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Woordd vooraf
Aann het besluit om een proefschrift te schrijven kunnen verschillende motieven
tenn grondslag liggen. Een legitiem motief is een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingg van het vakgebied of aan de vooruitgang van de wetenschap. Mijn
motievenn zijn niet in de eerste plaats door deze overwegingen ingegeven, maar
veell meer door de behoefte om dit deel van de Surinaamse geschiedenis, het
ontstaann en de ontwikkeling van het nationalisme, te doordenken op consequentiess voor de toekomst van Suriname. De consequenties zie ik vooral op het gebiedd van onderwijs en educatie, met name het aspect van civiele educatie.
Beginn 1995 vatten mijn vriend drs. Michel van Rey en ik het plan op om een
boekk te schrijven over het nationalisme in Suriname. Helaas haakte hij vroegtijdigg af vanwege bijzondere omstandigheden. Ik besloot om dit interessante projectt verder alleen uit te voeren.
Inn 1995, 1996 en 1998 bezocht ik Suriname om archiefstukken over het nationalismee te bestuderen en gegevens te verzamelen, contacten te leggen met informantenn en enkele interviews af te nemen.
Vanaff 1995 heb ik literatuur- en archiefonderzoek verricht, waarbij vooral materiaall uit het Rijksarchief in Den Haag bijzonder waardevol bleek te zijn. Ook
zijnn er gesprekken gevoerd met informanten die betrokken waren bij activiteiten
vann de nationalisten in Nederland en Suriname.
Eenn woord vooraf is in de eerste plaats bedoeld om de personen die op een of
anderee wijze behulpzaam zijn geweest bij het tot stand komen van dit proefschriftt te bedanken. Als eerste wil ik degene bedanken die mij geïnspireerd heeft
omm dit onderwerp voor mijn proefschrift te kiezen. Michel van Rey wil ik bedankenn voor zijn waardevolle opmerkingen aan het begin van het traject. De
groepp van meelezers bestaande uit drs. R.R. Donk, drs. S. van Horn-Gooswit, dr.
A.. Loor, mr.drs. F. Moll, dr. H. Ramsoedh, die vanaf het begin mijn teksten van
commentaarr en aanwijzingen voorzagen, ben ik bijzonder dankbaar. Tot deze
groepp reken ik ook dr. Eddy Campbell en dr. Ferdy Derveld. Ik ben hen in het
bijzonderr erkentelijk voor de energieke wijze waarop ze mij behulpzaam zijn
geweest.. Drs. Lucia Nankoe wil ik in het bijzonder bedanken voor haar morele
steunn en stimulans in de laatste fase van dit proefschrift. Op haar vriendelijke en
overtuigendee wijze wist ze me steeds op de planning te attenderen.
Dee vele andere personen die commentaar hebben gegeven op delen van de tekst
enn mij van informatie hebben voorzien wil ik ook hier bedanken.
Dee toenmalige ambassadeur van de Republiek Suriname, drs. E. Azimullah die
mijj toegang gaf tot zijn collectie boeken en krantenartikelen. Dr. H. FernandesMendess stelde zijn verzameling boeken en documenten ter beschikking.
Hugoo Overman, een van de oprichters van Wie Eegie Sarde in Suriname, ben ik
zeerr erkentelijk. Ik heb nimmer tevergeefs een beroep op hem gedaan. Hij was
steedss bereid om mij uit zijn uitstekend geheugen van informatie te voorzien.
Zess andere personen in Suriname wil ik hier niet onvermeld laten. Mr. Eddy
Bruma,, die bereid was mij van aanvullende informatie te voorzien en bepaalde
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documentenn ter beschikking te stellen. Hij heeft de verschijning van dit proefschriftt helaas niet meer mogen meemaken. Mevrouw H. Bruma-Johanns, die mij
waardevollee informatie heeft gegeven over de activiteiten van de nationalisten in
Suriname.. Mijn vrienden drs. Murvyn Sijlbing die mij met het veldwerk heeft
bijgestaann door het afnemen van interviews en door aanvullend materiaal voor
mijj op te zoeken en Rufus Blufpand die de teksten kritisch heeft doorgelezen en
vann commentaar heeft voorzien. Drs. Walther Dwarkasing die de concepttekst
heeftt doorgenomen en ook voor de foto van de omslag van dit boek heeft gezorgd.. Mevrouw Y. Raveles-Resida, die mij de dagboeken van haar overleden
echtgenoott R. Dobru ter hand stelde.
Dee Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), mijn werkgever, ben ik erkentelijkk voor de royale wijze waarop ik van een aantal faciliteiten gebruik mocht
maken.. De medewerk(st)ers van de bibliotheek van het Instituut voor Leerplanontwikkeling,, Bea ter Heege, Henna Bosveld en Freddy Westerhof, die steeds
bereidd waren mij van de nodige literatuurinformatie te voorzien. Asjen van Dijk,
medewerkerr van de afdeling A&I, die mijn steun en toeverlaat was bij het oplossenn van computerproblemen. Wally Schouwink die volstrekt onmisbaar was en
veell tijd heeft gestoken in het persklaar maken van het manuscript. Bij de finishingg touch hebben drs. Albert Kamer, dr. Varina Tjon A Ten en drs. Hein Eersel,, een belangrijke bijdrage geleverd.
Eenn speciaal woord van dank gaat uit naar prof.dr. H.E. Lamur, mijn promotor.
Hijj is vanaf het begin van het schrijven van dit proefschrift enthousiast en betrokkenn geweest en hij heeft mij door zijn stimulerende opmerkingen steeds op
hett rechte pad weten te houden. Zijn evenwichtige oordelen hebben mij altijd
geïnspireerd.. Ik wil hem vooral bedanken voor het vertrouwen dat hij in mij
stelde,, vanaf het eerste contact over dit proefschrift.
Mijnn co-promotor prof.dr. Meindert Fennema ben ik bijzonder erkentelijk voor
zijnn begeleiding en ondersteuning. Het kan haast geen toeval zijn dat bij het
schrijvenn van een dissertatie over het Surinaams nationalisme juist een Fries
betrokkenn is.
Lastt but not least, wil ik dank uitbrengen aan mijn ouders en aan het thuisfront:
Pa,, zaliger, en ma, zonder jullie zorg, opvoeding en toegewijde stimulans had ik
ditt niet kunnen bereiken. Joyce, Robert, Arnold, Ninan en Gaby, die mij gedurendee al de jaren van het schrijven, en de ongemakken die het met zich meebracht,, hebben gesteund. Gaby wist op school te vertellen dat mijn werk bestond
uitt het schrijven van een boek over Suriname. Deze steun was onontbeerlijk om
dezee taak te volbrengen.

Hengelo,, september 2003
Edwinn K. Marshall.
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