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G ezien de neergang die de vakbeweging de afgelopen jaren doormaakt 
mag wel van serieuze vakbondsleiders verwacht worden dat ze zich 
afvragen welke richting wij met de vakbeweging in Suriname opgaan. 

Het is een feit dat anno 2001, de vakbeweging in ons land uitermate is verzwakt 
vanwege de versplintering, verdeeldheid, onderlinge strijd, opportunisme, per-
soonlijke belangen, hebzucht en egoïsme, waarbij politieke aspiraties vaak als 
de wortel van het kwaad moeten worden gezien.

Ik ga ervan uit dat wat zich binnen de vakbeweging heeft afgespeeld en af-
speelt, alleen kon en kan gebeuren vanwege het gebrek van een duidelijke visie, 
althans een eenduidige fundamentele visie, die als leidraad zou kunnen dienen 
voor de verschillende vakbondsleiders in Suriname, werkende vanuit de ver-
schillende vakbonden en vakcentrales. Met dit artikel zal een aanvang worden 
gemaakt met het filosofisch bezien van de vakbeweging en te komen tot funda-
mentele richtlijnen.

WOORD VOORAF
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A lvorens diep in de materie te kunnen treden is het nodig de fundamen-
tele hoofd zaken, zoals ik die bezie, in kaart te brengen, van waaruit een 
degelijke filosofische basis kan worden opgebouwd. Ik noem daarbij 

de hiernavolgende factoren:

1. Factor mens
2. Factor arbeid
3. Factor kennis
4. Factor kapitaal
5. Factor natuurlijke hulpbronnen
6. Factor politiek

Hoewel er een opsomming is gegeven van de fundamentele hoofdzaken, de 
factoren die een rol spelen binnen een groter geheel, mag niet verwacht worden 
dat de onderlinge beïnvloeding niet aanwezig is. Integendeel is er in de praktijk 
een actieve wisselwerking tussen de factoren. Over het algemeen wordt dit over 
het hoofd gezien, of men is er zich volkomen niet ervan bewust dat die wissel-
werking bestaat, met alle gevolgen van dien. Het is goed om nu de verschillende 
factoren nader te bezien.

FUNDAMENTELE HOOFDZAKEN
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Volgens mijn visie is de mens het edelste wat er is geschapen tussen de 
hemel en de aarde, ervan uitgaande dat er een schepper is die alles om 
ons heen geschapen heeft. Binnen de vakbeweging spelen zaken als 

godsdienst geen rol, evenals ras en het geslacht tussen man en vrouw. Eenieder 
wordt derhalve vrijgelaten een god naar eigen inzicht te dienen. Willen we ech-
ter komen tot een aanvaardbare mensvisie binnen het filosofisch bezien van de 
vakbeweging, dan zullen wij moeten putten uit al het verhevene over de mens 
dat aan ons wordt geleerd, zonder een bepaalde godsdienst te propageren. Pas 
dan kunnen wij aan de vakbondsleiders eisen stellen en mogen wij hoogstaan-
de gedragingen van hen verwachten. Evenwel moeten wij ons rekenschap geven 
van het feit, dat ook vakbondsleiders mensen zijn en dat de criteria die wij stel-
len aan deze groep leiders, alleen door hen gehaald zullen worden, die persoon-
lijke discipline niet schuwen.

Vakbondsleiders die zich echter bewust zondigen aan de gestelde criteria, 
moeten zonder twijfel door de arbeidersmassa worden afgewezen. Zonder vol-
ledigheid na te stre ven en te proberen van vakbondsleiders supermensen te ma-
ken kunnen wij de volgende criteria vaststellen:

• Menslievendheid
• Betrouwbaarheid
• Eerlijkheid
• Oprechtheid
• Vastberadenheid
• Geduldigheid
• Strijdvaardigheid

In feite spreken de woorden voor zich. Toch zal voor de duidelijkheid kort op 
de criteria worden ingegaan. Het is ondenkbaar dat een leider van een mensen-

1. MENS EN VAKBEWEGING
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massa, althans een goede leider, niet menslievend zou zijn. Het is de liefde voor 
elkaar dat de mens met elkaar verbindt. Vanwege de liefde zijn wij bereid offers 
voor elkaar te brengen, met medearbeiders te strijden voor lotsverbetering.

Een onbetrouwbare leider zou men niet moeten volgen, daar die grote 
groepen mensen wellicht op fatale dwaalspoor zou kunnen brengen. Een be-
trouwbare leider is het oog van diegene die hem volgt. Aan betrouwbaarheid 
mag niet worden getornd.

De vakbondsleider dient eerlijk en oprecht te zijn, door de zaken te bren-
gen zoals ze zijn, zonder daarbij bijbedoelingen te hebben. Ook al zou het 
moei te kosten zaken acceptabel te maken, mogen feiten niet worden verbloemd. 
Het mag nimmer zo zijn dat de arbeiders worden beetgenomen, verkocht wor-
den. De leider moet vastberaden zijn in zijn optreden, zijn ja moet ja zijn en 
zijn nee, nee. Daarom moet elke stap goed overwogen worden.

Geduldigheid moet overhaastheid overtroeven, maar indien vereist, dient 
er strijd te worden geleverd als het laatste middel welke redding moet brengen.
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H et is een historisch gegeven dat de mens sinds zijn bestaan heeft moe-
ten arbeiden om in zijn behoeften te kunnen voorzien. Het moet de 
arbeidende klasse van doordrongen zijn dat het de factor arbeid is dat 

de werkende massa met elkaar verbindt. Dat de verschillende individuen zich 
ongeacht hun culturele en hun etnische en religieuze verschillen toch verbon-
den aan elkaar kunnen voelen, komt door de lijmende kracht van de factor ar-
beid. De arbeidende massa is zich van het bovenstaande zeer weinig bewust.

Veelal wordt er strijd gevoerd voor het behalen van een financieel voordeel, 
maar wanneer er strijd geleverd moet worden voor niet direct materiële zaken 
is men niet be reid de solidaire kracht voort te brengen. Te vaak maken de arbei-
ders onbewust gebruik van die kracht om voor primaire zaken op te komen. 
Nog steeds voelt de individuele arbeider zich bij het samengaan van arbeid en 
politiek in Suriname nog Javaan, Creool, Chinees of Hindoestaan, in plaats van 
zich op de eerste plaats arbeider te voelen, kracht te accumuleren en op te ko-
men tegen de misstanden in de maatschappij en de wijze waarop hij wordt 
misbruikt.

Het is de kapitalist, de politicus, de leiding van de politieke partijen niet 
ontgaan, de macht die uit kan gaan van een solidaire arbeidersmassa. Meerdere 
regeringen hebben ten gevolge van de arbeidersstrijd het loodje erbij moeten 
leggen. Een verdeelde en ver zwakte vakbeweging is daarom het beste wat een 
regering zou kunnen overkomen. In dit licht moeten de onlangs geïnitieerde 
speciale groepen, constitutionele groepen, en stra tegische groepen worden be-
zien. Het pad waarop hoofd- en handarbeiders samengaan, is verlaten om niet 
het belang van de arbeiders te dienen, maar veelal aan eigen belangen en poli-
tieke belangen tegemoet te komen. Vakbondsleiders hebben de zaak helpen 
implementeren en arbeiders zijn verkocht geworden. Ook hier geldt dat factor 
arbeid als bindmiddel moet dienen en niet neergekeken moet worden op de 
collega-arbeider, wanneer die ogenschijnlijk een minder belangrijke functie be-

2. ARBEID EN VAKBEWEGING
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kleedt of ogenschijnlijk onderge schikte arbeid verricht. Wanneer de mens niet 
als medemens wordt gezien, maar wordt veracht en als minder wordt gezien 
dus liefdeloos wordt bejegend, wordt toegestaan dat de een zich boven de ander 
plaatst en dat de een de ander onderdrukt uitbuit en sociaal, economisch en 
maatschappelijk vernietigd. Maar wie met vuur speelt, zal zich daarmee ver-
wonden.

Vakbondsleiders hebben zich opgesteld om de strijd aan te binden tegen 
collega’s en medearbeiders maken zich op en wachten op het sein van de lei-
ders, om elkaar te vergrui zen. Het is de zucht naar macht, het innemen van po-
sities dat telt, aangewakkerd door politieke aspiraties en om zich te profileren 
binnen de politieke partij dat doorslaggevend is. Niet het belang van de arbei-
der waarvoor de vakbondsleider dient op te komen staat centraal. Hieruit zal 
voortvloeien dat vakcentrales genoodzaakt zijn het tegen elkaar op te nemen. 
Was Ravaksur al verdeeld, de verdeeldheid zal compleet worden. Versplintering, 
ver deeldheid, opportunisme, hebben gezegevierd boven eenheid in verschei-
denheid; de wortel van het kwaad heeft gezegevierd boven de bindende kracht 
van de arbeiders, factor arbeid en de factor mens. Menslievendheid, betrouw-
baarheid, eerlijkheid en oprechtheid, hebben plaats gemaakt voor onmense lijk-
heid, onbetrouwbaarheid, onoprechtheid en onrecht.
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Zij die kennis versmaden zullen worden beloond met onwetendheid en 
de vrucht van onwetendheid is schande. Zij zullen daarom door scha-
de en schande wijs worden. Daartegenover staat dat de zoektocht naar 

kennis rijkelijk wordt beloond met wijsheid, voorspoed, vooruitgang, respect 
en eer. Vandaar dat de vakbondsleider ernaar moet streven om zijn kennis m.b.t. 
zijn taak niet alleen uit te breiden, maar ook oog moet hebben voor wat zich 
nationaal en internationaal afspeelt op vele facetten binnen de maatschappij, 
dus op elk gebied. Niet alleen op sociaal maatschappelijk, economisch en poli-
tiek gebied, maar ook op cultureel, filosofisch en geestelijk gebied. Vooral het 
laatste zie ik in mijn vakbondsvisie als onontbeerlijk. De vakbondsleider moet 
ruimdenkend, maatschappelijk goed en breed ontwikkeld en begaafd zijn. Hij 
moet enige kennis hebben van de psychische opbouw van de mens, met andere 
woorden de leer van de psychologie moet hem niet onbekend zijn. Alleen door 
voldoende kennis op te doen en deze vanuit een goed hart in de praktijk te ge-
bruiken, kunnen begrippen als oprechtheid, eerlijkheid en menslievendheid, 
mededogen, geduld, doorzetting e.d. ook deel van zijn persoonlijkheid en werk 
worden, tot heil van zichzelf en voor diegenen voor wie hij de taak van vak-
bondsleider heeft aanvaard. Kennis moet worden opgedaan, en opgedane ken-
nis moet in de praktijk worden gebracht.

