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7.. Nationalistische bewegingen in het Brits-Caraïbisch 
gebiedd vergeleken met het Surinaams nationalisme 

ButBut above all a comparative approach forces us to reconsider our assumptions about the 
uniquenessuniqueness of our historical experiences. It is the comparative dimension that, in the present 
statestate of our knowledge deserves exploration. 

J.H.J.H. Elliott 

7.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk vergelijk ik de nationalistische bewegingen in het Brits-Caraï-
bischh gebied, met name van Trinidad en Tobago, Guyana en Jamaica met het 
nationalismee in Suriname. Suriname behoort in geografisch, demografisch en 
cultureell  opzicht tot het Caraïbisch gebied en heeft dan ook verschillende ken-
merkenn met dit gebied gemeen. In sociaal-geografisch opzicht wordt tot het Ca-
raïbischh gebied gerekend de eilanden in de Caraïbische zee, Brits-Honduras 
(Midden-Amerika),, Belize, de Guyana's en het gebied dat wordt gevormd door 
hett Guyanese schild aan de Noordoostkust van Zuid-Amerika. 
Demografischh en cultureel heeft het Caraïbisch gebied vele kenmerken ge-
meen.. l Enkele kenmerken zijn: vroegere slavenkolonie, koloniale afhankelijk-
heidsrelaties,, migratiestromen en multi-etniciteit, met name in de gebieden Suri-
name,, Guyana en Trinidad. In deze landen zijn ook Aziatisch-Caraïbische cultu-
renn ontstaat door de immigratie van contractarbeiders uit het toenmalige Brits-
Indië,, China en Indonesië. 
Surinamee is op 4 juli 1995 tot de Caricom toegetreden en heeft op deze wijze te 
kennenn gegeven ook in economisch opzicht aansluiting te willen met de Caraïbi-
schee regio. Vergelijkingen tussen Suriname en overige delen van het Caraïbisch 
gebiedd zijn gewenst om inzicht te verkrijgen in de aard van de ontwikkelingen 
vann de verschillende landen in deze regio. Deze landen hebben onder meer ge-
meenn dat de bevolking voornamelijk bestaat uit nazaten van mensen die uit ver-
schillendee delen van de wereld (Afrika, Azië) zijn gehaald om op de toenmalige 
suikerplantagess te werken. Waarom vergelijk ik de ontwikkeling van het Suri-
naamss nationalisme met het nationalisme in de voormalige Britse gebieden in 
hett Caraïbisch gebied? Daarvoor zijn de volgende redenen te geven. Aangezien 
Surinamee in geografisch en demografisch opzicht gerekend wordt tot het Caraï-
bischh gebied ligt het voor de hand om me te beperken tot landen in het Caraï-
bischh gebied. Vervolgens doet de vraag zich voor welke landen in het Caraïbisch 
gebiedd in aanmerking komen voor deze vergelijking. 

4500 J.H. Ellio t National and Comparative History. Oxford, 1991, p. 23 en 26. 
4511 H. Hoetink. De gespleten samenleving in het Caribisch gebied. Bijdrage tot de sociologie der  rasrelaties in 

gesegmenteerdee maatschappijen. Assen, 1962. 
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Inn de eerste plaats gaat het om landen waar het cultureel en politiek nationalisme 
eenn rol speelde in het verwerven van de staatkundige onafhankelijkheid. Ik be-
schouww immers de staatkundige onafhankelijkheid als een van de centrale doe-
lenn van het politiek nationalisme. Dit betekent dat een vergelijking met de staat-
kundigee ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen, wellicht om andere rede-
nen,, zoals dezelfde koloniale verhoudingen, dezelfde staatsrechtelijke-politieke 
structuur,, voor de hand zou liggen doch niet heeft plaatsgevonden. Het beleid 
vann de Nederlandse regering was erop gericht dat ook de Nederlandse Antillen 
spoedigg na Suriname de onafhankelijkheid zouden verwerven. De Nederlandse 
AntillenAntillen echter voelden niets voor een (overhaaste) onafhankelijkheid. Aruba 
wenstee een status aparte binnen het koninkrijksverband en dat werd op 1 januari 
19866 gerealiseerd en in 1996 definitief beklonken. Ook Curacao en St. Maarten 
sprakenn zich op de Toekomstconferentie van 1993 uit voor een status aparte. Bij 
eenn referendum van 1993 sprak een meerderheid van de bevolking zich uit voor 
dee Antillen-van-vijf met behoud van de band met Nederland (Oostindie en Klin-
kers,, deel 111:197). Ook de multi-etnische samenstelling van de bevolking, als 
complicerendee factor in het proces naar staatkundige onafhankelijkheid, is als 
selectiecriteriumm gebruikt. De slavernij werd in de voormalige Britse gebieden 
inn augustus 1834 afgeschaft, waarna een periode van "apprenticeship", verge-
lijkbaarr met het staatstoezicht in Suriname (1863-1873), volgde. 
Inn de periode tussen 1920-1930 werd in de Britse gebieden de basis gelegd voor 
dee nationalistische bewegingen. In 1924 werden voor de eerste keer leden geko-
zenn voor de Vertegenwoordigende Lichamen op grond van het census kiesrecht. 
Inn deze periode ontwikkelden zich de eerste massaorganisaties. Marcus Garvey 
keerdee na zijn verbanning uit de Verenigde Staten terug naar Jamaica met de 
leuze:: "back to Africa". In Trinidad was het Captain Arthur Cipriani, een Frans-
Creool,, die zich opwierp als de leider van de achtergestelden. In Brits-Guyana 
werdd de British-Guyana Labour Union opgericht door Hubert Critchlow. 
Moskoss (1967:61) merkt over het begin van het politieke bewustzijn in de Britse 
gebiedenn op: "The modern political history of the British West Indies begins in 
thethe late 1930's when outbreaks of poverty-induced strikes, riots, and violence 
spreadspread throughout most of the area" [.....]. In 1958 werd een begin gemaakt met 
dee vorming van de Federation of the West Indies, zij het zonder Guyana dat zich 
vanaff  het begin afzijdig hield.452 In 1961 besloot ook Jamaica op grond van de 
uitkomstt van een referendum af te haken. Hoewel Suriname reeds in 1954 auto-
nomiee verkreeg krachtens het Statuut en de Britse gebieden pas in 1960, werden 

4522 Over  het Britse dekolonisatiebeleid zie: J.A.J. Klinkers. De weg naar  het Statuut. Het Nederlandse 
dekolonisatiebeleidd in de Caraïben (1940-1945) in vergelijkend perspectief, in het bijzonder  hoofdstuk 7. Het 
Britsee dekolonisatiebeleid. Leiden, 2000 en over  de West Indies Federation. Elisabeth Wallace. The British 
Caribbean.. From the decline of colonialism to the end of Federation. Toronto and Buffalo, 1977. Over  het 
Nederlandsee dekolonisatiebeleid vanuit Nederlands perspectief schreven G. Oostindie en I. Klinker s een uitvoerige 
studie::  Knellende Koninkrijksbanden . Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 (deel I t/m 
III) ,, Amsterdam, 2001. 
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dezee landen toch eerder dan Suriname staatkundig onafhankelijk. Op 6 augustus 
19622 werd Jamaica onafhankelijk, gevolgd door Trinidad op 31 augustus van 
hetzelfdee jaar. Guyana verkreeg ondanks interne tegenstellingen en problemen 
opp 26 mei 1966 de onafhankelijkheid. Suriname werd als Caraïbisch hekkenslui-
terr op 25 november 1975 onafhankelijk. 
Inn de volgende paragrafen wil ik onderzoeken op welke wijze de nationalistische 
bewegingenn in de Britse gebieden inhoud en vorm hebben gegeven aan het nati-
onalismee om hun doelen te bereiken. De volgende vragen komen in dit kader 
aann de orde: 
1.. Hoe heeft partijvorming zich in de Britse gebieden ontwikkeld en welke rol 

hebbenn de politieke partijen gespeeld in het proces naar staatkundige onaf-
hankelijkheid? ? 

2.. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te onderkennen in de wijze 
waaropp de nationalisten in de Britse gebieden en in Suriname het nationa-
lismee vorm en inhoud hebben gegeven? 

3.. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te onderkennen in de wijze 
waaropp het nationalisme is gehanteerd in de multi-etnische samenleving in 
dee Britse gebieden en in Suriname. 

Dee vergelijkingen die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden, hebben gelet op de 
complexiteitt van deze materie, geen uitputtend karakter. Ze hebben dan ook 
noodzakelijkerwijss een enigszins globaal karakter. Nadere studie en onderzoek 
kunnenn de hier gevonden vergelijkingen verder uitdiepen en preciseren. 

