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Zoals u intussen zult hebben opgemerkt ligt er voor u een

speciaal nummer van PALU-Informatie, en wel met het karakter

van een brosjure.

De ontwikkelingen in Suriname hebben m.n. in de laatste tijd

veel verwarring veroorzaakt. Deze verwarring geldt niet al-

leen voor onze landgenoten, maar des te meer voor Nederlan-

ders en anderen die oprecht solidair zijn met het Surinaamse

volk in haar strijd voor lotsverbetering. Het leek ons daar-

om noodzakelijk een wat uitgebreidere analyse aan genoemde

ontwikkelingen te wijden, teneinde een en ander in een juist

perspektief te kunnen plaatsen.

Wij hopen hiermee bij te dragen aan een meer fundamentele

benadering van de diskussie over Suriname. De analyse spreekt

verder voor zich.

Redaktioneel

PALU-INFORMATIE IS EEN MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE AFDELING

NEDERLAND VAN DE PALU (PROGRESSIEVE ARBEIDERS EN LANDBOUWERS

UNIE).

Foto voorpagina:

Een massale demonstratie in juni 1980 van enkele tienduizen-

den mensen uit alle lagen van de bevolking maakt aan de Ne-

derlandse minister De Koning duidelijk dat de machtsovername

van de militairen absoluut geen vergissing is.



BEZINNING BIJ EEN ZWARTE

KERST IN SURINAME

Terwijl hier in Nederland de voorbereidingen volop

in gang zijn voor een vredig kerstfeest, knusjes

rond de haard of desnoods alleen maar met de centra-

le verwarming op wat gezelliger temperaturen afge-

steld, lijkt het na de berichten van de laatste

tijd zeker, dat ook dit jaar weer geen vredig

kerstfeest in Suriname mogelijk zal zijn.

De zwartgeblakerde restanten van vele vitale pro-

duktiekomplexen, de arheidsplaatsen die daarbij

zijn vernietigd en de vele mensenlevens, die in de

voortdurend opgepookte broederstrijd reeds verloren

zijn gegaan, naast het feit dat door het steeds toe-

nemende deviezentekort, ook dit jaar weer die goe-

deren zullen ontbreken, die voor een plezierig

kerstfeest toch wel onontbeerlijk zijn, lijken een

garantie te vormen voor een heel donkere, zwarte

kerst. En dat is ook in Suriname, waar de natuur

nooit een sneeuwwit kerstfeest toelaat, ver van het

ideaal van kraakheldere reinheid, geborgenheid en

positieve toekomstverwachting, waarmee een vredig

kerstfeest doorgaans wordt geassocieerd.

Misschien dat dit voor ons in Nederland, die betrek-

kelijk zorgeloos het kerstgebeuren tegemoet kunnen

zien, een reden kan zijn om ons, bij onze vredige

witte kerst, te bezinnen over Suriname en hoe het al-

lemaal zo gekomen is.

DE STAATKUNDIGE ONAFHANKELIJKH VAN URINAMEEID S
EN DE MILITAIRE STAATSGREEP VAN 1980

HET FALEN VAN DE EERSTE REPUBLIEK
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Toen in ochtend van 25 februari 1980 de militairen unde h
overname van de staatsmacht begonnen, was Suriname nog aarm



net het vijfde jaar van zijn formele staatkundige onafhanke -
lijkheid ingegaan. De grondwet en de daarvan afgeleide orga -
nisatie van de Surinaamse staat waren strikt genomen dan nog
gloednieuw. Maar zo nieuw als ze waren, was reeds geruime
tijd voor de staatsgreep duidelijk dat ze op geen enkele
wijze voldeden en in geen enkel opzicht de hoop en de ver-
wachtingen van de Surinaamse volksmassa's, die met de onaf-
hankelijkheid nieuwe impulsen hadden gekregen, tot werke-
lijkheid zouden (kunnen) brengen. Het leiderschap was in de
ergste mate korrupt en negeerde hoogmoedig de belangen en
eenvoudige wensen van het volk met betrekking tot huisves -
ting, voeding, werkgelegenheid en sociale zekerheid of was
niet bekwaam om aan deze tegemoet te komen!

Hoe zou anders immers kunnen worden verklaard dat er in de
eerste vijf jaar van de onafhankelijkheid van Suriname, bij
een vastgesteld tekort aan volkswoningen van vele tiendui-
zenden, jaarlijks (met veel korruptie!) niet meer dan 100 à
150 volkswoningen werden gebouwd. Hoe kan anders worden ver-
- -klaard dat bij de minste regen, straten, erven en vele wonin
gen in Paramaribo meer dan een voet diep onder water kwamen
te staan, terwijl gedurende een groot deel van de dag uit de
waterleiding geen druppel water kwam om te koken, laat staan
voor lichaamshygiene van enige soort. Hoe zou anders moeten
worden verklaard dat er (net als dat tegenwoordig overigens
weer het geval is) voortdurend gebrek was aan elementaire
volksvoedsel-produkten: uien, aardappelen, erwten, spijsolie,
en (toen) zelfs rijst.

Tegenwoordig is het deviezentekort de onmiskenbare oorzaak
van de tekorten. Maar wat was toen de oorzaak, toen er jaar-
lijks voor US$ 100 miljoen aan Nederiandse ontwikkelingshulp
naar het land vloeide, de aluminiummarkt van de ene prijspiek
naar de andere ging en de deviezenreserve van de Centrale
Bank enkele honderden miljoenen dollars bedroeg. Wat kan
toen de oorzaak zijn geweest, anders dan negering van het
volksbelang en/of grenzeloze inkompetentie?

