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5.. Van cultuur  naar  politiek: de parti j  van de 
Nationalistischee Republiek opgericht 

IkIk  werk niet alleen voor de onafhankelijkheid van India omdat de nationalist in mij de vreem-
dede overheersing niet kan tolereren, maar ook en vooral omdat de onafhankelijkheid volgens 
mijmij  de noodzakelijke voorwaarde voor sociale en economische verandering is. 

J.J. Nehru 

5.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk beschrijf en analyseer ik de overgang van het cultureel nationa-
lismee naar het politiek nationalisme. Door de oprichting van een op de onafhan-
kelijkheidd gerichte politieke partij veranderde het karakter van het Surinaams 
nationalisme.. Waar de nationalisten eerst slechts vanaf de zijlij n kritiek lever-
den,, werden ze nu medespeler in het politieke krachtenveld in Suriname met alle 
consequentiess van dien. 
Bijj  de oprichting van een eigen politieke partij, was het politieke speelveld reeds 
voorr een belangrijk deel afgebakend. De PNR werd opgericht in de periode van 
dee Verbroederingspolitiek" van J. Pengel en J. Lachmon.316 Dat was de grote 
coalitiee van de politieke leiders van Creolen en Hindostanen. Het feit dat de 
PNRR werd opgericht in de periode van de verbroederingspolitiek heeft belang-
rijkerijke gevolgen gehad voor de plaats van deze partij in de Surinaamse politiek. 
Dee PNR zou immers in staat kunnen zijn om een wig te drijven tussen de par-
tijenn in deze "grote coalitie'*. 
Politiekee partijen waren reeds vanaf 1946 ontstaan en hadden hun basis overwe-
gendd in de etnische groepen. Partij vorming op basis van ideologie was in Suri-
namee in die dagen geen bekend verschijnsel. De oprichting van een nationalisti-
schee partij vond dus plaats onder een ongunstig gesternte. De oprichting van de 
partijj  werd mede ingegeven door de verwachting van haar stichters dat de idea-
lenn van het nationalisme beter te verwezenlijken zouden zijn in een politieke 
partijj  die de mensen zou aanspreken. 
Inn dit hoofdstuk beschrijf ik vooral op welke wijze de Partij van de Nationalisti-
schee Republiek (PNR) werd opgericht, de structuur van deze partij en de ideolo-
giee die de partij uitdroeg. Ik analyseer de oorzaken en achtergronden van de 
overgangg van het cultureel naar het politieke nationalisme en bespreek de gevol-
genn hiervan voor de ontwikkelingen in de institutionele verschijningsvormen 
vann het nationalisme. 
Voortss ga ik in op verschillende acties van de partij en de maatschappelijke re-
actiess daarop. Ook zal haar deelname aan de verschillende verkiezingen worden 

3155 J. Nehru. Toward freedom. New York, 1941. p. 401. 
3166 P. Meel. Verbroederingspolitiek en nationalisme: het dekolonisatievraagstuk in de Surinaamse politiek. BMGN, 

1099 (1994), afl. 4, p. 638-659. ARA/KGS. inv.nr. 1206. Verslagen van vergaderingen PNR. 
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beschreven,, alsmede haar deelname in de regering Arron, die de onafhankelijk-
heidd op 25 november 1975, het belangrijkste doel van de nationalisten, heeft 
verwezenlijkt. . 

5.22 Het politieke partijwezen in Suriname 

Tussenn 1908 en 1926 werden in Paramaribo kiesverenigingen opgericht, die tot 
doeldoel hadden kandidaten voor te dragen ter verkiezing tot lid van de Koloniale 
Staten.. Twee belangrijke kiesverenigingen waren Eendracht Maakt Macht, die 
inn 1908 was opgericht en overwegend haar aanhang uit de middelklasse recru-
teerdee en de Surinaamsche Kiesvereeniging, een vereniging van planters.317 De 
ledenn van de kiesvereniging Eendracht Maakt Macht stonden kritisch tegenover 
eenn eenzijdige nadruk op de belangen van de groot-landbouw. De Surinaamsche 
Kiesverenigingg was daarentegen juist opgericht om de belangen van de groot-
landbouww te behartigen. Het is laatstgenoemde groep evenwel niet gelukt om 
invloedd op het kiezerskorps te krijgen. 8 

Dee Unie Suriname, die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht, had ook de 
kenmerkenn van zo'n kiesvereniging en zou later opgaan in een politieke partij, 
dee Nationale Partij Suriname (NPS). De Unie Suriname stelde in 1945 voor om 
eenn delegatie naar Nederland te sturen om de autonomie van Suriname te be-
spreken.. Aangezien deze delegatie, vanuit etnisch gezichtspunt, eenzijdig Cre-
oolss was samengesteld, richtte een groep Hindostanen en Javanen in 1945 de 
Hindostaans-Javaansee Centrale Raad op om alsnog vertegenwoordigers van deze 
tweee bevolkingsgroepen in de delegatie opgenomen te krijgen. Deze Centrale 
Raadd is in 1947 opgegaan in de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij. 
Naa de Tweede Wereldoorlog kwam het partijwezen in Suriname tot volle ont-
wikkeling.. Het ontstaan van de belangrijkste partijen zal ik kort beschrijven. Als 
eerstee echte politieke partij kan de Moeslim Partij beschouwd worden, die in 
meii  1946 werd opgericht door een van de leden van de Centrale Raad, Asgar 
Karamatt Ali . De oprichting van deze politieke partij was ook een reactie op het 
feitt dat in de hiervoor genoemde delegatie geen Moslims vertegenwoordigd 
waren.. Deze politieke partij eiste algemeen kiesrecht en voorts vertegenwoordi-
gingg van Moslims in de delegatie, hetgeen op aandrang van de Nederlandse mi-
nisterr van Koloniën ook gebeurde.319 

Opp 13 februari 1947 werd door orthodoxe Hindoes de Surinaamse Hindoe Partij 
opgericht.. De Hindostaans-Javaanse Politieke Partij werd op 25 februari 1947 
opgericht.. De belangrijke voorman was de advocaat Jagemath Lachmon. Deze 
partijj  streefde naar autonomie, algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoor-

3177 Ph.A. Samson. Kiesverenigingen in Suriname. West-Indische Gids, 1947 en J.M.W. Schalkwijk. Colonial State-
formationn in Caribbean Plantation Societies, New York , Ithaca, 1994, p. 295 e.v. 

3188 R. van Lier . Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van Suriname. Deventer, 1971. p. 52. 
3199 P. Essed-Pengel. Het ontstaan van politieke bewegingen en politieke partijen in Suriname, 1929-1973. Amsterdam, 

19800 en F. Ormskirk . Twinti g jaar  NPS. Groei temidden van beroering. Paramaribo, z.j 
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diging.. Met het oog op de verkiezingen fuseerde deze partij op 16 januari 1949 
mett de Surinaamse Hindoe Partij en de Moeslim Partij tot de Verenigde Hin-
dostaansee Partij (VHP), die in 1973 de Vooruitstrevende Hervormings Partij 
gingg heten.320 De Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname (PBIS) (voorzitter 
S.M.. Hardjo)321 werd op 21 april 1947 opgericht als een specifieke Javaanse 
partij.. De partij is ontstaan uit het Comité Republiek Indonesia dat was opge-
richtt ter gelegenheid van de ondertekening van het Linggadjati-akkoord. Ook 
alss een specifieke Javaanse partij werd in 1947 onder leiding van Iding Soemita 
dee Kaum Tani Persatuan Indonesia opgericht (KTPI). Deze partij stelde zich tot 
doell  de inlossing van de belofte tot repatriëring van de Javanen naar Java. Op 24 
augustuss 1946 werd de Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV) opgericht 
doorr de RK priester J. Weidmann. Deze partij was een overwegend Rooms-ka-
tholiekee partij, die autonomie en algemeen kiesrecht voorstond. De Nationale 
Partijj  Suriname werd op 29 september 1946 opgericht. In deze partij domineer-
denn aanvankelijk de lichtgekleurde Creolen.3 De NPS kan gezien worden als 
dee politieke opvolgster van de Unie Suriname, omdat vele leden van de toenma-
ligee Unie Suriname overgingen naar deze politieke partij. De NPS was voorstan-
derr van autonomie, maar streefde geen algemeen kiesrecht na, doch een geleide-
lijkee uitbreiding van het bestaande census kiesrecht Deze visie was vooral inge-
gevenn door de vrees dat het machtsevenwicht zou worden gewijzigd als de Hin-
dostanenn en Javanen ook stemrecht zouden krijgen. Uit deze "moederpartijen" 
zijnn in de loop der jaren verschillende afsplitsingen ontstaan, die kleine partijen 
vormdenn die zich dan weer afzetten tegen de gevestigde partijen. Afsplitsingen 
vann de NPS waren onder meer: de Neger Politieke Partij (NPP) van D.P. Leetz 
enn S. Helstone, de Surinaamse Democratische Partij (SDP) van D. Findlay, de 
Partijj  Suriname (PS) opgericht in 1952 door W. Bos Verschuur en de Progres-
sievee Nationale Partij (PNP) opgericht in januari 1967 door J. Rens en de Pen-
dawaa Lima van de NPS'er Salem Somohardjo. Uit de VHP splitsten zich af de 

3200 Op 14 augustus 1966 had de parti j  ook de naam veranderd in Vatan Hitkar i Parti, hetgeen betekent: "Parti j  ter 
bevorderingg van het nationaal welzijn" . 

3211 Salürin Hardj o (1910-1993) schreef in de jaren dertig onder  het pseudoniem Bork Sark felle artikelen tegen de 
behandelingg van de Javaanse contractarbeiders door  het Koloniaal Bestuur. In 19S4 repatrieerde hij  samen met een 
groepp Javanen naar  Indonesië en stichtte daar  het dorp Tongar. Salürin Hardj o werd in 1948 in de Surinaamse 
delegatiee voor  de Rondetafelconferentie in Den Haag opgenomen als representant van de Javaanse 
bevolkingsgroep.. Zie hierover: K. Breunissen. Ik heb Suriname altij d lief gehad. Het leven van de Javaan Salikin 
Hardjo .. Caribbean Series 21, Leiden. 

3222 Het Linggadjati-akkoor d was de eerste politieke overeenkomst tussen de Nederlandse regering en de Republiek 
Indonesiëë om de onderlinge verhoudingen te regelen. Het werd gesloten te Linggadjati op 15 november  1946. Dit 
akkoordd hield onder  meer  in dat de republiek deelstaat zou zijn van de op te richten Verenigde Staten van 
Indonesië,, die met Nederland een Unie zouden vormen. Over  de uitvoering ervan kon geen overeenstemming 
wordenn bereikt en de Nederlandse regering zegde dit akkoord op, hernam haar  koloniale positie en begon 
vervolgenss met een koloniale oorlog, bij  de Nederlanders beter  bekend als eerste politionele actie. 

3233 De voormannen in de beginperiode van de NPS waren: mr.dr . J.A.E. BuiskooL de theoreticus en voornaamste 
woordvoerderr  van de parti j  inzake autonomie, de advocaat mr. G. van der  Schroeff, de journalist P. Wijngaarde en 
dee krantenredacteur  D. Findlay. 
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Actiegroep,, de Nickerie Onafhankelijke Partij (NOP), de Hernieuwde Progres-
sievee Partij (HPP) en de Basispartij voor Vrijheid en Democratie (BVD). Uit de 
KTPII  (Kaum Tani Persatuan Indonesia) en de PBIS (Pergerakann Bangsa Indone-
siaa Suriname = Unie van Indonesiërs in Suriname) ontstond in 1967 de Sarekat 
Rakjatt Indonesia (SRI), hetgeen betekent "vereniging van Indonesiërs" en de 
PPRSS (Partij Perbangunan Rakjat Suriname = Progressieve Partij voor de op-
bouww van Suriname). Na interne conflicten werd uit de PSV de Surinaamse 
Volkspartijj  (SVP) opgericht, die echter slechts korte tijd heeft bestaan.324 Af-
splitsingenn van politieke partijen vinden nog steeds plaats.325 Uit bovenstaand 
overzichtt blijkt, dat de partijen in Suriname zich ontwikkeld hebben rond religie 
enn etniciteit. In de loop der jaren is etniciteit de belangrijkste wervingsfactor 
gewordenn van de diverse politieke partijen. Het politieke bestel in Suriname 
wordtt gekenmerkt door326 etnische verzuiling van de partijen en consociational 
democracyy (waaronder spoils systeem en de verbroederingspolitiek). 
Hett begrip consociationalism3 7 is voor het eerst door Lijphart328 geïntroduceerd 
enn door Dew (1978) toegepast op de Surinaamse politieke verhoudingen. Op 
dezee theorie is kritiek geleverd. Er zijn in de literatuur ook bezwaren geopperd 
tegenn dit model en de toepassing hiervan op de Surinaamse politieke situatie. 
(Fernandes-Mendes,, 1986; Werners 1998; Derveld, 1999) Toch meen ik dat er 
enkelee elementen van dit model bruikbaar zijn om het politieke krachtenveld in 
Surinamee in hoofdlijnen te schetsen. Lijphart (1977:28) definieert het begrip 
"consociational"consociational democracy" als volgt: "Consociational democracy entails con-
spiciousspicious cooperation among elites of different communities to control the desta-
bilizingbilizing effects of open, ethnic competition. Furthermore consociationalism pos-
itsits that each community must subscribe to the notion of political autonomy for 
thethe other subcultures. Consociational democracy means government by elite 
cartelcartel designed to turn a democracy with a fragmented political culture into a 
stablestable democracy". Lijphart stelt dat de elites van de verschillende segmenten 
erinn slagen het land regeerbaar te houden door onderlinge compromissen te slui-
tenn en doordat de elites van de eigen achterban een grote mate van passiviteit en 
volgzaamheidd eisen. De kenmerken van een consociational democracy zijn vol-
genss Lijphart (1977): 

3244 Het waren de leden CR. Biswamitre, J. Emamiels en J. Wessels die werden geroyeerd als lid van de PSV. Hun 
rehabilitati ee vond plaats in 1971. 

3255 Volgens J. Sedney vermenigvuldigen Surinaamse politieke partijen zich als lagere organismen door  splitsing en 
deling.. In: J. Sedney. Kiezen en delen. Kritisch e analyse van het kiesstelsel en inrichtin g van de staat. Presentatie 
vann een functioneel alternatief Paramaribo, april 1980. 

3266 Zie over  de kenmerken van de Surinaamse politiek R. Derveld. Veranderingen in de Surinaamse politiek. In: OSO, 
Tijdschrif tt  voor  Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur  en geschiedenis. Themanummer Surinaamse politiek, 
1975-1998.. jrg . 18, nr. l.mei 1999. 

3277 Zie hierover: F. Derveld. Politieke mobilisatie en integratie van de Javanen in Suriname: Tamaredjo en de 
Surinaamsee nationale politiek. Groningen, 1982. B. Barry. The Consociational Model and its Dengers. European 
Journall  of Political Research, m, 4 (Dec. 1975). 

3288 A. Lijphart . Democracy in Plural Societies. A comparative exploration. New Haven and London, 1977. 
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1.. een regering gevormd door een grote coalitie van alle belangrijke segmenten 
uitt de plurale samenleving; 

2.. een de facto vetorecht voor iedere minderheidsgroep voor die belangen die 
alss vitaal voor die minderheid worden gezien; 

3.. evenredigheid als criterium voor politieke representatie, benoemingen in 
overheidsdienstt en allocatie van publieke middelen; 

4.. een hoge mate van autonomie voor elk (politiek/maatschappelijk) segment 
omm zijn eigen belangen te behartigen. 

Dezee kenmerken zullen we nu relateren aan het Surinaamse politieke bestel. 

5.2.11 Grote coalities van alle belangrijke segmenten 
Dee gedachte dat een coalitie van de verschillende maatschappelijke segmenten 
i.e.. bevolkingsgroepen noodzakelijk is om een stabiele democratie te vestigen, is 
doorr JA. Pengel verwoord in zijn toespraak tot de Staten van Suriname: "Al 
zouzou de Nationale Partij Suriname, wanneer ook, een meerderheid krijgen in Uw 
parlement,parlement, dan wil ik voor zij die na ons zullen komen nu reeds constateren, dat 
voorvoor het behoud van de eensgezindheid in ons land, de uitsluiting van grote be-
volkingsgroepenvolkingsgroepen zoals de Creolen, Hindostanen en Indonesiërs in Regering en 
Parlement,Parlement, tot funeste gevolgen zal leiden". In drie perioden, te weten van 1958 
tott 1973, van 1977 tot 1980 en met korte onderbrekingen van 1986 tot heden 
hebbenn de twee grootste segmenten op politiek gebied samengewerkt, al dan niet t 
aangevuldd met andere segmenten (de Javanen). De Hindostaanse bevolkings-
groepp bleef echter in de NPK-I periode (1973-1977) buiten de regeringscoalitie. 
Juistt in die periode, namelijk in 1975, is de Surinaamse onafhankelijkheid ge-
proclameerd.. Dat de Hindostanen, één van de drie belangrijkste maatschappe-
lijkee en politieke segmenten, op dat historische moment buiten de regering ston-
den,, heeft ernstige repercussies gehad voor de waardering en beleving van de 
onafhankelijkheidd voor de aanhang van de VHP. Lachmon, voorzitter van de 
VHPP en lid van het parlement, heeft de ideologie van de verbroederingspolitiek 
inn de Statenvergadering van 18 september 1958 als volgt geformuleerd: "Elk 
landland heeft een eigen bevolking. En wanneer wij de Surinaamse bevolking gade-
slaan,slaan, dan bestaat de Surinaamse bevolking voor het grootste deel uit drie be-
volkingsgroepen,volkingsgroepen, niet te veronachtzamen de andere bevolkingsgroepen die ook 
inin Suriname aanwezig zijn. Echter, bij de behandeling van een Regeringspro-
gram,gram, kan ik gerust zeggen, dat wij op het ogenblik kunnen spreken van drie 
bevolkingsgroepen,bevolkingsgroepen, die met elkander zullen en moeten samenwerken. En zo is 
het,het, M.d. V. dat de Surinaamse politiek niet dezelfde kenmerken zal vertonen als 
dede politiek in een ander land, bijvoorbeeld Nederland, Engeland of welk ander 

3299 VHSS. Staten van Suriname. Repliek van de Minister-President naar  aanleiding van de regeringsverklaring 
1967/1971. . 

3300 E. Azimullah. Jageroath Lachmon, een politieke biografie, Paramaribo, 1961. 

P.. Meel. Verbroedering en nationalisme: het dekotonisatievraagstuk in de Surinaamse politiek. In: Bijdrage en 
Mededelingenn betreffende de Geschiedenis der  Nederlanden, jrg. 109, nr. 4. 
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landland dan ook ter wereld. Suriname is een land op zichzelf; Suriname is een land 
waarwaar drie grote bevolkingsgroepen met elkaar als broeders hebben te leven. 
EnEn daarom M.d. V. kunnen wij onze politiek in vele opzichten niet vergelijken 
metmet een politiek van een ander land, waar u alleen één bevolkingsgroep hebt en 
erer onder die bevolkingsgroep verschillende partijen zijn. Indien de ene bevol-
kingsgroepkingsgroep de andere niet als vriend zou willen accepteren, dan is deze ge-
doemddoemd ten onder te gaan ". 

Verbroederingspolitiek:Verbroederingspolitiek: J. Lachmon en J. Pengel worden omhangen 
metmet mala 's 

Dezee verbroederingspolitiek, die het politieke leven in Suriname beheerste in de 
periodee van 1958-1967331, is naar mijn mening door de Hindostaanse en de Cre-
oolsee politici daarentegen verschillend geïnterpreteerd. De verbroederingspoli-
tiekk werd door de VHP-leiding vooral functioneel-instrumenteel benaderd. Ver-
broederingg hield samenwerking op politiek niveau in, waardoor er een gunstig 
enn stabiel klimaat kon ontstaan voor de ontwikkeling van de achterban, op cultu-
reel,, sociaal en economisch gebied (Breeveld, 2000:174-197). 
Ookk uit het uitgebreid interview van Roy Khemradj met J. Lachmon332 blijkt dat 
dee verbroederingspolitiek naar de opvatting van J. Lachmon niet meer was dan 
eenn politieke overeenkomst, een in beginsel niet-aanvalsverdrag tussen partijen 
enn niet een hecht ideologisch gefundeerde filosofie gericht op natievorming en 
integratie.. In het verlengde van deze interpretatie lag dan ook de opvatting die 
doorr J. Adhin is verwoord over cultuur in de multiculturele samenleving, de 

3311 In 1961 bij de Rondetafelconferentie begon de verbroederingspolitiek barsten te vertonen. Een afsplitsing van de 

VHP,, de Actiegroep deed de positie van de partijleider J. Lachmon wankelen. Hij besloot om niet mee te gaan met 

dee wensen van de andere coalitiegenoten de NFS en de PSV. 

