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8.. Het Surinaams nationalisme: een balans 

NationalismNationalism is the most important political ideology of the modern era. It is also the one on 
whichwhich there is the least agreement. 

J.J. Breuilly 

8.11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk wordt de balans opgemaakt van het Surinaams nationalisme. 
Eerstt wordt het Surinaams nationalisme getypeerd aan de hand van enkele crite-
ria,ria, vervolgens geef ik een recapitulatie en evaluatie van de antwoorden op de 
vragenn van de probleemstelling. De probleemstelling is beschreven in paragraaf 
1.2.. Uit deze centrale probleemstelling zijn deelvragen geformuleerd die betrek-
kingg hebben op het ontstaan van het Surinaams nationalisme, de maatschappe-
lijk ee reacties daarop en de bijdrage van het Surinaams nationalisme op vier ter-
reinen,, te weten: 

 op cultureel gebied; 
 op poliüek-staatkundig gebied; 
 op sociaal-economisch gebied; 
 in het proces van natievorming. 

Ookk is voor de analyse van het Surinaams nationalisme uitgegaan van de defini-
tiee van Dawa Norbu (1992) over het nationalisme in de Derde Wereld (zie para-
graaff  1.1). Hierin staat centraal de nationale eenheid, de versmelting van traditie 
enn ideologie in een crisissituatie, de nationale zelfstandigheid en het veranderen 
vann sociale, politieke en economische structuren. Voorts heb ik in navolging van 
Gellnerr (1983) het Surinaams nationalisme geanalyseerd als een politiek ver-
schijnsel.. Uitgaande van deze kijk- en analyserichting kan worden geconclu-
deerdd dat de nationale zelfstandigheid van Suriname als het hoofdthema van de 
nationalistenn kan worden aangemerkt. Het aspect van de nationale eenheid of 
natievormingg (zie paragraaf 8.6) is nog onvoltooid en heeft naar mijn mening 
ookk onvoldoende aandacht gekregen. Ook is het de nationalisten niet gelukt om 
blijvendee en structurele veranderingen aan te brengen in de interne sociale en 
economischee structuren. 
Nadatt de verschillende facetten van het Surinaams nationalisme in de voor-
gaandee hoofdstukken zijn geanalyseerd, kan geconstateerd worden dat dit natio-
nalismee twee te onderscheiden aspecten had, die niet geheel te scheiden waren: 
eenn cultureel aspect en een politiek aspect. Het cultureel aspect heeft vooral be-
trekkingg op de taal, de waardering van het eigene, het zelfrespect, de eigen-
waardee en identiteit van de gekoloniseerde en onderdrukte mens. Het politiek 
aspectt heeft betrekking op de staatkundige relatie met de kolonisator Nederland. 

4699 J. Breuilly . Reflections on Nationalism. In: Philosophy of the Social Sciences IS, 198S. p. 65. 
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Inn dit opzicht onderscheidde het Surinaams nationalisme zich niet van het na-
tionalismee in de rest van het Caraïbisch gebied. "In the Caribbean, as else-
where,where, the development of nationalism, and of nationalist sentiment, divides 
itselfitself into two distinguishable elements, although they are of necessity inter-
related.related. There is, in the first place, the growth of a cultural nationalism, of a 
congeriescongeries of feelings, beliefs, sentiments. Nearly always, it flourishes as literary 
expression. expression. 
ThereThere is, second, the process whereby cultural nationalism moves forward to 
politicalpolitical nationalism and whereby it becomes clothed with all the paraphernalia 
ofof the independent nation-state. The history of the Caribbean up to 1960 is in 
largelarge measure the history of those twin developments (Lewis, 1983:239). 
Binnenn het politiek aspect van het Surinaams nationalisme waren twee stromin-
genn te onderscheiden: de gematigde nationalisten, die streefden naar grotere 
autonomiee binnen het Koninkrijksverband, en de radicale nationalisten die 
streefdenn naar volledige onafhankelijkheid. Dit nationalisme was het gevolg van 
dee Nederlandse cultuurpolitiek, die assimilatie als doelstelling had, hetgeen 
leiddee tot onderdrukking van de Creoolse cultuuruitingen. Aanvankelijk wonnen 
dee gematigde nationalisten in politiek opzicht het pleit door de inwerkingtreding 
vann het Statuut der Nederlanden in 1954, dat grotere autonomie aan Suriname 
attribueerde. . 
Inn 1975 waren de radicale nationalisten weer aan zet met het realiseren van de 
staatkundigee onafhankelijkheid van Suriname. 

8.22 Een typering van het Surinaams nationalisme 

Nationalismee kan omschreven worden in termen van staats- en natievorming 
(Breuilly,, 1993; Smith, 1991). De staat is in een voortdurende dynamisch inte-
gratieprocess verwikkeld en staat onder voortdurende spanning door tegenkrach-
tenn die opkomen voor het belang van staatkundige (functionele en territoriale) 
machtsspreidingg en eerbiediging van maatschappelijke en culturele differentia-
tiess en menselijke individualiteit. Het midden van de twintigste eeuw kan wor-
denn beschouwd als de periode van de dekolonisatie van landen in de Derde We-
reldd met het nationalisme als ideologisch fundament. Nationalisme kan enerzijds 
eenn belangrijke integratieve kracht zijn, die in staat is om verschillende culturen 
tott een nationale eenheid in een staat te smeden, anderzijds kenmerkt het natio-
nalismee zich als een desintegratieve kracht, met name als de nadruk wordt ge-
legdd op etnische, culturele, taalkundige, of godsdienstige aspecten (Hooghe, 
1989).470 0 

Hett nationalisme in de Derde Wereld was emancipatorisch in die zin dat het zich 
verzettee tegen koloniale onderdrukking en overheersing. Het Surinaams natio-

4700 L. Hooghe. Separatisme. Conflicten tussen twee projecten voor natievorming. Een onderzoek op basis van drie 
succesvollee separatismen. (proefschrift). Leuven, 1989. 
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nalismee is een specimen van het emancipatorisch nationalisme van de Derde 
Wereld-landen.. Ik zal nu het Surinaams nationalisme nader typeren aan de hand 
vann een model. 
Mij nn typering van het Surinaamse nationalisme is gebaseerd op de classificatie 
vann Symmons-Symonolewicz472 en het model van Smith. Symmons-Symonole-
wiczz (1970:1) omschrijft nationalisme als een sociale beweging die streeft naar 
politiekee eenheid en staatkundige zelfstandigheid en het systeem omvat van 
socialee actie, ideologie, groepsbewustzijn en organisatie. In politiek opzicht 
vertonenn nationalistische bewegingen verschillende gezichten, die afhankelijk 
zijnn van de politiek-maatschappelijke, culturele en economische context waarin 
dezee bewegingen opereren. Het minimum programma van elke nationalistische 
bewegingg is volgens Symmons-Symonolewicz; "the aspiration towards a na-
tionaltional self-expression, toward the possibility of developing their own culture and 
languagelanguage ' 7 