7.22 Nationalistische ontwikkeling , partijvormin g en 
onafhankelijkheidd in Trinida d 

Hett politiek leven begon in 1921 in Trinidad toen de Britse overheid E.F.L. 
Wood,, üd van het Britse Parlement en Parlementary Under-Secretary of State 
forr the Colonies, als eenmanscommissie naar Trinidad stuurde om te onderzoe-
kenn of het streven van de gekleurde middenklasse naar representatieve verte-
genwoordigingg voldoende draagvlak had in de samenleving. De koloniale over-
heidd was van mening dat de eis voor grotere representatie onvoldoende draag-
vlakk had in de samenleving. Wood bleek geen voorstander te zijn van represen-
tatievee democratie. De druk om te komen tot hervormingen werd opgevoerd 
doorr de Legislative Reform Committee, geleid door Captain A.A. Cipriani, een 
socialistt die zich tot doel stelde de arbeiders te organiseren. Van echte partij-
vormingg was echter pas sprake toen Eric Williams in 1955 de People's National 
Movementt oprichtte. Deze partij was voortgekomen uit de Political Education 
Groupp en de Teachers Economie and Cultural Association. De kern van deze 
politiekee partij werd gevormd door de ontwikkelde en goed opgeleide midden-
klassee van gekleurden en zwarten. De PNM legde de nadruk op zedelijke begin-
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selen,, discipline, wederzijds begrip, nationalisme en moderniteit. De grootste 
tegenpartijj  was de People's Democratie Party onder leiding van Bhadase Maraj. 
Dezee partij appelleerde vooral aan de gevoelens van de Indiërs453 in Trinidad. 
Ericc Williams voerde een politiek die was gericht op een multi-etnisch nationa-
lismee en solidariteit met de Derde Wereld, maar intern was zijn politiek vrij 
raciaall  gericht. De PDP werd beschuldigd van het behartigen van uitsluitend 
Hindoee belangen. Racistische gevoelens bleken sterker te zijn dan de interraciale 
solidariteitt die programmatisch door de PNM werd beleden. In september 1956 
behaaldee de PNM een verkiezmgsoverwinning en verwierf 13 van de 24 zetels 
inn de Wetgevende Raad. De PDP kreeg 5 zetels en de Trinidad Labour Party 2 
zetels.. Tussen 1956 en 1962 consolideerde de PNM haar macht en verenigde de 
oppositiee zich in de Democratic Labour Party (DLP). De houding van velen uit 
dee Creoolse middenklasse wordt verklaard door de heersende ideologie onder 
eenn deel van de zwarte intellectuelen en kleurlingen, die omschreven kan wor-
denn als "racial paramouncy". Volgens deze ideologie hebben mensen van ne-
groïdee afkomst in het Caraïbisch gebied een moreel recht op politiek leider-
schap,, op grond van hun numeriek overwicht en het feit dat zij in de geschiede-
niss van de regio meer geleden zouden hebben dan andere rassen. 
Inn de politiek hebben de Creolen dertig jaar lang gedomineerd (tot 1986). Deze 
dominantiee illustreerde de politieke tegenstellingen tussen Creolen en Indiërs. 
Well  was het streven erop gericht om te komen tot een nationale cultuur geba-
seerdd op de diverse culturele patronen van het land. De vrees van de Indiërs voor 
Creoolsee dominantie, was mede ingegeven door het feit dat Captain Cipriani, die 
alss de grondlegger van het Trinidadiaans nationalisme moet worden beschouwd, 
eenn Engelse taaltest wilde invoeren voor het verkrijgen van stemrecht. Het ini-
tiatieff  tot het verkrijgen van de staatkundige onafhankelijkheid kwam van de 
Creolen.. In de beleving van de East Indians in Trinidad was de PNM een 
People'ss Nigger Movement die de macht in Trinidad wilde overnemen. 
Dee staatkundige onafhankelijkheid was geen begerenswaardig doel in de ogen 
vann de Indiërs in Trinidad. Hun nationalisme had meer te maken met een reli-
gieuss reveil. In de jaren vijfti g vond het Hindostaanse cultuur en religieus natio-
nalismee zijn expressie in het bouwen van scholen, tempels, moskeeën en in het 
oprichtenn van verschillende religieuze organisaties zoals de Sanatan Dharma 
Mahaa Sabha en de Sunnat-ul-Jarnait Dit religieuze en culturele reveil leidde 
echterr juist tot een groot politiek-maatschappelijk sociaal isolement en segrega-
tiee van de Hindostanen. 

4533 De nazaten van de slaven worden in Suriname Creolen genoemd, terwijl ze in de Britse gebieden Africans, blacks 

off  Afro-Cariben genoemd worden. 
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733 Nationalistische ontwikkeling , partijvormin g en 
onafhankelijkheidd in Guyana 

Nett als in Suriname begon het politiek nationalisme in Guyana pas na de Twee-
dee Wereldoorlog vaste vormen aan te nemen. Voor de algemene verkiezingen 
vann 1946 organiseerde Cheddi Jagan, een in Amerika opgeleide tandarts, een 
aantall  jonge progressieve intellectuelen in Georgetown, in de Political Affairs 
Committeee (PAC). De meeste leden van de PAC huldigden een Marxistisch-
Leninistischee visie op de samenleving. De samenleving zou na de onaf-
hankelijkheidd zou worden georganiseerd op klassebasis, met de werkende mens 
alss voorhoede. De doelstellingen van dit Comité lagen vooral op het gebied van 
hett onderwijs. Ze wilden het onderwijs moderniseren en aanpassen aan de be-
hoeftee van de Guyanese samenleving. 
Inn 1950 sloot Forbes Burnham, een jonge advocaat, zich bij deze groep aan. Met 
hett oog op de constitutionele veranderingen werd dit Comité door Jagan en 
Burnhamm omgezet in de People's Progressive Party (PPP). Dit was een ontwik-
kelingg die uniek te noemen is in andere multi-etnische samenlevingen in het 
Caraïbischh gebied namelijk: een politiekvoering, waarbij Hindostanen en Creo-
lenn gezamenlijk in één partij de constitutionele veranderingen probeerden af te 
dwingen.. Ze organiseerden afdelingen in de dorpen en probeerden de verschil-
lendee bevolkingsgroepen, met name Creolen en Hindostanen te mobiliseren. In 
19533 werden belangrijke constitutionele veranderingen ingevoerd. In de nieuwe 
constitutiee werd een House of Assembly opgenomen, bestaande uit 27 leden, 
waarvann 24 rechtstreeks gekozen konden worden. 
Bijj  de daarop volgende verkiezingen van 1953 won de PPP met overweldigende 
meerderheid,, ze behaalde 18 zetels en 51% van de stemmen. De PPP eiste on-
middellijkee en volledige onafhankelijkheid en propageerde nationalistische doel-
stellingen.. Nog geen zes maanden na de verkiezingsoverwirining werd de PPP-
regeringg naar huis gestuurd. De Britse onderzoekscommissie, de Robertson 
Commission,, concludeerde dat de meeste prominente leiders van de PPP, met 
namee Cheddi Jagan en zijn vrouw Janet Jagan "unrestricted accepted the classi-
calcal communist doctrines of Marx and Lenin and were supporters of most mo-
derndern communist movements ". 
Forbess Burnham zou wel een socialist zijn, maar geen communist. Er werd een 
interim-regeringg gevormd die tot 1957 aan de macht zou blijven. In deze periode 
ontstondd de verwijdering tussen Forbes Burnham en Cheddi Jagan. Deze verwij-
deringg veroorzaakte ook een scheuring in de eenheidspartij, de PPP en in de 
nationalistischee beweging, hetgeen tot gevolg had dat de verdere politieke par-
tijvormingg langs etnische lijnen ging lopen. Deze tweespalt had naast ideologi-
schee ook etnische achtergronden. De aanhangers van Jagan hadden problemen 
mett het feit dat Burnham niet onvoorwaardelijk wilde uitgaan van de marxis-
tischee doctrines en dat hij de onafhankelijkheidsbeweging van Guyana niet zag 
alss onderdeel van een internationale beweging van alle gekoloniseerde volken 
gerichtt tegen het imperialisme. Zij vonden dat Burnham een opportunistische 
houdingg aannam, en teveel aan de leiband liep van de Creoolse middenklasse, 
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diee geen vertrouwen had in de Hindostaan Jagan. Een ander geschilpunt was de 
kwestiee van de Caraïbisch Federatie. Burnham was een voorstander van deel-
namee aan de Caraïbisch Federatie, terwijl Jagan die afwees. Jagan was hier te-
genn omdat hij van oordeel was dat deelname aan de Caraïbisch Federatie, zonder 
datt de onafhankelijkheid was gerealiseerd, de bijdrage van de onafhankelijksbe-
wegingg van Guyana aan de internationale strijd tegen het imperialisme zou 
schaden.. Als gevolg van deze breuk richtte Burnham in 1960 het People's Na-
tionaltional Congress (PNC) op, dat haar leden vooral onder de Creolen had. Hiermee 
wass de breuk compleet en werd de politiek gedomineerd door etnische tegen-
stellingen.. In 1960 richtte de zakenman van Portugese afkomst Peter d'Aguiar, 
eenn nieuwe derde partij op, de United Force (UF). Deze partij was anti-commu-
nistischh en anti-socialistisch en tegen het radicalisme van de PPP en de PNC. 
"The"The U.F. was immediately perceived as a white men's party organized to de-

fendfend the status quo" (Desprès, 1976:7). In oktober 1962 begon de Britse over-
heidd gesprekken met leiders van de grootste politieke partijen over de onafhan-
kelijkheid.. Deze conferenties verliepen in een moeizame sfeer. Jagan eiste dat er 
vóórr de onafhankelijkheid nieuwe verkiezingen op basis van evenredige verte-
genwoordigingg zouden worden gehouden. Ondanks deze bezwaren ging de Brit-
see overheid door met de besprekingen over de onafhankelijkheid. Tussen 1962 
enn 1964 vonden er ernstige botsingen plaats tussen Hindostanen en Creolen. De 
PNCC kwam in 1964 aan de macht na een serie ernstige onlusten in Georgetown 
enn in dorpen op het platteland. De voorbereiding op de onafhankelijkheid werd 
doorr Jagan en zijn medestanders geboycot. De Britse troepen bleven aanwezig 
omm de orde en rust te handhaven. 