3322 In het boek "Jagemath Lachmon, een politiek testament", 2002 
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"anekta"anekta men ekta, na akveshta", hetgeen betekent "eenheid in verscheidenheid, 
geenn uniformiteit".333 De Creoolse politici interpreteerden de verbroederings-
politiekk vooral in existentiële zin, waarbij het verbroederen een waarde op zich 
zouu zijn in de multiculturele samenleving. Verbroederen zou inhouden assimile-
ren,, cultureel versmelten, betrokken raken op eikaars culturele waarden en nor-
men.. Dit verschil in interpretatie bij de Hindostaanse en Creoolse politici heeft 
ertoee geleid, dat de Creolen de verbroederingspolitiek van Hindostanen zijn 
gaann opvatten als een dekmantel of rookgordijn voor en door de Hindostanen 
omm politieke, culturele en economische macht te verwerven.334 

Volgenss Meel (1999:198) was de verbroederingspolitiek voor Bruma weinig 
aanlokkelijkk aangezien deze ideologisch nauwelijks was "uitgewerkt", (cursive-
ringg E.M.) 
Dee verbroederingspolitiek was, zoals aangetoond, een stuk "real Politik" waar 
dee twee grootste etnische groepen op politiek vlak samenwerkten tot wederzijds 
voordeel.. In dit opzicht werd het ideologisch denken van de nationalisten als 
stoorzenderr beschouwd door zowel Pengel als Lachmon. 
Niett het ideologisch niet uitgewerkt zijn van de verbroederingspolitiek was voor 
Brumaa aanleiding om deze coalitie te wantrouwen, maar het conservatieve en 
behoudendee karakter ervan, waardoor op staatkundig gebied, i.e. de onafhanke-
lijkheid,, geen vooruitgang geboekt kon worden. 
Dee periode van de verbroederingspolitiek (1958-1967) heeft overigens wel ge-
zorgdd voor een redelijke mate van stabiliteit in de Surinaamse politiek. In de 
beginfasee van de verbroederingspolitiek, met name in de periode van de regering 
Emanuelss (1958-1962) was er sprake van duidelijke nationalistische tendensen 
inn de regering en daarbuiten. JA. Pengel, de sterke man achter de regering Ema-
nuels,, sprak zich in deze periode expliciet uit voor de onafhankelijkheid van 
Surinamee (Breeveld, 2000:221). Ook leden van het kabinet Emanuels, zoals F. 
Essed,, J. Sedney en ook S.D. Emanuels (premier), stonden sympathiek tegen-
overr het streven naar onafhankelijkheid en hadden contacten met (leden van) 
Wiee Eegie Sanie. Ook de nationalisten roerden zich, zoals gezegd, in deze peri-
odee door onder meer op 14 maart 1961 schriftelijk bij de regering aan te dringen 
opp de algehele onafhankelijkheid van Suriname en wel met ingang van 1 juli 
1963.. In dit verband merkt Meel (1998b:260) op dat: "due to pressure exercised 
byy WES and related groups like the Nationalistische Beweging Suriname 
(NBS),, Pengel and Lachmon gave the concept of fraternization, which was basic 
too their cooperation, a nationalist dimension". Deze bewering is op zichzelf niet 

3333 J. Adhin. Integratie en ontwikkeling. In: Mededelingen van het Surinaamse Museum, no. 50, jul i 1993, p. 32-39. 
3344 "Weet je wat het is" , onderbrak de gastheer  de urenlange gedachtenwisseling: "j e kunt de Hindostaan niet 

vertrouwen.. Weet je waar  wij  ze wel eens mee vergelijken? Met azema's. Een azema is volgens Afrikaanse 
overleveringg een enorme vleermuis, die in het oerwoud leeft; hij  valt mensen aan, zuigt hun bloed, maar  blaast 
intussenn in de wond, zodat de pijn wordt verdoofd. Dat doen de Hindostanen ook. Ze verdoven ons met het woord 

'verbroedering',, maar  intussen zuigen ze ons leeg [ ]" . In: F. Budike en B. Mungra. Creolen en Hindostanen. 
Houten,, 1976, p. 99. 
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onjuist,, doch geeft onvoldoende weer de complexiteit van de toen bestaande 
politiekee situatie. Deze complexiteit heeft enerzijds te maken met het oprecht 
verlangenn en streven van de regering Emanuels om te werken aan de natievor-
mingg en anderzijds het dwingend appèl van de strijdbare nationalisten (NBS), 
gerichtt op de onafhankelijkheid van Suriname. Om de natievorming te bereiken, 
poneerdee de regering Emanuels in haar regeringsverklaring van 1961: "De rege-
ringring stelt zich voor op korte termijn de nodige ontwerp-landsverordeningen in te 
dienendienen teneinde een Surinaamse vlag , het Surinaamse wapen en de nationale 
hymnehymne wettelijke grondslag te geven. Wanneer vlag, wapen en hymne eenmaal 
zijnzijn vastgesteld, zal worden bevorderd dat deze instellingen in de harten der 
bewonersbewoners van Suriname een diepe betekenis verwerven en door iedereen worden 
geëerbiedigd." geëerbiedigd." 
Meell  (1998:271), zich onder meer baserend op Ernst Haas, Gellner en Eric 
Hobsbawm,, betoogt dat nationale mythen van belang zijn in de fundering van 
hett nationalisme. Het begrip nationale mythen vertoont volgens hem gelijkenis 
mett het begrip "invented tradition" van Hobsbawm (1993:1), die hieronder ver-
staat:: "a set of practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules 
andand of a ritual or symbolic nature, which seek to incalculate certain values and 
normsnorms of behaviour by repetition, which automatically implies continuity with 
thethe past." Volgens Hobsbawm zijn "invented traditions, responses to novel 
situationssituations which take the form of reference to old situations, or which establish 
theirtheir own past by quasi-obligatory repetition ". 
Hobsbawmm (1983:9) onderscheidt drie soorten "invented traditions" die erop 
gerichtt zijn: 

 sociale cohesie en collectieve identiteiten te bewerkstelligen; 
 instituties en sociale hiërarchie te vestigen ofte legitimeren; 
 om mensen te socialiseren in bijzondere sociale contexten. 

Eenn "invented tradition" moet volgens Hobsbawm dus een specifieke relatie 
hebbenn met het verleden. Meel (1998:271) noemt de Surinaamse vlag, het volks-
liedd en het wapen vormen van "invented tradition". Naar mijn mening past 
Meel,, door deze voorbeelden, het concept "invented tradition" op onjuiste wijze 
toe.. De Surinaamse vlag had geen relatie met het verleden en werd bovendien 
doorr de nationalisten met gemengde gevoelens ontvangen of zelfs afgewezen, 
vanwegee de suggestie van etnische segregatie die de vlag uitstraalde. 
Hett Surinaams Volkslied was gebaseerd op een bekende melodie van een com-
positiee die in 1876 was geschreven door de Friese onderwijzer J.C. de Puy (zie 
paragraaff  2.3.2). Van het wapen, bestaande uit twee Indiaanse schilddragers en 
eenn schip, met het devies "Justitia-Pietas-Fides", kan gezegd worden dat deze 
elementenn terug te voeren zijn op het zegel van de geoctroyeerde West-Indische 

3355 Deze vlag, bestaande uit een wit vlak met daarin 3 stenen, de verschillende bevolkingsgroepen voorstellende, die 
mett  elkaar  door  een zwarte band waren verbonden. Deze vlag was ontworpen door  Noni Lichtveld en E. Essed-
Fruin . . 
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Compagnie.. Na deze periode van de verbroederingspolitiek volgde een turbu-
lentee periode (met stakingen) tussen 1967 en 1973. Vervolgens een vrij hecti-
schee en chaotische periode rond de onafhankelijkheid (1973-1980). Door de 
militairee staatsgreep in 1980 kwam er een voorlopig einde aan de (democrati-
sche)) strijd om de macht tussen de politieke partijen. In onderstaande tabel wor-
denn de regeringscoalities in de periode 1949-2000 weergegeven: 

Samenstellingg van regeringscoalities in de periode 1949-2000 

Jaar r 
1949 9 
1951 1 

1955 5 
1958 8 
1963 3 
1967 7 
1969 9 
1973 3 
1977 7 
1980 0 

1987 7 

1990 0 

1991 1 

1996 6 

2000 0 

Coalities s 
NPSS (Cr) 
NPSS (Cr) 

PSS (Cr), SDP (Cr), PSV (Cr), KTPI (Jav) 
NPSS (Cr), PSV (Cr), VHP (Hind) 
NPSS (Cr), PSV (Cr), VHP (Hind), KTPI (Jav) 
NPSS (Cr), AG (Hind), SDP (Cr) 
PNPP (Cr), PSV (Cr), VHP (Hind), SRI (Jav) 
NPSS (Cr), PSV (Cr), PNR (Cr), KTPI (Jav) 
NPSS (Cr), PSV (Cr), HPP (Hind), KTPI (Jav) 
Militair ee coup 

NPSS (Cr), VHP (Hind), KTPI (Jav) 

Telefooncoup p 
NPSS (Cr), SPA (Cr), VHP (Hind), KTPI (Jav) 

NDPP (Cr), BVD (Hind), KTPI (Jav), OPDA 

NPSS (Cr), VHP (Hind), SPA (Cr), PL (Jav) 

ii  Naam coalitie 

11 Eenheidsfront 

jj  Samenwerkende partijen 

IPNP-Blok k 
jNat.. Partij Kom. NPK-I 
jNatt Partij Kom. NPK-ÏÏ 

|| Front (voor Democratie en 
11 Ontwikkeling) 

ii  Nieuw front (voor Democratie en 
ii  Ontwikkeling) 

jj  Nieuw front (voor Democratie en 
II  Ontwikkeling) 

5.2.22 Het vetorecht bij  vitale belangen 
Hett tweede kenmerk van "consociational democracy" dat Lijphart noemt, is de 
"mutuall  veto rule". Dit houdt in dat, indien in de coalitie beslissingen worden 
genomenn die de wezenlijke belangen van een bepaald politiek segment raken, 
datt segment een de facto vetorecht heeft. Naar mijn mening heeft deze regel 
veelall  een verlammende werking op de slagvaardigheid van een grote coalitie. 
Binnenn de Surinaamse politieke verhoudingen is dit onder meer gebleken tijdens 
dee besprekingen over de wijzigingen van het Statuut in 1961. De gehouden Ron-
detafelconferentiee is toen mede mislukt, omdat de VHP niet wilde meewerken 
aann het streven naar grotere zelfstandigheid van Suriname op buitenlands ge-
bied.3366 Een ander voorbeeld van de verlammende werking van de "mutual veto 
rule""  vormt de behandeling van recente plannen tot sanering van de Surinaamse 
economie. . 

3366 Een andere belangrijke oorzaak van het mislukken van de Rondetafelconferentie was dat de Nederlandse regering 
err  niets voor  voelde om Suriname grotere zeggenschap op buitenlands gebied te geven en daarbij  handig gebruik 
maaktee van de interne tegenstellingen tussen de NPS en de VHP. 
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Inn de regeringscoalitie van het Nieuw Front is het Structureel Aanpassings Pro-
grammaa een belangrijk thema geweest. Bij het nemen van de noodzakelijke 
maatregelenn om de economie te saneren, zijn de belangen van de "achterban" 
vann de politieke partijen in het geding. Sanering van het overheidsapparaat raak-
tee direct de belangen van de NPS, waarvan de aanhangers sterk in het over-
heidsapparaatt waren vertegenwoordigd. 
Hett treffen van saneringsmaatregelen zou de belangen van deze politieke coali-
tiegenoott dus relatief zwaarder treffen. Het voorstel tot invoering van onroerend 
goedd belasting om de inkomsten van de overheid te vergroten, riep daarentegen 
enormee weerstanden op bij de coalitiepartner de VHP. Deze coalitiegenoot was 
vann oordeel dat deze belasting vooral haar achterban zou treffen, die immers 
veell  onroerend goed bezat (grond). Tegen het privatiseren van overheidsbedrij-
venn waren de NPS en de SPA sterk gekant, vanwege de vrees dat kapitaalkrach-
tigee Hindostanen, veelal aanhangers van de VHP, die sterk vertegenwoordigd 
warenn in het bedrijfsleven, die bedrijven zouden opkopen en zodoende hun eco-
nomischee macht zouden versterken. Er is bijkans geen maatregel te bedenken 
diee niet de weerstand opriep van één der coalitiepartners. Het gevolg hiervan 
wass dat de stijl van regeren zich kenmerkte door besluiteloosheid, afwachten 
hoee de zaken zouden lopen, eindeloos overleg en geringe daadkracht. 
Hoewell  Lijphart (1977:37) opmerkt: "Each segment will  recognize the danger 
ofof deadlock and immobilism that is likely to result from an unrestrained use of 
thethe veto", moet worden geconstateerd dat dit gevaar zich op een aantal belang-
rijkerijke terreinen in de Surinaamse politiek heeft gemanifesteerd. 

5.2.33 Evenredigheid bij  politieke en bestuurlijk e representatie 
Hett derde kenmerk, namelijk de evenredigheid bij benoemingen en allocatie van 
overheidsmiddelen,, is in het Surinaams politiek bedrijf duidelijk aanwezig. Er is 
weliswaarr geen objectieve maatstaf voor het hanteren van het evenredigheids-
principe,, maar de verschillende politieke partijen zorgen ervoor dat bij benoe-
mingenn in openbare functies, zoals directeuren van departementen, diplomatieke 
vertegenwoordigers,, districtscommissarissen, terdege gelet wordt op de politieke 
achtergrondd van betrokkenen. Indien de betrokkene voldoet aan objectieve ge-
schiktheidseisen,, is er uiteraard geen enkel bezwaar tegen hantering van een 
zekeree mate van politieke evenredigheid bij benoemingen en het alloceren van 
middelen.. Integendeel, een dergelijk mechanisme bevordert de rechtvaardigheid 
enn daardoor de politieke stabiliteit. Problematisch wordt het echter als de poli-
tiekee kleur gaat prevaleren boven kwaliteitseisen. Het is in de politieke verhou-
dingenn van Suriname een veel voorkomend verschijnsel dat personen op hoge 
ambtelijkee posten worden benoemd, zonder te voldoen aan de vereiste kwalifi-
caties.. Dit heeft tot een verregaande verzwakking van het ambtelijk apparaat 

3377 Het Structureel Aanpassings Programma (SAP) werd door  het Internationale Monetaire Fonds (IMF ) voorgesteld 
omm de Surinaamse economie te saneren. Zie hierover  Coopers &  Lijbran d Deloitte. Een programma tot aanpassing 
enn structurele hervorming in Suriname, december  1990. 
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geleid.. Ook heeft dit systeem ervoor gezorgd dat gekwalificeerde personen, die 
hierdoorr werden gepasseerd, de overheidsdienst hebben verlaten of volstrekt 
gedemotiveerdd zijn geraakt en richting Nederland zijn vertrokken. 

5.2.44 Autonomie bij  behartiging van eigen belangen 
Hett vierde kenmerk, dat er sprake is van autonomie op bepaalde gebieden, doet 
zichh in Suriname in geografische zin niet voor. Wel is er een grote mate van 
autonomiee van een ministerie dat gekoppeld is aan een bepaalde politieke partij. 
Eenn ministerie dat beheerd wordt door bijvoorbeeld een minister van een Ja-
vaansee politieke partij zal bij benoemingen en het verstrekken van vergunningen 
dee voorkeur geven aan leden van de eigen Javaanse achterban. Deze vormen van 
politiekee mobilisatie worden het patronage- en het "spoilssystem" genoemd. 
Derveldd (1982) definieert deze begrippen als volgt: "Ze doelen op het verschijn-
selsel dat leiders van de politieke partijen aan de achterban materiële en immate-
riëleriële muidelen toebedelen in ruil  voor bewezen of nog te bewijzen diensten. Tot 
zulkezulke diensten behoort het uitbrengen van stemmen op leiders van die politieke 
partijen.partijen. In Suriname wordt dit verschijnsel "regelen " genoemd, dat is het aan-
stellenstellen van mensen in overheidsdienst, op basis van primair politieke loyaliteit. 
PolitiekePolitieke machthebbers treden in illegitieme ruiltransacties met het doel hun 
politiekepolitieke achterban tevreden te stellen ". Met de voorgaande paragrafen heb ik 
eenn schets gegeven van de politieke arena in Suriname. Deze schets acht ik 
noodzakelijkk als achtergrond om de oprichting van de PNR te kunnen plaatsen. 
Bijj  de oprichting van deze partij was het politiek krachtenveld reeds afgebakend 
enn de politieke cultuur uitgekristalliseerd. Hoe de nieuwe partij is ontstaan en 
welkee ontwikkelingen ze heeft doorgemaakt komt in de volgende paragrafen aan 
dee orde. 

5.33 De Parti j  van de Nationalistische Republiek als 
beginselpartij j 

NationalismNationalism is the most successful political ideology in human history. The process, problems 
andand frequent failures of national integration are of central importance in the contemporary 
world world 

AnthonyAnthony H. Birch 

5.3.11 De oprichting en organisatie van de PNR 
Dee Nationalistische Beweging Suriname richtte op grond van de politieke erva-
ringenn die waren opgedaan in Suriname (o.a. de kwestie Topibo en De Vrijheid) 
enn uit duidelijke irritatie en teleurstelling over het mislukken van de in Den 
Haagg gehouden Rondetafelconferentie, op 1 september 1961 de Partij van de 

3388 F.E.R. Derveld. Ethnicity , spoils, politics, migration and nationbuilding, 1965-1985. University of Suriname, 
Paramaribo,, 1996. Journal of Social Sciences, vol m, 1 + 2 (June + December). 

3399 A.H. Birch. Nationalism & national integration, London, 1989. p. 3. 
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Nationalistischee Republiek op. In tegenstelling tot wat door Meel (1994:652) 
wordtt beweerd, is het niet Bruma die besloot de PNR op te richten, maar werd 
hijj  door de acties van de strijdbare NBS'ers voor een voldongen feit van de op-
richtingrichting geplaatst (zie pamflet proclamatie 1 september 1961). Theo Uiterloo * 
zegtt in een interview: "We (de NBS'ers) waren ongeduldig en wilden niet wach-
ten.ten. We wilden niet langer discussiëren over de oprichting van een partij, maar 
dede daad direct bij het woord voegen. Bruma zou ons vanzelf wel volgen." 
Dee genoemde Rondetafelconferentie342 was de uitwerking van de overeenkomst 
tussenn de regeringspartijen NPS, VHP en PSV in december 1960 om een confe-
rentiee met Nederland en de Nederlandse Antillen te beleggen, teneinde een zelf-
standigerr positie te verkrijgen bij het behartigen van de eigen buitenlandse be-
trekkingen.. De leider van de NPS, Johan Pengel toonde zich in deze periode een 
sterkee voorstander van een grotere onafhankelijkheid van Suriname in het inter-
nationaall  verkeer (Breeveld, 2000:210). De Surinaamse delegatie wilde voor 
Surinamee zelfstandige lidmaatschappen van enkele internationale organisaties, 
mett behoud van het Koninkrijksverband. De wensen van Suriname konden naar 
hett oordeel van de Nederlandse delegatie niet verwezenlijkt worden, omdat on-
derr meer het Handvest van de Verenigde Naties en het Statuut van Bogota be-
paaldenn dat alleen soevereine staten tot lid konden worden toegelaten. De oppo-
sitiepartijenn in Suriname toonden zich tegenstander van Pengels streven naar 
groteree autonomie. Maar tijdens de Rondetafelconferentie zelf begon de VHP 
zich,, onder druk van de achterban in Suriname, behoudender op te stellen. Mede 
hierdoorr mislukte deze conferentie en werden er geen concrete resultaten ge-
boekt.. De Partij van de Nationalistische Republiek kondigde hierop aan, dat de 
onafhankelijkheidd van Suriname zou worden afgedwongen en wel uiterlijk op 
11 juli 1963, bij de 100ste herdenking van de afschaffing van de slavernij. 
Partijleiderr E. Bruma gaf te kennen dat zijn partij de onafhankelijkheid desnoods 
eenzijdigg zou uitroepen en een regering in ballingschap in het buitenland zou 
vormen,, indien de onafhankelijkheid op dat tijdstip nog geen feit zou zijn.343 

Hett heeft evenwel nog tot november 1975 geduurd, dus ruim twaalf jaar later, 
voordatt Suriname definitief de staatkundige onafhankelijkheid verkreeg. De 
PNRR maakte toen wel deel uit van de regerende politieke combinatie de NPK-I 
(Nationalee Partij Kombinatie). Het officiële motief voor de oprichting van de 
PNRR was: "het Surinaamse Volk een leidend lichaam te geven bij het voltooien 
vanvan de Nationalistische Omwenteling". De partij presenteerde zich als anti-
kolonialistischh en anti-communistisch. 

3400 ARA/KGS. inv.nr. 2844-2859, 2863, 2864. Ingekomen rapporten van politionele en militair e inlichtingendiensten 
houdendee verslagen van activiteiten van politieke groeperingen in Suriname, 1952-1961. 

3411 Interview met Theo Uiterloo op 12 februari 1995. 
3422 De Rondetafelconferentie werd op 29 mei 1961 in de Trëveszaal in Den Haag geopend. Hierover  handelt met 

namee hoofdstuk VI  van het proefschrift van P. Meel: Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-
Surinaamsee betrekkingen 1954-1961 Leiden, 1999. 

3433 E. Azimullah. Jagemath Lachmon. Een politieke biografie. Paramaribo, 1961. 
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Bijj  de oprichting van de partij werd het volgende pamflet uitgegeven: 

Proclamatie e 
vann 1 september  1961 

Dee Kerngroep van de NATIONALISTISCHE BEWEGING SURINAME 
heeftt na grondige bestudering van de huidige binnenlandse en buitenlandse 
politiekk van Suriname besloten tot oprichting over te gaan van een politieke 
partij,, welke de trotse naam zal dragen van: 

PARTIJJ VAN DE NATIONALISTISCHE REPUBLIEK (P.N.R.) 

Doell  van de oprichting is alle progressieve mannen en vrouwen alsmede de 
gehele,, Surinaamse JEUGD op te roepen tot samenbundeling in een goed 
georganiseerdee POLITIEKE PARTIJ, teneinde het SURINAAMSE VOLK een 
leidendd lichaam te geven bij het volbrengen van de NATIONALISTISCHE 
OMWENTELING. . 

Aann de heren E. A. GESSEL, Historicus, Mr. E. J. BRUMA, Jurist en Drs. F. MOLL, 
socioloog,, is het recht gegeven elk drie personen aan te wijzen, die naast hen zitting 
zullenn hebben in het HOOFDBESTUUR van de P.N.R. 

Dee Kerngroep van de N.B.S. vult dit HOOFDBESTUUR aan met nog drie leden. 

Hett Voorzitterschap van de Partij is heden aan de heer E. A. GESSEL aangeboden. 

Dee ORGANISATIE van de P.N.R. zal een zodanige zijn dat alle in Suriname 
voorkomendee Nationalistische Stromingen daarin hun politiek tehuis kunnen 
vinden. . 

Hett LIDMAATSCHA P kan zowel individueel als in groepsverband worden 
verkregenn en geeft recht op deelname aan de verkiezing van een 
DEFINITIEFF HOOFDBESTUUR en een representatief controlerend orgaan, 
dee PARTIJRAAD van de P.N.R. 

