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Ik ben op 27 januari, 10 februari en 10 maart 2013 in een aantal radioprogramma’s via Salto 

Caribbean FM breedvoerig ingegaan op de betekenis van onderwijsinspecteur HD Benjamins 

in en voor Suriname. Ik concludeer dat hij met de invoering van de Algemene Leerplichtwet 

bepalend is geweest voor de mentaliteit van Surinamers – hun taalhouding voorop.  

Met de Algemene Leerplichtwet kreeg de kolonie Suriname een nieuwe visie: gerichtheid op 

het moederland (Nederland). In De rem op verdere ontwikkeling: Surinamers en hun 

identiteitsproblematieken (23 november 2017) laat ik mij uit over de verstrekkende 

consequenties van het koloniale beleid voor Suriname en zijn bevolking als volgt: “De 

gevolgen van de leerplichtwet zijn catastrofaal geweest voor: het zelfbeeld van Surinamers, 

het schoonheidsideaal (type haar, huidskleur), Surinaams erfgoed, de etnische verhoudingen, 

en het land zelf. Suriname verloor vele landgenoten, waaronder veel gekwalificeerde 

krachten in de loop van tientallen jaren aan Nederland. De politieke verwikkelingen rondom 

de staatkundige onafhankelijkheid verergerden de vlucht naar het moederland (Polygoon 

bioscoopjournaal, 06 okt 1975)”. 

En dit is dan het resultaat geweest van koloniaal onderwijs in Suriname. Jaarlijks bracht 

Benjamins verslag uit aan de Staten-Generaal over de onderwijsontwikkelingen in Suriname. 

In zijn Koloniaal Verslag van 1887 schreef Benjamins het volgende: “Onze inrichtingen van 



onderwijs overleven in den regel hare stichters niet en al is dezen een lang leven beschoren, 

met hun doodgaat hunne stichting te niet om alleen in de herinnering van oudleerlingen te 

blijven voortleven” (RD Simons, z.j. In Benjamins, H.D. &  Snelleman J. F. (1914-1917) (p. 

85). 

 

Hieruit blijkt dat Benjamins (in de wis- en natuurkunde gepromoveerd) geen verstand had 

van onderwijs. En dan heb ik het niet eens over de massale schooluitval waarvoor en de vele 

(zwarte) zorgleerlingen voor wie Benjamins een simpele verklaring had: “Men moet hier 

geboren zijn en het twijfelachtig voorrecht hebben die taal in al haar eigenaardigheden te 

kennen om goed te kunnen beseffen, dat een taal zulk een slechten invloed kan hebben’ (R.D. 

Simons, R.D., z.j. in aanhaling van het Koloniaal Verslag 1890, p. 85). 
 

Maar Benjamins had ook andere kanten. Hij was na de gouverneur de invloedrijkste man in 

Suriname. Hij genoot groot gezag niet alleen in Suriname, maar ook daarbuiten. Dit wat 

betreft grenskwesties in het algemeen. Benjamins demonstreerde enorme dossierkennis wat betreft 

bijvoorbeeld het grensgeschil tussen Venezuela en Guyana. Hij publiceerde over de geschiedenis van 

de grenskwesties (oost en west Suriname) en drong constant bij Nederland te vergeefs op aan tot 

regeling van de grenzen van Suriname. De infiltraties op Surinaams grondgebied en de vraag naar 

concessies zijn voorbeelden waarom Benjamins steeds aandacht vroeg om de grenzen vast te stellen. 

In mijn Recensie Luciën Kargs historiakalender van 17 september 2016. Het is voorts aan de 

buitengewone ijver en inzet van dr. H.D. Benjamins toe te schrijven dat Suriname het geschil 

met Frankrijk won. “Dat in 1891 de Czaar van Rusland, als arbiter benoemd, het goudrijke 

gebied tussen Lawa en Tapanahony tot Nederlands territoir verklaarde, was voor een niet 

gering deel te danken aan de arbeid door Benjamins verricht; hij was het, die uit oude 

archieven alles naspoorde en de documenten produceerde, die ten onze gunste hebben 

gestrekt. Door de Nederlandse regering werd het werk van Benjamins beloond met zijn 

benoeming tot ridder in de Nederlandse Leeuw” (Simons, z.j., p. 87).  

Om kort te gaan: het grondgebied van de voormalige Nederlandse kolonie zou zonder deze 

Russische arbitrage, in het voordeel van Suriname, een veel kleinere oppervlakte gehad 

hebben dan de huidige afmeting. 

Zeer tot zijn eer spreekt ook zijn arbeidsethos. Benjamins heeft – zoals de archieven ons doen 

geloven – slechts 1 keer verlof genoten en wel in 1897. Maar de vraag of Benjamins past in het 

huidige tijdsgewricht, waarbij grenskwesties spelen en tegelijkertijd een herwaardering van het eigene 

blijft conversieel al overheerst toch het gevoel dat de koloniale mentaliteit van de Surinaamse 

bevolking ons herinnert en tegelijkertijd dwingt Benjamins te plaatsen in een koloniaal perspectief, 

zoals zijn opvolger, R.D. Simons dat veelbetekenend aangeeft: 

“Met al zijn gaven van hoofd en hart heeft Benjamins zich aan zijn taak gegeven en dat 

Suriname ‘de meest Nederlandse kolonie’ kan worden genoemd, is aan hem te danken” (p. 

84). [Robbert David Simons was de opvolger van Herman Daniël Benjamins in de functie 

van Oud inspecteur van onderwijs]. R.D Simons, z.j. In Benjamins, H.D. &  Snelleman J. F. 

(1914-1917).  
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