Het is daarom toe te juichen dat zichzelf respecterende vakbonden en cen-
trales trainingen organiseren voor de leden. Te weinig leden zien echter het nut 
van trainingen in en te weinig wordt hetgeen dat geleerd is in de praktijk ge-
bracht. Zelfs oude rotten in het vak zondigen zich steeds weer aan de meest 
fundamentele zaken. Om een voorbeeld te geven: er worden vele lessen in com-
municatie gegeven, maar het komt veel voor dat de onderlinge communicatie 
tussen besturen en leden, tussen hoofdbesturen en afdelingsbesturen, tussen 
delen van federaties zeer slecht is. Door de slechte economische situatie van het 
land komt het minder vaak voor dat jonge vakbondsleiders naar het buitenland 

3. KENNIS EN VAKBEWEGING
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gaan voor trainingen en het volgen van seminars. Zo wordt het steeds moei lij-
ker voor de vakbeweging in Suriname met de nieuwe ontwikkelingen in de 
wereld mee te gaan.

We mogen dus stellen dat binnen de vakbeweging niet alleen het opdoen 
van kennis centraal moet staan, maar dat er steeds gewerkt moet worden aan 
trainingen, naast verjonging. Want met het overlijden van de leiders van het 
eerste uur, gaat er kennis en ervaring verloren, dus moet voor de overdracht van 
kennis worden gezorgd. Daarbij moet het verplicht worden gesteld aan bestuurs-
leden trainingen te volgen. De keuze moet niet aan hen worden overgelaten 
voor het al dan niet volgen van een training. Soms is de kennis bij bestuursle-
den, shopstewards en anderen die als leiders moeten fungeren op een zeer laag 
niveau wat betreurenswaardig is, wat ten koste gaat van het niveau van de hele 
organisatie en de vakbeweging in zijn geheel. Ook komt het voor dat leden dom 
gehouden worden, zodat de zogenaamde vakbondsleiders zich gedragen als een 
eenogige koning in het land der blinden, een halfgod of als dictator waarbij niet 
wordt geschroomd om met sommige werkgevers de arbeiders uit te buiten. Vele 
misstanden komen anno 2001 voor in de vakbeweging, zoals het niet op statu-
taire basis houden van bestuursverkiezingen, het niet geven van financiële ver-
slagen aan de leden. Besturen zitten jaren aan en van gelden die worden besteed 
geeft men geen rekenschap. Dit kan alleen wanneer men een ‘domme’ massa 
leidt. Niet de leden zijn de schuldigen van deze situatie maar de besturen van 
deze vakbonden. Geenszins mogen deze lieden indien er opzet is, als vakbonds-
leiders worden bezien. Integendeel zijn zij vijanden van de vakbeweging.
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Evenals het onmogelijk is zonder arbeid te produceren, zo is het ook on-
mogelijk zonder kapitaal, welvaart en welzijn in een land te brengen. 
Veel in de wereld wordt mogelijk gemaakt, omdat daarvoor geld ter be-

schikking is. Uitgaande van het simpele, weten wij, dat vanwege de combinatie 
kapitaal en werkgever enerzijds en arbeid en mens anderzijds, zij het met de 
toevoeging van andere factoren, geproduceerd wordt, waarbij de een investeert 
en de ander arbeid verricht. Tussen de investeerder de kapitalist en hij die ar-
beid verricht, bestaat er een spanningsveld over hoe de uiteindelijke gegene-
reerde kapitalen zowel de een als de ander ten goede komt. Uit ervaring weten 
wij dat de kapitalist zal trachten een groot deel van het kapitaal in de vorm van 
winst, voor zich op te eisen, veelal om in weelde en luxe te kunnen leven, waar-
bij hij zich er niet druk om schijnt te maken, dat zijn medemens uitgebuit 
wordt en hongerlijdt. Precies hier begint het werk van de vakbond om orde op 
zaken te stellen in het voordeel van beide partijen.

Vakbondsleider zijn, wordt door mij gezien als een roeping, vandaar dat ik 
niet schroom om te zeggen dat vakbondsleiders zijn te vergelijken met profe-
ten. Zij zijn vaak als de profeten, een roepende in de woestijn, in de woestijn 
van verarming en verrijking, van uitbuiting en onderdrukking van honger en 
overvloed. De vakbeweging heeft ook op het gebied van het kapitaal een taak. 
Het kapitaal zal ook de vakbond willen beheersen. Vaak denkt de mens die het 
geld bezit dat alles in de wereld te koop is, dus ook de vakbondsleider is te koop, 
heeft een prijs. Helaas is het zo dat malafide vakbondsleiders, de vijanden van de 
werkende klasse nummer een, niet de enige zijn die verstrikt raken in de netten 
van de kapitalist, zij het moedwillig, vele gerespecteerde vakbondsleiders zijn 
ongewenst verstrikt geraakt in de netten van de kapitalist. Wanneer hoogstaan-
de principes als onomkoopbaarheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid, trouw e.d. 
niet gegrift zijn in het hart van de vakbondsleider, dan zal er al gauw ruimte zijn 
voor corruptiegevoeligheid, de drang naar geld, de drang naar macht waarop ik 

4. KAPITAAL EN VAKBEWEGING
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straks terugkom en de drang één te zijn met de kapitalist en als hem te genieten 
ten koste van diegenen die dag en nacht ploeteren voor een stuk brood. Het 
onrecht zou in Suriname in mindere mate kunnen bestaan wanneer vakbonds-
leiders zich hadden gehouden aan de basisprincipes van de vakbeweging en dat 
is zich in te zetten voor de strijd voor lotsverbetering van de medemens, die 
veelal wordt onderdrukt en uitgebuit door de andere mens.

Het is niet de bedoeling hier namen te noemen en voorbeelden te geven 
van personen en bonden en vakcentrales die zich hebben laten verleiden door 
het kapitaal; ik heb een ander doel voor ogen dan personen en instanties te 
bespreken, maar wie geen vreemde is in Jeruzalem en zelf bemoeienis heeft met 
de vakbeweging in Suriname weet waarover ik praat. Delen van de huidige vak-
beweging in Suriname hebben zich uitermate bezondigd aan zaken, die het 
daglicht niet kunnen verdragen en de vakbeweging kampt nu met grote proble-
men.

Ter wille van het kapitaal worden arbeiders verraden en in de steek gelaten. 
Ter wille van eigen financieel voordeel zijn onvoordelige akkoorden gesloten 
met de werkgever. Ter wille van eigen financieel belang hebben vakbondslei-
ders arbeiders vrees en angst aangejaagd en geïntimideerd, waardoor deze wan-
hopig in de strijd, afvloeiing hebben aanvaard. Terwijl zij in principe de strijd 
waren begonnen vanwege de onderdrukking, die zij tijdens het werk ondervon-
den vanuit de leiding van het bedrijf, die handelde vanwege de zucht naar meer 
productie ten koste van alles, dus ook de gezondheid van de werknemer. Vak-
bondsleiders hebben niet geschroomd, de zijde van de werkgever te kiezen van-
wege financieel voordeel voor zichzelf en hebben arbeiders de dood in ge stuurd, 
zo niet een langzame dood voor hen bewerkstelligd door hen bloot te laten 
stellen aan pesticiden en insecticiden die worden gespoten, terwijl zij werk-
zaamheden verrichten in het gewas. Zij die daartegen willen protesteren wor-
den bedreigd met schorsing en ontslag. Wie ziek is krijgt geen vrije dag, maar 
moet onbetaald met verlof enz., enz. De vakbondsleiders sluiten de ogen zodat 
onrecht kan geschieden. Of heeft men geen weet van de dingen die gebeuren. 
Dat valt echter te betwijfelen.

Volgens onze grondwet hebben de arbeiders het recht zich te verenigen in 
een vakbond. Vooral in de particuliere sector is het zo, helaas nog steeds zo, dat 
de werkgever de arbeiders het recht ontnemen zich te verenigen. Meestal willen 
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de arbeiders zich verenigen, vanwege het vele onrecht dat hen wordt aangedaan 
tijdens het werk, de slechte werk omstandigheden en de onbillijke lonen. Wat 
doet de totale vakbeweging hiertegen? Er is meer tijd voor de onderlinge strijd 
tussen vakbonden en vakcentrales. Er is meer tijd en inzet om zichzelf net als de 
uitbuiter te verrijken. Ik moet nogmaals stellen dat de huidige vakbeweging in 
zijn totaliteit, niet lang meer plaats zal maken, moeten maken, voor een nieuwe 
generatie vakbondsleiders, daar vele vakbondsleiders hebben afgedaan, vanwe-
ge het verraad naar de arbeiders toe en naar het instituut vakbeweging. Ook zijn 
vele vakbondsleiders en daardoor de organisatie en leden niet berekend voor 
hun taak, daar zij niet meegaan met de snelle veranderingen in de wereld, waar-
bij nieuwe vormen van uitbuiting zich hebben aangediend. De arme landen 
steeds meer in een wurggreep van de rijke landen geklemd raken, bedrijven 
over de kop gaan, en bestaansmiddelen verdwijnen en arbeidsplaatsen verloren 
gaan.