HET VERVAL KENT GEEN GRENZEN

In elk geval was reeds geruime tijd voor de staatsgreep de
gloednieuwe, staatkundig formeel onafhankelijke samenleving
in een proces van versnellend verval geraakt. De in het land
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geintroduceerde uiterlijke vorm van demokratie, dat wil zeg -
gen de zichtbare buitenkant van wat in andere landen een
funktionerende parlementaire demokratie blijkt te kunnen
zijn, was in Suriname volkomen inhoudsloos. Er was geen enke-
le verbinding tussen de konkrete noden van het volk en de ak-
ties, die het door haar gekozen leiderschap op het vlak van
bestuur en ekonomische en sociale ontwikkeling ontplooide.
Terwijl het volk schreeuwde om volkswoningen, verbetering van
de onmiddelijke leefmilieu, werkgelegenheid en een adekwaat
minimum aan sociale zorg, werd haar de bouw van een spoorlijn
in het onbewoonde gebied West-Suriname voorgehouden, waarvan
zij voor de oplossing van haar nijpende konkrete noden geen
enkel nut zag.
Maar zelfs de uiterlijke vorm van demokratie, of zo men wil
de zichtbare schijn van een funktionerende parlementaire de-
mokratie, kon bij het verval in de laatste dagen van de Eer-
ste Republiek geen standhouden. Het voortdurende gehaal en
getrek tussen de oude politieke partijen, die de organen van
ie parlementaire demokratie volledig beheersten en met name de
pogingen van de regerende NPK om een parlementaire pat-
stelling van 19 leden elk voor de koalitie en de oppositie
geheel tegen het idee van parlementaire demokratie in, in een
meerderheid te manipuleren, hadden zelfs de uiterlijke vorm
van demokratie tot een komplete farce gemaakt.

In de samenleving gonsde het dan allerwege van op handen
zijnde coups, zoniet van de noodzaak daarvan. De doodsteek
aan het idee van een funktionerende demokratie in het land
kwam echter van de geruchten betreffende een op handen zijn-
de "politie-coup" van de regerende NPK zelf voor of na de
vervroegde parlementaire verkiezingen, die in maart 1980
zouden plaatsvinden. De nodeloze provokatie van de militai-
ren, die toen nog slechts een eenvoudige belangenstrijd met
hun werkgever meenden te voeren, leek daarvoor onmiskenbaar
slechts de zoveelste konditie te moeten scheppen.

Het beeld van volkomen verval van de no jonge Surinaamseg
Republiek werd gekompleteerd door de enorme trek van de Su-
rinamers naar Nederland, die er de sloppenwijken en verne-
deringen prefereerden boven de loze beloften van hun eigen
land. Dit verval manifesteerde zich voorts in de enorme kor-
ruptie met ontwikkelingshulpgelden, waarbij de betrokken-

5



6

heid ook van Nederlandse politici steeds minder kon worden
verhuld; zelfs niet met de moorden op vooraanstaande ambte-
naren en intellektuelen, die volgens een in Suriname wijd-

-verbreide mening, op het punt stonden deze situatie met har
de informatie aan de kaak te stellen. Met in gedachten, het
stilzwijgen toen van de leiders van de grote christelijke
kerkgenootschappen (die zich onder andere omstandigheden
maar al te graag op hun "geestelijk leiderschap" laten voor-
staan), hetzij vanwege ernstige gekoloniseerdheid hetzij van-
wege het feit dat ook zij waren gekorrumpeerd door gulle, lu-
xueuze giften voor hun kerkgenootschappen uit de CONS-pot,
hoeft tenslotte niets meer te worden gezegd om de bodemloze
morele diepte te schetsen waarin de Eerste Republiek binnen
vijf jaar was terecht gekomen.

ER ZIJN MAAR TWEE SCHULDIGEN:
NEDERLAND EN DE OUDE POLITIEKE PARTIJEN

Als er daarom n ding vaststond terwij1 de militairen deéé
macht aan het overnemen waren, dan was dat wel het volledige
echec van de gloednieuwe Surinaamse Republiek, met zijn de-
mokratie en zijn politieke organen en instituties.

Als er een ander ding vaststond dat was dat, dat er maar twee
faktoren waren, die de politieke konstellatie vanaf de onaf-
hankelijkheid (maar eigenlijk natuurlijk al veel eerder) vol-
komen hadden beheerst: a) de oude politieke partijen, die el-
kaar met doodslag en brandstichting hadden bestreden rond de
totstandkoming van de onafhankelijkheid en b) Nederland, dat
met zijn voor Surinaamse begrippen aanzienlijke, bij verdrag
gestelde belofte van ontwikkelingshulp, binnen de Surinaamse
politieke konstellatie weer de meest doorslaggevende plaats
had ingenomen.

Met dit gegeven is het dan ook geen probleem om de blik in de
juiste richting te wenden wanneer de schuldigen moeten wor-
den gevonden voor het volkomen falen van de gloednieuwe Eer-
ste Surinaamse Republiek.



