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VERANTWOORDING 

In maart en april 1988 is in de nummers 12 en 13 van het door ons 
uitgegeven Algemeen Surinaams Weekblad SOENARING TJAHYO 
een uitgebreid interview verschenen met de leiding van de PALU. 
Daarbij was de volgende tekst als verantwoording opgenomen: 

Op 12 maart 1988 was het 11 jaar geleden dat de politieke partij PALU 
( Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie ) werd opgericht. 
Met op de achtergrond de gedachte aan de enorme invloed die deze partij al 
geruime tijd op de vernieuwing van de Surinaamse politieke konstellatie 
uitoefent, maar vooral niet weinig nieuwsgierig gemaakt door steeds weer 
nieuwe 'onthullingen' over de PALU in de Nederlandse media ( waaronder 
natuurlijk ook Radio Nederland) en in de grote partikuliere media in ons 
land met het dagblad DE WARE TIJD voorop, heeft SOENARING 
TJAHYO de verjaardag van de PALU aangegrepen om een eigen inzicht in 
die partij te verwerven en om voor zichzelf vast te stellen wat juist is in de 
enorme massa van meest tegenstrijdige verwijten, die vanuit bepaalde 
kringen voortdurend aan het adres van de PALU worden gemaakt. 

Een interview dat ons was toegezegd met de PALU voorzitter Ir. lwan 
Krolis, liep op diens voorstel uit tot een open gesprek met het hele Uit-
voerend Komitee van de partij, dat net zijn wekelijkse zitting had beëindigd. 
Een uitzonderlijke primeur voor ons blad, omdat een interview met Krolis 
alleen, al moeizaam genoeg tot stand komt "..omdat wij ( PALU-leiding; 
red) geen enkele behoefte hebben om te reageren op aanvallen in de flank, 
die op evidente leugens zijn gebaseerd. We weten namelijk dat onze ant-
woorden op die aanvallen de basis moeten vormen voor de moeilijker te 
ontzenuwen leugens waarop de f ronta le aanva l len moeten 
worden gebouwd, welke in Nederland thans in voorbereiding zijn tegen de 
PALU en andere patriottische elementen in ons land, In het kader van de 
volledlge redressering van enigerlei Surinaamse revolutie.." 



Het gesprek met de PALU-leiding is niet alleen een gemakkelijke weerleg-
ging geworden van de inderdaad soms ronduit absurd aandoende beschul-
digingen, maar het is vooral een zeer plezierige verdieping geworden van 
een eerdere kennismaking met een goed gestruktureerde, uiterst demo-
kratische organisatie, met een helder inzicht in hoe lotsverbetering en 
verheffing van ons volk zou kunnen worden bereikt en een zorgvuldig 
gekweekt en good gepreserveerd potentieel om aan een dergelijke ontwik-
keling suksesvol leiding te geven. 

Het interview heeft de belangstelling van een breed lezerspubliek getrokken 
en heeft er wezenlijk toe bijgedragen dat de voortdurende akties van de 
uitstekend georganiseerde kliek van agenten van het kolonialisme in Suri-
name om de PALU te besmeuren en zodoende af te snijden van de Suri-
naamse volksmassa's, in dienst waarvan zij zich zo konsekwent heeft 
gesteld, aanzienlijk minder suksesvol waren dan anders mogelijk het geval 
had kunnen zijn. 

Door de toch aitijd nog te beperkte oplage van een beginnend weekblad, 
alsook door het vluchtige, tijdelijke karakter van publikaties in media als 
nieuws- en weekbladen, konden (zoals steeds meer bleek) uiteindelijk 
toch een te klein deel van de belangstellenden worden bereikt. Het één 
en ander mede omdat regelmatig werd doorgegaan met de verspreiding 
onder argeloze lezers van het kwaadaardige "boek van Cardenas" ( De 
Revolutie van Sergeanten ), ook toen - mede door het onderwerpelijke 
interview - voor elle daarbij betrokken personen en instanties heel dui-
delijk moest zijn, dat het "werkje" geen betere kwalifikatie verdient dan 
die van een aaneenrijging van ongerijmdheden, klinkklare onzin, grove 
leugens en vooral van ernstige frustraties van Cardenas en zijn aanver-
wanten en met name van de lieden, die nu al meer dan een decennium 
vruchteloos proberen om de PALU als zijnde de niet korrumpeerbaar 
gebleken spits van de Surinaamse volksstrijd, op de knieëen te krijgen.

Het is ons een genoegen om met de uitgave van dit boekje te proberen 
om op een meer blijvende wijze tegemoet te komen aan de enorme 
behoefte, die er in onze samenleving blijkt te bestaan om nader kennis 
te maken met een van de intrigerende fenomenen in de moderne Suri-
naamse politiek, de PALU, en om uit de eerste hand haar mening te 
vernemen over het "boek van Cardenas" 
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Deze publikatie is niet gewoon een herdruk geworden van de artikelen die in 
SOENARING TJAHYO zijn verschenen. Mede door opnieuw uit te gaan 
van de originele geluidsbanden kon de Ieesbaarheid van het geheel ( onder 
andere door gebruik van kortere zinnen hier en daar en de toevoegIng van 
voetnoten ) aanzienlijk worden verbeterd.

Wij wensen U veel leesplezier toe.

          De Stichting Volksopbouw Suriname ( STIVOS ), 
       ondermeer uitgevers van SOENARING TJAHYO. 

           Paramaribo augustus 1988 



6

BESCHULDIGINGEN EN VERWIJTEN AAN ADRES VAN PALU 
TEGENSTRIJDIG EN ABSURD

De PALU- leiding zou inderdaad wel gelijk kunnen hebben met haar stand-
punt, dat het beste niet zou moeten worden ingegaan op de beschuldigingen 
en verwijten, die haar vanuit bepaalde kringen openlijk of op bedekte, ach-
terbakse wijze voortdurend naar het hoofd worden geslingerd. Hetzij 
omdat sommige van die beweringen reeds op het eerste gezicht klinkklare 
onhoudbare onzin zijn, hetzij omdat er uit de beweringen die overblijven, 
niet een is, die niet door een andere die daarmec tegenstrijdig is, zou 
moeten worden opgeheven. 
Jarenlang is het verhaal verspreid dat de PALU een uiterst linkse organisa-
tie is, die geen groter plezier heeft dan Suriname uit te leveren aan Cuba-
nen en andere kommunisten. Sinds kort wordt ons juist duidelijk gemaakt, 
dat de PALU de Cubaanse missie in Suriname de deur heeft gewezen ( wat 
dan blijkbaar als een groot verraad moet warden beschouwd ) en dat de 
PALU juist een uiterst fascistische organisatie is met toenemende rechtse 
tendenzen.

Dan zou de PALU van 'moordplannen' op de hoogte zijn geweest zonder de 
autoriteiten hiervan te verwittigen. Maar een andere keer heeft de PALU 
moordplannen bedacht en/of uitgevoerd zoals door DE WARE TIJD in zijn 
editie van 7 maart 1988 ( want zeker niet in het geruchtmakende 'boek van 
Cardenas' ) wordt beweerd, terwijI iedereen zo zoetjes aan wel heel zeker 
weet, dat niemand van de PALU op 7 en 8 december of wanneer de 
'gebeurtenissen' ook plaatsvonden, in het Fort Zeelandia aanwezig was. 
De werkelijk enorme macht die de PALU dan moet hebben gehad om, met 
'remote control', zijn wil op te leggen aan 'uitvoerders van moordplannen' 
wordt daarna klaarblijkelijk niet gebruikt om de 'machtswellustige voorzit-
ter' van de PALU te maken tot leider van Suriname of zelfs maar Premier, 
een funktie die hij met ziekelijke hartstocht zou begeren. Voorts moet die 
enorme macht nog geen jaar later helemaal verdwenen zijn, aangezien de 
PALU op geen enkele wijze behoud van haar posities binnen de regering ( of 
zelfs van een aantal eenvoudige posities binnen het overheidsapparaat ) 
kan afdwlngen. 
De PALU-mensen zouden dieven zijn en korrupt. Ze zouden onder andere 
bij het Houtskoolprojekt enorme bedragen hebben gestolen, maar ondanks 
het feit dat het Houtskoolprojekt door vriend en vijand voor en na de revo-



lutie, keer op, keer binnenste buiten is gekeerd, heeft men nog geen reden 
kunnen vinden om de bij dat projekt betrokken PALU-kaders op te sluiten.

7

Maar dat gebeurde wel met NPS-toppers als Seedorf, gewiekste fraudeur 
ook van verkiezingen, waardoor de NPS het grote risiko liep om de verkie-
zingen van 1980 te verliezen, mede omdat koalitiegenoot Soemita eerder 
om andere redenen al de bak was ingedraaid. PALU-mensen zouden fas-
cistisch zijn met toenemende rechtse tendenzen. Maar als ze volgens het 

1)geruchtmakende 'boek van Cardenas'  besluiten om de macht te grijpen, 
does ze dat niet op de typisch fascistische wijze middels een of andere 
staatsgreep. Nee, ze plannen - volgens het boek - daartoe heel nette

1) Cardenas, O, 1987: De Revolutie van Sergeanten

Leden van het Uitvoerend Komitee van de PALU met enkele partij 
kaders 
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verkiezingen, in samenwerking met de NPS en de VHP. Verkiezingen !! 
Terwiji ze er ergens enders van worden beschuldigd geen waarde te 
hechten aan de mening van het volk en voorts terwijI de PALU weer er-
gens anders ervan wordt beschuldigd nog geen 100 leden te tellen, zonder 
dat trouwens wordt verklaard hoe ze dan meer dan 3.000 geregistreerde 
leden kon produceren, toen dat op grond van de ondemokratische wet op 

2)de politieke partijen  werd vereist enz. enz. 

