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EUGENE ALBERT GESSEL: HERAUT OP EEN KEERPUNT VAN DE TIJD 

De vele hommages die sinds zijn overlijden -terecht – Eugène Gessel ten deel 

zijn gevallen bestrijken tot nu toe niet alle terreinen van zijn veelbewogen 

maatschappelijk leven. Juist als het een necrologie betreft moeten alle  

wapenfeiten worden gereleveerd, zeker als die feiten bepalend zijn geweest 

voor de persoon zelf en -in het geval van Gessel –  voor de loop van de 

Surinaamse geschiedenis . Bij Gessels aankomst in Suriname behoorde ik tot de 

generatie jonge nationalisten, die de kaderlessen volgden die door mr Eddie 

Bruma in het gebouw van Wi Eygi Sanie (WES) in de Weidestraat werden 

gegeven. Via hem hadden we al veel over Gessel gehoord dus we bereidden 

hem op de dag van aankomst een grote ontvangst voor. Inmiddels was door die 

kaderlessen, via een discussiegroep KRA de politieke strijdorganisatie 

Nationalistische Beweging Suiname opgericht (NBS). Het is deze groep die 

Gessel afhaalde en naar het gebouw aan de Weidestraat bracht waarbij hij in 

vele toespraken werd bejubeld. Het dankwoord van Gessel op de lovende 

toespraken kwam echter als een koude douche ons heen. Hij was niet alleen 

wars van die persoonsverheerlijking, maar in een doorwrocht politiek college 

(hij werd daarna ook docent aan de NBS-Kaderschool) waarschuwde hij tegen 

de bij ons levende simplistische gedachte dat de nationalistische beweging op 

eigen kracht in staat zou zijn een bres te slaan in het bestaande politiek-

maatschappelijke establishment. Er zou eerst gewerkt moeten worden aan 

verbreding van de basis. Pas veel later zou mij blijken wat Gessel hiermee 

bedoelde.  Gessel (al gauw voor ons oom Sjinnie)  heeft namelijk samen met 

Eddie Bruma, Eugene Waaldijk, Jules Sedney, Jan Voorhoeve , Hein Eersel en 

Henk Dennert deel uitgemaakt van groep jonge Surinaamse studenten in 

Nederland, die ageerden tegen de nieuwe rechtsorde die tot stand zou komen 

tussen moederland-Nederland en de kolonie Suriname en de Nederlandse 

Antillen. In een reeks RTC-conferenties werd gewerkt aan een Statuut voor het 

Koninkrijk der Nederlanden, waarin die nieuwe rechtsorde juridisch gestalte 

moest krijgen. Terwijl een andere groep Surinamers, verenigd in de Unie 

Suriname en ook wel in de verenging Ons Suriname, groot voorstander was van 

het Statuut (vanwege de status van ‘’autonomie’’ die Suriname erdoor zou 

verkrijgen), verzette die andere groep jonge Surinamers (die in het Statuut een 

continuering van de koloniale status zagen) zich er fel tegen. Deze groep richtte 

in 1952 te Amsterdam het weekblad de Westindiër (met als ondertitel: 

Surinaams-Antilliaans blad) op. Dit blad is van zeer grote invloed geweest voor 

de politieke bewustwording en verspreiding van het nationalistisch 
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gedachtegoed onder de jonge Surinaamse studente. In elk nummer van het 

blad heeft Gessel , die de parlementaire rubriek verzorgde, bijdragen geleverd. 

Het is onmogelijk de ontwikkeling van het latere denken van Gessel goed te 

duiden zonder kennis te nemen van zijn vele bijdragen in dit blad. In zijn uit 10 

afleveringen bestaande serie, getiteld Van particulier wingewest tot 

gelijkwaardig rijksdeel  ontvouwt hij zijn visie hoe de verdere staatkundige 

ontwikkeling van Suriname volgens hem zou moeten zijn. In het laatste deel 

van dat artikel, dat verscheen in het nummer van 27 febr.1952,blz.4 , hekelt 

Gessel een opvatting van de bekende Dr.R van Lier, die in 1949 promoveerde 

op het proefschrift Samenleving in een grensgebied. Van Lier stelde vast dat bij 

de jonge politiek-bewuste Surinamers er een ontwikkeling van een Surinaams 

nationalistisch gevoel merkbaar is. Maar dat gevoel – stelt hij - is niet zo sterk 