Symmons-Symonolewiczz onderscheidt primair twee soorten nationalistische 
bewegingen:: minderheidsbewegingen en bevrijdingsbewegingen (minority mo-
vementsvements and liberation movements). Minority movements zijn primair gericht op 
zelfbescherming,, terwijl de "liberation movements are those which are capable 
ofof achieving the goal of independence or concieve themselves as being able to 
dodo so ". 
Binnenn de eerste categorie (minority movements) onderscheidt Symmons-
Symonolewiczz vervolgens twee typen: de perpetuative-segregative en de perpe-
tuative-pluralistictuative-pluralistic typen. Beide typen willen hun eigen culturele identiteit be-
houden,, maar de pluralistische type streeft ook naar civiele gelijkheid van haar 
leden.. Binnen de liberation movements worden, afhankelijk van de historische 
ontwikkeling,, verschillende vormen van nationalisme onderscheiden. Symmons-
Symonolewiczz onderscheidt binnen de liberation movements de volgende zes 
typen:: restorative, revivalist, ethnic, autonomist-secessionist, anti-colonialist en 
nativist.nativist. Ik zal geen omschrijvingen van alle typen bevrijdingsbewegingen ge-
ven.. De "restorative movement", definieert hij als "those which involve nations 
whosewhose independent existence was interrupted relatively recently and which 
managedmanaged to retain their social structures in a relatively intact form ". 
Dee laatste categorie de "nativist movements " represents really not modern na-
tionalismtionalism at all, but one of its most primitive components xenophobic tribalism ". 

4711 P. Meel heeft in een artikel : Towards a typology of Suriname Nationalism in: New West Indian Guide 72, p. 257-
2811 en in zijn dissertatie ook een typologie gepresenteerd die vooral gebaseerd is op het model van Smith. 
E.. Marshall 'Nationalisme en politieke machtsvorming in Suriname' Ia: OSO. Tijdschrif t voor  Surinaamse 
taalkunde,, letterkunde, cultuur  en geschiedenis. Themanummer Surinaamse politiek 1975-1998. jr g 18 (mei), 
1999. . 

4722 K. Symmons-Symonolewicz. National Movements: An attempt at a comparative typology. Comparative studies in 
societyy and history, an international quarterly, vol. 7,1964. p. 221-230. 

4733 K. Symmons-Symonolewicz. Nationalist Movements: A comparative view. Maplewood Press. Meadville. 1970, 
p.. 44. 
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Onderr de "anti-colonialist type " verstaat hij een bevrijdingsbeweging die streeft 
naarr staatkundige zelfstandigheid en het vormen van een natie door de koloniale 
machtt te verwerpen. Op grond van deze typologie kan het Surinaams nationa-
lismee worden ingedeeld in de hoofdcategorie "liberation movement". Immers 
hett Surinaams nationalisme was erop gericht de staatkundige zelfstandigheid te 
verwervenn en de nationalisten achtten zich in staat dat ook daarwerkelijk te rea-
liseren.. Binnen deze hoofdcategorie is er sprake van een "anti-colonialist"-be-
weging.. Het Surinaams nationalisme richtte zich immers primair tegen de bui-
tenlandsee i.e. Nederlandse koloniale culturele en politieke overheersing als het 
belangrijkstee obstakel voor staatkundige zelfstandigheid en natievorming. 
Eenn andere classificatie die gebruikt kan worden om het Surinaams nationalisme 
tee typeren is die van Smith (1983). Deze classificatie is door Meel (1998b) ge-
bruiktt om het Surinaams nationalisme te typeren. Smith onderscheidt twee 
hoofdtypen:: het territoriaal nationalisme en het etnisch nationalisme. Deze 
hoofdtypenn worden onderscheiden naar de wijze waarop ze zich vóór of né de 
staatkundigee onafhankelijkheid hebben gemanifesteerd. Territoriaal nationa-
lismee wordt door Smith gedefinieerd als bewegingen die het concept natie voor-
all  burgerlijk en territoriaal opvatten. 
Dee pre-onafhankelijkheidsbewegingen in het territoriaal nationalisme stellen 
zichh tot doel om de koloniale overheersers te verdrijven en een eigen natie-staat 
tee vormen. Smith spreekt hierr van antikoloniaal nationalisme. 
Dee post-onafhankelijkheidsbewegingen in het territoriaal nationalisme stellen 
zichh tot doel om multi-etnische groepen te integreren in een nieuwe politieke 
gemeenschapp en uit de oude koloniale staat een nieuwe gemeenschap te vormen. 
Smithh spreekt in dit verband van integratie-nationalisme. 
Etnischh nationalisme komt tot uitdrukking in bewegingen die het concept van de 
natiee etnisch en genealogisch opvatten. Etnische nationalisten in de pre-onaf-
hankelijkheidsbewegingenn zijn erop gericht zich af te scheiden van een grotere 
politiekee eenheid teneinde een nieuwe politiek cultureel homogene natie te vor-
men.. Dit nationalisme noemt Smith het afscheidings- en diaspora-nationalisme. 
Hett etnisch nationalisme in de post-onafhankelijkheidsbewegingen streeft ernaar 
omm etnische verwanten van buiten de eigen territoriale grenzen op te nemen in 
dee cultureel homogene natie-staat. Ze pogen dus een grotere cultureel-homogene 
natie-staatt te formeren door cultureel of etnische gelijksoortige groepen of naties 
samenn te voegen. Smith noemt dit het irredentistisch- en pan-nationalisme. Een 
essentieell  verschil tussen etnisch en territoriaal nationalisme is dat etnisch natio-
nalismee uitgaat van een bestaande homogene entiteit, een culturele eenheid, die 
alleenn nog een bepaald territoir ontbeert om een natie-staat te vestigen. Territori-
aall  nationalisten gaan niet uit van een homogene culturele entiteit; hun vertrek-
puntt is de territoriale eenheid waarbinnen een heterogene bevolking zich be-
vindt.. Het doel van het territoriaal nationalisme is het verwijderen van de kolo-
nialee machthebbers en het vestigen van een zelfstandige staat. 
Dee territoriaal nationalisten streven dus een politiek doel na, in tegenstelling tot 
dee etnisch nationalisten die een cultureel doel voor ogen hebben. 
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Schematischh geven we deze vier  typen van het nationalisme hieronder  weer: 