Inn de ontwikkeling van het Guyanees nationalisme kunnen drie fasen worden 
onderscheidenn (Desprès, 1967). In de eerste fase tussen 1940 en 1953 ontstond 
eenn algemene nationalistische beweging, die alle lagen en etnische groepen om-
vattee en gericht was op het bereiken van nationalistische doelen. In de tweede 
fase,, tussen 1953 en 1957, begon dit eenheidsfront barsten te vertonen, om ten-
slottee volkomen uiteen te vallen. Tussen 1957 en 1961 ontstonden gescheiden 
bewegingenn i.e. politieke partijen op etnische basis. De tegenstellingen en con-
frontatiesfrontaties tussen deze twee groepen leidden bij de onafhankelijkheid van Guy-
anaa tot bloedige taferelen, rellen en politieke acties. Naar aanleiding van deze 
onlustenn verzocht Burnham de Internationale Commissie van Juristen een onder-
zoekk in te stellen en aanbevelingen te doen om orde en rust te herstellen. De 
Commissiee concludeerde in haar rapport van 30 september 1965 dat de onaf-
hankelijkheidd een noodzakelijke voorwaarde was voor natievorming en self-
reliance. . 

7.44 Nationalistische ontwikkeling , partijvormin g en 
onafhankelijkheidd in Jamaica 

Hett jaar 1938 kan gezien worden als een belangrijke demarcatielijn in de poli-
tieketieke geschiedenis van Jamaica. In mei en juni van dat jaar werd Jamaica be-
heerstt door stakingen, rebellie, demonstraties en repressieve acties van de politie 
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enn Britse militairen (Post, 1978). Het gevolg hiervan was dat er organisaties, 
i.e.. vakbonden, ontstonden om de wensen van burgers te kunnen bundelen en in 
actiee om te zetten. Aanvankelijk heeft Marcus Garvey geprobeerd om een zwar-
tee politieke partij op te richten, hetgeen werd bemoeilijkt en uiteindelijk onmo-
gelijkk gemaakt door de heersende elite. Het huidige tweepartijensysteem in Ja-
maicaa is het resultaat van de rivaliteit tussen twee neven die de politieke arena 
meerr dan vijfentwintig jaar hebben beheerst: Sir William Alexander Bustamente 
(voormaligee premier) en de toenmalige leider van de oppositie Norman Wa-
shingtonn Manley. Ze richtten elk een politieke partij op. De PNP (People's Nati-
onall  Party) werd in 1938 opgericht door Manley, een jurist die in Oxford gestu-
deerdd had. Hij stond een gematigd socialisme voor naar het model van de Britse 
Labourr Party. Deze partij was voorstander van self-government dat moest leiden 
tott onafhankelijkheid. Ze vond haar basis in de massaorganisaties zoals de vak-
bonden.. In 1938 richtte ook Bustamente zijn eigen vakbond op, de Industrial 
Tradee Union, waaruit de Jamaica Labour Party (JLP) is ontstaan. "'The JLP, 
defendeddefended the virtues of free enterprise, did not support structural changes in the 
societysociety and economy. And merely promised better living conditions for the work-
inging class and the peasantry while symbolically championing the cause of the 
sociallysocially oppressed" (Stone, 1983:51). Tot 1955 was Bustamente premier van 
Jamaica.. In dat jaar verloor JLP de verkiezingen en werd Manley premier. De 
PNPP legde zich toe op economische hervormingen en bevorderde buitenlandse 
enn binnenlandse investeringen. "The PNP was the more radical of the two popu-
listlist forces, it advocates state control of the economy, cooperatives, greater 
democratizationdemocratization of the political system, a more explicit nationalist position, and 
socialistsocialist ideas geared to popularize egalitarianism" (Stone, 1983:48). Beide 
partijenn hadden een leider afkomstig uit de middenklasse en met een goede op-
leidingg in het buitenland. Ze waren ook beide gelieerd aan sterke vakbonden en 
kondenn daardoor steunen op een krachtige achterban van arbeiders. Bij de ver-
kiezingenn van 1959 kwam de PNP weer aan de macht. 
Echterr kort na deze machtsovername, keerde het tij . De economie maakte een 
ernstigee recessie door en de Caraïbisch Federatie, die door de PNP werd onder-
steund,, werd in een referendum afgewezen, waardoor het aanzien van de JLP 
steeg.. Bij de onafhankelijkheid werd Bustamente, die werd gezien als "a 
Queen'ss man", de eerste premier van het onafhankelijke Jamaica De JLP had de 
grootstee aanhang in de rurale gebieden, terwijl de PNP werd gesteund door de 
middenklassee en de geschoolde werknemers in de steden. De arme stedelijke 
arbeiderss stemden afwisselend op de JLP en de PNP. 
Mett de jaren werd de ideologische afstand tussen deze partijen kleiner, maar de 
PNPP bleef iets meer ter linker zijde, terwijl de JLP zich vooral richtte op interne 
aangelegenheden.. "The PNP represented a coalition of members of the middle-
classclass intelligentsia which put the issue of self-government on the agenda and 

4544 Ken Post. Arise Ye Starvelings. The Jamaican Labour  Rebellion of 1938 and its aftermath. The Hague, 1978. 
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attemptedattempted to politicize the masses around commitment to local management of 
thethe state and a nationalist political identity. The JLP does not represent a na-
tionalisttionalist force but a trade union party working on behalf of the working class 
andand the poor peasants" (Stone, 1983:47). De hoge verwachtingen over de eco-
nomischee vooruitgang die er bestonden bij de bevolking en de politieke leiders 
overr de periode na de onafhankelijkheid van Jamaica kwamen niet uit. 
Inn de jaren zestig steeg de werkloosheid tot 20% van de beroepsbevolking. Er 
vondd op grote schaal emigratie plaats naar de Verenigde Staten en Canada. 
Mensenn van het platteland trokken naar de slums van Kingston. "The black man 
remainedremained near the bottom of the national hierarchy; the black woman was yet 
anotheranother step down " (Kaufman, 1985:44). Deze verpaupering vormde een van de 
oorzakenn voor het ontstaan van de Rastafari-beweging. Ook de Black-
Powerbewegingg kon door deze omstandigheden wortel schieten. Black-power 
werdd vaak vertaald in termen van rationalisatie van buitenlandse bezittingen en 
hett creëren van black-enterpreneurship. De maatschappelijke tegenstellingen in 
Jamaicaa waren groot. "Jamaica was a society not only with strong class divi-
sionssions but with a strong racial stratification paralleling class division what Rex 
NettlefordNettleford calls the blackness of Jamaican poverty" (Kaufman, 1985:231). 

7.55 Een vergelijking : Suriname en de Britse gebieden 

Inn de vorige paragrafen is een korte schets gegeven van het ontstaan en de ont-
wikkelingg van politieke partijen in het kader van de staatkundige onafhankelijk-
heidd in drie voormalige Britse gebieden. De staatkundige zelfstandigheid werd 
rondd 1960 in die landen een feit. Suriname verwierf de staatkundige onafhanke-
lijkheidd in 1975. 

Inn de volgende paragrafen vergelijk ik de nationalistische beweging in Suriname 
mett die in drie Brits-Caraïbisch gebieden. Het is van belang om vooraf te expli-
citerenn op welke aspecten de vergelijking zal plaatsvinden. 
Opp de eerste plaats zal aandacht worden besteed aan het (de-)kolonisatiebeleid 
vann de moederlanden, omdat het te verwachten is dat dit beleid van invloed is op 
dee aard van de nationalistische bewegingen. Zo zal een repressief beleid eerder 
gewelddadigee nationalistische acties uitlokken dan een beleid dat gericht is op 
overlegg en samenwerking. 
Opp de tweede plaats zal nagegaan worden in welke periode de nationalistische 
bewegingenn zich hebben ontwikkeld. In veel landen is in de periode na de 
Tweedee Wereldoorlog het nationalisme tot wasdom gekomen, maar de wortels 
hiervann liggen vaak verder terug in de geschiedenis. 
Opp de derde plaats zal worden onderzocht onder welke groepen de nationalisti-
schee bewegingen hun aanhang rekruteerden en wat de achtergrond van hun lei-
derss was. Kwam de aanhang uit de arbeidersklasse of de middenklasse? Welke 
roll  speelden de intellectuelen in het proces van staatkundige onafhankelijkheid? 
Opp de vierde plaats zal worden nagegaan welke reacties het nationalisme zowel 
internn als extern opriep. In de periode van de koude oorlog werden nationalisti-
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schee bewegingen al gauw als communistisch bestempeld om een alibi te ver-
schaffenn om repressief te kunnen optreden. Tenslotte zal worden ingegaan op 
hett leiderschap en de kadervorming van de nationalistische bewegingen in de 
verschillendee landen. 
Resumerendd kan gesteld worden dat de volgende vijf punten in de vergelijking 
zullenn worden betrokken: 

 het (de-)kolonisatiebeleid van de moederlanden: Nederland en Engeland; 
 de periodisering van nationalistische ontwikkeling; 
 de kenmerken van de aanhangers van de nationalistische beweging; 
 de reacties op het nationalisme: intern en extern; 
 leiderschap, kader- en partij vorming van de nationalistische beweging. 

