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6.. Nationalisten in en uit de regeringscombinatie NPK-1 

"Een"Een  waarachtig nationalisme, waarde landgenoten, zal de pijler moeten zijn waarop onze 
toekomstigetoekomstige ontwikkeling, groei en stabiliteit zullen zijn gefundeerd. Dit nationalisme is een 
onmisbaaronmisbaar instrument voor éénwording en eensgezindheid en het zal ook dit nationalisme zijn 
datdat het gevoel van lotsverbondenheid zal vergroten ". 

BoodschapBoodschap van de Minister-president H.A.E, Arron ter gelegenheid 
vanvan de onafhankelijkheid op 25 november 1975. 

6.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk wordt de regeringsdeelname van de politieke partij van de na-
tionalistenn aan de orde gesteld. Deze deelname heeft geresulteerd in de onafhan-
kelijkheidd van Suriname op 25 november 1975. Het was de eerste en tevens de 
laatstee keer dat de Partij van de Nationalistische Republiek (PNR) regeringsver-
antwoordelijkheidd heeft gedragen. Opvattingen en acties van de krachten die 
zichh verzetten tegen wat door hen werd aangeduid als de plotselinge, opgedron-
genn en vroegtijdige onafhankelijkheid» zullen eveneens de revue passeren. 
Inn dit hoofdstuk zal ook worden ingegaan op de problemen die ontstonden na de 
afkondigingg van de onafhankelijkheid. De PNR had zijn werk gedaan, de PNR 
konn gaan. Dat was het trieste lot dat de nationalisten beschoren was. Kort voor 
dee geplande verkiezingen van maart 1980 pleegden zestien sergeanten van het 
Surinaamss leger een staatsgreep. Analyse en evaluatie van de korte en lange 
termijnn effecten van deze coup vallen buiten het bestek van deze studie. De 
coupplegerss hadden, in woord en geschrift, nationalistische pretenties. In dat 
lichtt zal het prille begin van de staatsgreep aan de orde komen. 

6.22 Prelude op regeringsdeelname door  de nationalisten 

Dee regering Sedney kreeg bij de verkiezingen van oktober 1973 de rekening 
gepresenteerdd van haar beleid en het hardhandig optreden van de politie tijdens 
dee stakingen. De regeringscoalitie verloor dramatisch en de PNP, de partij waar-
uitt premier Jules Sedney was voortgekomen, kreeg slechts 3%% van de stemmen 
enn werd hierdoor gedecimeerd tot een onbeduidende partij. De onderwijzerssta-
kingenn van 1966, de gecombineerde onderwijzers- en lerarenstaking van 1969 
enn de algemene staking van 1973, hadden de bonden bewust gemaakt van hun 
machtt als politieke factor in de samenleving (Campbell, 1987:78-101). De dood 
vann de stakingsleider Gowini Abaisa, door politiekogels gericht op demonstre-
rendee stakers, heeft tijdens de verkiezingscampagne een cruciale rol gespeeld. 
Dee oppositie heeft deze gebeurtenis aangegrepen om de regering Sedney te be-
schuldigenn van het moedwillig laten schieten op en het vermoorden van eigen 
burgers.. Na de regeerperiode van het kabinet Sedney (1969-1973), vonden op 19 
novemberr 1973 algemene verkiezingen plaats, die resulteerden in de vorming 
vann een geheel nieuwe regeringscoalitie, de Nationale Partij Kombinatie, be-
staandee uit de partijen: NPS, PNR, PSV en de KTPI die gezamenlijk de verkie-
zingenn waren ingegaan. 
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Aanvankelijkk ging de PNR na de stakingen, onder leiding van Bruma, samen 
mett de twee grootste vakcentrales CLO en C-47 een bondgenootschap aan met 
dee nieuwe Actiegroep '73 onder leiding van dr. Harry Hirasing, onder de naam 
Surinaamss Bevrijdingsfront. Dit front probeerde een multiraciale kandidatenlijst 
tee presenteren. Deze combinatie werd door velen gezien als het begin van een 
breukk met de etnische politiekvoering. In september 1973, enkele maanden voor 
dee verkiezingen, trokken de PNR en de vakcentrales zich echter terug uit deze 
combinatiee om met de NPS samen te gaan in de brede-basiscombinatie de Na-
tionalee Partij Kombinatie.410 De VHP veranderde in deze periode haar naam in 
Vooruitstrevendee Hervormings Partij en plaatste zelfs Creoolse kandidaten op 
dee kandidatenlijst in het kiesdistrict Paramaribo. Het verkiezingsprogramma van 
dee Nationale Partij Kombinatie was opmerkelijk in twee opzichten. In de eerste 
plaatss vanwege de constatering van een feitelijke realisering van een politieke 
doorbraakk door het samengaan van traditioneel etnisch gescheiden partijen met 
eenn nieuwe ideologisch georiënteerde partij. En in de tweede plaats vanwege de 
explicietee keuze voor staatkundige onafhankelijkheid. In het verkiezingspro-
grammaa van de Nationale Partij Kombinatie werd dit laatste als volgt verwoord: 
"Het"Het programma van de Nationale Partij Kombinatie is een programma van 
eeneen nationale politieke doorbraak. Voor de NPK is de onafhankelijkheid van 
SurinameSuriname geen discussiepunt meer. De ontwikkeling die zich voltrokken heeft in 
ditdit land sedert de totstandkoming van het statuut, heeft geleid tot het bewustzijn 
datdat de onafhankelijkheid van ons land niet meer te stuiten is. En dit niet alleen 
inin Surinaamse gelederen, maar ook in de andere delen van het Koninkrijk. Het 
feitfeit dat in alle kringen de voorbereiding van de onafhankelijkheid wordt toege-
juicht,juicht, moet toch wel voor de meest verstokte tegenstanders aanleiding zijn zich 
opnieuwopnieuw te beraden over het eigen standpunt. Suriname zal zijn plaats in de rij 
derder onafhankelijke volkeren moeten innemen. Voor het bereiken van een ver-
sneldesnelde sociaal-economische ontwikkeling van het land wordt dit noodzakelijk 
geacht.geacht. Daarom zal de Nationale Partij Kombinatie de voorbereiding voor de 
onafhankelijkheid,onafhankelijkheid, zowel intern als extern intensiveren en afronden". 
Tijdenss de verkiezingscampagne had de NPK echter, vermoedelijk om strategi-
schee en tactische redenen, verklaard dat de onafhankelijkheid van Suriname 
geenn inzet zou zijn van de verkiezingen maar dat een toekomstige regering zich 
integendeell  zou richten naar de besprekingen in de Koninkrijkscommissie.411 

Dezee brede NPK-coalitie werd gesteund door twee vakcentrales C-47 en de 
Centralee van Landsdienaren Organisaties (CLO). De voorzitter en de algemeen 
secretariss van de CLO, H. Rusland (PNR) en H. Sylvester (PNR), verkregen een 
zetell  in het Parlement. Ook het AWS, de Moederbond, nauw gelieerd aan de 
NPS,, steunde deze regeringscombinatie, in het bijzonder de NPS. 

4100 J Jansen van Galen. Surinaams Bevrijdingsfront ineengestort. De Meester  speelde dubbelspel. In Haagse Post. 
29-9-73. . 

4111 De Ware Tijd , 24-3-73. 
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Dee Nationale Partij Kombinatie vormde aldus een brede coalitie, met een breed 
maatschappelijkk draagvlak van politieke partijen, maatschappelijke organisaties 
enn etnische groeperingen. In deze combinatie waren de Hindostanen echter niet 
vertegenwoordigd.. Nu de NPK als politieke combinatie het bereiken van de 
onafhankelijkheidd als één der belangrijkste doelen had gesteld, vormde het uit-
sluitenn van deze belangrijke etnische groep uit de bevolking een groot politiek 
risico.. Bij de verkiezingen in 1973 haalde deze politieke combinatie, de NPK, in 
totaall  22 zetels: de NPS 13, de PNR 4, de PSV 3 en de KTPI2. De resterende 17 
zetelss waren voor het VHP-blok, dat hierdoor niet in staat was een regerings-
coalitiee te vormen. 

Tabell  6.1. Zetelverdeling bij de verkiezingen van 1973 

Kiesdistrict t 

II  Paramaribo 
III  Suriname 
inn Para 
IVV Commewijne 
VV Saramacca 
VII  Nickerie 
VIII  Coronie 
VII II  Beneden Marowijne 
IXX Boven Marowijne 
XX Brokopondo 
Landelijkee lijst 

Totaal l 

ii  NPS 
4 4 
1 1 
1 1 
--
--
--
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 

\\ 13 

NPK K 
PSV V 

2 2 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1 1 
3 3 
22 2 

PNR R 
1 1 
1 1 
--
--
--
--
--
--
--
--
2 2 
4 4 

VHP-BLOK K 
KTPI I 

1 1 
--
--
--
--
--
--
--
--
1 1 
2 2 

VHP P 
3 3 
3 3 
--
1 1 
2 2 
2 2 
--
--
--
--
5 5 
16 6 

SRI I 
--
--
--
1 1 
--
--
--
--
--
--
--
1 1 

17 7 
Bron:Bron: E. Dew, 1978 

Dee politiek-maatschappelijke zwakke schakel van deze politieke constellatie 
was,, zoals eerder gezegd, dat de grootste bevolkingsgroep, de Hindostanen 
(VHP),, hierin niet vertegenwoordigd waren. Het was de eerste maal sinds 1958 
datt er een regering werd geformeerd, zonder dat er een VHP'er zitting in had. 
Inn de NPS was men de woorden van J. Pengel vergeten, uitgesproken in 1967 in 
dee Statenvergadering: "Al zou de Nationale Partij Suriname, wanneer ook, een 
meerderheidmeerderheid krijgen in Uw parlement, dan wil ik voor zij die na ons zullen ko-
menmen nu reeds constateren, dat voor het behoud van de eensgezindheid in ons 
land,land, de uitsluiting van grote bevolkingsgroepen zoals de Creolen, Hindostanen 
enen Indonesiërs in Regering en Parlement, tot funeste gevolgen zal leiden". De 
overwinningg van de NPK heeft geleid tot de vorming van de regering Arron, 
waarinn zitting hadden: 6 NPS-ministers, 3 PNR-ministers, 2 PSV-ministers en 2 
KTPI-ministers. . 

4122 Repliek van de Minister-president naar  aanleiding van de regeringsverklaring 1967/1971. Maandag 24 jul i 1976. 
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Dee verdeling van de ministeries was als volgt: 

Politiekee samenstelling van de regering NPK-I 

Naam m 
H.A.E.. Arron 
M.. Ch. Cambridge 
O.. van Genderen 
A.G.. Karamat AH 
R.R.. Venetiaan 
E.J.. Bruma 
E.. Hoost 
F.R.. Frijmersum 
W.. Soemita (tusser 
opgevolgdopgevolgd door C. 
S.A.. Soeperman 
LM.. Brahim 
CD.. Ooft 

MijdsMijds afgetreden en 
Ardjosemito) Ardjosemito) 

Parti j j 
NPS S 
NPS S 
NPS S 
NPS S 
NPS S 
PNR R 
PNR R 
PNR R 

KTPI I 

KTPI I 
PSV V 
PSV V 

Ministeri e e 
premier/Algemenee Zaken/Financiën 
Opbouw w 
Districtsbestuurr en Decentralisatie 
Openbaree Werken en Verkeer 
Onderwijss en Volksontwikkeling 
Economischee Zaken 
Justitiee en Politie 
Arbeidd en Volkshuisvesting 