PALU EEN DER WEZENLIJKSTE ELEMENTEN NIEUWE 
POLITIEK 

Zoals gezegd werd de politieke partij PALU op 12 maart 1977 opgericht. "In 
een goed voorbereide konstituerende vergadering van de leiders van de 
toen bijkans vier jaar oude politieke studie- en aktiegroep PALU. In die tijd 
bestond er geen wet op de politieke partijen, die allerlei nodeloze, nauwe-
lijks te sanktioneren eisen aan politieke partijen stelde, maar het was een 
onontkoombaar deel van de heersende politieke konventies, dat een organi-
satie zich niet met recht een politieke partij zou kunnen noemen, voordat 
die zich in een openbare vergadering onder aanduiding van doelstellingen 
en politieke uitgangspunten - aan het volk van Suriname zou hebben gepre-
senteerd. Dat is een reden waarom de RVP bijvoorbeeld, zonder onaange-
naam te willen zijn tegen onze vrienden daar, nooit heeft gekwalificeerd 
voor de .P. in haar naam en mede daardoor door de PALU nimmer is gezien 
als een serieuze tegenstrever waartegen - om welke reden dan ook - strijd 
zou moeten worden gevoerd," aldus Imro Themen, Sekretarls voor Mas-
sa-kommunikatie en Propaganda. 
Hoe het ook zij, voor de PALU geschiedde die prokiamatie op 13 maart, de 
zondag volgende op de oprichting, in een goed bezochte vergadering in het 
ABO-gebouw, waarbij het PALU-manifest werd gepresenteerd, een op een 
tiental folio vellen gestencilde verklaring met betrekking tot doelstellingen 
en uitgangspunten van de partij die aan de bezoekers ter vergadering werd

2) ...De wet op de politieke partijen van 1987 eist, dat een politieke 
partij die aan de verkiezingen wenst deel te nemen, vooraf een lijst aan de 
autoriteiten moet overleggen, waaruit blijkt dat meer dan 1 % van het 
elektoraat ( dat in 1987 bijna 200.000 zielen groot was ) bij haar als lid zijn 
geregistreerd. De enige landen In de wereld buiten Suriname, waar een 
dergelijke eis wordt gesteld zijn Zuid Afrika, Chili en Haiti... 
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uitgereikt.
"Het dokument is dringend aan bijstelling toe om de gestadlge groei 
rijping van de PALU-denkbeelden en de PALU-visie sinds 1977 te kun-
nen uitdrukken," merkt Ir Percy van Kanten, PALU's Sekretaris voor Theorie 
en Scholing enigszins verontschuldigend op.

En het kan waar zijn dat het stuk overloopt van harde linkse retoriek ( een 
absolute 'must' voor de toen pas In opkomst zljnde 'Nieuwe Poiltiek' ), maar 
wie de moeite neemt om zich daar doorheen te worstelen, maakt kennis 
met wat mogelijk de meest kernachtige analyse is geworden sinds Anton 
de Kom's 'Wij slaven van Suriname' - van ons volk in zijn ontwikkelingstrijd

Een deel van de aanwezigen op de proklamatie - vergadering van 
de PALU, 13  maart  1977, ABO - gebouw.
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en de ontwikkeling van Suriname vanaf de stichting van de kolonie. Het stuk 
is een schrijnende aanklacht tegen een falend Nederlands kolonialisme in 
Suriname en een idem 'Oude Politiek', die de basis van dat kolonialisme in 
ons land vormde. En de aankondiging van een krisis, die aan dit 
kolonialisme in Suriname een einde zou maken, kan bijna profetisch worden 
geacht, als we ons realiseren hoe kort na die aankondiging de militaire 
staatsgreep en de revolutie kwamen, die bii een goede, konsistente leiding - 
jaren nadat dat in andere koloniën al was geschied - ook in Suriname een 
gedekoloniseerde, authentieke samenleving had kunnen scheppen, waarin 
het brede belang van de eigen bevolking centraal zou worden gesteld. 

Vanaf het moment van presentatie van deze aanklacht, zou de PALU in de 
ogen van de Nederlandse politiek geen goed meer kunnen doen, omdat het 
bekende chauvinisme in die kringen, de betrokkenen dear de ogen deed 
sluiten voor wat er vverkelijk mis ging en in plaats van de dialoog, die ter 
korrektie van misstanden minstens zou zijn vereist, een gloeiende haat 
deed stollen, waarbij elk middel gerechtvaardigd zou zijn om de PALU in 
haar werk te dwarsbomen of deze organisatie en haar leiders zelfs fysiek 
te elimineren zoals op diverse momenten zou zijn geprobeerd.

Ook binnen Suriname zelf en misschien vooral binnen wat zich de progres-
sieve beweging noemde, was de komst van de PALU niet zonder afgunst en 
angst ontvangen, mogelijk niet in het minst vanwege de plaats, die deze 
nieuwe partij - volgens haar manifest - binnen de nieuwe politiek innam.
“... Deze nieuwe politieke stroming, die zich sinds enkele jaren nadrukkelijk 
aandient, vindt haar wortels in de strijd van onze Indiaanse voorouders 
tegen de eerste binnendringende kolonisten, in de strijd van de Marrons 
onder leiding van Baron, Boni en Joli Coeur en de andere strijders tegen 
koloniale onderdrukking in de slaventijd en in de zelfde strijd van Ramjanie, 
Radjgaroe en Wongso en vele anderen In de tijd van de kontrakt slavernij) 
en vindt in Anton de Kom tenminste zijn geniaalste beschrijver en politiek 
analist.
 

Van deze stroming heeft de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie ( 
PALU ),als poiltieke aktiegroep, sinds hear eerste optreden ( nu ruim vier 
jeer geleden ) voortdurend den van de wezenlijkste elementen gevormd. Het 
werk door de PALU in de afgelopen perlode verricht in de vakbonden, in de 
buurten en onderontwikkelde regio's, onder de Iandbouwers en het door het 
groeiende PALU-kader getoonde vermogen wezenlijk te kunnen bijdra-
gen, zowel in de strijd van ons volk tegen onderdrukking als aan de opbouw 
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van een nieuwe maatschappij ( met alle technische, organisatorische en 
politieke eisen die dit kompiexe werk stelt heeft deze organisatie ( PALU ) 
in de ontwikkeling van deze nieuwe politiek een centrale plaats doen 
verwerven.
Daarom ligt op haar de verplichting, eenheid in de nieuwe politiek te schep-
pen en tezamen met alle progressieve elementen in onze samenieving en 
met de grote massa's van ons volk, de lang gevoerde strijd voor verheffing 
en lotsverbetering verder op te nemen en tot een goed einde te brengen ..." 
( PALU-manifest, 4e druk maart 1981, blz 15 en 16 ).

IN DE BASIS GEWORTELD

Het voorgaande zou voor sommigen inderdaad een angstaanjagende pre- 
tentie kunnen hebben ingehouden, en wel des te meer omdat het werk in de
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vakbonden, in de buurten en in de regio's, waar de partij zich in haar 
manifest op beroept, beslist geen sinecure was geweest. De politieke 
aktiegroep PALU, de voorloper van de partij, is immers ontstaan in de 
enorme politieke broedmachine, die de grote ambtenarenstaking van 1973 
vormde. Hierbij hebben de konstituerende leden van de aktiegroep elkaar, 
als leden van diverse experimentele politieke aktiegroepen, in gezamenlijke 
akties in het kader van de staking, leren kennen en waarderen.

De staking is een goede Ieerschool geworden voor de huidige PALU- 
leiding, waarvan de leden zich van de eerste tot de laatste dag in de strijd 
hebben ingezet. "Het was een bizonder moeilijke strijd," herinnert Ir Franklin 
Vreden ( PALU's Eerste Vice- voorzitter en Sekretaris voor de Arbeiders 
beweging ) zich, "mede door de wisselende, zoniet twijfelachtige onder-
steuning die er van de Moederbond en van C-47 kwam. Alles wat de CLO 
op dit moment voor de ambtenaren betekent, is het toen geworden. Het 
was er op of er onder en het is er op geworden," zo vervolgt Vreden. "En 
wij van de PALU-leiding zijn er trots op daaraan fundamentele, onontbeer-
lijke te hebben geleverd. In de dagelljkse akties In het veld, met 
ondermeer Hennie Truideman en Victor Fer ( die we van LBB kenden ), met 
Abaisa, Dansiman en vele anderen. Maar zeker ook door een schitterende 
aktie, die door Krolis werd bedacht en die werd uitgevoerd door hemzelf, 
mijn persoon en Siwkoemar Rampersad ( die op werkelijk formidabele wijze 
met een typmachine en allerhande aanverwante apparatuur kon omgaan en 
later geruime tijd deel uitmaakte van het eerste Uitvoerend Komitee van de 
partij )." 