7.5.11 Het (de-)kolonisatiebeleid van de moederlanden: Nederland en 
Engeland d 

Nationalismee in de landen van de Derde Wereld is een reactie geweest op het 
koloniaall  beleid (Zürcher, 1970; Worsley, 1977; Coakley, 1992; Breuilly, 1993). 
Dee wijze waarop de koloniale mogendheden hun belangen hebben veilig gesteld 
enn verdedigd, heeft mede de aard en vorm van het nationalisme in de koloniën 
bepaaldd (Grimal, 1978; von Albertini, 1982). In sommige gevallen (Mozambi-
que,, Algerije, Kongo, Indonesië) is het dekolonisatieproces met veel geweld 
gepaardd gegaan, Noch in Suriname, noch in de hier besproken Britse Caraïben, 
kann echter gesproken worden van extreem politiek geweld in het dekolonisatie-
process van kolonisator tegen gekoloniseerden en omgekeerd. 
Inn zowel de Britse Caraïben als in Suriname was de politieke ontwikkeling ge-
richtt op geleidelijke veranderingen en niet op een radicale omwenteling. 
Hett is opvallend dat hoewel Suriname door het Statuut in 1954 autonomie ver-
kreeg,, eerder dan de overige gebieden in de Caraïbische regio, deze gebieden 
tochh nog voor Suriname onafhankelijk werden. De vraag rijst hoe dat zo gelopen 
is. . 
Dee West-Indische Federatie had een zwakke structuur en viel spoedig uit elkaar 
omdatt de samenwerking op politiek-economisch gebied maar niet van de grond 
wildee komen. Engeland had deze Federatie gezien als een middel om van haar 
kolomenn in de West af te komen. Met het uiteenvallen van deze Federatie lag de 
wegg naar staatkundige onafhankelijkheid voor de verschillende landen open. 
Zoalss reeds is aangegeven, ging Engeland rond 1921 ermee akkoord om een opi-
niepeilingg te houden onder leiding van Major Wood als voorloper op constituti-
onelee veranderingen (Hintzen, 1989:31; Klinkers, 1999:274). Wood onderzocht 
hett verlangen naar grotere representatie en kwam tot de conclusie dat: "the de-
mandmand for representative government arose because of the stimulation of demo-
craticcratic sentiment as a result of World War I, the spread of education and the con-
sequentsequent rise of a native intelligentia, and the return of army personnel from 
abroadabroad at the end of the war". Hij stelde voorts: "the whole history of the Afri-
cancan population of the West Indies inevitable draws them towards representative 
institutionsinstitutions fashioned after the British model" (Malik, 1971:70). Wood verwierp 
echterr de eis voor volledige representatieve vertegenwoordiging vanwege, wat 
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hijj  beschouwde als de politieke onderontwikkeling van de Britse kolonies, de 
grotee culturele en raciale verschillen en de afwezigheid van een klasse met vol-
doendee tijd om actief deel te nemen aan het politieke leven. Hij was van mening 
datt een representatieve vertegenwoordiging extra moeilijk zou zijn door de af-
wezigheidd van een "homogeneous public opinion" en omdat de samenleving 
"was"was divided into all kinds of groups which have very few relations with one 
another"another" (Malik, 1971:71). De Britse regering probeerde van de Brits West-
Indischee eilanden een Federatie te maken om zodoende met een groter en meer 
levensvatbaree eenheid te kunnen onderhandelen. 
Opp 3 januari 1958 kwam de West-Indische Federatie tot stand (zonder deelname 
vann Guyana), die echter geen lang leven beschoren was. Jamaica en Trinidad 
trokkenn zich als eerste terug uit de Federatie. De leiders konden het over cruciale 
zakenn op politiek-economisch gebied, zoals het heffen van een regionale belas-
ting,, niet eens worden. 
"The"The Federation sprang primarily from anti-colonial sentiment and a wish for 
independence,independence, rather than from a positive desire for unity. Its failure resulted 
fromfrom a variety of causes: inadequate finances, uneven economics and political 
developmentdevelopment in the constituent units, the clashing personalities of its chief ar-
chitects,chitects, and above all from a lack of any positive fellow-feeling among its scat-
teredtered peoples" (Wallace, 1977:221). Niet lang na de oprichting viel de West-
Indischee Federatie dan ook uiteen. De verschillende deelnemers opteerden voor 
dee eigen staatkundige onafhankelijkheid, die ze ook spoedig daarna verwierven. 
Ookk in Nederland werd op verzoek van minister Logemann van Overzeese 
Rijksdelenn in 1945 een commissie, onder voorzitterschap van De Niet, geïnstal-
leerdd om te rapporteren over de wensen en meningen over staatkundige her-
vormingenn (Klinkers, 1999:93).455 

Inn een interview met schrijver dezes op 28 februari 1995 gaf Gessel aan dat hij 
alss onderwijzer in Nickerie twee formulieren had ingevuld waarin hij voor de 
dominion-statuss pleitte. De bevindingen van de commissie vormden de grond-
slagg voor het organiseren van de eerste Rondetafelconferentie in 1948. Deze 
RTCC leidde tot een wijziging van de Staatsregelingen die gedeeltelijke autono-
miee voor Suriname mogelijk maakte en algemeen kiesrecht invoerde. In 1950 
kwamm de Interimregeling tot stand als een tussenoplossing op basis van de re-
solutiess van de eerste RTC (Mitrasing, 1959; Klinkers, 1999; Meel, 1999). In 
februarii  1950 kwam een schets van een Statuut gereed, waarin er sprake was van 
eenn samenwerkingsrelatie en volledige autonomie in binnenlandse aangelegen-
heden.. Deze schets ontmoette veel bezwaren van Surinaamse zijde, waarop die 
inn juni 1950 een eigen ontwerp Statuut presenteerde. In december 1954 werd het 
Statuutt van kracht. Een belangrijk punt van Surinaamse zijde was het recht van 
secessiee dat niet in het Statuut was opgenomen. Voor de Surinaamse delegatie 

4555 De commissie De Niet rapporteerde in 1946 dat vrijwe l alle ondervraagden ernaar  streefden dat Suriname een 
gelijkwaardi gg partner  werd binnen het koninkrijksverband . Slechts enkelen waren voorstander  van verregaande 
hervormingenn zoals de dominionstatus of onafhankelijkheid-
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wass het Statuut geen "eeuwig edict" (opgenomen in artikel 55 van het Statuut), 
maarr een stap op weg naar onafhankelijkheid. Van Nederlandse zijde werd het 
rechtt van secessie als een tijdbom onder het Statuut gezien, waarvan men niet 
wistt wanneer die tot ontploffing zou komen. Van die zijde bestond er geen be-
hoeftee om het Statuut op korte termijn op te blazen. Het Statuut begon na ver-
loopp van tijd, rond 1960, op twee punten te knellen. Op de eerste plaats het bui-
tenlandss beleid van Nederland, waarop Suriname geen enkele invloed had. Dit 
werdd pijnlij k duidelijk in de standpunten die Nederland in de Verenigde Naties 
toenn innam over het apartheidsbeleid in Zuid-Afrika.456 Later zou ook de lands-
verdedigingg een factor vormen, toen Nederland niet in actie wenste te komen bij 
dee grensincidenten tussen Suriname en Guyana. De derde Rondetafelconferentie 
diee in 1961 werd belegd, had tot doel om Suriname meer armslag te geven in 
buitenlandsee aangelegenheden. De Nederlandse regering had evenwel geen be-
hoeftee aan een dergelijke conferentie. Tussen de Surinaamse politieke partijen 
bestondd er ook geen overeenstemming over de te bereiken doelen. De VHP-lei-
derr Lachmon beloofde zijn achterban dat hij niet zou streven naar onafhankelijk-
heid,, terwijl de NPS bij monde van J. Pengel steeds fermer aandrong op staat-
kundigee onafhankelijkheid. 
Voorr de NPS was zelfstandigheid op buitenlands gebied een stap op weg naar 
staatkundigee onafhankelijkheid (Meel, 1999:348; Breeveld, 2000:224). Door de 
internee tegenstellingen in de Surinaamse delegatie konden de Nederlanders het 
beenn stijf houden en werd de conferentie in feite een mislukking. Nederland had 
geenn behoefte om wijzigingen aan te brengen in de status-quo (Meel, 1999:399). 
Hett mislukken van deze Rondetafelconferentie was voor de nationalisten in Su-
rinamee mede het sein om een politieke partij op te richten om met meer kracht 
enn beter georganiseerd hun doelstelling, de staatkundige onafhankelijkheid van 
Surinamee te kunnen verwezenlijken. 
Waardoorr kwam er een omslag in de Nederlandse opvattingen aangaande de 
onafhankelijkheidd van Suriname? Hiervoor zijn naar mijn mening twee redenen 
aann te geven. 
Opp de eerste plaats de arbeidsonlusten op Curacao van 30 mei 1969, waarbij 
Nederlandsee mariniers moesten worden ingezet om de orde te herstellen.457 De 
Nederlandsee regering vreesde in de toekomst ook in Suriname te zullen worden 
geconfronteerdd met dergelijke onlusten, waardoor ze in een koloniale oorlog zou 
wordenn verwikkeld. 

