Het veranderende profiel van de Surinaamse volksvertegenwoordigers 19492015
Beginnend met de eerste, vrije en algemene verkiezingen in 1949 zijn in de
verkiezingsgeschiedenis van Suriname 16 keer mannen en vrouwen naar de stembus geweest om
volksvertegenwoordigers (VVW) te kiezen, die zeer zeker getuigt van glorieuze momenten in
Surinames 70-jarige democratische ervaring. De volksvertegenwoordiging van Suriname heeft
drie verschillende namen gehad, die een reflectie zijn van de status die het land heeft gekend in
de afgelopen 70 jaar i.e.de periode voor de onafhankelijkheid en de perioden erna:
1949 - 1977
1977 - 1980
1987 – heden

Staten van Suriname
Parlement van Suriname
De Nationale Assemblee

Als gevolg van deze drie verschillende namen worden de volksvertegenwoordigers ook
aangeduid onder drie verschillende benamingen, te weten:
Statenleden,
Parlementariërs
Assembleeleden
De volksvertegenwoordigers bestaan uit mannen en vrouwen die direct gekozen worden op basis
van het algemeen kiesrecht. Een algemene indruk van al onze volksvertegenwoordigers,
reflecteert min of meer de opdeling in de verschillende sociaaleconomische en etnische groepen
in Suriname, waardoor zij tegelijkertijd ook een microkosmos zijn van de Surinaamse
samenleving.
Daargelaten de periode van een gewelddadige militaire omverwerping van een wettig gekozen
regering in 1980, gevolgd door een door militairen gedomineerd bestuurssysteem, heeft de
democratische ervaring in de jaren 1949 – 1980 en 1987 – 1990 en 1991 - heden laten zien, dat
politieke partijen en verkiezingen de gewenste methoden zijn voor de sociaaleconomische
transformatie van Suriname. Suriname heeft nimmer een één – partij dominantie gekend. Vanaf
het eerste begin is er sprake geweest van differentiatie, fragmentatie, proliferatie van regionale
partijen, representatie van verschillende ideologieën, die altijd hebben geresulteerd in
coalitieregeringen.
De verzameling van de gegevens
Voor de verzameling van de gegevens is gebruik gemaakt van publicaties, boeken , tijdschriften
en krantenberichten, persoonlijke interviews, vele telefoongesprekken en zelfs ook enkele
bezoeken aan begraafplaatsen. Een deel van de gegevens van onze volksvertegenwoordigers is
bij de brand van het Parlement in 1996 verloren gegaan. Aan mij is verteld dat de verloren
gegane gegevens niet meer zijn verzameld en/of achterhaald. De officiële instanties hebben mij
niet aan informatie kunnen helpen, noch voor de periode van1996 noch de periode daarna. Dat