"Na een korte folio opleving van de staking na de dood van Abaisa, welke 
gebeurtenis voor de regering geen aanleiding had gevormd om haar houding 
te verzachten, raakten de al wekenlang uitgehongerde stakers steeds 
meer murw geslagen en begon de staking enigszins te verlopen. De dood-
steek aan de staking en aan de CLO, moest komen van een zogenaamde 
bemiddelingspoging van het Comite Christelijke Kerken. Het zogenaamde 
kompromis-voorstel waarmee dit komitee kwam aandragen, was een 
openlijke aanfluiting van alles wat met eerlijke bemiddeling te maken had en 
de CLO werd op alle fronten tot de verliezende partij veroordeeld, wat het 
voorstel voor haar natuurlijk onaanvaardbaar maakte. Door handige mani-
pulatie van de media, was onterecht in de gemeenschap toch een negatief 
imago van de CLO gekreeerd als een onwillige dwingeland, die met alle 
geweld ten koste van de rest van de gemeenschap een onmogelijk gelijk 
bleef opeisen. Dit bleef uiteraard ook niet zonder effekt op de massa van 



de stakers, die werden gekonfronteerd met een onwrikbare hooding van de 
regering en zich nu ook In de steek gelaten voelden door hun geestelijke 
leiders. Bovendien waren al hun financiele reserves al geruime tijd opge-
bruikt. Het was dan ook vrij zeker, dat de meeste stakers na het weekend 
niet meer in het stakingscentrum zouden komen opdagen, waarmee aan de 
staking een roemloos einde zou komen en zo ook aan de CLO.“

"Het schitterende plan van Krolis bestond hieruit, dat nog voor het weekend 
een tweede kompromis-voorstel zou worden gepresenteerd, evenwichti-
ger van opzet en waarin de argumenten van beide zijden gelijkelijk zouden 
worden gekonsidereerd. In minder dan 36 uur van keihard werken hadden 
we niet alleen een indrukwekkend, aanzienlijk objektiever, zogenaamd 
Tweede Kompromis-voorstel geproduceerd, maar ook een respektabel 
komitee uit het volk voor de presentatie ervan bij elkaar gebracht en het 
voorstel aan partijen voorgeiegd. De CLO aanvaardde het voorstel, de 
regering verwierp het en kreeg daarmee de Zwarte Piet in handen.“

"Het preserveren van de 'fighting spirit' tot aan de verkiezingen die enkele 
maanden later zouden plaatsvinden, was verder een koud kunstje. In de 
verkiezingen kreeg de regering de volle rekening gepresenteerd, waarna de 
CLO, met realisatie van haar oorspronkelijke wensenpakket, echt kon 
worden gekonsolideerd. Niet zo lang geleden werden er door de CLO aan 
de harde werkers van de staking oorkonden uitgerelkt. lk hoef je niet te 
vertellen dat Krolis en Rampersad niet waren onder degenen die een 
oorkonde kregen." 

NIEUWE METHODEN VAN POLITIEK-VOERING 

Na de staking is dus ook de politieke aktiegroep PALU gekonsolideerd en is 
een uitgebreid programma van politieke aktie en politieke studie geënta-
meerd. Er werden nieuwe methoden van werken geintroduceerd. Een 
toenemende invloed in de vakbeweging verschafte niet alleen inzicht in de 
konkrete problematiek van de loonstrijd, maar ook een diepgaand inzicht in 
de ontwikkelingsproblematiek van de betreffende sektoren. 

Het is treffend dat de PALU voor de eerste keer naar buiten trad toen in 
december 1973 na de verkiezings-overwinning van de NPK, aan de toenma-

13



lige formateur, de heer Henck Arron een memorandum werd gepresen-
teerd, waarin konkrete voorstellen waren gedaan met betrekkIng tot de 
gewenste staatkundige onafhankelijkheld, de decentralisatie van het 
staatsbestuur, de ontwikkellng van landbouw en veeteelt, de sanering van 
handel, bank- en verzekeringswezen enz. Even treffend is het, dat de 
uitgewerkte beleidsopties terzijde werden gelegd en pas bijna 10 jaar later 
( na verder te zijn uitgewerkt in het PALU-urgentieprogramma van 1977 ) 
in het Regeringsprogramma van 1983 konden worden opgenomen. Mede 
doordat de betreffende Regering helaas maar een kort leven beschoren 
was, wachten vele van de aangehaalde fundamentele beleidspunten nu, 15 
jaar na de eerste presentatie ervan nog steeds op verwezenlijking. 

Bij de aktiegroep groeide steeds meer het besef dat politiek niet zo zeer een 
kwestie was van het loze verbale geweld dat de PALU-mensen waren komen 
aan treffen, waarbij de politici zich ertoe beperkten, hooguit de wenselijkheid 
van een bepaalde verandering uit te drukken. Binnen de PALU realiseerde men 
zich, dat het vooral een kwestie was van het scheppen van de konkrete 
kondities , waarmee die gewenste verandering zou kunnen worden teweeg 
gebracht. 

"Het werk met de kleine landbouwers kon zich zodoende niet beperken tot 
de strijd voor betere prijzen voor mest en groenten, maar het betekende ook 
's morgens om 4, 5 uur al op de been zijn om door het organiseren van eigen 
kooperatieve afzetsystemen duurzame garanties te scheppen voor die 
betere groente-prijzen," aldus PALU's Sekretaris voor de Landbouwers 
beweging Ramnarain ( Sjors ) Sriram. Hij wijst er vervolgens op, dat de 
huidige suksesvolle aktiviteiten van Jiwan Sital van de FAL ( Federatie van 
Arme Landbouwers ), in dit werk van de PALU onder de landbouwers zijn 
basis vond, toen Sital, die enige tijd lid van de PALU is geweest, daarbij werd 
betrokken. Ook van het werk onder de vrouwen werd geëist, dat het tot 
konkrete modellen voor de oplossing van hun specifieke problematiek 
moest leiden en zo ontstond het bizonder vruchtbaar gebleken experiment 
met de kleine buurt-kresjes in gewone woonhuizen, in de onmiddellijke 
omgeving waar daar behoefte aan bestond. 

In Coronie word geen genoegen genomen met de verklaring van 's lands 
super-ontwikkelingsplanners, dat oude produktiegebieden geen ontwikke-
lingsmogelijkheden bezaten en maar aan verval rnoesten worden over 
gegeven ( Commewijne, Saramacca en. Coronie ) en de PALU is letterlijk en 
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figuurlijk in de modder gezakt, om met een onvoorstelbaar geduld, schou-
der aan schouder met de Coronianen, de ontwikkelIngsmogelijkheden 
manifest te maken, die er wel degelijk aanwezig waren en die de basis zijn 
geworden voor de krachtige wederopbouw, die Coronie al geruime tijd 
meemaakt. 

Het Houtskoolprojekt is een groot en gedurfd, en in essentie suksesvol 
experiment geworden, om een aantal reeds lang bestaande technische 
constraints voor een grootscheepse ontwikkeling van de bosbouw in Suri-
name, op te heffen. Het experiment ging pas kapot en leverde pas vele 
miljoenen guldens verlies op toen hebzuchtige toppers van de toen rege-
rende partij er met de leiding van werden belast. 

PALU IN CENTRUM ONTWIKKELING NIEUWE POLITIEK 

Toen de politieke partij werd geproklameerd had de PALU dus voldoende 
redenen om zichzelf in het Centrum van de ontwikkeling van de nieuwe 
politiek te zien. Het één en ander mede omdat een uiteindelijk vruchteloos 
gebleken nationalisme ( dat geruime tijd de spits van de progressieve 
beweging genomen had ), ondanks een positief anti-kolonialisme, meer 
( etnische ) verdeeldheld dan eenheid onder de massa's had gebracht en 
toen duidelijk naar zijn einde liep. 
De kommunistische beweging onder Keerveld was ook duidelijk op zijn 
retour en eigenlijk was de opgave om een positieve politieke konceptie 
te ontwikkelen, die welvaart en welzijn voor een gedekoloniseerd Suri-
naams volk zou kunnen scheppen, inderdaad een kwestie of van de 
Volkspartij, die ruim 2 jaar eerder dan de politieke partij PALU was 
opgericht onder leiding van Ruben Lie Paw Sam of van de PALU. 

De PALU heeft deze opgave bizonder serieus genomen. De in de aktiegroep 
PALU ontwikkelde werkwijze bleef positieve resultaten afwerpen. Er 
werden nieuwe koncepties in het ontwikkelingsdenken in Suriname aange-
dragen. “Wanneer iemand nu praat over 'beheersbare sektoren' en de 
noodzaak om de nationale ontwikkeling met prioriteit daarop te richten, dan 
praat die persoon een taal, die van nergens anders dan van de PALU 
afkomstig is. Geen enkele organisatie en instantie heeft zulke fundamentele 
kritiek geuit ( en God zij dank ! ) op de funeste ontwikkeling, die in West 
Suriname werd nagestreefd als de PALU. 
Maar evenmin heeft enige andere organisatie of instantie er zoveel toe 
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bijgedragen, om voor de funeste plannen voor de ontwikkeling van het 
gebied nieuwe realistische koncepties in de plaats te stellen, om de 
tientallen miljoenen, die er al waren uitgegeven, uiteindelijk toch een 
nuttige en positieve bestemming te doen vinden; zoals ondermeer blijkt 
uit het in 1978 door het Ingenieursbureau PROSUR uitgegeven maar in 
zijn geheel door PALU kaders onder leiding van Krolis geschreven ) 
rapport 'Deel inventarisatie van de Ruimtelijke-Fysieke Mogelijkheden in 
West Suriname'," zo stelt Ir. Van Kanten.

