnenn onder meer Doedel, Liesdek, De Sanders en als voorloper van het radi-
caall  politiek nationalisme Anton de Kom, genoemd worden die de organisatori-
schee en ideologische kaders hebben geschapen om de verschillende etnische 
groepenn te verenigen in hun strijd tegen armoede en werkloosheid. Met hun 
strijdd en organisatievormen hebben ze het fundament gelegd voor arbeiders- en 
politiekee bewegingen voor autonomie en onafhankelijkheid na de Tweede We-
reldoorlog.. De nationalisten hebben onmiskenbaar invloed gehad op het proces 
vann dekolonisatie dat leidde tot de staatkundige onafhankelijkheid. Ook het ge-
matigdd politiek nationalisme streefde rond 1960 naar grotere autonomie en zelfs 
naarr staatkundige onafhankelijkheid. De NPS onder leiding van J. Pengel (het 
kabinett Emanuels) reageerde op de acties en denkbeelden van de NBS met 
maatregelenn om de nationalisten de wind uit de zeilen te halen. De vaststelling 
vann het Surinaamse volkslied, het ontwerpen van de nationale vlag en de eis tot 
hett houden van de tweede Rondetafelconferentie om wijziging van het Statuut te 
besprekenn en Suriname meer ruimte te geven voor een eigen buitenlandse poli-
tiek,, de proclamatie van 1 juli als nationale feestdag, zijn voorbeelden hiervan. 
Dee NPS heeft geen uitgewerkte ideologie van het nationalisme ontwikkeld. Een 
prominentt lid van de NPS, F. Essed, heeft een brochure geschreven waarin hij 
getrachtee heeft de NPS van een nationalistische grondslag te voorzien.479 Zijn 
opvattingenn zijn evenwel nooit door de partijleiding geaccepteerd. Pengel heeft 
inn eerste instantie, in het kader van de tweede Rondetafelconferentie in Den 
Haag,, vrij duidelijke ideeën over de zelfstandigheid van Suriname naar voren 
gebrachtt Zo sprak Pengel in 1960 in de Staten van Suriname.480 "Het is voor 
onsons een levenskwestie. Het is naar mijn smaak to be or not to be in deze aange-
legenheid.legenheid. Het gaat om niet minder dan de onafhankelijkheid van Suriname, de 
onafhankelijkheid,onafhankelijkheid, begeerd door elk land ter wereld. En deze onafhankelijkheid, 
ikik begin het nu reeds te zeggen, zal nooit en te nimmer gestuit kunnen worden. 
MenMen kan misschien zich ermee bezig houden, om welke reden dan ook, om te 
trachtentrachten dit proces te vertragen, ik ben echter ervan overtuigd dat degenen die 
menenmenen dat zij dit proces kunnen vertragen, slechts voor een wijle zullen slagen, 
maarmaar uiteindelijk komt deze onafhankelijkheid tot stand. Het Statuut heeft nuttig 
gewerkt,gewerkt, dat wordt niet ontkend in onze verklaring. We zouden feitelijk kort kun-
nennen zijn, om het aspect terug te geven van wat er in de wereld is gebeurd na de 
TweedeTweede Wereldoorlog: Het kolonialisme is toen doodgegaan. Maar wanneer wij 

4788 B. Scholtens. Opkomende arbeidersbeweging in Suriname. Doedel, Liesdek, De Sanders, De Kom en de 
werklozenonrustt  1931-1933, Nijmegen, 1986. p. 7. 

4799 F.E. Essed. De "N "  in onze naam. Paramaribo, z.j. 
4800 Handelingen van de Staten van Suriname, 1960-1961. 
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zienzien wat hier in Suriname gebeurt, dan zien we inderdaad dat het kolonialisme 
dooddood is, maar in de harten van de mensen leeft dit kolonialisme nog voort, hetzij 
opop grond van opportunisme, hetzij op grond van vrees, hetzij op grond van wan-
trouwen.trouwen. Deze onvervalst nationalistische woorden van Pengel, die streefde naar 
onafhankelijkheid,, heeft hij onder druk van de Hindostaanse coalitiepartner de 
VHP,, om de verbroederingspolitiek niet in gevaar te brengen, in sterke mate 
afgezwakt.. Pas toen de PNR in 1973 mede regeringsverantwoordelijkheid kreeg, 
konn het streven naar staatkundige onafhankelijkheid in daden worden omgezet. 
Dee PNR heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze van Suriname zo spoedig 
mogelijkk een soevereine staat wilde maken. Dit lukte op 25 november 1975. 
Hoewell  de nationalisten hiermee een groot succes boekten, moet toch de vraag 
gesteldd worden waarom het Surinaams nationalisme beperkt is gebleven tot een 
relatieff  kleine groep mensen en vooral Creoolse intellectuelen en jongeren. Om 
dezee vraag te beantwoorden, moet onderscheid gemaakt worden tussen externe 
enn interne beïnvloedende factoren. De externe factoren hebben betrekking op de 
verschijningsvormm van het Nederlands kolonialisme in Suriname. Hoewel het 
Nederlandss kolonialisme, zoals elke vorm van kolonialisme elders in de wereld, 
repressieff  van aard was, werd het kolonialisme in Suriname voldoende ruimte 
gebodenn om opgehoopte frustraties naar elders, i.e. intern op de reeds verdeelde 
groepen,, te kanaliseren. In tegenstelling tot de Indonesische situatie was er in 
Surinamee geen externe factor die het antikolonialisme heeft bevorderd. De inval 
vann de Japanners in Indonesië heeft bij de Indonesiërs tot het besef geleid dat het 
Nederlandss kolonialisme niet almachtig was en verslagen kon worden. 
Inn Suriname is er vooral tijdens de periode van gouverneur Kielstra (1933-
1944),, voor gewaakt om de Amerikanen al te grote invloed te geven in Suri-
name.. Het beleid moest de bevolking vooral doordringen van de aanwezigheid 
enn almacht van de kolonisator.481 De inval van de Duitsers in Nederland heeft 
alss gevolg daarvan tot grote aanhankelijkheidsbetuigingen in Suriname geleid. 
Dee ervaringen in het buitenland, in het bijzonder de rellen en raciale onlusten in 
hett buurland Guyana dat in 1966 onafhankelijk werd en in Trinidad in verband 
mett de onafhankelijkheid, hebben in Suriname een krachtige rem gezet op ont-
wikkelingenn die zouden moeten leiden tot staatkundige zelfstandigheid. De in-
ternee factoren hebben te maken met de structuur en samenstelling van de Suri-
naamsee samenleving en de wijze waarop de nationalisten al dan niet gebruik 
hebbenn gemaakt van het Surinaams eigene om de eigen ideeën te propageren. 
Ookk bleek de nationalistische ideologie, die erop was gericht om de staatkundige 
onafhankelijkheidd te verwerven, als zijnde een noodzakelijke voorwaarde voor 
economischee zelfstandigheid en natievorming, door het vertrek van veel Surina-
merss naar Nederland, een zwakke voedingsbodem te hebben (Oostindie, 1996). 

4811 PW. Jansen. Suriname: land in oorlog. Een onderzoek naar  het veiligheidsbeleid van Suriname tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.. Utrecht, november  1986. 

250 0 



Nationalismee kan worden beschouwd als een sociale beweging die bepaalde 
doelenn nastreeft. De activiteiten van een sociale beweging kunnen twee vormen 
aannemen:: ofwel men eist hervormingen en oefent pressie naar buiten uit ofwel 
menn constitueert een eigen leefmilieu waarin de gesignaleerde feilen niet meer 
voorkomen.. Men is daarbij gericht op verandering dan wel herstel, respectieve-
lij kk het behoud van een bepaalde sociale orde of van een bepaalde mentali-
teit".482 2 

Hett Surinaams nationalisme heeft onmiskenbaar het karakter gehad van een 
socialee beweging die streefde naar veranderingen in de samenleving door het 
voerenn van zowel buitenparlementaire acties als het uitvoeren van parlementaire 
werkzaamheden.. Hoewel gevoelens van patriottisme, verbondenheid met het 
landd en liefde voor land en volk, noodzakelijke ingrediënten zijn voor nationa-
lisme,, zijn ze onvoldoende voorwaarden om van nationalisme te kunnen spre-
ken.. Het nationalisme waar het in deze studie om gaat, heeft betrekking op een 
gearticuleerdd nationalisme, dat wil zeggen een nationalisme met een ideologi-
schee grondslag voor het beoordelen en veranderen van de werkelijkheid. Hier-
doorr zijn patriottistische gevoelens en ideeën die ook bij leden van andere poli-
tiekee partijen en organisaties dan de PNR aanwezig waren buiten beschouwing 
gelaten.. Nationalisme moet volgens Gellner (1983) geanalyseerd worden als een 
politiek-historischh verschijnsel. De PNR is de enige partij geweest die het natio-
nalismee als ideologische grondslag heeft geformuleerd en uitgedragen. Nadat de 
PNRR in 1961 was opgericht, verschoof het accent van het cultureel nationalisme 
naarr het politiek-staatkundig nationalisme. Het culturele aspect werd verwaar-
loosdd ten faveure van de staatkundige zelfstandigheid. All e energie werd gestopt 
inn het verkrijgen van de staatkundige zelfstandigheid. Dit leidde tot een veron-
achtzamingg van het cultureel integratie-nationalisme. De nationalisten zijn er 
niett in geslaagd een breed maatschappelijk draagvlak voor hun culturele en po-
litiekee opvattingen te creëren. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. 
Hett cultureel nationalisme streefde naar het verheffen van de eigen (onder-
drukte)) Surinaamse cultuur. Brede lagen van de bevolking stonden kritisch te-
genoverr dit streven dat ipso facto gericht was tegen de Nederlandse cultuur. 
Immerss de gehele samenleving was doordrenkt van Nederlandse culturele en 
politiekee invloeden door onderwijs, kerk, recht en administratie. Maatschappe-
lijkee stijging en het verwerven van status waren alleen mogelijk door de Neder-
landsee cultuur zo goed mogelijk te internaliseren. De nationalisten hadden bo-
vendienn door gebrek aan wetenschappelijke analyse van de samenleving onvol-
doendee oog voor de complexe Surinaamse samenleving op cultureel, econo-
mischh en sociaal gebied. Tevens speelde mee dat in de periode van de "koude 
oorlog""  de opvattingen en activiteiten van de nationalisten door de gevestigde 
machtenn werden afgedaan als "communistisch", dus gevaarlijk voor de rechts-
staatt en democratie. Het cultureel en politiek nationalisme werd teveel geassoci-

4822 O. Schreuder. Sociale bewegingen. Een systematische inleiding. Deventer, 1981. p. 35. 
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eerdd met de Creoolse zaak, waardoor de andere bevolkingsgroepen zich buiten-
geslotenn en zelfs bedreigd voelden in hun eigen cultuurbeleving. Loswijk 
(1979:12)) spreekt van het "mislukken van alle pogingen om het Creools natio-
nalismenalisme tot een algehele Surinaamse zaak te maken ". 
Naarr mijn mening is het onjuist om het hier bedoelde nationalisme als een 
"Creools"Creools nationalisme " te kwalificeren. Het nationalisme in culturele en poli-
tiekee zin had betrekking op de gehele natie, i.e. alle etnische groepen. Het natio-
nalismee beperkte zich geenszins tot de Creolen als aparte etnische groep. Wel 
kann geconstateerd worden dat het voornamelijk Creolen waren die in de natio-
nalistischee beweging de boventoon voerden. 
Zoalss uit gegevens uit deze studie blijkt, kan niet ongenuanceerd gesproken 
wordenn van het "mislukken van alle pogingen " van de nationalisten. Daarvoor is 
dee situatie te complex en ligt de evaluatie genuanceerder. Er zijn wel degelijk 
successenn te melden. Op cultureel en politiek gebied heeft het Surinaams natio-
nalismee haar doelstellingen in bepaalde mate bereikt en wortel geschoten in de 
Surinaamsee samenleving. Ook blijkt uit deze studie dat niet op alle terreinen van 
eenn onverdeeld succes kan worden gesproken, mede omdat de nationalisten te 
weinigg oog hadden voor de complexiteit van de Surinaamse samenleving en ze 
ideologischh ten onrechte ervan uitgingen dat er sprake zou zijn van een auto-
nomee en organische groei naar een nationaal bewustzijn bij de verschillende 
bevolkingsgroepen. . 

8.55 Betekenis van het nationalisme op sociaal-economisch 
gebied d 

Dee bijdrage van het nationalisme op sociaal-economische gebied is zowel ideo-
logischh als maatschappelijk uiterst beperkt gebleven. Het is de Surinaamse na-
tionalistenn niet gelukt om een ideologie te formuleren voor de economische or-
deningg van de Surinaamse staat. 
Ditt manco heeft de nationalisten opgebroken toen hun leider het ministerie van 
Economischee Zaken tijdens de regering Arron beheerde. Men kwam niet veel 
verderr dan enkele algemene uitspraken over het stimuleren van de eigen pro-
ductiee en het ondernemerschap. Maar zelfs op de vraag hoe dat dan moest ge-
beuren,, waren de nationalisten niet in staat om een duidelijk antwoord te geven. 
Opp economisch gebied hebben de nationalisten herhaaldelijk aangegeven dat ze 
tegenn het imperialisme en de buitenlandse uitbuiting waren, maar dat ze ook 
ernstigee bezwaren hadden tegen de communistische doctrine van collectieve 
eigendomm van de productiemiddelen. Hun economische ideologie was de zoge-
naamdee Derde Weg, gebaseerd op de gedachte van "self-reliance*', waarbij het 
accentt kwam te liggen op het stimuleren van de eigen productie en het ontwik-
kelenn van binnenlands ondernemerschap. Het sociaal-economisch beleid van de 
nationalistenn werd vertaald in het vakbondswerk door het oprichten van de vak-
centrale,, Centrale-47 (Campbell, 1987). 
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8.66 Betekenis van het nationalisme in het proces van 
natievorming g 