DE MILITAIREN AAN DE MACHT: 1980 - HEDEN

NIEUWE HOOP EN VERWACHTING

Hoe dan ook, de enorme politieke achterban, die bij al dan
niet gefraudeerde verkiezingen, voor de oude politieke par-
tijen steeds werd gemeten, stak bij de staatsgreep geen vin-
ger uit om die partijen en hun leiderschap te hulp te komen.
Integendeel, de staatsgreep leek allerwege als een verfrissen-
de bries te worden ervaren, die de mogelijkheden schiep voor
nog eens een keer een nieuw begin, na het teleurstellende Ko-
ninkrijks-statuut van 1954 en de idem formele staatkundige
onafhankelijkheid van 1975. En weer werden sterke, nieuwe im-
pulsen gegeven aan de lang gekoesterde hoop en verwachting van
de Surinaamse volksmassa's, dat een nieuwe, moderne, efficiente
Surinaamse samenleving zou kunnen worden opgebouwd,
waarin de behartiging van het Surinaamse volksbelang primaire
konsideratie zou (kunnen) krijgen en waarin daadwerkelijke
lotsverbetering zou (kunnen) worden bereikt.

FAKTOREN VAN VERWARRING BIJ EEN EENVOUDIGE OPGAVE

Het is tevens deze juist gegeven eenvoudige omschrijving van
het volksverlangen naar dekolonisatie, waarin in wezen de op-
gave steeds besloten is geweest voor het proces dat zich na
de militaire machtsovername als de Surinaamse revolutie heeft
gepresenteerd.
Het is op elk moment het vermogen of onvermogen om deze een-
voudige opgave konsekwent uit te voeren geweest, waar de suk-
sessen en de tekortkomingen van de revolutie aan zijn toe te
schrijven. En hoe gek het ook mag lijken, er zijn in de afge-
lopen jaren teveel faktoren geweest om op beslissende momen-
ten deze eenvoudige opgave te verdoezelen en de vastberaden
uitvoering daarvan ernstig te belemmeren.

In de eerste plaats is daar het gegeven dat de staatsgreep
eigenlijk meer was geprovoceerd dan dat ze uit een specifieke
politieke analyse van de uitvoerders ervan was voortgekomen.
Deze hadden voor het merendeel, op het moment van de staats-
greep ook geen specifieke politieke vorming, en hier en daar

7



8

zelfs niet een expliciete politieke belangstelling.s enige
De uitvoerders van de staatsgreep kwamen echter wel onmis-
kenbaar voort uit de grote massa's van het volk, waar het
echec van de eerste demokratie in het staatkundig onafhanke-
lijke Suriname het meest voelbaar was geweest en ze waren
beinvloed door de daar geldende opinies over wat goed was in
de samenleving en wat slecht, over waar dringend in moest
worden voorzien en wat dringend moest worden gekorrigeerd.
Het valt niet te ontkennen, dat wat zij in de sfeer van te
realiseren verbeteringen en korrekties vanuit hun zo gevorm-
de intuitie aandroegen, vaak zeer goed overeenstemde met
datgene wat had zullen voortvloeien uit een gerichte analyse
van de bovengestelde opdracht van de revolutie. Dat was ech-
ter natuurlijk niet voldoende voor het op gang brengen en
houden van het totale proces van verandering, waarvoor de
noodzaak zich uit het echec van de eerste Surinaamse demo-
kratie meer dan ooit had opgedrongen.

Een tweede faktor wordt vervolgens gevormd door de politieke
adviseurs en andere politieke kaders, die er in een proces
van maatschappelijke verandering natuurlijk nooit teveel
kunnen zijn, maar in het Surinaamse proces door het gebrek
aan politieke ervaring van het nieuwe militaire leiderschap
des te dringender waren gewenst.

Echter dan begint werkelijk de komplete verwarring, omdat
zich naast ontkoloniserende progressieve politici met een
gedegen analyse-vermogen en de onontbeerlijke politieke uit-
voeringsbekwaamheid, onder de zich aandienende politieke
kaders werkelijk vogels van uitermate verschillende pluimage
bevinden.

Van voorheen invloedrijke politici uit de oude politieke par-
tijen, die het proces willen overnemen ter versterking van
hun positie in die partijen, tot linkse avonturiers, die de
Surinaamse revolutie willen internationaliseren en met het
boek in de hand precies in de voetsporen willen treden van de
"Grote Revoluties" en de "Grote Revolutionairen Der Wereld",
zonder te beseffen dat alleen al hun pogen daartoe op onmis-

-kenbare wijze hun gebrek aan analytisch vermogen en hun ge
brek aan het noodzakelijke historische inzicht blootlegde.

Tussen beide uitersten bevinden zich dan de lieden die door
hun gebrek aan inzicht en daadkracht noch in de oude poli-
tieke partijen noch in de nieuwere progressieve partijen een
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rol van betekenis zouden hebben kunnen spelen, maar nu hun
kans schoon zagen om door snelle aansluiting bij het proces
vele rangen hoger in de nieuwe politieke hierarchie terecht
te komen dan anders het geval zou kunnen zijn. Tenslotte kan
nog worden onderscheiden een leger van ambitieuze naievelin-
gen en zeer ambitieuze, uiterst gevaarlijke machtswelluste-
lingen, waarvan sommigen veilig in Nederland zittend, zich in
geen jaren om Suriname en zijn problematiek hadden bekommerd.