Hoewel het te ver zou voeren om hier dieper op dat 400 pagina's tellende 
rapport in te gaan, moet toch worden gesteld, dat de plannen voor de 
ontwikkeling van West Suriname misschien inderdaad pas in dit rapport in 
de kontekst van een totaal, geintegreerd ontwikkelingsplan voor de gehele 
West-Suriname regio worden gebracht en niet (zoals daarvoor steeds het 
geval was ) beperkt blijven tot de ( onmogelijke ) ontwikkeling van Apoera, 
met wat oliepalm in Iintbebouwing naar Kamp 52 toe. 

NOOIT BANG GEWEEST VOOR VERKIEZINGEN 

"Als een partij, die uit de konkrete strijd van het Surinaamse volk is voort-
gekomen en die zich heeft ontwikkeld door soms midden in de modder, 
schouder aan schouder, met de mensen naar oplossingen voor hun proble-
men te zoeken, heeft de PALU nooit verkiezingen geschuwd. Ook niet in 
1977 toen de partij nog maar 6 maanden oud was en noch voldoende leden 
noch voldoende geldmiddelen had om tot enige werkelijke mobilisatie van 
een aanhang, laat staan tot het winnen van zetels te kunnen komen. 

"Toch zijn deze verkiezingen, althans de deelname daaraan, zeer karakte-
ristiek voor de werkwijze van de PALU. In de eerste plaats de flexibiliteit 
en het pragmatisme van zijn politiek, zoals die tot uitdrukking kwamen in de 
uitstekende samenwerking ( in Coronie ) met de VHP, die zijn aanhang zon-
der enigerlei kondities achter de door de PALU aangewezen kandidaat stel-
de. Dit was de eerste samenwerking tussen de oude en de nieuwe politiek 
en de PALU is er door de principiëlisten, de 'linkse stroming', op de meest 
gruwelijke wijze voor uitgescholden. Maar daarna ( tot in de dagen van 
de 'revolutie' ) werd de samenwerking tussen de Oude en de Nieuwe Poli-
tiek schering en inslag en de progressieven, die bij de samenwerking van de 
PALU, en de VHP moord en brand riepen, hebben zelf de meest heilloze
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kompromissen met de oude politiek gesloten. In de tweede plaats door on-
ze benadering," zo stelt Imro Themen. "We hebben voor eens en voor altijd 
de trend gezet, dat een partij die 'au serieux' wil worden genomen, niet 
zonder een gedegen, uitvoerbaar programme aan de algemene verkiezin-
gen kan deelnemen. Het Nationaal Urgentie Programma waarmee we aan 
die verkiezingen deelnamen, is een 'all time standard' geworden, die grote 
positieve invloed op de maatschappelijke ontwikkeling heeft gehad.“

Themen vervolgt met te stellen dat ook in 1980 aan de verkiezingen zou 
worden deelgenomen en wel in een Progressief Front met de C-47 sektie 
van de PNR, die toen juist uit elkaar was gevallen. "Geen van beide delen 
van de PNR zou aan de verkiezingen kunnen deelnemen; gehaal en getrek 
om symbool, je kent dat … maar wij zijn ( omdat we ook de opgave om 
eenheld te scheppen altijd zeer serieus hebben opgenornen ) de PNR/C-47 
groep zeer kameraadschappelijk, op basis van vriendschap en gelijkwaar-
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digheid tegemoet getreden. Maar tot de dag van vandaag wordt ons de 
rekening aangeboden voor het feit, dat niet Derby Iijsttrekker is geworden 
in Paramaribo ( waar natuurlijk absoluut geen reden voor bestond ), maar 
lwan Kro l i s  d ie  hem zo ede lmoed ig  had b innen gehaa ld . " 

PALU IN DE REVOLUTIE 

Het is in elk gavel niet te ontkennen dat de PALU zich in snel tempo tot een 
steeds signifikantere faktor binnen de Surinaamse politick had ontwikkeld 
en op die politick een steeds grotere, positieve vernieuwende invloed was 
gaan uitoefenen. Toen eenmaal het onvermijdelijke was geschied, toen de 
krisis op 25 februari 1980 in de staatsgreep was uitgelopen en de staats-
greep weer tot revolutie moest worden om de oorzaken van de krisis te 
kunnen wegnemen en om eindelijk het volksbelang te kunnen dienen zoals 
het al 400 jaar in Suriname gediend wil worden, was het logisch en onver-
mijdelijk dat de PALU daarin een centrale rol zou moeten vervullen, als die 
revolutie een sukses moest worden.

"Wij waren vermoedelijk de enige van alle relevante maatschappelijke 
faktoren, die niet van de plannen tot de staatsgreep op de hoogte waren," 
zegt Rudi Schillevoort, "mede omdat wij met de coup uit een andere hoek 
meer rekening hadden gehouden. Maar tegelijkertijd waren wij het beste 
toegerust om de konsekwenties daaruit te trekken," zo vervolgt hij. "Wij 
hadden immers niet alleen jaren eerder de grote krisis al zien aankomen, 
maar we hadden ook enkele van de belangrijkste oorzaken daarvan al bloot 
gelegd en in elk geval, als voor veel van de gesignaleerde problemen 
al heel adekwate oplossingen aangedragen in het Nationaal Urgentie Pro-
gramma, waarmee wij in 1977 de verkiezingen waren ingegaan," zo stelt 
Schillevoort verder. 

Inderdaad zou niemand kunnen ontkennen, dat van de kracht van de in het 
'groene boekje' vastgelegde taktische en operationele koncepties met 
betrekking tot noodzakelijke aanpassingen en hervormingen in ons maat-
schappelijk bestel, een enorme positieve invloed op de revolutie is uitge-
gaan, hoezeer die revolutie om andere redenen achteraf toch grotendeels 
is mislukt. Veel, zo niet alle van de positieve verworvenheden van de revo-
lutie, vinden hun oorsprong in dat groene boekje en het Iijdt geen twijfel, dat 
het proces tot aanzienlijk positiever resultaten geleid zou hebben, als de 
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PALU op een konsistentere basis bij de uitvoering van het een en ander 
betrokken zou zljn geweest.

"Maar je weet hoe het gegaan is," zegt Riekhnath Sanchit, PALU's Sekre-
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taris voor Interne Kommunikatie en Organisatie. "De kleine en grote ja-
loersheden ander de 'progressieve' kameraden, misschien ook wel een 
beetje gebrek aan richtingsgevoel aan orientatie bij de leiding van het 
proces, in elk geval een verkeerde beoordeling van de opties, die er voor de 
verdere ontwikkeling van het proces bestonden of misschien alleen maar 
leken te bestaan. 'Last but not least' natuurlijk het grote vuur van de 
krachten in het buitenland ( vooral in Nederland ), die absoluut niets van 
hervormingen in Suriname wilden weten en die de PALU ( naast de militai-
ren ) zeer terecht als de beslissende faktor hadden herkend, om wezenlij-
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ke, onherroepelijke hervormingen in het volksbelang te verwezenlijken," zo 
stelt Sanchit.

Hij vervolgt: "Die krachten hebben handig ingespeeld op de ruimte, die hen 
geboden werd door de kleinere en grotere jaloersheden en de kleinere en 
grotere ijdelheden en meer of minder smerige intriges onder de progres-
sieve kameraden. Harvey Naarendorp bijvoorbeeld heeft een centrale rol 
vervuld in de provokatie van de staking van eind 1983, waarmee de door de 
PALU gedomineerde regering naar huis werd gestuurd. Deze staking heeft 
niet alleen ( door het doorkruisen van een kant en klare soepele 'deal' met het 
IMF en enkele grote partikuliere financieringsinstellingen ) de basis ge-
legd voor de diepe financiele krisis waar we ons al zo lang in bevinden, 
maar heeft inmiddels ook aan meer dan 3.000 van die misleide bauxiet-
arbeiders hun banen gekost. De ruimte ervoor had hij bij de leiding van de 
revolutie gekreeerd met een verhaal, dat een andere revolutlonaire leider in 
het Caraibisch Gebied ( Castro: red ) op dezelfde wijze, de revolutie steeds 
weer in handen van de arbeiders bracht, wanneer teveel intellektuelen zich 
in de leiding daarvan hadden genesteld, ook juist wanneer alles goed leek te 
gaan. Een gewillIg oor voor die onzin was nog eerder gekreeerd, toen weer 
andere 'revolutionaire kaders', onder het schermen met hun 'kontakten in 
Nederland, de illusie hadden gewekt dat Nederland zijn houding jegens 
Suriname en het proces zou verzachten, ais de PALU maar uit de regering 
zou worden gekieperd".

"Dat is uiteindelijk dus gebeurd," zegt Sanchit, "en wij hebben allemaal 
kunnen ervaren wat er daarna van de revolutie terecht is gekomen," zo 
zegt hij verder. "1983 was een jaar van enorme suksessen voor ons volk en 
van hoop, dat het mogelijk zou zijn om met zijn allen, schouder aan schou-
der ... in eenheid ... een waarachtig welzijn en een waarachtige welvaart 
voor allen te scheppen, ondanks de enorme obstakels die anderen op de 
weg daarheen voor ons hadden gelegd. Terwiji Krolis in september/ ok-
tober van dat jaar in New York gevaar liep een zwaar ontstoken vinger 
door amputatie te verliezen, omdat hij dagenlang weigerde om naar de 
dokter te gaan teneinde door te kunnen werken aan de speech, waarmee 
de bevelhebber later zijn formidabele entree in de Algemene Vergadering 
van de VN zou maken, werd er uit Nederland In verontrusting, door PALU 
kaders daar gebeld, dat er in politieke kringen in dat land een brief in 
omloop was, ondertekend door de Kapitein Boerenveen en naar Nederland 
mee genomen door een missie van Jules Wijdenbosch en Humphrey 
Bergraaf, waarin onder meer zou staan dat men zich daar gereed kon ma-
ken om de samenwerking met Suriname te verbeteren, omdat de PALU 



binnen zeer korte termijn uit de regering zou worden gewipt", zo vertelt 
Riekhnath Sanchit, niet zonder emotie. "Misschien is dat wel het grote ver-
raad van 1983 geweest," lacht Willy Chin Joe, PALU's Sekretaris voor Fi-
nancien.