Landbouw,, Veeteelt en Visserij 

Socialee Zaken 
Volksgezondheid d 
Binnenlandsee Zaken 

Bron:Bron: Sedney, 1998 

Inn zijn regeringsverklaring van 16 februari 1974 kondigde de premier, Henck 
Arron,, aan te zullen streven naar volledige onafhankelijkheid "niet later dan 
ultimoultimo 1975" (Regeringsverklaring 1973). Echt als een verrassing kon deze ver-
klaringg niet zijn gekomen, hoewel van de zijde van de oppositie, bestaande uit 
dee VHP van J. Lachmon, met ontzetting en paniek werd gereageerd. De PNR, 
diee nu deel uitmaakte van de regering, heeft vanaf haar ontstaan de onafhanke-
lijkheidd gepropageerd en tot het belangrijkste issue van haar politieke streven 
gemaakt.. De invloed van de PNR op deze regeringsverklaring is dan ook evi-
dent,, gelet op de doelstellingen en standpunten van deze partij. 
Dee regeringsverklaring had zoals te verwachten was belangrijke maatschappe-
lijk ee en politieke repercussies. De VHP-leider Lachmon, die in de oppositie zat, 
liett geen gelegenheid voorbijgaan om te waarschuwen voor een machtsstrijd 
tussenn Creolen en Hindostanen zoals die zich in 1964 in Guyana had voorge-
daan. . 
Dezee onzekerheid en de vrees voor raciale spanningen hebben ertoe geleid dat er 
eenn ware uittocht van personen plaatsvond richting Nederland. Rond de onaf-
hankelijkheidd van Suriname vertrokken vanwege de onzekerheden over de poli-
tiekee en sociaal-economische ontwikkeling ongeveer 70.000 Surinamers naar 
Nederland,, dit is ongeveer 20% van de bevolking. 
Inn onderstaande tabel wordt de migratie uit Suriname in de periode 1965-1994 
weergegeven. . 
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Tabell  6.2 Migrati e uit Suriname naar  Nederland periode 1965-1994 

Jaar r 
1965 5 
1966 6 
1967 7 
1968 8 
1969 9 
1970 0 
1971 1 
1972 2 
1973 3 
1974 4 

Aantal l 
3.052 2 
3.898 8 
3.953 3 
4.451 1 
5.937 7 
7.384 4 
9.493 3 
8.400 0 
11.098 8 
17.902 2 

Jaar r 
1975 5 
1976 6 
1977 7 
1978 8 
1979 9 
1980 0 
1981 1 
1982 2 
1983 3 
1984 4 

Aantal l 
39.699 9 
5.757 7 
4.786 6 
7.388 8 
18.162 2 
18.988 8 
4.432 2 
3.431 1 
5.225 5 
3.488 8 

Jaar r 
1985 5 
1986 6 
1987 7 
1988 8 
1989 9 
1990 0 
1991 1 
1992 2 
1993 3 
1994 4 

Aantal l 
5.321 1 
5.311 1 
6.547 7 
4.130 0 
5.653 3 
8.416 6 
8.288 8 
9.134 4 
9.634 4 
4.778 8 

Eenn vooraanstaande VHP'er, mr.dr. J. Adhin, was van oordeel dat aangezien dit 
"nationalisme""  vrijwel volledig een Creoolse aangelegenheid was, de Hindosta-
nenn alleen dan aan de onafhankelijkheid zouden meewerken, indien aan be-
paaldee voorwaarden met betrekking tot de politieke, economische, sociale en 
culturelee ontwikkeling zou worden voldaan. Aangezien de VHP-prominenten 
zelff  hamerden op het aambeeld van raciale spanningen in Suriname, hebben ook 
veell  Hindostanen uit angst voor Creoolse overheersing het vliegtuig naar Ne-
derlandd genomen. Hiermee is de sfeer getekend die vooraf ging aan de onafhan-
kelijkheid:: vrees en ontzetting aan de ene kant en vreugde en optimisme aan de 
anderee kant. 

6.33 Voorbereidingen op de onafhankelijkheid 

Enkelee wetenschappers hebben zich de vraag gesteld of de onafhankelijkheid 
vann Suriname niet door Nederland is opgedrongen, omdat die afwilde van haar 
kolonialee imago (o.a. Ramsoedh, 1995). Kapteyn (1982) is van mening dat het 
beleidd van de Nederlandse regering vanaf het begin van de jaren zeventig heeft 
geleidd tot de onafhankelijkheid van Suriname en dat Suriname onder de druk 
vann Nederland is bezweken. Naar mijn mening kan niet ontkend worden dat het 
strevenn naar onafhankelijkheid reeds vele jaren het belangrijkste politieke issue 
iss geweest van de radicale nationalisten. Dit is een authentiek Surinaams streven 
geweest.. In de regeringscombinatie NPK-I kon dit diep nationalistisch verlangen 
wordenn omgezet in realiteit. De Nederlandse regering wilde volgens Keerpunt 
'72,'72, het programma van de PvdA, PPR en D'66, af van de koloniale verhoudin-
genn met Suriname. Ook in de troonrede van 1973 sprak de Nederlandse regering 
dee verwachting uit om "in het komende jaar, aan de hand van het advies van de 

4133 CBS gegevens en dr. F. Derveld. Etnicity , spoils, politics, migration and nationbuilding, 1965-1985. Econ. Fac. 
R.U.. Groningen, 1995. 

4144 J.H. Adhin. Integratie en ontwikkeling. In: Mededelingen van het Surinams Museum, jul i 1993, no. 50. 
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Koninkrijkscommissie,Koninkrijkscommissie, met de regeringen van Suriname en de Nederlandse An-
tillentillen in overleg te treden over de wijze en het tijdstip waarop deze landen soe-
vereiniteitvereiniteit zidlen krijgen ". Deze twee ontwikkelingen, het authentiek Surinaams 
strevenn naar onafhankelijkheid en het Nederlandse dekolonisatiebeleid, liepen 
synchroonn en autonoom. Er is derhalve geen sprake van dat de onafhankelijk-
heidd door de Nederlandse regering aan Suriname is opgedrongen. Suriname 
hoefdee in feite niet veel te doen om de wens naar onafhankelijkheid te realise-
ren.. Nederland was er ideologisch klaar voor. Reeds begin 1972 publiceerde de 
PNRR een conceptgrondwet waarin geopteerd werd voor een direct gekozen pre-
sident,, die tezamen met het parlement en de ministerraad de wetgevende macht 
zouu uitoefenen (Fernandes-Mendes, 1989), Een antikoloniale strijd heeft vaak 
alss (tijdelijke) samenbindende factor gewerkt in het dekolonisatieproces. In dit 
gevall  echter heeft de welwillende houding van Nederland de reeds aanwezige 
internee polarisatie binnen de Surinaamse samenleving verscherpt. Nadat de rege-
ringring Arron had aangekondigd dat de onafhankelijkheid op geen later tijdstip zou 
plaatsvindenn dan ultimo 1975, begonnen de voorbereidingen hiervoor serieuze 
enn definitieve vormen aan te nemen. De voorbereidingen hadden betrekking op 
dee volgende onderwerpen: 
1.. juridische aspecten in verband met de soevereiniteitsoverdracht: 

a)) de Grondwet;415 

b)) de nationaliteits- of toescheidingsregeling;416 

c)) de grenskwestie; 
d)) de buitenlandse aangelegenheden, in het bijzonder de relatie met de EG 

enn de luchtvaartbetrekkingen tussen Suriname en Nederland. 
2.. defensieaangelegenheden. 
3.. herstelbetalingen, beter bekend als ontwikkelingssamenwerking. 
Dee geef nu in de volgende subparagrafen bij elk van de genoemde onderwerpen, 
diee essentieel waren in de voorbereidingsfase naar de onafhankelijkheid, een 
kortee toelichting. 

6.3.11 Vaststelling van de Grondwet 
Dee regering Arron wilde dat vóór de onafhankelijkheid van Suriname een ge-
schrevenn grondwet door het parlement werd aangenomen. De regering was van 
meningg dat voor het aanvaarden hiervan volstaan kon worden met een gewone 
meerderheid,, terwijl de oppositie, onder leiding van J. Lachmon, een gekwalifi-
ceerdee meerderheid eiste. Ter voorbereiding van de conceptgrondwet werd in 
januarii  1975 een commissie ingesteld die in grote meerderheid uit juristen be-

4155 Zie hierover H.K. Fernandes-Mendes: Onafhankelijkheid en parlementair stelsel in Suriname. Hoofdlijnen van een 

nieuww en democratisch staatsbestel. Zwolle, 1989. 

4166 Zie hierover H.A. Ahmad AU. De Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en 

Suriname.. Den Haag, 1998. 
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stond.. Acht maanden later was het concept gereed en kon dat op 18 en 19 
novemberr in de Staten van Suriname worden behandeld.418 Dit concept werd 
mett marginale wijzigingen door het Parlement aanvaard. De commissie raad-
pleegdee diverse maatschappelijke organisaties om hun wensen te vernemen 
(Fernandes-Mendes,, 1989). Ook heeft Nederland op indirecte wijze invloed 
gehadd op de inhoud van de grondwet, onder meer door de voorzitter van de 
grondwetscommissie,, mr. EX Karamat Ali , enkele maanden op het ministerie 
vann Binnenlandse Zaken in Nederland gastvrijheid te verlenen, opdat hij gebruik 
konn maken van de juridisch-technische kennis van ambtenaren en anderen (Fer-
nandes-Mendes,, 1989). De ontwerpgrondwet was in vele opzichten een vastleg-
gingg van de bestaande staatsrechtelijke structuren. Het parlementair stelsel werd 
gehandhaafdd en de verhouding tussen het parlement en de regering bleef onge-
wijzigd.. Men opteerde voor een parlementair stelsel, waarbij de president onge-
veerr dezelfde taken kreeg als de gouverneur. Wel werden op het gebied van de 
grondrechtenn en de rechtsbescherming een beperkt toetsingsrecht en een Con-
stitutioneell  Hof ingevoerd. De onmiskenbare optimistische stemming na de 
moeizamee parlementaire behandeling klonk duidelijk door in de slotverklaringen 
vann de Statenvoorzitter, de Minister-president en de leider van de oppositie. 
Dee voorzitter van de Staten (E. Wijntuin): "Wij, die in dit land wonen, zijn hier 
tezamentezamen gebracht vanuit diverse delen van de wereld en hiervoor kan en mag 
niemandniemand ons aansprakelijk stellen. Thans rust op ons de plicht om het 'mamjo-
beeldbeeld419419 van dit land samen te klonteren tot een hechte en ondeelbare Suri-
naamsenaamse Natie. Dit land is niet het privé bezit van de Indiaan, de Creool, de Chi-
nees,nees, de Hindostaan, de Libanees of de Indonesiër, maar het eigendom van de 
totaletotale Surinaamse bevolking. De wereld kijkt thans naar ons of wij in staat zul-
lenlen zijn, de prijs te betalen ter verwerving van de welvaart, de arbeid die zal 
ingaaningaan op 25 november". 

Dee Minister-president (H. Arron): "Omdat ik er gewoon in geloof, dat wij Suri-
namers,namers, in ons zelf geloven, is deze dag voor mij in feite de grootste in mijn po-
litiekelitieke loopbaan. Ik ben voor de zoveelste keer geconfronteerd geworden met het 
feit,feit, dat de Surinamer, en het is vandaag hier in uw College maar ook daar bui-
tenten gebleken, tot grootse dingen in staat is. Wij hebben ook wederom de wereld 
getoond,getoond, dat waar onze voorouders ook vandaan kwamen, wij bereid zijn om na 
2525 november a.s. ons aan de wereld te presenteren als één natie. De grondwet, 
hethet fundament van de democratische Republiek Suriname, is vandaag een feit en 
hethet zal aan de Surinamer zelf liggen hoe zij het nieuwe huis, het onafhankelijk 
Suriname,Suriname, dat wij over enkele dagen zullen proclameren, verder zullen bou-
wenwen ". 

4177 Uit haar  midden werden twee werkgroepen samengesteld onder  voorzitterschap van respectievelijk mr. H.R. Lim 
AA Po en mr. H.M.C. Bergen. 