geldt voor De Nationale Assemblee, het directoraat Algemene Zaken, het ministerie van
Binnenlandse Zaken en ook instituten zoals het Onafhankelijk Kiesbureau en Centraal Hoofd
Stembureau. Enkele individuele leden van de huidige DNA hebben mij wel hun gegevens veelal
per email of telefonisch verstrekt terwijl het voormalige DNA lid, de heer Anton Paal, uit zijn
eigen archief mij veel heeft kunnen helpen. Mijn dank aan u allen, ook aan oud vicepresident
Ramdien Sardjoe en de heer Mustafa Nurmohamed.
Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van Dr.Jules Sedney’s boek ‘De toekomst van ons verleden’
waar ik bijna alle namen heb kunnen vinden van de personen die deel hebben uitgemaakt van
onze volksvertegenwoordigingen sedert 1949 tot heden. Maar in Sedney’s boek staan niet de
geboortedata en opleiding/beroep van de al deze volksvertegenwoordigers zodat een indeling
gemaakt kon worden in leeftijdsgroepen en opleiding en beroepscategorieën. In de ‘Encyclopedie
van Suriname’ heb ik enkele data kunnen vinden en ook in de dissertatie van Dr. Hans Breeveld.
In een niet gedateerd en naamloze stencil zijn wat gegevens vermeld over met name de
volksvertegenwoordigers van het eerste uur. Wat mij het meest heeft verbaasd is dat de politieke
partijen in ons land ook niet precies weten wie namens deze partijen deel hebben uitgemaakt van
onze wetgevende macht.
Ik heb veel telefoontjes moeten plegen naar de volksvertegenwoordigers, die nog in leven zijn of
indien zij niet meer leefden naar familieleden en vrienden die mij konden helpen. Sommige van
deze vertegenwoordigers wonen niet meer in Suriname, ook leden van hun familie zijn niet meer
te vinden in ons land. Bij enkelen is de familienaam veranderd, dat heeft het zoeken heel erg
bemoeilijkt. In twee gevallen heb ik naar de begraafplaatsen René’Hof en Mariusrust moeten
gaan om de geboortedata van twee Statenleden te vinden, te weten:
1. René Braaf, die in 1955 Statenlid was van de Nationale Partij Suriname (NPS), is
geboren in 1917. Een familielid vertelde mij dat hij begraven ligt op René’s Hof en ook
dat de begraafplaats naar hem is genoemd. Het is naar het schijnt de gewoonte dat
begraafplaatsen in Suriname worden genoemd naar de man of vrouw die daar als eersten
worden begraven. Op het door mij bezochte graf staat vermeld dat de heer René Braaf
geboren is 1917.
2. Isabella Johanna Alyda Richaards, bekend als ‘Bella’ Richaards, gekozen tot Statenlid
van de NPS in 1967, is begraven op Marius Rust en haar grafsteen vermeldt dat zij in
1904 is geboren.
Ik heb helaas niet bij een ieder de correcte leeftijd kunnen achterhalen. Soms moest ik afgaan op
herinneringen van oudere personen die de namen van bekende volksvertegenwoordigers kenden
en hun leeftijden ongeveer konden aangeven. Zo vertelde een oude marktverkoopster op de
Kwatta markt mij dat haar moeder een vriendin was van het in 1977 populaire parlementslid,
Mevrouw L.J. Thijm-Richaards, bekend als ‘Mammie Thijm’. Haar moeder zou dezelfde leeftijd
hebben als ‘Mammie Thijm’, die nu 95 jaar oud zou zijn. Haar geboortejaar zou dus 1924
kunnen zijn. Het zou een paar jaar kunnen schelen, maar op zich is dat geen ramp, omdat ik

gewerkt heb met intervallen van 10 jaar. Mevrouw Thijm-Richaards zou dus geboren kunnen
zijn tussen in de periode 1915 – 1925.
Suriname heeft een totaal van 633 vertegenwoordigers gehad in de periode 1949 – 2015, te
weten: 237 Statenleden, 39 Parlementariërs en 357 Assembleeleden. Meerdere personen zijn
meerdere keren gekozen tot lid van de volksvertegenwoordigingen, het betreft dan een totaal van
374, verdeeld over 329 mannen en 45 vrouwen.
Gemiddelde leeftijd Surinaamse volksvertegenwoordigers 1949 – 2015
Tabel 1
Staten van Suriname 1949 – 1951
Staten van Suriname 1951 – 1955
Staten van Suriname 1955 – 1958
Staten van Suriname 1958 – 1963
Staten van Suriname 1963 – 1967
Staten van Suriname 1967 – 1969
Staten van Suriname 1969 – 1973
Staten van Suriname 1973 – 1977

Gem.leeftijd
41.6
41.5
45.5
41.6
42.6
44.6
43.2
41.2

Parlement van Suriname 1977 – 1980

44.9

De Nationale Assemblee van Suriname 1987 – 1991
De Nationale Assemblee van Suriname 1991 – 1996
De Nationale Assemblee van Suriname 1996 – 2000
De Nationale Assemblee van Suriname 2000 – 2005
De Nationale Assemblee van Suriname 2005 – 2010
De Nationale Assemblee van Suriname 2010 – 2015
De Nationale Assemblee van Suriname 2015 – 2020

40.9
43.9
45.4
49.8
49.1
48.1
46.9

Bron: R.Alihusain 2017 - 2019
Dit is de inleiding van een publicatie getiteld ‘Het veranderende profiel van de Surinaamse
volksvertegenwoordigers 1949 – 2015’, die hopelijk binnenkort zal verschijnen.
Rudie Alihusain

