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Samenvatting g 

Hett centrale thema van dit proefschrift is het ontstaan en de ontwikkeling van 
hett Surinaams nationalisme in zijn ideologische en institutionele vorm, de maat-
schappelijkee reacties daarop en de bijdrage ervan aan de staatkundige onafhan-
kelijkheidd en natievorming. 
Hett thema is uitgewerkt in de volgende vragen: 

 Op welke wijze is het Surinaams nationalisme ontstaan en hoe heeft het zich 
ontwikkeldd in ideologische zin en naar zijn institutionele vorm? 

 Wat waren de maatschappelijke reacties op het nationalisme? 
 Welke bijdragen heeft het nationalisme geleverd aan de staatkundige onaf-

hankelijkheidd en natievorming? 
Dezee vragen hebben betrekking op de activiteiten van de nationalisten en de 
ontwikkelingenn van het Surinaams nationalisme in Suriname en Nederland en de 
maatschappelijkee reacties hierop, alsmede de totstandkoming van de onafhanke-
lijkheid. . 
Omdatt deze studie gaat over het fenomeen nationalisme, heb ik eerst door mid-
dell  van literatuurstudie een bruikbare omschrijving hiervan proberen te krijgen 
omm het Surinaams nationalisme, als specifieke vorm van het algemene verschijn-
sel,, te kunnen bestuderen. Het fenomeen nationalisme blijkt evenwel moeilijk 
eenduidigg te definiëren; het blijkt steeds afhankelijk van de context waarin het 
zichh voordoet In landen van de Derde Wereld heeft het nationalisme zich ont-
wikkeldd in relatie tot zelfbeschikking, koloniale bevrijding en emancipatie. Het 
nationalismee heeft na de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld in 
hett dekolonisatieproces in Afrika, Azië en het Caraïbische gebied. In de landen 
vann de Derde Wereld verzetten de nationalisten zich vooral tegen de koloniale 
overheersingg op politiek, economisch en sociaal gebied. 
Hett Surinaams nationalisme vertoonde evenals in andere delen van de Derde 
Wereld,, zoals het Caraïbisch gebied, twee aspecten: een cultureel en een politiek 
aspect,, die deels samenvielen en met elkaar waren vervlochten. 
Err is in Suriname altijd wel verzet geweest tegen het kolonialisme, de uitbuiting 
enn onderdrukking, maar dit verzet had geen duidelijke ideologische basis en was 
niett gericht op doelen die betrekking hadden op de soevereiniteit van de staat In 
dee jaren dertig was het de voorloper en grondlegger van het radicaal politiek 
nationalismee Anton de Kom die in zijn politieke programma de nationale bevrij-
ding,, de volledige zelfbeschikking en de staatkundige onafhankelijkheid als 
eerstee actiepunt noemde. De Kom is echter te kort in Suriname gebleven om 
organisatorischh vorm te kunnen geven aan een brede sociale beweging. Boven-
dienn was de repressie van het koloniaal bestuur zo groot dat hij nauwelijks be-
wegingsvrijheidd had om activiteiten te ontplooien. Mede door de extreme re-
pressiee tijdens de Tweede Wereldoorlog kon het radicaal politiek nationalisme 
vann Anton de Kom nauwelijks wortel schieten. Pas na de Tweede Wereldoorlog 
werdenn de eerste tekenen van een gematigd politiek nationalisme in Suriname 
manifest.. De kern hiervan was: gemeenschappelijke lotsbestemming en verzet 
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tegenn koloniale onderdrukking. Door de Tweede Wereldoorlog had bij de Cre-
oolsee elite het idee postgevat dat Suriname in staat was zijn interne aangelegen-
hedenn zelf te regelen en dat het land in economisch opzicht minder afhankelijk 
hoefdee te zijn van Nederland. Dit leidde tot het gematigd politiek nationalisme 
datt streefde naar staatkundige hervormingen binnen het koninkrijksverband. Het 
vondd een vruchtbaarder voedingsbodem in de Surinaamse samenleving dan het 
radicaall  nationalisme dat Anton de Kom voorstond. Om dit ideaal van autono-
miee in interne aangelegenheden organisatorisch vorm te geven werd op 11 maart 
19433 de verenging Unie Suriname opgericht. Ze streefde naar meer autonomie 
binnenn het verband van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze beweging was 
gematigdd nationalistisch en zeker niet radicaal of revolutionair. De leiders van 
dee Unie Suriname wilden door overleg én langs de weg der geleidelijkheid meer 
zeggenschapp verkrijgen in interne aangelegenheden. 