Er moet worden gezegd dat de vakbeweging veel heeft bereikt in de voor-
gaande jaren, echter is er niet alleen relatief bekeken een stilstand gekomen, 
maar ook vanwege het feit dat principes overboord zijn gegooid en de vakbewe-
ging in zijn totaliteit te schande is gelegd, lopen de zaken niet als voorheen. Er 
zal een verandering in aanpak moeten komen. De verandering zal alleen ten 
goede zijn, wanneer de nieuwe vakbondsleiders voldoen aan hoogstaande crite-
ria. Criteria zoals die ik aanhaal in het filosofisch bezien van de vakbeweging en 
vele andere die nog door de vakbeweging bedacht kunnen worden. Het is niet 
de bedoeling volledig te zijn, maar het is een impuls tot verandering die ik wil 
bewerkstelligen, een impuls tot nadenken en om de vakbeweging te laten her-
leven. Het kan zijn dat er mensen getroffen zullen worden door dingen die ik 
heb aangehaald, dat is geenszins de bedoeling. De bedoeling is dat we wakker 
worden en indien nodig de koers wijzigen. En als u wakker bent geschud, weet, 
het is zeer weinig dat ik aanhaal, het topje van de ijsberg kunnen we zeggen.
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Suriname wordt geacht een rijk land te zijn, vooral als gekeken wordt naar 
de potentie van de natuurlijke hulpbronnen die ter beschikking is. Vanaf 
de eerste jaren in de schoolbanken wordt het kind geleerd dat ons land 

beschikt over grote voorraden hout, vis, bauxiet, goud, andere edelmetalen, na-
tuurschoon en tegenwoordig zelfs grote hoeveelheden aardolie.

Om u heen ziet u daadwerkelijk grote gebouwen en winkelpanden ver-
rijzen, echter moet u tevens constateren dat evenals u en uw vrienden en nog 
vele andere Surinamers, het moeten doen met zeer weinig thuis en genoegen 
moeten nemen met een krot. Mocht u de huwbare leeftijd hebben bereikt, hebt 
u jaren gestudeerd en hebt u eindelijk een baan, dan komt u tot de droevige 
conclusie, dat een huwelijk aangaan, indien u zich dat echt realiseert, meestal 
ontdekt u dat later, wel jaren van nog meer armoede en stress kan betekenen 
vanwege de totale verarming van het volk. Maar hoe heeft een kleine groep het 
dan zo goed en kan zich alles permitteren?

Wij moeten echt dankbaar zijn dat we geboren zijn in een land dat werke-
lijk beschikt over een geweldige potentie aan natuurlijke hulpbronnen niet al-
leen, maar een land dat niet geteisterd wordt door natuurrampen veroorzaakt 
door overstromingen, orkanen, aardbevingen. Een land dat nog beschikt over 
zuivere lucht en water, beschikt over grote mogelijkheden tot recreatie en eco-
toerisme. We hebben voldoende natuurlijke hulpbronnen, indien goed en ver-
antwoord benut, kunnen zorgen voor arbeidsplaatsen, redelijke inkomens, be-
woonbare woningen, genoeg welvaart en welzijn voor eenieder.

Liefdeloosheid, hebzucht, egoïsme, corruptie, uitbuiting van de ene mens 
door de andere, slecht regeerbeleid, omkoperij hebben gemaakt dat wij de dag 
van vandaag een verarmd volk zijn geworden. Wat heeft de vakbeweging hier-
mee te maken?

De vakbeweging heeft een functie in de maatschappij. Niet voor niets wordt 
de vakbeweging de vierde macht genoemd. Het is dus de taak van de vakbewe-

5. NATUURLIJKE HULPBRONNEN  
EN VAKBEWEGING
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ging om vanuit deze positie erop toe te zien, dat de werkende klasse naar beho-
ren wordt beloond voor verrichte arbeid, zich kan verzekeren van een rede lijk 
bestaan, waarbij er genoeg geld beschikbaar is voor de elementaire zaken, goede 
voeding en gezondheidszorg, een woning, scholen voor de kinderen op elk ge-
wenst niveau en er ook tijd is voor betaalbare recreatie. Het is ook de taak van 
de vakbeweging om erop toe te zien dat er goed omgesprongen wordt met het 
milieu bij het ontplooien van activiteiten zoals bij het mijnen van bauxiet en de 
goudwinning. Het is de taak van de vakbeweging om elke ontwikkeling binnen 
de maatschappij op economisch, sociaal maatschappelijk en politiek gebied op 
de voet te volgen niet alleen, maar ook in te grijpen of te laten ingrij pen indien 
zaken niet naar behoren gaan. De belangen van de werkende klasse moeten van 
dag tot dag behartigd worden zonder aanziens des persoon, politieke partij en 
wat dan ook. Er wordt geen respect opgebracht voor de medemens, het milieu 
en het land en daartegen moet de vakbeweging zich met alle kracht verzetten.

Het zou onjuist zijn om te beweren dat de totale vakbeweging op elk tijd-
stip in het verleden en het heden heeft gefaald. Nogmaals er is de afgelopen 
tientallen jaren veel werk verzet, echter zijn veel van de behaalde successen in 
latere jaren te niet gedaan doordat delen van de vakbeweging op zijn zachts 
gezegd zijn ingeslapen, besmet zijn geraakt door het kapitalisme, zijn omge-
kocht, kortom de fundamentele weg hebben verlaten. Sommige vakbonds-
leiders hebben posities ingenomen, die zij in feite niet moesten innemen.

Bepaalde vakbondsleiders zijn ‘eigenaren’ geworden van vakcentrales, waar-
bij alleen de eigen inzichten als juist moesten worden aanvaard en jongeren 
hun eigen denken als het ware op nul moesten zetten. Dit heeft o.a. tot interne 
strijd en in sommige gevallen tot afsplitsing geleid. In de minst ongunstige ge-
vallen is de groei ongunstig beïnvloed vanwege afstomping. Sommige vakcen-
trales en vakbonden bestaan eigenlijk alleen op papier en hebben de laatste ja-
ren geen enkele groei doorgemaakt en zijn evenals de leiders vergrijsd. Na 
vergrijzing volgt de dood, het ophouden te bestaan. Vastberadenheid heeft 
plaats gemaakt voor twijfel en vertrouwen heeft plaats gemaakt voor wantrou-
wen. Leden hebben geen geloof meer in leiders en eigen organisatie, maar bij 
het minste en geringste worden andere “slimme vakbondsleiders” gevolgd en al 
zegt men een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, wij mensen de 
leden doen dat toch. Vakbondsleiders gunnen elkaar het daglicht niet. Terwijl 
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er genoeg zaken zijn in de maatschappij die roepen om correctie, maatschappe-
lijke, sociale en economische misstanden, misstanden in bedrijven en fa brieken 
enz., genoeg werk om er slapeloze nachten van te krijgen, maken vakbondslei-
ders zich op om elkaar te bestrijden, terwijl de vijanden van de werkende klasse 
vrij hun gang gaan. Is het daarom te begrijpen, waarom de arbeiders het in het 
land het niet goed hebben, trots de vele natuurlijke hulpbronnen?

De eerder gestelde vraag hoe het komt dat een kleine groep personen zich 
alles in dit mooie land kan permitteren, terwijl een grote groep verpauperd laat 
zich dus gemakkelijk beantwoorden. Dit kan omdat wij in dit land een ver-
zwakte en verziekte, slecht functioneerde vakbeweging hebben, met daadwerke-
lijk weinig eerlijke en oprechte leiders, waarbij een deel zich oprecht en te goe-
der trouw inzet, maar vanwege gebrek aan kennis en inzicht, vanwege het gebrek 
aan tools en kapitaal, vanwege het gebrek van goed, genoeg en betrouwbare 
kader, de doelen die de vakbeweging zich stelt, niet kan realiseren.

Natuurlijk is het niet zo, dat het alleen het slechte functioneren van de vak-
beweging is, wat maakt dat anderen in het land zich verrijken ten koste van de 
gemeenschap, maar wij moeten onze taak binnen de gemeenschap niet ver-
onachtzamen. Wat moeten wij doen met corrupte politieke leiders? Politieke 
leiders die zijn gevonnist. Met welke redenen zijn vakbondsleiders samen gaan 
werken met politici die het racisme in hun vaandel dragen. Is het geweest om 
uiteindelijk aan de macht te komen? Of is het geweest om een tegenwicht te 
vormen tegen de ‘revolutie’? Waarom hebben andere vakbondsleiders en hun 
organisatie dan wel voor de revopartijen gekozen? Wat moeten wij doen tegen 
een klasse justitie en een corrupt politieapparaat en corrupte douaniers? Waar-
om pakken wij de dingen niet aan wanneer ook “onze mensen” aan de macht 
zijn? Wanneer niet bevriende politici aan de macht zijn, wordt alles aan de gro-
te klok gehangen, drugs, criminaliteit, vernietiging van het milieu, uitverkoop 
van natuurlijke hulpbronnen, hongerlonen, het uitblijven van betaalbare ge-
zondheidszorg, het uitblijven van productie e.d. Waarom zwijgen wij terwijl 
bepaalde misstanden blijven voortwoekeren? Raken wij dan geïrriteerd als de 
arbeiders dat merken en opmerkingen maken, die wij dan als onvriendelijk er-
varen en direct een lijn met de vijand wordt getrokken?

