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Lezing van ex-Minister Jan Pronk van o.a. Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in 
Nederland , uitgesproken op de 7e mr. Jagernath Lachmon georganiseerd door VHP-
Nederland. 
 
VHP-Nederland stelt u in overleg met de schrijver ex-Minister j.Pronk deze lezing, gezien haar 
historische en actuele betekenis, in 9 afleveringen ter beschikking voor publicatie. 

Aflevering 6 
Scenario’s 

De coup lag niet onvermijdelijk besloten in het proces van natievorming na onafhankelijkheid.  
Onafhankelijkheid vormt altijd een breuk met het verleden. Het spreekt niet vanzelf dat een 
functionerende democratische rechtsstaat na onafhankelijkheid overeind blijft. In theorie kon 
men alle kanten op, getuige de ervaringen van andere, enigszins vergelijkbare landen in de 
Caraïbische en Latijns-Amerikaanse regio.  In mijn boek Suriname. Van wingewest tot 
natiestaat heb ik een aantal van die scenario’s de revue laten passeren. 
 
Op Cuba was een vicieuze cirkel van armoede en ongelijke machtsverhoudingen doorbroken 

toen revolutionairen de macht hadden gegrepen. Dat had geresulteerd in een communistische 

dictatuur. Het nieuwe regime kon zich op armoedebestrijding concentreren zonder zich om 

politieke tegenstand te bekommeren. Maar dat had een nieuwe vicieuze cirkel doen ontstaan, 

ditmaal tussen politieke machtsconcentratie, geen vrijheid van meningsuiting en schending 

van mensenrechten. Wie daar niet voor wenste te kiezen had een andere uitweg: vasthouden 

aan de rechtsorde binnen een democratisch systeem, zoals in Jamaica, in combinatie met zeer 

veel hulp van buitenaf ten behoeve van vooral de armste bevolkingsgroepen. Jamaica had 

geprobeerd een sociaal georiënteerd economisch beleid op te zetten, maar de ongelijkheid 

was al bij de start te groot en de hulp van buitenaf te gering, onvoldoende om het tij te keren, 

zodat het proces uitmondde in democratisch doormodderen. 

Naast deze scenario’s waren er andere: een rechtse staatsgreep om de belangen van het 

kapitaal veilig te stellen (zoals tegen Allende in Chili in 1973); een niet door ideologie gedreven 

militaire coup, waarmee een op macht beluste groep zich in het zadel hees en hield (zoals 

Stroessner in Paraguay in 1954), gewelddadige etnische conflicten zoals in Guyana, of een 

volledige burgeroorlog op etnische basis, direct na de onafhankelijkheid (zoals in Soedan in 

1956). Tal van ontwikkelingslanden werden door een van deze scenario’s geteisterd, of zelfs 

door meer dan één tegelijk. Dat overkwam Guatemala. President Guzman, die een ingrijpende 

landhervorming ten gunste van kleine boeren was gestart, werd in 1954 ten val gebracht. 

Daarna ontwikkelde zich een jarenlange burgeroorlog tussen het leger en de 

Indianenbevolking, met talloze slachtoffers. Ook militaire interventie door de Verenigde 

Staten, wanneer die de politieke ontwikkelingen in de eigen invloedssfeer op het continent 

niet zinde, zoals in de jaren tachtig onder de regimes van Ortega in Nicaragua en Coard in 

Grenada, was een mogelijk scenario.  
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In Suriname had zich in de eerste vijf jaar na de onafhankelijkheid geen van deze scenario’s 

voorgedaan. Geen intern gevecht om de macht dat wel moest resulteren in een coup, louter 

met het doel de macht te grijpen, zonder ideologie. Geen burgeroorlog op etnische basis, of 

vanwege sociaaleconomische tegenstellingen. Geen linkse dictatuur na een revolutie; geen 

rechtse staatsgreep om het grootkapitaal veilig te stellen; geen militair ingrijpen van buitenaf. 

Omdat Suriname een democratische rechtsstaat was en redelijk stabiel was gebleven, had het 

land zich aan al deze scenario’s weten te onttrekken. Maar geen enkel scenario bleef voor 

altijd uitgesloten en degenen die na 1975 verantwoordelijk waren geworden voor het reilen 

en zeilen in Suriname moesten waakzaam zijn en zich niet blindstaren op de verworven 

autonomie. Het ging erom hoe de verworvenheden zouden worden gebruikt en vooral of de 

leiders van Suriname zouden willen kiezen voor armoedebestrijding als eerste prioriteit. 

Helaas werd die keus niet gemaakt. Suriname had veel hulp ontvangen, zoveel dat de regering 

Aron het niet zo nodig vond zich ook zelf in te spannen. De hoge verwachtingen die men van 

de hulp had konden natuurlijk niet één, twee, drie worden gerealiseerd. Dat leidde tot 

teleurstelling, voedde de tendens het land dan toch maar te verlaten en bracht 

ontevredenheid alom. Ook in Suriname verwerd de politiek tot democratisch doormodderen: 

inertie, cliëntisme en corruptie. Het ontwikkelingsproces raakte verlamd en de inspiratie 

verdampt.   

Het ging verre van goed, maar dat kon veranderen, want er kwamen nieuwe verkiezingen aan 

en die boden kansen aan een nieuwe generatie. Doch nog voordat die democratische weg kon 

worden ingeslagen, pleegden ontevreden onderofficieren een coup. Daar lag geen van de 

diepere structurele problemen aan ten grondslag die in de andere scenario’s een rol hebben 

gespeeld. Het was geen onvermijdelijk gevolg van een diepe economische crisis, geen 

revolutie, geen uitbarsting van etnische tegenstellingen. Het was een incident, met 

catastrofale gevolgen. Het werd veroorzaakt door twee personen: Bouterse en Valk.  Zonder 

Valk geen Bouterse, zonder Bouterse geen 8 decembermoorden.   