4188 Parlement van Suriname. Handelingen 1975-1976,7e en 8e vergadering, 1975. 
4199 Mamjo: lapjesdeken, veelkleurige deken. 
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Fractievoorzitterr van de VHP, tevens oppositieleider (J. Lachmon): "Had men in 
SurinameSuriname gedacht, dat de VHP een straffe houding zou aannemen bij de reali-
satiesatie van Suriname's onafhankelijkheid, dan geloof ik, dat wij vandaag op een 
puntpunt zijn beland waarbij wij kunnen verklaren, dat van het tegendeel sprake is. 
WeWe hebben altijd de geleidelijkheid voorgestaan en gehoopt onze zelfstandigheid 
tete verwerven langs de weg uitgestippeld door onze partij. Nadat de regering in 
haarhaar Regeringsverklaring het volk te kennen had gegeven, dat zij onvoorwaar-
delijkdelijk en onherroepelijk de zelfstandigheid van Suriname per ultimo 1975 zou 
realiseren,realiseren, legden wij op 9 juni 1974 een verklaring af, waarbij wij uitdrukkelijk 
stelden,stelden, dat de zelfstandigheid van Suriname geen probleem meer voor ons is, 
nunu de wettige Regering van Suriname dit in haar Regeringsverklaring had opge-
nomen.nomen. Zoals u weet, biedt de grondwet nog niet de nodige zekerheid, maar 
biedtbiedt in elk geval een fundament, waarop U zult kunnen leven en een democrati-
schesche staat kunt opbouwen. Wanneer we een Regering zullen krijgen, die deze 
grondwetgrondwet ter zijde zal stellen, dan hebben we niets aan deze grondwet. Laten we 
daaropdaarop hopen dat wij met deze grondwet vandaag de eerste daad gesteld hebben 
voorvoor een democratische staat en voor de opbouw van Suriname langs democra-
tischetische weg". 

6.3.22 De nationaliteits- of toescheidingsovereenkomst 
Dee aard van de regeling over de nationaliteitskwestie is vooral ingegeven door 
dee omvangrijke migratie van Surinaamse Nederlanders naar Nederland en de 
wenss van Nederlandse zijde om die migratiestroom in te dammen (Ahmad Ali , 
1998).. Het advies van de Koninkrijkscommissie ging ervan uit dat voorkomen 
moestt worden dat personen na de onafhankelijkheid van Suriname een dubbele 
nationaliteitt kregen. Lachmon diende een minderheidsnota in waarin gepleit 
werdd voor een latente of sluimerende en effectieve Nederlandse nationaliteit.420 

Ditt vraagstuk diende voorts volgens deze nota door middel van een referendum 
aann het volk te worden voorgelegd. De VHP was van mening dat het Nederlan-
derschapp een verworven recht was dat niet zonder meer ontnomen kon worden, 
althanss niet zonder instemming van de grote meerderheid van het Surinaamse 
volk.4211 Begin november 1974 bracht de Koninkrijkscommissie advies uit met 
daaraann gekoppeld een concept toescheidingsovereenkomst. Het belangrijkste 
adviess van de commissie was dat warmeer Suriname een onafhankelijke staat 
zouu worden, de Surinaamse Nederlanders die op dat moment in Suriname 
woondenn de nieuwe Surinaamse nationaliteit zouden krijgen. De Nederlanders 
diee buiten Suriname woonden zouden, onafhankelijk van de vraag of ze van 
Surinaamsee herkomst waren, de Nederlandse nationaliteit behouden. Personen 
vann Surinaamse herkomst zouden in de gelegenheid worden gesteld om naar 
eigenn wil op eenvoudige wijze de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen. Dit 

4200 Lachmon pleitte hiermee dus voor  de dubbele nationaliteit. De effectieve nationaliteit zou zijn de nationaliteit van 
hett  land (Nederland of Suriname) waarin de burger  daadwerkelijk woonde. 

4211 Handelingen van de Tweede Kamer, 1975-1976. p. 553. 
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ontwerpp van de Koninkrijkscommissie is in vrijwel ongewijzigde vorm overge-
nomenn door de Surinaamse en Nederlandse regering, hoewel in het overleg van 
maartt 1975 op het laatste nippertje door de Nederlandse regering een toelatings-
regelingg voor Surinaamse staatsburgers aan het ontwerp is toegevoegd, dit tot 
grotee verontwaardiging van de Surinaamse delegatie (Ahmad Ali , 1998). 

6 333 De grenskwestie 
Hett was de wens van de Surinaamse regering dat bij de soevereiniteitsover-
drachtt er een duidelijke omschrijving zou zijn van het gebied dat onder de Suri-
naamsee soevereiniteit zou vallen. Bij de onafhankelijkheid diende er geen onze-
kerheidd te bestaan over de staatsgrenzen.422 Dit in verband met de zogenaamde 
betwistee gebieden, zowel in het westen van Suriname met Guyana, als in het 
oostenn met Frans Guyana. Suriname stelde de eis aan Nederland dat er voor de 
onafhankelijkheidd zekerheid moest bestaan over de grenzen met de buurlanden 
enn dat Nederland dus alle middelen moest aanwenden om deze zekerheid te ver-
schaffenn aan Suriname. 
Dee Surinaamse regering was van mening dat de grenskwesties waren ontstaan 
doorr de weifelende houding van Nederland om met de betreffende landen te 
komenn tot duidelijke afspraken over de vaststelling van de grenzen. Nederland 
hadd zich op het standpunt gesteld dat grensbewaking niet behoorde tot de defen-
sieverplichtingenn die uit het Statuut voortvloeiden. Het heeft de Surinaamse 
regeringenn steeds gestoken dat, hoewel krachtens de statutaire bepalingen, de-
fensiee een koninkrijksaangelegenheid was, de Nederlandse regering nimmer 
actiee heeft ondernomen toen een deel van het grondgebied van Suriname, het 
betwistt gebied in het westen, door het Guyanese leger werd bezet. Nederland 
wenstee geen internationaal conflict over deze kwestie. De Nederlandse troepen-
machtt in Suriname hield zich hiervan volledig afzijdig. De toenmalige Suri-
naamsee premier Pengel, riep een zogenaamde Defensiepolitie (Derpol) in het 
leven,, die tot taak kreeg de grensgebieden te bewaken. De leden van de Defpol 
warenn vrijwilligers die een semi-militaire training kregen. Het stak Suriname 
natuurlijkk dat nu er Statutaire taken uit te voeren waren die enige risico inhiel-
den,, Nederland niet thuis gaf. 
Menn was in Suriname natuurlijk niet vergeten dat toen Suriname op 8 april 1960 
eenzijdigg het besluit nam om de scheeps- en handelsbetrekkingen met Zuid-
Afrik aa te verbreken vanwege de apartheidspolitiek, de Nederlandse regering van 
oordeell  was dat dit besluit in strijd was met het Statuut. Het buitenlands beleid 
wass immers een koninkrijksaangelegenheid en het Surinaamse besluit derhalve 
onwettig.. Er werd dus met twee maten gemeten. Een regeling van de grens-
kwestiee is vóór de onafhankelijkheid van Suriname niet tot stand gekomen en 
Surinamee heeft nog steeds twee betwiste gebieden en dus grensgeschillen met de 

4222 Trouw, 21 maart 1975 en NRC/Handelsblad, 20 maart 1975. 
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tweee buurlanden. Wel zegde Nederland toe om alle documenten en beschei-
denn die betrekking hebben op de grenskwesties aan Suriname ter beschikking te 
zullenn stellen. Ook zou Suriname spoedig reageren op de Franse voorstellen tot 
regelingg van de grenskwestie met Frans-Guyana. 

63.44 Buitenlandse aangelegenheden 

1.1. De relatie met de EG 
Bijj  de onderhandelingen tussen Suriname en Nederland zegde Nederland toe 
omm aan Suriname steun te verlenen voor wat betreft de te kiezen toekomstige 
betrekkingenn met de EEG.424 

Bruma4255 ging er bij de besprekingen van uit dat Suriname na de onafhanke-
lijkheidd geassocieerd zou blijven met de EEG. Hij bleef wel sceptisch over 
dee voordelen van deze associatie, omdat naar zijn mening nog teveel belem-
meringenn in de EEG associatiebepalingen voor ontwikkelingslanden waren 
ingebouwd.. Hij zou graag zien dat de industriële ontwikkeling van Suriname 
parallell  zou lopen aan het agrarisch ontwikkelingsbeleid. Tijdens het bilate-
raall  overleg tussen Suriname en Nederland werd overeengekomen dat Suri-
namee na de onafhankelijkheid gebruik zou maken van de mogelijkheden die 
artikell  89 van de ASC-EEG overeenkomst van Lomé bood. Suriname zou 
aanspraakk maken op dezelfde rechten en dezelfde plichten hebben als de 
ASCC staten.426 

2.2. De luchtvaartbetrekkingen tussen Suriname en Nederland 
Ministerr Bruma was belast met het voeren van het overleg met de Neder-
landsee minister T. Westerterp over de luchtvaartbetrekkingen tussen Suri-
namee en Nederland. De besprekingen liepen stroef en in een sfeer van irrita-
tie.. Bruma was van mening dat Suriname na de onafhankelijkheid niets meer 
tee maken moest hebben met de KLM en een eigen Surinaamse luchtlijn zou 
moetenn exploiteren. Hij vond dat aan de monopoliepositie van de KLM een 
eindee moest komen. Suriname diende na de onafhankelijkheid over een eigen 
luchtvaartmaatschappijj  te beschikken, waarvoor Nederland het geld op tafel 
moestt leggen en de KLM het materieel zou moeten leveren. De Nederlandse 
reactiee op dit plan was negatief en ook de KLM voelde hier niets voor. Er 
ontstondd een patstelling. Bruma liet via de pers weten dat Suriname zelf het 
luchttransportt tussen Zanderij en Schiphol ter hand zou nemen en daarvoor 

4233 In juni 2000 ontstond wederom een grensconflict tussen Suriname en Guyana toen de Canadese oliemaatschappij 

CGXX Energy in opdracht van Guyana poogde een booreiland voor de monding van de grensrivier Corantijn te 

plaatsenn en dit van Surinaamse zijde werd verhinderd. 

4244 Jaarboek van het Departement van Buitenlandse zaken, 1974-1975. *s Gravenhage, 1975. 

4255 ARA/KGS. inv.102. Stukken betreffende MICOS, 1974-1975. Notulen plenaire vergadering van 28 januari 1975 te 

Paramaribo. . 

4266 Jaarboek van het Departement van Buitenlandse Zaken, 1974-1975. Den Haag, 1975. Conclusies van het bilaterale 

overlegg tussen Nederland en Suriname van 24 tot 26 maart te 's Gravenhage. 
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contactt had gelegd met een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Binnen de 
Surinaamsee regering wilde men geen conflict over deze kwestie en Bruma 
moestt dan ook bakzeil halen. Met Nederland werd een burgerluchtvaartover-
eenkomstt gesloten die de monopoliepositie van de KLM bestendigde. 

6.3.55 Defensieaangelegenheden 
Bijj  de soevereiniteitsoverdracht wilde Suriname de volledige verantwoordelijk-
heidd voor de eigen defensie dragen.427 De Surinaamse regering, in casu de mi-
nisterr van Justitie en Politie, mr. Eddy Hoost, constateerde dat de Nederlandse 
regeringg onvoldoende aandacht had besteed aan onder meer het gericht opleiden 
vann Surinaams kaderpersoneel. Suriname streefde naar een defensieapparaat dat 
uitgebreiderr was dan de bestaande TRIS (Troepenmacht in Suriname). Men 
wildee de landmacht toerusten met enkele patrouilleboten en helikopters, om 
daarmeee de basis te leggen voor de toekomstige zee- en luchtmacht. 
Dee Surinaamse krijgsmacht zou primair taken krijgen gericht op de handhaving 
vann de soevereiniteit en de verdediging van de integriteit van het Surinaams 
grondgebied. . 
Dee onderhandelingen met Nederland spitsten zich toe op de volgende punten: 

 opleiding van Surinaamse officieren en onderofficieren; 
 overname door Suriname van het materieel van de TRIS; 
 financiering van de Surinaamse Militaire Organisatie (SMO) door Neder-

land; ; 
 aanschaf van patrouilleboten en helikopters voor de grensbewaking; 
 de omvang van de Surinaamse militaire organisatie; 
 rechtspositionele kwesties in verband met de overgang van personeel. 

Hett belangrijkste geschilpunt tussen de Surinaamse en Nederlandse regering 
vormdee de financiering van de Surinaamse defensie. Tijdens het regeringsover-
legg werd met name gediscussieerd over de vraag of Nederland de aanschaf van 
helikopterss en patrouilleboten, in totaal een bedrag van 16 miljoen gulden, 
moestt financieren. 
Nederlandd bleek niet bereid te zijn voor deze kosten op te draaien. Wel was men 
bereidd om hulp en bijstand te verlenen bij de opleiding van personeel. In het 
bilateraall  overleg van maart 1975 kwamen Suriname en Nederland tenslotte 
overeenn om bij de vaststelling van het totale bedrag van de ontwikkelingshulp na 
dee periode 1975 rekening te houden met de reële tegenwaarde van 31,4 miljoen 
guldenn voor de uitgaven die Suriname voor de aanpassing en de inrichting van 
zijnn defensie nodig zou hebben. 