4566 Zie hierover  uitgebreid P. Meel. Tussen autonomie en onafhankelijkheid, Nederlands Surinaamse betrekkingen 
1954-1961,, 1999, met name hoofdstuk VI: De Rondetafelconferentie van 1961 en Peter  Meel. De 
Rondetafelconferentiee van 1961. Nederland en Suriname in het spanningsveld van vrijheid , gelijkwaardigheid en 
gebondenheid.. Tijdschrif t voor  geschiedenis, 111 (1998) 411-432 en H. Breeveld, Jopie Pengel 1916-1970, Leven 
enn werk van een Surinaamse politicus, 2000, p. 217*228. 

4577 Zie hierover  ook: Jan Jansen van Galen. Het Suriname-Syndroom, Amsterdam, 2001 en Gert Oostindie en Inge 
Klinkers .. Knellende Koninkrijksbanden . Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, deel U, 
p.. 115. Amsterdam, 2001. 
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Dee tweede reden was de wassende stroom van migranten uit Suriname die in 
Nederlandd voor steeds grotere spanningen zorgden (Schuster, 1999:115-164).458 

Oostindiee en Klinkers (2001:115-118) noemen als belangrijkste grond voor deze 
omslagg de veranderende opvattingen over "volledige dekolonisatie" in Neder-
land.. Deze lag volgens hen primair in de sfeer van het "rad der geschiedenis " 
enn de zorg om het imago van Nederland. De tijd was in Nederland rijp om het 
roerr om te gooien. In Keerpunt'72 gaven de progressieve partijen (PvdA, D'66 
enn PPR) aan dat als ze na de verkiezingen de regering mochten vormen, te zul-
lenn streven naar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.459 Ook in Suri-
namee was het tij gekeerd, doordat er in 1973 een coalitie werd gevormd met de 
nationalistischee partij de PNR en de NPS, PSV en KTPI, evenwel zonder de 
VHP,, die zich altijd tegen de onafhankelijkheid had verzet. Dit samengaan leid-
dee tot de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975. 

7.5.22 De periodisering van nationalistische bewegingen 
Voorr het Brits-Caraïbisch gebied wordt het jaar 1930, het begin van de arbeids-
onlusten,onlusten, gezien als het begin van het ontwakende nationalistische bewustzijn 
(Knight,, 1990). In Trinidad en Tobago begon het nationalisme manifest te wor-
denn met het optreden van captain Cipriani in 1930, die de arbeiders wist te mo-
biliseren. . 
Inn Suriname begon het politiek nationalisme met het optreden van Anton de 
Komm ook begin jaren dertig. Zijn programma had een antikoloniaal en anti-
imperialistischh karakter. Door de repressie van de koloniale overheid hebben 
zijnn ideeën niet geresulteerd in een brede beweging onder de bevolking. Een 
opmerkelijkk verschil in ontwikkeling is dat in Suriname aan het radicaal poli-
tiekee nationalisme na de Tweede Wereldoorlog een fase van cultureel nationa-
lismee is voorafgegaan. Het cultureel nationalisme was een respons op de kolo-
nialee cultuurpolitiek die gericht was op assimilatie van de Creoolse bevolking. 
Tegenn de gevolgen van deze assimilatiepolitiek trad verzet op. 
Inn de Brits-Caraïbische gebieden was er ook sprake van een cultureel nationa-
lisme,, dat echter anders dan in Suriname niet specifiek gericht was op het be-
houdd van de eigen taal en cultuur. Dit heeft wellicht te maken met de geslaagde 
taal-- en assimilatiepolitiek van Engeland. All e inwoners van de Caraïbische lan-
denn hebben het Engels als spreektaal. De oorspronkelijke talen zijn nagenoeg 
verdwenen.. Lewis (1983:239) verwoordt dit als volgt: "In the Caribbean, as 
elsewhere,elsewhere, the development of nationalism, and of nationalist sentiment, divides 
itselfitself into two distinguishable elements, although they are of necessity interre-
lated.lated. There is, in the first place, the growth of a cultural nationalism, of a con-

4588 J. Schuster. Poortwachters over immigranten. Het debat over immigratie in het naoorlogs Groot-Brittannie en 
Nederland.. Amsterdam, 1999. 

4599 In paragraaf 2. Suriname en de Nederlandse Antillen stond: 'Suriname en de Nederlandse Antillen worden binnen 

dee komende regeringsperiode d.w.z. voor eind 1976, onafhankelijk Voor 1975 wordt in overleg met beide landen 

dee wijze bepaald waarop dit zal gebeuren en zullen de nodige overgangsmaatregelen worden vastgesteld. 
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genesgenes of feelings, beliefs, and sentiments. Nearly always, it flourishes as literary 
expressions.expressions. There is, second, the process whereby cultural nationalism moves 
forwardforward to political nationalism and whereby it becomes clothed with all the 
paraphernaliaparaphernalia of the independent nation-state. The history of the Caribbean up 
toto 1960 is in large measure the history of those twin developments". Het cultu-
reell  nationalisme in de Brits-Caraïben richtte zich aanvankelijk op het expres-
sievee aspect van de cultuur (dans, zang, toneel) en vervolgens op vraagstukken 
vann de nationale identiteit (Nettleford, 1972: 1997). Het politiek nationalisme in 
Surinamee heeft zich langs twee lijnen ontwikkeld: een gematigd politiek natio-
nalismee dat streefde naar autonomie binnen het Koninkrijksverband en een radi-
caall  nationalisme dat streefde naar volledige onafhankelijkheid. De nationalisti-
schee bewegingen in het Brits-Caraïbisch gebied hebben op een eerder tijdstip 
dann Suriname de onafhankelijkheid weten te realiseren. Hoe is dit te verklaren? 
Mij nn vermoeden is dat, als gevolg van de grotere culturele en politieke homoge-
niteit,, er in de Brits-Caraïbische gebieden een groter en militant deel van de 
bevolkingg achter het onafhankelijkheidsstreven stond. Bovendien was de inter-
nationalee gemeenschap, met name de Verenigde Staten van Amerika, tegen elke 
vormm van koloniale of semi-koloniale verhoudingen na de Tweede Wereldoor-
log. . 
Inn Suriname was en is er sprake van grote verschillen in houding ten aanzien van 
dee onafhankelijkheid met name tussen de Creoolse en de Hindostaanse bevol-
kingsgroepen,, respectievelijk vertegenwoordigd in de politieke partijen de NPS 
enn de PNR en de VHP. Dit heeft ertoe geleid dat de onafhankelijkheid van Suri-
name,, onder het samenwerkingsverband van de NPS en de VHP zolang kon 
wordenn uitgesteld. Pas toen de VHP buiten de regering stond kon in 1975 de 
onafhankelijkheidd worden gerealiseerd. 