Paramaribo,, 1 September 1961 
voorr de N.B.S. H. Axwijk 

R.. Raveles 
Th.. Uiterloo 

PamfletPamflet van de proclamatie van de PNR 
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Dee PNR was anti-communistisch, omdat "het Nationalisme de materialistische 
wereldordewereldorde en de verinternationalisering van de wereld, waarnaar het commu-
nismenisme streeft, verwerpt evenals de klassenstrijd die de communisten voorstaan, 
dede vernietiging van de particuliere sector van de economie: iedere ondernemer 
moetmoet de gelegenheid hebben zijn ondernemingszin en capaciteiten te ontplooien, 
tottot nut van zichzelf en de gehele Natie" ?u 

Hett besluit tot oprichting van een nationalistische politieke partij, werd niet door 
allee nationalisten onderschreven. Vooral de overgang van het cultureel nationa-
lismee naar het politiek nationalisme stuitte op weerstand binnen de eigen gelede-
ren.. Een der prominenten uit het cultureel nationalistische kamp Joseph (Sep) 
Tamm richtte, zoals we eerder zagen, een eigen vereniging Wie na Wie op, als 
tegenhangerr van Wie Eegie Sanie. Tam was lid van de politieke partij de NPS 
enn ging niet mee met de overstap naar de politiek. 
Ookk Hugo Overman, één der oprichters van Wie Eegie Sanie in Nederland en 
laterr in Suriname een der prominenten, was van oordeel dat het nog te vroeg was 
voorr een nationalistische politieke partij. "De oprichting van de PNR was een te 
vroegvroeg geboren kind dat weinig levenskansen had" aldus Hugo Overman.345 

Frankk Essed, destijds minister van Opbouw in het kabinet Emanuels (1958-
1962),, stond sympathiek tegenover de activiteiten van Wie Eegie Sanie en was 
eenn regelmatige gast op de bijeenkomsten. Hij stelde voor om van overheids-
wegee een terrein ter beschikking te stellen aan deze organisatie voor een eigen 
centrumm waardoor ook fysiek een duidelijk onderscheid zou kunnen worden 
gemaaktt tussen het cultureel streven, zoals uitgedragen door Wie Eegie Sanie, 
enn de politieke activiteiten van de op te richten partij. Dit plan is nimmer gerea-
liseerd,, omdat Bruma hierin een poging tot "verdeel en heers" zag van de 
NPS.3466 Curieus is dat ook E.A. Gessel, aan wie het voorzitterschap van de PNR 
werdd aangeboden, geen voorstander was van de oprichting van een eigen partij. 
Hijj  was van oordeel dat het nationalisme het best gediend zou zijn door aanslui-
tingg te zoeken bij de grote volkspartij de NPS. In een brief van 18 september 
19611 aan Charles Defares schreef Gessel:347 "Bij  mij staat vast, dat ik nooit (on-
derstrepingg E.A.G.) met deze onvolwassen jongens (bedoeld wordt de leden van 
dee NBS, E.M.) in zee zal gaan en dat is nu nog mijn standpunt. Naar mijn me-
ningning is de zaak een doodgeboren kind, omdat er geen program is. Na die vrijdag 
(bedoeldd wordt vrijdag 2 september, de dag na de oprichting van de PNR), is 
toentoen men merkte dat ik er niet achter stond, de zaak volkomen uit het nieuws en 
nana 17 dagen, vandaag dus, niet meer genoemd. De kranten hebben de zaak ook 
doodgezwegen." doodgezwegen." 

3444 Manifest "Vie r  jaar  Nationalistische Opmars", nieuwsbrief 16 februari 1966. 

3455 Interviews H. Overman op 8 juni 1995, H. Eersel op 17 april 1995 en J. Pinas op 20 mei 1996. 
3466 Interview H. Overman op 15 februari 1995. 

3477 Deze brief van E.A. Gessel, d.d. 19 september  1961, is mij  welwillend door  dr. Hans Breeveld ter  beschikking 
gesteld. . 
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Inn augustus 1960 was Gessel naar Suriname teruggekeerd. Zijn bedoeling was 
lidd te worden van de NPS en die partij van binnenuit om te vormen tot een mo-
dernee politieke partij. Zijn conceptie was dat Pengel in het centrum van de partij 
dee macht zou hebben en het evenwicht zou houden tussen de linkervleugel onder 
leidingg van E.J. Bruma en de rechtervleugel onder leiding van W. Lim A Po. 
Zelff  zou Gessel als ideoloog en deskundige op de achtergrond blijven; hij ambi-
eerdee geen openbare politieke functie. Deze conceptie is door zowel J.A. Pengel 
alss EJ. Bruma afgewezen. Gessel stond alleen in zijn poging een brug te slaan 
tussenn de Weidestraat (het bolwerk van de PNR) en de Wanicastraat (het bol-
werkk van de NPS), wat dan ook niet lukte.348 

Eenn andere prominente nationalist uit de Wie Eegie Sanie-periode in Nederland, 
dee taalkundige H. Eersel, was van oordeel dat de tijd nog niet rijp was voor de 
stapp naar de praktische politiek. Hij was van mening dat eerst op andere gebie-
denn aan de bewustwording moest worden gewerkt. Zo zou eerst aandacht moe-
tenn worden besteed en gewerkt moeten worden aan de culturele, economische en 
politiekee bewustwording van het volk.349 

Eenn van de ondertekenaars van het proclamatiemanifest, H. Axwijk , was even-
minn voorstander van de oprichting van een politieke partij, maar zou in de min-
derheidd zijn geweest toen het besluit werd genomen. Hij was van oordeel dat er 
eerstt gewerkt moest worden aan het verkrijgen van een groter draagvlak binnen 
maatschappelijkee organisaties.350 Ook Bruma zelf heeft in eerste instantie, na 
zijnn terugkeer in Suriname, aansluiting gezocht bij de NPS. De aanvragen van 
dezee nationalisten om lid te worden van deze politieke partij zijn door het per-
soonlijkk ingrijpen van partijleider J.A. Pengel consequent getorpedeerd. Het 
aanbodd van het voorzitterschap van de PNR heeft E.A. Gessel in een politiek-
maatschappelijkk moeilijk parket geplaatst. Enerzijds was hij geen voorstander 
vann de oprichting van een nationalistische partij en kon hij dus het voorzitter-
schapp niet aanvaarden, anderzijds werd hij door dit aanbod voor de leiding van 
dee NPS waarvan hij het lidmaatschap ambieerde, onacceptabel. Voor de verdere 
politiekee loopbaan van Gessel hebben deze gebeurtenissen verregaande conse-
quentiess gehad. Hoewel er dus bij verschillende partijen en personen twijfels 
warenn over de noodzaak van en het tijdstip voor een op te richten politieke par-
tij ,, werd spoedig het eerste bestuur geformeerd.351 De leiding van de PNR be-
lasttee een commissie met de formulering van de doelstellingen, de grondbegin-
selenn en de constitutie van de partij.352 

3488 R. Dobm. Wan monki fri , bevrijdin g en strijd . Paramaribo, 1969; en interview met E.A. Gessel op 28 februari 
1995. . 

3499 Interview met drs. H. Eersel op 5 februari  1997 en in R. Dobm. Wan Monki tri , bevrijdin g en strijd . Paramaribo, 
1969. . 

3500 Interview met H. Axwij k op 12 december  1998. 
3511 Van dit eerste bestuur  maakten deel uit: E. Bruma (voorzitter), R. Raveles, D. Refos, Th. Urterloo en 

R.. Westerborg. 

3522 In deze commissie hadden zitting; mr. Eddy Hoost, Theo Uiterloo, Robin Raveles, Desi Refos en Frans 
Menckeberg. . 
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Bijj  de oprichting van de Partij van de Nationalistische Republiek werd uitge-
gaann van de volgende beginselen:353 

 "De partij van de Nationalistische Republiek proclameert plechtig het be-
sluitsluit een einde te maken aan de koloniale ordening van de Surinaamse sa-
menleving.menleving. De Surinaamse natie is door deze ordening in een toestand 
vanvan voortdurende ondergeschiktheid gebracht. De eenwording van het Su-
rinaamserinaamse volk wordt er door belemmerd; de Surinaamse mens vervreemdt 
vanvan zijn vaderland en zijn historie. Hij en zijn door de Voorzienigheid ge-
schonkenschonken hulpbronnen zijn door deze ordening tot objecten van uitbuiting 
gemaakt. gemaakt. 

 De partij stelt zich daarom ten doel leiding te geven aan de strijd van het 
SurinaamseSurinaamse volk om erkenning van de rechtsgelijkheid van de Surinaamse 
natienatie met alle andere naties ter wereld. De partij van de Nationalistische 
RepubliekRepubliek is van oordeel dat dit onterend stelsel zich zelfheeft overleefd en 
hethet de historische taak van de Surinaamse natie is de volledige vernietiging 
vanvan het kolonialisme in dit gedeelte van Guyana thans ter hand te nemen. 
VoortsVoorts om leiding te geven aan het streven, de Surinaamse natie tot groter 
glorieglorie te voeren, de Surinaamse mens wederom te winnen voor zijn land, 
zijnzijn volk, zijn cultuur en historie, en om een geordende samenleving te 
scheppenscheppen die soeverein, onafhankelijk, vrij  van vrees en uitbuiting zal zijn. 

 Ter verwezenlijking hiervan acht de Partij van de Nationalistische Repu-
bliekbliek het noodzakelijk dat de Surinaamse mens, voor het bepalen van zijn 
standpuntstandpunt ten opzichte van alle gebeurtenissen en verschijnselen een vast 
enen juist uitgangspunt heeft, dat voor hem een bindende wet voor iedere 
handelwijzehandelwijze zal zijn. De partij acht de leer van het nationalisme dit is de 
leerleer van de voortdurende veredeling van de natie, een zodanig uitgangspunt 
enen heeft daarom deze leer aanvaard als grondslag voor de politieke orde-
ningning van de Partij en de door haar voorgestane samenleving van vrije 
evenwichtigeevenwichtige en oprechte mensen". 

Dee Partij van de Nationalistische Republiek was dus gegrondvest op drie begin-
selen: : 
1.. een einde maken aan de koloniale verhoudingen i.e. de onderschikking van 

Surinamee aan Nederland; 
2.. de voorhoedepartij zijn in het proces van dekolonisatie; 
3.. de leer van het nationalisme verheffen tot de leidende ideologie in het deko-

lonisatieproces--

3533 De Constitutie van de Partij Nationalistische Republiek, PNR Uitgave. Afdeling Nieuws en Publikatiedienst. 

3544 De constitutie van de PNR is ontworpen door een vooifoereidingsgroep, bestaande uit: E. Hoost, Th. Uiterloo en F. 

Menckeberg. . 
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Vanuitt deze beginselen kwam de partij tot formulering van de volgende doel-
stellingen: : 
1.. het bevorderen van de rechtsgelijkheid van de Surinaamse Natie met alle 

anderee naties en de opheffing van elk stelsel, dat deze rechtsgelijkheid in de 
wegg staat; 

2.. het bevorderen van gelijke bescherming door de wet bij het nastreven van 
maatschappelijkk en geestelijk welzijn; 

3.. het bestrijden van iedere onrechtvaardig maatschappelijk stelsel; de partij 
beschouwtt als zodanig elk stelsel, dat de maatschappelijke goederen en gees-
telijkee waarden niet ongehinderd toegankelijk maakt voor ieder of dat tot ge-
volgg heeft dat de rijken steeds rijker en de armen steeds armer worden; 

4.. het bestrijden van racisme als in strijd met de waardigheid van de mens en de 
Surinaamsee Natie en het onvermoeid streven naar integratie der rassen in het 
openbaree leven; 

5.. het beëindigen van het kolonialisme, de neokolonialistische praktijken, het 
imperialismee en elk streven dat het imperialisme in de wereld kan dienen. 

Dee partijorganisatie moest in staat worden gesteld te functioneren op basis van 
dezee beginselen en de geformuleerde doelstellingen realiseren. 
Dee hier gepresenteerde organisatiestructuur is afgeleid van de constitutie van 
dezee partij: 

 het hoogste gezag van de Partij berust bij de Partij conventie die jaarlijks 
wordtt gehouden op een tijdstip liggend tussen 15 augustus en 15 september. 

 de algehele leiding van de Partij  is in handen van de Partijleider die wordt 
bijgestaann door het Partijkabinet. 
Dee Partijleiding wordt gevormd door de Partijleider en het Partijkabinet 
waarinn vijf personen zitting hebben. 
Hett partijkabinet bestaat uit de volgende functies: 
-- de Algemeen Secretaris; 
-- het Hoofd van het Politiek Bureau; 
-- het Hoofd van het Wetenschappelijk Bureau; 
-- het Hoofd van het Bureau voor Buitenlands Zaken; 
-- het Hoofd van het Bureau Economie en Financiën. 

 een constitutionele functie van de partij is onverenigbaar met enige rege-
ringsfunctie.. De zittingsperiode van de Partijleiding is vier jaren. 

Dee basiseenheid van de Partij is het Partijcentrum , dat door of vanwege de 
Partijleidingg wordt opgericht. 
Dee Partijcentra hebben tot taak de bewoners uit de eigen omgeving voor te lich-
tenn omtrent de nationalistische grondbeginselen en de politiek van de Partij. 
Iederr centrum staat onder leiding van een door de Partijleiding aangewezen cen-
trumleiding.. Ieder lid van de partij kan kaderlid worden als hij aan bepaalde 
criteriaa voldoet. 
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Hett kader van de Partij heeft tot taak de politiekvoering in nationalistisch revo-
lutionairee geest bij de Surinaamse jeugd te propageren en de Partijleiding bij te 
staann in de uitvoering van de Partijbesluiten. 
Hett kader kiest zelf zijn Kaderleider die aan de Partijleiding verantwoording 
verschuldigdd is. Iedere constitutionele functie van de Partij is onverenigbaar met 
hett Kaderlidmaatschap. 
Dee PNR bracht aldus drie vernieuwende elementen in de organisatie van een 
politiekee partij. De Partij van de Nationalistische Republiek wilde zich met deze 
regelss onderscheiden van andere politieke partijen. 
Dee vernieuwingen hielden in: 
a)) dat een constitutionele functie van de Partij  onverenigbaar  is met enige 

Regeringsfunctie. . 
Dee partij was van oordeel dat de partij haar taak moest kunnen vervullen, 
zelfss wanneer functionarissen van de partij regeringsfunctionarissen waren 
geworden.. De partij zou de eigen regeringsfunctionarissen moeten kunnen 
corrigeren,, als zij de beginselen van de partij uit het oog zouden verliezen. 
Dee partij was van oordeel dat op deze wijze de eenheid van Volk en Rege-
ringg op een gezonde democratische basis zou plaatsvinden. Het Volk zou de 
mogelijkheidd krijgen om via de partij zijn regering of nationalistische rege-
ringsfunctionarissenn te controleren. 

b)) dat het kaderlid dat tot het vervullen van een constitutionele functie ge-
roepenn werd, zou ophouden kaderlid te zijn. 
Alss motivering van deze regel werd aangevoerd dat het kader de belangrijke 
taakk heeft gekregen van opvoeder van de Surinaamse jeugd door de deugden 
vann trouw, moed, eerlijkheid, verdraagzaamheid en discipline over te dragen. 
Hett moest mogeüjk zijn dat partijfunctionarissen konden optreden als het ka-
derr naar hun oordeel die taak niet juist zou verrichten. Een kaderlid dat ge-
roepenn zou worden om de Partij op een bepaalde wijze te dienen, moest ge-
heell  vrij zijn in zijn verhouding tot het kader. 

c)) dat het bekleden van meer  dan één constitutionele functie niet was toege-
staan. . 
Mett deze regel wilde de partij elke vorm van machtsconcentratie onmogelijk 
maken.. Het vetorecht dat aan de leden van de partijleiding door de constitutie 
werdd toegekend, zou hierdoor volledig tot zijn recht moeten komen. 

d)) dat waarneming van enig constitutionele functie niet langer  dan één jaar 
zouu mogen duren. 

Dezee vernieuwende elementen in de partijstructuur zijn zeker niet consequent 
toegepast. . 
Dee partijleider, E. Bruma, die Statenlid werd in 1969 en minister van Economi-
schee Zaken in 1973, behield zijn functies in de partij. Dit gold eveneens voor 
kaderledenn die lid der Staten van Suriname werden. 
Ookk hier bleek dat de praktijk sterker was dan de leer. De behoefte om de touw-
tjess binnen de partij in handen te houden, verhinderde dat de democratische 
principess ten volle werden uitgevoerd. 
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Dee publieke oprichtingsbijeenkomst van de PNR vond plaats op 18 maart 1962 
inn theater Bellevue te Paramaribo bij haar eerste openbare vergadering. De ver-
gaderingg stond onder leiding van dr. R. Elsenhout en werd door een duizendtal 
personen,, waaronder veel jongeren bezocht. Tijdens deze bijeenkomst stelde 
Eddyy Bruma, onder luid applaus, de datum voor de onvoorwaardelijke soeverei-
niteitsoverdrachtt en de afkondiging van de onafhankelijkheid op 1 juli 1963. Op 
dezee vergadering werden ook de partijvlag en het partijembleem onthuld.355 

Dee strategische en tactische strijdmethoden van de PNR als politieke partij ston-
denn toen nog niet vast. Enerzijds zou overreding en overtuigingskracht als mid-
dell  moeten worden aangewend, anderzijds zou actievoering volgens het model 
vann de NBS deel uitmaken van de strijdmethoden van de PNR. De juiste balans 
zouu zich gaandeweg ontwikkelen. 
Meell  (1994:653) meent dat de PNR de strijd tegen het kolonialisme bij voorkeur 
viaa het creëren van conflictsituaties voerde. De suggestie die hier ten onrechte 
wordtt gewekt is, dat het de PNR was die conflictsituaties creëerde, terwijl naar 
mijnn mening de koloniale verhoudingen in zichzelf conflictueus waren. Deze 
inherentee conflicten werden door de PNR aangegrepen om hun doelstellingen 
overr de dekolonisatie te verwezenlijken. 
Reedss kort na de eerste openbare vergadering van de PNR vond een krachtme-
tingg plaats tussen de PNR (E. Bruma) en de NPS (J. Pengel). 
Hett leiderschapsprincipe is volgens Meel heel belangrijk voor de nationalisten, 
hetgeenn blijkt uit hun literaire traditie (Meel, 1999:201) en ook tot uiting komt in 
dee interne partijstructuur van de PNR (Meel, 1999:222). In het beginselpro-
grammaa van de partij zou zijn vastgelegd dat de algehele leiding bij de partijlei-
derr berustte. Dit is naar mijn mening een eenzijdig en ongenuanceerd beeld van 
zowell  de literaire traditie als van het leiderschap van de PNR. 
Opp literair gebied lag het accent zeker niet alleen op het thema van leiderschap, 
maarr kwamen ook andere thema's zoals vaderlandsliefde, onderlinge hulpbe-
toon,, moed en opofferingsgezindheid aan de orde. 
Inn het beginselprogramma van de PNR werd het hoogste gezag gelegd bij de 
partijconventiee en de leiding van de partij berustte bij de partijleider die werd 
bijgestaann door een partijkabinet. De partijleider is verantwoording schuldig aan 
dee partijleiding. In theorie, dus volgens het beginselprogramma, was er een de-
mocratischee structuur, die in Surinaamse politieke verhoudingen uniek was. 

3555 De vlag en bet symbool van de PNR, de DRAI ATI , werden ontworpen door  Jack Pinas. Hij  ontwierp ook de 
Surinaamsee vlag, die voor  bet eerst beeft gewapperd bij  de soevereiniteitsoverdracht op 25 november  1975. 
Tenn onrechte vermeldt Meel (in zijn proefschrift) niet de drai-ati als logo van de partij , maar  "een uitgestrekte arm 
mett  gebalde vuist die vernietigend uithaalt" . 
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Organogramm van de 
Parti jj  van de Nationalistische Republiek 

Partijconventie e 
Jaarlijksee bijeenkomst: 
a)) afvaardiging door partijcentra: 

 1 lid op 150 financiële leden; 
b)) zonder stemrecht, maar verplicht tot het bijwonen: 

 alle kaderleden, parlementsleden en ministers van de partij 

Dee krachtmeting had haar ontstaan in de stakingen bij de bauxietmaatschappij 
Suralcoo , waar de arbeiders hogere lonen en betere sociale voorzieningen eis-
ten.. De arbeiders hadden Bruma als adviseur aangewezen, maar het lukte niet 
omm voldoende steun van de Moederbond, waarvan J. Pengel de voorzitter was, 
tee verkrijgen en erkenning door de leiding van het bedrijf. In deze eerste 
krachtmetingg moest Bruma het onderspit delven. Pengel, die zich het gevaar van 
dee PNR bewust was, begon een kruistocht tegen de ideologie van de PNR, het 
"rodee gevaar, het communisme". Pengel was van oordeel dat het rode gevaar 
eenn halt moest worden toegeroepen en vroeg om militaire assistentie van Ne-
derland.. Pengel gebruikte deze campagne om twee doelen te bereiken. Hij wilde 
hiermeee de PNR verdacht en daardoor onschadelijk maken en hij wilde Neder-
landd en Amerika onder druk zetten om meer economische hulp aan Suriname te 
verlenenn door te wijzen op het dreigend gevaar van het communisme. 
Eenn tweede krachtmeting tussen J. Pengel en E. Bruma had betrekking op de 
transmigratiee van de Bosnegers uit Ganzee vanwege de aanleg van de stuwdam 
tee Brokopondo. De Bosnegers die weigerden om te transmigeren naar de trans-
migratiedorpenn Klaaskreek en Nieuw Ganzee, hielden demonstraties en schre-
venn petities naar de regering. 

3566 De bauxietbonden waren in Suriname erg belangrijk vanwege het vitale belang van de bauxietsector voor de 
economie.. Deze sector was de kurk waar de economie op dreef. 
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Beginn november 1965 ging een groep Bosnegers onder leiding van Arthur Licht 
(Toelinga)) naar Eddy Bruma om juridische bijstand. Bruma verklaarde zich be-
reidd om hen te helpen en zou eventueel een proces tegen de regering aanspan-
nen.3577 Ook in deze krachtmeting moest E. Bruma het onderspit delven. 