dat het  nationale gevoel van nationale verbondenheid met Nederland zal 

(kunnen) innemen.  Met andere woorden: de meeste Surinamers willen nog 

wel met het Koninkrijk der Nederlanden, dus met het Oranjehuis ,verbonden 

blijven. Deze opvatting die toen leefde bij o.a de Unie Suriname, doet Gessel 

opmerken: ’’ Het was ook deze groep die vroeg om toepassing van het 

beruchte artikel 174 (van de Interimregeling, nl het ingrijpen van Nederland in 

de kolonie-H) en die daarmee te kennen gaf dat zij er niet voor terugdeinsde 

met behulp van het Nederlands imperialisme de volkswil …te onderdrukken’’. 

Dan besluit Gessel zijn bijdrage met deze omineuze woorden: ”De politieke 

ontwikkeling van Suriname zal in de naaste toekomst moeten bepalen, welke 

van deze twee groepen de Nederlandse regering tegenover zich zal vinden’’. 

Welnu, die ‘’naaste toekomst’’ brak aan op 25 februari 1980 toen de 

staatsgreep werd gepleegd. Door toedoen van mijn toen boezemvriend, de 

alom geliefde internist, drs.Henk Chin A Sen die geroepen werd premier te 

worden van de eerste burgerregering na de staatsgreep werd ik bewogen 

(niemand anders zou dat hebben gekund!) om mijn baan als 

onderwijsinspecteur op te geven om hem als regeringsadviseur bij te staan. Wij 

beiden hadden in onze jonge jaren , net als o.a. R.Ravales, Th.Uiterloo, 

B.Halfhide, H.Braam behoort tot de Kengroep van de Nationalistische Beweging 

Suriname. De eerste burgerregering werd na een paar maanden wegens 

onderprestatie gereshuffeld. Daarna moest ik tot de regering toetreden, 

waarbij ik de portefeuille van o.a. buitenlandse zaken te behartigen kreeg. In de 

bezetting van de ambassadeurspost in Nederland moest worden voorzien. Wij  

werden we het snel eens met mijn voordracht van twee zowel politieke als 

intellectuele zwaargewichten, die ook hun sporen in de anti-imperialistische en 



 

3 
 

antikoloniale strijd en in de strijd om eenheid en onafhankelijkheid ruimschoots 

hadden verdiend, te weten:  de historicus/staatkundige Eugene Albert Gessel 

en de historicus/perswetenschapper dr Eugenius Theodorus Waaldijk. Voor ons 

waren zij de “ herauten van een nieuwe tijd”. In de gebruikelijke 

consultatiefase werden beide namen  -die overigens al naar Nederland waren 

uitgelekt; Suriname is immers het land waar in de ambtenarij niets geheim 

blijft!- aan Nederland doorgegeven. Men kon dan daar ”tijding weten welke 

van de twee groepen Nederland tegenover zich zal vinden”. Bijna per kerende 

post liet Nederland weten aan geen van beide heren agrément te zullen 

verlenen. Een nadere uitleg is nooit gegeven. De opstelling van Nederland naar 

hem toe bevreemde Gessel minder( zijn antikoloniale en anti-imperialistische 

opstelling was immers in den Haag bekend), maar de gevolgde procedure 

stuitte hem wel tegen de borst. Zijn misnoegen hieromtrent heeft mij wel doen 

blijken. Dr.Waaldijk is echter gaan speuren naar de reden van zijn afwijzing en 

kwam er via Haagse bronnen er achter dat hun beider afwijzing te maken heeft 

met hun ‘’beider strijd  tegen het Nederlandse kolonialisme, hun bijdragen aan 

het blad de Westindiër en het feit dat zij medegrondvester  van de 

nationalistische idee’’. Dit alles werd gepubliceerd in het periodiek Njoen 

Sranan, uitgegeven door de stichting S.J.S, het nummer van 17 april 1981. 