Willen wij met onze vakbeweging ons doel bereiken, dan zullen wij als 
vakbondsleiders als een voorbeeld moeten zijn binnen de gemeenschap. Van-



18

Kenneth R. Donk

wege onze attitude, onze bagage aan in aanzien zijnde kwaliteiten, qua onze 
persoonlijkheid en discipline en eerdergenoemde hoogwaardige kwaliteiten, 
kracht, durf en strijdbaarheid, oplettendheid en oprechtheid, zullen wij in staat 
zijn dit land gezond te maken. Door zelfkritiek en zelfcorrectie, kunnen wij 
onze organisatie gezond maken en houden en ontdoen van onzuiverheden en 
kunnen wij malafide vakbondsleiders en valse profeten weren. Wij moeten er-
voor waken en strijden dat de natuurlijke hulpbronnen ons allen ten goede 
komen. Wij zijn arm, verarmd, vernederd en kapot. Het volk wordt vertrapt 
door hen die zich ten koste van het volk hebben verrijkt. Het land schijnt in het 
bezit te zijn van de uitbuiters, de criminelen, de misdadigers, de rovers, de drugs-
handelaren, de corrupten en hun helers. De slechten profiteren, de goeden 
wordt een worst van een betere toekomst voorgehouden. Die worst is inmiddels 
al aangegroeid tot wel 25 jaar of langer.

Armoede kan niet bestreden worden met armoede, maar met rijkdom. Ar-
moede kan niet bestreden worden door het slechte te dogen en naar willekeur 
tegen op te treden. Armoede kan niet bestreden worden door in sommige ge-
vallen en in bepaalde perioden, de ogen voor het slechte te sluiten. Armoede 
kan niet bestreden worden, door mede van de buit te genieten. Armoede wordt 
bestreden met rijkdom, met produceren, met productie, met industrialisatie, 
met het toevoegen van meerwaarde aan halfproducten, met het maken van 
eindproducten, met het accumuleren van gezond kapitaal. Armoede wordt be-
streden met rijkdom, waarbij het niet zo zeer gaat om het beschikbare kapitaal, 
maar om de mentaliteit van dit volk. Het is niet zo zeer dat de rijke landen ons 
uitbuiten, maar hoe stellen wij ons daartegen op, hoe duur verkopen wij onze 
huid. Het is niet zo zeer door wie en hoe wij in ons eigen land worden uitgebuit 
en onderdrukt, maar hoe stellen wij ons daartegen op, hoe bestraffen wij dat. 
Het is een mentaliteitskwestie. Wanneer wij arm zijn van geest, zullen wij mate-
rieel als volk arm blijven, trots onze vele natuurlijke hulpbronnen die rijkdom 
in zich herbergen. Grote delen van het volk, denken in termen van corruptie, is 
besmet met corruptie, de leiders zijn in vele gevallen corrupt, geestelijk corrupt, 
dus qua mentaliteit bankroet. Waarden en normen zijn gedaald tot een onaan-
vaardbaar niveau. De jeugd, het volk van morgen heeft zo goed als geen identi-
ficatiefiguren ter beschikking. De chaos is compleet.

Het is de taak van de vakbeweging de verarming een halt toe te roepen, 
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door een voorbeeldfunctie te vervullen qua organisatie, leiderschap, attitude en 
mentaliteitsvorming. Het is de taak van de vakbeweging de vinger op de pols te 
houden, de maatschappij te beschermen, te leiden en te vormen.
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H et is goed om direct te stellen dat ook ik de mening ben toegedaan, 
dat vakbond en politiek samengaan. Als we ervan uitgaan dat politiek 
betekent, het streven om de gunst van het volk te winnen en van de 

daaruit verkregen machtspositie veranderingen op elk terrein van de maat-
schappij aan te brengen ten voordele van het volk, zodat zij kan genieten van de 
door haarzelf gebrachte welvaart en welzijn, vanwege eigen productieve inspan-
ning, dan zijn wij verplicht aan te nemen, dat de vakbeweging en de politiek 
samengaan. De algemene doelen van de politiek verschillen niet met die van de 
vakbeweging, beide moeten beoefend worden ten voordele van de medemens. 
De politicus die meent in het machtscentrum te moeten komen ten eigen voor-
dele, om zich te verrijken, is mijns inziens misdadig bezig. Onrecht is een mis-
daad en dit volk wordt veel onrecht aangedaan.

Ons democratische regeerstelsel biedt eenieder, de handelaar, de onderwij-
zer, de producent, de industrieel, de landbouwer, de politicus, de arts, dus ook 
de vakbondsleider de mogelijkheid om gekozen te worden, en via de politiek 
het volk te dienen. Ik heb eerder gesteld dat het via de politiek mogelijk is maat-
schappelijke, sociale en economische veranderingen te bewerkstelligen. Veran-
deringen op vele vlakken te brengen, door regeermacht te bezitten en te hande-
len vanuit het politieke machtscentrum. De vakbondsleider is daarom verplicht 
om zich op een gezonde en eerlijke manier te begeven naar het politieke 
machtscentrum en alles in het werk te stellen in de gunst van het volk te komen. 
En dat behoefde eigenlijk niet zo moeilijk te zijn, ware het niet zo dat het juist 
de politici zijn, waarschijnlijk uit vrees, die proberen het volk wijs te maken, dat 
de vakbondsleider niet mag doen aan politiek. Maar dezelfde politici misbrui-
ken regelmatig vakbondsleiders en hun organisaties om tegenstanders in de 
politiek uit te schakelen door regeringen naar huis te sturen. En als dat is ge-
beurd, wordt “de buit” met het uitsluiten van de vakbondsleiders en de vakbe-
weging, onderling verdeeld, waarbij de raciale inzichten rijkelijk worden gebot-

6. POLITIEK EN VAKBEWEGING
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vierd. Tot ergernis heeft dit vaker plaatsgehad.
Als er iemand is die het recht bezit zich in de politieke arena te begeven, 

dan is het de vakbondsleider. Niet alleen hij, maar ook hij. Meestal pro deo, of 
met een geringe vergoeding is de vakbondsleider bezig met de problemen van 
het volk. Eén maal 24 uur per dag, ook in de vakantie. Hij is niet alleen bezig 
met het volk wanneer de verkiezingen naderen, maar ook na de verkiezing, zelfs 
als hij niet is gekozen om het volk op politiek gebied te dienen. Stelselmatig 
hebben politici hun aanhangers de verkeerde informatie toegestopt, dat de vak-
bondsleider er alleen maar is om voor onder andere hogere lonen op te komen 
en dat als zij in het politieke machtscentrum komen, niets meer voor de leden 
zullen doen. Vaak is deze informatie gemengd met raciale sentimenten ge-
bracht, om vakbondsleiders die vanwege hun etnische afkomst niet passen bij 
bepaalde partij-ideeën uit te schakelen, vanwege de raciale politiek die tot he-
den wordt gevoerd en jammer genoeg nog dominant is.

Als we vakbond en politiek filosofisch bezien, dan kunnen wij dus stellen 
dat die gerust samen kunnen en moeten gaan. Dit is zo omdat we hebben ge-
zien dat de tegenwoordigheid van de vakbondsleider in de volksvertegenwoor-
diging en in de regering hem in de gelegenheid stelt richting te geven aan de 
toekomst van het land en hij betrokken raakt bij de besluitvorming over dit 
land en volk.

Wij moeten er daarbij steeds van uit gaan, dat we de vakbondsleider zien 
vanuit de mensvisie, zoals eerder aangehaald, oprecht, eerlijk, menslievend, vast-
beraden, strijdvaardig en betrouwbaar. Hij moet niet behoren tot de politici van 
wie men zegt, dat die niet veel verschillen van de leugenaar, leugenachtig moe-
ten zijn, om zich te kunnen handhaven, volstrekt niet. Een vakbondsleider zou 
daarom geen lid kunnen en mogen zijn van een partij die racistische politiek 
predikt, zowel gedekt als openlijk, dus ook geen lid van een combinatie van 
partijen, waarbij delen doen aan etnische politiekvoering. Het is de afgelopen 
jaren gedaan, en de gevolgen zal ik straks bespreken.

Hoewel ik zeg dat vakbond en politiek samengaan, sluit ik daarbij uit dat 
vakbond en opportunistische politiek en enge partijpolitiek samengaan. Ook 
hierop kom ik straks terug. Wanneer wij vakbond en politiek filosofisch bezien, 
dan moet direct daarbij gesteld worden, dat het nimmer de arbeider en de vak-
bondsleider verboden kan worden lid te zijn van een bepaalde partij in de zin, 
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dat de vakbeweging de politiek gaat monopoliseren, door te stellen dat de vak-
bondsleider lid moet zijn van een bepaalde arbeiderspartij. Ik zeg dat arbeiders 
en vakbondsleiders lid mogen zijn van alle partijen, zolang die geleid worden 
op een eerlijke democratische manier, door integere mensen, die in dienst wil-
len staan van het volk en voor eenieder welvaart en welzijn willen brengen, 
overeenkomstig onze visie over de leiders en leiderschap.