53.22 De ideologie van de Parti j  van de Nationalistische Republiek 
Brumaa gaf zijn visie op het Surinaams nationalisme in een interview als volgt 
weer:3588 "Het nationalisme moet gezien worden als de basis voor de omwente-
lingling die het kolonialisme zal vernietigen. Het kolonialisme heeft bij ons -en 
overal-overal- een aantal karakteristieken gebracht: geringschatting van zichzelf, ver-
heerlijkingheerlijking van alles wat van het buitenland komt, schaamte voor zijn eigen ras, 
zijnzijn eigen huidskleur". Wij, de nationalisten, zijn van mening dat een verande-
ringg die met het nationalisme gebracht wordt, hier polair tegenover staat De 
nationalistischee revolutie die wij doorvoeren, zal ook een einde aan de uitbuiting 
moetenn maken. Voor ons heeft het nationalisme een sociale inhoud. Het is geen 
puurr ideële aangelegenheid, men moet het zien als een principe dat zich op alle 
terreinenn voordoet. In feite is het nationalisme terug te brengen tot een enkele 
zin:: dat datgene wat van jou is, ook werkelijk van jou is. Ik geloof dus ook in de 
noodzakelijkheidd van nationalisaties. Wij zijn geen voorstanders van emotionele 
nationalisaties.. Wij nemen het risico van een plotselinge ineenstorting niet, maar 
datt heeft met het beginsel niets te maken. Dobru legt in zijn omschrijving van 
hett nationalisme meer de nadruk op het cultureel element, het veredelen van 
Wiee Eegie Sanie, ons eigen cultuurgoed. 
Brumaa gaat in zijn omschrijving van het nationalisme veel verder. Hij onder-
scheidtt aan het nationalisme drie aspecten: cultureel, sociaal en economisch. Het 
nationalisme,, schrijft Bruma in een kadercursus, "is in wezen een kwestie van 
gevoel.gevoel. Wanneer wij uitsluitend met het verstand zouden werken, zouden wij 
geengeen gevoelsbinding kunnen hebben met de eigen natie ". 
Voorhoeve,3599 een goede vriend van Bruma, die sympathiek stond tegenover het 
nationalisme,, merkte op: "Het nationalisme van Bruma is buitengewoon nuttig 
geweestgeweest als reactie. Maar het is eng als er een positieve politiek op gebouwd 
gaatgaat worden". Het economisch aspect van het Surinaams nationalisme was vol-
genss H. Rusland360 onvoldoende uitgewerkt. "Wat ons tot vandaag achtervolgt, 
isis dat het Nationalistische stelsel nooit gekomen is tot een uitgewerkte economi-
schesche visie. Bruma heeft het wel geprobeerd, maar hij is er nooit mee klaar geko-
men".men". Volgens Bruma bleek al spoedig dat deze materie moeilijk toegankelijk 
wass voor de leden. Het lag in de bedoeling om een vervolg hierop te schrijven, 
waarbijj  meer aandacht zou worden besteed aan de economische aspecten van het 

3577 B. Scholtens. Bosnegers en overheid in Suriname. De ontwikkeling van de politieke verhoudingen 1651-1992. 
Afdelingg Cultuurstudies Minov. Paramaribo, 1994. p. 131. 

3588 In een vraaggesprek met het blad Vri j  Nederland van 1 januari 1966. 
3599 J. Voorhoeve. In: Vri j  Nederland, jrg . 36,22 november  1975. 
3600 H. Rusland. In: Vri j  Nederland, jrg . 36,22 november  1975. 
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nationalisme.. Bruma merkte op dat hij reeds 
wass begonnen met een boekje hierover, maar 
datt hij stuitte op het probleem van het ont-
staann van een natie/volk: "Ik kon eigenlijk 
nietniet verder alvorens dit probleem te hebben 
opgelost.opgelost. Eerst zou moeten worden uiteenge-
zetzet hoe de natie ontstaat en daarna zou aan 
dede orde moeten komen hoe de natie op een 
bepaaldebepaalde manier bij het economisch proces 
betrokkenbetrokken moet worden. De economie zou 
gebaseerdgebaseerd moeten zijn op de totale bevolking 
enen dus op de verschillende etnische groepen 
inin hun maatschappelijke context. Een natio-
nalistischenalistische economie zou verbonden moeten 

E.E. Bruma, partijleider van de PNR ziJn °™ de verschillende etnische groe-
penpen ". 

Inn het voorwoord van De opmars van het nationalisme schreef hij:362 "De wer-
kendekende klasse voortgestuwd door het enthousiasme van de nationalistische intel-
ligentsialigentsia begint zich te bevrijden van het traditionele defaitisme en zoekt, in 
tegenstellingtegenstelling tot de vroegere vrees om zich onder leiding van de eigen mensen te 
stellen,stellen, nu hulp en leiding van de jonge Surinamer. De herwaardering van de 
arbeidarbeid die door de nationalisten wordt voorgestaan, is voor de werkende Suri-
namernamer een stimulans om de praktische ervaring in het bedrijf opgedaan, te com-
pleterenpleteren door theoretische scholing". 
Volgenss Bruma staat aan het begin van de wereldbeschouwing van het nationa-
lismee DE NATIE, waaronder wordt verstaan de twee-eenheid van Land en Volk. 
Bodemm en volk beïnvloeden elkaar wederzijds en zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.. Geen van de beide samenstellende delen van de natie kan wegvallen 
zonderr dat het andere deel zijn betekenis verliest. Een volk kan slechts de bena-
mingg volk waard zijn wanneer het door zijn culturele activiteit aan enig woeste 
grondd een hogere bestemming geeft. Dit geschiedt wanneer het volk de grond in 
dee meest uitgebreide zin van het woord bebouwt, dat wil zeggen tot een eeuwige 
getuigeniss maakt van het feit dat het aan dit specifieke gedeelte van de aardbol 
zijnn lot verbonden heeft. Nationalisme houdt derhalve in het veredelen van deze 
beidee niet van elkaar te scheiden delen, land en volk. Het filosofisch nationa-
lismee stelt zich tot doel de veredeling van land en volk. Het scheppen en bewa-
renn van verhoudingen in de wereld, die dit doel bevorderen is een middel. Nati-
onalismee is volgens Bruma dan ook: de veredeling van de "De NATIE", dat is 
Landd en Volk tezamen. 

3611 Interview met Bruma op 23 april 1998. Volgens Bruma had hij reeds wat voorwerk verricht en op papier gezet, 

maarr hij heeft dat niet afgemaakt. 

3622 E. Bruma. De opmars van het nationalisme, de Nationalistische Ideologie, deel I. Paramaribo, 1960. 
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Brumaa maakt een onderscheid tussen het instinctief nationalisme en het filoso-
fischh nationalisme. Het instinctief nationalisme kent slechts een emotioneel be-
paaldd wereldbeeld, waarin de "wereld" niets meer betekent dan de enge natio-
nalee gemeenschap en het eigen volk. Het filosofisch nationalisme is de rationali-
seringg van het instinctieve nationalisme. Tussen het instinctief nationalisme en 
hett filosofisch nationalisme bestaat geen kloof die zich niet laat overbruggen. 
Hett is daarom, volgens Bruma, de taak van de filosofisch nationalist om door 
scholingg de uitbarstingen van het instinctieve tot een minimum te beperken en er 
tevenss voor te waken dat ook in de eigen nationalistische opvattingen het puur 
emotioneel,, op de natie gerichte handelen niet anders gezien wordt dan als het 
primitieve,, nog niet ontsloten stadium, dat door scholing langs rationele lijnen 
tott ontsluiting dient te worden gebracht. Het nationalisme is een verschijnsel dat 
gefundeerdd is in het emotionele. Het filosofisch nationalisme brengt echter een 
emotionelee geladenheid met zich mee, zonder welke karaktertrek men zou gera-
kenn tot een kosmopolitische wereldbeschouwing, zonder dynamische kracht, wat 
ookk elk "internationalisme" zou blijken te zijn wanneer daaraan het nationalis-
tischh fundament zou ontbreken. Over de relatie tot het kolonialisme merkt Bru-
maa op: "het afstervende kolonialisme en het prille nationalisme zijn twee we-
reldbeschouwingen,reldbeschouwingen, die in een en dezelfde periode met elkaar vervlochten zijn, 
enen waarvan de laatste -het prille nationalisme- evenzeer tegen het afstervende 
kolonialismekolonialisme strijdt tot zelfbehoud als de eerste -het laat kolonialisme- strijdt 
tegentegen het prille nationalisme met hetzelfde doel Het nationalisme, de renaissan-
cece van het eigene, dat immers ten grondslag ligt aan de eisen van het volk in de 
nadagennadagen van het kolonialisme betekent namelijk een verwerping van de elite als 
geestelijkegeestelijke leidende klasse in de samenleving". 
Zowell  diegenen die doelbewust op vernietiging van de cultuur van het gekoloni-
seerdee volk uit zijn als degenen die het uit de staat van "achterlijkheid" wilden 
helpenn door het de zegeningen van de westerse cultuur deelachtig te doen wor-
den,, leidden tot geringschatting van het eigene en het begeren van westerse 
normenn in de plaats daarvan. Het voornaamste kenmerk van de gekoloniseerde 
menss is: onderwaardering van het eigene. 
Bijj  de gekoloniseerde mens ontwikkelde zich schaamte over de eigen cultuur, 
godsdienst,, ras en andere kenmerken, en ook gebrek aan geloof in eigen capaci-
teiten,, zelfs in die gevallen waarin de gekoloniseerde zich kon verheugen in een 
gelijkwaardigee vorming als de kolonisator. Volgens Bruma acht het opportunis-
tischee nationalisme haar doel reeds bereikt wanneer landskinderen de vreemde-
lingg in leidende functies vervangen; het eerste doel van het bewuste nationa-
lismelisme echter is slechts dan bereikt wanneer de nieuwe staat gevestigd is. De 
politiekee ontwikkeling van de nationalistische staat in wording loopt derhalve, 
uitgaandee van de koloniale status, via een of meer stadia van soevereiniteit in 
eigenn aangelegenheden naar volledige onafhankelijkheid. Het moment waarop 
hethet volk het besluit zal nemen zelf zijn eigen lot te bepalen door te verklaren dat 
hethet zich tot een zelfstandige, onafhankelijke staat zal constitueren, is het grootse 
momentmoment in de geschiedenis van een volk. 
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Iss dit moment bereikt, dan zal het volk -en het volk alleen- beslissen op welke 
wijzee het zich zal inrichten: hoe het zijn interne nationale aangelegenheden zal 
regelenn en op welke wijze het zijn betrekkingen met andere naties geregeld 
wenstt te zien. 
Opvallendd is dat Bruma niet nader ingaat op het begrip 'Volk" en er als het ware 
vanzelfsprekendd van uitgaat dat er reeds sprake is van een Surinaams volk. 
Hierdoorr veronachtzaamt hij een van de wezenskenmerken van de Surinaamse 
bevolking:: het bestaan van verschillende etnische of bevolkingsgroepen i.e. de 
pluraliteitt van de Surinaamse samenleving. Een meer sociologische analyse van 
dee Surinaamse samenleving ontbreekt geheel in zijn boek. Door die pluraliteit 
overr het hoofd te zien, kon hij snel de verdenking op zich laden alleen de Cre-
oolsee bevolkingsgroep voor ogen te hebben. De ideologie van de nationalisten is 
doorr sommigen dan ook gekenschetst als etno-nationalistisch waarmee bedoeld 
werdd dat het nationalisme van Wie Eegie Sanie en de PNR een strikt Creools 
nationalismee is geweest. Zo betoogt Gowricharn (1980):363 "First of all, the 
PNRPNR could not make a breakthrough to other ethnic parts of the population be-
causecause it remained highly Creole chauvinistic in orientation". Ook Ramsoedh 
(1993)) is van oordeel, dat de PNR teveel een Creools karakter droeg hetgeen, tot 
afwijzingg door de andere bevolkingsgroepen heeft geleid. De PNR wordt door 
hemm gekwalificeerd als een raciaal beperkte, ideologisch onderontwikkelde en 
internationaall  geïsoleerde stroming.364 

Naastt het etno-nationalisme staat het territoriaal nationalisme dat het accent legt 
opp het bereiken van de politieke, culturele en morele aspiraties binnen een be-
paaldd territoir. Bruma heeft in zijn nationalistische ideologie vooral verwezen 
naarr de Bodem (het territoir Suriname) en het Volk dat dit territoir bewoonde als 
dee constituerende elementen van het nationalisme. Onder Volk verstond hij im-
pliciett alle bevolkingsgroepen die zich in Suriname bevinden. Terecht kan ge-
steldd worden dat in de ideologische benadering van de PNR te weinig is uitge-
gaann van die sociale werkelijkheid, de multi-etnische samenleving. De nationa-
listenn verwachtten als te vanzelfsprekend dat alle bevolkingsgroepen zich zou-
denn scharen achter hun culturele en morele idealen. Dat Creolen op dit gebied 
hett voortouw hadden genomen, werd als een toevallige historische bijkomstig-
heidd gezien en niet als een principieel etnisch gegeven. Groot was dan ook de 
teleurstellingg toen bleek dat de nationalistische idealen niet werden gedeeld door 
dee andere bevolkingsgroepen en zelfs werden verketterd als te zijn gericht tegen 
dee nationale belangen en bovendien communistisch geïnspireerd. 
Opp deze kritiek antwoordde Bruma: "De sociale werkelijkheid van Suriname is 
evenwelevenwel dat er verschillende bevolkingsgroepen zijn, die een eigen traditie en 
cultureleculturele achtergrond hebben. Iedere etnische groep kan aan het nationalisme 
deelnemendeelnemen met zijn eigen bagage, zoals cultuur en religie. De religieuze ver-

3633 R.S. Gowricharn The decolonization of Surinam. In: Caralbisch Forum, jrg . 1, nr. 1, januari 1980. 
3644 H. Ramsoedh. De geforceerde onafhankelijkheid. In: OSO, Tijdschrif t voor  Surinaamse taalkunde, letterkunde, 

cultuurr  en geschiedenis, april 1993, jrg . 12, nr. 1. 
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schillen,schillen, tot uiting komend in waarden en normen en maatschapijvisie hebben 
consequentiesconsequenties voor het maatschappelijk handelen. In feite zagen de nationalis-
tenten zich voor een taak gesteld waarvan ze achteraf moesten concluderen dat ze 
die,die, gelet op hun culturele achtergrond, niet goed aankonden. Ze misten de cul-
tureleturele bagage (kennis, kunde, vaardigheden) om met ander etnische groepen het 
nationalismenationalisme te verwezenlijken. Dit heeft niets te maken met niet willen, we con-
staterenstateren gewoon dat wat we ook deden, het ons gewoon niet lukte". Meel 
(1999)) laat zich in zijn proefschrift betrekkelijk kritisch uit over de nationalisti-
schee ideologie zoals die is beschreven in de "opmars van het nationalisme". 
Naastt kritiek op de opbouw van dit geschrift: "de tekst is verdeeld in hoofdstuk-
kenn waarvan de volgorde tamelijk willekeurig lijkt " en "er is geen zorgvuldig 
opgebouwdd betoog, waarvan de nationalistische ideologie stapsgewijs en vol-
genss een duidelijk patroon uiteen wordt gezet" (p. 220), geeft hij onder meer de 
volgendee inhoudelijke kritiek: 

 Bruma zou in zijn geschrift uitgaan van een historisch determinisme, waarbij 
dee koloniale fase altijd door een nationalistische fase wordt gevolgd; 

 Bruma stelde de Surinaamse ontwikkeling voor als een bijna metafysisch 
process waardoor hij hoopte de overwinning van het nationalisme als onver-
mijdelijkk te kunnen presenteren; 

 Bruma maakte veelvuldig gebruik van abstracties om zijn betoog een weten-
schappelijkk cachet te geven en hij vermeed verwijzingen naar de concrete 
Surinaamsee situatie. Het beredeneerde karakter dat hij het nationalisme wilde 
toedichten,, contrasteert echter nogal met de bezwerende frasen over de on-
vermijdelijkheidd van de geschiedenis; 

 aan de nationalistische leer zijn zekere irrationele, wellicht zelfs mythisch te 
noemenn elementen te onderscheiden. 

Meell  (1999) verklaart de onevenwichtigheden in de nationalistische ideologie, 
deelss uit het onvermogen van Bruma een sluitende politieke filosofie te con-
strueren,, deels uit de wat geforceerde poging de beweging als een onontkoom-
baarr alternatief voor de gevestigde politieke partijen te presenteren. Ten dele 
heeftt Meel gelijk, het ontwikkelen van een nationalistische ideologie voor de 
Surinaamsee situatie, vereiste sociologische, historische, filosofische en economi-
schee kennis. Deze aspecten klinken in onvoldoende mate door in de door Bruma 
gepresenteerdee nationalistische ideologie. Uit de literatuur (Kedourie, 1960; 
Smith,, 1973; Breuilly, 1985; Birch, 1989) blijkt echter, dat nationalisme geen 
eenduidigee ideologie heeft en de kleur aanneemt van de omgeving waarin het 
zichh bevindt. 
Nationalismee in de landen van de Derde Wereld is een reactie geweest op het 
kolonialisme.. Bruma ziet dan ook het vestigen van de onafhankelijke staat Suri-
namee als het hoogste doel van het nationalisme. Het nationalisme werd door 

3655 Interview met Bruma op 23 april 1998. 
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hemm gezien als een noodzakelijke voorwaarde om zich te ontdoen van de kolo-
nialee overheersing, om de eigen waarden te ontwikkelen en de Surinaamse staat 
tee vestigen. Dat Bruma geen sluitende politieke filosofie heeft weten te con-
struerenn is op zichzelf correct, maar het was ook niet zijn intentie om dat te 
doen.. Bovendien blijkt dat over het nationalisme als ideologie überhaupt geen 
sluitendee filosofie bestaat en naar mijn mening ook niet te construeren valt, gelet 
opp het veelvormig karakter van dit historisch en politiek fenomeen. Meel (1999) 
onderbouwtt niet waarom er sprake zou zijn van: "een geforceerde poging" en 
welkee de "irrationele elementen" in de nationalistische leer zouden zijn. 
Hett betoog van Bruma probeerde aannemelijk te maken dat: 

 het nationalisme noodzakelijk is om de onafhankelijke staat Suriname te 
vestigen; ; 

 het nationalisme tot doel heeft de veredeling van volk en bodem, dus de na-
tie; ; 

 het filosofisch nationalisme de gerationaliseerde vorm is van het emotioneel, 
instinctieff  nationalisme; 

 het kolonialisme de ontwikkeling en voortgang van de natie in de weg stond; 
 het noodzakelijk was om een horizontaal assimilatieproces op gang te bren-

gen,, gericht op alle culturen in de samenleving. 
Tochh is in Suriname niet opvallend gereageerd op de ideologische uitgangspun-
tenn van het nationalisme van de PNR. Er zijn geen politiek-ideologische weten-
schappelijkee verhandelingen bekend over deze ideologie. Had dit te maken met 
dee weinig ontwikkelde traditie in Suriname om schriftelijk te reageren op het 
gedachtengoedd van een ander, of was dit een veelbetekenend negeren van wat 
werdd gezien als ideeën van de tegenstander? Er zijn niettemin twee andere en 
ouderee reacties in Nederland bekend op de ideologie van het Surinaams natio-
nalisme.. In 1963 schreef Günther in het maandschrift van de PvdA een artikel 
waarinn hij zijn oordeel gaf over het Surinaams nationalisme. Dit oordeel is 
bepaaldd negatief en vermoedelijk ingegeven door rancune over zijn eerdere par-
ticipatiee in de nationalistische groepen en zijn verstoorde relatie met Bruma. Het 
artikell  wemelt van onjuistheden en insinuaties. Hij beweert ten onrechte en ver-
moedelijkk om dit nationalisme bij de Nederlanders in een kwaad daglicht te stel-
lenn ""dat het Surinaams nationalisme onder sterke Duitse invloed staat, omdat de 
voornaamstevoornaamste leidende figuren, zoals Bruma, Haahnat, Raveles, Pinas, e.a. zijn 
grootgebrachtgrootgebracht onder de vleugels van de zending der Evangelische Broederge-
meentemeente (Hernhutters). Op de voorgrond werd gesteld de superioriteit van het 
DuitseDuitse kennen, kunnen en denken. De opkomst van Hitler ging niet ongemerkt 
aanaan de zendelingen voorbij. Zelfs brachten ze het hakenkruissymbool onder de 
boslandbewonersboslandbewoners ". 
Dezee beweringen zijn onjuist. De Evangelische Broedergemeente heeft niet 
gesympathiseerdd met het Hitlerregime en ook van een invloed van Hitler's 

3666 G. Günther. Het Surinaams nationalisme. In Socialisme en democratie, jrg . 1963, p. 287-286. 
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ideologiee op het Surinaams nationalisme is nimmer iets gebleken. Günther's 
beweringenn ontstijgen het niveau van kwaadsprekerij niet als hij betoogt dat de 
voornaamstee ideoloog van het Surinaams nationalisme, Eddy Bruma, gedurende 
dee oorlog enige tijd wegens pro-Duitse (Hitler-)activiteiten geïnterneerd is 
geweest.. 7 Günther vervolgt zijn gekleurde analyse: "Zonder Hitler of Marx bij 
namename te noemen, werken de nationalisten volgens een gegeven patroon met de 
bedoelingbedoeling een fascistische dictatuur in te stellen met de Creolen aan de top ". Hij 
concludeertt "dat wij in Suriname niet te doen hebben met een links, maar met 
eeneen rechts extremisme. Het is begrijpelijk dat een voortgaande ontwikkeling van 
zozo 'n beweging in een democratisch bestel de nodige onaangename gevolgen met 
zichzich zal brengen. Een politieke overwinning van het nationalisme in Suriname 
zouzou tot gevolg hebben, dat de Creoolse groep aan de macht kwam met een 
straffestraffe semi-militaire organisatie onder een Creoolse dictator. Door de eigen 
structuurstructuur van de nationalistische ideologie zouden de gevolgen zijn: 
1.1. scheiding van en onderdrukking van Surinamers van andere dan Creoolse 

afkomst; afkomst; 
2.2. uitwijzing van vreemdelingen en oorlogsdreiging tegen de buurstaten; 
3.3. een ondergang van het land door de ontwikkeling ten aanzien van de boven-

genoemdegenoemde punten. " 
Dee invloed van dit artikel op de sociaal-democraten in Nederland is moeilijk na 
tee gaan. Het is wel een feit dat van die zijde weinig of geen sympathie is ge-
toondd voor het Surinaams nationalisme. Zo merkte J. den Uyl in de Tweede Ka-
merr op: "[.....]  dat het streven naar onafhankelijkheid in de jonge staten soms 
plotselingplotseling explosief hm worden en de Nederlandse Regering daarop dient te zijn 
bedacht.bedacht. Dat is ook mijn inzicht en ik dacht, dat ook wat dat betreft met name 
SurinameSuriname nog wel eens verrassingen in zich kon bergen. Ik wijs erop -dat wil ik 
aantekenen-aantekenen- dat van de nationalistische stromingen, die hij (het kamerlid Lank-
horst,horst, E.M.) met name heeft genoemd, die van de PNR in Suriname op het ogen-
blikblik naar het mij voorkomt bijzonder onaantrekkelijke kanten vertoont, met na-
meme een ideologische ondergrond heeft, die in strijd is met de notie van demo-
cratie.cratie. Daarom hecht ik er des te meer aan, dat de Nederlandse Regering, al-
thansthans bij haar houding tegenover wat zich in Suriname ontwikkelt, zich richt op 
hetgeenhetgeen door de democratisch gekozen vertegenwoordigers naar voren worden 
gebrachtgebracht f.....]".26* 
Off  het artikel van Günther debet is aan de geringe aandacht valt niet met zeker-
heidd te zeggen, maar het is wel waarschijnlijk dat de opname ervan in genoemd 
maandbladd aangeeft dat het nationalisme in Suriname niet op steun van de so-
ciaal-democratenn in Nederland kon rekenen. Prins (1977)369 omschreef het Suri-
naamss nationalisme als een "Afrikaans" georiënteerdsubnationalisme. 
Hijj  stelt onder meer dat "het de "donkergekleurde " de meest Afrikaans-bloedige 