De relatie tussen Gessel en de nationalistische beweging is ook niet goed 

gelopen. In zijn welkomst speech in het WES-gebouw aan de Weidestraat bleek 

al een kleine barst die steeds breder zou worden. Gessel zag niets in het 

opzetten van een nationalistische politieke zuil, hij zag meer in het zoeken van 

aansluiting bij een bestaande verwante politieke partij en dat was in zijn optiek 

de NPS. Op een dag ontving ik als in Nederland verblijvend kernlid van de NBS 

een op 4 september 1961 gedateerde brief van R.Ravales  waarin hij mij 

meldde dat zij te weten gekomen dat Gessel het lidmaatschap van de NPS had 

aangevraagd. De NBS zou hem nu voor een voldongen feit zou plaatsen door de 

NBS om te zetten in een politieke partij welke partij bij de eerstkomende 

verkiezing in dat jaar onder de naam Partij Nationalistische Republiek (PNR) zou 

deelnemen. Het leiderschap van die partij zou worden opgedragen aan het 

driemanschap E.Gessel, als voorzitter, met als leden E.Bruma en F.Moll. Tevens 

kregen F.Mol en ik de opdracht om een afdeling van de PNR in Nederland op te 

richten. Wij zaten al in het bestuur van Ons Suriname (Moll als voorzitter en ik 

als secretaris), maar hebben gevolg gegeven aan die opdracht. Gedurende 

enige jaren heeft er dus een personele unie bestaan tussen de Vereniging Ons 

Suriname en de PNR-Nederland. Gessel had ik in korte tijd ik leren kennen als 
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een moreel hoogstaand en principieel standvastig man en ik kon al bevroeden 

dat deze gang zaken hem helemaal niet zou bevallen. Korte tijd later ontving ik 

van hem een op18 september 1961 gedateerd handgeschreven zendbrief 

(meerdere personen hebben die brief ontvangen) waarin hij, zoals van hem 

bekend,  chronologisch de ontwikkelingen beschreef tot aan de proclamatie 

van de PNR. Dit alles was volgens hem tegen alle afspraken in; er was hem een 

dag eerder een soortgelijk plan voorgelegd welk plan hij beargumenteerd van 

de hand had gewezen. Om een dag later via de radio te vernemen dat hij 

voorzitter van de nieuwe partij PNR was geworden! In die brief staat verder 

letterlijk: “Bij mij staat vast dat ik NOOIT met deze onvolwassen jongens in zee 

zal gaan”. De PNR noemt hij een ‘’doodgeboren kind, omdat er geen program 

is’’. Hiervoor kreeg ik van mr Eddie Bruma ook een brief waarin hij zich uitlaat 

over deze kwestie. Daarin schrijft hij mij: ‘’waar de jongens het over hebben is 

een verkoeling in de verhouding tussen mij en Gessel, die echter geen breuk in 

de leiding heeft veroorzaakt…..ik denk dat de verkoeling over enige tijd zich wel 

weer zal oplossen of dat Gessel zal besluiten zijn oude liefde, de N.P.S. op te 

zoeken en zich van ons zal distantiëren”. Met deze brief kon Bruma voor mij 

niet verbloemen dat er sprake was van een onherstelbare breuk in de top van 

de nationalistische beweging en dat de voorspelling van Gessel van 

‘’doodgeboren kind’’ meer profetische waarde heeft dan de voorspelling van 

Bruma dat men ervan overtuigd is dat de Nationalisten erbij MOETEN zijn de 

volgende keer. Dat kan men overal horen’’ en ‘’vooral nu de politieke 

ontwikkeling steeds meer in onze richting begint te wijzen’’(einde citaat). Ik 

nam toen afscheid van die organisaties, maar persoonlijke vriendschappen, o.a. 

met dr.Waaldijk en Henk Chin A Sen zijn lang blijven bestaan; met Waaldijk tot 

aan zijn sterfbed. Zo zijn de ‘’herauten van de nieuwe tijd’’ uiteindelijk en  

ongewild ook de ‘’herauten van de ondergang van die tijd’’ (=het nationalisme) 

geworden. De vraag die Gessel in de polemiek met dr.Van Lier in 1953 stelde 

(namelijk: “de tijd zal bepalen welke van de twee groepen de Nederlandse 

regering  te zijner tijd tegenover zich zal hebben’’) , komt weer aan de orde 

wanneer op 25 november a.s.- 45 jaar Srefidensi !- opnieuw ambassadeurs 

tussen Suriname en Nederland zullen worden uitgewisseld. Het zou nu zeker 

anders zijn als zijn politieke strategie in 1961 was gevolgd.  

André Haakmat   

 