Vierr  typen van nationalisme 

Typee nationalisme 

Fase e 

Pre-onafhankelijkheid d 

Post-onafhankelijkheid d 

Etnischh nationalisme j Territoriaa l nationalisme 

Afscheidingg van groter  j Verdrijven van buitenlandse 
heterogeenn verband, gericht \ overheersers, gericht op 
opp homogene natie-staat \ vestigen van eigen staat 
Verenigenn van etnische | Heterogene etnische groepen 
verwantenn van buiten de j binnen een staatsverband 
grenzenn tot een grotere j integreren tot een natie-staat 
culturelee eenheid 

Toepassingg van dit model op het Surinaams nationalisme laat zien, dat dit natio-
nalismee getypeerd kan worden als behorende tot het territoriaa l nationalisme. 
Ookk Meel (1998b:268) concludeert: "Surinams nationalism is unmistakably an 
exampleexample of a terriorial nationalism" Op grond van het model van Symmons-
Symonolewiczz en Smith kan het Surinaams nationalisme dus getypeerd worden 
alss een bevrijdings/antikoloniaal nationalisme, gericht op de staatkundige onaf-
hankelijkheidd binnen een bepaald territoir. Het aspect van de antikoloniale be-
vrijdingsbewegingg is in de typologie van Meel niet terug te vinden. 
Hett concept van de natie Suriname is door de Surinaamse nationalisten altijd 
territoriaall  opgevat. 
Dee grenzen van de staat hebben nooit ter discussie gestaan. De Grondwet van 
19755 definieert het grondgebied niet en veronderstelt dat dit bekend is.474 De 
Surinaamsee nationalisten concentreerden zich vóór 1975 op de staatkundige 
zelfstandigheid,, waarbij de PNR als politieke partij de belangrijkste voorhoede 
partijj  was van dit streven. De politiek van de nationalisten was duidelijk anti-
koloniaall  en anti-imperialistisch. De PNR is de enige partij geweest die een dui-
delijkk nationalistische ideologie heeft verwoord en als zodanig uitgedragen. Het 
leidendd beginsel van deze partij was het "filosofisch nationalisme" dat verankerd 
wass in het "instinctieve nationalisme" en door scholing veredeld moest worden. 
Hett hoofdstreven van het Surinaams nationalisme was de vestiging van een zelf-
standigee staat, door het verwerven van de onafhankelijkheid. Ook in andere Ca-
raïbischh landen werd nationalisme vereenzelvigd met het bereiken van de staat-
kundigee onafhankelijkheid (Ryan, 1972; Knight, 1990). 

4744 In hoofdstuk 6 heb ik opgemerkt dat de precieze staatsgrenzen bij  de onafhankelijkheid van Suriname nog niet 

vaststondenn en een open einde vormden in de besprekingen tussen Suriname en Nederland. 
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833 Betekenis van het nationalisme op cultureel gebied 

Hett Surinaams nationalisme was in eerste aanleg een reactie op het koloniaal 
cultuurbeleid,, waarbij de taal en overige cultuuruitingen van de Creool werden 
onderdruktt of geridiculiseerd. De assimilatiepolitiek van de koloniale overheid 
hadd tot gevolg dat de Creool de eigen taal en cultuur, ja zelfs zichzelf ging min-
achten.. Deze koloniale politiek beoogde de Creoolse cultuur te ontdoen van 
Afrikaansee elementen en de Creool te vernederlandsen. De koloniale overheid 
heeftt deze assimilatiepolitiek niet in deze stringente vorm toegepast op de later 
aangekomenn immigranten.475 De impact van de assimilatiepolitiek op Hindosta-
nenn en Javanen was daardoor aanzienlijk geringer dan op Creolen. Dit had ge-
volgenn voor de wijze waarop de eigen cultuur werd beleefd. De Hindostanen en 
Javanenn kregen aanvankelijk alle ruimte om hun culturele eigenheid te behouden 
enn tot ontwikkeling te brengen. De kolonisator ging er van uit dat deze migran-
tenn slechts tijdelijk in Suriname zouden blijven. Toen dat niet het geval bleek, 
werdd de assimilatiepolitiek eveneens voor hen, via het onderwijs doorgevoerd. 
Hett verzet tegen de assimilatiepolitiek kwam dan ook als eerste uit de Creoolse 
bevolkingsgroep,, het deel van de Surinaamse bevolking dat zich door dit beleid 
miskendd en vernederd voelde. 
Hett meest markante succes dat kan worden toegeschreven aan de activiteiten 
vann de nationalisten in Wie Eegie Sanie, is het opwaarderen van de Creoolse 
cultuuruitingen,, met name het Sranantongo. Aanvankelijk had het Sranantongo 
eenn zeer lage status in de Surinaamse samenleving. Het spreken van deze taal 
werdd gezien als een teken van achterlijkheid en onontwikkeldheid. Het beleid 
vann de overheid was er zelfs op gericht deze taal geheel uit het onderwijs en 
daardoorr uit de samenleving te bannen. Door de inzet van de onderwijzers Julius 
Koenderss en Henny de Ziel (Trefossa) en het werk van Wie Eegie Sanie kreeg 
hett Sranantongo als taal meer status in de samenleving. Tijdens het bestuur van 
Brumaa als voorzitter van de AVROS werden voor het eerst voorlichtings- en 
educatievee programma's in het Sranantongo uitgezonden. Programma's in het 
Sranantongoo op radio en televisie zijn thans normaal, evenals het gebruik bij 
officiëlee toespraken en redevoeringen op politieke bijeenkomsten. Als een be-
langrijkk wapenfeit kan genoemd worden dat het tweede couplet van het Suri-
naamss volkslied door Trefossa in het Sranantongo is herschreven en door de 
Statenn van Suriname in 1959 is goedgekeurd. In 1960 werd de officiële spelling 
vann het Sranantongo vastgesteld. 
Dee nationalisten in Wie Eegie Sanie en de PNR zijn er echter te vanzelfsprekend 
vann uitgegaan dat de Creolen de dragers zijn van de Surinaamse cultuur. Ze 
hebbenn te weinig oog gehad voor de pluriformiteit van de samenleving en de 
daarbijj  behorende cultuuruitingen. Wel is geprobeerd om de andere bevolkings-

