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Ontstaann en ontwikkeling van het 
Surinaamss nationalisme 

natievormingnatievorming als opgave 

Originn and Development of Surinamese Nationalism 

nationbuildingnationbuilding as a challenge 

(withh a summary in English and Sranantongo) 

Academischh proefschrift 

terr verkrijging van de graad van doctor 
aann de Universiteit van Amsterdam 
opp gezag van de Rector Magnificus 

Prof.mr.. P.F. van der Heijden 
tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie,, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 
opp donderdag 11 september 2003 te 12.00 uur 

doorr Edwin Kenneth Marshall 
geborenn te Paramaribo. 



Promotor:: prof.dr. H.E. Lamur 
Co-promotor:: prof.dr. M. Fennema 

Faculteit:: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

Hett uitgeven van dit proefschrift is mede mogelijk gemaakt door de financiële 
bijdragee van Stichting Ibn Roesjd, J.E. Jurriaanse Stichting, M.A.O.C. Gravin 
vann Bylandt Stichting en het Surinaams Netwerk. 



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. 

ii i 



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) 