Voor Soenaring Tjahyo staat het vast dat met het uitdrijven van de PALU 
uit het proces, de revolutie inderdaad op de helling wordt gezet. En wij zijn 
geneigd de mening te delen, die we steeds vaker onder de bevolking horen 
dat de prestaties van de revolutie in 1983 een onuitwisbaar monument 
vormen voor het enorme vermogen dat de PALU in huis heeft, om Suriname 
onder de moeilijkste kondities te leiden naar harmonie, stabiliteit en wel-
vaart. Een vermogen, waar wij misschien al in een heel nabije toekomst 
( hopelijk op een duurzamere grondslag ), wederom een beroep zullen moe-
ten doen. Als Soenaring Tjahyo dat als een kompliment naar voren brengt 
krijgen we ten antwoord "precies ! ... begrijp je nu waarom wij met alle 
middelen moeten worden geëlimineerd, voordat dat moment daar is ...?”.

We zijn daarmee uiteindelijk dan toch terechtgekomen bij het geruchtma-
kende 'boek van Cardenas', waarop de PALU- leiding in het begin van ons 
gesprek had gezegd liever niet te willen ingaan.

PALU IS EEN PRAGMATISCHE PROGRESSIEVE PARTIJ

Hoewel in de loop van het interview de PALU als een steeds indrukwekkende 
faktor in de hedendaagse Surinaamse politiek op ons was overgeko-
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men, hadden wij ondanks alles wat er was gezegd, op één brandende vraag 
toch geen antwoord gekregen en het leek ons een goede start om met die 
vraag te beginners. Soenaring Tjahyo : "Een ding dat ons nog niet duidelijk is 
geworden is of PALU nu een linkse dan wel een rechtse partij is; aan de 
ene kant is er het PALU-manifest, maar aan de andere kant hebben jullie 
toch de Cubanen uit het land gezet in 1983 ?".

Van Kanten zegt, "Het onderscheid tussen 'Links' en 'Rechts' vinden we 
niet relevant, zeker niet wanneer daarin allerlei schakeringen worden 
onderscheiden als 'links van het midden', 'extreem links', 'rechts van het 
centrum', etc. We begrijpen dan helemaal niet meer wat er precies wordt 
bedoeld. Wij maken een onderscheid tussen een progressieve politiek, 
gericht op het vernieuwen en verbeteren van de maatschappelijke konstel-
latie en een konservatieve, behoudende politiek, die de geldende konstellatie 
wil handhaven. Het is vanzelfsprekend, dat de politiek van een Surinamer 
niet gericht kan zijn op het willen houden van de geldende maatschappelijke 
konstellatie in Suriname, want die is koloniaal en gericht op het uitbuiten en 
achterstellen van Surinamers in hun eigen land. Wij zijn dus een progres-
sieve partij die, en dat blijkt ook uit ons manifest, weet hoe maatschappe-
lijke ongelijkheden zijn ontstaan en hoe ze tenderen zich te ontwikkelen." 

Krolis valt in : "Maar we zijn tegelijkertijd een uiterst pragmatische partij, 
die haar betekenis elke dag weer meet aan de mate waarin wij wezenlijk 
bijdragen aan de oplossing van de konkrete problemen van ons volk. Deze 
problemen zitten in een bepaalde historische en in een bepaalde Internatio-
nale kontext, waar je je voortdurend heel scherp van bewust moet zijn. In 
dit licht moet je als een van de belangrijkste credo's van de PALU- politiek 
zien, dat de mate waarin een progressieve ontwikkeling in Suriname zal 
kunnen worden gerealiseerd, meer zal worden bepaald door de mate, 
waarin die wordt gedoogd door de grote behoudende krachten in de regio, 
zo je wil in de gehele hemisfeer, dan door de hulp, die je van eventuele 
progressieve vrienden van veraf zal kunnen krijgen.

De ontwikkeling van de afgelopen 30 jaar in de regio bewijst dat. Cuba is al 
30 jaar bezig om voor zichzelf voldoende ademruimte te zoeken. Nicaragua 
- waar een grote meerderheid van de bevolking achter de Sandinista's 
staat - heeft in meer dan 8 jaar van revolutle niet meer kunnen bereiken 
dan het vege lijf redden. Grenada en Chili zijn voorbeelden van extremere 
mislukkingen geworden, van revoluties die ( hoe heldhaftig en gerechtvaar-
digd ze misschien ook waren ), hebben gefaald om zich met hun omgeving 
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te verstaan en in een zekere 'verstandhouding' met hun omgeving, die 
hervormingen te realiseren, die ze binnen de kontext van de eigen situatie 
noodzakeiijk achten. Voor Polen of Hongarije kan je natuurlijk een zelfde 
redenering op zetten," zo stelt Krolis en hij vervolgt : "Begrijp me goed, ik 
praat niet over gerechtigheid, evenmin bedoel ik dat je niet in een geza-
menlijke inspanning - bilateraal of multi lateraal; VN, Non Aligned Move-
ment, noem maar op - moet proberen om die mechanismen te scheppen die 
die gerechtigheid zouden kunnen brengen, waar die niet bestaat… lk praat 
over de politieke realiteit. lk praat over de opgave die je hebt als Suri-
naamse politicus, die geen dromer wil zijn die buiten de realiteit staat, om 
je met jouw omgeving te verstaan en daarbij enige appreciatie te kweken 
voor wat je als noodzakelijke hervormingen binnen je eigen Surinaamse 
kontext ziet. Daaruit komen primair zowel de mogelijkheden als de beper-
kingen van je hervormingsproces, van je revolutie, voort !"

"Meneer Cardenas, die volgens 'zijn eigen boek' door iedereen voor een 
politiek zwaargewlcht werd gezien - en die zeker ook zijn goede kanten zal 
hebben hoor - kon helaas niet het beetje verstand opbrengen, dat nodig 
was om deze eenvoudige grondstelling te begrljpen. Hij heeft in al die tijd 
dat hij hier was ook verdomd weinig van Suriname en van de Surinamers 
begrepen. Hij heeft als een blind paard door het huis willen stormen en 
was, met zijn eigen maat voor wie een goed revolutionair was of niet, 
konstant bezig tweedracht te zaaien, ministers de les te lezen, hier de 
ontheffing van 'onechte' revolutionairen bepleitend, daar weer de noodzaak
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voor een 'harde' revolutionair aangevend, hier een 'revolutionair' alternatief 
voor de zlttende regering In elkaar timmerend, daar weer een ( steeds 
weer misiukte ) revolutionaire organisatie uit de grond stampend. Hij is 
voortdurend door vriend en land voor zijn hinderlijke bemoeizucht gewaar-
schuwd, maar hi] had er waarschijnlijk moeite mee te aanvaarden, dat 
Suriname in harmonle met een groter deel van de regio, een groter deel 
van de hemisfeer, zijn eigen ding meende te moeten doen." 

"We hopen dat Maurice Bishop niet door een zelfde soort onbegrip op zo 
tragische wijze zijn einde gevonden heeft." valt Hooplot In. "Hoe dan ook," 
zegt Kro!is weer, "de 'wereldrevolutie' zal echt met geen mogelijkheid in 
Suriname kunnen beginnen en echt ook niet in Cuba, hoezeer je ook waar-
dering zou kunnen hebben voor de gebroeders Castro en hun medestrijders, 
voor de heldhaftigheld en vastberadenheid, waarmee ze het Cubaanse 
volk een weg hebben willen wijzen. aan het einde waarvan, naar hun hellig-
ste overtuiging, verheffing, welvaart en welzijn te wachten zou staan." 

CARDENAS GEFRUSTREERDE EN VERBITTERDE DISSIDENT 

"Maar uit de informatie, die het 'boek van Cardenas' zeif verschaft moet je 
vrezen, dat niet alleen Cardenas deze eenvoudige waarheid niet wenste te 
aanvaarden, maar dat misschien inderdaad de hele Caraibische sektie van 
zijn partij op drift was geraakt en buiten medeweten van de partijleidIng 
om, met een heleboel fatale experimenten bezig is geweest. Misschien is 
dat waar, misschien ook niet. Hoe dan ook, wij vInden niet dat dat onze zaak 
is. 

Laat de PALU er verantwoordelijk voor zijn dat Cardenas uit Suriname is 
gezet. Maar wie is er verantwoordelijk voor dat hij en alle andere 6 à 7 
toppers in de Caraibische sektie van de Cubaanse partij, na 1983 tot nullen 
in de partij hierarchie zijn gedegradeerd ? Cardenas is een zeer verbitterd 
man. Op zijn twintigste jaar was hij ( althans volgens 'zijn boek' ) al hoofd 
van de sektie Afrika van het Centraal Komltee van zijn partij). Acht jaar la-
ter werd hij als ‘politiek zwaargewicht’, ambassadeur van Cuba in Surina-
me. Maar nu zou hij volgens 'zijn eigen boek', hoofd zijn van een onduidelijke 
afdeling van een onduidelijk studiecentrum in Havana. Volgens mensen die 
hem daar recentelijk hebben ontmoet zou hij zelfs niet eens meer een auto 
tot zin beschikking hebben. Hij is dus zeker niet de topdiplomaat die DE 
WARE TIJD, tegen beter weten In, van hem probeert te maken. Hij is een 
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dissident, althans hij en zijn vrienden van de Caralbische sektie worden in 
hun land klaarblijkelljk als zodanig beschouwd en behandeld. En Cardenas is 
een zeer verbitterd man geworden, die de schuld voor zijn falen en zijn 
'misfortune' niet bij zichzelf zoekt, maar bij anderen en met name bij de 
PALU," zo vertelt Krolis verder.