4755 H. Ramsoedh. De Nederlandse assimilatiepolitiek ia Suriname tussen 1863-1945. In: L. Gobardhan-Rambocus 
(eds).. De erfenis van de slavernij. Paramaribo 1995. 
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groepenn te winnen voor de nationalistische cultuuridealen. Echter met weinig 
succes.. Het nationalisme, zoals dat werd uitgedragen door Wie Eegie Sanie en 
dee andere daaraan gelieerde organisaties, is vaak verweten slechts een Creools 
nationalismee te representeren. Ik ben van oordeel dat dit verwijt onterecht is. De 
ideologiee van de nationalistische organisaties was gericht op alle bevolkings-
groepen.. Het is verklaarbaar dat het accent in eerste aanleg gelegd werd op de 
emancipatiee van het cultureel erfgoed van de Creolen, dat vanuit de assimilatie-
politiekk het sterkst was onderdrukt. Het is evenzeer verklaarbaar dat de nationa-
listischee sentimenten en daarna de ideologische fundering het eerst ontstond bij 
dee Creolen, die immers reeds langer in Suriname waren en geen banden meer 
haddenn met het land van oorsprong. 
Eersell  (1964) stelt zich de vraag wie de dragers zijn van het nationaal besef. Hij 
steltt dat onder de koloniale verhoudingen van vóór 1940, de Creolen de dragers 
warenn van een nationaal besef. De nationale uitspraken werden door Creolen 
geformuleerd.. "Misschien is het hierdoor dat de Creolen zich de Surinamers 
gingengingen noemen", stelt hij. Ryan (1972)476, die een onderzoek heeft verricht naar 
hett nationalisme in Trinidad en Tobago, constateert dat de belangrijkste blokka-
dess voor de nationalistische bewegingen de sterke bindingen op economisch, 
cultureell  en ideologisch gebied met Engeland waren. De geassimileerde mid-
denklassee die loyaal was aan de Engelse cultuurpolitiek, vormde een coalitie met 
dee Hindostanen om hervormingen te blokkeren. 
Inn Suriname heeft een soortgelijke ontwikkeling zich voorgedaan waarin de 
geassimileerdee middenklasse, in het kader van de Sticusa en haar werkarm het 
CCS,, met de Hindostanen een bondgenootschap sloot tot behoud van de Neder-
landsee cultuur in Suriname. 
Hett Surinaams nationalisme stelde zich tot doel "de veredeling van het eigene ". 
Watt dit "eigene" was, is nooit precies door de nationalisten gedefinieerd. In 
theoriee omvatte het eigene alles tussen de Atlantische Oceaan en het Toemak 
Hoemakgebergtee en tussen de Corantijn- en de Marowijnerivier. In de praktijk 
echterr konden de nationalisten zich niet ontdoen van het odium dat het alleen, of 
primairr om de Creoolse cultuur ging. Hoewel er van die zijde pogingen zijn 
gedaann om de overige etnische groepen bij de nationalistische activiteiten te 
betrekken,, moet geconstateerd worden dat zulks niet heeft geleid tot actieve 
participatiee van andere dan de Creoolse groep. Integendeel, hoe harder de natio-
nalistenn aan hen trokken, des te groter de weerstand werd om mee te doen. De 
activiteitenn van de nationalisten boezemden de andere bevolkingsgroepen, met 
namee de Hindostaanse groep, angst in. Men was bang dat de Creoolse cultuur 
dominantt zou worden en dat er geen ruimte meer zou zijn voor de cultuur van 
anderee groepen. Dit is gezien de politiek van verindisching die door Kielstra was 

4766 S.D. Ryan. (1992). Race and Nationalism in Trinidad and Tobago: a study of decolonization in a multi-racial 

society.. University of Toronto Press. Toronto and Buffalo, 1972. 
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gevoerd,, niet verwonderlijk. De bevolkingsgroepen zijn door deze politiek in 
belangrijkee mate in cultureel opzicht van elkaar vervreemd. 
Hett cultureel nationalisme is van betekenis geweest in het vormen van de Suri-
namer,, met name de Creolen, en in het ontwikkelen van respect en waardering 
voorr het eigene. De taal, het Sranantongo werd gezien als het medium bij uitstek 
omm de Surinamer te binden. Men kan het cultureel nationalisme zien als anti-
koloniaall  en als een vorm van integratienationalisme. De bedoelingen van Wie 
Eegiee Sanie waren erop gericht de culturen van de verschillende etnische groe-
penn samen te smeden tot één geïntegreerde cultuur. Bij dit proces, door Bruma 
hett horizontale assimilatieproces genoemd, zouden de culturen van alle samen-
stellendee delen van het volk worden gerespecteerd en bevorderd. Dit streven is 
niett gerealiseerd. Enerzijds waren de leiders van Wie Eegie Sanie zelfde gevan-
genenn van de eigen culturele achtergrond met alle beperkingen van dien, en an-
derzijdss stonden de andere etnische groepen onvoldoende open voor andere cul-
turelee symbolen en rituelen. 

8.44 Prelude op regeringsdeelname door  de nationalisten 

Tijdenss en direct na de Tweede Wereldoorlog kwam het politiek nationalisme in 
Surinamee tot bloei (Gowricharn, 1980; Heilbron, 1980; Ramsoedh, 1990). Door 
dee ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het nationaal politieke 
bewustzijnn van Surinamers versterkt. De Tweede Wereldoorlog is een belang-
rijkee demarcatielijn geweest in de politieke geschiedenis van Suriname. In dit 
opzichtt is de politieke geschiedenis van Suriname vergelijkbaar met die van vele 
landenn in de Derde Wereld, waar ook het nationalisme duidelijker vorm en in-
houdd kreeg tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De politieke elites in de ge-
koloniseerdee landen eisten op grond van het Atlantic Charter het recht op zelfbe-
schikkingg op. 
Inn het gehele Caraïbisch gebied zijn er in deze periode bewegingen geweest die 
dee roep om politieke zelfstandigheid en onafhankelijkheid hebben gekanali-
seerd.44 7 In Suriname ontstond de "baas in eigen huis"-beweging die streefde 
naarr grotere autonomie binnen het Koninkrijksverband. Dit gematigd nationa-
lismee heeft lange tijd, van 1945-1973, de ontwikkelingslijn van de politiek in 
Surinamee bepaald. Als reactie op dit nationalisme ontstonden er politieke par-
tijenn op etnische grondslag. De Hindostanen en Javanen waren van mening dat 
hunn belangen het best gediend konden worden door eigen politieke partijen op te 
richten.. Deze politieke partijen hadden geen ideologisch fundament, maar waren 
veelall  gericht op het behartigen van de politiek-maatschappelijke en economi-
schee groepsbelangen. 