Dee ideaal-typische natie is niet alleen een formeel-juridische constructie van een 
politiekee organisatie, maar vooral een gemeenschap met een civiel karakter. 
Nationalismee heeft meestal ook natievorming als doelstelling. Voor natievor-
mingg in een multi-etnische samenleving qua taal, etnische afkomst en religie kan 
hett nationalisme een samenbindende factor zijn. In de landen van het Caribisch 
gebiedd heeft de staatsvorming met de staatkundige onafhankelijkheid zijn beslag 
gekregen,, maar de natievorming nog niet. De wijze waarop de onafhankelijkheid 
iss gerealiseerd, heeft wel invloed gehad op het proces van burgerschapsvorming 
enn nationale identiteit. In Suriname, Guyana, Trinidad & Tobago en Jamaica is 
dee staatkundige onafhankelijkheid voornamelijk het werk geweest van de natio-
nalistischee Creoolse politieke voorhoede. In een multi-etnische samenleving zal 
hett proces van natievorming op een specifieke wijze verlopen, omdat in een 
multi-etnischee samenleving qua taal, etnische afkomst en religie, dit proces kan 
leidenn tot separatisme en etno-nationalisme, maar ook tot samenbindende pro-
cessenn (Hooghe, 1989; Birch, 1989; Kellas, 1991; Eriksen, 1993). In het Ca-
raïbischh gebied is het proces van natievorming en identiteitsontwikkeling in 
vollee gang (Premdas, 1995, Ryan, 1996, Oostindie, 1996). De landen Trinidad, 
Guyanaa en Suriname kenmerken zich door een specifieke etnische samenstelling 
vann de bevolking bestaande uit afstammelingen van Indianen, Indiërs, Afrika-
nen,, Chinezen, Javanen, Syriërs, Joden, Portugezen, Europeanen en allerlei in-
teretnischee combinaties. 
Overr deze drie landen merkt Premdas (1995b:64) op: "Guyana, Trinidad, and 
SurinameSuriname constitute a unique cluster of Caribbean countries that possess multi-
racialracial populations with significant Asian components. Unlike other parts of the 
CaribbeanCaribbean where the norms of the colonial power were adapted into a unifying 
"Creole""Creole" culture that became the defining values of the society, in Guyana, 
Trinidad,Trinidad, and Suriname distinct and different patterns of cultural institutions 
havehave been implanted instead causing national descensus and forming veritable 
pluralplural societies ". De etnische tegenstellingen in deze landen, vooral tussen de 
tweee grootste etnische groepen Hindostanen en Creolen, kunnen het proces van 
natievormingg belemmeren. "The intense division between these two communi-
tiesties has had serious repercussions on non-white solidarity against external 
forcesforces as well as internal challenges of development" (Premdas, 1995c: 149). 
Etnischee tegenstellingen hebben ertoe bijgedragen dat grote delen van de bevol-
kingg weinig vertrouwen ontwikkelden in de eigen staat en zich er nauwelijks 
meee identificeerden. Dit heeft tot gevolg gehad dat het proces van natievorming 
achterr is gebleven bij de staatkundige aspecten voor het bereiken van de natio-
nalee soevereiniteit De problematiek van het bereiken van een "nationaal be-
wustzijn",, de loyaliteit jegens de natie en de gemeenschappelijke lotsverbon-
denheid,, hebben nog onvoldoende aandacht in Suriname gekregen. We moeten 
hierbijj  ook constateren dat de nationalisten in Suriname geen specifieke aan-
dachtt hebben geschonken aan het proces van natievorming. Ze waren van me-
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ningg dat dit proces zich vanzelf zou voltrekken als de belemmerende factoren, 
zoalss kolonialisme en culturele overheersing, waren geëlimineerd. De nationa-
listenn hebben zich dan ook vooral gericht op het elimineren van deze belemme-
rendee factoren. Na de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname wisten ze 
niett hoe verder te gaan, omdat ze geen voorstelling of plannen hadden voor de 
post-onafhankelijkheidsfase. . 
Dee fase na de onafhankelijk zou zich vooral moeten richten op het proces van 
integratiee en natievorming. De politieke partij, de PNR, die zich had ingezet 
voorr de staatkundige onafhankelijkheid, bleek echter te weinig nagedacht te 
hebbenn over de fase na*  de onafhankelijkheid, de integratiefase. De partij ging 
kortt na de onafhankelijkheid ten onder aan interne strijd, een onduidelijke visie, 
internee tegenstellingen en falend leiderschap. De historicus E.A. Gessel483 for-
muleerdee de geringe of afwezige impact op het proces van natievorming als 
volgt:: "doordat ze verzuimd hebben te werken aan natievorming, is de strijd om 
dede soevereiniteit van Suriname eigenlijk onvoltooid gebleven, want ze zou alleen 
maarmaar voltooid kunnen worden door realisering in welke vorm dan ook van een 
natie.natie. Dat is helaas niet gebeurd". Het ideaal van een natie-staat waar alle bur-
gerss gelijkwaardig zijn en zich kunnen identificeren met de symbolen van de 
staatt is nog steeds niet gerealiseerd. Het integratienationalisme is nog geen ex-
pliciett doel van politieke partijen of een sociale beweging. Er zijn in elk geval 
geenn programma's om het ideaal van de geïntegreerde natie-staat te verwezenlij-
ken.. In het onderwijs zijn er geen programma's die erop gericht zijn het integra-
tienationalismee te bevorderen. 
Ookk in de overige Caraïben worstelt men nog met de uitdaging van het integra-
tienationalisme.. Op welke wijze het integratie-nationalisme een rol kan spelen in 
dee ontwikkeling van de staat Suriname dient het onderwerp te zijn van verdere 
studie. . 

8.77 Samenvatting 

Hett Surinaams nationalisme kan worden getypeerd als antikoloniaal en was ge-
richtt op het verkrijgen van de staatkundige onafhankelijkheid. Ze was tevens een 
territoriaall  nationalisme, omdat ze niet zozeer streefde naar totstandkoming van 
eenn homogene culturele entiteit, maar naar territoriale eenheid met een hete-
rogenee bevolking. Het ultieme politieke doel van de Surinaamse nationalisten 
wass het verwijderen van de koloniale machthebbers en het vestigen van een 
zelfstandigee staat. 
Dee bijdragen van het Surinaams nationalisme aan de vier onderscheiden deelge-
biedenn kunnen als volgt worden samengevat: 

4833 Interview E.A. Gessel op 29 augustus 2001. 
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•• cultureel gebied 
Hett cultureel nationalisme is een reactie geweest op de koloniale cultuurpoli
tiekk van Nederland en had tot doel de Surinamer zijn eigen waarden terug te 
geven.. Aangezien Creolen het langst en het zwaarste getroffen waren door de 
kolonialee politiek in hun gevoel van eigenwaarde, lag het voor de hand dat 
vanuitt deze groep de reactie kwam tot "verheffing en veredeling van het ei
gene". . 
Mett name op het gebied van de taal, het Sranantongo, hebben de nationalis
tenn markante successen geboekt. Het Sranantongo is niet langer een achter
lijke,, verboden taal, maar geniet thans meer status en wordt door vrijwel alle 
Surinamerss in het openbaar gesproken; 

•• polkiek-staatkundig 
Hett radicaal politiek nationalisme dat streefde naar volledige onafhankelijk
heidd begon met het optreden van Anton de Kom rond 1930. Dit radicaal na
tionalismee heeft zich, mede vanwege de repressieve krachten tijdens de 
Tweedee Wereldoorlog, niet doorgezet. Het waren de gematigde nationalisten 
diee streefden naar grotere autonomie van Suriname binnen het koninkrijks-
verband,, die het voortouw op politiek-staatkundig gebied namen. Dit leidde 
tott de Rondetafelconferenties met als resultaat "het Statuut voor het Konink
rijkrijk der Nederlanden". 
Hett radicaal nationalisme vervolgde echter zijn weg via studenten en arbei
derss in Nederland en verplaatste zich daarna door middel van verschillende 
organisatiess naar Suriname. In 1961 werd de politieke partij, de PNR, opge
richtt die de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname voorstond. Op 25 
novemberr 1975 werd Suriname onafhankelijk, na interne politieke strijd. Dit 
wass het succes van de radicaal nationalisten die hun doelstelling verwezen
lijktt zagen; 

•• sociaal-economisch 
Dee invloed van de nationalisten op sociaal-economisch gebied is beperkt 
geweest.. Er was geen duidelijke conceptie over de sociaal-economische or
deningg van de Surinaamse samenleving. De economische conceptie was de 
ideologiee van de "self-reliance", welke evenwel onvoldoende was uitgewerkt 
enn dientengevolge niet kon worden geïmplementeerd. De nationalisten heb
benn middels het vakbondswerk de positie van de arbeiders proberen te ver
beteren; ; 

•• natievorming 
Opp het gebied van natievorming hadden de nationalisten een beperkte en 
welhaastt naïeve visie. Ze waren van mening dat het ontstaan van de Suri
naamsee natie een autonoom proces was, dat zich vanzelf zou ontwikkelen na 
dee vestiging van de staatkundige onafhankelijkheid. De koloniale relatie met 
Nederlandd werd gezien als de belangrijkste barrière voor het ontstaan van de 
Surinaamsee natie. Alle energie werd dan ook gestoken in het realiseren van 
dezee onafhankelijkheid. Een visie over het proces van natievorming na de 
onafhankelijkheidd ontbrak geheel bij de nationalisten. 
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Wee kunnen concluderen dat het Surinaams nationalisme op cultureel en politiek-
staatkundigg gebied onmiskenbaar succesvol is geweest. Nationalisme staat hier 
voorr culturele emancipatie en staatkundige onafhankelijkheid. Sociaal-econo-
mischh en op het gebied van natievorming is succes evenwel uitgebleven als ge-
volgg van eigen onvermogen en schromelijke onderschatting van de maatschap-
pelijkee barrières. 
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Samenvatting g 

Hett centrale thema van dit proefschrift is het ontstaan en de ontwikkeling van 
hett Surinaams nationalisme in zijn ideologische en institutionele vorm, de maat-
schappelijkee reacties daarop en de bijdrage ervan aan de staatkundige onafhan-
kelijkheidd en natievorming. 
Hett thema is uitgewerkt in de volgende vragen: 
•• Op welke wijze is het Surinaams nationalisme ontstaan en hoe heeft het zich 

ontwikkeldd in ideologische zin en naar zijn institutionele vorm? 
•• Wat waren de maatschappelijke reacties op het nationalisme? 
•• Welke bijdragen heeft het nationalisme geleverd aan de staatkundige onaf

hankelijkheidd en natievorming? 
Dezee vragen hebben betrekking op de activiteiten van de nationalisten en de 
ontwikkelingenn van het Surinaams nationalisme in Suriname en Nederland en de 
maatschappelijkee reacties hierop, alsmede de totstandkoming van de onafhanke
lijkheid. . 
Omdatt deze studie gaat over het fenomeen nationalisme, heb ik eerst door mid
dell van literatuurstudie een bruikbare omschrijving hiervan proberen te krijgen 
omm het Surinaams nationalisme, als specifieke vorm van het algemene verschijn
sel,, te kunnen bestuderen. Het fenomeen nationalisme blijkt evenwel moeilijk 
eenduidigg te definiëren; het blijkt steeds afhankelijk van de context waarin het 
zichh voordoet In landen van de Derde Wereld heeft het nationalisme zich ont
wikkeldd in relatie tot zelfbeschikking, koloniale bevrijding en emancipatie. Het 
nationalismee heeft na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld in 
hett dekolonisatieproces in Afrika, Azië en het Caraïbische gebied. In de landen 
vann de Derde Wereld verzetten de nationalisten zich vooral tegen de koloniale 
overheersingg op politiek, economisch en sociaal gebied. 
Hett Surinaams nationalisme vertoonde evenals in andere delen van de Derde 
Wereld,, zoals het Caraïbisch gebied, twee aspecten: een cultureel en een politiek 
aspect,, die deels samenvielen en met elkaar waren vervlochten. 
Err is in Suriname altijd wel verzet geweest tegen het kolonialisme, de uitbuiting 
enn onderdrukking, maar dit verzet had geen duidelijke ideologische basis en was 
niett gericht op doelen die betrekking hadden op de soevereiniteit van de staat In 
dee jaren dertig was het de voorloper en grondlegger van het radicaal politiek 
nationalismee Anton de Kom die in zijn politieke programma de nationale bevrij
ding,, de volledige zelfbeschikking en de staatkundige onafhankelijkheid als 
eerstee actiepunt noemde. De Kom is echter te kort in Suriname gebleven om 
organisatorischh vorm te kunnen geven aan een brede sociale beweging. Boven
dienn was de repressie van het koloniaal bestuur zo groot dat hij nauwelijks be
wegingsvrijheidd had om activiteiten te ontplooien. Mede door de extreme re
pressiee tijdens de Tweede Wereldoorlog kon het radicaal politiek nationalisme 
vann Anton de Kom nauwelijks wortel schieten. Pas na de Tweede Wereldoorlog 
werdenn de eerste tekenen van een gematigd politiek nationalisme in Suriname 
manifest.. De kern hiervan was: gemeenschappelijke lotsbestemming en verzet 
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tegenn koloniale onderdrukking. Door de Tweede Wereldoorlog had bij de Cre-
oolsee elite het idee postgevat dat Suriname in staat was zijn interne aangelegen-
hedenn zelf te regelen en dat het land in economisch opzicht minder afhankelijk 
hoefdee te zijn van Nederland. Dit leidde tot het gematigd politiek nationalisme 
datt streefde naar staatkundige hervormingen binnen het koninkrijksverband. Het 
vondd een vruchtbaarder voedingsbodem in de Surinaamse samenleving dan het 
radicaall  nationalisme dat Anton de Kom voorstond. Om dit ideaal van autono-
miee in interne aangelegenheden organisatorisch vorm te geven werd op 11 maart 
19433 de verenging Unie Suriname opgericht. Ze streefde naar meer autonomie 
binnenn het verband van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze beweging was 
gematigdd nationalistisch en zeker niet radicaal of revolutionair. De leiders van 
dee Unie Suriname wilden door overleg én langs de weg der geleidelijkheid meer 
zeggenschapp verkrijgen in interne aangelegenheden. 
Alss pendant van deze vereniging werd de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad 
opgerichtt om de politieke en maatschappelijke belangen van de Hindostanen en 
Javanenn te behartigen. De nazaten van de contractarbeiders waren van mening 
datt hun belangen onvoldoende aan bod kwamen bij de geassimileerde Creolen 
inn de Unie Suriname. Deze Raad, onder voorzitterschap van Clemens Ramki-
soenn Biswamitre, streefde onder meer naar de invoering van het algemeen vol-
wassenenn kiesrecht, evenredige vertegenwoordiging en zelfbeschikking in in-
ternee aangelegenheden. 
Hett cultureel nationalisme ontstond als reactie op de assimilatiepolitiek die door 
dee koloniale overheid was ingezet na de afschaffing van de slavernij. De heer-
sendee gedachte van de kolonialen was dat de nazaten van de slaven geen (vol-
waardige)) cultuur hadden en dat de Nederlandse cultuur in deze leemte moest 
voorzien.. Julius Koenders en Henny de Ziel (Trefossa) kunnen als de grondleg-
gerss van het cultureel nationalisme worden beschouwd. De kern ervan was het 
herstell  van het zelfrespect en de eigenwaarde van de Creool, welke door de as-
similatiepolitiekk teniet waren gedaan. Het beleid van gouverneur Kielstra in de 
jarenn 1933-1944 betekende een breuk met de assimilatiepolitiek. Zijn beleid 
heeftt geleid tot felle reacties van de reeds geassimileerde lichtgekleurde Cre-
oolsee middenklasse, die de assimilatiepolitiek consequent en integraal toegepast 
wildee zien. Vooral de Creoolse bevolkingsgroep heeft er in cultureel opzicht 
grotee invloed van ondergaan; op de Hindostanen en Javanen heeft de assimila-
tiepolitiekk in mindere mate vat gekregen. Anton de Kom, Julius Koenders en 
Hennyy de Ziel representeren het radicaal politiek en cultureel nationalisme, ter-
wij ll  de Unie Suriname en de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad de basis heb-
benn gelegd voor het gematigd nationalisme van de politieke partijen in Suri-
name.. Het streven van Julius Koenders werd na de Tweede Wereldoorlog in 
Nederlandd voortgezet door Surinaamse studenten en arbeiders in de vereniging 
Wiee Eegie Sanie, met als stuwende kracht en leider Eddy Bruma. Twee partijen, 
tee weten de VHP en de NPS, hebben door hun deelname aan de Rondetafelcon-
ferentiess in Nederland een belangrijke rol gespeeld in het streven naar grotere 
autonomiee dat in 1954 resulteerde in het Statuut voor het Koriinkrijk der Neder-
landen. . 
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Inn de vereniging Wie Eegie Sanie in Nederland heeft het cultureel nationalisme 
zichh verder ontwikkeld. In de jaren vijfti g werd Wie Eegie Sanie politiek actief, 
toenn bekend werd gemaakt dat een Rondetafelconferentie tussen Nederland, 
Surinamee en de Nederlandse Antillen zou worden belegd over een ontwerp van 
eenn Statuut voor het Koninkrijk. Surinaamse nationalisten in Nederland hebben 
zichh toen verzet tegen het ontwerp Statuut, dat ze beschouwden als een neo-
koloniaall  dictaat. Ze eisten voor Suriname op zijn minst de status van dominium 
naarr Brits model. Maar de gematigde nationalisten wonnen in deze fase het pleit. 
Surinamee kreeg binnen het Statuut wel een vergaande vorm van zelfbestuur, 
terwijll  enkele aangelegenheden zoals defensie en buitenlandse betrekkingen 
koninkrijksaangelegenhedenn werden. In de daarop volgende fase van de staat-
kundig-politiekee ontwikkeling van Suriname, de realisering van de staatkundige 
soevereiniteit,, hebben de radicale nationalisten hun doel eindelijk bereikt. 
Hett cultureel-nationalisme had zich in Nederland intussen ontwikkeld en werd 
naa de terugkeer in Suriname van Eddy Bruma en anderen in de gelijknamige 
verenigingg voortgezet. De activiteiten van Wie Eegie Sanie waren vooral gericht 
opp de "veredeling" van de cultuur en de (op-)waardering van het eigene. Wie 
Eegiee Sanie heeft het verwijt gekregen een exclusief Creoolse aangelegenheid te 
zijn.. Het kan niet ontkend worden dat de dragers van het cultureel ideaal van 
Wiee Eegie Sanie voornamelijk uit de Creoolse groep afkomstig waren. Men 
probeerdee echter op velerlei wijze de andere bevolkingsgroepen te betrekken bij 
hett ideaal van een eigen Surinaamse cultuur en identiteit. In Hindostaanse krin-
genn werden deze pogingen van de nationalisten geïnterpreteerd als een assimila-
tiepolitiekk van de (min of meer verwesterde) Creolen. De Hindostanen wilden 
hunn eigen cultuur behouden en veredelen. De nationalisten op hun beurt inter-
preteerdenn de afwijzing door de Hindostanen als wens tot afzondering in hun 
"geïmporteerde""  cultuur en als onontvankelijkheid voor het Surinaamse ideaal. 
Dee nationalisten hebben zich kennelijk te weinig verdiept in de complexiteit van 
dee multi-etnische samenleving en zijn te vanzelfsprekend ervan uitgegaan dat zij 
dee dragers waren van "de" Surinaamse cultuur. Ondanks deze problemen kan 
wordenn gesproken van het Surinaams nationalisme, omdat de intentie ervan 
territoriaall  was en beoogde de gehele Surinaamse bevolking te omvatten in al 
haarr culturele verscheidenheid. 

