
 
Introductie. 
 
Op 25 November 2008 werd het feit herdacht dat Suriname 33 jaar geleden 
onafhankelijk werd van het Koninkrijk der Nederlanden.  
Dit is een belangrijk historisch feit waarvan ik vind dat elke Surinamer bewust 
moet zijn en in dit verband moet vastgelegd worden wie de dragers waren van 
de onafhankelijkheid van Suriname en hoe die tot stand gekomen is aangezien ik 
van mening bent dat de actoren/personen die verantwoordelijk waren en zijn 
voor de totstandkoming van de onafhankelijkheid van Suriname herdacht 
moeten worden middels het onder meer noemen naar objecten naar hen. 
 
 
De huidige Surinaamse bevolking die uit vele jongeren bestaat, naar schatting 
bijna 60%, heeft behoefte aan het leren ontdekken en kennen van de 
geschiedenis van hun land. De jongeren willen weten wie de leiders waren die 
leiding gaven aan de onafhankelijkheid van het land. 
Dit met het oog op het vergroten en versterken van hun historisch besef. 
 
Vele leiders die de onafhankelijkheid inluiden zijn niet meer in leven zoals de 
toenmalig regeringsleider de heer H.A.E.Arron en de heer E.Bruma, die 
belangrijke initiatiefnemers zijn geweest ter realisatie van het politiek en 
economisch op eigen benen staan van de Surinaamse natie. 
De toenmalige waarnemend Minister President van Suriname, de heer Olton 
Willem van Genderen, heeft hierbij ook een belangrijke rol gespeeld bij het 
vertalen van het belang van de onafhankelijkheid naar  de inheemse 
groeperingen zoals de Marrons en Indianen. Hij is inmiddels overleden, op 9 
November 1990 in Paramaribo.De jongeren alsook anderen willen wij vertellen 
waarom Olton Willem van Genderen zich heeft ingezet om mee te werken aan 
de politieke onafhankelijkheid van zijn land. 
 
In dit verband zijn de huidige politieke leiders zoals de heer Venetiaan ( 
voorzitter van de NPS tevens President van het land) en de heer Rodgers (onder- 
voorzitter van de NPS tevens fractieleider van het Nieuw Front plus), dragers en 
pleitbezorgers geweest voor het realiseren van een onafhankelijk Suriname.  
 
In dit verband benader ik de heer Rodgers, namens de familie van Genderen, 
met het verzoek om een object in het district Marowijne naar Olton Willem van 
Genderen te noemen zodat zijn naam mag doorklinken in zijn geliefd vaderland. 
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De heer Olton Willem van Genderen werd geboren in het district Marowijne op 
17 oktober 1921 en gevormd in het binnenland. In Paramaribo verbleef hij in het 
Saron internaat maakte hij de ULO en de MULO (Graaf von Zinzendorf school) 
af. Vervolgens slaagde hij voor het toelatingsexamen van de douane in Suriname 
als één van de besten. Na enige jaren arbeid volgde hij in Nederland een 
beroepsopleiding tot verificateur. Na enkele jaren werk als gekwalificeerde 
douane ambtenaar, kwam hij in de politiek terecht via onder meer de grote 
volksleider Johan Adolf Pengel en gaf politiek leiding aan de NPS fractie en 
NPS Partij.De bekende hoofdpropagandist van de NPS, de heer Pa Mori 
behoorde tot één van de ontdekkers van de politieke talenten van Olton Willem 
van Genderen. 
 
Hij was een carrière politicus en vervulde verschillende politieke functies zoals 
parlementariër, fractieleider, parlementsvoorzitter en minister alsook vice 
minister-president in Suriname. Daarnaast ontving hij van de Surinaamse, 
Nederlandse en Venezuelaanse Regering grote onderscheidingen  
  
Zijn politieke kenmerken waren trouw, vastberadenheid en pleitbezorger van de 
minst bedeelden met name de binnenland bewoners. Hij genoot groot 
vertrouwen  in het binnenland, met name bij de Marrons aan de marowijne 
rivier. Hij beheerste de taal en cultuur van de Marrons en kon bijzonder effectief 
en efficiënt met deze groep communiceren en werd alom beschouwd als 
bruggenbouwer tussen de stad en het binnenland. 
De autoriteiten in de stad hadden alle vertrouwen in Da Djende, zoal hij 
genoemd werd door de Marrons, om een intermediaire rol te vervullen teneinde 
het integratieproces tussen de inheemsen en niet inheemsen in de Surinaamse 
multiculturele samenleving te bevorderen. 
 
Met het oog hierop zou ik willen voorstellen om een object in zijn 
geboortedistrict Albina naar hem te vernoemen. 
 
Hierbij wordt gedacht aan: 
 

- de luitenant weyneweg veranderen in zijn naam: 
- de brug te Stolkerstijver; 
- het vliegveld indien het nog operationeel is; 
- het voetbalstadion in Albina; 
- het internaat of een nog nader te identificeren object. 

 
 
Dank voor uw goed oor en uw bereidheid om hieraan aandacht te besteden. 
 
Met vriendelijke groeten, namens de familie van Genderen 
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Olten van Genderen. 
oltenlionel@yahoo.com
00.32.2.6401172: kantoor 
00.32.474.336011: mobiel. 
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