7.533 De kenmerken van de aanhangers van de nationalistische be-
wegingen n 

Surinamee lijkt , wat het multi-etnische karakter van de samenleving betreft, het 
meestt op Guyana en Trinidad en minder op Jamaica, waar huidskleur een be-
langrijkerr onderscheidende factor is dan etnische afkomst. In deze drie landen 
(Suriname,, Guyana en Trinidad) wordt het politieke leven beheerst door de twee 
grootstee etnische groepen: de Hindostanen en de Creolen. Deze multi-etniciteit 
heeftt belangrijke gevolgen voor de wijze waarop het nationalisme gestalte heeft 
gekregen.. De strijd tegen de koloniale overheersing heeft bijvoorbeeld in Guy-
anaa tijdelijk geleid tot politieke coalities tussen Hindostanen en Creolen, hetgeen 
uniekk is in het Caraïbisch gebied. In Suriname leidde het streven naar staatkun-
digee onafhankelijkheid tot etnische spanningen, mede vanwege het feit dat de 
schijnn aanwezig was dat dit streven een Creoolse aangelegenheid was. Noch in 
Surinamee noch in de genoemde landen is het ideaal van nationale integratie 
reedss volledig gerealiseerd. De ideologische tegenstellingen liepen vaak langs 
etnischee lijnen, hetgeen een complicerende factor is op weg naar natievorming. 
Nationalistischee bewegingen streven ernaar om de koloniale macht over te ne-
menn (Hintzen, 1989:28). Om dit te bereiken is het op de eerste plaats noodzake-
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lij kk dat er politieke leiders zijn om de bevolking te mobiliseren en te politiseren. 
Opp de tweede plaats moet er een nationalistische elite zijn die in staat is om de 
juridische,, administratieve en wetgevende macht van de koloniale mogendheid 
overr te nemen. Dit impliceert dat een nationalistische beweging over leden uit 
dee middenklasse moet beschikken om de macht tee kunnen overnemen. 
Volgenss Hintzen (1989:29) begon de nationalistische beweging in Guyana en 
Trinidadd vanuit de lagere volksklasse. De politieke leiders begonnen met het 
mobiliserenn van de arbeiders. Nadat de arbeiders gemobiliseerd waren, werd de 
arbeidersbewegingg getransformeerd tot een proto-nationalistische beweging. In 
dee jaren dertig begonnen de leiders van de arbeidersbeweging medezeggenschap 
inn het overheidsbestuur te eisen (Ryan, 1972:28-45). Door het mobiliseren van 
dee arbeiders werden de eisen voor staatkundige veranderingen kracht bijgezet 
Inn Suriname begon het politiek nationalisme onder leiding van Anton de Kom 
ookk in de jaren dertig. Hij kon evenwel geen aansluiting vinden bij de toen ge-
organiseerdee arbeiders maar wist wel de Hindostaanse en Javaanse contract-
arbeiderss te mobiliseren. Het ontbrak deze beweging aan mensen uit de ge-
schooldee middenklasse om de eisen voor staatkundige hervormingen verder uit 
tee dragen. De repressie van de koloniale overheid was zo groot, dat na de exter-
neringg van De Kom naar Nederland in 1933, dit politiek nationalisme niet tot 
wasdomm is gekomen. Het duurde tot na de Tweede Wereldoorlog voordat het 
politiekk nationalisme, in een gematigde vorm, wortel begon te schieten met de 
oprichtingg van politieke partijen op etnische en religieuze grondslag. In Guyana 
ondervondd het bereiken van de nationalistische doelen vertraging door de afzij-
digheidd van de zwakke en ongeïnteresseerde middenklasse (Hintzen, 1989:32). 
Dee rol en support van de vakbeweging zijn verschillend geweest in de genoemde 
landen.. Zo merkt Knight (1990:328) op: "Trinidad and Tobago as well as in 
GuyanaGuyana the dominant political parties, the People's National Movement in 
TrinidadTrinidad and the People National Congress in Guyana, have established their 
politicalpolitical dominance despite limited trade-union affiliation ". In Guyana hadden 
dee bonden die vooral de arbeiders in de suikerindustrie hadden gemobiliseerd, 
nauwee relaties met Cheddi Jagan. Ook in Jamaica was het vooral Bustamente 
diee de arbeiders vertegenwoordigde in de Industrial Trades Unions (Knight, 
1990:: 291). Zowel de NPS als de PNR hadden goede betrekkingen met delen 
vann de vakbeweging. De NPS onderhield goede contacten met de Moederbond, 
terwijll  de PNR nauw gelieerd was aan de vakcentrale C-47. In Suriname is spra-
kee geweest van een duidelijke support van de vakcentrales, C-47 en de Moeder-
bond,, voor de onafhankelijkheid van Suriname (Campbell, 1987:97). 
Inn nationalistische bewegingen is de rol van intellectuelen van belang om het 
nationalistischee gedachtengoed te formuleren en voor het voetlicht te brengen. 
Inn het Brits-Caraïbisch gebied blijken de intellectuelen een belangrijke rol ge-
speeldd te hebben in het ontwikkelen van de nationalistische ideologie (Hen-
nessy,, 1992). In vele geschriften (boeken, tijdschriften, pamfletten, kranten) 
hebbenn ze op intellectuele wijze, doch ook in voor de bevolking begrijpelijke 
taal,, over het nationalisme geschreven. Over dit Caraïbisch nationalisme is veel 
gepubliceerd.. Het Surinaams nationalisme bevond zich daarentegen in een in-
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tellectueell  vacuüm. Intellectuelen in Suriname hebben een beperkte of zelfs 
marginalee rol gespeeld in de publieke debatten over nationalisme.460 Er zijn 
weinigg publicaties of geschriften over de ideologie van het Surinaams nationa-
lismee verschenen. Van de hand van Bruma is een geschrift, getiteld "de opmars 
vann het nationalisme". Opvallend is dat over de inhoud hiervan in Suriname niet 
inn het openbaar is gediscussieerd. Ook zijn er geen schriftelijke reacties hierop 
bekend.. In het Brits-Caraïbisch gebied hadden de leiders zonder uitzondering 
hunn intellectuele vorming in het buitenland, Engeland of de Verenigde Staten 
vann Amerika genoten. Ze onderhielden contacten met de intellectuelen in het 
buitenland.. De nationalistische beweging in Suriname was echter intellectueel 
zwakk en internationaal relatief geïsoleerd, zowel van Nederlandse als van Ca-
raïbischee en Amerikaanse bronnen. 

7.5.44 De reacties op het nationalisme: intern en extern 
Hett nationalisme in de Derde Wereldlanden is een reactie geweest op het kolo-
niaall  beleid. Dit koloniaal beleid is in de verschillende landen niet steeds het-
zelfdee geweest. De reacties daarop verschilden navenant. Een veel voorkomende 
reactiee is geweest: repressie. Politieke leiders werden gevangen gezet, verban-
nen,, organisaties werden verboden en perscensuur moest verspreiding van idee-
enn tegengaan. De koloniale mogendheden probeerden ook coalities te sluiten 
mett de gematigde en zogenoemde weldenkende nationalisten om de radicalen de 
windd uit de zeilen te halen. 
Eenn optie die meestal pas later aan de orde kwam, als de nationalistische bewe-
gingg sterker was geworden, was om door middel van directe onderhandelingen 
dee posities van partijen vast te leggen. Meestal resulteerde dit laatste in een on-
afhankelijkheidsverklaringg met daaraan gekoppeld additionele regelingen. Noch 
inn de Britse Caraïben, noch in Suriname is een koloniale oorlog gevoerd. Enkele 
kleinee schermutselingen daargelaten, kan worden gezegd dat het dekolonisatie-
process in de genoemde landen betrekkelijk vreedzaam is verlopen. De dekoloni-
satiestrategiee was gericht op overleg en onderhandelen. Toch waren er ook in-
ternee spanningen. In Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago zijn er diverse 
schermutselingenn geweest met een duidelijk etnische achtergrond. In Trinidad 
hebbenn zich tussen de Creoolse en Hindostaanse bevolkingsgroep gelijksoortige 
spanningenn voorgedaan als in Suriname (Malik, 1971:97). "The East Indians, 
withwith a few exceptions, feared the rise of a Creole-dominated nationalist move-
mentment and the movement for constitutional reform. As a minority group they 
soughtsought shelter either in continuous colonial rule or through communal repre-
sentation".sentation". In Guyana zijn er zelfs hevige gevechten tussen de twee grootste 
bevolkingsgroepenn uitgebroken. In Suriname heeft deze spanning niet zo'n ge-
welddadigg karakter gehad en bleven de geweldsuitbarstingen beperkt tot beto-

4600 Dit geldt ook voor  de rol van de intellectuelen in de debatten over  de Afro-Surinaamse cultuur. H.E. Lamur, 2001, 
p.. 25. 
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gingenn en enkele brandstichtingen. De internationale bemoeienis met het deko-
lonisatieprocess in het Brits-Caraïbisch gebied was groter dan in Suriname. Met 
namee Engeland en Amerika waren bevreesd voor een communistisch brug-
genhoofdd in Guyana onder leiding van Cheddi Jagan. Het Caraïbische nationa-
lismee kan dan ook gekwalificeerd worden als antikoloniaal en anticommunis-
tisch.. Toen Jagan in 1953 aan het bewind kwam, is er militair ingegrepen door 
Engelandd en is de constitutie buiten werking gesteld. Hierna kwam zijn rivaal 
Forbess Burnham aan de macht, die het land naar de onafhankelijkheid leidde. 
"Relations"Relations among the American government, its British counterpart, and West 
IndianIndian nationalist movements were conducted against the backdrop of the chal-
lengelenge to colonial rule in other regions. The America's desire to maintain the 
CaribbeanCaribbean as its chasse-gardé. Jagan's removal also represented some compen-
sationsation for the loss of Cuba and provided an opportunity to demonstrate Ame-
rica'srica's vigor in preventing further encroachment upon its sphere of influence" 
(Fraser,, 1994:3).461 

Hett dekolonisatieproces van Suriname is in de Verenigde Naties vele malen 
onderwerpp van discussie geweest.462 De Verenigde Naties verklaarden dat de 
mogendheden,, die niet-zelfbesturende gebieden beheerden, de verplichting had-
denn om jaarlijks aan een speciale afdeling van het Secretariaat van de V.N. te 
rapporteren.. Nadat de Interim-regeling, die de weg naar volledige autonomie 
voorr Suriname opende, in werking was getreden, besloot Nederland de rappor-
tagee aan de Verenigde Naties stop te zetten. De Algemene Vergadering van de 
V.N.. besloot om in afwachting van de uitkomsten van de Rondetafelconferentie, 
Nederlandd uit te nodigen om de rapportage te hervatten. Ondanks het feit dat 
Nederlandd veel diplomatiek overleg voerde met de leden van de Verenigde Na-
tiess en Surinamers werden ingezet om de noodzaak en vrijwilligheid van deze 
regelingg voor het dekolonisatieproces te bepleiten, bleven vele leden van de 
V.N.. sceptisch en wantrouwend jegens deze regeling.463 De Nederlandse reacties 
opp het radicaal nationalisme waren overwegend negatief. Alleen de linkse par-
tijen,, de Communistische Partij Nederland (CPN) stond pal achter het streven 
naarr volledige zelfstandigheid. De regeringspartijen in Nederland wilden zaken 
doenn met de gematigde nationalisten in Suriname. Wat né. de Tweede Wereld-
oorlogg niet lukte met Indonesië, lukte nu wel met Suriname.464 Ook de invloed 
uitt de Verenigde Staten van Amerika op het dekolonisatieproces en de politieke 
leiderss in de Brits-Caraïbische landen is aanmerkelijk groter geweest dan in Su-

4611 C. Fraser. Ambivalent anti-colonialism. The United States and the Genesis of West Indian Independence, 1940-

1964.. Westport, 1994. 

