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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 5 

Etnische confrontaties 

Lachmon was het niet met ons eens. Hij vond dat Nederland onvoldoende met zijn eisen  

rekening had gehouden. Hij vreesde etnische confrontaties. Die vrees klonk ook door in 

Nederland. Wij grepen terug op de bepalingen van het Statuut waaronder Lachmon zelf zijn 

handtekening had gezet - overigens nadat Nederland de wens van Suriname om de 

mogelijkheid van eenzijdige secessie in het Statuut op te nemen had verworpen. Afgesproken 

was dat het ieder Rijksdeel in een volgend stadium vrijstond opnieuw te pleiten voor een 

verandering van de Koninkrijksverhoudingen, maar aan het eventueel uittreden werden geen 

voorwaarden verbonden, ook niet die van een referendum of een twee-derde meerderheid.  

Lachmon heeft dat later alsnog bepleit, maar wij vonden dat we achteraf geen voorwaarden 

mochten opleggen. Als we dat wel zouden doen zou dat als koloniaal optreden worden 

gebrandmerkt. In plaats daarvan creëerden we drie voorzieningen. Iedere inwoner van 

Suriname die het niet eens was met de onafhankelijkheid was als Nederlands staatsburger 

welkom in Nederland en alle Surinamers en Surinaamse Nederlanders kregen na de 

onafhankelijkheid nog vijf jaar tijd van nationaliteit te veranderen. Mede op aandringen van 

Nederland kwam in Suriname nog voor de datum van onafhankelijkheid een Grondwet tot 

stand, die de rechten van alle Surinamers zou waarborgen. En we stipuleerden dat de 

ontwikkelingshulp aan alle Surinamers ten goede zou komen, niet alleen de achterban van het 

merendeels Creoolse regime, ook Hindoestanen, Javanen, Marrons en inheemsen, en onder 

al diegenen vooral de armere bevolkingsgroepen.   

Voor die laatste voorziening heb ik mij sterk gemaakt, maar we ondervonden problemen bij 

de uitvoering. Die was uiteraard in handen van de regering van het onafhankelijke Suriname 

en deze toonde zich op zijn zachtst gezegd laks. We hadden harder op de tafel kunnen en 

moeten slaan. Dat zou ons ongetwijfeld op het verwijt komen te staan koloniaal op te treden, 

maar dat hadden we  voor lief kunnen nemen. Daarentegen werkte de nationaliteiten- annex 

immigratievoorziening uit zoals bedoeld. Weliswaar leidde die tot een braindrain, maar die 

zou wegebben en hoe dan ook de spanning wegnemen die tot een gewelddadig conflict had 

kunnen leiden. De derde voorziening, de grondwet, was meer dan een juridische faciliteit: 

personen en groepen die hun rechten aangetast zagen konden er een beroep op doen. De 

rechtsstaat in Suriname was onafhankelijk en sterk genoeg om de grondwetsbepalingen te 

garanderen. Maar dat gold natuurlijk slechts tot op het moment dat de grondwet door een 

staatsgreep terzijde werd geschoven. 



 mr. Jagernath Lachmon lezing 2020 
 

2 
 

Met die laatste mogelijkheid moesten we rekening houden. Bijna alle nieuwe onafhankelijk 

geworden staten in Afrika hadden vroeg of laat te maken gekregen met een militaire 

staatsgreep. Daarom hadden we ervoor gepleit dat het onafhankelijke Suriname geen eigen 

leger zou vormen.  Maar Suriname had natuurlijk het recht om daar toch toe over te gaan en 

de oppositie ging daarin mee. Lachmon bepleitte alleen dat de etnische samenstelling van een 

Surinaams leger evenwichtig zou zijn, maar die toezegging kreeg hij niet: in de nieuwe natie 

zou juist geen etnisch onderscheid gemaakt mogen worden, werd hem door NPS politici te 

verstaan gegeven. Daar zat wat in. Om de vorming van een leger rimpelloos te doen verlopen 

zegde mijn collega van Defensie, Vredeling, financiële en technische steun toe. Hoe goed 

bedoeld ook, dat had niet mogen gebeuren. Mijn vrees werd bewaarheid: vijf jaar later grepen 

legerofficieren de macht.  

 