Alss pendant van deze vereniging werd de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad 
opgerichtt om de politieke en maatschappelijke belangen van de Hindostanen en 
Javanenn te behartigen. De nazaten van de contractarbeiders waren van mening 
datt hun belangen onvoldoende aan bod kwamen bij de geassimileerde Creolen 
inn de Unie Suriname. Deze Raad, onder voorzitterschap van Clemens Ramki-
soenn Biswamitre, streefde onder meer naar de invoering van het algemeen vol-
wassenenn kiesrecht, evenredige vertegenwoordiging en zelfbeschikking in in-
ternee aangelegenheden. 
Hett cultureel nationalisme ontstond als reactie op de assimilatiepolitiek die door 
dee koloniale overheid was ingezet na de afschaffing van de slavernij. De heer-
sendee gedachte van de kolonialen was dat de nazaten van de slaven geen (vol-
waardige)) cultuur hadden en dat de Nederlandse cultuur in deze leemte moest 
voorzien.. Julius Koenders en Henny de Ziel (Trefossa) kunnen als de grondleg-
gerss van het cultureel nationalisme worden beschouwd. De kern ervan was het 
herstell  van het zelfrespect en de eigenwaarde van de Creool, welke door de as-
similatiepolitiekk teniet waren gedaan. Het beleid van gouverneur Kielstra in de 
jarenn 1933-1944 betekende een breuk met de assimilatiepolitiek. Zijn beleid 
heeftt geleid tot felle reacties van de reeds geassimileerde lichtgekleurde Cre-
oolsee middenklasse, die de assimilatiepolitiek consequent en integraal toegepast 
wildee zien. Vooral de Creoolse bevolkingsgroep heeft er in cultureel opzicht 
grotee invloed van ondergaan; op de Hindostanen en Javanen heeft de assimila-
tiepolitiekk in mindere mate vat gekregen. Anton de Kom, Julius Koenders en 
Hennyy de Ziel representeren het radicaal politiek en cultureel nationalisme, ter-
wij ll  de Unie Suriname en de Hindostaans-Javaanse Centrale Raad de basis heb-
benn gelegd voor het gematigd nationalisme van de politieke partijen in Suri-
name.. Het streven van Julius Koenders werd na de Tweede Wereldoorlog in 
Nederlandd voortgezet door Surinaamse studenten en arbeiders in de vereniging 
Wiee Eegie Sanie, met als stuwende kracht en leider Eddy Bruma. Twee partijen, 
tee weten de VHP en de NPS, hebben door hun deelname aan de Rondetafelcon-
ferentiess in Nederland een belangrijke rol gespeeld in het streven naar grotere 
autonomiee dat in 1954 resulteerde in het Statuut voor het Koriinkrijk der Neder-
landen. . 
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Inn de vereniging Wie Eegie Sanie in Nederland heeft het cultureel nationalisme 
zichh verder ontwikkeld. In de jaren vijfti g werd Wie Eegie Sanie politiek actief, 
toenn bekend werd gemaakt dat een Rondetafelconferentie tussen Nederland, 
Surinamee en de Nederlandse Antillen zou worden belegd over een ontwerp van 
eenn Statuut voor het Koninkrijk. Surinaamse nationalisten in Nederland hebben 
zichh toen verzet tegen het ontwerp Statuut, dat ze beschouwden als een neo-
koloniaall  dictaat. Ze eisten voor Suriname op zijn minst de status van dominium 
naarr Brits model. Maar de gematigde nationalisten wonnen in deze fase het pleit. 
Surinamee kreeg binnen het Statuut wel een vergaande vorm van zelfbestuur, 
terwijll  enkele aangelegenheden zoals defensie en buitenlandse betrekkingen 
koninkrijksaangelegenhedenn werden. In de daarop volgende fase van de staat-
kundig-politiekee ontwikkeling van Suriname, de realisering van de staatkundige 
soevereiniteit,, hebben de radicale nationalisten hun doel eindelijk bereikt. 
Hett cultureel-nationalisme had zich in Nederland intussen ontwikkeld en werd 
naa de terugkeer in Suriname van Eddy Bruma en anderen in de gelijknamige 
verenigingg voortgezet. De activiteiten van Wie Eegie Sanie waren vooral gericht 
opp de "veredeling" van de cultuur en de (op-)waardering van het eigene. Wie 
Eegiee Sanie heeft het verwijt gekregen een exclusief Creoolse aangelegenheid te 
zijn.. Het kan niet ontkend worden dat de dragers van het cultureel ideaal van 
Wiee Eegie Sanie voornamelijk uit de Creoolse groep afkomstig waren. Men 
probeerdee echter op velerlei wijze de andere bevolkingsgroepen te betrekken bij 
hett ideaal van een eigen Surinaamse cultuur en identiteit. In Hindostaanse krin-
genn werden deze pogingen van de nationalisten geïnterpreteerd als een assimila-
tiepolitiekk van de (min of meer verwesterde) Creolen. De Hindostanen wilden 
hunn eigen cultuur behouden en veredelen. De nationalisten op hun beurt inter-
preteerdenn de afwijzing door de Hindostanen als wens tot afzondering in hun 
"geïmporteerde""  cultuur en als onontvankelijkheid voor het Surinaamse ideaal. 