4777 G J Kruijer . Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana. Meppel, 1960. p. 19. 
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Hett radicaal politiek nationalisme vond zijn voedingsbodem in de crisisperiode 
vann 1930-1935, die het gevolg was van de wereldwijde economische recessie. 
"Het"Het hongeroproer en de werklozenonrust van de jaren dertig van deze eeuw, 
dedendeden bij de bevolking het besef groeien dat zij eigen verantwoordelijkheden 
heeftheeft en voor de eigen belangen moet opkomen".Ali In de vooroorlogse periode 
kunnenn onder meer Doedel, Liesdek, De Sanders en als voorloper van het radi-
caall  politiek nationalisme Anton de Kom, genoemd worden die de organisatori-
schee en ideologische kaders hebben geschapen om de verschillende etnische 
groepenn te verenigen in hun strijd tegen armoede en werkloosheid. Met hun 
strijdd en organisatievormen hebben ze het fundament gelegd voor arbeiders- en 
politiekee bewegingen voor autonomie en onafhankelijkheid na de Tweede We-
reldoorlog.. De nationalisten hebben onmiskenbaar invloed gehad op het proces 
vann dekolonisatie dat leidde tot de staatkundige onafhankelijkheid. Ook het ge-
matigdd politiek nationalisme streefde rond 1960 naar grotere autonomie en zelfs 
naarr staatkundige onafhankelijkheid. De NPS onder leiding van J. Pengel (het 
kabinett Emanuels) reageerde op de acties en denkbeelden van de NBS met 
maatregelenn om de nationalisten de wind uit de zeilen te halen. De vaststelling 
vann het Surinaamse volkslied, het ontwerpen van de nationale vlag en de eis tot 
hett houden van de tweede Rondetafelconferentie om wijziging van het Statuut te 
besprekenn en Suriname meer ruimte te geven voor een eigen buitenlandse poli-
tiek,, de proclamatie van 1 juli als nationale feestdag, zijn voorbeelden hiervan. 
Dee NPS heeft geen uitgewerkte ideologie van het nationalisme ontwikkeld. Een 
prominentt lid van de NPS, F. Essed, heeft een brochure geschreven waarin hij 
getrachtee heeft de NPS van een nationalistische grondslag te voorzien.479 Zijn 
opvattingenn zijn evenwel nooit door de partijleiding geaccepteerd. Pengel heeft 
inn eerste instantie, in het kader van de tweede Rondetafelconferentie in Den 
Haag,, vrij duidelijke ideeën over de zelfstandigheid van Suriname naar voren 
gebrachtt Zo sprak Pengel in 1960 in de Staten van Suriname.480 "Het is voor 
onsons een levenskwestie. Het is naar mijn smaak to be or not to be in deze aange-
legenheid.legenheid. Het gaat om niet minder dan de onafhankelijkheid van Suriname, de 
onafhankelijkheid,onafhankelijkheid, begeerd door elk land ter wereld. En deze onafhankelijkheid, 
ikik begin het nu reeds te zeggen, zal nooit en te nimmer gestuit kunnen worden. 
MenMen kan misschien zich ermee bezig houden, om welke reden dan ook, om te 
trachtentrachten dit proces te vertragen, ik ben echter ervan overtuigd dat degenen die 
menenmenen dat zij dit proces kunnen vertragen, slechts voor een wijle zullen slagen, 
maarmaar uiteindelijk komt deze onafhankelijkheid tot stand. Het Statuut heeft nuttig 
gewerkt,gewerkt, dat wordt niet ontkend in onze verklaring. We zouden feitelijk kort kun-
nennen zijn, om het aspect terug te geven van wat er in de wereld is gebeurd na de 
TweedeTweede Wereldoorlog: Het kolonialisme is toen doodgegaan. Maar wanneer wij 

4788 B. Scholtens. Opkomende arbeidersbeweging in Suriname. Doedel, Liesdek, De Sanders, De Kom en de 
werklozenonrustt  1931-1933, Nijmegen, 1986. p. 7. 

