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Lezing van ex-Minister Jan Pronk van o.a. Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in 

Nederland , uitgesproken op de 7e mr. Jagernath Lachmon georganiseerd door VHP-

Nederland. 

VHP-Nederland stelt u in overleg met de schrijver ex-Minister j.Pronk deze lezing, gezien haar 

historische en actuele betekenis, in 8 afleveringen ter beschikking voor publicatie. 

Aflevering 2 

Van wingewest tot natiestaat 

Een deel van dat proces heb ik in mijn boek over Suriname proberen te beschrijven getiteld : 

“ Van wingewest tot natiestaat”. Het proces van “ Wingewest naar Natiestaat “gaat gepaard 

met vallen en opstaan, met conflicten die moeten worden opgelost, met nu eens verwijdering 

en dan weer toenadering, met wederzijdse verwijten, met erkenning van schuld en 

verantwoordelijkheid, kortom met – aldus het gedicht – iedere keer weer proberen gehoor te 

geven aan de roep om iets nieuws.  

Hoe hebben we het ervan afgebracht? Heeft Suriname zich ontwikkeld tot een geïntegreerde 

en duurzame natiestaat, waarin de rechten van alle bevolkingsgroepen worden 

gerespecteerd? Heeft Nederland echt afstand genomen van haar koloniale verleden, zijn 

verantwoordelijkheid genomen en bijgedragen tot herstel en vernieuwing? Zijn Suriname en 

Nederland samen bereid geweest een nieuwe weg in te slaan en nieuwe verhoudingen te 

creëren? In de slothoofdstukken van mijn boek heb ik getracht daarover rekenschap af te 

leggen. Een paar conclusies wil ik hier herhalen.   

Suriname is van ver moeten komen. Het land begon als een koloniale constructie zonder eigen 
identiteit, een wingewest dat door kolonisten afkomstig uit een ander deel van de wereld 

werd bezet, ontgonnen en geplunderd. Zij voerden er hun oorlogen met rivaliserende 

mogendheden, die net als de Nederlanden vanuit Europa andere continenten waren gaan 
koloniseren. Zij verdeelden samen met hen het territoir, bepaalden waar de grenzen lagen die 
het land afscheidden van andere wingewesten en decimeerden de inheemse 
bevolkingsgroepen. Zij organiseerden een wreed internationaal systeem van roof, transport 
en handel in tot slaaf gemaakte mensen afkomstig uit Afrika, bevolkten op deze wijze 
Suriname met Afrikanen en hun nakomelingen, die zij beschouwden als hun eigendom en als 
rechteloze handelswaar, onderdrukten hen met grof geweld en joegen op vluchtelingen – de 
marrons die een nieuw en vrij bestaan zochten in de Surinaamse bossen. Toen twee eeuwen 
later aan die slavernij een einde kwam, bevolkte het koloniale regime het land opnieuw van 
buitenaf, door in Brits Indië Hindoestaanse contractarbeiders te ronselen, en later Javaanse 
arbeiders uit onze andere kolonie in wat toen nog heette Nederlands Oost Indië. Zij werden 
tot slachtoffer gemaakt van uitbuiting door kapitalistische ondernemers die Suriname bleven 
zien als een wingewest. Ook gedurende de eeuw die daarop volgde bleef de macht in handen 
van het Nederlandse bestuur en Nederlandse ondernemers. De economische structuur van 
Suriname bleef geënt op koloniale exploitatie: afroming van het potentieel economisch 
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grondstoffen die er surplus op basis van werden gewonnen, eenzijdige afhankelijkheid van 
Nederland voor export, import en investeringen, niet gericht op diversificatie of innovatie, 
maar op bestendiging van de status quo. Ook de culturele oriëntatie - taal, onderwijs, media 
en personenverkeer - was louter op Nederland afgestemd. 
 
Hoe wordt zo’n wingewest een onafhankelijke natiestaat, annex duurzame economie, met 
een eigen identiteit? Dat is een moeilijke opgave, wanneer nagenoeg alle bevolkingsgroepen 
hun historische wortels hebben in het buitenland en de koloniale machthebbers niets hebben 
gedaan om onderlinge integratie van die groepen te bevorderen. Vanaf het begin van de 
kolonisering tot het moment van de onafhankelijkheid bleef Suriname een samenraapsel van 
volken en rassen, met verschillende kleur, etnische achtergrond, taal, geloof en traditie, opeen 
gedreven door heersers die zelf ook van elders kwamen. De bevolking was een mengelmoes, 
het land geen smeltkroes, de natie geen resultaat van autonome sociale en economische 
processen waarin mensen hun eigen weg zochten, maar een van buitenaf opgelegde 
kunstmatige constructie. Binnen die constructie waren voormalig tot slaaf gemaakte mensen 
en nieuwe door nood gedreven immigranten gedwongen met elkaar te leven, allen in den 
vreemde. ‘Met elkaar’ betekende doorgaans: langs elkaar heen en ook langs de 
oorspronkelijke inheemse bevolking. Allen waren door uit het buitenland afkomstige 
machthebbers onderdrukt. In de negentiende eeuw was die onderdrukking geleidelijk 
verzacht, maar een algehele bevrijding uit onderschikking en armoede had op zich laten 
wachten. Met de afschaffing van de slavernij was daar geen eind aan gekomen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


