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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 8 

Veerkracht 

Maar “na de maanden die het jaar afsluiten beginnen andere die gehoor zullen geven aan de 

roep om iets nieuws”.  Ook die voorspelling kwam uit, en dat is geheel te danken aan de echte 

democraten in Suriname zelf. De oproep kwam van de Associatie voor Democratie, een 

samenwerkingsverband van advocaten, artsen, journalisten, vrouwenorganisaties, kerken, 

geloofsgemeenschappen en het bedrijfsleven. Samen schreven zij een brief die beschouwd 

mag worden als het belangrijkste document betreffende het wezen van de democratische 

staat Suriname dat ooit is opgesteld. De opstellers, waaronder Kenneth Gonçalves, hebben 

het met de dood moeten bekopen. In één klap werd Suriname beroofd van een generatie 

jonge mensen die de samenleving de weg wees naar de zelfreiniging die nodig was om een 

nieuwe heilige eed geloofwaardig te doen zijn.  

Maar de oproep zelf verstomde niet. Geleidelijk keerde het tij. Nu namen politici van de 

oudere generatie het voortouw. Met name Lachmon past bewondering voor de manier 

waarop hij te werk is gegaan. Hij had altijd een accomoderende stijl van politiek bedrijven 

gehanteerd en er meerdere malen vanaf gezien de eerste viool te spelen, ook als hem dat als 

leider van de grootste politieke groepering toekwam. Hij oefende zijn invloed liever uit vanuit 

het parlement. Toen hem in 1980 als Statenvoorzitter de bevoegdheden uit handen waren 

geslagen, koos hij voor een opstelling als, in zijn eigen karakteristieke bewoordingen, 

“buigende riethalm”: niet overgeven, wel meegeven, maar niet opgeven. In 1985, toen de 

riethalm zich weer kon oprichten, was het Lachmon die het initiatief nam met de andere oude 

politieke leiders, inclusief zijn voormalige tegenstander Arron, één front te vormen: hèt Front. 

De ideeën kwamen van hem. Hij was degene die het initiatief nam tot een dialoog met de 

politici die door de militairen waren neergezet en zich niet van het 8 december bloedbad 

hadden gedistantieerd. Dat moet zowel Arron als hemzelf veel moeite hebben gekost, maar 

het was de enige weg die openstond.  Een jaar later resulteerde dit in een nieuwe grondwet, 

verkiezingen en een burgerregering. Het was knap laveren, omzichtig, stap voor stap. De 

achterban wilde meer, maar Bouterse cum suis mochten niet te veel worden uitgedaagd: zij 

konden altijd weer terugkomen en Bouterse schrok er niet voor terug daarmee te dreigen.  En 

toen Bouterse op Kerstavond de daad bij het woord voegde en het leger president Shankar 

de wacht aanzegde en aankondigde de macht te zullen overnemen, was het opnieuw Lachmon 

die zijn politieke vrienden ervan wist te overtuigen dat het beter was voorlopig mee te buigen, 
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maar het parlement in te schakelen en op die manier een wettelijke basis te creëren voor een 

spoedig herstel van constitutionele verhoudingen. 

De rest is bekend. Het politieke proces kreeg het karakter van een Echternach processie: drie 

stappen vooruit, twee achteruit en soms zelfs omgekeerd. Iedere keer moesten de 

democratische politieke leiders de economische en financiële puinhopen opruimen van aan 

Bouterse gelieerde regimes.  

Dat was het geval na de verkiezingen van 1987, toen onder President Shankar de gevolgen 

ongedaan moesten worden gemaakt van het roekeloze financiële beleid van de regeringen 

Neyhorst, Alibux en Udenhout. Toen dat een beetje op orde was gebracht volgde de 

telefooncoup van 1990, waarmee een eind kwam aan het puinruimen. Een jaar later kon 

president Venetiaan van voren af aan beginnen. Hij was succesvol en wij hebben hem daarbij 

vanuit Nederland geholpen, zij het te weinig. Onder druk van de Tweede Kamer moest ik 

hardere aanpassingsvoorwaarden aan de steun opleggen dan gewenst. Strenge voorwaarden 

waren in economisch opzicht verdedigbaar, maar politiek contraproductief, want het 

bescheiden economisch herstel dat onder Venetiaan werd bewerkstelligd was in de ogen van 

de bevolking in sociaal opzicht onvoldoende. De onvrede resulteerde in een nederlaag van het 

Front bij de verkiezingen van 1996. Minder strenge voorwaarden hadden in een andere 

verkiezingsuitslag kunnen resulteren, waarna het herstel had kunnen worden  voortgezet. 