Hett politiek nationalisme ontwikkelde zich in Suriname niet in radicale of revo-
lutionairee richting. De twee grootste politieke partijen, de NPS (Creolen) en de 
VHPP (Hindostanen), hadden vanaf 1958 een politiek verbond gesloten dat de 
verbroederingspolitiekk werd genoemd en dat tot doel had de emancipatie van 
respectievelijkk de Creoolse en Hindostaanse achterban te bevorderen. Dit kon 
volgenss de VHP het beste gebeuren onder de veilige vlag van Nederland. 
Hoewell  niet alle nationalisten de stap van het culturele naar het politieke toe-
juichten,, werd op 1 september 1961 de Partij van de Nationalistische Republiek 
(PNR)) opgericht om het politiek ideaal van de nationalisten, de realisering van 
dee staatkundige soevereiniteit, te verwezenlijken. Vele nationalisten vonden de 
tijdd hiervoor nog niet rijp, anderen vonden dat de nationalistische idealen ook in 
dee NPS konden worden gerealiseerd. 

259 9 



Dee PNR beoogde een vernieuwende partij te zijn met een heldere constitutie op 
nationalistischee grondslag. De nationalistische grondslag van de partij is door 
Eddyy Bruma beschreven in "De opmars van het Nationalisme'*. Reeds twee ja-
renn na de oprichting nam de PNR deel aan de verkiezingen. De kiezers konden 
echterr deze nieuwlichterij, door de tegenstanders steevast als communisme aan-
geduid,, niet waarderen en de PNR behaalde geen enkele zetel in het parlement. 
Dee PNR besloot daarop haar strategie te veranderen en aansluiting te zoeken bij 
massaorganisatiess zoals de vakbonden. Kaderleden van de PNR richtten vakbon-
denn op of namen de besturen van bestaande bonden over. Deze strategie bleek 
success te hebben. Toen de PNR in 1969 voor de derde maal deelnam aan de 
verkiezingen,, werd de voorzitter van de PNR en lijsttrekker Eddy Bruma geko-
zenn tot lid van het parlement. Dit succes was mede te danken aan de grote rol die 
dee aan de PNR gelieerde vakbonden hadden gespeeld bij de onderwijzers- en 
lerarenstakingenn van 1966 en 1969. 
Bijj  de vierde verkiezingen in 1973 was de PNR een lijstencombinatie aangegaan 
mett de NPS, de PSV en de KTPI onder de naam Nationale Partij Kombinatie. 
Dezee verkiezingen werd door de NPK gewonnen en er werd een regering ge-
vormdd waarin de nationalisten met drie ministersposten aantraden. 
Tijdenss de verkiezingscampagne was de kwestie van de onafhankelijkheid, ver-
moedelijkk om tactische redenen, niet als thema aan de orde gesteld. Maar er 
warenn genoeg indicaties dat de PNR er alles aan zou doen om de onafhankelijk-
heidd in de nieuw aangebroken regeringsperiode te realiseren. Ook in de NPS 
wass de roep om de onafhankelijkheid te realiseren steeds luider geworden. In de 
regeringsverklaringg stelde Minister-president Arron dat Suriname op geen later 
tijdstipp dan ultimo 1975 onafhankelijk zou zijn. De VHP, die in de oppositie was 
beland,, wenste (nog) geen onafhankelijkheid mede vanwege de angst voor Cre-
oolsee dominantie en mogelijk daaruit voortvloeiende raciale spanningen. De 
wenss van de regering Arron om de onafhankelijkheid van Suriname te realiseren 
liepp parallel aan de opvatting van de Nederlandse regering Den Uyl om het de-
kolonisatieprocess in de West af te ronden. Het streven van de regering Arron 
werdd dus geen strobreed in de weg gelegd. Integendeel, Nederland was zeer 
toeschietelijkk en verleende zijn medewerking op verschillende gebieden. 
Dee juridisch-technische voorbereidingen van de onafhankelijkheid werden voor-
namelijkk geleid door deskundigen die aan de NPS gelieerd waren. De PNR had 
weinigg invloed op het verloop van de gebeurtenissen. 
Dee oppositiepartij, de VHP, heeft zowel met parlementaire als met buiten-par-
lementairee middelen gepoogd om de soevereiniteitsoverdracht tegen te houden. 
Zee publiceerde een memorandum met tien punten van kritiek op zaken die naar 
hunn overtuiging geregeld moesten worden voor de soevereiniteitsoverdracht. 
Ondankss de aanvankelijke scherpe tegenstellingen tussen de regering en de op-
positiee vond, nadat aan enkele belangrijke wensen van de oppositie tegemoet 
wass gekomen, de soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975 in volledige 
harmoniee plaats. Nadat de soevereiniteitsoverdracht was gerealiseerd, kwamen 
dee onderhuidse spanningen tussen de PNR en de behoudende vleugel binnen de 
NPSS aan de oppervlakte. Deze laatste groepering was van mening dat de PNR 
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teveell  noten op haar zang had en bezig was het electoraat van de NPS in te pal-
men.. Bovendien was volgens deze groep de invloed van de PNR in de coalitie 
onevenredigg groot in verhouding tot haar electorale inbreng. De controverse 
tussenn de twee coalitiepartners spitste zich toe op de zetelverdeling bij de op 
handenn zijnde verkiezingen van 1977. De onderhandelingen tussen de partijen 
liepenn muurvast, het wantrouwen tussen hen groeide en de partijraad van de 
NPSS besloot om zonder de PNR de verkiezingen in te gaan. De analyse van de 
tegenpartijj  bleek juist: de PNR bemachtigde geen enkele zetel in het parlement. 
Doorr deze verkiezingsnederlaag was Eddy Bruma behoorlijk aangeslagen en hij 
besloott het leiderschap van de PNR neer te leggen. Binnen de PNR ontbrandde 
eenn machtsstrijd over het leiderschap en de te volgen koers.. Een groepering wil-
dee bij de vervroegde verkiezingen van 1980 een samenwerking met de linkse 
partijenn aangaan, terwijl een andere groepering aansluiting zocht bij de VHP. De 
PNRR was stuurloos geworden en viel al snel uiteen. Een deel van de aanhangers 
vann de PNR, in het bijzonder de aan de vakbonden gelieerde kaderleden, richtte 
laterr de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) op onder leiding van de "onge-
kroonde""  kroonprins van de PNR, Fred Derby. Met het uiteenvallen van de PNR 
warenn de nationalisten hun institutionele kaders kwijtgeraakt en raakten ver-
strooid.. Nog eenmaal kwamen nationalisten aan zet en wel bij de formatie van 
hett eerste burgerkabinet na de militaire staatsgreep van 25 februari 1980. De 
juristenn F. Leeflang en E. Bruma, die de stakende militairen juridische bijstand 
haddenn verleend, werden na de staatsgreep door de militairen gevraagd als for-
mateurr op te treden. Ze formeerden een kabinet met een duidelijk nationalisti-
schee signatuur onder leiding van de internist H. Chin A Sen, die in zijn jonge 
jarenn een actief lid was van de Nationalistische Beweging en op de kiezerslijst 
vann de PNR had gestaan. De gevolgen van de militaire staatsgreep maken geen 
deell  uit van deze studie, waardoor ook de mogelijke nationalistische aspecten 
vann het militair bewind hier onbesproken blijven. 
Inn de literatuur wordt meestal aangegeven dat het nationalisme streeft naar na-
tievormingg op een bepaald territoir vanuit het geloof in eigen kunnen en de ge-
meenschappelijkee wil als één volk verder te gaan. We moetenn constateren dat de 
PNRR geen of nauwelijks aandacht heeft geschonken aan het aspect van natie-
vorming.. De nationalisten waren sterk gefocust op de realisering van de staat-
kundigee onafhankelijkheid, die ze als noodzakelijke voorwaarde zagen om natie-
vormingg te realiseren. Voor de periode na de realisering van de onafhankelijk-
heidd hadden ze geen plannen, ideeën of concepten die betrekking hadden op het 
aspectt van natievorming. Ze stonden na de realisering van de onafhankelijkheid 
dann ook met lege handen zonder politieke thema's of doelen. Ook hadden ze het 
naïevee geloof dat natievorming een autonoom proces was dat vanzelf tot stand 
zouu komen na de onafhankelijkheid. De uitdaging tot natievorming is door de 
Surinaamsee nationalisten in het geheel niet of tenminste in zeer onvoldoende 
matee onderkend en opgepakt. Hier ligt de uitdaging voor de toekomst van Suri-
name. . 
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Summary y 

Thee central theme of this dissertation is the origin and the development of Suri-
namesee nationalism, both ideologically and institutionally, the associated social 
reactionss and the contribution to constitutional independence and the process of 
nationn building. 
Elaborationn of the theme is structured into the following questions: 
•• How did Surinamese nationalism originate and how did it develop ideologi

callyy and institutionally? 
•• What were the social reactions to nationalism? 
•• How did nationalism contribute to the constitutional independence and the 