Dee nationalisten hebben zich kennelijk te weinig verdiept in de complexiteit van 
dee multi-etnische samenleving en zijn te vanzelfsprekend ervan uitgegaan dat zij 
dee dragers waren van "de" Surinaamse cultuur. Ondanks deze problemen kan 
wordenn gesproken van het Surinaams nationalisme, omdat de intentie ervan 
territoriaall  was en beoogde de gehele Surinaamse bevolking te omvatten in al 
haarr culturele verscheidenheid. 

Hett politiek nationalisme ontwikkelde zich in Suriname niet in radicale of revo-
lutionairee richting. De twee grootste politieke partijen, de NPS (Creolen) en de 
VHPP (Hindostanen), hadden vanaf 1958 een politiek verbond gesloten dat de 
verbroederingspolitiekk werd genoemd en dat tot doel had de emancipatie van 
respectievelijkk de Creoolse en Hindostaanse achterban te bevorderen. Dit kon 
volgenss de VHP het beste gebeuren onder de veilige vlag van Nederland. 
Hoewell  niet alle nationalisten de stap van het culturele naar het politieke toe-
juichten,, werd op 1 september 1961 de Partij van de Nationalistische Republiek 
(PNR)) opgericht om het politiek ideaal van de nationalisten, de realisering van 
dee staatkundige soevereiniteit, te verwezenlijken. Vele nationalisten vonden de 
tijdd hiervoor nog niet rijp, anderen vonden dat de nationalistische idealen ook in 
dee NPS konden worden gerealiseerd. 
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Dee PNR beoogde een vernieuwende partij te zijn met een heldere constitutie op 
nationalistischee grondslag. De nationalistische grondslag van de partij is door 
Eddyy Bruma beschreven in "De opmars van het Nationalisme'*. Reeds twee ja-
renn na de oprichting nam de PNR deel aan de verkiezingen. De kiezers konden 
echterr deze nieuwlichterij, door de tegenstanders steevast als communisme aan-
geduid,, niet waarderen en de PNR behaalde geen enkele zetel in het parlement. 
Dee PNR besloot daarop haar strategie te veranderen en aansluiting te zoeken bij 
massaorganisatiess zoals de vakbonden. Kaderleden van de PNR richtten vakbon-
denn op of namen de besturen van bestaande bonden over. Deze strategie bleek 
success te hebben. Toen de PNR in 1969 voor de derde maal deelnam aan de 
verkiezingen,, werd de voorzitter van de PNR en lijsttrekker Eddy Bruma geko-
zenn tot lid van het parlement. Dit succes was mede te danken aan de grote rol die 
dee aan de PNR gelieerde vakbonden hadden gespeeld bij de onderwijzers- en 
lerarenstakingenn van 1966 en 1969. 
Bijj  de vierde verkiezingen in 1973 was de PNR een lijstencombinatie aangegaan 
mett de NPS, de PSV en de KTPI onder de naam Nationale Partij Kombinatie. 
Dezee verkiezingen werd door de NPK gewonnen en er werd een regering ge-
vormdd waarin de nationalisten met drie ministersposten aantraden. 
Tijdenss de verkiezingscampagne was de kwestie van de onafhankelijkheid, ver-
moedelijkk om tactische redenen, niet als thema aan de orde gesteld. Maar er 
warenn genoeg indicaties dat de PNR er alles aan zou doen om de onafhankelijk-
heidd in de nieuw aangebroken regeringsperiode te realiseren. Ook in de NPS 
wass de roep om de onafhankelijkheid te realiseren steeds luider geworden. In de 
regeringsverklaringg stelde Minister-president Arron dat Suriname op geen later 
tijdstipp dan ultimo 1975 onafhankelijk zou zijn. De VHP, die in de oppositie was 
beland,, wenste (nog) geen onafhankelijkheid mede vanwege de angst voor Cre-
oolsee dominantie en mogelijk daaruit voortvloeiende raciale spanningen. De 
wenss van de regering Arron om de onafhankelijkheid van Suriname te realiseren 
liepp parallel aan de opvatting van de Nederlandse regering Den Uyl om het de-
kolonisatieprocess in de West af te ronden. Het streven van de regering Arron 
werdd dus geen strobreed in de weg gelegd. Integendeel, Nederland was zeer 
toeschietelijkk en verleende zijn medewerking op verschillende gebieden. 