Het moet de taak zijn van de vakbondsleiders de arbeiders politiekbewust 
te maken en hen dusdanig te vormen en om te vormen, dat zij bewust kiezen 
voor bepaalde partijen waar ook exponenten van de arbeidersmassa een voor-
hoede plaats hebben en zijn vertegenwoordigd. De arbeider en de vakbondslei-
der moeten politiek algemeen en vrij worden gevormd. Het is dan ook goed om 
bepaalde zaken even apart te bekijken zoals:

A. Etnische Politiekvoering
B. Opportunistische Politiek
C. Enge Partijpolitiekvoering
D. Arbeiderspartijen
E. Ethische Waarden en Politiek

A. ETNISCHE POLITIEKVOERING

Mocht het zo zijn geweest dat met de opkomst van eigen Surinaamse politieke 
partijen rond de tweede helft van de vorige eeuw, vanwege maatschappelijke en 
historische redenen het begrijpelijk en acceptabel was dat de partijen op etni-
sche basis geschoeid waren, anno 2001 is er geen plaats meer voor deze gedachte. 
Vanuit de gedachte van het filosofisch bezien van de vakbeweging, o.a. de mens-
visie is er geen ruimte voor etnische politiekvoering, daar het onacceptabel is 
dat de ene mens zich op grond van rasverschillen superieur acht boven de an-
der. Op grond van deze gedachte is het zo vaak in de geschiedenis van de mens-
heid voorgekomen, tot zelfs in de vorige eeuw en waarschijnlijk nu nog, dat de 
ene mens de andere kon uitmoorden en er zaken als de holocaust konden ge-
schieden. Ook kon het ene volk voor zich, ten koste van het andere volk, ‘lebens-
raum’ opeisen, wat zowel in Europa en Azië geschiedde. Mensen, volkeren wer-
den vermoord en verdreven, van hun bestaansrecht beroofd; de mensheid werd 



Vakbeweging Filosofisch Bezien

23

ongekende leed aangedaan.
Het is niet de bedoeling hier uitleg te geven, hoe etnische politiekvoering 

in Suriname is komen te ontstaan. Ik wil alleen stellen dat het o.a. te maken 
heeft met de koloniale tijd, waarbij de verschillende groepen naar Suriname 
zijn gebracht en waarbij de mensen gescheiden van elkaar werden gehouden. 
Belangrijker is te stellen, dat met de onafhankelijkheid van het land, wij het nu 
hier voor het zeggen hebben, dit land aan al de Surinamers ongeacht etnische 
afkomst toebehoort. Met andere woorden is er geen ruimte meer voor etnische 
politiek, maar voor nationalistische politiekvoering, op basis van ethische nor-
men met het oog vooral op de menselijke waardigheid. De etnische politiek 
heeft zich vooral in de verkiezingsperioden steeds gekenmerkt door rassenhaat, 
vooroordeel ten opzichte van elkaar, het verafschuwen van elkaar, het vernede-
ren van de ene mens door de ander, het opzettelijk accentueren van de rasver-
schillen, om daaruit voordeel te behalen. Gesteld mag worden dat het niet het 
gewone volk is dat doorgaans de schuld hierin had, maar het waren en het zijn 
de beter geschoolden, die het arme volk de raciale gedachten influisterden, om 
door verdeel- en heerspolitiek zichzelf aan de macht te brengen en om zich te 
handhaven. Dit om zichzelf vrienden en familie ten koste van geheel het volk te 
verrijken, ook ten koste van de groep voor wie hij zich zogenaamd zou inzetten, 
diegenen die hij met raciale sentimenten voor zich heeft weten te winnen. Ra-
ciale gedachten zijn er, maar het is onethisch deze te voeden, te onderbouwen, 
als politieke issue te gebruiken. In de globaliserende wereld is er geen ruimte 
voor, dat de ene mens de andere op grond van rasverschillen onderwerpt en 
onderdrukt en uitbuit, net zoals misdaden tegen de mensheid door leiders on-
gestraft kunnen plaatsvinden. Vanwege de raciale politiekvoering in Suriname, 
werd toegestaan dat de staatskas werd leeggeroofd, werden corrupte politieke 
leiders keer op keer herkozen, omdat ze eenmaal tot de eigen groep behoorden, 
konden respectabele en kundige landgenoten geweerd worden, konden on-
voordelige overeenkomsten met vreemde mogendheden en multinationals 
worden gesloten, konden mensen zich verrijken door te stelen, konden arbei-
ders hun rechtmatige lonen worden onthouden, kon het volk worden uitge-
buit, en konden wij in plaats van voorspoed verarming tegemoet zien.

Het is daarom dat ik vanuit het filosofisch bezien van de vakbeweging kan 
stellen, dat de vakbondsleider zich niet kan en mag verenigen met politieke 
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partijen en/of combinaties die raciale politiek gedekt of ongedekt in hun vaan-
del dragen. Zo kon het gebeuren dat vakbondsleiders zich hebben verbonden 
met veroordeelden, met uitbuiters, met tarantula’s, met de uitbuiters van het 
volk. Vakbonden, vakbondsleiders en zelfs vakcentrales hebben misstanden ge-
doogd, om aan de macht te kunnen blijven. Het resultaat enkele voordelen voor 
zichzelf, enorme financiële voordelen voor de vijanden van het volk, enorme 
achteruitgang van het land, een bankroet land. Een ander resultaat is een totaal 
verscheurde vakbeweging, omdat de gedachten niet eenduidig zijn vanuit een 
fundamentele filosofie, maar gehandeld werd vanuit de gedachte van hit en run, 
als ik het maar maak. Men is meegegaan met de uitbuiters en één met hen ge-
worden. Zo kon het gebeuren dat sommige vakbondsleiders zich ook konden 
verrijken ten koste van het volk, dus ten koste van de arbeidende klasse.

B. OPPORTUNISTISCHE POLITIEK

Voor alle duidelijkheid wil ik nogmaals stellen, dat velen in de vakbeweging 
zich in alle oprechtheid ten volle hebben gegeven en anderen zich nog steeds 
geven aan het werk dat verzet wordt binnen de vakbeweging. Door te doen van 
de onverminderde inzet van vakbondsleiders zijn er zaken voor de arbeiders 
bereikt waarvan de hedendaagse arbeiders profiteren, zonder erbij stil te staan, 
dat door middel van opoffering van zichzelf en gezinnen van de zijde van de 
vakbondsleiders, door middel van strijd, de zaken zijn gerealiseerd. Vakbonds-
leiders zijn opgesloten geworden, zijn afgeranseld en zijn zelfs gedood in de 
strijd voor een rechtvaardigere Suriname, waarin er een plaats is voor de vakbe-
weging en de arbeidende klasse. Wat ik in mijn kritische betoog wil aangeven 
is, dat veel van het behaalde resultaat verloren is gegaan en dreigt te gaan, door-
dat de eenduidigheid binnen de vakbeweging, de oprechtheid binnen de vakbe-
weging, de eerlijkheid, de doelgerichtheid, de waakzaamheid binnen de vakbe-
weging, plaats hebben gemaakt voor niet eerbare zaken en handelingen. Een 
weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.

Vakbond en politiek gaan samen, maar geen vakbond en opportunistische 
politiek. Wanneer wij weten dat corruptie moet worden bestreden, omdat cor-
ruptie werkt als een kankergezwel, dat de gehele gemeenschap ten onderbrengt. 
Dan kan het nooit zo zijn dat de ene corrupte regering fel bestreden wordt en 
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dat de regering die delen van de vakbeweging aan haar zijde heeft, wordt ont-
zien en corruptie in die regering wordt gedoogd. In een recente regeringsperio-
de, waarin delen van de vakbeweging participeerden, stond bekend dat de ta-
rantula’s het voor een groot deel het voor het zeggen hadden, het volk ook op 
misdadige wijze werd uitgebuit. Vanwege de zoete vrede en de zogenaamde 
eenheid, heeft de vakbeweging die regering populair gezegd niet gebost, de re-
gering is niet vroegtijdig naar huis gestuurd, wat in een ander geval zou zijn 
gebeurd.

De vakbeweging heeft aan oprechtheid en daadkracht moeten inboeten, 
het ethische fundament is versmald geworden, alleen maar om erbij te kunnen 
horen, zoals een welbekende vakbondsleider zou zeggen vanwege een bordje 
linzensoep. Ook al is er in die regeerperiode het een en ander voor de werkende 
klasse bereikt, de geschiedenis leert ons, dat er veel meer verloren is gegaan, 
want wij zijn niet rijker, maar armer geworden, terwijl een heel klein deel van 
het volk, een dunne vlieslaag zich steeds meer ten koste van het volk heeft kun-
nen verrijken. Niemand kan dit ontkennen. Aan het eind van de vorige eeuw, 
hebben steeds delen van de vakbeweging opeenvolgende regeringen gesteund 
en de opeenvolgende regeringen hebben het slecht en minder slecht gedaan, 
het volk werd steeds uitgebuit door de corruptelingen, die er steeds voor zorg-
den dat zij in het machtscentrum bleven. Zij de sponsors van alle partijen wer-
den steeds op meervoudige wijze beloond. Zij konden er ook voor zorgen dat 
de wil van het volk werd ontkracht, verkracht, door na de verkiezing de vroege-
re bondgenoten te verlaten, te verraden. Anno 2001 zijn bepaalde “verloren zo-
nen” weer met blijdschap binnengehaald. Zij maken zich in het geheim op voor 
de volgende verkiezing, waarbij de etnische politiekvoering verhevigd zal wor-
den toegepast. Laat het zo zijn dan dat corruptie, onrecht, oneerlijkheid, omko-
perij, oplichting en al zulk kwaad, als slecht en voor verwerpelijk wordt aange-
zien, en onder alle omstandigheden met alle macht moet worden bestreden 
zonder aanziens des persoon.