process of nation-building? 
Thesee questions concern the activities of the nationalists and the developments 
off Surinamese nationalism in Suriname and the Netherlands, the associated so
ciall reactions, as well as the emergencing independence of Suriname as a state. 
Thiss study concerns the phenomenon of nationalism. On the basis of a literature 
studyy I have first tried to come to an appropriate description of nationalism, to 
bee able to study Surinamese nationalism as a specific form of the general phe
nomenon.. However, it appeared to be difficult to give an unambiguous descrip
tionn of nationalism; it always appears to be dependent on the context in which it 
iss placed. In the" Third World countries the development of nationalism is related 
too self-determination, decolonisation and emancipation. After World War n 
nationalismm played an important part in the de-colonisation process in Africa, 
Asiaa and the Caribbean. In the Third World countries nationalism particularly 
opposedd colonial supremacy in political, economic and social respects. 
Ass in other parts of the Third World, for example the Caribbean, the Surinamese 
nationalismm has shown two aspects: cultural and political, that have a certain 
overlapp and are interwined in certain ways. 
Inn Suriname there always was opposition against colonialism, exploitation and 
oppression,, but this opposition lacked a clear ideological basis and was not fo
cusedd on targets related to the sovereignty of the state. In the thirties the precur
sorr and founder of radical political nationalism was Anton de Kom. He stated in 
hiss political program that his first point of action was national liberation, full 
self-determinationn and constitutional independence. De Kom did not stay in 
Surinamee long enough to create a broad social movement. Moreover, the repres
sionn of the colonial government was so strong that he hardly had the freedom to 
developp activities. The extreme repression during World War II was one of the 
reasonss that the radical political nationalism of Anton de Kom could hardly take 
root.. It was not until after World War II that the first signs of moderate political 
nationalismm became manifest in Suriname. Its essence was common destiny and 
resistancee against colonial repression. World War n gave the Creole elite reason 
too believe that Suriname was able to manage its own internal affairs and that the 
countryy could be less dependent on the Netherlands. This resulted in moderate 
politicall nationalism that was aimed at constitutional reforms within the frame-
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workk of the Kingdom. This experienced a warmer welcome in the Surinamese 
societyy than the radical nationalism advocated by Anton de Kom. To be able to 
conceptualisee this ideal of autonomy in internal affairs the association Unie Su-
rinamee (Union Suriname) was established on 11 March 1943. This association 
aimedd at more autonomy within the framework of the Kingdom of the Nether-
lands.. This movement was moderately nationalistic and certainly not radical or 
revolutionary.. By means of negotiation the leaders of the Unie Suriname wanted 
too gradually increase their say in internal affairs. As a pendant of this union the 
Hindustani-Javanesee Central Board was established to protect the political and 
sociall  interests of the Hindustanis and Javanese. The descendants of the contract 
workerss were of the opinion that their interests were not sufficiently protected 
byy the assimilated Creoles in the Unie Suriname. One of the aims of this board, 
presidedd by Mr Clemens Ramkisoen Biswamitre, was the introduction of a gen-
erall  right to vote for adults, proportional representation and self-determination in 
internall  affairs. Cultural nationalism developed as a reaction to the assimilation 
policyy that was initiated by the colonial government after the abolishment of 
slavery.. The prevailing opinion of the colonials was that the descendants of the 
slavess did not have a (fully developed) culture and that Dutch culture was to fill 
thee gap. 
Juliuss Koenders and Henny de Ziel (Trefossa) can be considered to be the foun-
derss of cultural nationalism. Its core was the re-establishment of self-respect and 
self-esteemm of the Creole people, which had perished during the assimilation 
policy. . 
Thee policy of governor Kielstra in the years 1933-1944 meant a break with the 
assimilationn policy. His policy led to sharp reactions from the already assimi-
latedd light-skinned Creole middle-class, who liked to see the assimilation policy 
implementedd consequently and integrally. The Creole people were particularly 
influencedd culturally by this assimilation policy the Hindustanis and Javanese 
weree less affected. 
Antonn de Kom, Julius Koenders and Henny de Ziel represented the radical po-
liticall  and cultural nationalism, whereas the Unie Suriname and the Hindustani-
Javanesee Central Board laid down the foundations for moderate nationalism of 
thee political parties in Suriname. After World War II the intentions of Julius 
Koenderss were continued by Surinamese students and workers in the Wie Eegie 
Saniee association (Our Heritage), with Eddy Bruma as their driving force and 
leader.. Two parties, the VHP and the NPS, participated in round table confer-
encess in the Netherlands and in doing so played an important part in the endeav-
ourss to obtain more autonomy. In 1954 this resulted in the Charter of the King-
domm of the Netherlands. 
Culturall  nationalism continued to develop in the Wie Eegie Sanie association in 
thee Netherlands. In the fifties Wie Eegie Sanie became politically active, when it 
wass announced that a round table conference, between the Netherlands, Suri-
namee and the Netherlands Antilles, was going to be organised to discuss a draft 
Charterr for the Kingdom. 
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Surinamesee nationalists in the Netherlands opposed this draft Charter, which 
theyy considered to be a neo-colonial decree. They demanded at least dominion 
statuss for Suriname similar to the British model. However, in this stage of the 
pleaa the moderate nationalism won. The Charter did cover an advanced form of 
self-governmentt for Suriname, although some offices, such as defence and for-
eignn affairs became Kingdom responsibilities. In the following stage of the con-
stitutional-politicall  development of Suriname, which was the realisation of con-
stitutionall  sovereignty, the radical nationalists finally reached their goal. 
Inn the meantime cultural nationalism developed in the Netherlands and after the 
returnn of Eddy Bruma and others the activities were continued in the association 
off  the same name. The activities of Wie Eegie Sanie were mainly focused on the 
"division""  of culture and the (re-)valuation of their own culture and heritage. 
Wiee Eegie Sanie was reproached for being exclusively Creole. It cannot be de-
niedd that the supporters of the cultural ideal of Wie Eegie Sanie mainly origi-
natedd from the Creole group. However, they tried in various ways to involve 
otherr ethnic groups with the ideal of an own Surinamese culture and identity. In 
Hindustanii  circles the attempts of these nationalists were interpreted as an as-
similationn policy of the (more or less westernised) Creoles. The Hindustanis 
wantedd to retain and refine their own culture. The nationalists in turn interpreted 
thee rejection of the Hindustanis as a desire for isolation in their "imported" cul-
turee and as unsusceptibility to the Surinamese ideal. The nationalists appeared to 
havee an insufficient understanding of the complexity of the multi-ethnic society 
andd they took it too easily for granted that they were the supporters of "the" Su-
rinamesee culture. Despite these problems this can still be called Surinamese 
nationalism,, because its intention was territorial and intended to cover the com-
pletee Surinamese nation in all its cultural variety. 
Politicall  nationalism in Suriname did not develop in a radical or revolutionary 
direction.. The two main parties, the NPS (Creoles) and the VHP (Hindustanis), 
hadd entered a political pact in 1958, which was called verbroederingspolitiek 
(fraternisationn policy) and was intended to further the emancipation of the re-
spectivee Creole and Hindustani ethnic groups. According to the VHP this could 
bestt be carried out under the safe cover of the Dutch flag. 
Althoughh not all the nationalists welcomed the step from a cultural to a political 
arena,, on 1 September 1961 the Party of the Nationalist Republic (PNR) was 
founded,, to achieve the political ideal of the nationalists: constitutional sover-
eignty.. Many nationalists thought the time was not right for this, others thought 
thatt the nationalist ideals could also be achieved in the NPS. 
Thee PNR intended to be a reforming party with a clear constitution on a nation-
alisticc basis. The party's nationalistic basis was described by Eddy Bruma in 
Opmarss van het Nationalisme (The Progression of Nationalism). 
Onlyy two years after its foundation, the PNR took part in the elections. The elec-
torate,, however, did not appreciate the newcomers, regularly characterised as 
communistss by their opponents. The PNR did not gain any seats in the par-
liament.. After that the PNR decided to change its strategy and looked for affilia-
tionn with mass organisations such as trade unions. PNR officers established 
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tradee unions or took over the management of existing unions. This strategy 
provedd to be successful. When in 1969 the PNR took part in the elections for the 
thirdd time, the chairman and party leader of the PNR was elected Member of 
Parliament.. This success was also due to the considerable part the affiliated PNR 
unionss played in teacher strikes in 1966 and 1969. 
Forr the fourth elections in 1973 the PNR had entered an electoral alliance with 
thee NPS, the PSV and the KTPI, called the Nationale Partij Kombinatie (Na-
tionall  Party Combination). These elections were won by the NPK and a gov-
ernmentt was established in which nationalists held three ministerial positions. 
Duringg the electoral campaign the issue of independence had not been put for-
wardd as a theme, probably for tactical reasons. Nevertheless mere were enough 
indicationss that PNR would make every effort to achieve independence in the 
newlyy started governmental term. Also in the NPS, voices requesting independ-
encee were gradually becoming louder. In his government policy statement Prime 
Ministerr Arron said that Suriname would be independent no later than at the end 
off  1975. The VHP, which was now put in the opposition, did not (yet) want in-
dependence,, because they feared Creole dominance, which could possible result 
inn racial tensions. The desire of the government of Mr Arron to realise Suri-
name'ss independence developed parallel to the opinion of the Dutch government 
off  drs. Den Uyl to complete the de-colonisation process in the West. The ambi-
tionss of the government of Mr Arron to achieve Suriname's independence did 
nott encounter the slightest obstacle. On the contrary, the Netherlands were very 
forthcomingg and offered their co-operation in various areas. The technical as-
pectss of the legal preparations of independence were pre-eminently led by ex-
pertss connected with the NPS. The PNR had littl e influence on the course of 
affairs. . 
Thee opposition party VHP, attempted to stop the transfer of sovereignty by par-
liamentaryy as well as non-parliamentary means. They published a memorandum 
withh ten critical items or matters that they thought had to be arranged before the 
transferr of sovereignty. Despite the initially explicit contradictions between the 
governmentt and the opposition, a number of very important requests from the 
oppositionn were complied with, after which the transfer of sovereignty took 
placee in full harmony on 25 November 1975. When the transfer of sovereignty 
wass achieved the implicit tension between the PNR and the conservative wing of 
thee NPS came to the surface. The latter group was convinced that the PNR was 
farr too pretentious and was in the process of winning over the NPS electorate. 
Moreover,, according to this group the influence of the PNR in the coalition was 
disproportionatelyy high compared with its electoral input. The controversy be-
tweenn the two coalition partners aggravated during the division of seats for the 
electionss to be held in 1977. The negotiations between the parties came to a 
completee standstill, their mutual distrust was growing and the board of the NPS 
decidedd to enter the election without the PNR. The PNR did not obtain any seats 
inn the parliament. This electoral defeat affected Eddy Bruma so badly that he 
decidedd to give up the leadership of the PNR. Within the PNR a power struggle 
developedd regarding party leadership and the policy to pursue. One group pro-
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posedd to start a coalition with left-wing parties, whereas another group wanted 
too link up with the VHP. The PNR had become adrift and it soon fell apart. Later 
aa number of PNR supporters, particularly the officers related with the trade un-
ions,, established the Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) (Surinamese La-
bourr Party) under the leadership of the "uncrowned'*  crown prince of the PNR, 
Fredd Derby. When the PNR fell apart, the nationalists lost their institutional 
frameworkss and they became disoriented. One last time the nationalists had an 
influentiall  task during the formation of the first civil cabinet after the military 
coupp of 25 February 1980. The jurist F. Leeflang and E Bruma, who had given 
legall  advice to the striking military personnel, were asked to take charge in 
formingg the new government after the coup. They formed a government with a 
clearlyy nationalistic character, presided by Mr H Chin A Sen, by profession a 
medicall  specialist for internal diseases. 
Thee results of the military coup are not covered in this study, which leaves the 
possiblee nationalistic aspects of the military regime outside the scope of mis 
study. . 
Inn literature on this topic it is often stated that nationalism aims at nation build-
ingg in a certain territory, based on the belief in the nation's own ability and the 
commonn will to carry on as one people. We have to recognise that thee PNR paid 
littl ee or no attention to the aspect of nation building. The nationalists were 
stronglyy focused on the realisation of constitutional independence, which they 
consideredd to be conditional for realisation of nation building. They did not have 
anyy plans, ideas or concepts for the period after the achievement of independ-
encee concerning the nation building aspect. Because of this they were empty-
handedd after the realisation of independence, they had no political themes or 
goals.. They also had the simple belief that nation building was an autonomous 
processs that would develop by itself after independence. The challenge of nation 
buildingg was in fact insufficiently noticed, or even hardly noticed al all, by the 
Surinamesee nationalists. Nation building is now the challenge for the future of 
Suriname. . 
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Sinta a 

AA koko tema fu a disertasia disi na a bigin nanga a fasi fa ini Sranan a 
nasyonalismuu grokon èn lolo-opo. Wi stuka fa a nasyo-prakseri disi teki waka 
nangaa fa a orgawroko feni presi, osortu sosyal reaksi opo ede èn na osortu fasi a 
prakserii  disi yepi tyari srefidensi nanga wan tru nasyonal firi fu a Sranan pipel 
konn moro krosbey. 
Sobunn ini a masra-skrifiwroko disi wi aksi: 
•• fa a Sranan nasyo-prakseri bigin èn fa a waka en pasi moro fara ini a fasi fu 

denki,, wroko nanga orga; 
•• fa a Sranan libi-makandra piki na tapu a nasyo-prakseri disi; 
•• san a nasyo-prakseri tyari ini kurkuru fu meki srefidensi doro èn fu panya 