Dee juridisch-technische voorbereidingen van de onafhankelijkheid werden voor-
namelijkk geleid door deskundigen die aan de NPS gelieerd waren. De PNR had 
weinigg invloed op het verloop van de gebeurtenissen. 
Dee oppositiepartij, de VHP, heeft zowel met parlementaire als met buiten-par-
lementairee middelen gepoogd om de soevereiniteitsoverdracht tegen te houden. 
Zee publiceerde een memorandum met tien punten van kritiek op zaken die naar 
hunn overtuiging geregeld moesten worden voor de soevereiniteitsoverdracht. 
Ondankss de aanvankelijke scherpe tegenstellingen tussen de regering en de op-
positiee vond, nadat aan enkele belangrijke wensen van de oppositie tegemoet 
wass gekomen, de soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975 in volledige 
harmoniee plaats. Nadat de soevereiniteitsoverdracht was gerealiseerd, kwamen 
dee onderhuidse spanningen tussen de PNR en de behoudende vleugel binnen de 
NPSS aan de oppervlakte. Deze laatste groepering was van mening dat de PNR 
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teveell  noten op haar zang had en bezig was het electoraat van de NPS in te pal-
men.. Bovendien was volgens deze groep de invloed van de PNR in de coalitie 
onevenredigg groot in verhouding tot haar electorale inbreng. De controverse 
tussenn de twee coalitiepartners spitste zich toe op de zetelverdeling bij de op 
handenn zijnde verkiezingen van 1977. De onderhandelingen tussen de partijen 
liepenn muurvast, het wantrouwen tussen hen groeide en de partijraad van de 
NPSS besloot om zonder de PNR de verkiezingen in te gaan. De analyse van de 
tegenpartijj  bleek juist: de PNR bemachtigde geen enkele zetel in het parlement. 
Doorr deze verkiezingsnederlaag was Eddy Bruma behoorlijk aangeslagen en hij 
besloott het leiderschap van de PNR neer te leggen. Binnen de PNR ontbrandde 
eenn machtsstrijd over het leiderschap en de te volgen koers.. Een groepering wil-
dee bij de vervroegde verkiezingen van 1980 een samenwerking met de linkse 
partijenn aangaan, terwijl een andere groepering aansluiting zocht bij de VHP. De 
PNRR was stuurloos geworden en viel al snel uiteen. Een deel van de aanhangers 
vann de PNR, in het bijzonder de aan de vakbonden gelieerde kaderleden, richtte 
laterr de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) op onder leiding van de "onge-
kroonde""  kroonprins van de PNR, Fred Derby. Met het uiteenvallen van de PNR 
warenn de nationalisten hun institutionele kaders kwijtgeraakt en raakten ver-
strooid.. Nog eenmaal kwamen nationalisten aan zet en wel bij de formatie van 
hett eerste burgerkabinet na de militaire staatsgreep van 25 februari 1980. De 
juristenn F. Leeflang en E. Bruma, die de stakende militairen juridische bijstand 
haddenn verleend, werden na de staatsgreep door de militairen gevraagd als for-
mateurr op te treden. Ze formeerden een kabinet met een duidelijk nationalisti-
schee signatuur onder leiding van de internist H. Chin A Sen, die in zijn jonge 
jarenn een actief lid was van de Nationalistische Beweging en op de kiezerslijst 
vann de PNR had gestaan. De gevolgen van de militaire staatsgreep maken geen 
deell  uit van deze studie, waardoor ook de mogelijke nationalistische aspecten 
vann het militair bewind hier onbesproken blijven. 
Inn de literatuur wordt meestal aangegeven dat het nationalisme streeft naar na-
tievormingg op een bepaald territoir vanuit het geloof in eigen kunnen en de ge-
meenschappelijkee wil als één volk verder te gaan. We moetenn constateren dat de 
PNRR geen of nauwelijks aandacht heeft geschonken aan het aspect van natie-
vorming.. De nationalisten waren sterk gefocust op de realisering van de staat-
kundigee onafhankelijkheid, die ze als noodzakelijke voorwaarde zagen om natie-
vormingg te realiseren. Voor de periode na de realisering van de onafhankelijk-
heidd hadden ze geen plannen, ideeën of concepten die betrekking hadden op het 
aspectt van natievorming. Ze stonden na de realisering van de onafhankelijkheid 
dann ook met lege handen zonder politieke thema's of doelen. Ook hadden ze het 
naïevee geloof dat natievorming een autonoom proces was dat vanzelf tot stand 
zouu komen na de onafhankelijkheid. De uitdaging tot natievorming is door de 
Surinaamsee nationalisten in het geheel niet of tenminste in zeer onvoldoende 
matee onderkend en opgepakt. Hier ligt de uitdaging voor de toekomst van Suri-
name. . 
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