4622 A. Spits. De internationale erkenning van de nieuwe status van Suriname en de Nederlandse Antillen. De Gids, 

1956,, afl. 119. p. 213-221 enP. Meel, 1999, p. 84-91. 

4633 In 1955 waren tijdens de Algemene Vergadering van de V.N., Minister-president J. Ferrier en H.C. van Ommeren, 

voorzitterr van de Staten van Suriname, aanwezig, die betoogden dat het Statuut volledig zelfbestuur in interne 

aangelegenhedenn voor Suriname inhield. 

4644 De rol van de Partij van de Arbeid (PvdA) in het dekolonisatieproces van Suriname is beschreven in J. Jansen van 

Galen.. Het Suriname Syndroom. De PvdA tussen Deo Haag en Paramaribo. Amsterdam, 2001. 
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riname.riname. Hierover merkt Fraser (1994:49) op: "Through correspondence to, and 
thethe circulation of published material in the islands, the United States was also a 
sourcesource of information and ideas to West Indians, Of particular importance was 
thethe growth of trade unions activity and the political activities of the labor 
movementmovement in the United States"'. 

7.5.55 Leiderschap, kader-, en partijvormin g van de nationalistische 
bewegingen n 

Dee nationalistische partijen in het Caraïbisch gebied hadden met elkaar gemeen 
datt ze streden voor staatkundige zelfstandigheid, economische self-reliance, 
socialee rechtvaardigheid. Bovendien verzetten ze zich tegen buitenlandse multi-
nationals,, die volgens hen gericht waren op economische uitbuiting. Politieke 
partijvormingg kwam in het Brits-Caraïbische gebied over het algemeen eerder 
tott stand dan in Suriname. Politieke bewustwording en de drang naar soeverei-
niteitt hebben zich daar eerder gemanifesteerd. Desondanks heeft de Surinaamse 
nationalistischee partij, de PNR, betrekkelijk weinig van doen gehad met deze 
partijen,, die een voorbeeldfunctie zouden kunnen hebben. De buitenlandse ori-
ëntatiee van de PNR was over het algemeen ook niet sterk. 
Breeveldd (2000:317-365) vergelijkt de leider van de Nationale Partij Suriname 
Johann Pengel, met enkele leiders uit het Caraïbisch gebied, te weten: Eric Willi -
amss van Trinidad and Tobago, Forbes Burnham van Guyana en Norman Manley 
vann Jamaica. Burnham en Williams hebben de onafhankelijkheid van hun land 
gerealiseerd,, en Bustamente voor Jamaica. Pengel heeft Suriname niet naar de 
onafhankelijkheidd kunnen leiden. ïn dit hoofdstuk gaat het om de vergelijking 
tussenn leiders van nationalistische bewegingen die de onafhankelijkheid hebben 
gerealiseerd. . 
Hoewell  Pengel leider was van de grootste Creoolse partij en het dan ook in de 
lij nn der verwachtingen lag dat de stoot naar onafhankelijkheid vanuit deze partij 
enn zijn leiding zou komen, moet geconstateerd worden dat hij deze stap niet 
durfdee te wagen, mede vanwege zijn bondgenootschap met Jagernath Lachmon 
vann de Hindostaanse VHP, die zich hiertegen verzette (Breeveld, 2000). 
Hett was zijn opvolger, Arron die samen met de nationalistische leider Bruma in 
hett coalitieverband met de PSV en de KTPI de onafhankelijkheid realiseerde. 
Inn tegenstelling tot de politieke leiders in het Brits Caraïbisch gebied had de 
nationalistischee PNR-leider slechts een kleine (Creoolse) achterban en zou al-
leenn niet in staat zijn geweest om de onafhankelijkheid te realiseren. De samen-
werkingg met de NPS was, om dit doel te bereiken, een dwingende noodzaak. In 
Trinidadd was de eerste nationalistische leider een blanke (Frans-Creool), die 
daarr geboren en getogen was en behoorde tot de middenklasse. In Guyana kwa-
menn de nationalistische leiders Jagan en Burnham ook uit de middenklasse en 
haddenn beiden in het buitenland gestudeerd. De nationalistische leider in Suri-
name,, E. Bruma, kwam eveneens uit een middenklasse, zijn vader was politie-
agentt en hij werd na het overlijden van zijn moeder, grootgebracht door de on-
derwijzersfamiliee Wijdenbosch. En ook hij heeft in het buitenland (Nederland) 
gestudeerd.. Deze nationalistische leiders hebben hun politieke idealen trachten 
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tee realiseren door middel van partijvorming. In Suriname werd de PNR in 1961 
opgerichtt in een periode dat het politieke krachtenveld reeds afgebakend was 
tussenn de VHP en de NPS, die respectievelijk de Hindostanen en de Creolen als 
achterbann hadden. 
Hett politieke partijwezen heeft zich in Suriname reeds van begin af aan ontwik-
keldd langs etnische lijnen. De leiders van de politieke partijen hadden hun ach-
terbann binnen bepaalde etnische groepen. In Guyana heeft zich eerst een een-
heidspartijj  ontwikkeld, die vervolgens uit elkaar viel langs etnische lijnen. In 
Trinidadd heeft de politieke partijvorming zich op dezelfde wijze ontwikkeld als 
inn Suriname. De ontwikkelde Creoolse mannen namen het voortouw om een 
politiekee partij op te richten. Een belangrijk verschil tussen de politieke partij -
vormingg in Trinidad en Guyana enerzijds en Suriname anderzijds is dat reeds in 
eenn vroeg stadium van de vorming van politieke partijen de ideologie van de 
'Verbroedering""  door Lachmon en Pengel is gepraktizeerd. Jagernath Lachmon, 
dee leider van de VHP, de partij met haar electoraat vooral onder de Hindostanen, 
heeftt deze etnische klippen weten te omzeilen. Hoewel deze partij ook bindin-
genn heeft met de religieuze organisatie als de Sanathan Dharm, heeft hij wel 
voorr gezorgd dat de partij niet volledig werd gedomineerd door de Brahmanen, 
maarr dat ook de lagere kasten in de partij hun zegje konden doen. Ook in Suri-
namee heeft de NPS, de partij met haar electoraat vooral onder de Creolen, de 
Moslimss weten te incorporeren. 
Naa het falen van de verbroederingspolitiek werden binnen de NPS verschillende 
presidiumss opgericht, die gekoppeld waren aan een etnische groep (Javaans Pre-
sidium,, Chinees Presidium, etc.).465 De verbroederingspolitiek, door Lachmon 
enn Pengel in de jaren 1958-1967 in praktijk gebracht, heeft noch in Trinidad 
nochh in Guyana opgeld gedaan. In Jamaica heeft de Hindostaanse bevolkings-
groepp geen eigen politieke partij opgericht. De Britse koloniën in de Caraïben 
werdenn in de jaren zestig onafhankelijk.466 In deze landen speelden, net als in 
Suriname,, de etnische tegenstellingen bij het verkrijgen van de onafhankelijk-
heidd een grote rol. Deze ervaringen werden in Suriname bekend en breed uitge-
metenn door de tegenstanders van de onafhankelijkheid. Het nationalisme in de 
Britsee Caraïben begon reeds vóór de Tweede Wereldoorlog. Bekend zijn de 
activiteitenn van Marcus Garvey, die ijverde voor het versterken van het zwart 
bewustzijnn van de negers. Aanvankelijk streefde de Engelse overheid naar een 
Federatiee van de Brits Caraïbisch landen. In 1958 kwam de West-Indische Fede-
ratiee tot stand (zonder deelname van Guyana), die echter geen lang leven be-
schorenn was. Jamaica en Trinidad trokken zich als eerste terug uit de Federatie. 

4655 S. Werners. Johan Adolf Pengel en de geest van zijn tijd . Paramaribo, 1998 en J. Breeveld. Pengel zijn leven en 
werk.. Amsterdam, 2000. 