wann nasyofiri na mindri a Sranan pipel. 
Denn aksi disi anda den wrokodu fu den nasyoman nanga a grokon èn lolo-opo fu 
aa Sranan nasyo-prakseri ini Sranan nanga Holland, a fasi fa a Sranan pipel piki, 
nangaa fa a srefidensi kisi skin. 
Inii a disertasia disi mi e skrifi abra a (Sranan) nasyo-prakseri. Bifo mi teki a 
wrokoo disi na anu, mi proberi fu fiustan a nasyo-prakseri ini tra kontren moro 
krin.. So meki mi leysi wan speri buku fu gi wan leti deskripsi fu san wi e kari 
nasyo-prakseri.. Sofasi wi ben kan gi wan moro fini èn leti definisi fu a Sranan 
nasyo-prakseri,, leki wan spesrutu fasi fu a moro generali nasyo-prakseri san wi e 
sii na ini tra kontren fu grontapu. 
AA la-na-ala a ben dangra fu gi wan apropi deskripsi fu san wi e kari nasyo-
prakseri,, bika a denki disi no e sori wan fesi nomo, ma a e kenki bodoy fu 
kontren-na-kontren. . 
Inii den Nyun Kondre fu Grontapu (NKG; sobun "Derde Wereld" kondre) a 
nasyo-prakserii gro sey na sey nanga broko katibo, lusu kwineri, nanga 
srefidensi.. Baka a Alakondre Kwari II ("W.O-II"), nasyo-prakseri ben de wan 
prensparii sani ini broko katibo ini tra kontren ini grontapu leki, Afrika, Asia 
nangaa Karibia. Ini den Nyun Kondre disi a nasyo-prakseri spesrutu ben feti a 
koloniall basya-fasi, sobun kwineri, ini politik, ekonomiya nanga sosyal-fasi. 
Solekii ini furu tra Nyun Kondre, fu eksempre ini wi Karibia-kontren, a Sranan 
nasyo-prakserii ben abi tu sey: wan kulturu sey nanga wan politik sey; den tu sey 
disii e tuka èn sontron srefi e moksi makandra. 
Inii Sranan, ten-na-ten kaba strey ben de fu broko katibo, basya-fasi, nanga ala 
kwineri,, ma wan gronprakseri fu tay na strey disi, ben manken èn sotu a sey fu a 
trutruu srefidensi fu Sranan no ben de na teri ete. 
Inii den yari 1930 Anton de Kom tyari a flambo èn sosrefi prani a radikal politik 
nasyo-prakserii moro dipi. A programa fu De Kom poti leki a fosi wroko fu du, 
wann alakondre, sobun nasyonal d.w.t. trutru srefidensi gi Sranan: fii sondro 
kondisi,, sondro kwineri fu dorosey kondre, spesrutu Holland. 
Antonn de Kom no tan langa nofo ini Sranan, someki a no seti wan orga di ben 
kann brasa a heri pipel. Moro ogri srefi, lantisey represi nanga kwineri dyèns ala 
politikk sekseki nanga kesekese èn sosrefi tu skotu sosyal degedensi. A hebi 
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kwinerii  ini a Alakondre Kwari II meki taki a radikal politik nasyo-prakseri fu 
Dee Kom no ben kan beti gron dipi nofo na ini Sranan. 
Wann pisi ten ben pasa baka a Alakondre Kwari II, bifo wan moro modra sortu 
politikpolitik  nasyo-prakseri sori fesi baka ini Sranan. A esensi fu den prakseri disi: 
wann destina, wan streyfon, èn sosrefi resisteri kolonial kwineri. 
Naa bakaten ru a Alakondre Kwari II (1940-1945) a Krioro elite kisi bribi taki 
Sranann kan sorgu en eygi insey afersi sondro furu ekonomiya asisteri komopo fu 
Hollandd sey. 
AA bribi disi bori kon tron wan modra politik nasyo-prakseri di ben wani 
reformerii  a konstitusi sondro fu broko wagi nanga Holland. A prakseri disi beti 
gronn ini Sranan moro esi èn moro dipi leki a radikal nasyo-prakseri di Anton de 
Komm ben tyari. 
Fuu seti otonomiya in eygi insey afersi wan leti fasi, wan orga kari "Unie 
Suriname""  ben si krin ru dey tapu 11 maart 1943. Unie Suriname ben wani moro 
otonomiyaa sondro fu komoto ini a bere ru a Kownu Kondre. A orga disi ben 
modraa èn so a no ben tyari wan radikal efü refo nen.Na kontrari, den fesiman fu 
Uniee Suriname ben wani negosi èn naki wan-wan futu kon miti wan akruderi fa 
ruu seti inseykondre afersi. 
AA orga disi kisi wan pendanti ini a "Hindostaans Javaanse Centrale Raad" 
(HJCR),, di opo ru promotu den politik èn sosyal afersi ru Hindustani nanga 
Jampaneysi.. Berepikin fu den kontraktanti ben frede nomoso taki den malata fu 
Uniee Suriname no ben sa fringi ay nofo tapu den afersi. 
AA Centrale Raad disi, nanga Clemens Ramkisoor Biswamitre leki edeman, ben 
wanii  tyari wan ala-na-lontu flogosten okasi gi ala borgu di lepi na yari, èn so 
moroo fara tu proporsyona representi nanga eygidu ini ala insey afersi fu a 
kondre. . 
AA kulturu nasyo-prakseri grokon leki reaksi tapu a asimilasi politik di lanti ben 
trusuu baka di katibo keti ben koti. Bakrakondre sey poti na den ede taki den 
fostenn srafu nanga den berepikin no ben abi wan eygi kulturu. Sobun 
bakrakondre-kulturuu ben sa fiti  den moro bun (Wi kari dati asimilasi-politik). 
Juliuss Koenders nanga Henny de Ziel ben de den dyadyaman fu a kulturu nasyo-
prakseri.. Den ben wani taki ala Krioro-sma musu leri baka fu lespeki densrefl 
nangaa den eygi kulturu, rutu nanga tradisi, di den leri fu afrontu ini a 
asimilasipolitik. . 
Granmann J.C.Kielstra (1933-1944) broko wagi nanga a asimilasi politik. A 
brokoo disi tyari tranga mandi na a sey fu den malatasma. Den no ben wani no 
wann enkri kenki ini a asimilasi politik di ben gi den someni status nanga powa 
inii  a kondre. 
Denn moro blaka skin krioro ben firi a kulturupolitik yoko moro tranga leki 
Hindostanii  nanga Jampaneysi. 
Antonn de Kom, Julius Koenders nanga Henny de Ziel na wansey, e representeri 
wann moro dyadya efu radikal sortu politik nanga kulturu nasyo-prakseri, aladi na 
traseyy Unie Suriname nanga HJCR kon tron a bere fu ala den nyunten politik 
partii  di ankra na wan moro modra nasyo-prakseri. 
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Bakaa a Alakondre Kwari II stukaman nanga wrokoman fit Wie Eegie Sanie ini 
Holland,, nanga Eddy Bruma leki edeman, opololo a gronprakseri fu Julius 
Koenderss go moro fara. 
Tuu bigi politik parti, NPS nanga VHP, partisiperi ini difrenti Lontu Tafra 
Konfrensii  (LTK) èn sofasi yepi tyari moro otonomiya ini eygi afersi kon gi 
Sranan.. Ini a yari 1954 den LTK resulteri ini wan nyun "Statuut voor het 
Koninkrijkk der Nederlanden". 
Inii  Wie Eegie Sanie (WES) a kulturu nasyo-prakseri opololo go moro fara. 
Denn yari 1950 kon si wan moro politik aktif èn fayadyan WES baka di wroko 
barii  taki wan LTK ben sa ori pe Holland, Sranan nanga Krusow (NA) ben sa 
wanii  seti wan nyun Statuut. 
Namkuu Sranan nasyoman ini Holland no ben agri nanga a konsept Statuut, bika 
denn ben si dati leki wan neokolonial papira plakati. Den ben preferi trutu 
srefidensii  noso wan dominon status gi Sranan soleki, a model ini den Ingrisi 
kondre.. Ma disleysi a moro modra nasyo-prakseri wini a fraga. Sranankondre 
kisii  wan pisi otonomiya, aladi lantiwroko-kantoro leki defensi nanga dorosey 
afersii  tan ini anu fu Holland. 
Maa ala den ten disi, a politik konstitusi wroko lolo go moro fara èn so, tefukaba, 
denn radikai nasyoman wini a strey nanga di, tenalanga, Sranan kisi srefidensi. 
Inii  Holland a kulturu nasyo-prakseri no tan sidon na wan presi. Baka di Eddy 
Brumaa lusu gowe na Sranan a kulturu nasyo-prakseri feni en tanpresi èn so lolo 
opoo ini wan nyun orga nanga a sèm nen. Bigin-bigin ala wrokodu fu Wie Egie 
Saniee ben span tapu kulturu en spesrutu fu opo èn sosrefi lespeki den kulturu 
nangaa fosten tradisi fu wi afo. 
Wiee Egie Sanie no tan sondro wan pisi pornen fu di den kari en wan kodokodo 
Krioroo sani. 
Alaa ay ben kan si taki moro furu fu den Wie Eegie Sanie-bakaman ben de 
Krioro.. Ma fu taki sani krin, den nasyoman proberi fu tyari tra etnik grupu leki 
Hindustanii  nanga Jampaneysi ini a kulturu wroko èn prakseri. Namku 
Hindustanii  ben interpreten a kulturuprakseri leki wan Krioro sani, sobun wan 
nyunn sortu asimilasi politik. Hindustani preferi fu hori èn tyari den eygi kulturu 
goo moro fara. Nasyoman fu den sey feni taki den Hindustani wani isoleri den 
srefii  ini den "dorosey" kulturu sondro fu teki prati ini a bradi Sranan kulturu. 
Nasyoman,, fu taki sani nanga leti, no ben sabi èn firi nofo a komplèks tringi fu a 
multi-etnikk libimakandra; sosrefi tu den si densrefi tumsi gaw leki den kodo 
Sranann kulturu dyaktiman. 
Awansii  fa wi dray luku den problema disi, wi kan kari ala den du wan Sranan 
nasyo-prakseri,, bika a ben tay na a Sranan doti èn ben wani bondru ala difrenti 
etnikk gropu fu Sranankondre. 
Politikk nasyo-prakseri ini Sranan, no opololo ini wan radikai noso refofasi. Den 
tuu moro importanti politik parti NPS (Krioro) nanga VHP (Hindustani) ini 1958 
kruderii  fu wroko makandra ('Verbroederingspolitik") fu promotu moro bun 
manspasii  gi Krioro nanga Hindustani. 
VHPP ben wani protèksi èn so den wroko skowru-na skowru nanga Holland. 
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Tapuu 1 september 1961 wan nyun "Partij van de Nationalistische Republiek" si 
krinn fu dey fu realiseri den politik prakseri fu den nasyoman d.w.t nasyonal 
srefidensi.. Furu nasyoman no ben breyti nanga a politik pasi disi. A ten no ben 
lepii  ete èn -so den prakseri waka- den nasyo-denki ben kan realiseri moro betre 
iniNPS. . 
PNRR ben wani tyari kenki kon ini Sranan leki wan parti nanga wan bun orga èn 
sosrefii  wan kankan nasyonal libilin . Eddy Bruma fanga a Sranan nasyo-prakseri 
inii  wan pikin buku kari "De opmars van het nationalisme". Tu yari na baka di a 
partii  opo PNR teki prati ini ferkisen. Ma a nyun parti kisi bigi porinen: den 
feyantii  kari den "kommunist". A parti no wini no wan enkri sturu ini parlementi. 
Naa baka dati PNR kenki strategi: den suku afiliasi nanga tra masa-orga soleki 
wrokomann sindikal (wrokoman orga). PNR-kader opo nyun sindikal èn poti 
densrefii  leki fesiman ru trawan di ben de kaba. A strategi disi tyari froktu gi 
PNR,, d.w.t tyari furu wini kon. PNR partisiperi ini a ferkisen fu 1969 èn parti-
liderr èn edeman Eddy Bruma wini wan parlement bangi. A asisteri di den ben gi 
skoromeystrii  di ben saka wroko ini 1966 nanga 1969 yepi PNR kisi furu sten. 
Inii  a difiitu ferkisen (1973) PNR partisiperi ini wan kombinasi nanga NPS, PSV 
nangaa KTPI, di den kari "Nationale Partij Kombinatie" (NPK). NPK wini a 
ferkisenn disi en PNR feni bangi ini a nyun Lanti nanga dri ministri. 
Srefidensii  tori no ben meri ini a ferkisenstrey, so a taktik ben wani. Ma nofo 
indikasii  ben de taki PNR ben sa wroko tranga tu realiseri srefidensi ini a nyun 
Lanti.. Sosrefi ini NPS tu moro nanga moro sten opo karii  fu srefidensi. 
Inii  a Lanti Boskopu gi Kondre premier Arron bari wroko taki Sranan sa kisi 
srefidensii  fosi a kaba fu a yari 1975. VHP, a ten disi wan oposisi parti, no ben 
wanii  srefidensi kweti-kweti. Den ben frede Krioro ben o domineri a kondre èn 
etnikk kesekese ben o panya opo. 
Maa premier Arron, nanga en Lanti, nomonomo ben wani srefidensi èn sosrefi 
drss J. Den Uyl, ede-ministri fu Holland ben wani lusu a kolonial-relasi nanga 
denn kolonikondre ini "de West". Na so den aspirasi fu Arron no tuka nanga 
dyènss na no wan sey. Na kontrari, Holland waka miti Sranan na ala fasi èn 
sosrefii  pramisi ala sortu yepi di ben sa de fanowdu baka srefidensi. 
Alaa den tèknik legal prepareri wroko ben de moro furu na ami ru NPS expert. 
PNRR anu no wegi hebi ini den afersi disi. Oposisi parti VHP proberi fu tapu a 
srefidensii  proses insey -èn sosrefi tu na dorosey- fu parlementi. Den publiseri 
wann memorandum nanga tin item di ben musu seti bifo srefidensi ben kan kisi 
denn primisi. Na baka di den sani disi arangeri, srefidensi si krin fu dey tapu 25 
novemberr 1975 sondro trobi, nanga switi harmoni èn sosrefi bigi brasa. 
Bakaa a srefidensi boda wan mandi-mandi kon fadon na mindri PNR nanga a 
moroo owru tayhori sey fu NPS. A tayhori sey disi ben feni taki PNR ben kon 
kisii  bigi mofo, bigi memre èn sosrefi tumusi furu makti ini a koalisi. Na so tu 
mofokorantii  bari taki PNR e suku fu naki NPS na ondro. 
AA kesekese disi tyari trobi ini den negosi fu prati bangi ini parlementi baka a 
ferkisenn fu 1977. Na tori bori kon tron wan sortu kunu, someki den tu parti 
brokoo wagi. NPS go na ini a ferkisen sondro PNR. PNR lasi a ferkisenstrey 
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ondroyan.. Den no wini no wan enkri bangi srefi ini a partementi. Eddy Bruma 
firifiri  a hebi fika, someki a saka leki edeman fu PNR. 
Inii  PNR now wan toko broko suma sa tron edeman èn sotu osortu politik pasi fu 
waka.. Wan grupu ben wani bigin wan koalisi nanga tra "refo" parti, trawan ben 
wanii  wroko makandra nanga VHP. PNR bigin waka wadyawadya someki, 
tefukaba,, a parti kon broko panya. 
Wantuu PNR-man, spesrutu fu a wrokoman sindikal sey, opo wan nyun parti kari 
"Surinaamsee Partij van de Arbeid". Fred Derby- "kayana granman" ondru 
Bruma-- tron parti-lider nanga edeman fu a nyun parti. 
Bakaa di PNR fadon panya den nasyoman lasi ala orgastrukturu, lasi den politik 
pasi,, someki den fadon ini wan bigi bruya. 
Wann enkri tron ete den nasyoman kisi wan okasi fu tyari politik frantwortu: den 
srudatii  fu a "coup" fu 25 februari 1980 aksi mr. F. Leeflang nanga mr.E.Bruma, 
dii  leki afkati ben gi srudati ray ini den problema, fu yepi seti wan nyun borgu 
Lanti. . 
Wann internist, na-nen datra Henk Chin A Sen, tron ede-ministri fu a nyun 
kabinett di ben ankra na a nasyo-prakseri fu PNR. 
Inii  a disertasia disi mi no stuka moro fara san pasa ondro a regim fu den srudati. 
Somekii  mi no analiseri a du nanga a denki na srudati sey. 
Literaturuu leri wi taki nasyo-prakseri wani bow wan eygi pipel tapu eygi gron. 
Inii  wan nasyo-prakseri ala bribi didon ini a eygi krakti fu a pipel èn sosrefi a 
trangaa wani fu tan libi nanga makandra tapu wan pisi doti. 
Wii  now kan konkluderi taki PNR no du furu wroko nofo fu bow Sranan kon 
tronn wan pipel. Den nasyoman ben fokus nomo tapu srefidensi, san den ben si 
lekii  wan prenspari kondisi fu grotron wan pipel tapu wan pisi Sranan gron. Den 
prakserii  no ben frey moro hey. Den no ben abi nowan sortu plan, prakseri, lastan 
konsepsii  fa fu seti a pipel baka di srefidensi kon doro. Someki baka di den 
realiserii  srefidensi den tan nanga leygi anu sondro wan kodo politik tema, den 
noo ben sabi now san fu du moro fara. 
Naa sosrefi tu den ben prakseri taki bow wan pipel (nation building) ben sa waka 
srefitirii  sondro span, baka te srefidensi ben doro. 
Denn nasyoman ay no ben opo nofo fu si èn sosrefi fu adres a problema fu 
"nationn building". . 
Disii  now, fu gro kon tron wan pipel, sa de a moro bigi tyalensi gi a kondre ini 
denn nyun ten di e kon. 
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Bijlagee I. Vertalingen van het Sranantongo naar  het 
Nederlands s 

Opdrachtt  (pagina i) 

Sranantongoo Nederlandse vertaling 

Fuu memre papa Koenders, oom Wim Bos 
Verschuur,, Clemens R. Biswamitre nanga 
alaa den sma di waka a pasi san den sori. 
Spesrutuu w'e memre Masra Eddy Bruma, di 
sintaa kon na wan den gronprakseri fu Bos 
Verschuurr nanga Koenders fu yepi tyari 
Srefidensii  kon gj Sranan 

Terr nagedachtenis aan papa Koenders, oom 
Wimm Bos Verschuur, Clemens R. Biswami-
tree en alle mensen die in hun voetsporen zijn 
getreden.. In het bijzonder gedenken we mr. 
Eddyy Bruma, die een synthese heeft ge-
brachtt van het gedachtengoed van Bos Ver-
schuurr en Koenders en daardoor mede de 
onafhankelijkheidd van Suriname heeft ge-
realiseerd. . 

Hoofdstukk 2 (pagina 32 en 35) 

Sranajitaagoo Nederlandse vertaling 

Yuu kan kibri yu granmama, ma yu no kan 
kibrii  en koso-koso. 

(Koenders) (Koenders) 

Jee kunt wel je grootmoeder verbergen, maar 
niett haar hoestbuien. Het wezenlijke van 
iemandd kun je niet verborgen houden of 
onderdrukken. . 

Hoofdstukk 2 (pagina 34) 

Sranantongoo K ^ ^ l ' l ^ ^ y ^ J l ? ^ 0 ^ . 

Tee leki na dey fu tide furu furu Nengre de, Tot vandaag zijn er veel negers, die hun 
dii  lasi lespeki fu den srefi, dati nanga prisiri zelfrespect hebben verloren, waardoor ze 
denn e teki afrontu fu trawan, di e luku den zich gemakkelijk laten beledigen en door 
alss niet vol anderen "als niet voor vol" worden aange-

(Koenders)(Koenders) zien. 
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Hoofdstukk 2 (pagina 36) 

Sranantqngoo N^er ten^eye i ^ l i n g 

Noo trowe joe granie, lespekie joe srefïe! Verwerp hetgeen je bent niet, respecteer je 
(Koenden)(Koenden) zelf! 

Hoofdstukk 2 (pagina 37) 

Sranantoiigoo Nederlandse yertaUnj^ 

Njann boen njanjan, 
Weriee biegie pranpran, 
Driengiee bierie, 
Mekiee moi wiewierie, 
Efiee karakter mankerie, 
Efiee joe lespekie joe serie 
Srafoejoee satan, 
Awansiee joe de wan frieman, 
Tee joe lespekie joe lasie, 
Trawann sa tan joe basie. 

(Koenders) (Koenders) 

Zelfss als je lekker eet 
jee modieus kleedt 
jee geniet van bier 
jee tooit met een mooi kapsel 
alss het je aan karakter ontbreekt 
alss je je respect verpand 
Zall  je slaaf blijven, 
ookk al ben je vrij 
Alss je je respect verliest 
zullenn anderen voorgoed over je heersen. 