De derde en al weer meest zwaarwichtige faktor in het geheel
is helaas echter weer Nederland. Tot 1980 hadden de oude po-
litieke partijen de facade geboden waarachter de enorme poli tie-
ke invloed van Nederland in Suriname kon worden gemaskeerd.
Als Nederland om reden van welk (Nederlands?) belang bijvoor-
beeld een stuwdam in West-Suriname gebouwd wilde zien, dan
was het er slechts een kwestie van, dat onder de aandacht te
brengen van de gekoloniseerde knapkoppen en kwasi- napkoppenk
die, als toppers in de oude politieke partijen, de bestuurs-
en ontwikkelings-instituties van het land beheersten.
Het zou dan niet lang duren of het voornemen zou kritiekloos
worden geadopteerd en met zo veel vuur en verve worden gepro-
pageerd als waren deze knapkoppen op basis van een gedegen
analyse van de Surinaamse behoeften, zelf op het idee geko-
men. Het gehaal en getrek tussen Nederlandse politici en ont-
wikkelingsambtenaren en hun Surinaamse counterparts uit de
oude politieke partijen in 1980/1981 over de vraag wiens
wens c.d. besluit en derhalve wiens schuld het was dat er
voor Nf 150 miljoen een spoorlijn met een uiterst twijfel-
achtig nut in West-Suriname was gebouwd, is tekenend voor
de verwarring die voortdurend aan het bestuurlijke gebeuren
en aan de ontwikkelingsaktiviteit van voor 1980 ten grondslag
heeft gelegen.

DE OUDE PARTIJEN OP DE TOCHT:
NEDERLAND MOET "HET VARKENTJE ZELF WASSEN"

In elk geval stortten de oude politieke partijen volkomen
in elkaar met de komst van de militairen in 1980. Het leider-
schap wist niet op de nieuwe situatie in te spelen en waar
de kaders van die partijen zich al niet aandienden bij het
proces voor de strijd in de voorste linies, namen zij minstens
een afwachtende houding van positieve verwachting aan. Het is
dan ook een van de meest opmerkelijke ontwikkelingen van de
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periode sinds 1980, dat nooit maar dan werkelijk ook nooit
vanuit de volksmassa's enige roep is uitgegaan naar de oude
politieke partijen of hun leiderschap, hoe moeilijk sommige
momenten in het proces van de afgelopen jaren ook mo en zijng
geweest.
Het volk lijkt met die partijen te hebben afgedaan en ook
hun recentelijk hernieuwde participatie aan het politieke ge-

-beuren in het land wordt zonder enthousiasme of afkeer, zon
der goed- of afkeuring, volmaakt ongeinteresseerd beschouwd.
Hoewel misschien toch met enige angst en argwaan.

Met het wegvallen van de oude politieke partijen als facade
voor de dominerende Nederlandse invloed in het politieke ge-
beuren in Suriname, werd Nederland gedwongen om zelf open en
bloot in aktie te komen tegen het door haar vijandig geachte
fenomeen, dat zich aan het Surinaamse politieke firmament
had gepresenteerd. Bij een objektieve beschouwing kan niet an-
ders worden gekonkludeerd dan dat deze Nederlandse akties,
al of niet in interaktie met de reeds eerder genoemde fakto-
ren van gebrek aan politieke ervaring bij het nieuwe militaire
leiderschap en de "meer verwarring dan orde en lijn schep-
pende" politieke adviseurs en kaders die zich bij het proces
aansluiten, wel de voornaamste oorzaak is geweest, waarom
een betrekkelijk simpel proces van n odzakelijke, want dooro
het Surinaamse volk lang verbeide, maar toch eenvoudige aan-
passingen in de interne en externe verhoudingen van de Suri-
naamse samenleving, in de afgelopen 6-7 jaar zo vaak buiten
het juiste spoor is geraakt.

DE NEDERLANDSE AKTIES IN EERSTE BESCHOUWING

Op de diepere grond van daze Nederlandse akties wordt verder
in deze analyse uitvoerig ingegaan. Hier kan ermee worden
volstaan, deze akties naar hun aard en effekt snel de revue
te laten passeren.

Dan moet in de eerste plaats worden vastgesteld dat deze ak-
ties het wijdse skala van de meest vernietigende aktiviteiten
omvatte; in Nederland zelf, in Suriname en op het Inter-
nationale vlak.

Tot deze aktiviteiten behoorden intriges om verdeeldheid te
zaaien binnen het militaire leiderschap, tussen dat leider-
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schap en de zich bij het proces aansluitende politieke kaders
en tussen die kaders onderling. Voorts behoorden daartoe,
rechtstreekse militaire akties gericht op omverwerping van
het bewind en vooral likwidatie van het nieuwe politieke lei-
derschap dat zich in het land vormde. In Suriname bestaat er
geen twijfel aan dat de Nederlandse betrokkenheid bij de vele
coups en couppogingen van de afgelopen 6-7 jaar aanzienlijk
verder is gegaan dan dat het Nederlands grondgebied daarvoor
openlijk als uitgangsbasis diende.

