
    CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Naam    : Gessel 

Voornamen   : Eugene Albert 

Plaats van geboorte  : Paramaribo, 22-01-1919 

Land    : Suriname 

Nationaliteit   : Nederlandse 

Adres    : Maystraat 40 

Woonplaats   :  Paramaribo 

Land    : Suriname 

Telefoon   : 465829 

Burgerlijke Staat  : Gehuwd 

 

Schoolopleiding  : Graaf von Zinzendorf 

Eindexamen   : 1938 

 

Vakopleiding   :  - Hulponderwijzersakte   (1937) 

in Suriname    - Onderwijzersakte    (1940) 

     - Hoofdonderwijzersakte   (1942) 

 

Gespecialiseerde opleiding : - Staatsinrichting M.O.   (1950) 

in Nederland    - Geschiedenis M.O.    (1953) 

     - Module Internationale Betrekkingen (1955) 

 

Loopbaan in Suriname : - Districtskwekeling in Suriname 

- Stadskwekeling in Suriname 

- Districtsonderwijzer in Suriname 

- Districtschoolhoofd in Suriname 

- GLO- Onderwijzer in Suriname 

- GLO- Schoolhoofd in Suriname 

 

Loopbaan in Nederland :  - Onderwijzer in Nederland 

- Schoolhoofd in Nederland 

- Docent VHMO in Nederland (Spinoza Lyceum) 

- Docent kaderopleiding PvdA/NVV in 

Nederland 

- Examinator Staatsexamens VWO/HAVO in 

Nederland 

 

Loopbaan in Suriname :  - Docent Middelbaar- en Kweekschoolonderwijs 

- Docent Hoofdakte- opleiding 

- Oprichter en cursusleider opleiding 

Geschiedenis (1) 



- Lid Reorganisatie Commissie AMS 

(Recomams) 

- Coördinerend Inspecteur Voorb. 

Wetenschappelijk, Middelbaar – en 

Kweekschool onderwijs. 

- Directeur Instituut Opleiding Leraren (IOL) 

- Voorzitter Archief Commissie Suriname 

- Docent diplomaten- opleiding in Suriname 

 

Maatschappelijke Activiteiten:  - Mede-oprichter “Wie Egie Sanie” in Nederland 

- Voorzitter “ Ons Suriname” in Nederland 

- Mede- oprichter weekblad “De West- Indiër” in 

Nederland 

- Persoonlijk adviseur van J.A. Pengel tijdens 

RTC (1952) in Nederland 

- Initiatiefnemer “ Samenwerkende Organisaties” 

tegen het Statuut (1954) in Nederland 

- Mede- oprichter opinie weekblad “De Vrije 

Stem” in Suriname 

- Initiatiefnemer oprichting “Christelijk 

Pedagogisch Instituut”  in Suriname 

- Lid Synode EBGS in Suriname 

- Lid Staatkundige Commissie in Suriname 

(1974) 

- Lid Grondwetscommissie in Suriname: 

o Lid Kleine Commissie 

o Lid Redactie Commissie 

o Voorzitter sub-commissie redigeren 

basishoofdstukken nieuwe Sur. 

Grondwet 

- Mede- oprichter opinie weekblad “De Nieuwe 

Krant” in Suriname 

- Opsteller model Grondwet voor Suriname (Zie 

bijlage) 

- Vanaf 1951 Columnist van Pers-, Radio- en TV 

rubrieken (Surinaamse politiek en intern. 

Betrekking) (2) 

 

 

1) De basisgedachte was dat het geschiedenis- onderwijs tot en met het VWO- en                                                                                                                                                                                        

Kweekschoolonderwijs uitsluitend in handen moest zijn van in Suriname 

opgeleide Surinamers. 

Dat is gelukt met als exponent de huidige voorzitter van De Nationale Assemblee. 

      

2) Het uitgangspunt was dat zowel het nationale als het internationale gebeuren van  



een neutralistische politiek historisch optiek- en wel op een bepaald niveau- onder 

de aandacht van de mondiaal bezien tamelijk geïsoleerde Surinamer moest 

worden gebracht en wel als tegenwicht en alternatief voor de bij- gekleurde 

buitenlandse berichtgeving. 