Hoofdstukk 2 (pagina 37) 

Sranantongoo Ned^edandse yertaüng 

Wiee Tongo 
Sranan,, wie lobie joe foe troe, 
Pee tongo de, die swietie lekie joe! 
Maa wansie trawan de, na joe wie wanie, 
Biekaa joe na Sranan, 
Wiee Eegie Sanie 

(Koenders) (Koenders) 

Onzee taal 
Surinaams,, we houden waarlijk van je. 
Waarr is er een taal, die zo schoon is als jij ? 
Maarr al zijn er andere talen, ik wil jou spreken. 
Wantt ji j bent het Surinaams, 
Onss erfgoed 
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Hoofdstukk 2 (pagina 39) 

Sranantongoo N^??^^??^ 1?? ] ^ -

Inn memoriam Brada Kocnders 
Naa wan kowru mamanten fu bigidreiten 
Fostenn yari baka sraf ten 
Wann fu den koni pikin fu eigi kondre 
Tek'' koiri fu fanga winti loktu en ati 
Naa ondro den bigi amandra bon fu watrasei 
Wann safri groskin mek' a tanapu 
Fuu si fa srananliba e sribi na baka sei 
Wawann presi den fisi e dyonpo prei pabro 
Sondroo fu prakseri pe libi didon 
Tenn fu ten a e si kruyara 
EE buku watra nak' pari pasa 
Nangaa nengre lek' botoman 
Goo suku den sowtu fu pasa na dei 
AA soktu pur' ebi na ati 
Maa watr'ai no sribi na baka fu fadon gi doti 
Nangaa tap'mofo a prakseri wan ten sa doro 
Denn nengre frustan sa opo 
Maa no lasi skin fu iti ai na loktu 
Pee mama bere pikin e sribi fu tru 
AA si fa den difrenti worku nanga krinfesi 
Denn kenki speri fu drifi gwe p'kin p'kin go kibri 
Naa baka sonfesi fu trowe dungru libi na baka 
Onfruwaktii  wan Gadofowru frei pasa en yesi 
AA froiti  lobi brada no sari nanga geme 
Wandeii  te yu yeye sa s'don 
AA baka den worku di anga so hei 
Sranann kondre sa prodo nanga en eigi tongo 
Mekii  yu engelskin firi bun 

Uit:: Spiegel van de Surinaamse poëzie 
(J.(J. Schouten-Elsenhout) 

Inn memoriam Broeder  Koenders 
Hett is een frisse ochtend in de grote droge tijd 
Luttelee jaren na de slaventijd 
Alss een heldere zoon uit eigen land 
Eenss wandelen gaat om in de buitenlucht 
onderr de grote amandelbomen langs de Waterkant 
dee zinnen te verzetten 
Plotss staat hij stil met lichte huiver 
Dee Suriname rivier ligt ginds verstild 
Speelss duikelen vissen onbekommerd op en neer 
Zoo zorgeloos levend en onbevangen 
Hijj  ziet korjalen van tijd tot tijd 
snell  over het water schieten 
Enn op de slagen van de pagaai de wateren doorklieven 
Aann boord de negers volgepakt 
Zijj  gaan op zoek naar leeftocht voor de dag 
Eenn zucht van bevrijding welt uit het hart 
Maarr stille tranen zijn aan de grond nooit 
verspildd noch vergeten 
Hijj  mijmert stil over de dag die eens zal gloren 
Enn de negers tot inzicht brengen zal 
Aarzell  nu niet de blik omhoog te richten 
Waarr het eigen kind in de moederschoot nog 
slaaptt in diepe rust 
Hijj  ziet het spel van de lichte wolken 
Buitelendd zoeken zij een schuilplaats op 
Enn verdwijnen als donkere schaduwen stilaan 
achterr de zon 
Plotss scheert een Gadofowru langs zijn oor 
Niett treuren en zuchten lieve broeder zo fluit  het 
Eenss als jou geest tot rust zal zijn gekomen 
Achterr de hangende wolken heel hoog 
Zall  Suriname pronken met zijn eigen taal 
enn ji j als Engel daarboven glimlacht vergenoegd 

Vertaling:Vertaling: Edgar Campbell 

315 5 



Hoofdstukk 2 (pagina 42) 

Srananjtongo o 

Srefidensi i 
joee sab na makti 
foee den omen-omen jar-hondro 
naa joe baka, 
d'ee kwinsijoe siri 
goo na den somen-somen jar-hondro 
naa joe fesi? 

pipel, , 
eff  joe lek na oni foe lé 
t'aa kon lai joe chromosomo srefi, 
osortt wini sa de 
n'ajari-kaba? ? 

naa baka den moen 
d'ee sroiti na jari 
trawann de opo 
foee gi jesi 
naa wan njoen kari. 

pipel, , 
kaserii  joe srefi 
bifoo wan njoen santa sweri 
saa boro na joe mofo boeba 
konn na doro. 

pipel, pipel, 
kaserii  joe srefi 
bifoo wan njoen tan-makandra 
saa span grontapoe 
-- te foe priti -
nangaa wan redi tamara. 

(Trefossa) (Trefossa) 
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Nejde^r l̂ancbee ver^lJnĝ  

Zelfstandigheid d 
beseff  je de macht 
vann de vele, vele eeuwen 
diee achter je liggen 
diee je dwingen te denken 
aann de vele, vele eeuwen 
diee nog komen gaan? 

volk, , 
alss je de honing van de leugen hebt 
gesmaaktt en zelfs je chromosomen ervan 
zijnn doordrenkt wat zal dan de winst zijn 
aann het eind van het jaar? 

aann het eind van de laatste 
maandenn van het jaar 
volgenn er anderen 
omm gehoor te geven 
aann de roep van een nieuwe tijd. 

volk, , 
stell  je nu open in afwachting 
vann een nieuw heilig verbond 
datt zich door jou lippen 
krachtigg openbaren zal 

volk, , 
stell  je nu open in afwachting 
vann een nieuwe samenleving 
diee de wereld zal vervullen 
-- tot barstens toe -
mett de rode gloed van morgen 

Vertaling:Vertaling: Edgar Campbell 



Hoofdstukk 2 (pagina 43) 

Sranantongoo N^er la j i ^yer ta lm g 

Bro o 
noo por mi prakseri nojaso, 
noo kari mi foe loekoe no wan pe, 
tidee mi ati troesoe mi foe go 
tee na wan tiri kriki, farawe. 

noo tak na Ion mi wam Ion gowe 
foee di mi frede stre en kre nomo, 
maa kondre b'bari lontoe mi so te, 
sann mi moe doe? mi broedoe wani bro. 

naa kriki-se dien kondre mi sa si, 
pee ala sani moro swit lek dja 
enn skreki-tori no sa trobi mi. 

Tee m'drai kon baka sonten mi sa tron 
wann pkinso moro betre libisma, 
dii  sabi lafoe, sabi tja fonfon. 

(Uit:(Uit:  Spiegel der Surinaamse poezië) 

Rust t 
stoorr niet mijn denken op dit ogenblik, 
roepp mij nu niet om waar dan ook te kijken, 
vandaagg drijft mij m'n hart te gaan 
tott aan een stille beek, ver weg. 

zegg niet dat ik wegvluchten wil 
uitt vrees voor strijd slechts en geween, 
maarr rondom mij zovéél rumoer, 
watt moet ik doen? Mijn bloed wil rust. 

daarr bij de kreek zal ik 't droomland zien, 
waarr alles zoeter is dan hier 
enn waar geen schrikverhaal mij hind'ren zal. 

alss ik teruggekeerd zal zijn, misschien ben 'k 
dann een beetje beter, ander mens geworden, 
diee lachen kan, en slaag kan dragen. 

(Vertaling:(Vertaling: Michel Berchem) 

Hoofdstukk 2 (pagina 43) 

SranMitongoo Nederlands 

M'ee kre foe bromki 
M'ee kre foe bromki masi na ini knopo, 
moesdee f den prodo srefi den no si. 
M'ee kre foe lobi di no loesoe opo, 
enn f di nowan kon sabi ati f mi. 

joee kon, mi firi-ma m'no taki bi. 
fra-fraa mi si j ' e drai gwe sondr' opopo: 
naa baka sjatoe kori m'doekroen pi 
naa tego sombra pe mi sari kmopo 

Soo lek wan fowroe di sidon na he 
goo wiki pranpan: mindrineti krin, 
aa denk a de, afringi froiti  kon, 
Maa te f te doro moemoe f ai fadon, 
aa doengroe baka: soso wan toe lin 
ff  wan safri kragi meri bon tapse 

Ikk  ween om bloemen 
Dee ween om bloemen in den knop gebroken 
Enn vóór den ochtend van haar bloei vergaan. 
Ikk ween om liefde, die niet is ontloken, 
enn om mijn harte dat niet werd verstaan. 

Gijj  kwaamt, en 'k wist -gij zijt weer heenge--
gaan. . 
Ikk heb het nauw gezien, geen woord gesproken: 
Ikk zat weer roerloos nè dien korten waan 
Inn de eeuwge schaduw van mijn smart gedoken. 

Zooo als een vogel in den stillen nacht 
Opp ééns ontwaakt, omdat de hemel gloeit, 
Enn denkt, 't is dag, en heft het kopje en fluit, 
Maarr eer 't zijn vaakrige oogjes gansch ontsluit, 
Iss het weer donker, en slechts droevig vloeit 
Doorr 't sluimerend geblaarte een zwakke klacht. 

(Willem(Willem Kloos) 
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Hoofdstukk 3 (pagina 66) 

Sjranajntongoo Nederlandse vertaling 

Wann dey mi sa dede, Eens zal ik sterven, 
noo wan s'ma sabi oten. niemand weet wanneer. 
Enn mi no sabi ope. En ik weet niet waar. 
Maa mi winsi taki. Maar ik hoop, 
TeTe a dey sa kon. dat als het moment is aangebroken, 
Sranangronn sa teki mi. de Surinaamse grond me zal ontvangen en 
Enn blaka anoe sa beri mi zwarte handen me zullen begraven. 

(Nola(Nola Hatterman) 

Hoofdstukk 3 (pagina 66/321) 

Sranantongo o 
Libi-lin ss fu Wie Eegie Sanie: 
1.. Mi wani leri disiplin fu di mi kondre abi in fanodu. 
2.. Mi wani feti fu mi Sranan Kulturu. 
3.. Mi no sa taki wan tra tongo pe mi kan taki Sranantongo. 
4.. Mi no sa teki no wan fasi fu diskriminasi. 
5.. Mi pina, fraga, nanga fragasingi sa santa gi mi. 
6.. Alasuma fu na konmakandra sa de brada di din sa yepi pe din kan. 

(Wie(Wie Eegie Sanie) 

^^®*knj|sjeyertaiiiig _ _ 
Leefregelss van Wie Eegie Sanie: 
1.. Ik wil discipline leren, omdat mijn land dat nodig heeft. 
2.. Ik wil strijden voor mijn Surinaamse cultuur. 
3.. Ik zal geen andere taal spreken, als dat in het Sranantongo kan. 
4.. Ik zal op geen enkele wijze discriminatie toestaan. 
5.. Mijn wapen, vlag en volkslied zijn mij heilig. 
6.. We zijn allen broeders die elkaar waar mogelijk zullen helpen. 
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Hoofdstakk 3 (pagina 66/321) 

Sranantongo o 

Disiplienn foe Wie Eegie Sanie: 
•• Mie sa sorgoe takie mie noitie sa go latie na kroetoe. 
•• Iebrie leesie mie kon latie lekie wan kwartier mie sa habie foe pai wan paiman foe 

ƒ0,25. . 
•• Efie mi sa takie bakra tongo ofoe wortoe soso na ienie kroetoe mie sa pai wan paiman 

foee ƒ 0,25. 
•• Mi sa sorgoe takie mi sa go na ala kroetoe. 
•• Efie mie no sa kon moro lekie 3 leesie na kroetoe dan mie sabie takie wan hebie stra-

foee sa mietie mie. 
•• Mie sa sorgoe takie pe mie doro, mie sa horie mie srefie hee, foe noitie mi gie Wie 

Eegiee Sanie sjin. 
•• Mie sa sorgoe takie no wan enkrie presie pe mie sa doro mie sa takie dotie-takie. 
•• Mie sa sorgoe takie noitie san sa takie na kroetoe mie sa tjarie go na doro. 
•• Mie sa sorgoe takie mie sa respekie tra soema sanie foe din toe sa respekie: Wie Eegie 

Sanie. . 
•• Contribusie de ƒ 1,00 wan moen, ma ienie kroetoe monie de piekie toe. 

(Wie(Wie Eegie Sanie) 

.^^®c**Ji^®y®i^^js. . 

Disciplinee voor Wie Eegie Sanie: 
•• Ik zal er zorg voor dragen nooit te laat op de vergaderingen aanwezig te zijn. 
•• Als ik een kwartier te laat kom, zal ik een boete van ƒ 0,25 betalen. 
•• Als ik Nederlands spreek tijdens de vergaderingen zal ik een boete van ƒ 0,25 beta

len. . 
•• Ik zal er zorg voor dragen dat ik op alle vergaderingen aanwezig ben. 
•• Als ik meer dan drie keer verzuim de vergaderingen te bezoeken, zal ik een zware 

straff krijgen. 
•• Waar ik ook ben, ik zal mijn waardigheid hoog houden en Wie Eegie Sanie (ons 

erfgoed)) niet te schande maken. 
•• Ik zal er voor zorgen nergens ongepaste taal uit te slaan. 
•• Ik zal over hetgeen in de vergaderingen is besproken geheimhouding bewaren. 
•• Ik zal het erfgoed van anderen respecteren opdat ook zij Wie Eegie Sanie respecte

ren. . 
•• De contributie, die ook tijdens de vergaderingen zal worden geïnd, bedraagt ƒ 1,00 

perr maand. 

319 9 



Hoofdstukk 3 (pagina 70) 

Sranantongo o 

Mii  braka mama 
Naa tap'en bangi e dyonko, 
alaa pikin go sribi kaba 
Mii  owru mama, kon, opo go sribi 
mii  sab fa yu weri mama 

Noww fosi mi de si 
pee yu wiwiri e weti, 
enn den proy na ondro yu ay 
Kon,, mek mi grat den safri-safri 
fuu mek yu no wiki, mama 

Enn noya di y'e lafu na ini yu sribi 
m'ee si yu takru tifi , o lobi mama 
Kon,, wiki, go na yu bedi, 
yuu dyonko nofo kaba 

(Eddy(Eddy Brumq) 

Hoofdstukk 3 (pagina 88) 

Sranantongo o 

Gii  Konoe Willem bigi nem 
enn tjari tangi kom 
Komm singi switi, prijze hem 
AA doe wan bigi boen 
AA poti ala nengre fri 
AA poeloe wi na sjen 
AA diri konoe Willem dri 
Ohh Gado blessi hem. 

,^^erl?Jtds^yertaling ^ ^ 

Mij nn zwarte moeder 
Opp haar bank dut ze 
allee kinderen zijn al naar bed 
Mij nn oude moeder, kom wordt wakker en ga 
naarr bed ik weet hoe moe je bent, mama. 

Nuu pas valt het me op 
jee haren die grijs worden 
enn de plooien onder je ogen 
kom,, sta me toe ze zachtjes glad te strijken 
zonderr dat ik je wakker maak. 