Verder behoorden tot de Nederlandse akties de hardst denkbare
ekonomische sankties, waaronder begrepen de stopzetting van
de bij verdrag toegezegde ontwikkelingshulp (overigens lang
voor december 1982), de terugtrekking van de ene op de andere
dag van vitale deskundigheid uit belangrijke ontwikkelings-
projekten (TELESUR), enzovoorts. Tot de Nederlandse akties
behoorde tevens een voortdurende kampanje van halve waarhe-

-den zo niet leugens op het internationale vlak, om de natuur
lijke solidariteit tussen de reeds gedekoloniseerde en de
dekoloniserende naties binnen het Amerikaanse kontinent en
in andere verbanden in de wereld, voor wat Suriname betreft
kapot te maken. En last but not least, een soort aktiviteit
die slechts suksesvol kon zijn door het enorme verlangen van
het Surinaamse volk en toch echt wel ook van het militaire
leiderschap, om goede betrekkingen met Nederland te hebben,
gepaard gaande met een zekere naieviteit en klaarblijkelijk
gebrek aan kennis van de Nederlandse koloniale geschiedenis.
Deze aktiviteit laat zich het beste schetsen als het in Su-
riname algemeen bekende kinderspelletje "Kom halen, kom ha-
len 't is hier", waarbij het beloofde steeds verder weg
blijkt naar mate men meer stappen maakt in de richting van
degene die de belofte doet.
De loze beloften die door Nederland zijn gedaan, de heilloze
koncessies die van het leiderschap in Suriname zijn afgedwon-
gen, als voorwaarde voor verbetering van de betrekkingen,
hebben de soepele verwezenlijking van de paar door het volk
zo lang verbeide, noodzakelijke maatschappelijke aanpassingen
meer bemoeilijkt en gefrusteerd dan wat dan ook.

DE VERNIETIGENDE WERKING VAN LOZE BELOFTEN

Het op basis van loze beloften konditieloos medewerken aan
de joint venture tussen de Suralco, die in de Surinaamse alu-
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minium Industrie een ijzersterke positie had omdat de Ameri-
kanen indertijd wel de Afobaka stuwdam hadden gefinancierd
en de Billiton Maatschappij, die jaarlijks voor miljoenen
guldens nadeel ondervond omdat de Nederlanders toen hadden
geweigerd om diezelfde dam (mede) te financieren en omdat
Billiton in de door haar zelf met Suralco genegocieerde
"tolling agreement" een underdog positie had, wordt door ve-
len gezien als de aanzet tot vernietiging van de Surinaamse
bauxiet Industrie en in elk geval als net weggooien van de
zeer bruikbare steun en pressie van de Billiton Maatschappij
om Nederland tot betere inzichten te brengen voor wat betreft
herstel van de bij verdrag gegeven belofte tot ontwikkelings-
hulp aan Suriname.

Doordat de mijnen te Moengo al geruime tijd gesloten zijn als gevolg van de
geweldadige akties in het oosten van het land, lijdt Suriname een groot
deviezenverlies.



Het afzien in 1984 van een klacht met betrekking tot ver-
dragschending van Nederland bij het Internationale Gerechts-
hof in Den Haag, omdat volgens een naieve gedachtengang zo-
doende betere kondities zouden worden gekreeerd voor verbe-
tering van de betrekkingen met Nederland, is een ander bewijs
voor de ernstige schade aan het Surinaamse belang dat is
voortgevloeid uit het spel van de loze beloften zijdens Ne-
derland.

Dan is nog niet gesproken over de ernstige morele, sociale
en psychologische verwarring en schade, die het Surinaamse
volk heeft ondervonden op momenten waarop steeds weer in Ne-
derland geinitieerde plannen tot omverwerping van het bewind
en likwidatie van het zich nieuw vormende politieke leider-
schap in het land tot een voor Suriname ongekend bloedige
broederstrijd aanleiding heeft gegeven.
De couppoging van Ormskirk in 1980, de couppoging van Hawker
in 1981, de mislukte coup van Rambocus in maart 1982, de mis-
lukte coup van december 1982 en het toenemende terrorisme
van Brunswijk gericht op vernietiging van de ekonomie, omver-
werping van het bewind en de likwidatie van de progressieve
politieke kaders in Suriname.

De vele landgenoten die daarbij de dood zijn ingedreven door
onverantwoordelijke lieden, zelf op veilige afstand van het
strijdtoneel, hebben blijvende wonden gelaten in de harten
van het Surinaamse volk.

