
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramaribo, 13 Augustus 2022 

Onderwerp: Huiswerk voor Nederlandse parlementaire delegatie. 

Geachte voorzitter, 

Middels deze open brief willen wij u vragen, nee er ernstig bij u op aandringen, dat u de Nederlandse 

Parlementaire delegatie die nu in Suriname op bezoek is, wat zwaarwichtig en voor Suriname 

essentieel huiswerk meegeeft om in Den Haag uit te voeren. Via de media heeft ons het bericht 

bereikt dat u tussen 13 en 18 augustus van dit jaar een Nederlandse parlementaire delegatie op 

bezoek hebt. Ten aanzien hiervan zouden wij graag het volgende onder uw aandacht willen brengen. 

Het mag u bekend zijn dat steeds meer Surinamers tot het inzicht komen dat ons land in 1975 wel 

staatkundig onafhankelijk is geworden, maar dat politiek Den Haag vanaf het begin, tegen alle 

gebruiken in van onafhankelijke staten tegenover mekaar, zich steeds indringender heeft bemoeid 

met de gang van zaken in Suriname. In die mate zelfs, dat wij feitelijk moeten spreken van 

staatsvijandige activiteiten tegenover de onafhankelijke republiek Suriname, die ernstige negatieve 

gevolgen heeft gehad voor welke positieve ontwikkeling dan ook in ons land. 

Zo is het intussen publieksgeheim dat toen men in Den Haag, nog maar vijf jaar na de 

onafhankelijkheid, genoeg had van de regering Arron, een door Nederland geïnstigeerde militaire 

staatsgreep een eind maakte aan die regering. Toen diezelfde militairen die voor Nederland de coup 

pleegden de macht niet snel genoeg overdroegen aan hen die op dat moment kennelijk wel goed 

genoeg werden bevonden, toen hebben wij de ene na de andere interventie gezien om die 

machtsovergave af te dwingen. De meest in het oog springende actie van die dagen was misschien 

wel de gewapende poging tot machtsovername in maart 1982 onder leiding van Luitenant 

Rambocus, geflankeerd door de Nederlandse Kolonel Bas van Tussenbroek, toen militair attache in 

Paramaribo. Toen ook deze poging strandde kwam Nederland (volgens belanghebbende getuigen) 

met een openlijke invasie gepland voor eind 1982, waarbij men zelfs rekening hield met enkele 

honderden doden onder Surinaamse burgers. Volgens de informatie die al een hele tijd circuleert  
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ziet het er steeds meer naar uit dat Surinamers op een verschrikkelijke manier door de Haagse 

politiek zijn misleid, als gevolg waarvan door deze actie nodeloos Surinaamse levens te betreuren 

zijn geweest. Eveneens op het conto van Den Haag komt de vernietigende Binnenlandse Oorlog 

(1986-1992) die daarop volgde, die met Nederlands belastinggeld werd gefinancierd en waarin 

opnieuw een hoofdrol voor de Nederlandse Kolonel van Tussenbroek was weggelegd. Het mag 

duidelijk zijn dat onder de gegeven omstandigheden er nauwelijks sprake kon zijn van enige serieuze 

ontwikkeling van ons land.  

Als gevolg van al deze acties zijn wij als Surinamers steeds scherper tegenover mekaar komen te 

staan. Dit vormt een ernstige belemmering voor elke ontwikkeling van ons als natie. Een belangrijke 

voorwaarde voor het helen van de vele wonden in de Surinaamse gemeenschap, hier en in 

Nederland, is dat wij de feiten onder ogen zullen moeten zien. Daartoe zullen we samen de juiste 

toedracht te weten moeten komen van datgene dat zich heeft afgespeeld en wat de rol is geweest 

van politiek Nederland in die jaren. En daar zit nou precies het probleem. Nederland heeft om 

redenen die met het eigen Nederlandse belang samenhangen, besloten om de Archieven voor 60 

jaar achter slot en grendel te plaatsen. Er is zelfs sprake van dat een deel van die Archieven reeds 

zouden zijn vernietigd. 

Ons verzoek aan u is dat u bij uw collegae uit Den Haag, nog tijdens dit bezoek, er ernstig op 

aandringt om, in het belang van eventuele vriendschapsbanden, deze archieven zo spoedig mogelijk 

en volledig open te gooien. En daarbij gaat het natuurlijk niet over de Nederlandse betrokkenheid bij 

de staatsgreep van februari 1980. Daar is inmiddels al genoeg over bekend. Het gaat juist om de 

periode daarna, waarin zoveel haat en verdeeldheid in de Surinaamse gemeenschap heeft kunnen 

ontstaan, dat het ons tot op het bot heeft verdeeld.  

Wij verzoeken u om uw Nederlandse collegae erop te wijzen dat zij de Surinaamse gemeenschap, 

zowel hier als in Nederland een onschatbare dienst zouden bewijzen indien zij aan het herstel van de 

vele trauma’s zouden willen meewerken en daartoe zouden willen meewerken aan het open gooien 

van bedoelde archieven. Voor het eventueel ontwikkelen van een nieuwe relatie tussen Nederland 

en Suriname na de mensonterende slavernij en de ontoelaatbare diepgaande en desastreuze 

bemoeienissen in aangelegenheden van de onafhankelijke republiek Suriname, is dit een niet te 

ontberen voorwaarde.  

Wij danken u namens de hele Surinaamse gemeenschap, hier en in Nederland, bij voorbaat voor uw 

medewerking in deze. 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Jim Hok 
Voorzitter PALU 
 

 

 