Enn nu je in je slaap lacht 
ziee ik je lelijke tanden, o, lieve moeder 
kom,, wordt wakker, ga rustig slapen 
jee hebt reeds genoeg gedut. 

^iminmuuuimii  «*JI<MWIJIIIWIWWW ^ fmmw; 

Nejierjajiids ee vertaling. 

Eertt Koning Willem III 
enn breng hem grote dank 
Komm laten we vrolijk zingen en hem prijzen 
Wantt hij heeft iets zeer goeds gedaan 
Hijj  heeft alle negers bevrijd 
enn ons het schandvlek ontnomen 
Onzee dierbare Koning Willem III 
OO God, zegene hem. 
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Bijlagee II . Libi-lin s (leefregels) en huishoudelijke regels 
vann Wie Eegie Sanie 

A.. Libi-lin s (leefregels) van Wie Eegie Sanie484: 
1.. Mi wani leri disiplin fu di mi kondre abi in fanodu. 
2.. Mi wani feti fu mi Sranan Kulturu. 
3.. Mi no sa taki wan tra tongo pe mi kan taki Sranantongo. 
4.. Mi no sa teki no wan fasi fu diskriminasi. 
5.. Mi pina, fraga, nanga fragasingi sa santa gi mi. 
6.. Alasuma fu na komakandra sa de brada di din sa yepi pe din kan. 

B.. Huishoudelijke regels van Wie Eegie Sanie over  discipline: 
Disiplienn foe Wie Eegie Sanie: 
•• Mie sa sorgoe takie mie noitie sa go latie na kroetoe. 
•• Iebrie leesie mie kon latie lekie wan kwartier mie sa habie foe pai wan pai-

mann foe ƒ 0,25. 
•• Efie mi sa takie bakra tongo ofoe wortoe soso na ienie kroetoe mie sa pai 

wann paiman foe ƒ 0,25. 
•• Mi sa sorgoe takie mi sa go na ala kroetoe. 
•• Efie mie no sa kon moro lelde 3 leesie na kroetoe dan mie sabie takie wan he-

biee strafoe sa mietie mie. 
•• Mie sa sorgoe takie pe mie doro, mie sa horie mie srefie hee, foe noitie mi gie 

Wiee Eegie Sanie sjin. 
•• Mie sa sorgoe takie no wan enkrie presie pe mie sa doro mie sa takie dotie-ta-

kie. . 
•• Mie sa sorgoe takie noitie san sa takie na kroetoe mie sa tjarie go na doro. 
•• Mie sa sorgoe takie mie sa respekie tra soema sanie foe din toe sa respekie: 

Wiee Eegie Sanie. 
•• Contribusie de ƒ 1,00 wan moen, ma ienie kroetoe monie de piekie toe. 

4844 Ministeri e van Binnenlandse Zaken/BVD-archief. 
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•• Archief van het Rooms-katholieke Bisdom te Paramaribo 
•• Archief van de Evangelische Broedergemeente te Paramaribo 
•• Archief van het Parlement van Suriname te Paramaribo 
•• Het documentatiecentrum van het Surinaams Museum 
•• Het Rijksarchief te Utrecht waarin het Archief van de Evangelische Broeder 

Gemeente e 
•• Het Letterkundig Museum te Den Haag 
•• Het Instituut voor Sociale geschiedenis te Amsterdam 
•• Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam 
•• Sticusa archief ondergebracht in de Openbare Bibliotheek te Den Haag 
•• Ministerie van Binnenlandse Zaken: archief Binnenlandse Veiligheidsdienst 
•• Ministerie van Defensie: archief soevereiniteitsoverdracht Surinaamse defensie 

Dagbladenn en periodieken 
•• De Ware Tijd 
•• De Vrije Stem 
•• De West 
•• De Westindiêr 
•• De Banier van Waarheid en Recht 
•• Bonni doro 
•• De Koerier 
•• Nieuwsbrief van de PNR 
•• Foetoeboi 
•• Reflector 
•• Suriname 
•• De Surinamer 
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Lijs tt  geïnterviewde personen over  hun ervaring met het Surinaams 
nationalisme e 

Naam m 
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
6. . 
7. . 
8. . 
9. . 
10. . 
11. . 
12. . 
13. . 
14. . 
15. . 
16. . 
17. . 
18. . 
19. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
24. . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. . 

dr.. Roy Adama 
HenckArronn f 
Harraldd Axwijk 
Armandd Baag f 
drs.. Rabin Baldewsingh 
Rudyy Bedacht 
dr.. Ruud Beeldsnijder 
Armandd Bijlhout 
drs.. August Biswamitre 
mevr.. Ursy Boetius 
Armandd Bruma f 
mr.. Eddy Bruma f 
Louiss Burleson 
drs.. Frits Corsten 
drs.. Hein Eersel 
Fredd Derby f 
Eugènee A. Gessel 
Hugoo Kooks 
mr.drs.. Frits Moll 
Hugoo Overman 
Jackk Pinas 
mevr.. Yvonne Raveles-Resida 
Ronnyy Rens 
Haroldd Rusland 
dr.. Jules Sedney 
Theoo Uiterloo 
dr.. Eugene Th. Waaldijk 
mr.dr.drs.. Jnan Adhin f 
Dickk de Bie 
prof.dr.. Wilfried Roseval 

Land d 
Suriname e 
Suriname e 
Nederland d 
Nederland d 
Nederland d 
Nederland d 
Nederland d 
Nederland d 
Nederland d 
Nederland d 
Nederland d 
Suriname e 
Nederland d 
Nederland d 
Nederland d 
Nederland d 
Suriname e 
Nederland d 
Nederland d 
Suriname e 
Suriname e 
Suriname e 
Nederland d 
Suriname e 
Suriname e 
Suriname e 
Nederland d 
Suriname e 
Suriname e 
Suriname e 
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Bijlagee IV. Namenlijst van nationalisten 

Namenlijstt  van nationalisten in de beginperiode van Wie Eegie Sanie, KRA en 
NBS485 5 

Naam m 
Arnoldd (Nol) Abrahams f 
Harryy Adney t 
Nitaa (Kid) Amelo 
Desiréé Amstelveen f 
Harraldd (Perro) Axwijk 
Angelaa Bean 
Margoo Bean 
Wilfredd Bean 
Ursylaa Boetius 
Henryy Bosk f 
Heerr Bosnië f 
Mevrouww Bosnië 
Haroldd Braam 
Nell  Breadly f 
Eduardd J. Bruma f 
Hellenn Bruma-Johanns 
J.. Byron 
Alfonss Cederboom f 
Sigfriedd Cederboom 
Henkk Chin A Sen f 
Andree Conrad 
Eduardd Daniels f 
Joosjee de Bies 
Juliuss Defares t 
Dompig g 
RenéDoorsonn t 
Christiaann H. Eersel 
Rudyy Elsenhout t 
Eduardd Esajas f 
Frankk E. Essed f 
Veraa Feliksdaal 
Juliuss W. Felter 
Edgarr Ferrol 
Heerr Ferrol 
Heerr Floris 

(Curacao) ) 
(Curacao) ) 
(Curacao) ) 

(Curacao) ) 

(Curacao) ) 

(Curacao) ) 

(Curacao) ) 
(Curacao) ) 

Naam m 
Mevrouww Floris 
Eugenee Gessel 
Mathildee Gessel-Braaf 
Juless Goedkoop 
Groeizaam m 
Eddyy Groenewoud 
Andree Haakmat 
Bennyy Halfide 
HansHaman n 
Helenn Haman 
HugoHaman n 
Sieglienn Haman 
Zitaa Haman 
Stann Harlequin 
Evertt B.Harry f 
Nolaa Hatterman f 
Lorettee Helder t 
Chriss Hennep f 
Eddyy Hoop 
Eddyy Hoost f 
Hooten n 
Josephinee Hugosgift 
Treess Johanns-Troon 
Jordan n 
Richardd Kapel t 
Reseree Kenton 
J.G.A.. Koenders f 
Jettyy Kolf 
Hugoo Kooks 
HüdaKrindtt f 
FhilipKrolis s 
Mariann Krolis 
Ewaldd Lampig 
Frankk Leeflang 
Arthurr Leiles 

(Curacao) ) 

(Curacao) ) 
(Curacao) ) 

(Curacao) ) 
(Curacao) ) 

4855 Ik heb geen ledenlijsten gevonden van de nationalisten in onder  andere Wie Eegie Sanie, KRA en NBS. 
Opp grond van interviews en in het bijzonder  met behulp van Hugo Overman en Helen Haman is deze lijst 
samengesteld.. Deze lijst pretendeert geen volledigheid. 
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Naam m 
EduardLenz z 
Arthurr Licht 
Guillaumee Harry Lunes f 
Maxx MacDonald Jr. 
Johann MacDonald Sr. 
Ottoo Manhoef 
Alwinn (Aura) Meerberg t 
Fritss Mol 
Mondroos s 
AttaMungra a 
Mariee Naarden 
Alvi nn Naarendorp t 
Arnoldd Nieuwendam 
(Neww York, USA) 
Paull  Nieuwendam 
Erwinn Freddy Nieveld f 
Bennyy Ooft f 
Cornellss D. Ooft 
Oosterwolde e 
Hugoo E. Overman 
Floriss Panka 
UlrichPerotii  t 
Perrie e 
Heerr Pinas 
Jackk Pinas 
Mevrouww Pinas 
Nelsonn (Pieter) Polanen f 
Harryy J. Promes f 
Robinn Raveles f 
M.. Raveles-Alwart 
Wilfredd C. (Jo) Rens f 
ErickRitfeldd f 
Treess Ritfeld f 
Amaliaa Rogers f 
Haroldd Rusland 
Juless Sedney 
Paull  Sedney 
Anss Seedorf 

(Curacao) ) 

(voorzitter) ) 

(Curacao) ) 

(Curasao) ) 

(Curasao) ) 

(Curasao) ) 

(Curasao) ) 

(Curasao) ) 

(Jordan) ) 

Naam m 
Elviee Seedorf 
Mariuss (Cesaar) Seedorf t 
Haripersadd Singh 
Speer r 
Stancee Sporkslede f 
Jann Stella f 
Ottoo Sterman (Nederland) 
Hermann Tam 
Josephh W. Tam t 
Ernaa Tel 
Edithh Tellisford 
Cornellyy Tol 
Treess Tol 
Almaa Truideman f 
Theoo Uiterloo 
RobUtterijnn t 
Maxx Valdink 
Hennyy van Ampel 
MaxVarseveldd t 
Rudyy Varseveld t 
Abubararii  Vaverius 
Jann Voorhoeve t 
Neliuss Vrij 
Johann (Prins Kaya) Vroom 
RennyWaall  f 
Eugènee Waaldijk 
Veraa Warning 
Percii  Weiders 
Johannaa Weidum t 
H.. Westenberg 
(Casa)) Westerborg f 
Wijntuin n 
Johann WüTems 
Samm Wolf 
Fritss Wolff f (Curasao) 
Hermienn Wolff (Curasao) 
C.. Wolff-Strijdhaftig f (Curasao) 
Mariannee Zweden 
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Bijlagee V. Discussiepunten en resoluties van het Nationaal 
Jeugdd Congres van de NBS in 1965 

Vraagpunten n 

1.. Jeugd en politiek 
Welkee zijn de negatieve en positieve eigenschappen en factoren die bij de deelname 
aann de politiek door de jeugd worden ingebracht? 
1.. Kan er sprake zijn van een ideale opvoeding zonder daarin de politiek te betrek-

ken? ? 
2.. Moet bij de opvoeding politiek besef worden bijgebracht en zijn er gevaren hier-

aann verbonden? Zo, ja welke? 
3.. Welke verantwoordelijkheid hebben de politieke leiders tegenover de jeugd? 
4.. Op welke wijze kan de Overheid de jeugd helpen opvoeden tot goede staatsbur-

gers? ? 
5.. Hoe kan de jeugd begrip voor de democratie en de kennis der regels daarvan 

wordenn bijgebracht? 

2.. Nationale eenheid 
1.. Wat wordt beoogt met nationale eenheid? Moet nationale eenheid worden be-

schouwdd als einddoel of als middel om een verder liggend doel te bereiken? 
2.. Welke culturele factoren kunnen de nationale eenheid in de weg staan? kunnen 

verschillendee culturen en uitingen daarvan (taal, godsdienst, enz.) een beletsel 
vormenn voor de nationale eenheid? 

3.. Welke zijn de voordelen dan wel nadelen van de multiculturele structuur van 
Suriname? ? 

4.. Is een afzonderlijke ontwikkeling van de verschillende culturen bevorderlijk 
voorr de nationale eenheid, of is de voorkeur te geven aan een integrale ontwik-
keling,, dan wel beide? 

5.. Bestaan er gevaren voor cultuur overheersing op weg naar culturele eenheid? 
6.. Welke mogelijkheden biedt het onderwijs ter stimulering van de Nationale een-

heid? ? 
7.. Welke invloed oefent de multiraciale structuur van Suriname op de Nationale 

Eenheid? ? 
8.. Welke sociaal-economische factoren kunnen de nationale eenheid in de weg 

staann c.q. bevorderen? 
9.. Welke politieke factoren zijn van invloed op de nationale eenheid? 
10.. Is overheidsingreep ten aanzien van nationale eenheid aan te bevelen? 

Zo,, ja welke mogelijkheden staan voor de overheid open? 

3.. Grondslagen voor  economische ontwikkeling van Suriname 
1.. Welke taak moet de overheid in het economisch gebeuren van Suriname vervul-

lenn en welke de particulier? 
2.. Welke staatkundige structuur zou de economische ontwikkeling van Suriname 

hett gunstigst kunnen beïnvloeden? 
3.. Moet de economische ontwikkeling van Suriname gezocht worden in de richting 

vann de zware en/of lichte industrie? 
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4.. Moet bij de economische ontwikkeling rekening worden gehouden met sociale 
enn andere factoren en/of alleen met puur economische? 

5.. Moet bij de economische ordening uitgegaan worden van de multiraciale struc-
tuurr van Suriname? 

Resoluties s 

Naarr aanleiding van de debatten en beraadslagingen werden resoluties aangenomen 
enn werden drie communiqués uitgebracht over de genoemde onderwerpen: 

1.. Over  de Nationale eenheid 
Gelett op de plurale structuur van het Surinaamse volk; 
Overwegendee dat: 
-- Nationale Eenheid voor de groei van de Surinaamse natie een essentiële voor-

waardee is; 
-- onder Nationale Eenheid moet worden verstaan: het saamhorigheidsbesef of 

bewustzijnn van een volk dat historisch gegroeid is op een bepaalde bodem. Zij 
uitt zich in de wil tot collectief leven in heden en toekomst; 

-- cultuurverschillen geen hinder vormen voor de integratie van het Surinaamse 
volkk en zelfs rijke mogelijkheden bieden voor de veredeling binnen eigen gren-
zenn van alle bestaande culturen en cultuurvormen; 

-- voor de veredeling van de Surinaamse cultuur met haar uitzonderlijke structuur, 
hett wel noodzakelijk is onderling tot uitwisseling te komen, hetgeen niet alleen 
dee integratie bevordert, maar bovendien, door deze integratie een bijzonder hoog 
ontwikkeldee Surinaamse cultuur zal doen ontstaan; 

-- cultuurimpulsen van buiten verkeerd zijn, wanneer deze de integratie tegengaan 
off  een rem vormen voor de veredeling van de eigen cultuur; 

-- de in Suriname ontstane en of gevormde talen evenals de culturen in hun geheel 
alss gemeengoed moeten worden aanvaard; 

-- het Sranantongo, gezien zijn ontstaan en functie, hierbij tevens als algemeen 
bindmiddell  wordt erkend; 

-- het Nederlands als medium voor voortgezet lager- en hoger onderwijs wordt 
erkend,, terwijl er naar dient te worden gestreefd de andere in Suriname gespro-
kenn talen verder te cultiveren; ; 

-- ter bevordering van de Nationale Eenheid het onderwijs dient uit te gaan van de 
Surinaamss natie, zodat het nationaal bewustzijn, de eigen karaktervorming en het 
saamhorigheidsgevoell  reeds bij de schooljeugd kan worden ontwikkeld; 

-- de politieke partijvorming op zodanige ideologieën dient te worden gefundeerd, 
datt zij de groei van de nationale Eenheid bevordert; 

-- het Surinaamse Staatsburgerschap een noodzakelijke voorwaarde is ter bevorde-
ringg van de nationale eenheid. 