3677 In hoofdstuk 2 heb ik aangegeven wat de reden was van de gevangenneming van Eddy finuna in 1943. 
3688 Tweede Kamer, zitting 1962-1963,46e vergadering, 21 februari 1963,6900, blz. 756. 
3699 J. Prins. Aantekeningen over  Suriname's politieke leven. In: Anti-Revolutionair e Staatkunde, jrg . 47, p. 211-213. 
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vleugelvleugel van de NPS is, waarin deze "filosofie" aanhang vindt en wint. Terwijl 
eeneen der punten in de ideologie is, dat nationalisme rassengelijkheid zou preken, 
merktmerkt men in Suriname al spoedig op, dat deze ideologie vooral aantrekkelijk-
heidheid heeft voor de donkergekleurde Creolen en de "lichtgekleurde" afstoot. In 
haarhaar tegenwoordige fase is de uit deze filosofie voortgekomen beweging, hoe 
zeerzeer (ogenschijnlijk of werkelijk) bedoeld als een voor alle Surinamers geldende 
ideologie,ideologie, antithetisch ten opzichte van het Westen en de westere waarden, ten 
opzichteopzichte van het Christendom en de kerk, ten opzichte van de "blanken" en Ne-
derland,derland, het rijksverband en het Vorstenhuis, antithetisch ook tegenover de Hin-
dustanidustani 's ". 
Güntherr noch Prins kan sympathie opbrengen voor de nationalistische ideologie 
vann Bruma c.s. Hun argumenten zijn niet gebaseerd op kennis van het nationa-
lismee in het algemeen noch van het Surinaams nationalisme in het bijzonder, 
maarr hebben de geur van verdachtmakingen, bangmakerij en bevatten soms 
pertinentee onjuistheden en verzinsels. Ook Meel (1994:652) geeft als zijn me-
ningg te kennen dat de politieke standpunten van de nationalisten weinig gearti-
culeerdd waren en ook vaag, waardoor het imago van de partij duidelijk werd 
geschaad.. Volgens hem was "ongrijpbaarheid en mystificatie" enerzijds een 
kwestiee van tactiek en anderzijds een manier om het onvermogen te verhullen 
eenn doordachte politiek te formuleren. De PNR zou volgens hem in dit opzicht 
niett wezenlijk verschillen van de NPS of VHP. Meel onderbouwt deze bewerin-
genn niet met de nodige gegevens. Maar nog daargelaten het feit dat Meel zijn 
beweringenn niet documenteert, toon ik aan dat de nationalisten wel in staat wa-
renn om hun politieke standpunten en ideologie duidelijk te articuleren. Dit in 
tegenstellingg tot de NPS en de VHP, die een politiek bedreven die gebaseerd 
wass op etniciteit en niet op ideologische grondslag. De PNR echter was een ide-
ologischh georiënteerde partij, die streefde naar staatkundige zelfstandigheid van 
Suriname. . 
Dee ideologie die Bruma heeft beschreven in zijn boekje, lijk t opvallend veel op 
dee pleitrede van Soekarno voor de landraad te Bandoeng 70, hoewel deze rede 
systematischerr van opzet en indrukwekkender van toon is. Het is mij met be-
kendd of Bruma bij het schrijven van zijn boekje de pleitrede van Soekarno kende 
enn daarvan gebruik heeft gemaakt. Soekarno gebruikte ook het begrip "instinc-
tieff  nationalisme". Hij schreef onder meer: "Daarom wakkert de PNI het natio-
nalismenalisme aan; van een sluimerend nationalisme maakt zij het tot een levend na-
tionalisme,tionalisme, van een instinctief nationalisme tot een bewust nationalisme, van een 
statischstatisch tot een dynamisch nationalisme, nationalisme, kortom: van een negatief nationalisme 
tottot een positief. Met dit positief nationalisme wil en kan het Indonesische volk 
zichzich de materiële en geestelijke voorwaarden scheppen tot het onafhankelijke 
bestaanbestaan ". Het geschrift van Bruma bevat nagenoeg dezelfde strekking. 

3700 Ir. Soekarno. Indonesië klaagt aan! Pleitrede voor den landraad te Bandoeng op 2 december 1930. Amsterdam: De 

Arbeiderspers,, 1931. 
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Omm het nationalisme te bevorderen, zag Soekarno drie wegen (trimoerti): 
 het volk erop wijzen dat het een groots verleden heeft; 
 het bewustzijn versterken dat het heden duister is; 
 aan het volk het zuiver en helderlichtend verschijnsel van de toekomst tonen 

enn de wegen die leiden naar deze met belofte vervulde toekomst. 
Impliciett heeft ook Bruma naar mijn mening geprobeerd het Surinaams nationa-
lismee langs deze drie wegen te bevorderen, al heeft hij dit minder expliciet ver-
woordd dan Soekarno in zijn pleitrede. De eerste weg: het volk wijzen op een 
grootss verleden, deed Bruma via toneel, onder andere met het stuk De geboorte 
vann Boni, door te wijzen op het heldhaftig optreden van de Marrons, die zich 
tijdenss de slavernij de vrijheid hadden bevochten. De tweede weg werd bewan-
deldd door te wijzen op het verstikkende van het kolonialisme, het zelfrespect dat 
doorr het kolonialisme werd vernietigd. De derde weg was voor Bruma de reali-
seringg van de staatkundige onafhankelijkheid als een noodzakelijke voorwaarde 
voorr groei en ontwikkeling van land en volk. 

5.44 Deelname aan verkiezingen en andere politieke activiteiten 

5.4.11 Deelname aan verkiezingen 
Dee PNR heeft vanaf haar oprichting tot aan 1980 vijf maal aan de algemene 
verkiezingenn voor het parlement deelgenomen. In 1963 voor de eerste maal en 
bijj  de daarop volgende verkiezingen in 1967 zonder dat een kandidaat tot lid van 
hett Parlement werd gekozen. Pas bij de derde verkiezingen waaraan werd deel-
genomenn (in 1969) werd partijleider E. Bruma in het Parlement gekozen. In 
19733 ging de PNR in de Nationale Partij Kombinatie (NPK) de verkiezingen in. 
Inn 1977 ging de PNR weer alleen de verkiezingen in, nadat ze uit de NPK was 
gestoten.. In 1980 was de partij door interne tegenstellingen verscheurd en ging 
eenn deel, onder leiding van F. Derby, een progressieve alliantie aan met enkele 
linksee progressieve partijen in het Arbeidersfront. Een ander deel onder leiding 
vann R. Raveles ging een alliantie aan met de VHP. Deze laatstgenoemde verkie-
zingenn hebben door de staatsgreep van de militairen op 25 februari 1980 geen 
voortgangg gevonden. 

5.4.1.11 De eerste deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1963 
Dee Partij van de Nationalistische Republiek nam op 27 maart 1963, nog geen 
tweee jaar na haar oprichting, voor de eerste keer deel aan de verkiezingen. Aan 
dezee verkiezingen namen ook deel het Actiefront, waarin waren verenigd de SDP, 
dee Actiegroep, de NOP en de SVP. De NPSS en de PSV kwamen uit met een ge-
zamenlijkee lijst. De VHP zou deze lijst in de hoofdstad steunen, maar haar kiezers 
adviserenn om daarnaast hun stem uit te brengen op de VHP-partijlijst met een 
olifantt als symbool. Een soortgelijke afspraak maakte de NPS met de VHP in de 
buitendistricten,, waar de VHP voor het eerst geconfronteerd werd met de opko-
mendee Aktiegroep. De KTPI zou de NPS-PSV combinatie en de VHP steun bie-
den,, waar zulks nodig mocht zijn. De PNR-kandidaten in de hoofdstad trokken 
niett meer dan gemiddeld 2000 stemmen per kandidaat. De leider van de PNR, mr. 

161 1 



E.. Bruma, kreeg de meeste stemmen voor zijn partij, namelijk 2614, gevolgd door 
E.A.. Gessel met 2600 stemmen. Op de landelijke (evenredigheids-)lijst haalde de 
PNRR ongeveer 4000 stemmen, hetgeen ongeveer 1000 stemmen te weinig was 
voorr een zetel.371 

VerkiezingscampagneVerkiezingscampagne van de PNR. 
OpOp de achtergrond het partijsymbool. 
OpOp de voorgrond: E. Hoost, F. Derby en E. Bruma 

Dee PNR had een "moderne" verkiezingsstrategie willen uitzetten, gebaseerd op 
rationelee argumentatie. Deze strategie bleek niet aan te slaan; de NPS deed haar 
uiterstee best om de intellectuelen belachelijk te maken. De belangrijkste thema's 
bijj  deze verkiezingen waren voor de PNR de staatkundige onafhankelijkheid van 
Surinamee en de afschaffing van wat de PNR de mensonterende bedeling noem-
de.3722 Deze bedeling was een bekend middel om leden voor de regerende NPS te 
wervenn en kiezers te binden. Bij deze bedeling, als uitvloeisel van het "spoils-
system""  of patronage systeem van de Surinaamse politiek, werden regelmatig 
ontoelaatbaree praktijken geconstateerd. De NPS sloeg hard terug met de uit-
spraak:: "Batyaw kweki din sma, sa wan' kon tap'na bedeling dya."373 Hiermee 
wildee de NPS aangeven dat deze critici onredelijk waren en vooral de eigen 

3711 De cijfers over de in dit hoofdstuk vermelde verkiezingsuitslagen zijn voornamelijk ontleend aan: Jules Sedney. 

Kiezenn en delen. Kritische analyse van het Kiesstelsel en Inrichting van de Staat. Presentatie van een Functioneel 

Alternatief.. Paramaribo, 1980. 

3722 Bedeling was het verschaffen van voedselpakketten, bestaande uit bakkeljauw, rijst, olie en uien, aan behoeftige 

burgers. . 

3733 Vertaling: Deze mensen willen de bakkeljauw (= gezouten kabeljauw) waarmee ze zijn grootgebracht nu 

afschaffen. . 
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achtergrondd en afkomst verloochenden. Dit was natuurlijk een gevoelig punt 
voorr de nationalisten die het eigene zo benadrukten. 
Dee verkiezingsnederlaag kwam heel hard aan bij de nationalisten en bracht die-
pee verslagenheid en ontgoocheling onder hen teweeg. De PNR had kandidaten 
opp de kiezerslijst geplaatst die een goede intellectuele vorming hadden genoten 
enn bekend stonden als integer en progressief. Toch konden deze personen en de 
verkiezingsthema'ss de bevolking onvoldoende aanspreken. Enkele factoren 
kunnenn deze verkiezingsnederlaag verklaren: 
1.. De korte voorbereidingstijd tussen de oprichting van de partij en de verkie-

zing,, gecombineerd met de verdeeldheid onder de nationalisten over de wen-
selijkheidd van een politieke nationalistische partij nu. 

2.. Het politiek bewustzijn van veel Surinamers was niet gericht op radicale 
nationalistischee ideeën over de onafhankelijkheid. 

3.. De PNR had nog geen wortels geschoten in massaorganisaties, zoals de vak-
beweging. . 

4.. Surinaamse kiezers stonden wantrouwig tegenover deze nieuwlichterij, die 
doorr de tegenpartijen steevast werd gekwalificeerd als "communistisch", hét 
spookbeeldd in die jaren (zie ook Meel, 1998:260). 

5.. De propaganda onder arbeiders en landbouwers was te laat begonnen en ook 
niett erg effectief. Ze was namelijk teveel geconcentreerd op de intellectuelen 
enn de jeugd. 

6.. Veel kandidaten spraken de taal van de massa niet en voerden campagnes op 
eenn voor Suriname onbekende intellectuele en ingetogen wijze. 

7.. De misrekening dat sympathisanten van Wie Eegie Sanie en het cultureel 
nationalismee automatisch sympathisanten en stemmers op de PNR zouden 
zijn. . 

5.4.1.22 De tweede deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1967 
Dee PNR had geleerd van de eerste verkiezingsnederlaag en kwam in 1967 met 
enkelee kandidaten die wellicht de bevolking beter zouden aanspreken. Maar on-
dankss aansprekende kandidaten en een stevige verkiezingsprogramma lukte het 
niett om voldoende stemmen te verkrijgen. De nationalisten behaalden derhalve 
ookk bij de tweede deelname aan de verkiezingen geen enkele zetel in het Parle-
ment.. Ook nu was de teleurstelling groot, temeer daar er voldoende aanwijzingen 
warenn dat de nationalistische ideologie wortel begon te schieten, met name bij de 
jeugd.. De thema's van de PNR waren ongewijzigd gebleven: de sociale wantoe-
standenn moesten worden aangepakt, de koloniale relatie met Nederland moest 
wordenn verbroken, sociale rechtvaardigheid en waardigheid voor het Surinaamse 
volkk moesten verworven worden. Een negatief punt bij de verkiezingspropaganda 
vann de PNR, dat volgens sommigen deze partij stemmen heeft gekost, was de 
denigrerendee opmerking die Bruma zou hebben gemaakt over de "Mais" en "Ba-
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boens"3744 uit de disctricten die maar daar moesten blijven. Zijn uitspraken hadden 
tee maken met de wijzigingen in het kiesstelsel, waarbij de andere kiesdistricten 
meerr zetels dan Paramaribo kregen toegewezen. Deze wijziging was, meende 
men,, in het voordeel van de overwegend Hindostaanse bewoners van de distric-
ten.. Bruma's uitlating werd als een bewijs van de etno-centrische en raciale op-
vattingg van de PNR gezien. Bij deze verkiezingen kreeg de lijsttrekker van de 
PNR,, E. Bruma 1356 stemmen in Kieskring I, Paramaribo. Ook nu lukte het de 
PNRR niet om de kiesdrempel te halen en in het parlement een vertegenwoordiger 
tee krijgen. 

5.4.133 De derde deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1969 
Pass bij de derde verkiezingen in 1969 lukte het de PNR om geheel zelfstandig 
eenn zetel in het Parlement te veroveren. Dit succes had te maken met de grote rol 
diee de PNR had gespeeld in de onderwijzers- en lerarenstakingen van 1966 en 
1969.. De strategie om via massaorganisaties, i.e. de vakbeweging, het electo-
raatt te bereiken, bleek eindelijk succes te hebben. De thema's van de PNR tij -
denss deze verkiezingen hadden betrekking op sociale rechtvaardigheid, op cor-
ruptiee en machtsconcentratie en uiteraard op de staatkundige onafhankelijkheid 
vann het land. 

Tabell  5.1. Verkiezingen 1969: De kandidatenlijst PNR-kandidaten, 
Kieskringg I, Paramaribo en behaalde aantal stemmen 

Naamm kandidaat 
E.J.. Bruma 
H.H.. Rusland 
E.A.. Hoost 
A.A.. Sandel 
H.G.. Sylvester 
F.E.. Derby 
W.F.. van Ommeren 
F.J.. Leeflang 
R.G.. Adama 
A.E.J.. Naarendorp 

Aantall  stemmen 
3.282 2 

58 8 
27 7 
7 7 

15 5 
4 4 
6 6 
8 8 
2 2 
7 7 

Bron:Bron: Sedney (1980) 

Vergelijkingg van het aantal stemmen dat op de lijsttrekker van de PNR in 1963 
enn 1969 is uitgebracht, laat zien dat het aantal stemmen meer dan verdubbeld is. 
Hieruitt zou geconcludeerd kunnen worden dat de PNR wortel begon te schieten 
inn de Surinaamse samenleving. 
Meell  (1998b:260) noemt één factor om de marginale positie van de PNR tijdens 
dee Pengel-regeringen te verklaren. Zijn verklaring is, dat deze positie het gevolg 

3744 Maïs en baboens zijn denigrerende, discriminerend bedoelde aanduidingen voor  Hindostaanse vrouwen en 
mannen. . 

3755 Hierover  E. Campbell. Vakbeweging en Arbeidsverhoudingen in Suriname. Tilburg , 1987. 
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wass van de stigmatisering van communisme door de NPS-regeringen. Deze ver-
klaringg is slechts ten dele juist. Zoals eerder uiteengezet hing de marginalisering 
vann de PNR en de mogelijke electorale gevolgen daarvan, ook samen met de 
afnamee van het aantal sympathisanten van de nationalistische organisaties, na of 
inn reactie op de oprichting van de PNR. Verschillende informanten onder wie: E. 
Bruma,, H. Eersel, H. Overman, J. Pinas en H. Rusland hebben tijdens de inter-
viewss dit punt genoemd. Schriftelijke stukken waarin deze affaire is vastgelegd 
ontbrekenn vrijwel, wat kan verklaren waarom de rol van deze factor vrij onbe-
kendd is gebleven. 

5.4.1.44 De vierde deelname aan de verkiezingen van de PNR in de NPK-
combinatiee in 1973 

Bijj  deze verkiezingen ging de PNR niet alleen de verkiezingsstrijd in, maar 
vormdee een combinatie met de NPS, de KTPI en de PSV in de Nationale Partij 
Kombinatiee (NPK-I). Het was de eerste maal in de geschiedenis van deze partij, 
datt men in coalitieverband deelnam aan de verkiezingsstrijd. De toenadering 
tussenn de PNR en de NPS had mede te maken met het feit dat de leiding van de 
NPSS na het overlijden van J. Pengel op 5 juni 1970 in handen was gekomen van 
H.. Arron. Bovendien had Bruma door zijn optreden in het Parlement alom be-
wonderingg en waardering geoogst. 
Dee fractieleider van de NPS, H. Arron, stond niet afwijzend tegenover het natio-
nalistischee gedachtengoed van de PNR. Hij kende Bruma immers reeds uit de 
periodee van Soes Patriae. Hoewel hij toen al gecharmeerd was van de nationalis-
tischetische ideologie, vond hij het destijds politiek wijzer om aansluiting te zoeken 
bijj  de NPS. Intern was de afspraak gemaakt tussen de NPS en de PNR dat in die 
regeerperiodee de onafhankelijkheid van Suriname zou worden geproclameerd, 
indienn zij de verkiezingen zouden winnen. Tijdens de verkiezingscampagnes 
maaktee de leider van de VHP er geen geheim van tegenstander te zijn van de 
onafhankelijkheid.. Hij was van mening dat het voor de VHP absoluut duidelijk 
iss dat ze geen onafhankelijkheid kon aanvaarden zolang het Surinaamse volk 
geenn echte natie is en dat onafhankelijkheid op korte termijn slechts chaos met 
zichh zou brengen. De verkiezingsuitslag wordt in onderstaande tabel weergege-
ven. . 

Tabell  5.2 Verkiezingen 1973: De eerste vijf kandidaten van de NPK-combina-
tiee in Kieskring I, Paramaribo en behaalde aantal stemmen 

Naamm kandidaat 
H.A.E.. Arron 
A.G.. Karamat Ali 
E.J.. Bruma 
E.L.A.. Wijntuin 
R.H.. Komproe 

AantalAantal  stemmen 
17.574 4 

171 1 
1.747 7 

673 3 
65 5 

Parti j j 
NPS S 
NPS S 
PNR R 
PSV V 
NPS S 

Bron:Bron: Sedney (1980) 

Omdatt hier sprake is van een lijstcombinatie is het niet mogelijk om vergelijkin-
genn met het aantal stemmen in de voorgaande jaren te maken. 
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5.4.1.55 De vijfd e deelname aan de verkiezingen van de PNR in 1977 
Naa de breuk met de NPS aan de vooravond van de verkiezingen in 1977, ging de 
PNRR alleen de verkiezingen in. Wederom was de uitslag van de verkiezingen 
eenn grote nederlaag voor de PNR. Ze behaalde geen enkele zetel in het Parle-
ment.. De oorzaken van deze verkiezingsnederlaag zijn geweest: de geringe 
voorbereidingstijd,, de interne verdeeldheid in de partij, en de zogenaamde bank-
afschrift-affairee (zie paragraaf 6.7). Deze kwesties zullen in het volgende hoofd-
stukk aan de orde worden gesteld. Qua stemmenaantal was de PNR hiermee op 
eenn dieptepunt beland. 

5.4.22 Andere politieke activiteiten van de PNR 

5.4.2.11 De AVROS-kwestie 
Hett radiostation AVROS (Algemene Vereniging Radio Omroep Suriname) werd 
opp 1 juni 1935 opgericht. De AVROS was aanvankelijk in handen van de con-
servatievee Creoolse middenklasse. Bij een gehouden bestuursverkiezing in 1961 
bleekk de groep-Bruma in de meerderheid te zijn en werd het bestuur van de 
AVROSS op democratische wijze overgenomen. 6 Jansen van Galen (2000:231-
233)) beschrijft de verschillende tactieken die zijn gebruikt om het bestuur in 
handenn te krijgen. In verschillende radioprogramma's werd vanaf toen regelma-
tigg aandacht geschonken aan het nationalisme en de dekolonisatie; ook werden 
voorr het eerst regelmatig radioprogramma's in het Sranantongo uitgezonden 
(Breeveld,, 2000:206-210). In de programma's werd kritisch op het regeringsbe-
leidd gereageerd. Dit was een doorn in het oog van de politieke leiders van de 
regeringspartijen.. Men zocht naar middelen om ze te verbieden of onmogelijk te 
maken.. Op 6 augustus 1962 sloot de directeur van 's Lands Telefoon- en Tele-
graafdienstt (LTT) de AVROS-zender af "wegens achterstallige zenderhuur van 
ƒƒ 22.000,=". 77 Het eerste conflict van ernstige aard ontstond op 17 september 
19622 en had betrekking op de inhoud van de uitzendingen. De mijnwerkers van 
dee Suriname Aluminium Company (Suralco) hadden het werk neergelegd en 
eistenn betere lonen en sociale voorzieningen. De Surinaamse Werknemers Moe-
derbond,, de grootste vakbond waarvan J.A. Pengel de voorzitter was, voerde de 
onderhandelingenn met de directie van Suralco. Maar een groot deel van de ar-
beiderss gaf te kennen geen vertrouwen meer te hebben in de onderhandelings-
kwaliteitenn van Pengel. Men vroeg aan Bruma om de vakbondsbelangen te be-
hartigen.. Hoewel het niet lukte om Pengel als vakbondsvertegenwoordiger te 
wippen,, was het duidelijk dat Bruma het tegen Pengel durfde op te nemen en 

3766 Enkele toonaangevende bestuursleden waren: mr. Eddy Bruma, Rudy Elsenhout (arts) en mr. Harold Riedewald. 

ARA/KGS.. inv.nr. 2400,1818,2401, 2403. 

Ziee hierover ook H. Breeveld. Jopie Pengel, 1916-1970. Leven en werk van een Surinaamse politicus. Paramaribo, 

2000,, p. 206 e.v. 