Nationaal moesten het zijn niet partij- gebonden analyses per week is dat een 

publiciteits- productie van ruim 4100 publicaties. 

Daarbij zijn niet meegerekend de via radio en TV populair gepresenteerde seriële 

producties z.a.: 

- Imperialisme door de Tijden heen  (RAPAR) 

- Historische Portretten Galerij  (AVROS) 

- Wereldvizier     (STVS) 

 

 

    C.V.  

   VERANTWOORDING 

 

Mijn nadrukkelijk complementaire functionering in staat en maatschappij, met 

alle ingebouwde consequenties van dien in Suriname, vindt haar fundering in het 

onderstaand citaat uit de “Politeia” van Plato: 

 

 “ …In de democratie nu zullen de mannen vrij zijn en          

vrijmoedig spreken, terwijl het ieder vrij staat zijn leven naar 

zijn eigen zijn in te richten en dus zullen mensen van allerlei 

slag in dit gemenebest kunnen leven”. 

  

Mijn leven, hoe lang het ook is, heeft nog niet de fase bereikt, waarin nu reeds de 

slotconclusie kan worden getrokken dat het Suriname van onze dagen ten volle 

beantwoordt aan het Platonisch ideal. 

De ingebouwde consequenties- inbegrepen het politiek process in 1968 wegens 

belediging vn de regering en haar aanstaand voortijdige val aankondigend- heb ik 

aanvaard. 

Binnen drie maanden was mijn aankondiging de politieke realiteit. Het zittend regiem 

werd weggevraagd. 

De later aangeboden  excuses heb ik niet aanvaard. De veel later verleende 

staatsonderscheidingen heb ik wel aanvaard als zijnde “wiedergutmachung” en 

rehabilitatie. Het betrof de benoeming tot Officier in de Orde van de Gele Ster ( 1991) en 

bij bevordering tot Commandeur in de Orde van de Gele Ster (1998). 

 

De persoonlijk als primair ervaren verantwoordelijkheid ten opzichte van Suriname werd 

door mij geëffectueerd door de rechtspositioneel als paradijselijk geldende vaste 

aanstelling en benoeming als volledig bevoegd docent in een volledige betrekking aan 

één van de meest gerenommeerde instellingen voor VHMO in Amsterdam – het Spinoza 

Lyceum- vrijwillig op te geven en op eigen kosten, als werzoekende, naar Suriname af te 

reizen. 

 



Mijn geestelijke instelling en de daaruit voortvloeiende politieke en maatschappelijke 

opstelling gedurende mijn toch niet zo kort leven kunnen alleen begrepen worden als er 

voldoende begrip kan worden opgebracht voor de opgetekende gedachten van een 

anonieme Duitser in de jaren van het Derde Rijk: 

 

“…Es geht um das Recht des Einzelnen- Freilich des 

auserlesenen, bedautenden individuum- dass was er für 

recht und wahr befunden hat, gegenüber jeder Instanz zu 

behaupten. 

Nur eines is böse und schadlich: Unrecht zu tun! 

Das is die Höhepunkte der ergsten Verteidigungsrede und 

Man kann nicht Menschen durch Tötung mundtot 

machen. 

Um dem Gesetz der Wahrehit zu folgen, darf nichts 

gefürchtet werden, auch der Tod nicht 

Nur eines: Schande!” 

 

Nelson Mandela id onlangs, onder wereldbelangstelling, vijf-en-tachtig jaar geworden. 

Over korter dan een half jaar ook ik! 

Dat zal dan halverwege het “goed oud” zijn en bij terugblik zich erbij neerlegen dat: alles 

nog mag maar niets meer moet! 

 

        Paramaribo, 25 juli 2003 

 

E.A. Gessel 

 

Noot (Starnieuws 21 oktober 2020):  

In 2011 kreeg historicus Gessel een eredoctoraat van de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname. Bouterse zei toen "oom Sjenie is één van mijn grootste leermeesters. Hij heeft 

jarenlang gewerkt aan mijn vorming".  

 

De Hoogestraat is op 21 januari 2019 vernoemd naar de historicus: Dr. Eugène Albert 

Gesselstraat. Gessel zei dat hij de erkenning door het land waardeert. De Hoogestraat is 

zijn geboortestraat.  

 