EEN TUSSENTIJDSE BALANS: VOORUITGANG,
ONDANKS ALLES

Het is daarom toch nauwelijks voorstelbaar, dat in de periode
sinds de militaire machtsovername nog zoveel kon worden be-
reikt met betrekking tot de bevrediging van lang gevoelde en
even lang genegeerde behoeften van het volk. De diligente
aanpak van het probleem van wateroverlast in Paramaribo, de
verbetering van de leefomstandigheden in Groot-Paramaribo en
in e distrikten (ondermeer de voorziening elektriciteit end
waterleiding), de daadkrachtige aanpak van de volkswoningbouw,
de verbetering van de zorg voor ouden van dagen inklusief de
verbetering van de Algemene Oudedags Voorziening, de pogingen
(hoezeer daarbij ook fouten worden gemaakt) tot schepping van
een nationaal produktieapparaat op basis van beheersbare na-
tionale sektoren, als noodzakelijke aanvulling op de grote
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Industri le ontwikkeling met multinationals die vóór 1980 ex-ë
clusief werd nagestreefd. Zo zou door gegaan kunnen worden
met een rij van aktiviteiten die het Surinaamse volk over-
duidelijk als in haar belang heeft ervaren en waartoe vóór
1980, hetzij door negering van het volksbelang, hetzij door
grenzeloze inkompetentie, zelfs geen aanzet was gegeven.
Natuurlijk zijn er andere zaken die heel belangrijk zijn,
niet gerealiseerd! De korruptie bijvoorbeeld is (nog) niet
voldoende teruggedrongen. En dat kan op de realisatie van
welk serieus maatschappelijk hervormingsprogramma dan ook,
natuurlijk slechts een negatief effekt hebben. De demokratie
van de Eerste Republiek, die niet voldeed, is inderdaad nog
niet vervangen door een beter funktionerend nationaal, demo-
kratisch systeem. Maar wat het laatste betreft; was dat on-
der de geschetste omstandigheden ook to verwachten? Worden
niet zelfs in een bakermat van de parlementaire demokratie
als de Verenigde Staten van Amerika onder kondities van oor-
log of algemene nood, bepaalde demokratische (grond-)rechten
opgeschort en bijvoorbeeld de president omgeven met bevoegd-
heden, die zich niet met de demokratie van alledag zouden
kunnen verenigen?
Hoe kan dan worden verwacht dat onder omstandigheden van
vele daadwerkelijk ondernomen pogingen tot omverwerping van

....Vooruitgang ondanks alles....daadkrachtige aanpak van
de volkswoningbouw....
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het bewind en de daaawerkelijk voortdurende dreiging aartoe,d
vermindering van de deviezeninkomsten met vele tientallen
procenten van de ene op de andere dag en andere akties van
openlijke agressie, een geheel nieuwe, goed funktionerende
demokratie zou kunnen worden gekreeerd? En dat dan niet te
vergeten in een land zonder enige eigen ervaring met een der-
gelijke demokratie! Want voor de Tweede Wereldoorlog was er
van demokratie in Suriname natuurlijk per definitie geen sprake.
En van de demokratie van na die oorlog is toch onomstotelijk
komen vast te staan dat die niet deugde?

Het is dan ook duidelijk dat bij een werkelijk oprecht pogen
om de Surinaamse problematiek te begrijpen en zinvolle oplos-
singen daarvoor aan te dragen een andere opstelling van Ne-
derland zou moeten gelden dan die welke thans valt waar te
nemen.

DE NEDERLANDSE AKTIES IN TWEEDE BESCHOUWING

Wanneer de diverse Nederlandse akties tegen Suriname sinds
1980 snel even in de tijd worden beschouwd, dan lijken deze
op elk moment een perfekte weerspiegeling te geven van de
heersende gemoedstoestand binnen de Nederlandse politiek met
betrekking tot Suriname. Daar is dan in de eerste plaats de
verrassing en vooral de verontwaardiging, dat het echec van
de politieke konstellatie van de nieuwe Republiek Suriname,
dat wil zeggen het echec van zijn politieke struktuur en zijn
demokratie, binnen zo korte tijd zo onomstotelijk wordt bewe-
zen en zo onverholen aan de wereld wordt getoond. De hieruit
voortvloeiende akties van Nederland zijn gericht op snelle
inkapseling van het nieuwe regiem via enkele nog overeind
gebleven resten van het vroegere, zwaar gekoloniseerde lei-
derschap, onder andere de eerste President van de Republiek.
Die akties omvatten voorts militaire akties, toen nog pri-
mair gericht op de likwidatie van het nieuwe militaire lei-
derschap (de coup van Ormskirk), zodat wat volgens Nederland
zeer klaarblijkelijk een vergissing moest zijn, snel geheel
uit de wereld zou kunnen worden geholpen.

Dan komt er een tweede fase van schijnbare verzoening. Maar
niet dan nadat een werkelijk massale demonstratie van vele
tienduizenden arbeiders, landbouwers, intellektuelen, mannen,
vrouwen, jongeren en ouden van dagen uit alle bevolkings-
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groepen en van alle mogelijke politieke achtergrond (ook van
de oude politiek) in 1981 op niet mis te verstane wijze aan
de Nederlandse minister de Koning duidelijk had gemaakt dat
er van een vergissing absoluut geen sprake is. Dat er lang
gevoelde en even lang genegeerde behoeften bestaan voor gees-
telijke en materiele lotsverbetering, voor aanpassing en
korrektie in maatschappelijke verhoudingen en in de maatschap-
pelijke struktuur, inklusief het systeem van representatie en
belangenbehartiging.

Onder die druk dan, besluit Nederland een eerder kategorisch
afgewezen, eerste fase van herallokatie van ontwikkelings-
gelden tot een totaal bedag van Nf 500 miljoen alsnog goed
te keuren. Maar bijna expliciet met dien verstande dat "het
gezanik" dan wel ophoudt en tot de orde van voor 1980 zal
worden teruggekeerd. Nederlandse intriges binnen het toen-
malige nationale leiderschap in Suriname heten, volgens som-

-mige politieke waarnemers dan, te moeten leiden tot drasti
sche vergroting van de populariteit van de klaarblijkelijk
manipuleerbaar geachte toenmalige president Henk Chin A Sen
ten behoeve van een finale konfrontatie met het overige lei-
derschap onder de legerbevelhebber Desi Bouterse, dat het
proces van maatschappelijke hervormingverder zou willen
doortrekken.
Zo er van zulke intriges sprake was, dan is het resultaat
daarvan, met ondermeer het vertrek van Chin A Sen, bekend.