Vanwege de opportunistische instelling en opstelling in de politiek, vanwe-
ge het voordeel op korte termijn voor bepaalde lieden, heeft men het ‘geboorte-
recht’ verkocht, heeft men de arbeiders verkocht. Daarom moeten tot op heden 
vakbondsleiders strijd voeren, om eerder veroverde gebieden te heroveren. Ik 
zei het al eerder, delen van de vakbeweging hebben zich gecommitteerd met 
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politieke machtsblokken en partijen, die lijnrecht tegenover elkaar staan. Dit 
heeft met zich meegebracht dat delen van de vakbeweging tegenover elkaar 
staan. De chaos wordt compleet nu ook binnen bevriende groepen, vijandschap 
zijn intrede doet, omdat ook de harten verder worden verziekt, vanwege de 
drang naar politieke macht ongeacht de prijs, ongeacht de prijs die de arbeider 
daarvoor zal moeten betalen. Daarom zeg ik, wat ik zie en betreur, dat delen van 
de vakbeweging zich voor onderlinge strijd opmaken.

C. ENGE PARTIJPOLITIEKVOERING

Het is goed om te werken voor de partij die de persoon heeft gekozen op grond 
van naar wij zullen aannemen goede motieven, acceptabele motieven. We heb-
ben gezien, dat de mens aan gezonde politiek doet, wanneer het gaat om het 
brengen van maatschappelijke veranderingen ten voordele van de totale samen-
leving. Maar het kan nimmer zo zijn, dat wij willens en wetens, een partij onder-
steunen, een politieke combinatie ondersteunen, terwijl de partij medeverant-
woordelijk is voor wanbeleid en voor de neergang van de gehele natie 
verantwoordelijk gesteld kan worden. Doet aan vernietigende politiekvoering. 
Toch is het zo en is het zo geweest, dat delen van de vakbeweging, van verschil-
lende pluimage en/of exponenten van de vakbeweging hand- en spandiensten 
hebben verleend en verlenen aan partijen, die doen aan verwerpelijke politiek.

Onder deze partijen en/of combinaties vallen nogmaals ook de partijen die 
doen aan etnische politiekvoering. Willen wij groei en welvaart in dit land, een 
gezonde economie, dan moeten wij ons ontdoen van dit kankergezwel. Voor de 
verouderde stellingen, van ik hou van mijn partij tot de dood e.d. zijn er in de 
moderne wereld geen plaatsen meer. Wie niet voldoet moet worden afgewezen. 
Doet de vakbondsleider mee aan verwerpelijke politiek en ondersteunt hij par-
tijen die doen aan zulk een politiek, dan doet hij mee aan enge politiek: Hij 
heeft een tot de dood- leidende- liefde voor zijn partij. Dat niet alleen, hij brengt 
anderen mee in de ondergang. Raciale politiekvoering is eng, omdat men alleen 
maar oog heeft voor de eigen groep, voor gelijkgezinden. Gevaarlijker wordt 
het als geestelijke leiders het racisme prediken, geloofsgenoten en rasgenoten 
leren, dat zij tot het beste ras behoren en in principe alles beter kunnen en in 
feite met kapitaalkrachtigen en politici van eigen soort overal in de wereld er-
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naartoe werken, om de wereld te beheersen, in onze regio beginnende met het 
Caribische gebied. In hun ogen zijn andere rassen dus minderwaardig en die-
nen alleen om gebruikt te worden. Indiase geestelijken, fundamentalisten, ko-
men dit prediken in hun boodschap van wereldvrede onder hun superras. Onze 
vicepresident, die op de bijeenkomst aanwezig is in de hoedanigheid van waar-
nemend president, wordt daarna door hun gedecoreerd, onderscheiden. En de 
regering, die regering die grote groepen arbeiders hebben helpen realiseren en 
die in zich herbergt vertegenwoordigers van de arbeiderspartij, laat dat ‘onge-
merkt’ geschieden. Suriname is open voor alle godsdiensten, dus ook voor het 
hindoeïsme, gelukkig is dat zo, maar fundamentalisten en hun volgelingen en 
zij die de zaak steunen, kunnen een gevaar vormen voor de natie en moeten 
indien vereist, worden gecorrigeerd en indien nodig worden ontmaskerd.

Politiek en vakbond gaan samen, maar geen enge partijpolitiek, die wan-
neer men aan de macht komt, men de personen die behoren tot de eigen partij 
gaat benoemen en bevorderen. Hen in dienst laat nemen, wat vaak bij de over-
heid gebeurt. Ook koppensnellerij is tegenwoordig een bekend verschijnsel, 
terwijl de etnisch getinte partijen, koste wat het kost personen op posten laten 
plaatsen, waarvoor zij helemaal niet gekwalificeerd zijn. Maar het gebeurt en 
vakbondsleiders zijn erbij en geven hun ondersteuning aan. Op velerlei manie-
ren hebben zo de politieke partijen huisgehouden, na elke verkiezing, de een 
beestachtiger dan de andere. Vakbond en politiek gaan samen, maar dan niet 
ten koste van de vakbeweging. Integendeel zeg ik in mijn filosofie, dat de poli-
tiek ten dienste moet staan van de vakbeweging, in die zin, dat wanneer de 
vakbondsleider doet aan politiek, hij de politiek gebruikt om voor de arbeiders 
goede doelen te realiseren. Vandaar de behoefte bestond voor het oprichten van 
een eigen arbeiderspartij.

D. ARBEIDERSPARTIJEN

Als de vakbeweging, als vakbondsleiders aan politiek mogen doen, als vakbond 
en politiek samen mogen gaan, dan is het logisch dat de werkende klasse be-
schikt over een eigen partij, bemand door vakbondsleiders en arbeiders op wie 
ten tijde van verkiezingen stemmen kunnen worden uitgebracht. Suriname be-
schikt over een arbeiderspartij, opgericht in het jaar 1987, waarbij zo’n veertig 
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initiatiefnemers, voornamelijk exponenten van de vakcentrales C47 en C.L.O. 
participeerden. Het kon niet anders, hetgeen werd onderricht, moest in de prak-
tijk worden gebracht.

In feite moesten de arbeiders in Suriname er alles aan gedaan hebben, om 
deze arbeiderspartij, tot een daadwerkelijke partij van de arbeiders in Suriname 
te maken. Dat is echter niet gebeurd, want bij de verkiezingen van 1987, werd de 
partij weggevaagd door de traditionele partijen met hun etnische politiek. En in 
latere verkiezingen kon de partij wel in het machtscentrum komen, vanwege de 
hulp van deze zelfde traditionele partijen, door met die partijen het Nieuw 
Front te vormen. Hoewel het de arbeidende klasse is die zorgt voor het draaien-
de houden van de economie in het land, de productie e.d., hebben de arbeiders 
steeds gekozen voor de etnische politiek, voor de traditionele partijen, waarte-
gen in de jaren zestig en zeventig, veel strijd is gevoerd. Vakbondsleiders en ar-
beiders zijn met bullenpezen bewerkt en er is tenminste één dode gevallen, 
terwijl anderen in cellen zijn beland. Toen werden de vakbondsleiders voor 
communist uitgemaakt.

Na alle strijd is de bewustwording, blijkbaar maar zeer gering toegenomen. 
Grote groepen arbeiders weigeren de vakbondsleiders anders te zien, of kunnen 
hen niet anders zien dan diegenen die zij voor hun karretje kunnen spannen 
wanneer zij hogere lonen willen, en wanneer een eigen gekozen corrupte rege-
ring hen te goor is geworden. De traditionele partijen hebben er ook alles aan 
gedaan, om dit waanidee voort te doen leven, door de aanhangers steeds voor te 
houden dat de arbeiderspartij geen aanhang heeft, dat het de vakbondslei-
der-politici zijn, die het land verzieken. En sommige ethisch ondeugdelijk zijn, 
zij door te doen van de traditionele partijen, soms zegt men op de rug van de 
olifant, het parlement konden binnenstappen. Ze hebben echter de vakbonds-
leider-politici nimmer corruptelingen kunnen noemen, of hen van uitbuiting 
kunnen betichtigen, hen van onrecht kunnen beschuldigen, omdat die nimmer 
zijn gevonnist en berecht zijn geworden en nimmer bij schandalen betrokken 
zijn geweest, wat van hun tegenstanders in bepaalde gevallen niet gezegd kan 
worden. Te veel heeft de vakbeweging, misschien in dit geval de arbeiderspartij 
aan de bewustwording van de arbeider overgelaten, aan het natuurlijk proces 
van de tijd. Vele vakbondsleiders-politici geloven in dit natuurlijk proces, dat de 
massa met het verstrijken van de jaren, vele jaren, uiteindelijk een ander stem-
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gedrag zal ontwikkelen. Maar deze gedachte grens aan het apathische en het 
komt overeen met de gedachte dat uitbuiters, onderdrukkers van het volk, het-
geen zij doen, op een gegeven moment zullen nalaten. Deze gedachte strookt 
ook niet met de strijdvaardigheid en zich te ontdoen van een ongewenste juk, 
zoals onderdrukking en onrecht. Geduldigheid betrachten is niet hetzelfde als 
het verkeerde accepteren en onaangetast laten geschieden. Er moet durf zijn om 
maatschappelijke wantoestanden aan te pakken en indien nodig veranderingen 
te brengen in de gevestigde orde. Het volk moet ook op politiek gebied opge-
voed en heropgevoed worden. Voor hen geldt het in de meeste gevallen, dat 
politiek het synoniem is van leugenachtigheid en smerigheid. Men heeft ge-
leerd dat als zodanig te aanvaarden. De arbeiders moeten daarom worden aan-
geleerd te kiezen voor hun eigen leiders wanneer die in de politiek zichtbaar 
worden. Zolang die voldoen aan bepaalde criteria, omdat met verstrijken van de 
tijd en met het samengaan met de oude politiek en het ondersteunen van latere 
partijen, vele vakbondsleiders, besmet zijn geraakt. Terwijl andere zich bewust 
hebben ingelaten met de praktijken, die zij in feite moesten bestrijden. De kans 
is daarom groot dat in de naaste toekomst, hoe jammer het ook zal zijn, vak-
bondsleiders aan de schandpaal zullen worden gehangen, wanneer van de inge-
slagen weg niet afgestapt wordt.

