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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 8 afleveringen ter beschikking voor publicatie. 

Aflevering 7 

Ondertussen in Nederland: onverschilligheid en verloochening 

We moeten erkennen: Nederland heeft een kwalijke rol gespeeld. De benoeming van Valk als 

militaire attache in Paramaribo was een grote fout. Valk was een loose cannon en ging 

ongecontroleerd zijn gang. Of werd hij toch aangestuurd vanuit Den Haag en zat er meer 

achter?  

Het onderzoeksrapport dat de Kamer daarover in 1984 werd aangeboden bevatte enkele 

geheime bijlagen. Toen de wettelijke geheimhoudingstermijn was verlopen besliste het 

kabinet Rutte dat deze termijn tot 2060 zou moeten worden verlengd. In de Tweede Kamer 

werd geen meerderheid gevonden om die beslissing ongedaan te maken. Aanvankelijk werd 

alleen verwezen naar privacyoverwegingen. Wiens privacy dat zou kunnen zijn - de 

coupplegers, anonieme getuigen of mogelijk bij de coup betrokkenen in Nederland - bleef in 

het duister. Het lot van de slachtoffers van 1980 en van de moorden in december 1982 woog 

kennelijk niet zwaar genoeg om volledige openbaarheid na te streven. De belangen van hun 

verwanten en nabestaanden evenmin. Dat is wrang: in 2060 zal iedereen die in het jaar 1980 

volwassen was de leeftijd van bijna honderd jaar hebben bereikt of reeds gestorven zijn. Als 

privacy echt zo’n overwegend motief voor geheimhouding is, moet het wel om zeer 

uitzonderlijke documenten gaan waarvan openbaarmaking voorafgaand aan 2060 groot 

gevaar voor betrokkenen of hun familie zou opleveren.  

Dat klinkt onwaarschijnlijk. Speelt iets anders? In de Staatscourant is meegedeeld dat de 

beslissing om de bijlagen te rubriceren en te behandelen als “Streng Geheim” niet is genomen 

op grond van overwegingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

maar  “in verband met het belang van de Staat en zijn bondgenoten”. De telkens herhaalde 

uitspraak van de Nederlandse regering “we hebben niets te verbergen” is in het licht van deze 

motivering volstrekt ongeloofwaardig.  

De verdenking dat Nederland destijds toch bij de coup betrokken is geweest kan alleen maar 

worden weerlegd door de documenten openbaar te maken. Zolang het Nederlandse 

parlement en de Nederlandse regering daar niet toe overgaan blijft de verdenking bestaan. 

Daarmee laden zij een zware verantwoordelijkheid op zich: de waarheidsvinding wordt 

belemmerd. Dat is in niemands belang.   
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Misschien is het geen kwade wil, maar onverschilligheid, vergelijkbaar met destijds de 

onverschillige reacties in Nederland op de coup. “Het was daar toch een zootje”, werd gezegd, 

”Geen wonder dat er een staatsgreep is gepleegd”. Dat was een vorm van goed praten 

Nederlandse politici onwaardig. Suriname kende inderdaad problemen, van eigen maaksel, 

maar die wettigden geenszins het plegen van een staatsgreep. De toenmalige Nederlandse 

regering toonde zich onverschillig over het lot van de gevangengezette Arron en ging snel over 

tot erkenning van de regering van Chin A Sen die door de coupplegers in het zadel was gehesen 

en lange tijd als een pion van Bouterse fungeerde. Arron heeft in de gevangenis nooit iets uit 

Den Haag gehoord. Hij heeft zich daarover terecht erg bitter getoond. Tussen hem en 

opeenvolgende Nederlandse regeringen is het niet meer goed gekomen. Ook bij zijn opvolger, 

President Venetiaan, heb ik altijd het gevoel gehad dat de NPS zich door Nederland verraden 

voelde. De beslissing van het kabinet Van Agt om Chin A Sen een uitzonderlijk groot bedrag 

aan financiële hulp aan te bieden mocht inderdaad als verraad worden bestempeld, 

verloochening van de uitgangspunten van de overeenkomst die Nederland in 1975 met 

Suriname was aangegaan. De steun werd in Paramaribo gezien als een legitimatie van de coup 

en van het regime Bouterse. Als die steun niet was gegeven zou Bouterse minder vast in het 

zadel hebben gezeten. Dan was het in 1982 misschien niet uitgelopen op de moorden van 8 

december.  

De Nederlandse regering had dat al in 1980 kunnen en moeten voorzien. “Een nieuwe 

maatschappij kan barsten vertonen en de toekomst rood kleuren”, had Trefossa gedicht. In 

het Kamerdebat over de coup had ik als oppositiewoordvoerder voorspeld: “Van bloed komt 

bloed”. Den Uyl had mij in die opstelling gesteund. Het was bedoeld als een waarschuwing 

tegen onverschilligheid en een oproep aan de Nederlandse regering om op geen enkele 

manier, politiek noch economisch, steun te geven aan een regime dat met geweld aan de 

macht was gekomen en niet zou aarzelen nog meer geweld te gebruiken. Dat is helaas toch 

gebeurd en werkt door tot op de dag van vandaag.  