4277 Rapport van de Surinaamse Minister  van Justitie en Politie inzake de defensie, Paramaribo, november  1974. MvD. 
Dossiernr.. 386.040/10u. 
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6.3.66 Afecheidsbetalingen / herstelbetalingen / ontwikkelingssamen-
werking g 

Dee planmatige ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en Nederland dateert van 
naa de Tweede Wereldoorlog toen het zogenaamde Welvaartsfonds op 1 augustus 
19477 werd opgericht, met een totaalbedrag van ca. 40 miljoen gulden om bij te 
dragenn "in de ontwikkeling der economische welvaartsbronnen en de verbete-
ringring der sociale omstandigheden in Suriname". In 1955 ging het Tienjaren-
plann van start dat voortbouwde op de ontwikkelingsvisies van het Welvaarts-
fonds.. Het Tienjarenplan had als belangrijkste doelstelling: "de Surinaamse 
volksgemeenschapvolksgemeenschap de middelen te verschaffen ter bereiking van meerdere eco-
nomischenomische zelfstandigheid, de grondslag te leggen voor verdere economische 
ontwikkelingontwikkeling op eigen kracht na beëindiging van de planperiode ".429 Ter voor-
bereidingg en coördinatie van de ontwikkelingsplannen werd in Suriname het 
Planbureauu opgericht. Door het Planbureau werd onder leiding van dr.ir. Frank 
Essedd de ontwikkelingsvisie van de "big push" en de "economische concentra-
tiegebieden""  ontwikkeld. In 1965 werd het Nationaal Ontwikkelingsplan Suri-
namee uitgegeven, waaruit het eerste en tweede Vijfjarenplan voortkwamen. De 
ontwikkelingsrelatiee na de onafhankelijkheid van Suriname betekende geen wij-
zigingg in deze ontwikkelingsconceptie, maar borduurde daarop voort. Een van 
dee kenmerken van deze visie was de grootschaligheid van de projecten. Het ex-
ploiterenn van de natuurlijke hulpbronnen, uit de mijnbouw, bosbouw en in min-
deree mate landbouw stonden centraal. De uitwerking van de ontwikkelingsrela-
tiee werd overgelaten aan een Nederlands-Surinaamse commissie van deskundi-
genn de zogenaamde Gemengde Plancommissie. Deze commissie heeft de be-
langrijkstee uitgangspunten voor de ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en 
Nederlandd geformuleerd. De commissie was van oordeel dat het verstrekken van 
ontwikkelingshulpp op economisch, sociaal en cultureel gebied door Nederland 
aann Suriname, met het oog op de verwezenlijking van de onafhankelijkheid, niet 
zonderr meer te vergelijken was met andere bilaterale ontwikkelingsovereenkom-
sten. . 
Dee hoogte van het bedrag aan ontwikkelingshulp was onderwerp van langdurige 
enn verhitte debatten tussen de regeringsdelegaties. Bruma430 was in deze debat-
tenn van mening dat Nederland een substantiële bijdrage diende te leveren aan de 
economischee ontwikkeling van Suriname. Suriname zou geen behoefte hebben 
aann de voortzetting van de vijfjarenplannen, maar wilde de middelen hebben om 
eenn degelijk economisch fundament te leggen. Hij was van mening dat de in-
dustriëlee ontwikkeling een belangrijke bijdrage kon leveren aan de economische 
weerbaarheidd van Suriname. Bruma betoogde dat Suriname minder afhankelijk 
moestt worden van buitenlandse industrieën. Tijdens de debatten stelde hij zich 

4288 F.J. van Wel. Suriname; Balans van een kwart eeuw opbouwwerk. Den Haag, 1975, Schakels 82. 
4299 F. Essed. Een volk op weg naar  zelfstandigheid Paramaribo, 1973. 
4300 ARA/KGS. inv.nr. 482. Regeringsconferentie Nederland en Suriname van maandag 24 maart tot en met 26 maart 

19755 in Den Haag. Verslag van de besprekingen op woensdag 26 maart in het Catshuis 
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opp het standpunt dat het onaanvaardbaar zou zijn als Suriname een X-bedrag zou 
krijgenn over een aantal jaren en dan jaarlijks projecten bij de Nederlandse rege-
ringg zou moeten indienen. Programmahulp had zijn voorkeur en niet de bevoog-
dingg die hij in de voorstellen van de Nederlandse minister van Ontwikkelings-
samenwerkingg Jan Pronk zag. De verplichting om de goederen uit Nederland te 
betrekkenn werd eveneens afgewezen. Bruma: "Zulks is politiek niet verkoopbaar 
inin de PNR. Domineren van Nederland in welke vorm van neo-kolonialisme dan 
ookook raakt de ziel van Suriname". De onderhandelingen over de ontwikkelings-
samenwerkingg werden pas in juni 1975 afgerond. De Nederlandse regering was 
bereidd om drie miljard Nederlandse gulden ontwikkelingshulp te verschaffen, te 
bestedenn in tien a vijftien jaar en hierbij inbegrepen een bedrag van 500 miljoen 
gulden,, zijnde de totale Surinaamse schuld aan Nederland uit de voorgaande 
periodee van ontwikkelingshulp. In het Verdrag betreffende Ontwikkelings-
samenwerkingg tussen Nederland en Suriname werden deze afspraken vastge-
legd. . 
Concluderendd kan gesteld worden dat de nationalisten bij de juridisch-techni-
schee voorbereiding van de onafhankelijkheid een betrekkelijk bescheiden rol 
hebbenn gespeeld. De grondwetkwestie werd bijna volledig door de NPS behan-
deld.. Alleen op het gebied van de defensie heeft PNR-minister E. Hoost een 
vooraanstaandee rol gehad. In de luchtvaartkwestie die onder E. Bruma viel, heeft 
dezee onder druk van de coalitie bakzeil moeten halen. Het leek erop dat Bruma 
eropp uit was om een conflict met Nederland uit te lokken om zodoende eenzijdig 
dee onafhankelijkheid uit te kunnen roepen. Hij werd in dit streven niet gesteund 
doorr de coalitiegenoten die een vreedzame oplossing van de gerezen problemen 
nastreefden.. Hoewel dus geconcludeerd kan worden dat de nationalisten de be-
langrijkstee motor zijn geweest bij het realiseren van de onafhankelijkheid, heb-
benn ze bij de juridisch-technische voorbereiding hiervan een relatief geringe 
bijdragee geleverd. 

6.44 Tegenkrachten bij  de voorbereiding van de 
onafhankelijkheid d 

Dee VHP vormde de belangrijkste tegenstrever van de onafhankelijkheid. Deze 
partijj  probeerde haar verlangens via twee strategische wegen gerealiseerd te 
krijgen.. Enerzijds via de parlementaire weg van argumenteren, nota's, moties, 
onderhandelenn en obstructie voeren binnen de grenzen van de democratische 
spelregels.. Anderzijds werd een buitenparlementaire weg bewandeld, waarvan 
gezegdd moet worden dat niet goed vast te stellen is of de VHP deze acties nog 
volledigg in de hand had. Via protestorganisaties als Himat, Arkaridhal en het 
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Comitéé Nationale Onafhankelijkheid, waarvan Alwin Mungra431 adviseur was, 
werdenn acties uitgevoerd variërend van betogingen, boycot tot geweldpleging en 
zelfss terreurdaden zoals brandstichtingen. Hoewel de VHP, i.e. Lachmon for-
meell  niet aansprakelijk gesteld kon worden voor deze acties, heeft hij deze ook 
niett veroordeeld, maar wel een klimaat geschapen dat ruimte bood aan deze 
acties.. Aanvankelijk formuleerde Lachmon zijn bezwaren tegen de onafhanke-
lijkheidd in algemene bewoordingen. Hij was van mening dat Suriname pas onaf-
hankelijkk moest worden als het land een natie was of economisch voldoende 
weerbaar.. Bij herhaling weigerde hij een datum voor de onafhankelijkheid te 
noemen.. Naarmate het tijdstip van de onafhankelijkheid echter naderde en Lach-
monn merkte dat hij met zijn parlementaire en buitenparlementaire verzet weinig 
opschoot,, formuleerde hij concretere bezwaren tegen de grondwet en andere 
regelingen.. In concreto had de VHP de volgende tien punten van kritiek: 
1.. de regeling betreffende het grondgebied; 
2.. de regeling van de nationaliteit; 
3.. de ontwikkelingssamenwerking; 
4.. het democratisch functioneren van de gewapende macht; 
5.. de rechtstreekse verkiezing van de President; 
6.. de handhaving van de parlementaire rechten; 
7.. een rechtvaardig kiesstelsel, dat een maximale waarborg voor de representa-

tiee van het Surinaamse volk biedt; 
8.. de waarborging van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; 
9.. de waarborging van de mensenrechten; 
10.dee inspraak bij de totstandkoming van de nieuwe rechtsorde. 

Bijj  de behandeling van de grondwet in de Staten van Suriname gaf J. Lachmon 
tee kennen vijf amendementen te zullen indienen om enkele van deze bezwaren te 
ondervangen. . 
Dezee amendementen zijn overigens door toezeggingen van de zijde van de rege-
ringg niet ingediend. 
Dezee amendementen hadden meer specifiek betrekking op: 
1.. de invoering van het stelsel van landelijke evenredige vertegenwoordiging; 
2.. het uitschrijven van vervroegde verkiezingen binnen zes maanden na de on-

afhankelijkheid.. Lachmon was bereid om dit amendement in te trekken als 
Arronn hem een termijn kon noemen. 
Arronn zei bij de behandeling van de conceptgrondwet: "Ik ga het uiteraard 
zeggenzeggen en dat geldt ook voor de VHP combinatie. De verschillende partijor-
ganenganen zullen in deze nog moeten worden betrokken. Tussen nu en niet later 
dandan de komende acht maanden''. 

4311 Alwi n Mungra (arts) was een vooraanstaand lid van de VHP en van de Staten van Suriname. Hij  behoorde tot de 
intim ii  rond J. Lachmon. In de politiek was hij  recht door  zee en nam hij  geen blad voor  de mond. In zijn beroep als 
artss was hij  sociaal bewogen en daardoor  zeer  geliefd bij  zijn patiënten. 
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Lachmonn antwoordde vervolgens: "Ik heb genoeg vertrouwen in deze toe-
zeggingzegging van de minister op deze historische dag, waarop wij onze Grondwet 
gaangaan goedkeuren, zodat dit amendement als ingetrokken kan worden be-
schouwd". schouwd". 

Dee leider van de oppositie had nog meer amendementen in petto: 
3.. opname in de grondwet dat het leger een representatieve afspiegeling van de 

bevolkingg zou zijn en niet zou worden gebruikt voor politieke doeleinden; 
4.. een tweederde meerderheid in het parlement voor nationalisaties van binnen-

off  buitenlandse bedrijven; 
5.. het instellen van het ambt van vice-president, die op dezelfde wijze zou wor-

denn gekozen als de president. 
Dee regering Arron zegde in de debatten toe deze voorstellen geheel over te zul-
lenn nemen. Hierna werden ook deze amendement ingetrokken. Na deze bespre-
kingenn in het parlement was de kou uit de lucht en konden de regering en de 
oppositiee gezamenlijk naar het moment van de onafhankelijkheid toeleven. 

6.55 Het economisch beleid van de NPK-regering 

Dee regering Arron zette in haar regeringsverklaring van februari 1974 het eco-
nomischh beleid uiteen. Dit beleid had betrekking op drie speerpunten: 
•• het verhogen van de economische weerbaarheid; 
•• het uitbreiden van de werkgelegenheid; 
•• het verbeteren van de levensomstandighe

denn van de bevolking. 
Dezee speerpunten zijn nader geconcretiseerd in 
dee volgende doelstellingen: 
•• het instellen van een industrieel centrum; 
•• het beschermen van binnenlandse bedrijven; 
•• het scheppen van doelmatige industriële 

accommodatie; ; 
•• het scheppen en handhaven van een gunstig 

ondernemersklimaat; ; 
•• het bevorderen van de spaarzin; 
•• het stimuleren van coöperaties en; 
•• het bevorderen van "home industry". ,, ... f ^ * * " " ? 