Het is goed dat de arbeiders kiezen voor een eigen arbeiderspartij, maar 
nimmer zal een arbeiderspartij de arbeiders mogen en willen monopoliseren. 
Ik heb me daartegen altijd verzet, wat ook tot conflicten heeft geleid. Ook kan 
een arbeiderspartij geen eigendom van een kleine groep vertrouwelingen, of de 
leider zijn, want dan verschillen we niet van diegenen die wij om hun wanda-
den, ideeën en handelingen bestrijden. Ook zullen de arbeiderspartijen geen 
bestaansrecht hebben, wanneer er onderlinge wantrouwen heerst, vanwege af-
gunst ten opzichte van elkaar, het maken van witte voetjes bij de leiding, on-
terechte zwartmakerij en andere onethische praktijken. Mooie statuten en huis-
houdelijke reglementen, bieden geen dekking tegen voornoemde en andere 
dubieuze praktijken. Die kunnen als dekmantel dienen, terwijl er in de praktijk 
anders wordt gehandeld. Ook de traditionele partijen hebben b.v. goede statu-
ten en mooi uitgewerkte partijprogramma’s. Belangrijk is, hoe in de praktijk 
gehandeld wordt. Wat nodig is, is een gezonde mensvisie, waarbij de mens cen-
traal staat, de liefde voor de medemens centraal staat, zoals het is aangehaald bij 
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de gedachte de vakbeweging filosofisch te bezien.
Wanneer de vakbondsleider-politici de ethische fundamenten van de vak-

beweging, zoals die in het verleden duidelijk zichtbaar waren, ondergeschikt 
maken aan eigenzinnigheid, eigen belang, egoïsme en hebzucht, gevoegd aan 
de drang naar macht, zal er geen hoop meer zijn voor de arbeiders in dit land. 
De profeten in de vakbeweging, moeten daarom hun werk met kracht voortzet-
ten, desnoods de strijd aanbinden tegen de afvallige valse profeten, om weder-
om te komen tot een krachtige en niet verdeelde, veredelde vakbeweging. Vak-
bondsleiders zullen als mens fouten maken en men zegt wel eens, waar er rook 
is, is er vuur. Wat we moeten hebben is het vuur te ontdoen van zo veel mogelijk 
rook, om te komen tot een zo zuiver mogelijke hittebron van de zuiverste graad. 
De arbeider zal geschoold en gevormd moeten worden, want ook in die arbei-
dende geest heeft de vijand zich genesteld, vanwege het corrupt en egoïstisch 
denken. De arbeider zal o.a. politiek geschoold moeten worden, om hem daar-
na vrij te laten in zijn keuze.

E. ETHISCHE WAARDEN EN POLITIEK

Er is veel gesproken over de morele herbewapening van de natie in de afgelo-
pen jaren. Maar terwijl men dat zegt en ernaar verlangt het goede te bewerkstel-
ligen, vanwege het ten ondergaan van het volk aan de gevolgen van een verziek-
te staat, is men druk bezig, de anderen te ondermijnen, smeergelden te betalen, 
mensen het brood uit de mond te ontnemen, hen valselijk te beschuldigen, te 
bedriegen te bestelen, uit te buiten, te verhongeren, hun kinderen een goede 
toekomst te ontnemen, zich te verrijken. Men komt aan de macht om zich te 
verrijken, en men heeft geen oog voor de andere, men doet maar alleen alsof.

Morele herbewapening e.d., zijn nutteloze kreten en leuzen, wanneer daar-
achter geen oprechte harten staan, discipline is opgebouwd en de wil er is, om 
wat men predikt ten uitvoer te brengen. Maar hoe kun jij de splinter uit het oog 
van de ander halen, wanneer je de balk in eigen oog niet durft te onderkennen. 
Maar hoe kun je samengaan met degene die je bestreed om zijn onethische 
praktijken, zonder dat die aan de natie spijt heeft betuigd, zonder dat die zich-
zelf heeft verschoond en zuivering heeft ondergaan en zich daaraan heeft onder-
worpen. Men denkt toch niet dat eenduidigheid in visie, handeling en doelge-
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richtheid automatisch uit een samenwerking zal ontstaan?
De oude politiek heeft nimmer zijn praktijken afgezworen, integendeel on-

der het toeziend oog van vakbondsleiders hebben de tarantula’s verfijnd hun 
praktijken voortgezet. Op raciale basis werden er posten verdeeld, posities inge-
nomen, mensen in dienst genomen, volkswoningen verdeeld vergunningen 
verstrekt, gronden uit gegeven, directeuren benoemd of niet benoemd, de rijk-
dommen van het land verdeeld. En als de revopartijen sommige handelingen 
op grotere schaal hebben gedaan, openlijker hebben gedaan, dan mag daarbij 
direct worden gezegd, dat de tarantula’s die overliepen, daarbij ook op onbe-
schaamde wijze hun bijdrage hebben geleverd. Waren ze eerder ontmaskerd en 
afgestraft dan hadden ze de kans daartoe niet gehad. Maar ze zijn gedoogd ge-
worden ter wille van “een bordje linzensoep” en ten koste van de hele gemeen-
schap. Enorme bedragen aan smeergelden zijn over en weer uitgegeven, aan-
vaard en aangeboden. Rijkdommen van het land, natuurlijke rijkdommen zijn 
rijkelijk onderling verdeeld. Ik zei het ook al eerder, sommige tarantula’s zijn 
nu in het jaar 2001, als verloren zonen wederom binnengehaald door de oude 
politiek en werken op de achtergrond ongezien, om stand-by te zijn voor de 
volgende raciale verkiezing. Als de revopartijen de grenzen van het toelaatbare 
hebben overschreden, moet gezegd worden, dat een druppel zeewater in sa-
menstelling volstrekt gelijk is aan de grote zeemassa. Met andere woorden, de 
pot verwijt de ketel dat het zwart is. De politiekvoering in Suriname is steeds 
een van uitbuiting geweest, waarbij een kleine groep zich steeds weer kon ver-
rijken. De vertegenwoordigers van de arbeiders in het machtscentrum hebben 
weinig daaraan kunnen doen. De verarming heeft steeds om zich heen gegre-
pen.

Ook nu vlot het niet in deze regeerperiode waarin ook de arbeiders theore-
tisch gezien mede te bepalen hebben. Ook nu zijn vele beloften na een jaar re-
geermacht te hebben gehad niet verwezenlijkt. Ook nu worden er beslissingen 
genomen en zaken uitgevoerd op grond van de raciale samenstelling van het 
samenwerkingsverband. Ook nu zijn mensen in dienst genomen op grond van 
partijbelangen en op etnische gronden, voorbij gaande aan het recht van ande-
ren tot doorstroming en bevordering en carrièrevorming. En dit gebeurt onder 
het toeziend oog van vakbondsleiders. Of zijn de ogen wederom gesloten?

De vraag is hoe de morele herbewapening aangepakt zal worden, zonder 
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zich van de eigen balk in de ogen te hebben ontdaan. De vakbeweging zal mijns 
inziens een keuze moeten maken. Indien nodig zal de samenwerking met par-
tijen die niet voldoen aan van tevoren vastgestelde waarden en normen moeten 
worden afgebroken, vroegtijdig, of wanneer de tijd daarvoor is aangebroken. 
Vroegtijdig wanneer blijkt dat de belangen van het volk in het algemeen en die 
van de arbeiders in bijzonder worden geschaad. Verheven waarden en normen 
moeten hoog in het vaandel gedragen worden van de vakbeweging niet alleen, 
maar moeten koste wat het kost worden onderwezen, aangeleerd en beschermd. 
Als er hierin eenduidigheid bestaat en alle vakcentrales doelgericht bezig zijn, 
de verheven doelen na te streven, dan zal de situatie anders zijn dan het nu het 
geval is, waar vakbondsleiders ter wille van politieke macht en wat meer zij, op 
het punt staan elkaar in de haren te vliegen. Ik zei het al, de vakbeweging is 
versplinterd, verscheurd, vanwege onderlinge nijd, hebzucht, egoïsme en leu-
genachtigheid. Vanwege de hypocrisie en de leugenachtigheid en de zucht naar 
macht ongeacht de prijs die de arbeider, het volk daarbij zal moeten betalen.

En als wij stellen, de kleine partijen in het land niet meegeteld, dat wij twee 
politieke machtsblokken hebben in het land, dan moeten wij ook onderken-
nen, dat in beide blokken al is het indirect of direct, de vakbeweging is vertegen-
woordigd. In feite een dilemma. Het eigene heeft men prijsgegeven om mee te 
kunnen, het eigene heeft men opgeofferd voor een bordje linzensoep. U kunt 
zich nu een beeld vormen van het strijdtoneel, het slagveld. Er is en oplossing, 
maar daarvoor is oprechtheid zeer onmisbaar als ingrediënt en vastberadenheid 
is vereist.

