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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. 

4 4 



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. 

14 4 



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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