"Wat ik zojuist verteld heb levert de eerste reden op waarom we tegen DE 
WARE TIJD hebben gezegd dat we liever niet wilden ingaan op het boek van 
Cardenas, waaraan Morpurgo overigens al een bespreking in de krant 
wijdde nog voordat hij dat boek in handen had gekregen, maar louter op 
basis van wat 'zijn vrienden uit Nederland' hem aan informatie daaromtrent 
hadden gezonden.

Voorzover er een boek van Cardenas bestaat is het een dissidenten-
werkje, dat nooit in Cuba is uitgegeven ( dat kun je op de gebruikelijke 
plaats in het boek zelf zien ) en nooit in het spaans is verschenen. Een boek 
van een Cubaanse ( top ) diplomaat in aktieve dienst zou in de eerste 
plaats in Cuba zelf, in het Spaans, door de Casa de las Americas of een 
andere grote staatsuitgeverij worden gepubliceerd. Als de officiële partij 
die wij zijn, antwoord geven op de aantijgingen van een gefrustreerde 
dissident, is natuurlijk politiek onverstandig, omdat je altijd het gevaar 
loopt, om in de antwoorden die je geeft, zijn partij of niet-dissidente 
officials van die partij te ( moeten ) betrekken, die jou niets gedaan hebben.

lk dacht, dat lmro ( Themen; red ) dat ook zo aan Morpurgo heeft verteld," 
stelt Krolls. Soenaring Tjahyo: "Maar waarom is Morpurgo dan tot twee 
keer toe met zijn 'onthullingen' gekomen, waarbij hij daar de tweede keer 
bovendien de bizondere autoriteit aan heeft willen verlenen, welke je zonet
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zo gemakkelijk kon ontzenuwen; want nu je het zegt, bij de copyrights is 
Inderdaad nergens sprake van een Spaanstalige ultgave van het boek." 
Krolis : "Dat zal je aan Morpurgo zelf moeten vragen. lk wil geen betekenis 
hechten aan de verhalen, die je al jaren in sommige kringen kan horen, dat 
Morpurgo een van de hardste en meest aktieve agenten van de Nederland-
se geheime dlenst in Suriname is, maar ik moet wel toegeven dat die man 
in mijn opinie steeds minder kwalificeert voor de eretitel van nestor van de 
Surinaamse journalisten, omdat je daarvoor niet aileen de oudste moet zijn 
in jaren ( van journalistieke arbeid ), maar ook de integriteit moet bezitten die 
voor een goed journalist onontbeerlijk is.“

‘BOEK VAN CARDENAS' MOET PALU IN DISKREDIET BRENGEN 

"Maar goed, als er dan geen boek van Cardenas bestaat, wat is er dan wel," 
zo vervolgt de Voorzitter van de PALU. "Wat er is, is een dikke brief 
van Cardenas, die hij zelf op instigatie van bepaalde kringen in Nederland al 
meer dan een Jaar geleden heeft geschreven en waarin hij zijn gramschap 
en verbittering uit. De hoop die men had, dat hij in zijn verbittering infor-
matie zou verschaffen waarmee men met name de PALU schade zou 
kunnen doen, is niet bewaarheid en het stuk bleef doelloos circuleren, 
ondermeer in kringen van Radio Nederland, totdat iemand het idee kreeg, 
om de giftigheid ervan tot ( naar men moet hebben gedacht ) dodelijke 
proporties op te voeren, met de bijdragen van een tweetal heel typische 
co-auteurs Harvey Naarendorp en zekere Drs 'Pe' Verhoeven van de 
Katholieke Universiteit van Nijmegen. Ach je zou over Harvey zelf een 
boekje moeten opendoen om zijn positie in deze duidelijk te maken, maar 
dat zullen we niet doen, want ik vind dat we met de bespreking van het 
boek toch al afglijden naar een plaats waar de PALU - leiding echt niet wil 
zijn hoor. Maar ja, wie met pek om gaat ..." zegt Krolis verder. De PALU-
leiding wil daarom volstaan met op te merken, dat het typisch is voor 
Naarendorp, om nu het getij gekeerd Iijkt te zijn, met alle middelen te pro-
beren zijn betrokkenheid te ontkennen bij de revolutie in het algemeen en 
wat daarbij fout is geweest in het bizonder, hoewel het enorme fortuin dat 
hij in de afgelopen jaren zou hebben vergaard, hem dat natuurlijk niet ge-
makkelijk maakt. 

Waar meneer Verhoeven vandaan komt blijft volgens de PALU-leiding 
vooralsnog een vraagteken, want een echte integere wetenschapper zou 
nooit zo'n troep hebben gemaakt van het redigeren en uitgeven van een 
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boek van nog geen 100 bladzijden. Het staat in elk geval vast dat van veel 
dat er in het boek staat nooit zou kunnen worden gezegd ( zoals DE WARE 
TIJD doet ) : "Cardenas stond er met zijn neus boven op en weet dus 
waarover hij praat," en het is om die reden waarschijnlijk, dat de bijdrage 
van Naarendorp en Verhoeven aan het boek aanzienlijk verder gaan dan wel 
zij er zelf van opgeven.

Als Cardenas volgens zijn eigen zeggen van najaar 1982 tot najaar 1983 
Ambassadeur in Suriname is geweest, hoe kan hij dan met zijn neus hebben 
gezeten op de al of niet vermeende couppoging van augustus 1980 waar het 
in alle details uitvoerig over bericht. Waar baseert hij de onzin op, dat de 
PALU-leiders 'van nederige afkomst' in Nederland diskriminatie zouden
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hebben ondervonden en anti-Nederlands zouden zijn. Is hij ook degene die 
Haakmat die ( God zij dank ! ) nog geen twee Jaar van zijn leven politiek 
aktief is geweest in Suriname, de 'grijze eminentie' van de Surinaamse 
politiek noemt of is dat de lange, tong van Haakmat's jeugdvriend Harvey, 
die hem op de schoolbanken al vreesde toen ze samen als godsdienst-'fa-
natics' van huis tot huis gingen, om hun boodschap aan de man te brengen.“

"Welke konklusie zou moeten worden verbonden aan de opmerking van de 
'redaktie' ( lees Verhoeven ) : “In deze vertaling is gepoogd zo dicht moge-
lijk bij het origineel te blijven. Wijzigingen zijn slechts geschied bij aperte 
onjuistheden waar geen enkele twijfel over bestaat en indien de strekking 
van het door de schrijver bedoelde onaangetast bleef. In alle andere geval-
len is gemeend met een annotering te volstaan, indien een en ander de 
duidelijkheid ten goede kwam." De PALU- leiding vraagt zich af of ook 
Verhoeven met zijn neus boven op 'gebeurtenissen' heeft gestaan en ook 
wat er gebeurd is met aperte onjuistheden, waarvan wijziging de strekking 
( die zonder meer is om de PALU schade te berokkenen ) zou aantasten.

28

Regeringsverklaring 
1983: eenzaam hoog-
tepunt onder de al of 
niet op schrift gestel-
de beleldsinzichten en 
bele ldsvoornemens 
van de Surinaamse 
Regeringen sinds 1948, 
om daadwerkelijk kon-
d i t ies  te  scheppen 
voor nationale bevrij-
d i n g  e n  r e e l e  w e l -
vaart en welzijn voor 
het Surinaamse volk.



Wat te denken van de annoteringen van Verhoeven zelf, zoals die op pagina 
66 ; "Vice Premier en Minister van Financien Winston Caldeira was het 
brein achter de theorieen van de PALU, vooral op ekonomisch gebied. Hij 
was altijd voorstander geweest van het opschorten van de Nederlandse 
hulp, die hij nadelig vond aangezien daardoor het land afhankelijk bleef. Of, 
"de PALU heeft nooit begrepen dat het land noodzakelijkerwijs een over-
gangsperlode moest doormaken, voordat daze partij in staat zou zijn de 
ekonomische naveistreng tussen Suriname en het moederland te verbre-
ken", of, " ze heeft bewust de ekonomische krisis, waarin Suriname zich 
bevond willen aan wakkeren; de PALU is voor een groot deel verantwoor-
delijk voor het verergeren van de krisis", aldus het citaat.

"Wel, wel, wel," zegt Johan Hooplot. "Dit is toch een hoeveelheid onvoor-
stelbare onzin! De PALU-standpunten staan netjes op papier. Lees het 
Manifest, lees het Nationaal Urgentie-programma van 1977, lees de Rege-
rings verklaring van 1983, lees het krisisprogramma waarmee de PALU de 
verkiezingen van 1988 is ingegaan. Is met betrekking tot de ontwikkelings-
hulp ooit iets anders betoogd, dan dat ons volk er recht op heeft en dat het 
desbetreffende geld moet worden besteed om de noden van ons volk op te 
heffen en een voor onze natie beheersbare ontwikkeling in het Surinaamse 
volksbelang te scheppen ? Hoe kan de PALU verantwoordelijk zijn voor het 
verergeren van een krisis, die pas goed begon nadat die partij, mede op 
instigatie van de Nederlandse politiek, niet alleen buiten de Regering, maar 
zelfs buiten eenvoudige posities in het overheidsapparaat was gezet ? Wat 
voor soort Wetenschapper is meneer Verhoeven ? Of is hij gewoon een 
charlatan, die wordt betaald om de PALU in diskrediet te brengen," zo 
vraagt Hooplot zich niet zonder ergernis af.