4666 Trinida d in 1962, Jamaica in 1962, Barbados in 1965, Guyana in 1966 en Grenada en de Bahamas in 1974. 
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Dee Federatie viel uiteen omdat de grotere landen niet de lasten van de kleinere 
wildenn dragen. Bovendien voelden de Hindostanen zich niet thuis in de Federa-
tie,, die naar hun mening werd gedomineerd door de Creolen. Dit punt vormde 
ookk een belangrijk meningsverschil tussen Jagan en Burnham, waarbij Jagan 
geenn voorstander was van de aansluiting bij de Federatie. Als opvolger van de 
Federatiee werd de Caribbean Free Trade Association (CARIFTA) opgericht. 
Inn Suriname is de onafhankelijkheid gerealiseerd, zonder de VHP in de regering. 
Ditt heeft geleid tot politieke en maatschappelijke onrust in de samenleving. 
Dankzijj  het tactvol opereren van J. Lachmon hebben zich geen taferelen voorge-
daann vergelijkbaar met die in Guyana,467 

Lachmonn is steeds de man gebleven van het zoeken naar oplossingen en com-
promissen.. Hij heeft bij de behandeling van de Grondwet veel water in de wijn 
gedaann en er van afgezien obstructie te blijven voeren toen hij tot het inzicht was 
gekomenn dat de onafhankelijkheid onafwendbaar was. Ontegenzeglijk zijn de 
nationalistenn in Suriname onder leiding van Bruma de belangrijkste kracht ach-
terr de onafhankelijkheid geweest. Maar ook de rol van Arron van de NPS mag 
niett worden onderschat of gebagatelliseerd. In Guyana is de onafhankelijkheid 
consequentt geboycot door Cheddi Jagan, die niet bekend stond om zijn flexibili -
teitt en compromisgezindheid. De etnische tegenstellingen in Guyana werden 
hierdoorr verscherpt en deze periode heeft diepe wonden achtergelaten in de 
Guyanesee samenleving. In Trinidad en Tobago was het de charismatische dr. 
Ericc Williams, leider van de PNM, die de onafhankelijkheid realiseerde. 
Inn het Caraïbisch gebied zien we dat de politieke partijen rond personen worden 
georganiseerd.. Er is geen samenbindende ideologie maar een sterke persoon-
lijkheidd waaromheen de aanhang zich groepeert. In Guyana zijn het de People's 
Progressivee Party (PPP) die door Cheddi Jagan werd gedomineerd en de 
People'ss National Congress met Burnham als centrale figuur. 
Inn Trinidad en Tobago was de partij van Eric Williams de best georganiseerde. 
Hijj  benadrukte het cultureel pluralisme. Tot de verkiezingen van 1961 waren 
delenn van het bedrijfsleven bang voor een verdere radicalisering van de PNM en 
voorr het introduceren van het socialisme. Maar eenmaal aan de regeermacht 
werdenn de radicale ideeën terzijde geschoven, waardoor men het vertrouwen van 
dee zakenwereld herwon. Tegenstanders van deze partij bundelden zich in een 
oppositiee partij, de Democratie Labour Party (DLP). Deze partij was echter geen 
hechtee organisatie vanwege onderling rivaliserende leiders en subgroepen met 
hunn eigen loyaliteiten. De Moslims zagen de DLP meer als een Hindu partij en 
haddenn aansluiting gezocht bij de PNM. Ook door de sterke banden met de Sa-
natann Sabha, was de partij niet aantrekkelijk voor Hindostanen die Christen wa-
ren.. Ook kastetegenstellingen bleken een rol te spelen. 

4677 H. Ramsoedh. Tussen klassenstrijd en verbroederingspolitiek: bet politieke leiderschap van Jagan en Lachmon. 
OSO,, Tijdschrif t voor  Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur  en geschiedenis. 
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Inn vergelijking met de andere landen in het Caraïbisch gebied heeft Suriname 
vrijj  laat, pas in november 1975, de onafhankelijkheid verkregen. De Britse ko-
loniënn in de Caraïben werden in de jaren zestig onafhankelijk. 
Inn deze landen speelden, net als in Suriname, de etnische tegenstellingen bij het 
verkrijgenn van de onafhankelijkheid een grote rol. De etnische spanningen heb-
benn geleid tot bloedige rellen in Guyana Deze ervaringen werden in Suriname 
bekendd en breed uitgemeten door de tegenstanders van de onafhankelijkheid. De 
DLPP werd gezien als de partij waar de Brahmanen de eerste viool speelden. Na 
hett overlijden van Eric Williams, de charismatische leider en Minister-president, 
werdd de regeermacht overgenomen door de oppositiepartij onder leiding van 
Basdeoo Panday. 

7.66 Samenvatting 

Inn dit hoofdstuk zijn de nationalistische bewegingen in drie Brits-Caraïbische 
landenn vergeleken met de Surinaamse nationalistische beweging. 
Hierbijj  zijn vijf ijkpunten gebruikt voor de vergelijking. Deze zijn: 

 het dekolonisatiebeleid van de moederlanden: Engeland en Nederland; 
 de periodisering van de nationalistische ontwikkeling; 
 de kenmerken van de aanhangers van de nationalistische bewegingen; 
 de reacties op het nationalisme: intern en extern; 
 leiderschap, kader en partijvorming van de nationalistische beweging. 

Hett dekolonisatiebeleid van zowel Engeland als Nederlandd was erop gericht om 
doorr overleg en regelgeving de dekolonisatie te realiseren. Er was geen sprake 
vann repressieve acties om de nationalistische bewegingen te isoleren of mond-
doodd te maken. Dit betekende dat de nationalistische bewegingen in het Caraï-
bischh gebied (Jamaica, Trinidad en Tobago, Guyana en Suriname) zich vooral 
hebbenn toegelegd op het vreedzaam mobiliseren van hun achterban en het on-
derhandelenn met het moederland over de voorwaarden voor staatkundige onaf-
hankelijkheid.. In Guyana zijn de voorbereidingen op de onafhankelijkheid even-
well  niet zonder geweld verlopen. Cheddi Jagan die de verkiezingen had gewon-
nenn en een communist was, was voor zowel Engeland als Amerika niet accepta-
bell  als regeringsleider. Dit leidde tot een ingrijpen van Engeland en het afzetten 
vann Jagan. Zijn rivaal Forbes Burnham kwam aan de macht en riep kort daarna 
dee onafhankelijkheid uit. 
Hett politiek nationalisme begon in deze regio omstreeks 1930, de periode van de 
economischee recessie. In Suriname was het Anton de Kom die een anti-koloni-
alee en anti-imperialistische ideologie propageerde. In de Brits-Caraïbische lan-
denn waren vooral de vakbondsleiders actief, zoals Captain Cipriani, die zich te 
weerr stelden tegen het koloniaal beleid. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de 

4688 Trinida d in 1962, Jamaica in 1962, Barbados in 1965, Guyana in 1966 en Grenada en de Bahamas in 1974. 
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dekolonisatiee mede onder invloed van de Verenigde Staten van Amerika, in een 
stroomversnelling.. In het Brits-Caraïbisch gebied werd de West-Indische Fede-
ratiee als een belangrijke stap gezien in het dekolonisatieproces. Deze Federatie 
wass evenwel geen lang leven beschoren. De landen hadden meer belangstelling 
voorr hun eigen ontwikkeling en konden het niet eens worden over de gemeen-
schappelijkk zaken. Na het mislukken van deze Federatie stevenden, rond 1960, 
dee deelnemende partijen af op de onafhankelijkheid. In Suriname werd de in-
ternee autonomie met de afkondiging van het Statuut in 1954 bereikt. Het Statuut 
garandeerdee autonomie aan Suriname, met uitzondering van enkele gebieden 
zoalss het buitenlands beleid en de defensie. Het Statuut begon rond 1961 te knel-
len,, met name op het stuk van het buitenlands beleid. Tijdens de Rondetafelcon-
ferentiee van 1961 werden er geen wezenlijke veranderingen aangebracht. Mede 
doorr het mislukken van de conferentie richtten de Surinaamse nationalisten een 
politiekee partij op, de Partij van de Nationalistische Republiek. Deze partij 
streefdee naar de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Door een coalitie 
mett de NPS, KTPI en PSV, kon de onafhankelijkheid in 1975 gerealiseerd wor-
den.. Het nationalisme in Guyana en Trinidad begon vanuit de lagere volks-
klasse,, terwijl in Suriname in 1930 vooral de contractarbeiders (Javanen en Hin-
dostanen)) gemobiliseerd werden door Anton de Kom. In Suriname hield de mid-
denklassee zich aanvankelijk afzijdig van deze beweging. Het waren ook de in-
tellectuelentellectuelen in het Caraïbisch gebied die het gedachtengoed van het nationalisme 
wistenn uit te dragen. In Suriname evenwel was de intellectuele aanhang van het 
nationalisme,, behalve wellicht in de beginperioden van de oprichting van de 
PNR,, zeer gering. In tegenstelling tot de politieke leiders in het Brits Caraïbisch 
gebiedd had de nationalistische PNR slechts een zeer kleine (Creoolse) achterban. 
Omm de onafhankelijkheid te realiseren was het daarom noodzakelijk om met een 
grotee partij samen te werken. De PNR, onder leiding van Bruma, is de motor 
achterr het streven naar onafhankelijkheid geweest. De bijdragen van de andere 
partijen,, met name de NPS onder leiding van H. Arron, moet in dit kader echter 
niett worden onderschat 

Dee nationalistische bewegingen in het Brits-Caraïbisch gebied hadden een meer 
internationalee oriëntatie dan de meer geïsoleerd opererende PNR in Suriname. In 
ideologischh opzicht verschilden de leiders in het Brits-Caraïbisch gebied niet 
wezenlijkk van de nationalistische politieke leiders in Suriname. Men zou zelfs 
kunnenn spreken van een gebrek aan zuivere ideologische oriëntatie. Ze waren 
veeleerr pragmatisch georiënteerd, gericht op de oplossing van de concrete poli-
tiekee en economische problemen in het land (Breeveld, 2000:374). 
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