Maar nu kreeg de regering Wijdenbosch vrij spel om de begroting te plunderen en 

onverantwoord grote schulden aan te gaan. Vier jaar later kon Venetiaan van voren af aan 

beginnen, toen de bevolking opnieuw gebruik had gemaakt van haar recht om de leiders bij 

verkiezingen ter verantwoording te roepen en Wijdenbosch naar huis  

uw had gestuurd. Tien jaar lang ging het onder president Venetiaan weer de goede kant op, 

maar gedurende de tien jaar die daar weer op volgden werd onder leiding van Bouterse zo’n 

onverantwoord beleid gevoerd, dat een faillissement dreigde.  

Dit jaar heeft het electoraat van Suriname opnieuw gesproken en gekozen voor democratie, 

de rechtsstaat en sociaaleconomisch herstel. Het is de zoveelste keer dat Suriname zich á la 

Baron von Münchhausen aan de eigen haren uit het moeras trekt. Voor de vijfde keer op rij – 

na 1975, 1987, 1991 en 2000 – is een periode afgesloten en gehoor gegeven aan de roep om 

iets nieuws.  Het lijkt erop dat bij de jongste verkiezingen de kiezers hebben besloten te 

luisteren naar het appèl van Trefossa - “Volk, lik de honing van de leugen niet waar  uw 

chromosomen vol van zitten” - en definitief te kiezen voor waarheid en recht.  

Definitief? Ik hoop het van harte. Ik vrees dat Bouterse ergens in de coulissen trappelend staat 

te wachten op zijn kans om weer terug te komen. Veel zal afhangen van het leiderschap 

van president Santokhi. Zal hij in de ogen van de kiezers geloofwaardig blijven? Zijn 

voorganger heeft de democratie verkracht, maar hij kan door persoonlijke rechtschapenheid 
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en politieke oprechtheid te tonen en door boven de partijen te staan, voorkomen dat het 

electoraat zich van hem afwendt.   

Kan Nederland daarbij helpen? Ik hoop het. We zullen de fouten moeten vermijden die we in 

het verleden hebben gemaakt en waarover ik in het laatste deel van mijn boek getracht heb 

rekenschap af te leggen. We zullen Suriname moeten zien als een veerkrachtige autonome 

staat, anders dan minister Blok dacht, toen hij Suriname publiekelijk wegzette als een failed 

state en dat falen toeschreef aan etnische tegenstellingen. We zullen bescheiden moeten zijn, 

want alle binnenlandse tegenstellingen in Suriname, inclusief de etnische, vloeien voort uit 

een door Nederland destijds opgelegde koloniale constructie. Arrogantie past Nederland niet: 

juist de door Blok gehekelde etnische tegenstellingen zijn door Suriname zelf overwonnen. 

Daar heeft Lachmon veel aan bijgedragen. De VHP is nu een nationale vooruitstrevende 

hervormingspartij, door velen gesteund, niet alleen door mensen afkomstig uit religieuze en 

etnische groepen waarmee de oude VHP verbonden was. Vijfenveertig jaar na het bereiken 

van de status van onafhankelijke staat is Suriname, na een tragische terugval, weer een 

democratische rechtsstaat geworden. Het land heeft zich ontwikkeld, van een - in de woorden 

van Albert Helman – “raciale segmentatie zonder eigen identiteit” tot een geïntegreerde 

natiestaat. Om die verworvenheden te verduurzamen en teleurstellingen te voorkomen, zal 

juist de jeugd van Suriname het vertrouwen moeten krijgen dat het land ook op weg is een 

stabiele, autonome en veerkrachtige economie te worden, waarin met kracht wordt gestreefd 

naar de uitbanning van armoede en sociale ongelijkheid.  

Wellicht kan het in 1992 gesloten “Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere 

samenwerking tussen Suriname en Nederland” daarbij goede diensten verlenen. Het bestrijkt 

een breed terreinen en betreft meer dan alleen samenwerking op het niveau van regeringen. 

Ook lokale overheden en maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen een rol spelen. 

Dat geldt ook voor de Surinaamse diaspora in Nederland, die zich al vele jaren heeft 

ingespannen ten behoeve van verwanten overzee. Het is uiteraard aan Suriname zelf om 

voorstellen te doen, maar als die in overeenstemming zijn met dat verdrag is men aan 

Nederlandse zijde verplicht daar serieus op in te gaan. 

Aan beide zijden van de oceaan zullen politici en opinieleiders moeten beseffen dat hun 

bevolkingen nog vele jaren met elkaar verbonden zullen zijn. Dat is door de historie zo 

bepaald. Die verbondenheid is Nederland in de koloniale historie aangegaan.  
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In 1975 is deze verbondenheid zowel veranderd als herbevestigd, om door te werken tot op 

de dag van vandaag. Niet alleen voor de staatkundige en politieke verbondenheid, maar ook 

voor een blijvende culturele, sociale en economische verbondenheid heeft Lachmon zich als 

geen ander beijverd. Daarvoor mogen we hem dankbaar zijn.  

 

Jan Pronk 

 

Jagernath Lachmon lezing 

Amsterdam, 22 november 2020 


