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4.. Organisatieverbanden van het nationalisme in 
Suriname e 

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

200 200 

FrancisFrancis Jeanson 

4.11 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

217 7 

218 8 

219 9 

220 0 

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

Andréé Konrad, Johanna Weidum en Stance Sporkslede. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2255 De school stond onder  leiding van de onderwijzer  W. Campagne, die altij d oog had voor  de Afro-Surinaamse 
geschiedeniss en cultuur. 

89 9 



Wiee Eegie Sanie kende specifieke groepen of kringen die zich met specifieke 
activiteitenn bezig hielden: 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2388 ARA/KGS.inv.nr.263 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

171. . 

94 4 



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

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

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

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

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

2433 P. Meel. Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961). Utrecht, 1997. 

96 6 



Hindoeïsmee en de Islam, uit hun landen van herkomst meegenomen. De Winti-
religiee van de Creool daarentegen was bij wet verboden (gecriminaliseerd) en 
werdd geridiculiseerd.244 

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

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

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

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

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

Ik Ik 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Surinaamsee cultuur? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

secretariss van KRA. 

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

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

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

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

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

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

R.R. Dobru (1965, in Matapi) 

SARKA SARKA 

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

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

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

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

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

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

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

2644 Interview H. Axwij k op 12 december  1998. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hett pamflet had de volgende inhoud: 

Volkk van Suriname 
Richtt uw gedachte op eigen land en volk 

Besteedtt daarom uw geld uitsluitend voor uw eigen 
landd en volk 

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

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

onss dierbaar Suriname 

Wee hebben geld nodig, maar krijgen het niet. 

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

Verbreekk alle koloniale tradities 

Wegg met het kolonialisme I! ! ! 

DEE NATIONALISTISCH E 
BEWEGING . . 

Drukkeri jj  S.M. Jamaludin 

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

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

Volkk van Suriname 
Toontt  U een GOED en WAARDI G Surinamer 

Gedenktt  de dag van Uw Bevrijdin g 

DEII  jul i DAG 

Waardeertt  Uww EIGEN GOED 

Neemtt  deel aan alle activiteiten ter  ere van DIE DAG 

Eistt  dat die dag een NATIONAL E DAG wordt 

Toontt  U een volk, dat DE PRESTATIES VA N 

HAA RR VOOROUDERS weet te waarderen 

DWAAL TT NIET LANGER 

Ontruk tt  U aan de Geestelijke Slavernij 

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

NATIONALISTISCH E E 
BEWEGIN G G 
SURINAM E E 

PamfletPamflet van de NBS over Ijuli als nationale dag 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2922 Aan dit Congres namen deel: NBS, Brutusclub, PSV, KRA, Actiegroep, Wie Eegje Sanie, Ver. Ind. Partij , FNR, 
HNS,, Surinaams Studenten Corps, Algemene Bosneger  Partij , Jongerenorganisatie van de VHP, Partij  van de 
Landbouw,, Surinaamse Volkspartij . Aan dit Congres namen niet deel de jongeren van de NPS, SDP en de KTPI  en 
Laborr  Omnia Vincit en de studentenvereniging van de Rechtsschool. In een later  stadium distantieerde de leiding 
vann de VHP zich van de deelname van de VHP-jongeren. ARA/KGS. inv.nr. 2608,255,259,2854,2855,2856. 
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Hett Voorbereidend Comité onder leiding van de voorzitter L. Swami Prasad 
(secretariss van de Jongeren Organisatie van de VHP) en secretaris-generaal E. 
Hoost,, NBS-kernlid, waarin alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd 
waren,, heeft het congres grondig voorbereid. De organisatie van het Nationaal 
Jeugdd Congres was in handen van een Presidium.293 

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

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

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

Nyy en R. Jankie 

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

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

ontwikkeldd voor de Surinaamse multiculturele samenleving. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Volkk van Suriname 
Waaromm na oorlogsschepen ? ? ? 

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

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

AGENTE NN NIET ! 1 

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

Waaromm NU oorlogsschepen ? 
Wantt  Uw onafhankelijkheid 

staatt  voor  de deur. 

ZiedaarZiedaar de boosaardige opzet 
vanvan de koloniale machthebbers. 

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

ONAFHANKELmcHET PP NU 11 

DEE KERNGROEP v/d 
NATONALETBCHEE BEWEGING 

SURINAME E 

PamfletPamflet van de NBS tegen het vlootbezoek Smaldeel V 

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

2988 Interview met H. Axwijk op 12 december 1998. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeentee in Paramaribo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.55 Samenvatting 

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

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