Schillevoort : "Een dwaas kan meer vragen stellen dan duizend wijzen 
kunnen beantwoorden, maar weet je ook hoeveel leugens, drie gefru-
streerde leugenaars bijeen zouden kunnen brengen ...? Toch heeft het boek 
zijn waarde," vervolgt Schillevoort. "Voor DE WARE TIJD, omdat die nu 
zeker weet dat de Cubanen niet bij de 'gebeurtenissen van december' 
betrokken waren en dat ze ook niets eraan konden doen om het leven van 
Bishop te redden, want het staat immers in het boek van Cardenas. Voor 
ons, omdat uit de gedetailleerde informatie die het hier en daar verschaft 
en die niet perse is gekonstrueerd om de PALU in diskrediet te brengen, 
interessante konklusles omtrent de schrijvers te trekken zijn. Of ze 
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hebben een enorme duim om die informatie uit te zuigen of ze weten 
inderdaad veel meert over een veelheid aan intriges ) dan ze ons willen 
laten geloven.“

PALU-POLITIEK PERTINENT NIET ANTI-NEDERLANDS

Krolis zegt : "Het boek is zo vol evidente leugens en tegenstrijdigheden. 
Wij zouden een fascistische sekte zijn met toenemende rechtse tendenzen 
en ik zo onevenwichtig als maar zijn kan. Begrijp jij dan wel waarom 
Cardenas, volgens zijn zeggen, zo zijn best heeft gedaan om de relaties van 
hemzelf en van zijn partij met de PALU te verbeteren ? Begrijp je ook 
waarom hij er zoveel belang aan hechtte om, zoals In 'zijn boek' staat, mijn 
politieke karriere te begunstigen ? Op welke van die duizend ongerijmdhe-
den, halve waarheden en pure leugens zouden we nu moeten Ingaan ?" zo 
vraagt de PALU-leider zich af. Soenaring Tjahyo '8 december'. "Goed daar 
zullen we zo dadelijk op ingaan; waarop nog meer ?", vraagt Krolis.

Als Soenaring Tjahyo na enig nadenken zegt een reaktie te willen op de 
beschuldiging, dat de PALU-politiek is gebaseerd op een anti-Nederlands 
komplex van mensen van zeer nederige afkomst, die diskriminatle hebben 
ondervonden en op de beschuldiging van onevenwichtigheid van Krolis, 
breekt er algemeen een onbedaarlijk, aanstekelijk gelach uit. "Ha, ha, ha, 
ha, ha ... ha, ha, ha, ... je hebt Inderdaad gelijk, we kunnen ons misschien 
het beste amuseren met het 'boek van Cardenas'," zegt Franklin Vreden, 
terwijl hij schudt van het lachen. De PALU leiders vinden dit weer zo'n 
typisch stuk onzin, waar Cardenas waarschijnlijk zeer oordeelkundig over 
kan praten, omdat hij er met zijn neus boven op zou hebben gestaan, zoals 
DE WARE TIJD beweert.

Schtllevoort : "DE PALU is een multi-raciale partij en zo Is ook de leiding 
van de PALU multi-raciaal van samenstelling, zoals je ook vandaag hier kan 
zien. De Vereniging van Surinaamse Studenten in Wageningen Nederland; 
red ) is één van de vele kreekjes aan de oorsprong van de steeds grotere 
rivier, die de PALU wordt, zoals je vandaag ook al eerder hebt gehoord. 
Onze vijanden in Nederland richten steeds hun aanvallen daarop, omdat ze 
denken daarmee de leiding van onze partij te kunnen treffen, waarin inder-
daad nogal wat leden uit de vroege Wageningse wortel van de partij zijn 
gekomen : Krolis, ikzelf, Chin Joe, Vreden, Sanchit en noem maar op. Maar
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die mensen die ons zo denken te raken, weten niet waar ze over praten.

We zijn van eenvoudige komaf ja, net als de meeste Surinamers van onze 
leeftijd en wij verkiezen ook nu een eenvoudige, sobere levensstijl, mede 
omdat we daardoor onze principes niet overboord hoeven te gooien voor 
borden linzensoep of allerlei rommel die mensen eigenlijk niet nodig hebben. 
We kunnen zo onze principes en de rest van het enorme politieke poten-
tieel, dat we met zijn allen hebben opgebouwd het beste preserveren om 
ooit die droom te helpen verwezenlijken van een authentiek Suriname, waar-
in het brede, eigen volksbelang met voorkeur wordt gediend. Maar we 
hebben een studenten tijd gehad met rokkostuum en jacquet. Met gala-
diners en idem bals. Als leden van het Wageningsch Studenten Corps heb-
ben we op de meest komplete wijze deel gehad aan het Nederlandse stu-
dentenleven en aan de Nederlandse en de West-Europese kuituur. Wij gin-
gen niet alleen naar het theater om er naar stukken te kijken, maar ook om 
ze te spelen, klassieke en moderne. We hebben niet alleen muziek uitvoe-
ringen bijgewoond, de meeste van ons hebben zelf ook gemusiceerd.

31

Rudi Schillevoort bij 
de uitslag van de pro-
paedeuse examens 
( 1967 ); volgens de 
mores: Corps-pet op, 
dus examen gehaald.



32

Met hetzelfde snobisme, waarmee de echte belangstellIng van de Neder-
landse studenten begon voor de schilderkunst of de literatuur, is ook de 
echte belangstelling van ons daarvoor begonnen. Toen Krolis bezig was met 
Kant en Hegel, met Kierkegaard, Kafka, Heidegger, Satre en noem maar 
op, liep Harvey Naarendorp aan de periferle van het studentenleven, met 
tijdschriften en briefkaarten langs de huizen te leuren. We hebben de 
uitstekende vorming, die wij in onze eenvoudige gezinnen hebben gehad op 
schitterende wijze 'in Nederland kunnen afronden. En laat niemand je wat 
wijsmaken, als lid van het elite gezelschap, waar we deel van waren, kreeg 
je geen komplexen. Met de onbesuisdheld van de studentenjeugd gaf je die 
misschien aan de mensen die, daar geen deel van waren.

Onder die omstandigheden kan je nooit anti-Nederlands of anti-Nederlan-
ders worden. Je behoudt natuurlijk je eigen authenticitelt als je een bewust 
levend mens bent, maw je wordt zelf een deel van dat ding, je leert de 
Nederlanders en Nederland juist op een heel positieve wijze waarderen, je 
kent ze van binnen en van buiten met hun sterke kanten, maar ook met hun 
zwakke ... en dit laatste is precies wear de problemen beginnen," stelt 
Schillevoort. "Een groot deel van de PALU kaders uit Nederland is ge-
trouwd met Nederlandse meisjes en ze hebben dus kinderen met sterke 
wortels in Nederland, om te beginnen die oma's en opa's, die ze net als alle 
andere kinderen verafgoden. Hoe denk je dat die PALU kaders hun vrouw 
en hun kinderen onder ogen zouden kunnen komen na 'een werkdagje 
Nederlanders haten' hier in het PALU hoofdkwartier ? Je begrijpt natuurlijk 
dat dat onzin is, maar men is waarschijnlijk desperaat, want niets helpt om 
ons in onze opmars te dwarsbomen en dus probeert men het zo," zegt 
Schillevoort. 

"In hetzelfde Iicht moet je de opmerking plaatsen over de onevenwichtigheid 
van Krolis. Ha, ha, ha ... als je er niet zeker van was dat ze echt wel beter 
weten, zou je ze erin moeten laten, ha, ha, ha. We zijn hier in de PALU-lei-
ding allemaal, God zij dank, gezegend met een fikse dosis verstand, maar 
we vinden zelf dat Krolis een werkelijk flitsende intelligentie heeft, die niet 
alleen tot uitdrukking komt in het feit dat hij als de beste van zijn lichting 
slaagde voor het MULO- eindexamen, daarna werkelijk elk kwartaal, tot 
aan het eindexamen toe, de beste was van zijn lichting op de AMS en voor



zijn ingenieursexamen met alleen maar achten is geslaagd, maar misschien 
des te meer door het formidabele analytische vermogen, dat hij dagelijks in 
de praktijk toont en zijn idem visie."
"Krolis heeft een ijzersterk karakter en is echt heel evenwichtig hoor, en in 
staat om onder enorme psychische druk schitterende prestaties te leveren 
en 'cool' te blijven. Zoals dat het geval was in de periode rond 1980, toen de 
geheime dienst van een bevriende natie er een gewoonte van had gemaakt 
om vooraanstaande Surinamers ( Pocorni, Van Ommeren enz.) hier om 
zeep te helpen en ook Krolis hoog op het verlanglijstje daarvan stond. En 
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ook nu wordt hij - en dat geldt overlgens voor allen in de PALU-leiding - niet 
van zijn stuk gebracht door de voortdurende aanvallen op de PALU, van 
de mensen die denken, daarmee de opmars van de partij in de Surinaamse 
politiek te kunnen remmen, hoewel hij zich wel kan ergeren aan onoprecht-
heid".