De hel breekt echter pas goed los in de relatie tussen Neder-
land en Suriname, wanneer in de loop van 1982, een inmiddels
zoveelste Surinaamse revolutionaire regering, het lef blijkt
te hebben om het voorlopige eindresultaat van de reeds in
1980 aangevangen excercities voor herallokatie van de Neder-
landse hulpfondsen voor Suriname, ter diskussie te stellen.
En dit herallokatieprogram laat er geen enkele twijfel over
bestaan dat er serieus naar wordt gestreefd om het Surinaam-
se volksbelang in het nationale ontwikkelingsgebeuren een
centrale plaats te geven, teneinde eindelijk tegemoet te ko-
men aan de zo lang gevoelde en zo lang genegeerde nijpende
behoeften van het volk, waaraan ten overstaan van De Koning
op zo overduidelijke wijze uiting was gegeven. Nederlandse
stokpaardjes als "de stuwdam in de Kabalebo-rivier" worden
enigszins op de achtergrond geschoven ten behoeve van de
ontwikkeling van wat kleinere hydro-energieprogramma's, meer
binnen de aanwijsbare Surinaamse behoeften en meer binnen het
beheersvermogen van Suriname. Veel van de eerder ten behoeve
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van de onduidelijke ontwikkeling van West-Suriname gea1lo-
keerde middelen, worden gereallokeerd voor de verbetering
van de leefomstandigheden in de bewoonde gebieden, voor de
ontwikkeling van een nationaal ondernemerschap en een natio-

-nale industrie op basis van de in Suriname beheersbaar ge
achte hulpbronnen en sektoren.

Zo weinig als het herallokatieprogram te raden overlaat voor
wat betreft de intentie om eindelijk eens tegemoet te komen
aan de lang genegeerde wensen en behoeften van het volk met
betrekking tot het ontwikkelingsgebeuren in het Land, zo wei-
nig ook laat de Nederlandse reaktie te raden over wat wel en
wat niet de bedoeling is van het door Nederland bij verdrag
aan Suriname toegezegde ontwikkelingsgeld. Het is k1aarb1ij-
kelijk niet de bedoeling dat met dat geld een ekonomie wordt
gebouwd die onder effektieve kontrole van het Surinaamse
volk staat, waar het Surinaamse volk meer dan marginaal pro-
fijt van heeft en die in elk geval eenvoudige maar nijpende
Behoeften van het Surinaamse vo1k bevredigt.
Waarschijnlijk was de afwezigheid voor 1980 van een adekwaat
volkswoningbouwprogramma, het gebrek aan goederen voor
de eerste levensbehoeften (inklusief leidingwater), bij een
overvloedige deviezenreserve bij de Centrale Bank, geen
toeval!!

De strijd binnen de Commissie Ontwikkelingssamenwerking Ne-
der1and-Suriname (CONS) over het onderwerp herallokatie is
dan niet van de lucht en uiteindelijk wordt van Nederlandse
zijde de funktionering van de CONS volledig gefrusteerd.
De laatste formele zitting van de CONS (waarbij de verdere
besprekingen voor onbepaalde tijd werden opgeschort) was in
december 1981. In juni 1982 is vervolgens voor het laatst
van Nederlandse zijde akkoord verleend aan enkele projekten
en wel binnen het reeds globaal gereserveerde bedrag van Nf
500 miljoen. De overmaking van CONS gelden werd beperkt tot
de goedgekeurde en in uitvoering zijnde projekten. De 1aat-
ste overmaking vond plaats in november 1982.

De feitelijke opschorting van de werkzaamheden van de CONS
in 1981 had - het is nuttig om daar goed bij stil te staan -
niets te maken met "gebeurtenissen van december 1982". Het
enige dat Nederland pijn deed was het feit dat het zo gul (?)
toegezegde Nederlandse geld voor andere zaken zou worden
gebruikt dan die, welke Nederland bij de toezegging van dat
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geld voor ogen moet hebben gehad. Ook de kwestie van demo-
kratisering speelde toen absoluut geen rol, aangezien die
geenszins als zodanig ter sprake is gebracht. Voor zover die
kwestie een rol speelde was het in de dromen vol weemoed
over de dagen van weleer, met hun manipuleerbare parlement
en regering en hun manipuleerbare oude politieke partijen.

DE NEDERLANDSE HOUDING EN DE GROTE GEVOLGEN
IN SURINAME

In elk geval is het vanaf de presentatie van het tweede her-
allokatie voorstel "moord en brand" in de relatie tussen Su-
riname en Nederland. De overheersende emotie bij de Neder-
landse politiek is haat en haar akties in de eerste plaats
militair en gericht op harde omverwerping van het regiem en
fysieke eliminatie van het gehele nieuwe politieke 1eider-
schap dat zich in het land vormde, militairen én burgers.
Het een en ander natuurlijk naast de blokkering van de toe-
vloed van ontwikkelingshulpgelden en de voornamelijk op
leugens en halve waarheden gebouwde diplomatieke akties ter
ondersteuning van de eerder genoemde akties en ter isolering
van Suriname.