4799 F.E. Essed. De "N "  in onze naam. Paramaribo, z.j. 
4800 Handelingen van de Staten van Suriname, 1960-1961. 
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zienzien wat hier in Suriname gebeurt, dan zien we inderdaad dat het kolonialisme 
dooddood is, maar in de harten van de mensen leeft dit kolonialisme nog voort, hetzij 
opop grond van opportunisme, hetzij op grond van vrees, hetzij op grond van wan-
trouwen.trouwen. Deze onvervalst nationalistische woorden van Pengel, die streefde naar 
onafhankelijkheid,, heeft hij onder druk van de Hindostaanse coalitiepartner de 
VHP,, om de verbroederingspolitiek niet in gevaar te brengen, in sterke mate 
afgezwakt.. Pas toen de PNR in 1973 mede regeringsverantwoordelijkheid kreeg, 
konn het streven naar staatkundige onafhankelijkheid in daden worden omgezet. 
Dee PNR heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze van Suriname zo spoedig 
mogelijkk een soevereine staat wilde maken. Dit lukte op 25 november 1975. 
Hoewell  de nationalisten hiermee een groot succes boekten, moet toch de vraag 
gesteldd worden waarom het Surinaams nationalisme beperkt is gebleven tot een 
relatieff  kleine groep mensen en vooral Creoolse intellectuelen en jongeren. Om 
dezee vraag te beantwoorden, moet onderscheid gemaakt worden tussen externe 
enn interne beïnvloedende factoren. De externe factoren hebben betrekking op de 
verschijningsvormm van het Nederlands kolonialisme in Suriname. Hoewel het 
Nederlandss kolonialisme, zoals elke vorm van kolonialisme elders in de wereld, 
repressieff  van aard was, werd het kolonialisme in Suriname voldoende ruimte 
gebodenn om opgehoopte frustraties naar elders, i.e. intern op de reeds verdeelde 
groepen,, te kanaliseren. In tegenstelling tot de Indonesische situatie was er in 
Surinamee geen externe factor die het antikolonialisme heeft bevorderd. De inval 
vann de Japanners in Indonesië heeft bij de Indonesiërs tot het besef geleid dat het 
Nederlandss kolonialisme niet almachtig was en verslagen kon worden. 
Inn Suriname is er vooral tijdens de periode van gouverneur Kielstra (1933-
1944),, voor gewaakt om de Amerikanen al te grote invloed te geven in Suri-
name.. Het beleid moest de bevolking vooral doordringen van de aanwezigheid 
enn almacht van de kolonisator.481 De inval van de Duitsers in Nederland heeft 
alss gevolg daarvan tot grote aanhankelijkheidsbetuigingen in Suriname geleid. 
Dee ervaringen in het buitenland, in het bijzonder de rellen en raciale onlusten in 
hett buurland Guyana dat in 1966 onafhankelijk werd en in Trinidad in verband 
mett de onafhankelijkheid, hebben in Suriname een krachtige rem gezet op ont-
wikkelingenn die zouden moeten leiden tot staatkundige zelfstandigheid. De in-
ternee factoren hebben te maken met de structuur en samenstelling van de Suri-
naamsee samenleving en de wijze waarop de nationalisten al dan niet gebruik 
hebbenn gemaakt van het Surinaams eigene om de eigen ideeën te propageren. 
Ookk bleek de nationalistische ideologie, die erop was gericht om de staatkundige 
onafhankelijkheidd te verwerven, als zijnde een noodzakelijke voorwaarde voor 
economischee zelfstandigheid en natievorming, door het vertrek van veel Surina-
merss naar Nederland, een zwakke voedingsbodem te hebben (Oostindie, 1996). 

4811 PW. Jansen. Suriname: land in oorlog. Een onderzoek naar  het veiligheidsbeleid van Suriname tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.. Utrecht, november  1986. 
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Nationalismee kan worden beschouwd als een sociale beweging die bepaalde 
doelenn nastreeft. De activiteiten van een sociale beweging kunnen twee vormen 
aannemen:: ofwel men eist hervormingen en oefent pressie naar buiten uit ofwel 
menn constitueert een eigen leefmilieu waarin de gesignaleerde feilen niet meer 
voorkomen.. Men is daarbij gericht op verandering dan wel herstel, respectieve-
lij kk het behoud van een bepaalde sociale orde of van een bepaalde mentali-
teit".482 2 

Hett Surinaams nationalisme heeft onmiskenbaar het karakter gehad van een 
socialee beweging die streefde naar veranderingen in de samenleving door het 
voerenn van zowel buitenparlementaire acties als het uitvoeren van parlementaire 
werkzaamheden.. Hoewel gevoelens van patriottisme, verbondenheid met het 
landd en liefde voor land en volk, noodzakelijke ingrediënten zijn voor nationa-
lisme,, zijn ze onvoldoende voorwaarden om van nationalisme te kunnen spre-
ken.. Het nationalisme waar het in deze studie om gaat, heeft betrekking op een 
gearticuleerdd nationalisme, dat wil zeggen een nationalisme met een ideologi-
schee grondslag voor het beoordelen en veranderen van de werkelijkheid. Hier-
doorr zijn patriottistische gevoelens en ideeën die ook bij leden van andere poli-
tiekee partijen en organisaties dan de PNR aanwezig waren buiten beschouwing 
gelaten.. Nationalisme moet volgens Gellner (1983) geanalyseerd worden als een 
politiek-historischh verschijnsel. De PNR is de enige partij geweest die het natio-
nalismee als ideologische grondslag heeft geformuleerd en uitgedragen. Nadat de 
PNRR in 1961 was opgericht, verschoof het accent van het cultureel nationalisme 
naarr het politiek-staatkundig nationalisme. Het culturele aspect werd verwaar-
loosdd ten faveure van de staatkundige zelfstandigheid. All e energie werd gestopt 
inn het verkrijgen van de staatkundige zelfstandigheid. Dit leidde tot een veron-
achtzamingg van het cultureel integratie-nationalisme. De nationalisten zijn er 
niett in geslaagd een breed maatschappelijk draagvlak voor hun culturele en po-
litiekee opvattingen te creëren. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. 
Hett cultureel nationalisme streefde naar het verheffen van de eigen (onder-
drukte)) Surinaamse cultuur. Brede lagen van de bevolking stonden kritisch te-
genoverr dit streven dat ipso facto gericht was tegen de Nederlandse cultuur. 
Immerss de gehele samenleving was doordrenkt van Nederlandse culturele en 
politiekee invloeden door onderwijs, kerk, recht en administratie. Maatschappe-
lijkee stijging en het verwerven van status waren alleen mogelijk door de Neder-
landsee cultuur zo goed mogelijk te internaliseren. De nationalisten hadden bo-
vendienn door gebrek aan wetenschappelijke analyse van de samenleving onvol-
doendee oog voor de complexe Surinaamse samenleving op cultureel, econo-
mischh en sociaal gebied. Tevens speelde mee dat in de periode van de "koude 
oorlog""  de opvattingen en activiteiten van de nationalisten door de gevestigde 
machtenn werden afgedaan als "communistisch", dus gevaarlijk voor de rechts-
staatt en democratie. Het cultureel en politiek nationalisme werd teveel geassoci-