3777 De AVROS kon de uitzendingen pas hervatten als de secretaris H. Riedewald een bedrag van ƒ 4.600,= als eerste 

aflossingg van de schuld op tafel had gelegd. 
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eenn potentieel gevaar voor zijn positie vormde. Daarom stelde Pengel in een 
motiee in de Statenvergadering van 29 oktober 1962 voor om de aan de AVROS 
verleendee vergunning in te trekken, indien deze radio-omroep na voorafgaande 
waarschuwingenn zou voortgaan met het verzorgen van uitzendingen, die in strijd 
warenn met onder meer "de openbare orde en de politieke rust en voorts gericht 
zoudenzouden zijn tegen godsdiensten, politieke overtuigingen, het wettig gezag of de 
volkskracht".volkskracht". Niet lang daarna deed de minister de zender wederom sluiten we-
genss achterstallige huur. Tevens werd daarna de zenderhuur drastisch verhoogd, 
waardoorr het bestuur onder voorzitterschap van Bruma de exploitatie van de 
AVROSS niet kon voortzetten. Een tegen de regering op 4 december 1962 aange-
spannenn kort geding door het AVROS-bestuur heeft geen verandering in de si-
tuatiee gebracht.378 Op 14 januari 1964 kreeg de AVROS van minister J. Thijm 
eenn missive waarin stond dat commentariërende programma's die in strijd waren 
mett de veiligheid van Suriname, de openbare orde, de politieke rust en de goede 
zedenn en gericht waren tegen enige godsdienst, politieke overtuiging, het wettig 
gezagg of de volkskracht, onherroepelijk zouden leiden tot intrekking van de 
zendvergunning.. Het commentariërende programma van de AVROS, waarin de 
gebeurtenissenn van de voorafgaande week kritisch werden doorgenomen, heette 
"Wat"Wat de week ons bracht". Een politiek heet hangijzer waren op zeker moment 
dee verwikkelingen rondom de transmigratie van de Marrons uit het gebied dat na 
hett gereedkomen van de stuwdam bij Afobakka zou worden geïnundeerd. Een 
grotee groep Marrons bleek niet bereid om hun woongebied te verlaten en ge-
ruchtenn deden de ronde dat de regering desondanks tot inundatie zou overgaan. 
Volgenss de geruchten ging de regering ervan uit dat het wassende water de on-
willig ee Marrons zou dwingen naar elders te verhuizen. In een aflevering van 
WatWat de week ons bracht van zondag 3 februari 1964 verweet Eddy Bruma de 
regeringg met mensenlevens te sollen. De maandag daarop verdween de AVROS 
uitt de ether. In de resolutie waarin de vergunning werd ingetrokken, stond onder 
meerr de volgende motivering:379 

-- dat de vergunninghoudster, de AVROS, in gebreke is gebleven om de door 
haarhaar verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de door haar van 
landswegelandswege ter beschikking gestelde radio-elektrische zendinrichting per 15 
januarijanuari 1964 te voldoen; 

-- dat toch de vergunninghoudster heeft toegezien en derhalve daarvoor aan-
sprakelijksprakelijk is dat op zondag 3 februari 1964 haar voorzitter Mr. E.J. Bruma 
eeneen uitzending onder de titel Wat de week ons bracht, heeft verzorgd waar-
vanvan de inhoud een dusdanig tendentieus karakter droeg, dat deze in strijd 

3788 E. Azinwllah. Jagernath Lachmon, een politieke biografie, p. 170. Paramaribo, 1%1. 
3799 Resolutie van de minister  van Openbare Werken en Verkeer  J. Thijm , gepubliceerd in de West van 5 februari 

1964.. De tekst van de uitzending en van Bruma van 2 februari  1964 en de toespraak van minister  J. Thij m van 
Openbaree Werken en Verkeer  zijn als bijlagen 11 en 12 opgenomen in het proefschrift van H. Breeveld, 2000, 
p.. 435^*41. 
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dientdient te worden geacht met de openbare orde en de politieke rust en gericht 
isis tegen het wettig gezag; 

-- dat immers verzorging van de uitzending, de sluiting van de omleidtunnels te 
AfobakkaAfobakka van de stuwdam en de transmigratie van de bosnegers bespre-
kende,kende, aan het adres van de overheid beschuldigingen heeft geuit en haar te-
kortkomingenkortkomingen in haar beleid heeft verweten zoals onder meer: "En zoals de 
kaartenkaarten thans liggen, schijnt het grootste deel van de bewoners van dit ge-
biedbied bereid te zijn het gebied te verlaten, indien aan hun alleszins redelijke 
voorwaardenvoorwaarden zal worden voldaan. En het is aan de strijd om deze voorwaar-
denden en de wijze waarop deze strijd is gevoerd, die het transmigratieprobleem 
afmetingenafmetingen heeft doen aannemen die deze verhuizing tot een nationale ramp 
enen schande dreigen te maken " en "Het heeft er veel van, dat de sluiting van 
dede laatste omleiding samenvalt met de beslissing van de regering om deze 
vijfduizendvijfduizend burgers van ons land niet meer te doen transmigreren in de ge-
wonewone zin van het woord, maar hen door het water te laten verdrijven ". 

Dee sluiting van het radiostation was een gevoelige klap voor de nationalisten, 
omdatt ze niet meer in staat waren om hun visie breed uit te dragen. Ze konden 
dee bevolking in Paramaribo en in de districten niet meer bereiken dan met een-
voudigee middelen als pamfletten en leuzen en waren dus in communicatief en 
publicc relations opzicht in een nadelige positie ten opzichte van de regerings-
partijen.. Deze gevoelige klap, die doelbewust door J. Pengel is toegebracht, is de 
PNRR nimmer te boven gekomen. Breeveld (2000) laat in zijn studie onvol-
doendee tot uiting komen, dat er hier sprake was van een machtsstrijd tussen 
Pengell  en Bruma, waarbij Pengel alle hem ten dienste staande middelen aan-
wenddee om de invloed van Bruma i.e. de nationalisten te elimineren. Hierbij 
werdenn ondemocratische middelen als het beperken van de vrijheid van me-
ningsuitingg niet geschuwd. 

5.4.2.22 Protest tegen bedrijven: anti-privatiserin g 
Tott 1970 waren zes van de zeven bakovenbedrijven (bananenplantages)380 in 
handenn van de Surinaamse overheid. In dat jaar echter werden deze bedrijven 
doorr de Surinaamse regering afgestoten, tegelijk met de uitbreiding van het 
landbouwareaall  van 1.200 tot 2.200 ha, dat gefinancierd werd door de Neder-
landsee regering. Tegen deze afstoting van de bananenplantages naar het particu-
lieree bedrijfsleven protesteerde de PNR middels een manifest.381 Met dit pamflet 
hebbenn de nationalisten niet het gewenste doel bereikt. Door het wegvallen van 
eenn radiostation moesten ze genoegen nemen met dit middel om hun boodschap 
uitt te dragen. Een gedegen analyse van deze situatie moest daardoor noodzake-
lijkerwij ss uitblijven. 

3800 Nederlanders noemen bakoven bananen. 
3811 PNR Nieuwsbrief, 29 april 1970. In: De uitbuitin g van Suriname. Nijmegen, 1970. 
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MANIFES T T 
van n 

dee Parti j  Nationalistische Republiek 
voorr  het Volk van 

SURINAM E E 
Brutal ee aanslag op volksbezit 

Volkk  van Suriname: 
Binnenn enkele dagen zal een brutale miljoenen uitverkoop 
inn ons land plaats vinden; dit wordt 
Dee grootste zwendel uit onze geschiedenis! 
Word tt  wakker! deze uitverkoop moet verhinderd worden. Nul 
Dee Partij  Nationalistische Republiek roept U op. Uw bezittingen zijn in gevaar. 

Hierr  zijn de onthullingen: 
Binnenn enkele dagen zal in de Staten een wetsontwerp van de regering May worden 

behandeld.. Deze wet zal de regering machtigen een Naamloze Vennootschap op te richten. 
Surinamee zal de helft van de aandelen krijgen met een waarde van ongeveer  zes miljoen gulden. 
Dezee zes miljoen gulden aandelen zal Suriname kopen door  zes bakoven bedrijven aan de 
Naamlozee Vennootschap te geven die een waarde hebben van meer  dan 30 miljoen gulden plus 
errpachtrechtenn op 5000 HA grond wat een waarde is van nogmaals 30 miljoen gulden. Dus: wij 
zullenn zestig (60) miljoen betalen om zes (6) miljoen aandelen te krijgen ! 

Onbekendee personen zullen 6 miljoen storten en daardoor  recht krijgen op de helft van de 
bezittingenn van de naamloze vennootschap met een waarde van 30 miljoen. Dus wij  verliezen 
dertigg (30) miljoen. Anderen krijgen 2A miljoen cadeau.. De regering speelt Sinterklaas. 

Hett  Surinaamse volk zal door  deze wet 30 miljoen gulden cadeau geven aan een onbekende bende profiteurs. 
ALLEE NN ONZE REGERING KENT HUN NAMEN! Wij  moeten dit duister  plan verhinderen. 
Di tt  is bedrog, verraad! Wij  zullen dit niet toestaan. 

Dee Partij  Nationalistische Republiek slaapt nooit Volk van Suriname 
Houdtt  U klaar! Verdedig ons volksbezit 

Wi jj  roepen op: 
Dee gehele jeugd van Suriname 
All ee kaders van de parti j  en het gehele land 
All ee vooruitstrevenden 
Allenn die het goed menen met het land en volk 

Dee straat zal ons slagveld zijn als deze 
ellendigee zwendel doorgaat. 

PamfletPamflet van de PNR gericht tegen privatisering van bakovenbedrijven 
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5.4.2.33 PNR-congressen 
Dee PNR had de traditie om regelmatig partijcongressen te beleggen om actuele 
politiekee kwesties met het partijkader te bespreken. Ik heb niet over alle con-
gressenn schriftelijke informatie weten te vinden. De congressen hadden namelijk 
somss een besloten karakter waardoor er geen geschreven stukken voorhanden 
waren.. Ook gingen sommige congressen over interne organisatorische kwesties, 
diee in dit kader van minder belang zijn. Het eerste belangrijke strategisch con-
gress werd in 1963 gehouden. Tijdens dit congres werd een resolutie aangenomen 
waarinn het kader werd opgedragen om de scholing van de arbeiders ter hand te 
nemenn en de arbeidersorganisaties te begeleiden. Hiermee wilde de PNR de 
monopoliepositiee van de NPS in de Surinaamse arbeidersbeweging doorbreken, 
zoalss die bijvoorbeeld tot uitdrukking kwam in de sterke band van de voorzitter 
vann de NPS, J. Pengel, met de vakbeweging (zie paragraaf 5.4.2.1) (Breeveld, 
2000:125). . 
Dee uitvoering van deze resolutie resulteerde in de oprichting van de Nationalis-
tischee Arbeiders Beweging.382 De kaderleden Fred Derby, Harold Rusland, 
Franss Menckeberg, Hendrik Sylvester en anderen kregen de opdracht nieuwe 
bondenn op te richten en binnen de bestaande bonden de nationalistische ideolo-
giee uit te dragen.383 Op het achtste Partijcongres van de Partij Nationalistische 
Republiek,, dat werd gehouden van vrijdag 15 tot en met zondag 17 augustus 
1969,, werd besloten om een nationaal actieprogramma te formuleren dat als 
leidraadd zou dienen in de eerste fase van de voorbereiding voor de verwerving 
vann de totale onafhankelijkheid van Suriname. 
Tijdenss dit congres werden resoluties aangenomen die naast algemene politieke 
aanbevelingenn en ideologische stellingnames ook voornemens bevatten over de 
oprichtingg en instelling van organen en instituties ter concretisering van de nati-
onalistischee ideeën. 
Dezee resoluties bevatten de volgende aanbevelingen: 
1.. het samenstellen van een groot nationaal comité voor de voorbereiding van 

dee onmiddellijke onafhankelijkheid bestaande uit nationalistische en niet-na-
tionalistischee vooruitstrevende landgenoten; 

2.. het instellen van een Raad van Juristen voor het oplossen van juridisch-tech-
nischee vraagstukken die verband houden met de overgang van koloniale sta-
tuss naar rechtsgelijkheid van het Surinaamse volk en andere volkeren; 

3822 Deze organisatie stond onder leiding van Benny Ooft, Frank Leeflang en Rudy Westerborg. 

3833 Harold Rusland nam de leiding van de Christelijke Onderwijzersbond (COB) over, Hendrik Sylvester kreeg de 

leidingg van de Surinaamse Onderwijzers Bond (SOB) en van de Centrale Landsdienaren Organisaties (CLO), Jack 

Pinas,, kaderlid van de PNR, werd voorzitter van de bonden van het CCS en het Planbureau. Hij werd ook 

bestuurslidd van de Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABO). Eddy Bruma werd voorzitter van de machtige 

Paranamm Mijnwerkersbond (PMB). Zie ook E.E. Campbell. Vakbeweging en Arbeidsverhoudingen in Suriname. 

Tilburg,, 1987. 
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3.. het instellen van een nationale economische commissie bestaande uit pro-
gressievee economen om te komen tot een gezonde economische ordening 
vann het land; 

4.. het instellen van een commissie belast met de formulering van de grondsla-
genn van een gerichte neutralistische buitenlandse politiek. 
Voortss deed het Congres een dringend beroep op: 
a)) alle daarvoor in aanmerking komende Surinamers die zich in het buiten-

landd bevinden, om het nationaal comité en de andere voorbereidingsappa-
ratenn daadwerkelijk bij te staan in de volvoering van hun taak; 

b)) de besturen van alle politieke partijen, vakbonden, religieuze, sociale, cul-
turelee en jongerenorganisaties om hun opvatting over de toekomstige or-
deningg van het land kenbaar te maken. 

Hett Partijkabinet werd gemachtigd om: 
1)) alle stappen te nemen om de volledige steun van landen van de Derde 

Wereldd voor de voorbereidingsstrijd te verkrijgen en voor rekening van 
dee Partij een delegatie af te vaardigen om het Nederlands koloniaal be-
windd aan te klagen bij de dekolonisatie-commissie van de Verenigde Na-
tiess en de onmiddellijke onafhankelijkheid van het land aldaar te beplei-
ten; ; 

2)) een nationale voorlichtingsbrigade van militanten uit de Partij op te rich-
tenn om het volk zo uitgebreid mogelijk voor te lichten over zijn houding 
enn verantwoordelijkheid in een onafhankelijk Suriname. 

Dee uitspraken van dit Congres gaven duidelijk aan dat de PNR serieus bezig was 
omm de staatkundige onafhankelijkheid voor te bereiden. De heb niet volledig 
kunnenn achterhalen of alle genoemde commissies daadwerkelijk zijn ingesteld 
enn welke rapporten ze hebben uitgebracht. Mij is niet bekend of er een PNR-
delegatiee naar de Verenigde Naties is afgereisd om de onafhankelijkheid van 
Surinamee met onmiddellijke ingang te bepleiten. 
Hett negende partijcongres was een noodzakelijk vervolg op het achtste. Tijdens 
datt negende partijcongres, dat in 1969 werd gehouden, kreeg de partij de op-
drachtt om een onafhankelijkheidsconferentie te beleggen. Deze conferentie 
werdd in oktober 1970 door de PNR georganiseerd kort voor het vertrek van de 
Surinaamsee parlementaire commissie naar Nederland. All e politieke partijen 
namenn eraan deel met uitzondering van de VHP. Het feit dat de VHP niet deel-
nam,, werd door de voorstanders van de onafhankelijkheid uitgelegd als een af-
wijzingg door de VHP van de onafhankelijkheid. Tijdens de conferentie werden 
tweee standpunten ingenomen met betrekking tot het tijdstip van de onafhanke-
lijkheid. . 
Hett eerste standpunt was dat de onafhankelijkheid van Suriname binnen één jaar 
gerealiseerdd moest worden. Voorstanders hiervan waren de NPS en de PNR. 
Hett tweede standpunt was dat het tijdstip van de onafhankelijkheid zou moeten 
liggenn tussen 1973 en 1975, omdat er voldoende tijd zou moeten zijn voor de 
voorbereiding.. Dit standpunt werd ingenomen door de PSV, KTPI, SDP, 
AKTEE-GROEPP en de PBP. 

171 1 



Dee SRI had een afwijkende mening daar ze zich op het standpunt stelde dat 
"aan"aan de staatkundige onafhankelijkheid vooraf diende te gaan de economische 
zelfstandigheidzelfstandigheid ". 
Halverwegee het congres had de PNP zich teruggetrokken, omdat ze geen af-
doendd antwoord van de NPS had gekregen over diens weigering om met de Sta-
tendelegatiee naar Nederland te reizen. De oppositiepartijen toonden zich in het 
algemeenn bereid om de onafhankelijkheid van Suriname op een niet later tijdstip 
dann eind 1975 te realiseren. De opvallende afwezige op dit congres was, als 
eerderr gezegd, de VHP. De PNP heeft vermoedelijk een reden gezocht om het 
Congress vroegtijdig te kunnen verlaten. 
Doorr het niet afdoende antwoord van de NPS hoefde ze geen standpunt over het 
tijdstipp van de onafhankelijkheid in te nemen, waardoor ze een aanvaring met de 
coalitiepartnerr de VHP kon vermijden. De afwijzing van de onafhankelijkheid 
vann Suriname op korte termijn door de VHP heeft in een volgend stadium, bij de 
voorbereidingg van de onafhankelijkheid, tot grote spanningen in het land geleid. 

5.4.2.44 Derde Wereld Conferentie van de PNR in 1971 
Dee PNR heeft van 9 tot 11 juni 1971 een Derde Wereld Conferentie georgani-
seerd.. Tijdens dit congres werd gesteld 
-- dat Suriname gerekend moet worden tot die landen in Afrika, Azië en La-

tijns-Amerika,, die strijd leveren tegen het kolonialisme, kapitalisme en impe-
rialismerialisme en 

-- dat de strijd zal moeten leiden tot de onafhankelijkheid van onze naties en 
socialee rechtvaardigheid voor onze volkeren; 

-- dat de hoogste vorm van solidariteit door het Surinaamse Volk kan worden 
betoond,, door haar eigen natie vrij te vechten van kolonialistische, imperia-
listischee en kapitalistische onderdrukking. 

Dee conferentie besloot zich "solidair te verklaren met de strijd van de volkeren 
vanvan de Derde Wereld tegen kolonialisme, kapitalisme en imperialisme en het 
volkvolk van Suriname dringend op te roepen om zich te verenigen en voor te berei-
denden op de vervulling van haar rol in de bevrijding van de wereld van kolonia-
lisme,lisme, kapitalisme en imperialisme"lu 

Tijdenss de slotrede van deze conferentie zei de partijleider van de PNR onder 
meer:: "Daarom hoop ik dat wij in dit congres hebben geleerd, dat dogmatisme, 
sektarismesektarisme en een arrogante houding van de pseudo-revolutionairen ons slechts 
kankan verdelen en ons kan verhinderen het werk te stoelen, niet op wenselijkheden, 
maarmaar op een wetenschappelijke analyse van de krachtsverhoudingen in ons 
Land.Land. Wij zouden anders bedrogen kunnen uitkomen en tot in der eeuwigheid 
moetenmoeten applaudisseren bij het zien van wat anderen voor hun land en hun volk 

3844 In: Nieuwsbrief. Partij van de Nationalistische Republiek. 1 juli 1971,8ste jrg. no. 85. 
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hebbenhebben gepresteerd, zonder ooit zelf iets te tonen wat wij met eigen handen heb-
benben tot stand gebracht voor de vrijmaking van onze Natie ". 
Inn dit citaat komt de nationalistische ideologie van de PNR tot uitdrukking: het 
zelfstandigg werken aan de eigen ontwikkeling, de staatkundige zelfstandigheid 
enn de natievorming. 

5.4.2.55 De PNR tegen de "brede basisstrategie"  van de VHP 
Inn de gelederen van de VHP begon intussen het inzicht door te breken dat sa-
menwerkingg met de PNP een wankele basis had. De PNP had slechts een ge-
ringee achterban en de populariteit van deze partij onder de Creoolse bevolkings-
groepp daalde zienderogen. Lachmon had tenslotte goede ervaringen in de sa-
menwerkingg met de NPS in het kader van zijn verbroederingspoUtiek. Ook in de 
NPSS waren er leden onder leiding van Olton van Genderen 8 die niet gelukkig 
warenn met de oppositierol van de NPS. De leider van de VHP begon een poli-
tiekee vrijage met bepaalde groepen in de NPS om te komen tot een brede-basis-
regeringscoalitie. . 
Kortt na het bezoek van de Nederlandse premier Biesheuvel aan Suriname, begin 
1972,, deed Lachmon openlijke pogingen om te komen tot een verbreding van de 
basiss van het kabinet Sedney. Men bracht deze toenaderingspogingen in verband 
mett de strategie van Nederland om een koninkrijkscommissie te formeren die 
moestt zoeken naar alternatieven voor nieuwe staatkundige verhoudingen. De 
PNRR reageerde furieus op dit streven en gaf daarom een communiqué uit waarin 
werdd gesproken van een rechtse coup georganiseerd door VHP-leider Lachmon 
mett medewerking van premier Biesheuvel en de ministers H. Radhakishun en F. 
Essedd met het doel de progressieven in politieke zin uit te schakelen en de onaf-
hankelijkheidd van Suriname af te remmen. De PNR voerde felle propaganda 
tegenn dit streven van Lachmon, omdat men ook van oordeel was dat, indien dit 
strevenn gerealiseerd zou worden, de oppositie in de Staten van Suriname slechts 
zouu bestaan uit één man, namelijk PNR-volksvertegenwoordiger Bruma. Echter 
inn de NPS hadden sommigen wel oren naar de handreiking van de VHP. De 
traditionelee verbroederingspolitiek kon worden voortgezet en het regeringsplu-
chee lonkte. 
Hett streven van Lachmon naar een "brede basis" mislukte. Een meerderheid van 
dee NPS-leden verklaarde zich op een partij vergadering tegen samenwerking met 
dee VHP. Tijdens de partijvergadering werd Arron op de schouders genomen 
doorr de aanwezigen die in koor riepen: 'Wie no wanie "386, tevens werd hij om-
hangenn met een groene sjerp met de woorden "Geen brede basis". 

3855 Olton van Genderen was een invloedrijk e voorman van de NPS en minister  van Districtsbestuur  en Decentralisatie 
inn het kabinet Arron . Hij  behoorde tot de behoudende vleugel binnen de NPS. 