JJ (familiearchief E. Bruma) 

4322 H. Airon is zijn plechtige belofte in het parlement niet nagekomen. Toen puntje bij paaltje kwam, verklaarde hij 

datt er geen conflict was tussen zijn regering en het parlement zodat er geen reden was voor ontbinding van het 

parlementt en het uitschrijven van vervroegde verkiezingen. De ben van mening dat het niet nakomen van deze 

plechtigee belofte een markering is van de teloorgang van het democratische waarden en normen in Suriname. De 

verhoudingenn in het parlement waren ernstig verstoord. Het parlementair werk stond geheel stil, men noemde het 

parlementt smalend, vanwege de taferelen die zich daar afspeelden, circus stupido. De weg werd geplaveid voor 
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Bijj  de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 
1976/19777 heeft E. Bruma als minister de ideologische grondslagen en de prak-
tischee uitvoering van het economisch beleid van de NPK-regering uiteenge-
zet::  In het verleden is Suriname een reservoir geweest van grondstof-
fen,fen, bestemd voor de industrieën van andere economieën en een markt voor de 
eindproducteneindproducten die in die economieën werden gefabriceerd. In de Verenigde Na-
tiesties is men tot de conclusie gekomen, dat het feit dat een deel van de wereld ge-
bruiktbruikt wordt door een ander deel van de wereld als grondstoffenreservoir en als 
marktmarkt voor de afzet van eindproducten ertoe leidt dat er een onrechtvaardige 
economischeeconomische wereldorde ontstaat, mede door de prijzen die betaald moeten 
wordenworden voor de grondstoffen uit het reservoir. [.....] Het feit dat onze economie 
eeneen aanhangsel is geweest van de economie van geïndustrialiseerde gebieden 
doetdoet de vraag rijzen op welke wijze een zelfstandige economische situatie zou 
kunnenkunnen worden gecreëerd, zolang het land in politieke zin niet over de mogelijk-
hedenheden beschikte om zijn eigen interne en externe organisatie op te zetten. Het 
vraagstukvraagstuk van de soevereiniteit dient zich hierbij onmiddellijk aan. 
DeDe regering stelt dat de natuurlijke hulpbronnen van het land in de eerste plaats 
tenten dienste zullen worden gesteld aan de ontwikkeling van het Surinaamse volk. 
OnsOns uitgangspunt is, dat het onze taak is Suriname van een importerend land te 
veranderenveranderen in een land dat eindproducten exporteert en in de plaats van de uit-
voervoer van grondstoffen deze zoveel mogelijk zelf verwerkt. Een nieuwe econo-
mischemische orde houdt in een economische orde waarin de ontwikkelingslanden 
onderlingonderling in nauwer economisch contact met elkaar er toe overgaan tot het uit-
wisselenwisselen van goederen, van technologie en hulpbronnen tot stand brengen in 
onderlingonderling overleg. 
UitUit  de nieuwe economische wereldorde zal een nieuw mens ontstaan. Van deze 
nieuwenieuwe mens wordt als belangrijkste kenmerk geacht dat hij zijn eigen geluk 
vindtvindt in het geluk van zijn natie, dat er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen zijn 
persoonlijkpersoonlijk geluk en het geluk van zijn volk". 
Hett beleid van de regering op economisch gebied werd in zeer algemene be-
woordingenn uitgedragen. Welke concrete economische maatregelen er getroffen 
zoudenn worden om doelstellingen van de "nieuwe economische orde" te berei-
kenn bleef vaag. Over nationalisaties van buitenlandse bedrij ven werd niet meer 
gesproken.. De joint-venture strategie die door Frank Essed4 4 was voorgesteld in 
zijnn plannen voor de economische opbouw van het land, werden nu door Bruma 
omarmd.. Hij toonde zich voorstander van het West-Suriname project dat tot doel 
hadd om goedkope energie (waterkracht) op te wekken om zodoende industrie te 
kunnenn aantrekken voor de exploitatie van de bauxietreserves in West-Suri-
name.. Bruma verwachtte kennelijk veel van de "nieuwe economische orde", die 
voorr rechtvaardiger prijzen zou zorgen en de ex-koloniën de mogelijkheid zou 

4333 Begrotingsbehandeling 1976/1977, vergadering van 20 oktober 1976. 

4344 F. Essed. Een volk op weg naar zelfstandigheid. Uitgave Planbureau Suriname, oktober, 1973. 
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gevenn om technologie van de geïndustrialiseerde landen te betrekken. Voor-
waardenn voor dit alles was volgens Bruma, dat Suriname eerst onafhankelijk 
werdd om mee te kunnen doen in het internationaal forum. 
Hett concrete economisch beleid van Mr. E. Bruma was erop gericht de prijzen 
vann de belangrijkste levensmiddelen voor de bevolking betaalbaar te houden, 
duss de inflatie te beteugelen en de tussenhandel die verantwoordelijk werd ge-
houdenn voor de prijsstijgingen uit te schakelen. Een effect van deze inspannin-
genn was, dat in de samenleving zijn naam steeds meer gezien en gebruikt werd 
alss een acroniem van Brood, Rijst, Uien, Melk en Aardappelen, de producten 
waarvoorr maximum prijzen waren ingesteld. Deze producten werden door de 
CISS (Centraal Inkoopcentrale Suriname), een inkoop- en distributiecentrum van 
dee overheid, tegen vastgestelde prijzen gedistribueerd. Door het instrument van 
prijscontrolee probeerde hij de prijzen van de belangrijkste levensmiddelen voor 
dee arme groepen in de samenleving betaalbaar te houden. Zo werden onderne-
mingenn verplicht om prijsverhogingen vooraf met het ministerie van Economi-
schee Zaken te bespreken. Er deden hardnekkige geruchten de ronde over wanbe-
heerr en corruptie bij de CIS. De status en positie van de CIS en daarmee de ge-
loofwaardigheidd van het prijsbeleid als één van de pijlers van de nieuwe econo-
miee kwam sterk onder druk te staan van een verstikkende bureaucratie, wanbe-
leid,, corruptieve praktijken en frauduleuze handelingen. Begin 1977 werd een 
lidd van de PNR, die inkoper van de CIS was gearresteerd vanwege het vermoe-
denn van corruptie. De vermoedens van corruptie en de arrestatie en veroordeling 
vann het hoofd van de CIS, deden het imago van de nationalisten, in het bijzonder 
datt van E. Bruma, geen goed. Samenvattend kan gesteld worden dat het econo-
mischh beleid van Bruma tijdens zijn regeerperiode in de NPK vooral gericht was 
opp concrete economische maatregelen om de inflatie te bestrijden en niet op het 
ontwikkelenn van economische plannen op de middellange en lange termijn van-
uitt een nationalistische visie. 
Opp concreet niveau hadden zijn maatregelen betrekking op: 

•• het stimuleren van kleine productie-eenheden, door het aanleggen van indu
strieterreinen; ; 

•• het verruimen van de investeringsmogelijkheden; 
•• het verhogen van de efficiency van bedrijven; 
•• het vergroten van de afzetmogelijkheden van rijst en suiker op de Europese 

markt; ; 
•• de aanzet tot het oprichten van een eigen staatsolie bedrijf; 
•• de renovatie van de voedingsmiddelen industrie (onder meer de Sappenfa-

briek). . 
Dee Partij van de Nationalistische Republiek had één van haar belangrijkste doel
stellingenn bereikt, namelijk de soevereiniteitsoverdracht van Suriname op 25 
novemberr 1975. Na het bereiken van de soevereiniteit zou de Nationalistische 
Republiekk gevestigd moeten worden. Hiervoor dacht de leiding van de PNR nog 
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minstenss twee regeerperioden nodig te hebben. Een duidelijke visie over wat 
eenn nationalistische economie inhield ontbrak bij de Surinaamse nationalisten. 
Zee hadden hier niet of niet voldoende over nagedacht. Ook ontbrak het aan ge-
schooldd kader om hierover verantwoorde beleidsvoorstellen te doen. De natio-
nalistischee maatregelen kwamen niet verder dan het stimuleren van de binnen-
landsee productie en het afschermen van buitenlandse concurrentie. De economi-
schee problemen die ontstonden, vlak voor en na de onafhankelijkheid, hebben 
ookk geen ruimte gegeven voor het ontwikkelen van een lange termijn visie. 

6.66 Spanningen in de regeringscoalitie: de nationalisten eruit 

Tijdenss de regeerperiode NPK-I wist Bruma als minister van Economische Za-
kenn grote groepen, voornamelijk Creoolse vrouwen, aan zich te binden door het 
werkgelegenheidsprojectt voor straatvegers. De groep vrouwen die de stad Para-
mariboo moesten schoonmaken werd in de volksmond "de troepen van Bruma" 
genoemd.. Deze activiteiten van de PNR werden door groeperingen binnen de 
NPSS met argusogen bekeken en beschouwd als "schieten onder onze duiven", 
omdatt hij zijn aanhang zocht onder dezelfde groep die traditioneel op de NPS 
stemde.. De NPS was bevreesd dat de PNR op deze wijze haar het traditionele 
electoraatt zou aftroggelen. 
Ookk bleek over de nadere invulling van het beleid voor de onafhankelijke Repu-
bliekk na 1975 geen consensus tussen de coalitiepartners te bestaan. Hoewel deze 
verschillenn niet duidelijk werden uitgesproken, was er wel enige onderhuidse 
spanningg tussen de handelselite binnen de NPS en de PNR. De groep binnen de 
NPS,, die de grootste bedenkingen had tegen de visie van PNR werd gevormd 
doorr mr. Achmed Karamat Ali , Olton van Genderen, mr. Walther Lim A Po en, 
zijj  het minder uitgesproken, door de fractieleider van de NPS, Rutlis Nooitmeer. 
Dee voorstanders van regeringsdeelname van de PNR waren onder meer Henck 
Arronn (premier van de NPK-coalitie) en drs. Michel Cambridge (minister van 
Opbouww in de NPK-regering) en drs. Ronald Venetiaan (minister van Onderwijs 
enn Volksontwikkeling), die als gezaghebbende adviseurs van H. Arron kunnen 
wordenn beschouwd. 
Naastt deze bezwaren waren er bij de coalitiepartner NPS nog andere bedenkin-
genn tegen de PNR. De PNR was gekant tegen opname van de politieke partij 
HPPP in de coalitie terwijl de NPS, de PSV en de KTPI daar sterk voor waren. 
Menn wilde ook de Hindostaanse groep in de coalitie hebben, om zo een breder 
draagvlakk te krijgen. De PNR was van mening dat het binnenhalen van een 
nieuwee coalitiepartner zou betekenen dat de zittende partijen parlementszetels 
enn dus invloed zouden moeten inleveren ten gunste van deze partner. In deze 
strijdd werd de vakbeweging betrokken waarbij F. Derby de aanval opende op het 
A W S,, de Moederbond, die nauw aan de NPS gelieerd was. In de besprekingen 

4355 Interview met Bruma op 27 augustus 1995. 
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diee voor de verkiezingen tussen de coalitie partners werden gehouden, kreeg de 
PNRR de indruk van H. Arron dat er geen wijziging in de samenstelling van de 
coalitiee zou komen. De PNR zou drie minister zetels en vijf parlementszetels436 

behouden. . 
Inn de NPS leefden, kort samengevat, de volgende bezwaren tegen verdere deel-
namee van de PNR aan de NPK-coalitie: 
•• de PNR had haar electoraat onder dezelfde (Creoolse) bevolkingsgroep als de 

NPS,, een versterking van de PNR betekende eo ipso een verzwakking van de 
NPS; ; 

•• de PNR was in de coalitie, gelet op haar electorale bijdrage, overgewaar
deerdd qua aantallen parlementariërs en ministers; 

•• de nationalistische ideologie van de PNR boezemde de conservatieve han
delselitee in de NPS vrees in voor grotere staatscontrole op de economie en 
mogelijkee nationalisaties; 

•• een verder gaan met de PNR verkleinde de mogelijkheid een brede coalitie te 
vormenn met een Hindostaanse partij om zodoende een breder draagvlak in de 
samenlevingg te krijgen. 

