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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. 

17 7 



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. . 
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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 

Leidinggevendee beroepen 

Lageree ambtenaren 

\\ Arbeid buiten de landbouw 

V .. Kleine landbouwers 

\\ Plantage arbeid 

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. 
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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. 
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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. 

42 2 



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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