Er moet een zuivering komen in denken, een zuivering binnen de totale 
vakbeweging worden doorgevoerd, vooral binnen het leiderschap. Want indien 
men niet bereid is het roer te keren zullen de gevolgen niet te overzien zijn. De 
vakbeweging filosofisch bezien, wil hierbij een bijdrage leveren, ook al is het 
maar, dat men zich gaat bezinnen en als zaken worden onderkend.
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H et is de bedoeling geweest een bijdrage te leveren om te komen tot 
een sterkere en gezonde vakbeweging in Suriname, door de vakbewe-
ging filosofisch te bezien en te laten bezien. Het is niet de bedoeling 

volledig te zijn in deze opzet. Ook wordt niet gedacht de wijsheid in pacht te 
hebben. Wel is het de bedoeling, dat de aanzet tot het denken en te komen tot 
de oplossingen voor een betere totale vakbeweging, is gegeven.

De volgende fundamentele richtlijnen, adviezen en opmerkingen, moeten 
daarom in dat licht worden bezien:

• Bewaar en bescherm de eenheid binnen de vakbeweging en versterk de een-
heid door de samenwerking tussen bonden, federaties en vakcentrales te be-
vorderen en aan te moedigen.

• Kom tot algemeen aanvaardbare fundamentele regels en gedragslijnen voor 
de totale vakbeweging in Suriname.

• Voorkom onnodige na-ijver en concurrentie. Laat wel daadkracht, inzet, 
werklust en opofferingsgezindheid, de criteria zijn die o.a. bepalen hoe de 
voorhoede van de vakbeweging in zijn totaliteit en in engere zin er uit moet 
zien.

• Valse motieven en aspiraties, opportunisme, persoonlijk belang en hebzucht 
moeten onmiddellijk worden afgestraft.

• Stel normen, richtlijnen en eisen vast, waaraan vakbondsleiders moeten vol-
doen, m.b.t. hun menslievendheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid, oprecht-
heid, vastberadenheid, geduldigheid en strijdvaardigheid. Stel diezelfde eisen 
aan politici.

• Leer de arbeiders hun vakbondsorganisatie lief te hebben en de leiders te 
respecteren en te ondersteunen.

• Onderken de belangrijkheid van de factoren mens, arbeid, kennis, kapitaal, 
natuurlijke hulpbronnen en politiek. Onderken hun onderlinge beïnvloe-

FUNDAMENTELE RICHTLIJNEN  
EN ADVIEZEN
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ding en wisselwerking. Van alle factoren moet de factor mens gelden als de 
belangrijkste.

• Bestrijd elke vorm van racisme, ook in de politiek. Geef er geen enkele vorm 
van ondersteuning aan. Ga geen samenwerking aan met etnisch georgani-
seerde partijen en/of politieke groeperingen. Respecteer echter elkaars cultu-
ren en help die onderling te bevorderen, door elkaars muziekinstrumenten te 
bespelen, de talen van elkaar te leren, naast muziek en dans, om zodoende te 
komen tot een nationaal denkend volk en te zijn een rijke natie.

• Trek kapitaal aan. Produceer en presteer. De enige manier om armoede te 
bestrijden is het brengen van voorspoed voor eenieder. Zoals het licht duis-
ternis verdrijft, zo verdwijnt armoede als rijkdom in aantocht is. Verkoop de 
ziel van de mens niet en laat de een de ander niet uitbuiten. Wijs elke vorm 
van uitbuiting af. Bescherm de waardigheid van de mens.

• Ondersteun en bevorder scholingsactiviteiten. Vakbondsleiders moeten zich 
aan scholing onderwerpen.

• Zie toe dat de natuurlijke hulpbronnen alle Surinamers ten goede komen. 
Ontmasker en bestraf diegenen die het volk beroven van het recht op de eer-
lijke verdeling van welvaart en welzijn.

• Bestrijd elke regering die het belang van het volk en het arbeidersbelang 
schaadt. Leer de werkende klasse dit soort regeringen weg te stemmen. Poli-
tici van zulke regeringen, mogen nimmer terugkomen in het machtscentrum. 
Eveneens hun partijen niet.

• Leer de arbeiders de waarde van secundaire voorzieningen kennen. De waar-
de van gezondheidszorg en onderwijs en een goed pensioen. Leer hen hun 
plicht niet te verzaken en te presteren alvorens hun handen op te heffen voor 
hun loon.

• Werk in de politiek alleen samen met democratische partijen die ethische 
waarden onderschrijven en als zodanig politiek bedrijven. Laat de morele 
herbewapening geen holle frase zijn, maar geef er ondersteuning en uitvoe-
ring aan. Stel in eigen huis orde op zaken. Begin de zuivering bij de vakbewe-
ging.

• Laat de arbeider vrij in zijn politieke keuze, maar leer hem een juiste keuze te 
maken.

• Beoefen en leer hoogwaardige gedragspatronen aan, zoals, oprechtheid, op-
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lettendheid, waakzaamheid, durf, en strijdbaarheid.
• Werk naar eenduidigheid binnen de totale vakbeweging, naar een eerlijke en 

doelgerichte vakbeweging met daadkracht.
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D e vakbondsleider is de spiegel van de ziel van de arbeider, van de wer-
kende mens. Hoe meer de werkende klasse verlost wordt van het 
kwaad, het onrecht dat hem wordt aangedaan, hoe helderder zal zijn 

ziel stralen, hoe meer eer de vakbondsleider zal ontvangen, en met meer respect 
zal de vakbeweging bejegend worden.

De vakbeweging filosofisch bezien, heb ik alleen maar geschreven om de 
vakbeweging te verheffen, ook al ben ik voor sommigen te fel geweest in mijn 
betoog, verbetering is mijn einddoel. Ik ben daarom beperkt gebleven in de 
beschrijving van bepaalde zaken, die verkeerd zijn gegaan en gaan, en heb daar-
bij zoveel als mogelijk vermeden namen van personen en organisaties te noe-
men. Ik ben er ook van bewust niet volledig te zijn in mijn betoog en er is 
ruimte voor anderen mij aan te vullen en te verbeteren. Toch moet ik zeggen 
dat de vakbeweging, en daarbij noem ik wet namen, aan vakbondsleiders als 
Cyril Daal, Hendrik Sylvester en Fred Derby, grote zonen heeft gekend, wier 
namen in de geschiedenis van de vakbeweging, toegevoegd zal worden aan de 
lijst met namen van eveneens grote vakbondsleiders voor hen, die de vakbewe-
ging gestalte hebben gegeven.

Van H. Sylvester heb ik mogen leren, hoe klein de bijdrage ook moge zijn 
geweest, elk steentje helpt de muren van het gebouw der vakbeweging zijn ge-
stalte te krijgen. Belangrijk is, dat we niet afdwalen van de juiste weg en de 
juiste instelling behouden. Zaken gaan verkeerd binnen de vakbeweging en 
vaak zijn daarbij de politieke aspiraties de bron van het kwaad. Er is daarom 
ruim aandacht aan het samengaan van politiek en vakbond besteed. Zijdelings 
is aandacht daarbij besteedt aan het politiekblok Nieuw Front, waarmee de Su-
rinaamse Partij van de Arbeid en vakbondsleiders banden hebben, omdat kri-
tiek in eigen huis moet beginnen. Ik verwijs hierbij wederom kort naar de splin-
ter en de balk. Zijdelings, daar ik met dit schrijven een ander doel voor ogen 
had, dan een politieke analyse te geven.

NAWOORD
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Over de partijen die zijn voortgekomen uit de revolutie, is er niet veel ge-
zegd. Toch heeft een niet onbelangrijk deel van de vakbeweging kontakten met 
dit politiek blok. Hoewel de militairen rond ’80 de ondersteuning hadden van 
delen van de vakbeweging en/of exponenten van de vakbeweging, de link met 
Eddy Bruma en de link met toppers van C47 en C.L.O., hebben de moorden 
van ’82 een kentering in de zaak gebracht. Er zijn keuzes gemaakt en stellingen 
zijn ingenomen. Een deel van de vakbeweging heeft zich gekeerd tegen de mi-
litairen en van de hun uit voortgekomen politieke partijen. Maar een ander deel 
heeft hernieuwde banden aangelegd, de link met de Moederbond. Het samen-
gaan in Ravaksur verband heeft duidelijk, tegen dit verschil in visie m.b.t. het 
samengaan met die partijen, niets kunnen doen, vanwege het gemis aan eendui-
digheid binnen de vakbeweging en vanwege onderlinge na-ijver. Ik kan wel 
gissen wat er daarbij verder verkeerd is gegaan en welke beweegredenen daarbij 
een rol hebben gespeeld, beter zou het zijn, als de personen die daarbij zijn 
betrokken geweest, het e.e.a. schriftelijk voor het nageslacht tot een lering had-
den vastgelegd. Helaas hebben twee toppers die bij Ravaksur betrokken zijn 
geweest ons kort na elkaar verlaten. Indien er anderen zijn die alsnog zaken 
kritisch en eerlijk willen en kunnen vastleggen, roep ik ze hierbij op zulks niet 
na te laten.

Ik spreek daarom de hoop uit, dat ik met dit eenvoudig werkje, een steentje 
heb mogen bijdragen tot een betere vakbeweging in Suriname.

K. R. Donk
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