Dee controverse tussen de PNR en de NPS spitste zich toe op de verdeling van de 
zetelss na de verkiezing. Bij de verkiezingsstrijd in 1973 stond de PNR leider E. 
Brumaa op de kandidatenlijst van de NPK in Paramaribo op de derde plaats na de 
NPSS kandidaten H. Arron en A. Karamat Ali. In kieskring II (district Suriname) 
stondd de PNR kandidaat R. Raveles op de derde plaats. Binnen de NPS was men 
vann oordeel dat deze verdeelsleutel een bevoordeling van de PNR inhield, die 
niett te handhaven was. Men was uiteindelijk bereid om de zetelverdeling op de 
grondslagg van die van 1973 met betrekking tot de kandidatenlijst als uitgangs
puntt te aanvaarden. De PNR was het hiermee niet eens, aangezien deze verdeel
sleutell geen enkel garantie gaf dat haar bestaande 5 zetels in het parlement veilig 
zoudenn zijn gesteld. 
Dee PNR stelde dat de eerste vier plaatsen op de landelijke EV-lijst gereserveerd 
diendenn te worden voor de vier partijvoorzitters, waarbij de PNR voorzitter op 
dee tweede plaats zou moeten staan. Daarnaast zou voor de PNR op de kandida
tenlijstt vijf verkiesbare plaatsen gereserveerd moeten worden. Grote delen bin
nenn de coalitie, met name de NPS en daarbinnen het blok rond Van Genderen, 
warenn van oordeel dat de PNR reeds overgewaardeerd was. In de nieuwe sa
menstellingg zou men met minder ministers en parlementariërs genoegen moeten 
nemen.. Volgens E. Wijntuin werd de verhouding tussen de NPK en de PNR 
ronduitt grimmig toen de PNR als voorwaarde voor verdere samenwerking stelde 
datt zowel het aantal Statenzetels als het aantal ministeries uitgebreid zou moeten 
worden.4377 Uit de gesprekken die ik heb gevoerd en de documenten die ik heb 
bestudeerd,, heb ik geen indicaties gevonden dat de PNR het aantal ministers en 

4366 Deze zetels werden bezet door  de parlementariërs: R. Raveles, E. Refos, F. Derby, H. Rusland en H. Sylvester. 
4377 E. Wijntuin . Reflecties over  mijn politiek verleden. Paramaribo, september, 1994. 
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hett aantal statenleden wilde vermeerderen. Hun eisen kwamen neer op het be-
houden,, dus het veiligstellen, van het bestaande aantal zetels en ministersposten. 
Hierbijj  moet bedacht worden dat bij de verkiezingen in 1973 voor de PNR drie 
statenledenn waren gekozen en dat in de regeerperiode door opschuivingen, onder 
meerr door overlijden van een NPS-statenlid de PNR aan vijf zetels was eeko-
menn . 
Toenn over deze kwestie geen overeenstemming kon worden bereikt, verbrak de 
NPSS de samenwerking met de PNR na een motie van de Partijraad. Volgens 
Brumaa was er geen sprake van dat de PNR meer statenzetels en ministersposten 
eistee dan men reeds had. Door deze houding kregen de behoudende krachten in 
dee NPS de volle gelegenheid om stemming tegen de PNR te maken en konden 
degenenn die voor een verdere samenwerking waren geen kant meer uit. 
Arronn die voor een verdere samenwerking was, kon het tij niet meer keren en 
heeftt verder het partijstandpunt tijdens de verkiezingen loyaal uitgedragen. 
Dee statenleden van de PNR reageerden op het besluit van de NPS door te schrij-
ven:: "Als gevolg van de beslissing van de Nationale Partij Suriname van 
1717 augustus 1977 om de samenwerking met de Partij Nationalistische Republiek 
tete verbreken en de vage gronden waarop zulks is geschied, beschouwen onder-
getekendengetekenden de NPK-fractie in uw Parlement als te zijn ontbonden". 
Dee PNR heeft de kracht van de stroming "de PNR eruit" binnen de NPS onder 
leidingg van Van Genderen onderschat en te laat gereageerd en actie onderno-
men.. Lange tijd heeft binnen de PNR de gedachte geleefd, dat een politieke 
combinatiee zonder haar ondenkbaar was. De PNR was door haar activiteiten op 
hett gebied van de voorbereiding en realisatie van de onafhankelijkheid, door het 
werkk van minister Hoost, en de prestaties van de overige ministers, zeer zelfbe-
wustt geworden. De uitstraling van zelfbewustheid "wij hebben het toch maar 
gepresteerd""  was een doorn in het oog van de haviken binnen de NPS, die von-
denn dat de PNR te dominant in de coalitie dreigde te worden. Het was duidelijk 
datt de PNR haar hand had overspeeld. 

6.77 Nationalisten alleen in de verkiezingen 

Enkelee maanden voor de verkiezingen van 31 oktober 1977 werd de PNR ge-
dwongenn alleen de verkiezingen in te gaan en zelfstandig campagne te voeren. 
Volgenss E. Bruma kreeg de PNR, slechts vijf dagen voor het verstrijken van de 
gesteldee termijn voor het indienen van het partijsymbool bij het centraal stembu-
reau,, bericht dat de samenwerking met de andere partijen niet doorging. De PNR 
voeldee zich bedrogen, vernederd, onheus behandeld en in de steek gelaten. De 
verbalee aanvallen over en weer waren danook buitengewoon fel. 

4388 Dit was het gevolg van de gehanteerde volgorde van de kandidatenlijst op de tijstencombinatie. 
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Tijdenss de verkiezingscampagne voerde de PNR als belangrijkste slogan: "A 
denden broko na sweri. A sori keba". Op een verkiezingsbijeenkomst sprak Bru-
maa de volgende gevleugelde woorden: "Mi wortu mus' de wan warskow gi den, 
didi e waka nanga kroyti na ini den saka. Mi wortu mus' de wan warskow gi den 
dede e trapu den letiju trawan. Mi wortu mus' de wan warskow gi den di e pran' 
waswas-godowaswas-godo na ondro wi sapatiya bon '\440 

Tijdenss de verkiezingscampagne werd er herhaaldelijk op gewezen dat de eed 
vann Frimangron, waar de leiders van de politieke partijen die de NPK vormden 
elkaarr plechtig hadden beloofd niet uit elkaar te zullen gaan, door de NPS was 
verbroken. . 
Dee korte voorbereiding op de verkiezingen deed zich tijdens de campagne voe-
len.. De PNR had bovendien geen aansprekende issues meer. De onafhankelijk-
heidd was gerealiseerd, maar had diepe sporen van verdeeldheid in de Surinaamse 
samenlevingg achtergelaten. De spanningen, vernielingen en de chaotische par-
lementairee taferelen rond de onafhankelijkheid was het electoraat niet vergeten. 
Dee PNR kreeg impliciet de schuld van deze zaken. De kwestie die de PNR ech-
terr fataal is geworden is de zogenaamde bankafschriftkwestie. De afloop hiervan 
heeftt er op het laatste moment voor gezorgd, dat de zwevende kiezers massaal 
opp de NPK-IÏ combinatie hebben gestemd en de PNR, die ondanks de korte 
voorbereidingstijdd een goede campagne had gevoerd, in het stemlokaal niet ho-
noreerden.. Drie dagen voor de verkiezingen kwam Bruma in het openbaar met 
eenn bankafschrift dat door Kamperveen aan hem was overhandigd en dat "aan-
toonde""  dat Arron 2.3 miljoen dollar op een rekening in Miami zou bezitten. 
Dezee gelden zouden, dat was de impliciete suggestie, door corruptie zijn verkre-
gen.. Kamperveen had dit afschrift reeds eerder aan Lachmon, de leider van de 
VHP,, getoond om er "iets mee te doen", maar deze doorgewinterde politicus 
weigerdee dit in de politieke strijd te gooien. Drie dagen voor de verkiezingen 
werdd deze beschuldiging geuit en daardoor was er ook weinig tijd om de juist-
heidd van deze bewering te verifiëren. De verkiezingen zouden gehouden worden 
opp maandag 31 oktober 1977 en Bruma kwam op donderdag met de beschuldi-
ging.. Beweerd werd dat dit op een bepaalde timing van de zijde van Bruma be-
rusttee omdat de beschuldiging in deze korte tijdspanne voor de verkiezingsda-
tumm niet meer te verifiëren zou zijn. 
Volgenss Bruma is in deze kwestie geen sprake geweest van timing of beschuldi-
ging,, maar heeft hij er juist alles aan gedaan om deze kwestie buiten de politieke 
controversee te houden.441 Bruma stapte, vergezeld van Hoost, die demissionair 
ministerr van Justitie en Politie was, naar de president van de Republiek Suri-

4399 Zie: Boskopoe. Verkiezingsorgaan: FNR-Arbeidersfront. No. 1. Vert. Zij  hebben de eed verbroken. De teerling is 
geworpen. . 

4400 Vertaling: Mij n woorden moeten een waarschuwing zijn voor  degenen die met krui t op zak lopen. Mij n woorden 
moetenn een waarschuwing zijn voor  degenen die de rechten van anderen vertrappen. Mij n woorden moeten een 
waarschuwingg zijn voor  hen die wespennesten onder  onze sapotUleboom planten. 

4411 Interview met E. Bruma op 24 februari 1995 en 27 augustus 1995. 
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name.. Volgens Arron werd hij toen door president Ferrier ontboden op het presi-
dentieell  paleis. Arron: "Ik zag als oud-bankman direct dat het afschrift vals 
was".was".442 442 

Naarr het oordeel van Arron is deze poging hem van onwettige praktijken te be-
schuldigenn ingegeven door politieke hartstocht, die de leiders van de PNR heeft 
verblind.. Bruma verklaarde zijn optreden door erop te wijzen dat hij als minister 
vann Economische zaken verantwoordelijk was voor het deviezen verkeer. Op 
adviess van Hoost en Derby heeft hij het bankafschrift naar de president gebracht 
omm hem om advies te vragen over deze kwestie.443 Tot verbazing van de PNR 
voormannenn informeerde de president de pers, waardoor deze zaak in de open-
baarheidd kwam. De pers heeft deze kwestie aangegrepen om Bruma van vals 
spell  te beschuldigen. De lezing van Bruma wordt niet bevestigd door partijleden 
diee dicht bij deze gebeurtenissen stonden. Volgens hen had Bruma wel degelijk 
enkelee kaderleden en vertrouwelingen geconsulteerd en was hij tot de conclusie 
gekomenn dat dit bankafschrift in de verkiezingsstrijd moest worden gegooid 
omdatt dat fataal voor Arron i.e. de NPS zou zijn. De waarschuwingen van en-
kelee kaderleden werden in de wind geslagen. Tijdens de laatste verkiezings-
bijeenkomstt van de NPK-II op het Bronsplein, daags voor de verkiezingen, kon 
Arronn triomfantelijk aangeven dat hij valselijk was beschuldigd en kon hij de 
PNRR de genadeklap toedienen door te wijzen op de valse beschuldiging en de 
wijzee waarop deze beschuldiging in de openbaarheid was gebracht. Bij deze 
verkiezingenn behaalde de PNR niet één zetel, de VDP kwam op zeventien zetels 
enn de overige tweeëntwintig zetels gingen naar de NPK-II. De verkiezingsstrijd 
gingg tussen de NPK-II (bestaande uit de NPS, PSV, KTPI) en de Verenigde 
Democratischee Partijen, een coalitie van vijf partijen met als grootste coalitie-
partnerr de VHP. Na deze verkiezingen bleek dat aanhangers van de NPS door 
frauduleusfrauduleus handelen meerdere oproepkaarten hadden ontvangen, waardoor ze 
meerr dan éénmaal hun stem konden uitbrengen. 