4822 O. Schreuder. Sociale bewegingen. Een systematische inleiding. Deventer, 1981. p. 35. 
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eerdd met de Creoolse zaak, waardoor de andere bevolkingsgroepen zich buiten-
geslotenn en zelfs bedreigd voelden in hun eigen cultuurbeleving. Loswijk 
(1979:12)) spreekt van het "mislukken van alle pogingen om het Creools natio-
nalismenalisme tot een algehele Surinaamse zaak te maken ". 
Naarr mijn mening is het onjuist om het hier bedoelde nationalisme als een 
"Creools"Creools nationalisme " te kwalificeren. Het nationalisme in culturele en poli-
tiekee zin had betrekking op de gehele natie, i.e. alle etnische groepen. Het natio-
nalismee beperkte zich geenszins tot de Creolen als aparte etnische groep. Wel 
kann geconstateerd worden dat het voornamelijk Creolen waren die in de natio-
nalistischee beweging de boventoon voerden. 
Zoalss uit gegevens uit deze studie blijkt, kan niet ongenuanceerd gesproken 
wordenn van het "mislukken van alle pogingen " van de nationalisten. Daarvoor is 
dee situatie te complex en ligt de evaluatie genuanceerder. Er zijn wel degelijk 
successenn te melden. Op cultureel en politiek gebied heeft het Surinaams natio-
nalismee haar doelstellingen in bepaalde mate bereikt en wortel geschoten in de 
Surinaamsee samenleving. Ook blijkt uit deze studie dat niet op alle terreinen van 
eenn onverdeeld succes kan worden gesproken, mede omdat de nationalisten te 
weinigg oog hadden voor de complexiteit van de Surinaamse samenleving en ze 
ideologischh ten onrechte ervan uitgingen dat er sprake zou zijn van een auto-
nomee en organische groei naar een nationaal bewustzijn bij de verschillende 
bevolkingsgroepen. . 

8.55 Betekenis van het nationalisme op sociaal-economisch 
gebied d 

Dee bijdrage van het nationalisme op sociaal-economische gebied is zowel ideo-
logischh als maatschappelijk uiterst beperkt gebleven. Het is de Surinaamse na-
tionalistenn niet gelukt om een ideologie te formuleren voor de economische or-
deningg van de Surinaamse staat. 
Ditt manco heeft de nationalisten opgebroken toen hun leider het ministerie van 
Economischee Zaken tijdens de regering Arron beheerde. Men kwam niet veel 
verderr dan enkele algemene uitspraken over het stimuleren van de eigen pro-
ductiee en het ondernemerschap. Maar zelfs op de vraag hoe dat dan moest ge-
beuren,, waren de nationalisten niet in staat om een duidelijk antwoord te geven. 
Opp economisch gebied hebben de nationalisten herhaaldelijk aangegeven dat ze 
tegenn het imperialisme en de buitenlandse uitbuiting waren, maar dat ze ook 
ernstigee bezwaren hadden tegen de communistische doctrine van collectieve 
eigendomm van de productiemiddelen. Hun economische ideologie was de zoge-
naamdee Derde Weg, gebaseerd op de gedachte van "self-reliance*', waarbij het 
accentt kwam te liggen op het stimuleren van de eigen productie en het ontwik-
kelenn van binnenlands ondernemerschap. Het sociaal-economisch beleid van de 
nationalistenn werd vertaald in het vakbondswerk door het oprichten van de vak-
centrale,, Centrale-47 (Campbell, 1987). 
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8.66 Betekenis van het nationalisme in het proces van 
natievorming g 

Dee ideaal-typische natie is niet alleen een formeel-juridische constructie van een 
politiekee organisatie, maar vooral een gemeenschap met een civiel karakter. 
Nationalismee heeft meestal ook natievorming als doelstelling. Voor natievor-
mingg in een multi-etnische samenleving qua taal, etnische afkomst en religie kan 
hett nationalisme een samenbindende factor zijn. In de landen van het Caribisch 
gebiedd heeft de staatsvorming met de staatkundige onafhankelijkheid zijn beslag 
gekregen,, maar de natievorming nog niet. De wijze waarop de onafhankelijkheid 
iss gerealiseerd, heeft wel invloed gehad op het proces van burgerschapsvorming 
enn nationale identiteit. In Suriname, Guyana, Trinidad & Tobago en Jamaica is 
dee staatkundige onafhankelijkheid voornamelijk het werk geweest van de natio-
nalistischee Creoolse politieke voorhoede. In een multi-etnische samenleving zal 
hett proces van natievorming op een specifieke wijze verlopen, omdat in een 
multi-etnischee samenleving qua taal, etnische afkomst en religie, dit proces kan 
leidenn tot separatisme en etno-nationalisme, maar ook tot samenbindende pro-
cessenn (Hooghe, 1989; Birch, 1989; Kellas, 1991; Eriksen, 1993). In het Ca-
raïbischh gebied is het proces van natievorming en identiteitsontwikkeling in 
vollee gang (Premdas, 1995, Ryan, 1996, Oostindie, 1996). De landen Trinidad, 
Guyanaa en Suriname kenmerken zich door een specifieke etnische samenstelling 
vann de bevolking bestaande uit afstammelingen van Indianen, Indiërs, Afrika-
nen,, Chinezen, Javanen, Syriërs, Joden, Portugezen, Europeanen en allerlei in-
teretnischee combinaties. 
Overr deze drie landen merkt Premdas (1995b:64) op: "Guyana, Trinidad, and 
SurinameSuriname constitute a unique cluster of Caribbean countries that possess multi-
racialracial populations with significant Asian components. Unlike other parts of the 
CaribbeanCaribbean where the norms of the colonial power were adapted into a unifying 
"Creole""Creole" culture that became the defining values of the society, in Guyana, 
Trinidad,Trinidad, and Suriname distinct and different patterns of cultural institutions 
havehave been implanted instead causing national descensus and forming veritable 
pluralplural societies ". De etnische tegenstellingen in deze landen, vooral tussen de 
tweee grootste etnische groepen Hindostanen en Creolen, kunnen het proces van 
natievormingg belemmeren. "The intense division between these two communi-
tiesties has had serious repercussions on non-white solidarity against external 
forcesforces as well as internal challenges of development" (Premdas, 1995c: 149). 
Etnischee tegenstellingen hebben ertoe bijgedragen dat grote delen van de bevol-
kingg weinig vertrouwen ontwikkelden in de eigen staat en zich er nauwelijks 
meee identificeerden. Dit heeft tot gevolg gehad dat het proces van natievorming 
achterr is gebleven bij de staatkundige aspecten voor het bereiken van de natio-
nalee soevereiniteit De problematiek van het bereiken van een "nationaal be-
wustzijn",, de loyaliteit jegens de natie en de gemeenschappelijke lotsverbon-
denheid,, hebben nog onvoldoende aandacht in Suriname gekregen. We moeten 
hierbijj  ook constateren dat de nationalisten in Suriname geen specifieke aan-
dachtt hebben geschonken aan het proces van natievorming. Ze waren van me-
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ningg dat dit proces zich vanzelf zou voltrekken als de belemmerende factoren, 
zoalss kolonialisme en culturele overheersing, waren geëlimineerd. De nationa-
listenn hebben zich dan ook vooral gericht op het elimineren van deze belemme-
rendee factoren. Na de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname wisten ze 
niett hoe verder te gaan, omdat ze geen voorstelling of plannen hadden voor de 
post-onafhankelijkheidsfase. . 
Dee fase na de onafhankelijk zou zich vooral moeten richten op het proces van 
integratiee en natievorming. De politieke partij, de PNR, die zich had ingezet 
voorr de staatkundige onafhankelijkheid, bleek echter te weinig nagedacht te 
hebbenn over de fase na*  de onafhankelijkheid, de integratiefase. De partij ging 
kortt na de onafhankelijkheid ten onder aan interne strijd, een onduidelijke visie, 
internee tegenstellingen en falend leiderschap. De historicus E.A. Gessel483 for-
muleerdee de geringe of afwezige impact op het proces van natievorming als 
volgt:: "doordat ze verzuimd hebben te werken aan natievorming, is de strijd om 
dede soevereiniteit van Suriname eigenlijk onvoltooid gebleven, want ze zou alleen 
maarmaar voltooid kunnen worden door realisering in welke vorm dan ook van een 
natie.natie. Dat is helaas niet gebeurd". Het ideaal van een natie-staat waar alle bur-
gerss gelijkwaardig zijn en zich kunnen identificeren met de symbolen van de 
staatt is nog steeds niet gerealiseerd. Het integratienationalisme is nog geen ex-
pliciett doel van politieke partijen of een sociale beweging. Er zijn in elk geval 
geenn programma's om het ideaal van de geïntegreerde natie-staat te verwezenlij-
ken.. In het onderwijs zijn er geen programma's die erop gericht zijn het integra-
tienationalismee te bevorderen. 
Ookk in de overige Caraïben worstelt men nog met de uitdaging van het integra-
tienationalisme.. Op welke wijze het integratie-nationalisme een rol kan spelen in 
dee ontwikkeling van de staat Suriname dient het onderwerp te zijn van verdere 
studie. . 