3866 Vertaling: We willen niet. 
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5.4.2.66 Internationale contacten van de PNR 
Dee internationale contacten van de PNR bleven beperkt. Bruma maakte wel 
enkelee reizen naar een aantal Caraïbische landen om met politieke leiders te 
spreken. . 
Hijj  woonde in 1962 de onafhankelijkheidsfeesten van Trinidad bij en bracht 
daarnaa een bezoek aan Guyana. In 1970 bezocht Bruma als parlementslid Guy-
ana.. Hij had een ontmoeting met Cheddi Jagan die oppositieleider was van de 
PPPP in het Guyanese parlement. 
Brumaa zou met Jagan hebben gesproken over de grenskwestie tussen Suriname 
enn Guyana en de politieke situatie in Guyana en het Caraïbisch gebied.387 

Eenn meer structurele vorm van buitenlands contact was de oprichting op 26 ja-
nuarii  1962 in Nederland van de Afdeling Nederland van Partij van de Nationa-
listischee Republiek. 
Dezee afdeling stelde zich tot doel "Surinaamse Republikeinen te organiseren en 
hethet geven van politieke ontwikkelingscursussen." 
Inn haar bekendmaking stelde de afdeling "zich met alle kracht voor te bereiden 
opop de historische omwenteling op ljuli  1963, welke een einde zal maken aan het 
kunstmatigkunstmatig aangekweekt wantrouwen tussen onze bevolkingsgroepen en tegelij-
kertijdkertijd de weg zal openen voor een zelfstandige en vrije ontwikkeling van alle 
SurinamersSurinamers ". 
Vierr jaar later, op 30 maart 1966, zegde F.M. Moll, bestuurslid van het eerste 
uur,, zijn lidmaatschap van de PNR op. Hij was van oordeel dat er tussen hem en 
dee PNR een belangrijk en principieel verschil van mening was ontstaan. In zijn 
brieff  waarin hij bedankte als lid van de PNR, schreef hij: "Het is deze confron-
tatietatie met de in Suriname bestaande politieke doelstellingen van de PNR geweest, 
diedie mij heeft doen besluiten te bedanken als lid. Het is voor mij, als socialist, ten 
enenmaleenenmale onmogelijk lid te zijn van een partij, die waarheid, c.q. de geldigheid 
vanvan de socialistische beginselen ontkent, negeert dan wel bestrijdt. Het blijven 
vastklampenvastklampen aan de vage ideeën van het nationalisme, door mij als een fase 
beschouwdbeschouwd die reeds achter ons ligt, zal niet kunnen leiden tot de vestiging of 
veroveringverovering van een vrije, moderne en democratische Republiek Suriname". 
Hiermeee waren de laatste structurele banden met het buitenland afgesneden en 
concentreerdee de PNR zich geheel op de binnenlandse maatschappelijke en po-
litiekee situatie. 

3877 Tussen Suriname en Guyana bestaat een betwist gebied, omdat er verschil van mening is over de westelijke 

grensrivier.. Op 10 december 1967 werd Surinaams overheidspersoneel in de Boven-Corantijn door de Guyana 

Defencee Force aangehouden. Suriname reageerde hierop door het inrichten van de verdedigingspost "Tigri" . Op 19 

augustuss 1969 werd deze post aangevallen door twee vliegtuigen. Deze lastige situatie leidde ertoe dat de premiers 

vann beide landen op 10 april 1970 in Trinidad (te Chaguaramas) een overeenkomst tekenden om het gebied te 

demilitariserenn en onderhandelingen in Londen te hervatten. Deze grenskwestie wilde Suriname voor de 

soevereiniteitsoverdrachtt geregeld hebben. Dat is echter niet gelukt. 

3S88 Tot het eerste bestuur van de Afdeling Nederland van de PNR behoorden F.M. Moll , A. Haakmat en E. Wijnhard. 

3899 Brief persoonlijk archief F.M. Moll . 
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5.4.2.77 De nationalisten in massaorganisaties 
Opp het PNR-congres van 1963 werd een resolutie aangenomen, waarin aan het 
kaderr werd opgedragen om de scholing van de arbeiders ter hand te nemen en de 
arbeidersorganisatiess te begeleiden. 
Dee Nationalistische Arbeiders Beweging werd nieuw leven ingeblazen onder 
leidingg van onder meer Benny Ooft, Frank Leeflang en Rudy Westerborg, ter-
wij ll  de kaderleden Fred Derby, Harold Rusland, Frans Menckeberg, Hendrik 
Sylvesterr en anderen de opdracht kregen om nieuwe bonden op te richten en in 
dee bestaande bonden de nationalistische ideologie uit te dragen en in de besturen 
zittingg te nemen. 
Dezee strategie bleek spoedig succes te hebben. Bruma werd al gauw voorzitter 
vann de grote en invloedrijke Paranam Werknemersbond en later ook van de Bil-
litonn Werknemersbond, Jarikaba Werknemersbond en de Marienburg Werkne-
mersbond. . 
Dee ambtenaren- en onderwijzersbonden werden door Harold Rusland (COB), 
Fredd Derby (KOB) en Hendrik Sylvester (SOB) overgenomen. De strategie om 
medee via massaorganisaties, de werknemersbonden, politieke macht te verkrij-
gen,, was reeds eerder succesvol door Pengel gevolgd. Hij had het AWS, de 
Moederbond,, opgericht en was mede via deze vakcentrale uitgegroeid tot een 
machtigg politicus (Breeveld, 2000:125, 301). 
Campbelll  (1987:121-124) onderscheidt in Suriname vier typen vakbondsleiders, 
tee weten: sociaal bewogen intellectuelen, actieve politici, vakbondsmakelaars en 
semi-beroepsbestuurders.. Hij stelt dat rond 1950 de leiding van de vakbeweging 
werdd overgenomen door politici, die de vakbeweging als politieke machtsbasis 
gebruikten. . 
Reedss in 1966 werd een onderwijzersstaking uitgeroepen om kracht bij te zetten 
aann hun eisen tot lotsverbetering. Deze staking was mede het gevolg van de re-
solutiee die was opgesteld door Hendrik Sylvester, Fred Banffer, Rupert Bhola, 
Franss Menckeberg en op de vergadering van de onderwijzersbonden in theater 
Luxorr was aangenomen. 
Alss gevolg van deze vakbondsacties ontstond rond 1969 bij de actievoerders de 
behoeftee aan een voorhoede-organisatie, die voor de arbeidersklasse de strijd 
zouu aanbinden tegen de bestaande machtsstructuren. Er zou een progressieve 
organisatiee moeten komen, die zich zou richten op de problematiek van de ar-
beidersklassee in ontwikkelingslanden en modellen en methoden zou moeten 
ontwikkelenn voor het oplossen van deze problemen. 
Hett voorlopig bestuur van deze Progressieve Vakcentrale bestond uit Mr. E.J. 
Brumaa als voorzitter, Mr. E. Hoost als vice-voorzitter en F.C. Menckeberg als 
secretaris.390 0 

3900 De overige bestuursleden waren: F.E. Derby (2e secretaris), H. Sylvester, A. Naarendorp en I. Tjon A Kon 
(commissarissen). . 
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Dee werkzaamheden van dit bestuur hebben geleid tot de oprichting van de Pro-
gressievee Vakcentrale-47, afgekort C-47, op 11 januari 1970. De naam C-47 
werdd gekozen ter herdenking van de vergadering van 47 vakbonden in het ABO-
gebouw,, na de januari-februari stakingen in 1969. Tijdens deze vergadering 
werdd het verlangen uitgesproken om met de vakbeweging in Suriname een 
nieuwee progressieve koers in te slaan.391 De doelstellingen van deze vakcentrale 
werdenn in de statuten als volgt omschreven: 
Artt 2. De vereniging heeft ten doel de behartiging en bevordering van de mate-

riëleriële en geestelijke belangen van de werkende mens in het algemeen en 
diedie van haar leden in het bijzonder. 

Inn de preambule van C-47 wordt aangegeven dat:392 

-- C-47 is gegrondvest op de hoge beginselen van het nationalisme, de leer van 
dede voortdurende veredeling van de natie, welke leer zij als uitgangspunt han-
teertteert voor het bepalen van haar standpunt ten opzichte van alle gebeur-
tenissentenissen en verschijnselen. 

-- C-47 streeft naar een eenwording van het Surinaamse Volk met een eigen 
identiteitidentiteit met geloof in eigen kracht en kunnen en een bestemming, door het 
afbrekenafbreken van de muren die de groepen in het land verdeeld houdt. C-47 
streeftstreeft ernaar de Surinaamse mens wederom te winnen voor zijn land, zijn 
volk,volk, zijn cultuur en historie, en om een geordende samenleving te scheppen 
diedie soeverein, onafhankelijk, vrij  van vrees en uitbuiting zal zijn. 

-- C-47 draagt de overtuiging dat Vakbeweging en politiek onlosmakelijk met 
elkaarelkaar verbonden zijn; dat de arbeidersklasse en de Vakbeweging ervoor 
moetenmoeten zorgdragen hun vertegenwoordigers te hebben op die plaatsen en in 
diedie functies waar de politieke beslissingen genomen en uitgevoerd worden. 

Opp 9 maart 1971 werd het voorlopig bestuur ontbonden en werd er een definitief 
bestuurr gekozen bestaande uit Mr. EJ. Bruma als voorzitter en F.E. Derby als 

 i 393 

secretaris-generaal. . 
Overr de relatie tussen vakbond en politiek was de Centrale van oordeel dat als 
uitgangspuntt moest worden genomen dat in ieder ontwikkelingsland vakbewe-
gingg en politiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Dee problematiek van de arbeidersklasse is vooral in een ontwikkelingsland niet 
opp te lossen door uitsluitend het bewandelen van vakbondswegen en het toepas-
senn van geëigende vakbondsmiddelen. Grote en diep ingrijpende veranderingen 
opp het sociaal-economisch vlak kunnen in deze landen slechts worden bewerk-

3911 Op 15 februari 1970 werden de statuten aangenomen en bij  resolutie van 30 september  1970 no.11208 werden ze 
goedgekeurd. . 

3922 Preambule, statuten en huishoudelijk reglement van de Progressieve Vakcentrale 47 (afgekort C-47). Paramaribo, 
66 juni 1986. 

3933 De overige bestuursleden waren: F.C. Menckeberg (penningmeester), A. Rozenblad (ondervoorzitter), Ir . A. 
Sandel,, OS Bergen, A. Lionaar, A. Naarendorp (commissarissen). 
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stelligdd door het samengaan van vakbeweging en politiek. De arbeidersklasse en 
duss de vakbeweging moeten ervoor zorgdragen hun vertegenwoordigers te heb-
benn op die plaatsen en in die functies waar de politieke beslissingen genomen en 
uitgevoerdd worden. Dit heeft mede geleid tot het besluit van de Centrale om in 
19733 actief aan de algemene verkiezingen deel te nemen.394 

Dee Centrale bestond uit ondememingsbonden die betrekkelijk zelfstandig func-
tioneerdenn en bijvoorbeeld zelf de collectieve arbeidsovereenkomsten per on-
dernemingg afsloten. Centrale-47 organiseerde bonden in de landbouw en de 
dienstverlenendee sector. De combinatie Centrale-47 - Partij van de Nationalisti-
schee Republiek vormde binnen het Surinaams sociaal-economisch bestel een 
pressiegroepp van belang.395 Zo trokken bijvoorbeeld op 14 september 1962 en-
kelee honderden arbeiders, die werkten aan de bouw van de Afobakadam, naar 
hett hoofdkwartier van de PNR aan de Weidestraat om hulp te zoeken tegen de 
onrechtvaardigee behandeling die ze moesten ondergaan. Acties van de PNR 
tegenn de plannen van de regering Pengel om met het bedrijf Ormet contracten te 
sluitenn voor de exploitatie van de bauxietreserves in het Bakhuysgebergte wer-
denn door de vakbonden ondersteund.396 

Opp 23 oktober 1963 werd een demonstratie georganiseerd tegen deze plannen. 
Dee verwevenheid tussen politieke stellingname en vakbondsactiviteiten gericht 
opp loon- en werkverbetering werd hierdoor duidelijk zichtbaar. 

5.4.2.88 Nationalisten en vakbondsacties 
Dee directie van de RCMA, eigenaar van de suikerplantage Mariënburg, was 
rondd 1972 voornemens om de plantage te sluiten vanwege de grote financiële 
problemenn in de onderneming. De Mariënburg Werknemers Bond onder leiding 
vann E. Bruma heeft de ondernemingsleiding officieel te kennen gegeven geïnte-
resseerdd te zijn in de overname van het bedrijf. Nadat Bruma contact had opge-
nomenn met vertegenwoordigers in Nederland, werd vernomen dat in Nederland 
serieuzee besprekingen waren gevoerd met de directie van RCMA. Hiervoor 
reisdee Ch. Defares, die secretaris van de PNR-afdeling Nederland was, naar 
Surinamee af om over deze kwestie van gedachten te wisselen met de leiding van 
dee Mariënburg Werknemers Bond. De nationalisten hadden het voornemen om 
dee suikerplantage te transformeren in een modelonderneming overeenkomstig 
hunn nationalistische visie. Deze zaak is om onduidelijke redenen in de voorbe-
reidendee fase blijven steken. 
Brumaa werd adviseur of voorzitter van verschillende vakbonden. Spectaculair 
wass de overname van het voorzitterschap van de Paranam Werknemers Bond. 

3944 C-47 15 jaren strijd , 1970 11 januari 1985, hoogtepunten uit politiek en vakbondsstrijd. Paramaribo, januari 1983. 
3955 E.E. Campbell. Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname. Tilburg , 1987. 
3966 Pengel wilde een contract sluiten met het Ormet-consortium om de bauxietmijnen in West-Suriname te 

exploiteren.. De PSV was fel tegen deze overeenkomst omdat deze niet voorzag in het ter  plaatse raffineren van het 
bauxiet.. Naar  aanleiding van deze kwestie trad Pengel af. Een nieuw kabinet werd gevormd zonder  de PSV, die 
werdd vervangen door  de KTPI . 
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Dezee bond was machtig vanwege zijn strategische positie in de bauxietindustrie. 
Hett lukte Bruma om de zittende voorzitter bij de bestuursverkiezingen te ver-
slaann en zodoende een grotere machtsbasis te creëren. Naast deze bond werden 
ookk andere werknemersbonden overgenomen, zoals Wageningen, Mariënburg, 
Waterloo,, Jarikaba. Minder strategische bonden, maar wel belangrijk waren die 
uitt de rijst- en suikersector, die eveneens aansluiting vonden bij C-47. 

5.4.2.99 Interne spanningen en afsplitsingen binnen de parti j 
Inn 1969 stapte het lid van de PNR, Humphrey Keerveld, uit de partij en richtte 
hett Comité Volks Front op. In hetzelfde jaar keerde ook Frank Renada de PNR 
dee rug toe; samen richtten ze de Sociaal Democratische Unie op. 
Beginn 1970 verliet Henk Herrenberg de PNR vanwege de houding en opvattin-
genn van de PNR bij het gerezen grensgeschil tussen Suriname en Guyana. In 
dezee kwestie had de PNR een communiqué uitgegeven waarin stond dat het eens 
tee meer overduidelijk was hoe noodzakelijk de onafhankelijkheid van Suriname 
is.. Ze stelde: "De waardigheid van ons volk gebiedt dat wij zelfstandig onze 
grenzengrenzen verdedigen ". 
Dee PNR was van mening dat de Surinaamse regering zich zou moeten laten lei-
denn door het principe van het positief neutralisme van de Derde Wereld.397 Her-
renbergg formeerde samen met Humphrey Keerveld en Frank Renada de Suri-
naamsee Socialistische Unie, die zich tot doel stelde "het socialisme op basis van 
hethet marxisme-leninisme, aangepast aan de Surinaamse omstandigheden te pro-
pagerenpageren '\398 De samenwerking van dit driemanschap was geen lang leven be-
schoren.. Er ontstond onenigheid over de ideologie en de te volgen koers. Uit 
dezee strijd kwam Henk Herrenberg als winnaar naar voren en de twee anderen 
trokkenn hieruit de consequenties en verlieten de SSU. Samen richtten ze een 
nieuwee organisatie op onder de naam Marxistisch Leninistisch Centrum Suri-
namee (MLCS). 
Inn mei 1975 besloot Henk Herrenberg om de Unie te transformeren tot een poli-
tiekee partij: de Surinaamse Socialistische Partij (SSP). Binnen de MLCS ont-
stondd ook spoedig onenigheid tussen F. Renada en H. Keerveld over het leider-
schapp en de politieke lijn van de MLCS. Frank Renada verliet de MLCS en 
richtterichtte eind 1971 de Organisatie van Surinaamse Kommunisten (OSKOM) op. 
Inn 1973 werd de OSKOM opgeheven als zelfstandige organisatie en werd deel 
vann het Democratisch Volksfront voor de Nationale Bevrijding van Suriname 
(DVF/NBS)) van Ruben Lie Paw Sam. 
Dezee organisaties zijn opgericht door ex-leden van de PNR, omdat zij vonden 
datt de ideologische en politieke lijn van de partij niet radicaal genoeg waren. 

3977 De Ware Tijd. 20-12-67. 

3988 Tot de medeoprichters behoorden: Henk Herrenberg, drs. Ronald Venetiaan, Jules Chin A Foeng, drs. Frank 

Renadaa en Rudi Kross. 
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5.4.2.100 Verzet tegen nieuwe immigranten 
Opp verzoek van de Nederlandse regering trof de Surinaamse regering in 1962 
voorzieningenn om een groep Toegoenezen3" uit Indonesië tot Suriname toe te 
latenn op de plantage Slootwijk in het district Commewijne. Suriname had reeds 
eenn rijke ervaring met migranten achter de rug. De PNR protesteerde fel tegen 
ditt voornemen van de regering. In een communiqué aan de regering maakte de 
PNRR zijn visie op deze kwestie kenbaar. Dit communiqué wordt hier uitvoerig 
besproken»» omdat de gevolgde argumentatie iets laat zien van de nationalistische 
visiee van de PNR:400 Het communiquéé stelde dat 
1.. uit de historie der Toegoenezen blijkt, dat zij nimmer liefde kunnen opbren-

genn voor de bodem waarop zij leven; 
2.. de Toegoenezen tot dusverre nimmer hun lot hebben kunnen verbinden aan 

datt van het gehele volk omdat zij steeds het belang van hun gesloten ge-
meenschapp hebben gesteld boven het belang van de natie; 

3.. de Toegoenezen getoond hebben, een slavenmentaliteit te bezitten door 
steedss te vluchten voor staatkundige progressie van koloniale gebieden naar 
vrijheid; ; 

4.. nu ons land staat aan de vooravond van grote staatkundige veranderingen de 
Toegoenezenn geacht moeten worden deze ontwikkelingen te zullen hinderen 
mett hun ergerniswekkende pro-koloniale sympathieën; 

5.. het binnenhalen van de Toegoeneze verraders een klap betekent in het gelaat 
vann alle zich van het kolonialisme ontworstelende naties in het bijzonder in 
datt van onze broeders van de Republiek Indonesia; 

6.. de Toegoenezen duidelijk te kennen hebben gegeven Hollandse onderdanen 
tee willen zijn en zich wensen te stellen onder het gezag van het Hollandse 
imperialisme; ; 

7.. Suriname door deze manipulaties met lakeien van het kolonialisme in de 
internationalee wereld de indruk wekt van een koloniale smeltkroes waarin de 
waardigheidd van het eigen Surinaamse volk met de voeten wordt getreden; 

8.. de komst van Toegoenezen in ons land een versterking van de reactie bete-
kentt die net als zij de progressie van de Natie wensen tegen te werken; 

9.. het verkopen van delen van de Surinaamse bodem aan de Toegoenezen een 
grotee onrechtvaardigheid inhoudt ten opzichte van onze eigen Surinaamse 
landbouwerss die het alleenrecht op bouwland bezitten; 

10.. wij vanwege de integratie tussen de bevolkingsgroepen in Suriname die wij 
voorstaann met kunnen dulden, dat hier een gesloten gemeenschap van Toe-
goenezenn komt parasiteren. 

3999 Toegoenezen kwamen uit Toegoe (Indonesië). Ze hadden een anti-Indonesische houding ingenomen tijdens de 
onafhankelijkheidsstrij dd van Indonesië. Toen de spanningen in (West)Nieuw Guinea, waar  ze toentertijd naar  toe 
geïmmigreerdd waren, hoog oplaaiden, verzochten de Toegoenezen om naar  Suriname te worden overgebracht. In 
19633 vertrokken ongeveer  170 Toegoenezen naar  Suriname. In 1967 gingen ze terug naar  Nederland. 

4000 Protestbrief aan de Gouverneur  van Suriname, d.d. 4 september  1962, naar  aanleiding van de vergadering van de 
Partijj  Nationalistische Republiek op zondag 26 augustus 1962. 
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Doorr de PNR worden in dit communiqué verschillende argumenten gebruikt om 
tee protesteren tegen de komst van de Toegoenezen. 
Dezee argumenten zijn: 
•• de verbondenheid met de bodem: overwegingen 1 en 9; 
•• de koloniale en slavenmentaliteit: overwegingen 3,4 en 6; 
•• de internationale solidariteit: 5 en 7; 
•• de strijdigheid met nationale Surinaamse aspiraties: 2, 8 en 10. 

Hett is opvallend dat het humanitair aspect dat in deze van belang was in de ar
gumentatiee van de PNR nergens doorklinkt. Voorts is Suriname bij uitstek een 
immigratielandd geweest, waarbij de verschillende etnische groepen om diverse 
redenenn naar Suriname zijn gebracht of zich vrijwillig hebben gevestigd. 
Hett lijkt erop dat de PNR in deze kwestie een eng xenofobisch standpunt heeft 
ingenomen. . 
Dee Toegoenezen zijn overigens slechts zeer kort in Suriname gebleven. Hun 
immigratiee is op een mislukking uitgelopen en de hele groep is na enige tijd 
vertrokkenn naar Nederland. 