6.88 Intern e conflicten bij  de nationalisten 

Naa de verkiezingsnederlaag besloot Bruma, ongeveer eenjaar later in november 
1978,, zich terug te trekken als politiek leider van de PNR. Door de verkiezings-
nederlaag,, de interne aanvallen op zijn leiderschap en de wijze van campagne-
voeringg had hij blijkbaar zijn veerkracht verloren en wilde hij niet terug naar de 
basis. . 
Doorr het kabinet van de PNR werd een verklaring uitgegeven waarin onder 
meerr stond: "Op 9 november 1978 heeft het Kabinet een schrijven ontvangen 
waarinwaarin mr. Bruma het Kabinet bericht, dat hij ter uitvoering van zijn voornemen 
heeftheeft beslist dat hij met ingang van 15 november 1978 niet langer als Partijlei-

4422 Interview met H. Arro n op 2 maart 1995. 
4433 Interview met E. Bruma op 24 februari 1995. 
4444 Interview met H. Axwij k op 12 december  1998. 
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derder zal optreden. De Partijleiding heeft zich ernstig beraden over dit onherroe-
pelijkpelijk besluit van de Partijleiding, en heeft besloten dat alle Kabinetsleden, te 
wetenweten de heren Robin Raveles, Alwin Naarendorp, ir. Frits Frijmersum en Rudi 
KruidenhofKruidenhof hun zetels ter beschikking van de Partij stellen, terwijl de overige 
partijfunctionarissenpartijfunctionarissen opdracht is gegeven hetzelfde te doen. Aan de Partij-
secretaris,secretaris, de heer Robin Raveles is opgedragen op de kortst mogelijke termijn 
hethet Congres van de Partij bijeen te roepen om die beslissingen te nemen die 
voorvoor een ordelijke afwikkeling van zaken van de Partij vereist zijn *'.445 

Opp het partijcongres van de PNR dat zou handelen over de te volgen koers en de 
nieuwee partijleider, werd voorgesteld om Bruma, die de partij 17 jaar had geleid, 
tee benoemen tot ere-partijleider. Fred Derby bracht naar voren: "Het congres is 
eeneen late bevalling [.....]. We hebben anderhalf jaar gewacht om ons ofte vragen 
waaromwaarom we in de afgelopen verkiezingen buitengelaten zijn. Het congres had 
toentoen reeds gehouden moeten zijn. En dan bovendien krijgen we nog meer pro-
blemenblemen op ons hoofd. [.....] Bruma verliet ons plotseling. Ik roep daarom de 
mensenmensen op tot nauwkeurigheid, omdat wij als ideologische partij onze partijlijn 
nauwkeurignauwkeurig moeten vaststellen ". Harold Rusland was van mening dat de partij-
lij nn belangrijker was dan de vraag wie de nieuw partijleider zou worden. Hij 
waarschuwdee de mensen voor de opvatting als zou er maar één weg zijn voor 
eenn linkse partij, namelijk samenwerken met de VHP of de NPS. Hij wees op de 
mogelijkheidd van een progressieve bundeling om de daadwerkelijke revolutie te 
verwezenlijken. . 
Tijdenss dit congres werd er geen definitieve oplossing gevonden voor het va-
cuümm dat was ontstaan door het terugtreden van Bruma. Het congres besloot om 
dee leiding van de partij in handen van een collectief te leggen dat bestond uit: 
R.. Raveles, H. Rusland, ir. F. Frijmersum, mr. E. Hoost en F. Derby (coördi-
nator). . 
Hett beleid dat de partij zou uitdragen werd als volgt geformuleerd: de omvor-
mingg van de Republiek Suriname tot een nationalistische staat, waarbij  de 
PNRR alle arbeiders, landbouwers en progressieve intellectuelen moet vere-
nigenn in de strij d voor  grotere sociale zekerheid en economische onafhan-
kelijkheid . . 
Dee PNR verklaarde zich voorts onverkort solidair met alle strijdende volkeren. 
Eenn groot deel van de kaders en afdelingen verwierp de samenwerking met de 
NPSS of VHP, terwijl over de samenwerking met linkse partijen geen duidelijke 
uitspraakk werd gedaan. Het was duidelijk dat tijdens en na dit congres de ideo-
logischee strijd binnen de partij nog niet uitgewoed was. Al snel ontstond een 
manifestee onenigheid binnen de leiding over de te volgen koers. Er ontstonden 
tweee kampen binnen de partij. De ene groep onder leiding van R. Raveles en 
bestaandee uit onder meer D. Refos, Th. Uiterloo, A. Sandel en F. Leeflang, had 
aangestuurdd op samenwerking met de VHP, terwijl de andere groep onder leï-

4455 De Ware Tijd . Bruma legt leiding PNR neer. 22e jrg. no. 6464. 
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dingg van F. Derby en bestaande uit onder meer E. Hoost, H. Rusland, H. Sylves-
terr en R. Adama met de linkse partijen een Progressief Front wilde vormen.446 

6.99 Nationalisten nog eenmaal aan zet 

Naa de verkiezingen van 1977 ontstonden spoedig ernstige conflicten tussen de 
regeringscoalitiee en de oppositie. Het parlementair werk kwam tot stilstand en 
hett regeren was bijna onmogelijk geworden. In deze broeierige sfeer ontstonden 
allerleii  plannen om desnoods met geweld een einde te maken aan deze wan-
toestanden.. Om de parlementaire patstelling te doorbreken schreef de regering 
vervroegdee verkiezingen uit. De verkiezingen die op 27 maart 1980 zouden wor-
denn gehouden, hebben geen doorgang gevonden vanwege de staatsgreep van de 
militairenn op 25 februari 1980. 
Bijj  de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 werd de troepen-
machtt in Suriname vervangen door de Surinaamse Krijgsmacht (SKM). Reeds 
inn 1976 ontstond onrust in het leger onder de onderofficieren over het benoe-
mingsbeleidd in de SKM, de grote salarisverschillen tussen de verschillende cate-
gorieënn onderofficieren en de willekeurige behandeling van ondergeschikten 
doorr officieren. Het benoemingsbeleid zou niet zijn gebaseerd op de objectieve 
beoordelingg van militaire kwaliteiten. De loonsverschillen tussen dienstplichti-
gen,, de Surinaamse beroepsmilitairen en door Nederland betaalde onderofficie-
renn was ook een belangrijke conflictbron. De gezagsverhoudingen binnen het 
legerr waren door het optreden van de officieren en door het opleggen van wille-
keurigee en onrechtvaardige straffen, behoorlijk verziekt. 
Inn 1977 hebben de onderofficieren, die zich verenigd hadden in de Bond van 
Onderofficieren,, in het openbaar geprotesteerd tegen de wantoestanden in het 
leger.. In februari 1978 vormde de Bond van Onderofficieren, samen met de Al-
gemenee Bond van Burgerpersoneel bij de SKM, de Federatie van Bonden bij de 
SKM. . 
Laterr werd deze naam veranderd in Bond van Militai r Kader (Bomika). In de 
loopp van het SKM-conflict werd een van de leiders van de Raveles-fractie van 
dee PNR, mr. F. Leeflang, als adviseur van Bomika binnengehaald. 
Leeflangg stond bij de verkiezingen van 27 maart 1980 kandidaat voor de VDP. 
Tijdenss het proces tegen de Bomika-bestuursleden, B. Sital, L. Neede en 
A.. Abrahams, was mr. E. Bruma de verdedigende advocaat. Mr. F. Leeflang was 
adviseurr van de Bond voor Militai r Kader en speelde in die hoedanigheid een rol 
inn het conflict tussen de bond en de regering. Later werden zowel mr. E. Bruma 
alss mr. F. Leeflang aangesteld als formateur van een burgerraad.447 

4466 Onder  leiding van de gedoodverfde kroonprin s van de PNR, Fred Derby, zou daarna de Surinaamse Partij  van de 
Arbeidd (SPA) worden opgericht. Hij  had na de verkiezingsnederlaag van 1977 de aanval op Bruma geopend. 

4477 Jan Jansen van Galen. Reportage uit Suriname De come back van de Meester. In. HP Extra. Suriname een jaar  na 
dee coup. Een dictatuur  in zakformaat. Haagse Post, 1981 en Osvaldo Cardenas. De revolutie van de sergeanten. 
Studiecentrumm voor  vredesvraagstukken. Nijmegen, 1988. 
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Naa de verkiezingsnederlaag van de PNR in 1977 had Bruma gezegd definitief af 
tee zien van zijn terugkeer in de politiek. Dat besluit heeft hij verschillende keren 
kenbaarr gemaakt, ook toen een aantal bewonderaars hem onder de leuze "bring 
Brumaa back" (BBB), tot andere gedachten wilden brengen. De situatie van de 
staatsgreepp heeft hem echter er toe gebracht "de taken te verrichten, die het land 
vann hem vroeg1'. Het verzet tegen Bruma, als een van de leidende figuren in een 
tee vormen regering, bleek zowel in Suriname als in Nederland vrij groot. De 
Surinaamsee organisaties in Nederland toonden zich weinig enthousiast over zijn 
benoemingg tot formateur. In een gezamenlijke verklaring wezen ruim vijfti g 
Surinaamsee organisaties erop dat Bruma zich tijdens zijn ministerschap "verrijkt 
heeftheeft ten koste van het Surinaamse volk. Hij heeft een complete chaos achterge-
latenlaten " stond er onder meer in die verklaring. Ook uit de Surinaamse samenle-
ving,, waarin de mensen door de perscensuur moeilijker hun mening konden 
uiten,, kwamen er kritische geluiden. De militairen hebben geprobeerd om de 
bezwarenn tegen Bruma als formateur weg te nemen door te verklaren dat hij was 
aangezochtt als formateur in zijn functie als deken van de balie van advocaten en 
niett als politicus. Ook binnen de gelederen van de Nationale Militaire Raad 
(NMR),, het orgaan dat het staatsgezag na de staatsgreep uitoefende, rezen grote 
bezwarenn om Bruma als premier of voorzitter van de burgerraad te benoemen. 
Dezee bezwaren kwamen met name van de leden B. Sital, Ch. Mijnals en R. Joe-
man,, die nauw aan de Volkspartij van R. Lie Paw Sam waren gelieerd. Aanvan-
kelijkk zou er na de staatsgreep op 25 februari 1980 een burgerraad worden ge-
vormd,, die een soort adviserend orgaan van de NMR zou zijn. 
Inn de tweede week na de staatsgreep werd na het bezoek van de NMR aan presi-
dentt Ferrier, niet meer gesproken van een burgerraad, maar van een regering. 
Opp 3 maart 1980 werd een communiqué van de president uitgegeven over dit 
gesprek,, waarin onder meer stond: "De Nationale Militaire Raad deelde de Pre-
sidentsident mede, dat hij bij al zijn daden en activiteiten ernaar streeft zoveel moge-
lijklijk  binnen de Grondwet van de republiek Suriname te blijven en dat al deze 
dadendaden en activiteiten gericht zijn op het belang en welzijn van het ganse Suri-
naamsenaamse volk. Overeengekomen werd dat: 

1.1. binnen de kortst mogelijke termijn een regering zal worden benoemd om de 
haarhaar in de Grondwet toevertrouwde bevoegdheden uit te oefenen; 

2.2. om het door de regering aan te geven beleid -waar nodig in overleg met de 
NationaleNationale Militaire Raad vastgesteld- zo efficiënt mogelijk te doen uitvoeren, 
geëigendegeëigende maatregelen zullen worden getroffen; 

3.3. Surinaamse Krijgs Macht en politie zullen ressorteren onder de Nationale 
MilitaireMilitaire  Raad; 

4.4. nagegaan zal worden waar de Grondwet veranderd dient te worden, opdat 
dede voorstellen daartoe aan het Surinaams volk kunnen worden voorgelegd; 