"Krolis is een uitstekend leider voor de PALU en wij zijn er van overtuigd, 
dat hij het allemaal schitterend bij elkaar heeft alles wat nodig is om een 
voortreffelijk leider voor ons land en volk te zijn ..." zegt Idries Taus nog 
als Krolis met zijn handen gebaart, dat het onderwerp al te lang aan de or-
de is geweest. "Al lijken zijn ambities niet zo ver te reiken," zegt Taus 
tenslotte. "KiJk we begrijpen daarom heel best dat de machten en mogend-
heden die Suriname voor hun eigen doeleinden willen gebruiken, echt geen 
propaganda zullen maken voor de PALU of voor Krolis. Ze doen dat voor 
andere organisaties en andere leiders', de 'easy runovers', die ze naar hun 
hand kunnen zetten. Je weet wel, veel blablabla, maar als het er op aan 
komt dan kan het Surinaamse volksbelang precies onder hun ogen duizend 
maal worden geschaad, zoals dat in de bauxiet-industrie nog maar zeer 
recentelijk het geval is geweest," zegt Franklin Vreden. 

8 DECEMBER : NATIONAAL TRAUMA 

"Je wilde ook onze mening weten over '8 december'," zegt Krolis om half 
negen 's morgens ( het interview was de vorige avond om half tien begon-
nen )…
“'8 december' is een diep ingrijpende, traumatische gebeurtenis voor ons 
gehele volk geworden, die zich nooit zou mogen herhalen. Alleen een ziek 
brein als dat van de auteurs van het 'boek van Cardenas', kan op het idee 
komen dat er een Surinamer is, die met die gebeurtenissen blij kan zijn 
geweest. Suriname is een klein land. ledereen is wel familie van iedereen. 
Vriendschappen grijpen heel diep. ledereen heeft wel iemand verloren bij 
dat verschrikkelijke gebeuren en de een heeft daar meer onder geleden dan 
de ander. Het staat in elk geval vast, dat de gebeurtenissen van 8 decem-
ber als een groot en somber gedenkteken in de historische ontwikkelings-
gang van ons volk naar volwassenheld zullen blijven staan. Elke keer als we 
zullen omkijken zullen we dat gedenkteken zien en het zal ons als baken 
( moeten ) dienen op de weg die we voor ons zullen hebben. We mogen als 
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volk nooit meer in dat vaarwater terecht komen ... Maar ik maak me ern-
stig zorgen dat de berichtgeving daarover op Radio Nederland en dus ook in 
DE WARE TIJD ons geen stap dichter bij dat geheiligde doel zal brengen … 
lk moet je bekennen, en wij hebben er binnen de PALU natuurlijk ook vaak 
over gesproken, dat het me moeite kost om te aanvaarden, dat de auto-
riteiten gewoon uit barbarisme, uit moordzucht, op een avond zomaar hun 
politieke tegenstanders oppakken en vermoorden, met alle konsekwenties 
van dien. Kijk alles kan, en je zou daar natuurlijk rekening mee moeten 
houden maar als het ons een heilig doel is om herhaling van die fatale 
gebeurtenissen te voorkomen moet je dan niet ook rekening houden met 
het verhaal van de autoriteiten van toen, die - zonder uit te sluiten dat er 
op 8 december misschien wel fouten zijn gemaakt - stellen, dat ze geen 
andere mogelijkheid zagen om het enorme bloedbad te voorkomen, waar-
mee de coup gepaard zou zijn gegaan die rond dezelfde tijd mede door 
( een deel van ? ) de gevallenen zou worden uitgevoerd ? Daarvoor zijn er 
misschien toch wel heel veel redenen. Heel 1982 was een rampjaar ... De 

3)
Regering Neyhorst / Naarendorp  was de zwakste regering, die ons land 
sinds 1948 heeft gekend en had er in alle opzichten een troep van gemaakt. 
De Nederlandse ontwikkelingshulp was eind 1981 ( met de opschorting van 
het CONS-overleg ) feitelijk gestopt. Nadat in maart een coup was neer-
geslagen die ( volgens de geruchten ) een ellenlange dodenlijst voerde, was 
de sfeer tegen het einde van het jaar er een van onderling wantrouwen en 
ongebreidelde haat en rond het begin van december één van bizondere 
grimmigheid … om met de woorden uit het boek van Cardenas zelf te 
praten: “De toestand was uitermate gespannen. Het was overduideiijk, dat 
het land aan de vooravond van dramatische gebeurtenissen stond, die 
zouden bepalen wie in de nabije toekomst de politieke macht in handen zou 
hebben ...".”

"Laat me even terzijde mogen opmerken dat je wel klootzakken maakt van 
de militaire leiders, als je beweert dat ze onder die omstandigheden nog 
mensen nodig hebben om plannen voor hen te maken en/of uit te voeren," 
zegt Ir. idries Taus, PALU's Sekretaris voor Bizondere Doelgroepen en 
Buurtwerk, die na de beëindiging van zijn studie in 1983 naar Suriname 
remigreerde. Krolis vervolgt "Misschien is wel de voornaamste reden 

3) ...en misschien moet je wel zeggen de Regering Naarendorp. Want van de 
twee zat alleen hij in het Beleldscentrum dat het beleid voor de Regering 
vaststelde; Neyhorst zat als Premier, als toehoorder bij de vergaderingen 
van het Beleidscentrum.



waarom ik geloof dat je ook naar de andere kant van de medaille moet 
kljken, wel dat onverhulde, typische revanchisme, dat je in een bepaalde 
kring steeds weer kunt zien. Om het in het Surinaams te zeggen : son sma 
e meki lek' den nyan kkalaka, den ati e dray ... en ze dwingen je om de 
verhalen te geloven, dat zij zelf veilig achter de schermen zijnde, uit pure 
egoistische berekening, anderen de dood in hebben gejaagd. En ze denken 
met revanchisme ( waarbij ze bovendien in een klap mooi al hun tegenstan-
ders denken te kunnen mee nemen ), het leed te kunnen goed maken dat ze 
hebben veroorzaakt," zo stelt Krolis.

PALU-hoofdkwartier Keizerstraat 81 boven: Landelijk zenuwcen-
trum van de aktivitelten van de partij .

"En als we toch met geruchten bezig zijn, die zijn er ook in dit verband le-
gio, hoor " zegt Chin Joe. "Neem alleen maar het verhaal van die verga-
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dering die er op 3 december 1982 nabij een zeer lugubere plaats zou zijn 
gehouden. ledereen weet hoe Cyril Daal was. Hij was ongetwijfeid 
meest charismatische vakbondsleider in Suriname sinds Jopie Pengel. Een 
man, die zich behoorlijk kon opwinden als er belangen werden aangetast 
die hij meende te moeten beschermen. Maar die opwinding was vaker show 
dan werkelijkheid en zelfs waar die boosheld echt was, zou je Cyrill Daal 
niet als een man van geweld kunnen beschrijven. Maar het verhaal gaat 
echt rond, en je kunt het tot in het buitenland horen, van mensen die zeg-
gen daarop een eed te kunnen doen, dat op die bewuste vergadering een 
belangrijke politikus de man dwars tegen alle argumenten in, op de meest 
onbehoorlijke wijze heeft zitten dwingen om in de op handen zijnde ontwik-
kelingen de spits te nemen, aangezien hij daarvoor in de beste positie zou 
zijn." "Wat Chin Joe je overigens niet vertelt," merkt Hooplot nog op, "is 
dat in hetzelfde verhaal een bekende krantenschrijver, die toen een van de 
motoren was van de Nationale Raad voor de Demokratie, als een zeer 
gezaghebbende topper in de betreffende meeting wordt gedoodverfd." 

Krolis zegt : "Kijk als we ons als volk heilig hebben voorgenomen om nooit 
meer in het vaarwater terecht te komen waar we ons in december 1982 
bevonden, dan kunnen we niet volstaan met simpel revanchisme … dan 
zouden we eigenlijk alles moeten onderzoeken, wat ons kan doen begrijpen 
hoe het allemaal zo ver kon komen, ook zo een verhaal als je net hebt 
gehoord omdat we immers niets mogen nalaten om herhaling van dit 
trieste gebeuren te voorkomen … Hoewel, als revanchisme ons niet veel 
verder brengt, hoeveel verder zullen we op deze wijze echt kunnen komen 
...? Misschien zouden we daarom toch het beste vooruit moeten pro-
beren te kijken en moeten proberen om de pijn van 8 december - die we als 
volk toch altijd in onze harten zullen blijven voelen als een positieve kracht 
te hanteren, die ons bijeen brengt, elke keer als wij weer in de gevaarlijke 
wateren van verdeeldheid, onderling wantrouvven en haat dreigen te gera-
ken, waar we in 1982 in terecht waren gekomen."

Als we het PALU-hoofdkwartier verlaten, beladen met volgesproken 
cassette-tapes, is het tien uur 's morgens. De PALU - leiding is 'all out' 
gegaan. We zijn moe maar voldaan. Niet zo zeer vanwege de overtuigende



wijze, waarop talloze verwijten en beschuldigingen aan het adres van de 
PALU zijn ontzenuwd, want de PALU-leiding zal wel gelijk hebben, dat er 
steeds weer nieuwe, mogelijk nog absurdere, uit een bepaalde hoek zullen 
blijven komen. We zijn voldaan en gelukkig om de enorme hoop die in de 
letters P, A, L, U voor de toekomst van volk en vaderland besloten 
blijkt te zijn. 

Bedankt, mijne heren, Bedankt !       
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