5.4.2.111 De stakingen van 1969 
Inn deze en volgende paragrafen ga ik ietwat uitvoerig in op de stakingen van 
19699 en 19734 , omdat deze stakingen de invloed van de PNR hebben vergroot 
enn het draagvlak hebben gecreëerd voor haar regeringsdeelname in het kabinet 
Arronn in 1973. De stakingen van 1969 waren het directe gevolg van de stakin
genn van 1966. 
Opp 10 januari 1966 werd de eerste grote onderwijzersstaking geproclameerd. 
Dezee staking bleek zeer effectief te zijn en de eisen van de stakers werden door 
dee regering ingewilligd. De onderwijzers kregen vooruitlopend op een defini
tievee salarisherziening een zogenaamde "overbruggingstoelage". 
Dee salarisherzieningen zouden in fasen plaatsvinden. De tweede onderwijzers-
stakingg die op 3 februari 1969 werd geproclameerd, viel samen of werd gecom
bineerdd met de lerarenstaking van 1969. De onderwijzers staakten om hun eisen 
diee weliswaar ingewilligd, maar nog niet uitgevoerd waren kracht bij te zetten; 
zijj verklaarden zich dan ook solidair met de leraren in hun conflict met de rege
ring.. De regering had de stakende onderwijzers verwezen naar het Georgani
seerdd Overleg dat op 7 januari 1969 formeel was ingesteld. De Federatie van 
Onderwijzerss en Leraren in Suriname (FOLS) was van mening dat het ging om 
dee uitvoering van reeds gemaakte afspraken en dat er dus geen nieuw overleg 
nodigg was. De lerarenstaking werd op 20 januari 1969 geproclameerd door de 
Verenigingg van Leraren bij het Middelbaar en Kweekschool Onderwijs (VEL-
MEK)) uit solidariteit met de leraar Ir. S.E. Devid die teruggeplaatst werd van het 

4011 Zie over  deze stakingen: E.E. Campbell. Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname. Proefschrift. Tilburg , 
1987. . 
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onderwijss naar het ministerie van Mijnbouw Bosbouw en Domeinen, dat de 
leraarr had uitgeleend aan het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. 
Dee terugplaatsing werd door de VELMEK beschouwd als represaille, met het 
doell een belangrijke woordvoerder van de vakbond monddood te maken 
(Campbell,, 1987:81). De VELMEK was van oordeel dat de regering de vak-
bondsrechtenn op deze wijze ondermijnde. 
Nadatt de regering weigerde om op de eisen van de leraren in te gaan, brak een 
stakingg uit. Bij deze staking sloten zich uit solidariteit allengs meer bonden aan, 
zoalss de Algemene Bond van Overheidspersoneel en de Federatie van Hogere en 
Middelbaree Ambtenaren. 
Opp 7 februari 1969 werden de eisen van de leraren ingewilligd en werden ga
rantiess gegeven om inbreuk op de vakbondsrechten te voorkomen. Hiermee was 
hett conflict met de leraren ten einde. Het conflict met de onderwijzers evenwel 
nogg niet. 
Nadatt de FOLS aan de regering een memorandum met de vakbondseisen had 
aangeboden,, bood de regering Pengel vrij plotseling op 13 februari 1969 haar 
ontslagg aan de gouverneur, dr. J. Ferrier, aan. Nog steeds is het niet geheel dui
delijkk waarom de regering Pengel deze stap deed, temeer daar er staatsrechtelijk 
gezienn geen breuk was tussen het Parlement en de regering. De regering Pengel 
konn nog rekenen op een loyale meerderheid in het parlement. Er lijken twee 
motievenn te hebben gespeeld voor deze opmerkelijke stap. Ten eerste kon de 
regeringg door deze stap als het ware een rustpauze of vacuüm creëren, zodat de 
stakerss nu geen gesprekspartner meer hadden en de stakingen zouden verlopen 
vanwegee uitputting en financiële nood; immers de salarissen van de onderwij
zerss konden dan niet worden uitbetaald (Campbell, 1987:80). 

AanhangersAanhangers van de PNR tijdens een propaganda bijeenkomst 
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Tenn tweede werd een reeds beproefde strategie gehanteerd, die Pengel al in 1963 
bijj de "Ormet-kwestie" had toegepast. Na het aanbieden van zijn ontslag kwam 
dee regering Pengel, zonder de PSV, versterkt als regering terug. 
Omdatt er geen conflict bestond tussen de regering en het parlement werd J. 
Lachmonn fVHP) tot informateur benoemd en kreeg J. Pengel (NPS) de formatie
opdracht.44 2 Ook nu was er geen conflict tussen de regering en het parlement en 
hett was dan ook te verwachten dat J. Pengel wederom zou worden benoemd tot 
formateur.. Hij zou met een enigszins gewijzigd kabinet versterkt terug kunnen 
komen.. Deze beproefde strategie mislukte dit keer. De ontevredenheid over de 
regeringg Pengel, met name over zijn machtsconcentraties en de arrogantie van 
dee macht waarover men in brede lagen van de bevolking niet te spreken was, 
wass zeer groot. Toen de Actiegroep, die deel uitmaakte van de coalitieregering 
Pengel,, zich uit de coalitie terugtrok, verdween hierdoor de parlementaire meer
derheidd van de regering Pengel. De gouverneur benoemde hierna de advocaat 
mr.. H.M.C. Bergen tot formateur, waarna er een interim-kabinet May werd ge
vormd.4033 Het interim-kabinet sloot met de FOLS een akkoord op 7 maart 1969 
enn bereidde de verkiezingen voor, die op 24 oktober 1969 werden gehouden. 
Dezee verkiezingen bracht een grote nederlaag voor de NPS van J. Pengel. De 
VHPP kwam als de sterkste partij uit de verkiezingen. Het kabinet Sedney werd 
gevormdd door de VHP en de PNP, de partij die was opgericht door een aantal 
ex-ministerss uit de NPS (Just Rens, Jules Sedney en Frank Essed). 
Bijj deze verkiezingen werd voor de eerste keer in de geschiedenis, na twee zeer 
teleurstellendee verkiezingsresultaten van 1963 en 1967, een kandidaat van de 
PNRR en wel de oprichter en voorzitter, mr. Eddy Bruma, gekozen tot lid van het 
Parlement.. Hij behaalde als lijsttrekker van de PNR in Paramaribo (kiesdis
trictt I) 3.282 stemmen en daarmee de kiesdeler. 
Bijj de behandeling van de regeringsverklaring van de VHP/PNP-regering in 
19699 (vergadering van 18 december 1969) zette de pas gekozen mr. E. Bruma 
zijnn ideeën over de onafhankelijkheid uiteen: 
[.....][.....]  "Ik wil voorts erop wijzen dat wanneer het streven naar onafhankelijkheid 
doordoor de Regering die het gehele land vertegenwoordigt, bot geweigerd wordt of 
datdat van de voorstanders van de nationale zelfstandigheid wordt verwacht, dat zij 
ookook hun streven opofferen, of dat ze in de ondergrondse gaan en tegen htm eigen 

4022 J.A. Pengel sprak in de Statenvergadering van 24 jul i 1967 naar  aanleiding van de regeringsverklaring 1967/1971, 
dee volgende woorden: "Om nu geen geweld te doen aan de Surinaamse geschiedenis, opdat onze kinderen en 
kindskinderenn weten hoe het gebeurd was, wil ik het geachte lid Dr. J. Sedney mededelen dat geen enkel kabinet 
Pengell  op 22 november  1963 ten val is gebracht. Ik heb eigener  beweging zelf al mijn portefeuilles ter  beschikking 
gesteld,, de overige ministers hebben toen allen mijn voorbeeld gevolgd. 

Ookk voor  de geschiedenis kunnen wij  aantekenen dat er  van een kabinet Lachmon nooit sprake is geweest, hij  was 
alss informateur  aangewezen en toen hij  zijn informatie-opdracht beëindigd had, heeft bij  de zaak terug naar  mij 
verwezen,, waarop ik toen een regering formeerde". 

4033 Dr. J. Ferrier, toenmalige gouverneur  van Suriname heeft in een radio-interview op 25 december  1999 als 
verklarin gg voor  zijn handelen gegeven, dat als hij  dit niet gedaan zou hebben de Nederlandse regering zou 
ingrijpen .. Wat dit ingrijpen precies zou inhouden is niet duidelijk geworden. 
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regering,regering, de onafhankelijkheid gaan nastreven? Waarom wordt dit door mij 
naarnaar voren gebracht en wordt er een beroep gedaan op uw begrip voor de frus-
tratiestraties die zouden kunnen optreden optreden in deze tijd? Niet alleen dat wij hier in Suri-
namename in onze staatkundige ontwikkeling moeten meemaken dat onze Regering 
eeneen standpunt inneemt, welke veel stroever is en veel conservatiever dan die 
welkewelke ingenomen wordt door de leidinggevende kringen en door de minister in 
Nederland.Nederland. Wij voelen dat er een wereld van verschil ligt tussen ons en de Rege-
ringring op dit punt en wij betreuren het dat de afstand tussen ons en onze eigen 
RegeringRegering groter is dan die tussen ons en de Nederlandse Regering op dit punt 
vanvan onze eigen zelfstandigheid. 
HetHet argument door de Regering naar voren gebracht ter verdediging van dit 
standpunt,standpunt, is een overweging waard. In enkele woorden gezegd, komt het argu-
mentment hierop neer: Er zijn nog arme mensen in Suriname, ik zeg het populair, en 
daaromdaarom kunnen wij geen onafhankelijkheid, geen zelfstandigheid hebben. Er zijn 
armearme mensen in alle jonge ontwikkelingslanden van Afrika, Azië, India, Pa-
kistan,kistan, Indonesië, overal zijn er arme mensen, nergens is de ideale staat waar 
iedereeniedereen heeft wat we hem gaarne zouden willen toebedelen. En toch zijn die 
landenlanden onafhankelijk. De beslissingen zijn daar door politieke voorgangers ge-
nomennomen om die landen onafhankelijk te maken, omdat zij wilden dat hun landen 
moestenmoesten kunnen deelnemen aan de instrumenten welke voor onafhankelijke lan-
denden geschapen zijn in deze tijd, de internationale instrumenten waaraan men 
kankan deelnemen, waarvan men de voordelen kan plukken, alleen wanneer men 
onafhankelijkonafhankelijk is. U begrijpt, dat als ik over de onafhankelijkheid spreek, dat ik 
nooitnooit klaar kom. 
DeDe onafhankelijkheid dat is mijn leven*', 
Brumaa heeft hier al bij zijn eerste optreden in het parlement een duidelijke moti
veringg gegeven voor zijn streven naar onafhankelijkheid van het land. De parle
mentairee oppositie was gewaarschuwd. 

5.4.2.122 De stakingen van 1973 
Dee stakingen van 1973 begonnen als een actie van de douaneambtenaren voor 
salarisverhoging,, omdat hun salarissen, in tegenstelling tot die van de politie
ambtenaren,, lange tijd niet waren verhoogd. De minister van Financiën, H. Rad-
hakishun,, weigerde rechtstreeks met de bonden te onderhandelen. Een kort ge
dingg dat door de regering tegen de douaneambtenaren was aangespannen, werd 
doorr de regering gewonnen en de rechter verbood de acties. Het vonnis van de 
kantonrechterr werd door de vakcentrales CLO en A W S verworpen, omdat men 
inn dit vonnis een aantasting zag van het fundamenteel recht op staking (Camp
bell,, 1987:85). 
Hett bestuur van de A W S ondersteunde dan ook het besluit van de Douanebond 
omm de rechterlijke uitspraak te negeren. De regering was van oordeel dat de 
douaneambtenarenn zich aan plichtsverzuim schuldig maakten en nam discipli
nairee maatregelen tegen hen. Vakbondsleiders werden gearresteerd en betogin
genn werden uit elkaar geslagen. De politie had volmacht om "naar bevind van 
zakenn en zonder enige consideratie op te treden". Er vielen diverse gewonden bij 
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hett hardhandige politie-optreden. De dood van de vakbondsleider Abaisa ver
oorzaaktee een schok in de samenleving. Bij deze staking hadden de bonden van 
dee PNR samengewerkt met de Moederbond die nauw gelieerd was aan de NPS. 
Dezee stakingen hadden vooral een politiek karakter. Met name de Creoolse be
volkingsgroepp zag haar politieke invloed in de door de VHP gedomineerde rege
ring,, de VHP/PNP-combinatie, verzwakken. De Hindostaanse bevolkingsgroep 
had,, zo redeneerden exponenten van de Creoolse bevolkingsgroep, naast de eco
nomischee macht, nu ook de politieke en de administratieve macht overgenomen. 
Bovendienn bleek de regering niet in staat om de steeds groter wordende econo
mischee problemen, met name de prijsstijgingen en de werkloosheid, op te los
sen. . 
Dezee stakingen hadden grote gevolgen voor de verkiezingen van 1973, waarbij 
dee PNR een lijstencombinatie aanging met de NPS (zie hiervoor paragraaf 
5.4.1.4:: de vierde verkiezingen van de PNR in de NPK-combinatie in 1973). 

5.4.2.133 Tegenacties: cultureel en politiek 
Hett cultureel en politiek nationalisme van de PNR heeft uiteraard tegenkrachten 
opgeroepenn in de pluriforme Surinaamse samenleving. Op cultureel gebied ging, 
zoalss eerder gezegd, vooral de Hindostaanse bevolkingsgroep, mede als reactie 
opp de culturele ideologie van Wie Eegie Sanie, zich bezinnen op haar eigen wor
tels. . 
Hett belang dat de nationalisten hechtten aan het Sranantongo als nationale taal 
heeftt ook tot tegenacties geleid. De eigen taal vormt immers een belangrijke 
bronn van etnisch of nationaal bewustzijn. Door de activiteiten van Wie Eegie 
Saniee kreeg het Sranantongo een sterke ideologische lading en ging nog sterker 
dann voorheen als bindmiddel fungeren binnen de Creoolse bevolkingsgroep. Het 
Sranantongoo bleef primair de taal van de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep, die 
tochh al de neiging had om de Creolen als de echte Surinamers aan te duiden, 
naastt de andere etnische groepen.404 

Alss reactie op de activiteiten van Wie Eegie Sanie werd de sociaal-culturele 
verenigingg Hindoestani Nawyuak Sabha (HNS, Hindostaanse Jongelingen Vere
niging)) actief op het gebied van de Hindostaanse cultuur. Deze vereniging stelde 
zichh tot doel "om het Hindostaanse bewustzijn actief te richten op het eigene en 
dee liefde voor het Hindi aan te wakkeren". De leiding van HNS uitte zijn beden
kingenn tegen het nationalisme van Wie Eegie Sanie. "Voor zover de nationalis-
tenten zich op cultureel gebied bewegen en ons meningen en bepaalde andere za-
kenken willen opdringen die ons onaangenaam zijn, zullen we ons natuurlijk ver-
zettenzetten '\405 

Dee voorzitter van HNS was van mening dat de Hindostaanse muziek hoger 
stondd dan bijvoorbeeld de Ba'nansieliederen, winti en kawina, waar geen rust 

4044 G. Oostindie. Caralbische dilemma's in een "stagnerend" dekolonisatieproces. Leiden, 1994. p 38. 

4055 C. Verloogben. Het vraagstuk van Surinames Kulturele welvaart. Paramaribo, 1952. p. 17. 
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vann uit gaan. Deze cultuuruitingen zouden de jeugd verwilderen en alleen op
windingg teweeg brengen". Toen J. Pengel een beeltenis van de kotomisie op een 
nieuww Surinaams bankbiljet liet plaatsen, werd de kotomisie niet representatief 
geachtt als symbool voor Suriname. Met name de Actiegroep, een pressiegroep 
binnenn de VHP en later een afsplitsing hiervan, was sterk gekant tegen de keuze 
vann juist deze afbeelding voor het bankbiljet. 
Binnenn de Creoolse groep heeft de NPS zich sterk gemaakt voor een alternatief 
voorr Wie Eegie Sanie. Dit alternatief werd gevonden in de oprichting van de 
culturelee vereniging NAKS (Na Arbeid Komt Sport). Op deze wijze heeft de 
NPSS met succes grote delen van haar electoraat op cultureel gebied in een nieu
wee organisatie weten onder te brengen. Hoewel veel Creolen de culturele activi
teitenn van Wie Eegie Sanie een warm hart toedroegen, konden zij zich niet vin
denn in de politieke opvattingen en de betrekkingen met de PNR. Door bewust 
eenn selectief subsidiebeleid ten faveure van NAKS te voeren, heeft de NPS die 
alternatievee culturele organisatie krachtig gesteund. In de periode kort voor de 
onafhankelijkheidd bereikten etnische spanningen hun hoogtepunt in Suriname. 
Dee Hindoe Partij Suriname (HPS), die onder voorzitterschap stond van Shew 
Radhakishun,, pleitte voor een splitsing van Suriname in een oostelijk en weste
lijkk deel, respectievelijk voor de Creolen en anderen die voor de onafhankelijk
heidd waren, en voor de Hindostanen en anderen die tegen de onafhankelijkheid 
waren.. De Hindoe Partij Suriname was in 1969 opgericht als een confessionele 
partijj op basis Van het Hindoeïsme. De partij verzette zich tegen de verbroede-
ringspolitiekk van J. Lachmon en streefde naar separatisme.4 Separatisme kan 
gedefinieerdd worden als een proces waarbij een beweging binnen een etnisch 
onderscheidenn staatsdeel naar meer politieke autonomie streeft.407 Separatisme 
heeftt betrekking op de centrifugale krachten van het nationalisme. In diverse 
landenn hebben separatistische bewegingen gepoogd en pogen nog steeds om een 
eigenn staat te vormen. Hun argument is veelal dat de mensen om wie het gaat 
eenn eigenheid hebben, een etnische groep vormen met een eigen taal, godsdienst 
enn geografische afkomst. 
Dezee stroming, belichaamd door de Hindoe Partij Suriname, had de potentie om 
uitt te groeien tot een sterke politieke factor. De voorzitter van deze partij was 
eigenaarr van het onder Hindostanen veel beluisterde radiostation Radika (Radio 
DihatKiAwaz).408 8 

Dee kracht van deze stroming ebde weg doordat er geen actieve ondersteuning 
kwamm van de gevestigde Hindostaanse politieke partijen. De activiteiten van 
dezee partij moeten dan ook veeleer gezien worden als een pressiemiddel om de 

4066 Het was niet de eerste keer  dat een dergelijke separistische parti j  werd opgericht. Eerder, in 1968 werd door  R. 
Ramtahalsingg opgericht de "Hindostaanse Beweging", die voorstander  was van een splitsing van het land in een 
Aziatischh en een Creools deel. 

4077 L. Hooghe. Separatisme. Conflicten tussen twee projecten voor  natievorming. Een onderzoek op basis van drie 
succesvollee separatismen. (proefschrift). Leuven, 1989. 

4088 Radika. Radio Dihat Ki Awaz betekent: Radio, de stem van het district . 
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regeringg op andere gedachten te brengen met betrekking tot de staatkundige 
onafhankelijkheid.. Met het overlijden van de voorzitter van deze partij op 23 
junii 1971 stierf deze separatistische stroming dan ook een stille dood. 

5.55 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk is de overgang van het cultureel nationalisme naar het politiek 
nationalismee aan de orde gesteld. Op 1 september 1961 werd de Partij van de 
Nationalistischee Republiek (PNR) opgericht om de nationalistische idealen op 
hett politiek forum uit te dragen. Verschillende factoren hebben bijgedragen aan 
hett ontstaan van deze partij. Twee type factoren kunnen genoemd worden: 
•• interne politieke factoren, zoals de ervaringen met de onteigening van de 

plantagess Topibo en De Vrijheid en de maatschappelijk-juridische problemen 
rondd de transmigratie van Marrons uit het stuwmeergebied; 

•• externe politieke factoren, met name de mislukking van de Rondetafelconfe
rentiee in 1961. 

Dee oprichting van een politieke partij werd niet door alle nationalisten als wen
selijkk gezien. Sommigen vonden onder meer de tijd hiervoor nog niet rijp. Eerst 
zouu er een massabeweging moeten ontstaan om de sociale en economische pro
blemenn aan te pakken. Anderen waren van mening dat het cultureel aspect van 
hett nationalisme absolute prioriteit moest genieten. De PNR werd opgericht in 
dee periode waarin de verbroederingspolitiek tussen J. Pengel en J. Lachmon de 
overheersendee ideologie was in Suriname. Partijen hadden hun electoraat in de 
etnischee segmentatie van de bevolking. De PNR wilde deze segmentering door
brekenn en politiek voeren op basis van een (nationalistische) ideologie. Interna
tionaall werd de koude oorlog in alle hevigheid uitgevochten en werden nationa
listenn snel verdacht van anti-imperialisme en dus communistische sympathieën. 
Inn dit krachtenveld, zowel nationaal als internationaal, moest de PNR opereren. 
Dee PNR wilde geen traditionele partij zijn, maar een vernieuwingspartij gericht 
opp het bereiken van de staatkundige onafhankelijkheid. De ideologie van de 
nationalistenn is door Bruma in een boekje "De opmars van het nationalisme " 
uiteengezet.. In dit boekje probeerde hij het filosofisch fundament te leggen voor 
hett Surinaams nationalisme. Het is opvallend en ook een gemis dat het boekje 
geenn sociologische analyse bevat van de Surinaamse samenleving. De nationa
listischee ideologie werd niet besproken uitgaande van de Surinaamse maatschap
pij,, waardoor er een vrij abstract, theoretisch en moeilijk toegankelijk geschrift 
ontstond.. Reeds twee jaren na de oprichting ging de PNR de verkiezingen in met 
jonge,, dynamische intellectuelen op de kandidatenlijst. Deze kandidaten hadden 
relatieff weinig ervaring met de wijze van politieke propagandavoering in Suri
name.. Met grote teleurstelling incasseerde de PNR haar eerste verkiezingsne
derlaag.. Pas in 1969 lukt het de PNR om één kandidaat, Eddy Bruma, in het 
parlementt gekozen te krijgen. Dit was het gevolg van de vooraanstaande rol die 
dee PNR i.e. de vakbonden die aan de PNR gelieerd waren, had(den) gespeeld bij 
dee onderwijzersstakingen in 1969. De PNR had reeds op het partijcongres van 
19633 de kaderleden opgeroepen om zich meer te richten op massaorganisaties 
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zoalss de vakbonden. Deze beproefde strategie, die ook door J. Pengel bij zijn 
politiekee opkomst was gevolgd, bleek vruchten af te werpen. 
Inn de oppositie (1969-1973) ontmoetten de PNR en de NPS elkaar en groeide de 
verstandhoudingg tussen deze twee partijen. Volgens H. Arron409 was het Pengel 
zelff die opdracht gaf om na dee verkiezingsnederlaag van 1969 contact te zoeken 
mett de PNR. "Om dit contact te vergemakkelijken werden twee prominente 
NPS'ers,NPS'ers, M. Cambridge en C. Seedorf, naar het partijcongres van de PNR in 
19691969 afgevaardigd". Ook binnen de NPS was inmiddels de roep tot onafhanke
lijkheidd in de loop der jaren sterker geworden. Bij de verkiezingen van 1973 
gingenn deze twee partijen, samen met nog een aantal andere kleine partijen, een 
politiekee combinatie (Nationale Partij Kombinatie - NPK-I) aan, die uiteindelijk 
dee onafhankelijkheid zou realiseren. 

4099 Interview met H. Arro n op 26 februari  1995. 
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