8.77 Samenvatting 

Hett Surinaams nationalisme kan worden getypeerd als antikoloniaal en was ge-
richtt op het verkrijgen van de staatkundige onafhankelijkheid. Ze was tevens een 
territoriaall  nationalisme, omdat ze niet zozeer streefde naar totstandkoming van 
eenn homogene culturele entiteit, maar naar territoriale eenheid met een hete-
rogenee bevolking. Het ultieme politieke doel van de Surinaamse nationalisten 
wass het verwijderen van de koloniale machthebbers en het vestigen van een 
zelfstandigee staat. 
Dee bijdragen van het Surinaams nationalisme aan de vier onderscheiden deelge-
biedenn kunnen als volgt worden samengevat: 

4833 Interview E.A. Gessel op 29 augustus 2001. 
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 cultureel gebied 
Hett cultureel nationalisme is een reactie geweest op de koloniale cultuurpoli-
tiekk van Nederland en had tot doel de Surinamer zijn eigen waarden terug te 
geven.. Aangezien Creolen het langst en het zwaarste getroffen waren door de 
kolonialee politiek in hun gevoel van eigenwaarde, lag het voor de hand dat 
vanuitt deze groep de reactie kwam tot "verheffing en veredeling van het ei-
gene". . 
Mett name op het gebied van de taal, het Sranantongo, hebben de nationalis-
tenn markante successen geboekt. Het Sranantongo is niet langer een achter-
lijke,, verboden taal, maar geniet thans meer status en wordt door vrijwel alle 
Surinamerss in het openbaar gesproken; 

 polkiek-staatkundig 
Hett radicaal politiek nationalisme dat streefde naar volledige onafhankelijk-
heidd begon met het optreden van Anton de Kom rond 1930. Dit radicaal na-
tionalismee heeft zich, mede vanwege de repressieve krachten tijdens de 
Tweedee Wereldoorlog, niet doorgezet. Het waren de gematigde nationalisten 
diee streefden naar grotere autonomie van Suriname binnen het koninkrijks-
verband,, die het voortouw op politiek-staatkundig gebied namen. Dit leidde 
tott de Rondetafelconferenties met als resultaat "het Statuut voor het Konink-
rijkrijk  der Nederlanden". 
Hett radicaal nationalisme vervolgde echter zijn weg via studenten en arbei-
derss in Nederland en verplaatste zich daarna door middel van verschillende 
organisatiess naar Suriname. In 1961 werd de politieke partij, de PNR, opge-
richtt die de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname voorstond. Op 25 
novemberr 1975 werd Suriname onafhankelijk, na interne politieke strijd. Dit 
wass het succes van de radicaal nationalisten die hun doelstelling verwezen-
lijk tt zagen; 

 sociaal-economisch 
Dee invloed van de nationalisten op sociaal-economisch gebied is beperkt 
geweest.. Er was geen duidelijke conceptie over de sociaal-economische or-
deningg van de Surinaamse samenleving. De economische conceptie was de 
ideologiee van de "self-reliance", welke evenwel onvoldoende was uitgewerkt 
enn dientengevolge niet kon worden geïmplementeerd. De nationalisten heb-
benn middels het vakbondswerk de positie van de arbeiders proberen te ver-
beteren; ; 

 natievorming 
Opp het gebied van natievorming hadden de nationalisten een beperkte en 
welhaastt naïeve visie. Ze waren van mening dat het ontstaan van de Suri-
naamsee natie een autonoom proces was, dat zich vanzelf zou ontwikkelen na 
dee vestiging van de staatkundige onafhankelijkheid. De koloniale relatie met 
Nederlandd werd gezien als de belangrijkste barrière voor het ontstaan van de 
Surinaamsee natie. All e energie werd dan ook gestoken in het realiseren van 
dezee onafhankelijkheid. Een visie over het proces van natievorming na de 
onafhankelijkheidd ontbrak geheel bij de nationalisten. 
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Wee kunnen concluderen dat het Surinaams nationalisme op cultureel en politiek-
staatkundigg gebied onmiskenbaar succesvol is geweest. Nationalisme staat hier 
voorr culturele emancipatie en staatkundige onafhankelijkheid. Sociaal-econo-
mischh en op het gebied van natievorming is succes evenwel uitgebleven als ge-
volgg van eigen onvermogen en schromelijke onderschatting van de maatschap-
pelijkee barrières. 
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