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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 3 : 

Schuld en verantwoordelijkheid 
 

 
Ik vrees dat weinigen in Nederland zich er vandaag de dag bewust van zijn dat onze 
geschiedenis er ook een is van uitbuiting, raciale onderdrukking en discriminatie. In het door 
witte Nederlanders geëntameerde debat over de Nederlandse identiteit klinkt zelden het 
besef door dat de onder Nederlandse verantwoordelijkheid geschapen koloniale 
verhoudingen gedoemd zijn door te werken, dat Nederland ook na de afschaffing van de 
slavernij van de voortdurende machtsongelijkheid was blijven profiteren en dat het 
afgeroomde koloniale profijt mede de basis heeft gelegd onder de welvaart in ons land.  
 
Dat was anders in de jaren zestig en zeventig. Politiek links was meer dan nu georiënteerd op 

het buitenland - Vietnam, Indonesië, de bevrijdingsbewegingen in Afrika, de dekolonisatie 

wereldwijd - en op de geschiedenis. Dat gold niet alleen voor de protestgeneratie van 

jongeren, maar ook voor kerken, universiteiten en de vakbeweging. Het gold ook voor het 

kabinet Den Uyl.  

Ik maakte deel uit van dat kabinet. Ik weet hoezeer wij ons bewust waren van de koloniale 

schuld juist ten opzichte van Suriname. Ook al hadden we daar zelf niet aan meegedaan, toch 

voelden we ons verantwoordelijk, omdat we in de voetstappen traden van onze voorgangers 

en omdat de Nederlandse economie - en dus ook de Nederlandse bevolking - zeer lange tijd 

lang had geprofiteerd van de koloniale verhoudingen, zowel met Nederlands-Indië als met 

Suriname en de Antillen. Het viel niet meer terug te draaien, maar we konden wel een deel 

van de schuld inlossen, helpen de gevolgen van koloniale uitbuiting te verzachten, gemaakte 

fouten corrigeren, iets herstellen en compensatie aanbieden.  

We schaamden ons zowel over de koloniale onderdrukking van onze toenmalige wingewesten 

in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en de Caraïben, als over de wijze waarop een eerdere generatie 

Nederlandse politici het proces van dekolonisatie was tegemoet getreden. We wilden dat 

proces met betrekking tot Suriname en de Antillen anders doen verlopen dan onze 

voorgangers hadden gedaan inzake Indonesië: niet met geweld, niet door het voeren van een 

verdeel- en heerspolitiek, niet door te discrimineren, niet door Nederlandse belangen voorop 

te stellen, niet door de indruk te wekken dat we beter waren en het beter wisten dan degenen 



 mr. Jagernath Lachmon lezing 2020 
 

2 
 

die zich van ons wensten los te maken, niet door uit te dragen dat we onze cultuur superieur 

achtten, maar door uitdrukkelijk uit te gaan van gelijke rechten voor iedereen.  

We hadden geen persoonlijk schuldgevoel, maar wel het besef van een collectieve schuld van 

een natie die zich ten koste van anderen had verrijkt en daarvan nog steeds de vruchten 

plukte. Dat schuldbesef betreft niet alleen de historie: ook wanneer men part noch deel heeft 

aan het onrecht dat ooit aan anderen is toegedaan, maar geen verantwoordelijkheid neemt 

voor het herstel van de gevolgen van dat onrecht die zich vandaag de dag nog steeds 

voordoen, draagt men schuld. Het gaat niet alleen om het onrecht in economische zin, maar 

ook om de vernedering die mensen met een andere kleur in de wingewesten moesten 

ondergaan en die ook door latere generaties wordt gevoeld, omdat institutioneel racisme 

voortwoekert.   

Over dat gevoel van schuld, schaamte en verantwoordelijkheid als een morele categorie en 

als uitgangspunt voor een andere ethische politiek wordt vaak schamper gedaan, maar ik 

geloof nog steeds dat dit enig juiste opstelling dient te zijn van een natie als Nederland, die 

zichzelf in de loop van de tijd bevoorrecht heeft ten koste van anderen.  

Het zou de huidige generatie Nederlandse politici sieren wanneer dit het uitgangspunt zou 

worden van een politiek ten opzichte van de bevolking van zwakkere en armere landen van 

de toenmalige Derde Wereld, en vandaag den dag vooral de vluchtelingen die uit deze landen 

afkomstig zijn. Helaas gaat het in de huidige Nederlandse politiek minder om 

verantwoordelijkheid en solidariteit als wel om behartiging van eigen economische en 

veiligheidsbelangen, bevordering van de verdiencapaciteit van Nederlandse ondernemingen 

en het weren van migranten en vluchtelingen, niet zelden op barbaarse wijze. 

In 1975 speelden niet alleen overwegingen van moraliteit een rol. We zochten een antwoord 

op de naoorlogse ontwikkelingen. De verhouding met Suriname kon nu eenmaal niet los 

gezien worden van de nieuwe verhoudingen in de wereld. De wereldwijde dekolonisatie was 

zo goed als afgerond. Bestendiging van staatkundige afhankelijkheidsverhoudingen werd 

gezien als een anachronisme. Jarenlang had de Nederlandse diplomatie zich binnen de 

Verenigde Naties met juridische argumenten tegen kritiek van andere landen weten te 

verweren, maar in de jaren zeventig waren de verhoudingen op het wereldtoneel drastisch 

veranderd. Alles wees erop dat juridische redeneringen geen stand zouden houden tegenover 

politieke argumenten, te meer niet omdat Nederland zelf een voorvechter was van nieuwe 

internationale politieke en economische verhoudingen. We dreigden in te boeten aan 

geloofwaardigheid. We moesten consequent zijn, juist omdat we ons in diezelfde jaren 

hadden ingezet voor bevrijdingsbewegingen, dekolonisatie, ontwikkelingssamenwerking en 

mensenrechten. 