5.5. de voor 27 maart vastgestelde algemene verkiezingen geen voortgang zullen 
vindenvinden en dat op een nader vast te stellen datum de algemene verkiezingen 
zullenzullen worden uitgeschreven ". 
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Uitt dit communique kan worden afgeleid dat de militairen toen nog voornemens 
warenn binnen de Grondwet te opereren en de democratische waarden te eerbie-
digenn en dat de staatsgreep nog werd gezien als een interim-periode om de vast-
gelopenn bestuurlijke structuren weer te activeren. 
Dee burgerregering die op 15 maart 1980 werd gevormd, stond onder leiding van 
drs.. H. Chin A Sen, een internist die in 1963 op de kandidatenlijst van de PNR 
inn het district Nickerie had gestaan. Hij behoorde tot de kleine kring van intimi 
rondd Bruma met wie hij over diverse politieke en niet-politieke onderwerpen in 
dee nachtelijke uren kon spreken. 
Inn het eerste kabinet hadden twee militairen zitting. De invloed van de PNR 
bleekk duidelijk uit de samenstelling van dit kabinet: de Minister-president, drs. 
H.R.. Chin A Sen, was van PNR-huize, de minister van Economische Zaken, drs. 
A.. Abrahams, was een goede bekende van Bruma, de minister van Binnenlandse 
Zaken,, mr. F. Leeflang was PNR-lid, evenals de minister van Onderwijs en 
Volksontwikkeling,, H. Rusland alsook de minister van Arbeid en Volkshuisves-
ting,, ir. H.L. Illes. De onderminister van Cultuur was de dichter R. Raveles, 
eveneenss een prominent PNR-lid. Kortom van de 14 ministers hadden 5 banden 
mett de PNR en één van de 5 onderministers was een prominent PNR-lid. 
Ookk deden geruchten de ronde dat E. Bruma of de PNR betrokken zou zijn bij 
dee staatsgreep. Deze geruchten hebben nooit enige feitelijke grondslag gehad en 
werdenn door Bruma ten stelligste ontkend. 
"De"De Surinaamse advocaat mr. Eddy Bruma ontkent dat hij of zijn partij de Par-
tijtij  van de Nationalistische Republiek, een rol hebben gespeeld bij de voorberei-
dingendingen van de militaire coup in zijn land. Oud-minister Bruma is samen met de 
juristjurist en PNR- topman Franklin Leeflang bezig met deformatie van een burger-
raad". raad". 
Inn een interview zei Bruma- "De politiek staat hier volkomen buiten. De militai-
renren hebben mij aangezocht mij met de voorbereidingen van die raad bezig te 
houdenhouden omdat ik in mijn functie van advocaat de verdediging van Sital, Neede 
enen Abrahams heb gevoerd toen zij door hun vakbondsactiviteiten voor de krijgs-
raadraad moesten verschijnen. Mr. F. Leeflang is gevraagd, omdat die vanaf het 
beginbegin als adviseur aan de Bond van Militair  Kader is verbonden". De rege-
ringsverklaringg van de nieuwe ministersploeg gaf aanleiding tot hoop op een 
nieuwee visie die gericht was op vernieuwingen, zelfrespect en nationaal bewust-
zijn.. In de regeringsverklaring 1980 stelt de regering Chin A Sen449 met een 
omvattendd vernieuwingsproces te willen beginnen dat zou moeten resulteren in 
"een"een grondige vernieuwing van de mentaliteit en van de humane verhoudingen 
binnenbinnen de Surinaamse samenleving". 

4488 Bruma ontkent rol bij  coup. In: NRC 28 februari 1980. 

4499 Regeringsverklaring 1980 en urgentieprogramma van het Kabinet Chin A Sen, Paramaribo, 1980. 
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Dee vernieuwingen zouden betrekking hebben op: 
•• de bestuurlijk-politieke orde; 
•• de sociaalmaatschappelijke orde; 
•• de sociaal-economische orde; 
•• de educatieve orde. 
Opp het gebied van de educatieve orde zou een "nieuwe Surinaamse mens" wor
denn voortgebracht, die zich van zijn eigen waarde en die van zijn land en volk 
bewustt zou zijn en die afgerekend had met de lasten van en de trauma's uit het 
verleden.. De oude educatieve orde die verantwoordelijk werd gehouden voor 
onderr meer, gebrek aan vaderlandsliefde, gebrek aan waardering voor eigen 
culturelee waarden en gebrek aan opofferingsgezindheid, zou worden vernietigd. 
Dee afloop van deze inspirerende voornemens om te komen tot natievorming zijn 
bekend.. Kort na deze regeringsverklaring deden zich gebeurtenissen voor, die 
dezee hoop in een nachtmerrie veranderde. De repressie sloeg toe. Op 14 augus
tuss 1980 werd de noodtoestand afgekondigd, de Grondwet buiten werking ge
steldd en een avondklok ingesteld. De president, J. Ferrier, werd naar huis ge
stuurd.. Op 19 augustus 1980 werd het parlement ontbonden, werd perscensuur 
ingesteld,, werden tegenstanders van het regime geïnterneerd, gevangen gezet en 
vijftienn tegenstanders van het regime werden op 8 december 1982 vermoord. 
Hett beschrijven en analyseren van deze periode uit de Surinaamse geschiedenis 
iss evenwel geen onderwerp van deze studie. De nationalisten van het eerste uur 
haddenn hun rol gespeeld in de Surinaamse geschiedenis en het leek erop dat die 
roll nu door anderen was overgenomen. In hoeverre de ideeën van de nationalis
ten,, al dan niet in gewijzigde of aangepaste vorm, zich hebben voortgezet in 
anderee organisatorische verbanden zal, hoop ik, onderwerp zijn van nader histo
rischrisch onderzoek. 

6.100 Samenvatting 

Dee door de Surinaamse nationalisten zo fel begeerde staatkundige onafhanke
lijkheidd is niet zonder slag of stoot verkregen. De onafhankelijkheid kon pas 
gerealiseerdd worden toen de PNR in de regeringscoalitie NPK-I was opgeno
men.. Voor de regering Sedney (1969-1973), een coalitieregering tussen de PNP 
(Creolen),, de VHP (Hindostanen) en de SRI (Javanen), was de onafhankelijk
heidd geen "inzet van het regeringsbeleid". Door de verkiezingsnederlaag van de 
regeringg Sedney werd de weg vrijgemaakt voor de NPK-I regering. In zijn rege
ringsverklaringg van 16 februari 1974 kondigde premier Arron aan dat Suriname 
niett later dan ultimo 1975 onafhankelijk zou zijn. Volgens sommigen was deze 
uitspraakk een complete verrassing en werd hierop door de oppositiepartijen, met 
namee de VHP, met ontzetting en paniek gereageerd. Er waren evenwel vol
doendee voortekenen dat deze regering, met als belangrijke coalitiepartner de 
nationalistischee PNR, de onafhankelijkheid wel tot inzet van het regeringsbeleid 
zouu maken. Ook in Nederland was het tij gekeerd en wilde het kabinet Den Uyl 
vann de koloniale verhoudingen met "de West" af. 
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Nederlandd was daarom in een vroeg stadium bereid om mee te werken aan de 
onafhankelijkheidd van Suriname. Liever vandaag nog dan morgen. Het eigen 
belangg van Nederland speelde hierbij uiteraard een belangrijke rol. De onlusten 
vann 30 mei 1969 en het militair ingrijpen van Nederland op Curacao hadden de 
Nederlandsee politici doen beseffen dat het bestendigen van de koloniale verhou-
dingenn onaanvaardbare risico's met zich meebracht. Bovendien zwol de stroom 
vann Surinamers naar Nederland jaarlijks aan en kon slechts ingedamd worden 
alss er een visumplicht kon worden ingesteld. In het kader van het Statuut was dit 
echterr volkenrechtelijk moeilijk te verdedigen. Ook was men beducht voor het 
koloniaall  imago dat Nederland in het buitenland zou krijgen, terwijl men graag 
voorr "gidsland" wilde doorgaan. 
Nadatt de regering Arron had aangekondigd de onafhankelijkheid van Suriname 
uiterlijkk eind 1975 te zullen realiseren, bleek het toch te kort dag voor het oplos-
senn van alle juridische vraagstukken. De belangrijkste kwesties die vóór de on-
afhankelijkheidd opgelost moesten worden waren: de Grondwet, de nationaliteits-
enn toescheidingsregeling, de grenskwestie, de defensieaangelegenheden en de 
ontwikkelingsrelatiee met Nederland. 
Mett name de kwesties van de Grondwet en de ontwikkelingsrelatie met Neder-
landd waren belangrijke issues. 
Dee tegenstander van de onafhankelijkheid was niet de kolonisator Nederland, 
maarr de binnenlandse oppositie, vooral de Hindostaanse VHP. Ze was van oor-
deell  dat de onafhankelijkheid te overhaast zou plaatsvinden en dat de tijd hiertoe 
nogg niet rijp was. Ze wenste meer waarborgen voor de mensenrechten, het leger 
enn de parlementaire democratie. De VHP was in feite bevreesd voor een onaan-
vaardbaree politieke en maatschappelijke dominantie van de Creolen. Door de 
oppositiee werden verschillende acties ondernomen om de loop van de gebeurte-
nissenn te keren. 
Ondankss sterke oppositie van de VHP, zowel buitenparlementair als parlemen-
tair,, was de onafhankelijkheid op 25 november 1975 te middernacht een feit. Na 
hett realiseren van de onafhankelijkheid bleek de regeringscoalitie scheuren te 
vertonen.. De grootste coalitiepartner, de NPS, begon moeite te krijgen met de 
groterr wordende dominantie van de kleine PNR in de regering. Dit kwam tot 
uitdrukkingg bij de voorbereidingen van de verkiezingen van 31 oktober 1977. 
Dee NPS was van oordeel dat de PNR. haar belang overschatte bij de vaststelling 
vann de gecombineerde kandidatenlijsten. Dit leidde tot een breuk tussen de NPS 
enn de PNR, die gedwongen was om enkele maanden voor de verkiezingen ge-
heell  zelfstandig campagne te voeren. 
Bijj  deze verkiezingen haalde de PNR geen enkele zetel in het parlement. Hiertoe 
heeftt ongetwijfeld bijgedragen de zogenaamde "bankafschriftaffaire". De PNR 
meendee bewijzen te hebben, in de vorm van een bankafschrift, dat Arron een 
buitenlandsee bankrekening had met enkele miljoenen dollars erop. Arron kon 
daagss voor de verkiezingen overtuigend aantonen dat het afschrift een verval-
singg betrof en dat hij geen buitenlandse rekening had. Het electoraat heeft deze 
blunderr afgestraft. De plaats van de PNR werd in de tweede NPK-coalitie daar-
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naa ingenomen door de HPP, een kleine partij die haar aanhangers onder de Hin-
dostanenn had. 
Doorr de verkiezingsnederlaag van de PNR ontstond er een gezagscrisis binnen 
dee partij. De partijleider, Eddy Bruma, trad af waarna er een interimbestuur 
werdd gevormd. De nationalisten konden het niet eens worden over de te volgen 
koerss en de partij viel daardoor uiteen in twee fracties. Dat was het einde van de 
eerstee nationalistische politieke partij in Suriname. 
Maarr ook de regerende NPK-II combinatie kreeg het moeilijk. Er was geen 
overtuigendd economisch en sociaal beleid. De inflatie nam schrikbarend toe en 
dee exodus van Surinamers naar Nederland had het land, het ambtelijk apparaat, 
maarr ook het bedrijfsleven, ernstig verzwakt. Er deden steeds meer geruchten 
overr corruptie de ronde. Het parlementaire werk stond nagenoeg stil, door de 
heftigee controverses tussen de regeringspartijen en de oppositiepartijen. Deze 
controversess waren nog de nasleep van de procedures over de onafhankelijkheid 
vann Suriname. Tegen de achtergrond van de stagnerende economie en de ge-
brekkigee daadkracht van de regering, begonnen militairen en vakbonden zich te 
roeren.. Op 25 februari 1980 pleegden zestien sergeanten een militaire staats-
greep.. Dat was het einde van de NPK-II regering en het begin van een nieuwe 
fasee in de politieke ontwikkeling van Suriname. Bij de totstandkoming van de 
eerstee regering onder de militairen hebben enkele nationalisten, onder wie Eddy 
Bruma,, nog een rol gespeeld als adviseur en formateur. Het eerste kabinet na de 
militairee staatsgreep had, zowel programmatisch als qua personele samenstel-
ling,, een duidelijke nationalistische signatuur. De eerste premier in het kabinet 
wass de internist H. Chin A Sen, die vroeger actief was geweest in de Nationalis-
tischee Beweging Suriname en op de kandidatenlijst van de PNR had gestaan. 
Dezee regering stelde voor te beginnen met een omvattend vernieuwingsproces 
datt zou moeten resulteren in een grondige vernieuwing van de mentaliteit en van 
dee humane verhoudingen binnen de Surinaamse samenleving. Niet lang daarna 
namenn de militairen het heft in handen en sloeg de repressie toe. 

217 7 



218 8 


