
 mr. Jagernath Lachmon lezing 2020 
 

1 
 

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 4 

Het Statuut 

Terwijl het in het Nederland van de jaren zeventig ging om een nieuwe politieke generatie die 

wilde afrekenen met het verleden, waren in Suriname steeds meer mensen opgestaan die van 

ons verlangden dat we daar ernst mee gingen maken. Dat opstaan was al begonnen in de jaren 

dertig, met Louis Doedel en Anton de Kom, waarna in de jaren veertig en vijftig andere leiders 

opstonden, onder wie Lachmon en Pengel. De nieuwe generatie was onderling nog steeds 

langs etnische lijnen verdeeld, maar had elkaar gevonden in een reeks van onderhandelingen 

met Nederland, die in 1954 uitmondden in een nieuw Statuut voor het Koninkrijk der 

Nederlanden.  

Toen ik in de jaren zestig op dat Statuut terugkeek was ik kritisch. Ik zag het als weliswaar een 

stap vooruit ten opzichte van de puur koloniale relatie van voor de Tweede Wereldoorlog, 

maar ook als een bevestiging van de afhankelijkheid die de Rijksdelen in de West altijd door 

Nederland was opgelegd. De stap was niet groot genoeg en leek verdere stappen voorwaarts 

te ontmoedigen. Ik vreesde dat het Statuut de verhoudingen bevroor en remmend zou werken 

op de weg naar de uiteindelijk onvermijdelijke dekolonisatie. Suriname leek door het Statuut 

slachtoffer te worden van de wet van de remmende voorsprong.   

Later ben ik daar genuanceerder over gaan denken. Ik moest erkennen dat achtereenvolgende 

Nederlandse regeringen na 1954 de onafhankelijkheid van Suriname degelijker hadden 

voorbereid dan ik had verondersteld. Begin jaren zeventig, aan de vooravond van de 

onderhandelingen over onafhankelijkheid, kende Suriname een goed functionerende 

parlementaire democratie, met scheiding van machten, wettelijk vastgelegde vrijheden, 

verschillende politieke partijen, vrije verkiezingen en vreedzame periodieke wisseling van 

regeringen.  De rechtspraak was onafhankelijk, evenals politie en justitie, de pers vrij, de 

vakbeweging vrij en pluriform. De mensenrechten werden gerespecteerd. Er was weinig 

analfabetisme, de deelname aan het basisonderwijs was algemeen, de kwaliteit van het 

onderwijs redelijk en de publieke voorzieningen, vooral op het terrein van gezondheidszorg, 

drinkwater en energie, waren adequaat. In vergelijking met tal van andere 

ontwikkelingslanden was de praktijk in Suriname zo slecht nog niet.  Kortom: Suriname was 

klaar om op eigen benen te staan. 
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De nieuwe generatie politici in Suriname had in de jaren vijftig en zestig hard gewerkt aan de 

opbouw van een natiestaat, weliswaar niet autonoom, maar wel bestendig. Bij het Statuut 

hadden Lachmon en Pengel een belangrijke rol gespeeld. Vooral Lachmon was bereid zijn nek 

uit te steken om de samenwerking tussen Hindoestaanse, Islamitische en Creoolse 

groeperingen zo hecht mogelijk te maken. Hij was geen machtspoliticus, maar een visionair. 

Meer dan eens toonde hij zich bereid macht te delen en stappen opzij te zetten. Zijn 

verbroederingspolitiek was geen holle slogan, maar kreeg handen en voeten in het politieke 

bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat zonder de ervaringen die waren opgedaan tijdens de 

verbroederingspolitiek de spanningen in de jaren zeventig rond de roep om onafhankelijkheid 

verder zouden zijn geëscaleerd. Zowel Arron als Lachmon gingen ver: Arron door zich aan de 

oppositie weinig gelegen te laten liggen en Lachmon door tot vlak voor het einde onverkort 

aan zijn eisen vast te houden. Maar geen van beiden ging tot het gaatje. Op 25 november 1975 

zetten beiden opnieuw stappen terug. In de vijf jaren die daarop volgden vond wederom 

verwijdering plaats - Arron hield zich niet aan zijn belofte vervroegde verkiezingen uit te 

spreken en Lachmon weigerde de Staten bijeen te roepen -, maar dat was meer een kwestie 

van kinderziekten van een onafhankelijke staat die zijn weg moet vinden, dan een mislukking 

op alle fronten.  

Eigenlijk kan de hele periode vanaf het begin van de onderhandelingen over een nieuw 

Statuut, eind jaren veertig, tot aan 1975, toen de onafhankelijkheid een feit werd, beschouwd 

worden als een gezamenlijk program van voorbereiding van die onafhankelijkheid. De grenzen 

van de voorbereiding van staatkundige onafhankelijkheid waren bereikt en die voorbereiding 

had vruchten afgeworpen. Daarmee doorgaan, zonder de stap naar staatkundige 

onafhankelijkheid zelf te zetten, had in een situatie van economische afhankelijkheid weinig 

zin. In economisch opzicht was Suriname te zeer van Nederland afhankelijk gebleven, maar 

daaraan een einde maken vereiste politieke autonomie, niet andersom.  

Ik weet dat critici van de onafhankelijkheid nog steeds van mening zijn dat Suriname nooit 

onafhankelijk had mogen worden, dan wel dat die onafhankelijkheid te vroeg plaats heeft 

plaatsgevonden. Ooit zei Den Uyl tegen mij, toen we samen nog eens terugkeken op het hele 

proces en de nasleep daarvan: “Suriname werd eerder te laat dan te vroeg onafhankelijk”. Dat 

was ook mijn mening. De onafhankelijkheid was na 1950 beter voorbereid dan ik dacht, maar 

de jaren van slavernij, kolonisatie en postkoloniale afhankelijkheid daarna hadden te lang 

geduurd, samen twee honderd jaar. Zij hadden diepe sporen getrokken. Ik vond en vind: in 

1975 was het hoog tijd het proces te voltooien.  

 

 

 


