Andere Tijden in de klas
De weg naar de
onafhankelijkheid van
Suriname
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Tot 1975 was Suriname een kolonie van
Nederland. Suriname had al grotendeels
zelfbestuur, maar in de jaren zestig werd
de roep om onafhankelijkheid groter.
Maar niet iedereen in Suriname was
hiervoor. Er ontstond onrust in Suriname.
Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Kolonie, dekolonisatie, onafhankelijkheid,
soevereiniteit, zelfbestuur

Kijkvragen
1 Welke verschillende bevolkingsgroepen
wonen er in Suriname? Noem er vijf.
2a Suriname had vanaf de jaren zestig al
deels zelfbestuur. Waar blijkt dat uit?
b Wie was het staatshoofd van Suriname?
c Wat was er bijzonder aan de politieke
cultuur in Suriname?
3 Wat bedoelt Hans Prade met 'ideologie
was niet aan de orde?'
4 De Surinaamse jongeren in Nederland
speelden een belangrijke rol in de weg naar
onafhankelijkheid. Leg dit uit.
5a Welke groep was sterk voor
onafhankelijkheid?
b Welke groep was fel tegen?

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma: GS Domein B
Oriëntatiekennis Tijdvak 10.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer video’s over Suriname, zoals:
‘Suriname onafhankelijk’.
Premier Henck Arron in 1973

Antwoorden
1 Creolen, Marrons, Hindoestanen,
Chinezen, Portugese Joden. 2a Politieke
partijen, verkiezingen en eigen regering. b
Koningin Juliana. c Ze stemden alleen op
de partij van hun eigen groep. 3 De
meeste mensen waren niet gewend voor
zichzelf te denken. Ze volgden de leiders. 4
Zij hadden gestudeerd, waren kritisch en
in aanraking gekomen met andere ideeën
over bestuur. 5a Creolen. b Hindoestanen.
6a Binnen twee jaar onafhankelijkheid. b
Dit had niet in het verkiezingsprogramma
gestaan. 7 Veel goed opgeleide mensen
trokken weg, zo kreeg het nieuwe land te
weinig kans om zich goed te ontwikkelen.

6a Wat belooft de nieuwe premier Arron in
1973 in zijn regeringsverklaring?
b Waarom was dit de oorzaak van veel
onrust in het land?
Verdiepingsvragen
7 Bijna 100.000 Surinamers verlieten nog
voor de onafhankelijkheid hun land. Ze
hadden geen vertrouwen in een
onafhankelijk Suriname. Leg uit dat deze
vlucht misschien wel een 'self fullfilling
prophecy' was.
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