4866 De Vrije Stem van 17 april 1965. 
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Vastt te stellen dat: 
a)) Voor de groei van de Surinaamse natie het volk dient te streven naar nationale 

eenheid. . 
b)) Als factoren ter bevordering van deze nationale eenheid wordt aanbevolen: 

i)) interne uitwisseling van cultuur; 
ii )) aanpassing van het onderwijs aan het streven naar nationale eenheid; 
Ui)) het staatsburgerschap; 
iv)) het streven en stimuleren van politieke partij vorming op ideologische grond-

slagenn gericht op de bevordering van de nationale eenheid; 
v)) opheffing van de discriminatie ten aanzien van godsdienstige feestdagen en 

inn alle andere godsdienstige aangelegenheden; 
vi)) alle Surinaamse talen als gemeengoed te erkennen en helpen vervolmaken. 

c)) Factoren die een remmende invloed uitoefenen op het streven naar nationale 
eenheidd zijn onder andere: 
i)) het rasbewustzijn in het openbare leven, zodat dit daaruit dient te worden ge-

ëlimineerd; ; 
ii )) de partij vorming of de oprichting van verenigingen enz. op raciale grondslag; 
iii )) onderling wantrouwen en achterdocht. 

2.. Over  jeugd en politiek 
Overwegendee dat: 
-- indachtig het adagium: "Uit de jeugd van vandaag komen de leiders van mor-

gen",, het noodzakelijk geacht moet worden, dat die jeugd welke tot zelfstandig 
oordelenn in staat is, de gelegenheid moet hebben invloed uit te oefenen op het 
politiekk gebeuren; 

-- het op verantwoorde wijze uitoefenen van invloed op het politiek gebeuren, een 
opp deze taak gerichte opvoeding en vorming vereist; 

-- voor deze opvoeding en vorming, goede identificatie objecten, zoals Parlement, 
Regering,, politieke leiders, enz. aanwezig dienen te zijn; 

-- deze opvoeding en vorming gericht dient te zijn op een vrije keuze door het indi-
vidu; ; 

-- zulks onder meer bereikt kan worden door opname in het leerplan der scholen 
vann het vak politicologie, waaronder moet worden verstaan: objectief onderwijs 
inn de diverse politieke stelsels; 

-- zulks de politieke partijvorming op ideologische basis onontbeerlijk maakt; 
-- een jeugdparlement een positieve bijdrage kan leveren tot de politieke opvoeding 

enn vorming van de jeugd; 
-- gezien het karakter van het jeugdparlement, haar optreden gebonden dient te zijn 

aann de op het Nationaal Jeugd Congres aangenomen resoluties; 
-- het actief kiesrecht de jeugd het best in staat stelt invloed uit te oefenen op het 

politiekk gebeuren; 
-- de jeugd in ieder geval op 21 jarige leeftijd tot politieke keuzebepaling in staat is. 
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Besluit: : 
Vastt te stellen dat: 
a)) in het onderwijs de opvoeding van de jeugd mede gericht moet zijn op de vrije 

keuss in politics; 
b)) daartoe het vak politicologie in het leerplan van de scholen dient te worden op-

genomen; ; 
c)) de politieke partij vorming op ideologische grondslagen gebaseerd dient te wor-

den; ; 
d)) de jeugd mede invloed dient uit te oefenen op het politiek gebeuren; 
e)) wordt aanbevolen de oprichting van een jeugdparlement; 
f)) het actief kiesrecht ook aan de jeugd, die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, 

dientt te worden verleend. 

3.. Over  de grondslagen van de economische ontwikkeling van Suriname 
Overwegendee dat: 
-- uit de discussies duidelijk is gebleken de grote belangstelling, die er in Suriname 

bestaatt zijdens de jeugd voor het economisch gebeuren in het Land; 
-- een gezonde economische basis een conditio sine qua non is voor een evenwich-

tigee groei van de Surinaamse economie; 
-- pas dan kan worden gesproken van een gezonde economische basis wanneer 

dezee de mogelijkheid opent tot de verkrijging van de maximale welvaart voor al-
lee economische subjecten; 

-- de plurale structuur van het land nimmer uitgangspunt kan zijn voor de economi-
schee ontwikkeling van Suriname; 

-- de huidige economische ordening dwingt tot een heroriëntering, daar bij een 
diepgaandee beschouwing blijkt dat de efficiëntie bij deze ordening een zeer on-
dergeschiktee rol speelt; 

-- deze heroriëntatie zal moeten resulteren in een zodanige ordening van het econo-
mischh leven, dat de productiviteitt daarin centraal wordt gesteld; 

-- een nieuwe ordening noodzakelijk wordt geacht om betekenis te geven aan het 
principee dat de maximale welvaart voor de burgers op de eerste plaats een aan-
gelegenheidd is van Suriname zelf, zodat leningen in het buitenland tot het nood-
zakelijkee moeten worden beperkt; 

-- voor een goede ordening van het economisch leven in Suriname het van wezen-
lij kk belang is dat het totale economisch gebeuren wordt onderscheiden in een pu-
bliekee en private sector; 

-- de ondernemer, de organisatie der beschikbaar gestelde productiefactoren uitslui-
tendd moet aanwenden om een schakel te vormen in het algemeen streven naar 
maximalee welvaart van alle economische subjecten; 

-- het bereiken en handhaven van maximale welvaart slechts dan kan worden gega-
randeerd,, wanneer het economische proces in Suriname niet afhankelijk is van 
dee economische fluctuaties in een bepaald ander land; 

-- gestreefd moet worden naar economische zelfstandigheid in die zin dat de natio-
nalee besparingen kunnen voorzien in de investeringsbehoeften; 

-- deze zelfstandigheid eist dat de in het economisch vlak te nemen beslissingen 
doorr Suriname zelf zal worden genomen. 
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Besluit: : 
Vastt te stellen dat: 
a)) aan de resultaten van de studies van de jeugd bij de economische ontwikkeling 

aandachtt dient te worden besteed; 
b)) de plurale structuur van het Land als uitgangspunt voor de economische ontwik-

kelingg van Suriname dient te worden verworpen; 
c)) een heroriëntatie op het economisch levensgebied, gevolgd door een herordening 

daarvann gericht op de rationalisering van het economische leven zowel voor wat 
betreftt de productie als voor wat betreft de consumptie, noodzakelijk is, ter ver-
krijgingg van de maximale welvaart voor alle economische subjecten; 

d)) voor een goede en gerichte ordening het van wezenlijk belang is het economi-
schee gebeuren te splitsen in een publieke en een private sector; 

e)) door de particuliere ondernemer de beschikbaar gestelde productie factoren zo-
danigg dient te worden beheerd en georganiseerd, dat deze in het algemeen stre-
venn naar welvaartsvergroting een goede schakel vormt; 

f)) voor de economische groei van Suriname het zelfstandig nemen van beslissingen 
opp het economisch vlak, een der noodzakelijke voorwaarden is. 
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Curriculu mm vitae 

Edwinn Kenneth Marshall werd op 12 april 1949 geboren te Paramaribo. Hij 
doorliepp daar  het middelbaar  onderwijs (AMS-b) en vertrok in 1968 naar  Ne-
derland.. Hij  studeerde psychologie aan de Universiteit van Utrecht en behaalde 
inn 1974 zijn doctoraal. Na zijn afstuderen vertrok hij  naar  Suriname en werkte 
opp het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling als beleidsambtenaar  van 
dee afdeling Onderzoek, Planning en Begeleiding. In 1979 vertrok hij  naar  Ne-
derlandd en werkte als onderzoeker  aan de Vrij e Universiteit van Amsterdam. Hij 
studeerdee tevens rechten aan de Erasmus Universiteit en behaalde in 1984 zijn 
doctoraal. . 
Vanaff  1983 tot heden is hij  als (staf-)medewerker  verbonden aan de Stichting 
voorr  Leerplanontwikkeling (SLO). 
Hijj  is tevens bestuurlijk actief in het welzijnswerk voor  allochtonen, in het bij -
zonderr  Surinamers in Nederland. Hij  is thans secretaris van het Steunpunt Min-
derhedenn Overijssel (SMO) in Almelo en onder-voorzitter  van het Surinaams 
Inspraakk Orgaan (SIO) in Utrecht. Hij  is voorzitter  geweest van de Consulaire 
Onderwijss Ondersteuningsgroep, die zich bezig hield met de begeleiding van 
Surinaamsee studenten. Hij  is secretaris van de bestuurscommissie openbaar  pri-
mairr  en voortgezet onderwijs (Consent) van de gemeente Enschede. Voorts was 
hijj  betrokken bij  de initiatieven voor  de oprichting van het monument ter  nage-
dachteniss van de slachtoffers van de slavernij  en is thans bestuurslid van het 
Nationaall  instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). 
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II  Kr word: wel eens betoogd dat natievorming gerealiseerd kan 
wordenn donr hei creëren van een extern vijandbeeld. In Derde 
Wereldd landen kan ah externe vijand de kolonisator en of hei 
imperialismee worden aangewezen. 
Inn het geval van Suriname heeft dit concept, gelet op de speci-
fiekee kenmerken \an de diverse bevolkingsgroepen, niet ge-
werkt. . 

III  Met feit dat in de meeste politieke partijen in Suriname de 
aanhangg etnisch is bepaald, is op zich/elf geen belemmering 
voorr natievorming. 

IIII  De PNR heeft met haar politieke activiteiten ie weinig bereikt 
opp het gebied \ an de natievorming. De staatkundige onafhan-
kelijkheidd heeft het proces van natievorming niet bevorderd. 
Daarentegenn heeft de massale migratie van Hindostanen, 
Creolenn en Javanen vlak voor. tijdens en na de onafhankelijk-
heidd van Suriname op 25 november 1975. een remmende 
werkingg op dit proces gehad. 

IVV Het is de taak van de overheid in Suriname om voorwaarden te 
scheppenn om het proces van natievorming te stimuleren en te 
voltooien.. Hierbij dient het onderwijs een belangrijke rol te 
vervullen. . 

VV Het verzet van het Jungle Commando, voornamelijk bestaande 
uitt Marrons, onder leiding van R. Bmnswijk tegen de militaire 
dictatuurr en het leger is mede van belang geweest voor de 
terugkeerr van de democratie in Suriname. 

VII  Het opgerichte dynamisch monument in bet kader van de 
nagedachteniss van het slavernijverleden, het Nationaal insti-
tuutt Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) dient in 
zijnn programmering een substantiële plaats in Ie ruimen voor 
onderzoekk naar de psychologische doorwerking (cognities) 
vann het slavernijverleden op de nazaten van de tot slaaf ge-
maakten. . 

Hengelo,, september 200* 



VIII  Artikel 171 Surinaams Wetboek van Strafrecht is een relict 
vann de repressieve koloniale periode en hoort niet thuis in een 
democratischee rechtstaat. Dit artikel dient derhalve uit het 
Surinaamsee Wetboek van Strafrecht geschrapt te worden 

VII II  De Surinaamse samenleving kent onvoldoende instituties en 
mechanismenn om ex-gezagsdragers en personen die zich in het 
verledenn verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, 
eenn waardige piaats in de maatschappij te geven en te doen 
behouden.. Het ontbreken hiervan leidt ertoe dat gezagsdragers 
hunn machtspositie niet vrijwilli g opgeven. 

IXX Hen volk dat geen of onvoldoende aandacht schenkt aan de 
ontsluitingg en conservering van zijn historische bronnen heeft 
geenn toekomst. 

XX De Amnestiewet 1989 (SB. 1992. nr. 68) verhindert niet dat 
hett Openbaar Ministerie in Suriname er voortvarend toe over-
gaatt om verdachten van schendingen van mensenrechten op te 
sporenn en te vervolgen. 
(E.. Marshall. De Amnestiewet 1989 in Suriname in het kader 
vann de mensenrechten. In: Nederlands Juristenblad. 25 fe-
bruarii  1993, jrg. 68. afl. 8. pag. 268-274) 

XII  In het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs in 
Surinamee dient er plaats te worden ingeruimd voor het onder-
deell  civiele educatie, inclusief mensenrechteneducatie. 

XIII  Gelet op de interdependentie tussen taal en cultuur verdient 
hett aanbeveling in het kader van natievorming burgers, in het 
bijzonderr leerlingen en studenten, te verplichten om ook een 
anderee Surinaamse taal dan hun moedertaal te leren. 

XII II  De roep om het verzakelijken van de verhoudingen tussen 
Surinamee en Nederland ontkent impliciet de lange en diep-
gaandee historische banden tussen deze landen, 

XIVV De ervaring leert dat spookambtenaren in Suriname nog 
springlevendd zijn. 





Pi i SU. . 

Edwinn 'Marshall 

ONTSTAANN EK^^fóKilïg&fyï&f 

ÉÉÉ'SS URI Ï& i^ lS f ATI O NALI SM E 

"EVORMIN GG AISOPGAVE 5WSW5 5 

Watt  zijn de wortel s van het Surinaam s nationalism e 
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étt  Surinaam s nationalism e zijn gerealiseer d of nogg moete n worde n gerealiseerd ? 

>«E£Cfezee vragen vorme n de kern van een studie , die is geschreven ' vanui t een 

Surinaam ss perspectief . Het beschrijf t de intern e dynamie k van het proce s dat -

leidd ee van kolonial e statu s to t staatkundig e soevereinitei t Zoals in ander e lande n 

vann het Caralbisch e gebied had ook in Surinam e het nationalism e een culturee l en 

eenn politie k aspec t en kreeg het vor m in een multi-etnisch e samenleving . 

Ditt  brach t spanninge n met zich mee en riep reactie s op. 

Hett  nationalism e kreeg bovendie n politie k vor m in het streve n naar dekolonisatie , 

''  zowel op staatkundi g als culturee l gebied . Naast de staatkundig e onafhankelijk -

heidd zou het Surinaam s nationalism e ook streve n naar natievormin g in de multi -

etnisch ee samenleving . 
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heid ,, omda t ze de kolonial e statu s als de belangrijkst e belemmerin g zagen voo r 
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hett  proce s van natievorming . Door de primair e gerichthei d van de nationaliste n 

opp de onafhankelijkhei d heeft het proce s van natievormin g te weini g beMgWa^^&ffigSj ' 

stellin gg gekregen . De uitdagin g van de politie k lig t in het verde r voirngevefvtëófc ^ 
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