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3.. De nationalistische beweging van Surinamers in 
Nederland:: culturele organisaties en studenten-
verenigingen n 

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

3.11 Inleidin g 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1666 In Wie Eegie Sanie waren onder  meer  de volgende personen actief betrokken: Eddy Bruma, Arthu r  Blom, Frit s 
Moll ,, Eugene Gessel, Hugo Kooks, Ruud Beeldsnijder, Jo Rens, Harr y Lunes, Johan Willetns, Will y Sarucco, 
Nolaa Hattennan, Wies Dompig, Jan Voorhoeve, Maurit s Ramlakhan, Charles Klaverweide, Leo Nijman, Ahvin 
Bijlhout ,, Freddy Bean, Eddy Groenewoud, Chris Meijer  (pa Meijer) , Jacques Phüipszoon (pa Philipszoon). 
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Dee internationale contacten van Wie Eegie Sanie waren uiterst beperkt. Wie 
EegieEegie Sanie, aldus Nola Hatterman, "was een eilandje waar we ons geweldig 
prettigprettig voelden. Internationale contacten hadden we niet, het was een stukje 
SurinameSuriname waar we cultureel vooruit wilden komen ". 
Dee contacten van de leden van Wie Eegie Sanie met personen uit andere koloni-
alee gebieden waren incidenteel, toevallig en niet structureel van aard. Er waren 
enkelee contacten met Kongolese nationalisten in België en met nationalisten uit 
anderee Afrikaanse landen, die in Engeland verbleven. Af en toe woonde een lid 
vann Wie Eegie Sanie een internationale conferentie bij. Zo nam Eddy Bruma 
mett enkele anderen in 1953 deel aan het Vierde Wereldjeugdfestival in Boeka-
restt en aan het Derde Wereld studentencongres in Warschau. Frits Moll woonde 
inn 1957 het Wereld Jeugdfestival in Moskou bij en in 1959 de International Uni-
onn of Students Conference in Peking.167 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MiMi  braka mama 

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

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

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

EddyEddy Bruma 

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

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

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

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

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

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

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

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

1755 De Wesrindier  van vrijda g 19 september  1952. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.33 De Surinaamse organisaties in Nederland en het Statuut 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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