Het resultaat van deze akties is bekend: in 1982 moesten door
de autoriteiten twee militaire coups worden afgeslagen. Bleef
het bloedvergieten bij de Rambocus-coup van maart nog enigs-
zins beperkt, in december 1982 hebben vijftien landgenoten op
dramatische wijze er het leven bij ingeschoten. Een gebeurte-
nis die het gehele volk diep heeft geraakt, ook zonder de
overweging dat onder de gevallenen misschien inderdaad on-
schuldigen zijn geweest. Een gebeurtenis daarom, die in de
harten van het volk wellicht een blijvend brandmerk zal vor-
men ter gedenking van de enorme tol die zijn strijd tegen
kolonialisme, voor lotsverbetering ooit heeft geëist.
Tegelijkertijd lijken de tot nog toe bekend geworden feiten,
inklusief verklaringen in het Amerikaanse congres in apri1-
mei 1983 met betrekking tot de staatsgreep, die in december
1982 had moeten worden gepleegd, het standpunt van de auto-
riteiten te bevestigen, dat onder de gegeven omstandigheden
weinig ruimte bestond Om vanuit hun verantwoordelijkheid
voor land en volk, de voorgenomen bloedige december-coup met
zijn ellenlange dodenlijst, zo op het allerlaatste nippertje
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nog af te slaan. Is veel van het verdriet in Nederland be-
toond met de dood van de vijftien Surinamers zonder enige
twijfel zeer oprecht, bij sommigen is niet aan de indruk te
ontkomen, dat hun verdriet voortkomt uit het besef dat zij,
zelf veilig in Nederland (of toen ook in de VS) zijnde,
vijftien landgenoten in Suriname voor de bevrediging van hun
ziekelijke ambities lafhartig de dood hebben ingejaagd.

Met leugens en halve waarheden op basis van het leed van
december 1982 wordt dan alles in het werk gesteld om Suriname
internationaal te isoleren en het proces de doodsteek toe te
brengen. Maar een uiterst bekwaam manoeuvrerende zoveelste Su-
rinaamse regering, nu onder dominante invloed van de PALU,
weet in 1983 alle klippen te omzeilen, die met die leugens
en halve waarheden worden gebouwd en weet nieuwe, vruchtbare
relaties binnen het Amerikaanse kontinent te scheppen, onder
andere met Brazilië, de Verenigde Staten, het IMF en diverse
partikuliere bankinstellingen, alsook in andere verbanden en
in andere delen van de wereld. Het isolement waarin Suriname
moest worden gedreven dreigt dan Nederland te treffen.

Een op handen zijnd proces tegen Nederland bij het Interna-
tionale Gerechtshof in Den Haag wegens verdragschending, in
samenhang met andere intern reeds getroffen maatregelen ter
sanering van Suriname's financiële positie, lijkt binnen be-
trekkelijk korte tijd beslist met sukses te zullen worden be-
kroond, en met name te zullen resulteren in het weder doen
honoreren door Nederland van het eenzijdig verbroken ontwik-
kelingsverdrag. De massale ondersteuning en waardering van
de Surinaamse bevolking voor dit suksesvolle revolutionaire
beleid kan niet beter worden gedemonstreerd dan door de mas-
sale opkomst op de zogenaamde Brasa dey (Dag van Verzoening)
in juni 1983. Nimmer eerder is op welke plaats ook in Suri-
name een zo grote menigte (35 A 40.000 zielen), in regen en
felle zon, op de been geweest om een Surinaams leider aan te
horen en toe te juichen, als er op die dag voor Bouterse op
het Onafhankelijkheidsplein verscheen.

Het is overigens tekenend dat de verhouding tussen Nederland
en Suriname van a1 de afgelopen 6-7 jaar juist in deze perio-
de het dichtste komt bij herstel en bij ontwikkeling in de
richting van die waarachtige, vruchtbare relatie die er eens
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zal moeten komen. Dit blijkt ondermeer uit de inspanningen,
die de Nederlandse minister Van den Broek van Buitenlandse
Zaken zich in oktober 1983 in New York heeft willen getroos-
ten voor het eerste (geheime) onderhoud van meer dan een uur
met zijn toenmalige Surinaamse kollega.
Intriges binnen de Surinaamse politieke konstellatie, behen-
dig gevoed door ondermeer de reeds eerder aangehaalde loze
beloften uit Nederland, leiden tot de val van de regering in
januari 1984, waarna de ene loze belofte uit Nederland tot
het andere heilloze kompromis in Suriname leidt. Uiteindelijk
is hier dan de huidige situatie uit geresulteerd, met uitge-
breide terreurakties in grote delen van het land.

De eskalatie is thans volledig. De overheersende emotie is
haat, haat, haat. Zoveel haat als de Nederlandse politiek in
het recente verleden alleen maar heeft getoond voor Soekarno
en het volk van Indonesia, dat zich vastbesloten toonde in
zijn streven tot dekolonisatie. En er zijn meer parallellen
tussen de huidige Nederlandse akties tegen Suriname en die

Het toenemend terrorisme van Brunswijk, gestimuleerdgefinancierd en
door Nederland, richt grote schade aan aan de Surinaamse
ekonomie.
Hierboven de ravage van een afgebrande school in Oost Suriname- .
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indertijd tegen Indonesië, Kap tein Westerling van de b1oe-i
dige, informele koloniale oorlog tegen Indonesië, lijkt te
zijn vervangen door de kolonel Tusschenbroek, die volgens
bronnen in Suriname reeds geruime tijd in Frans Guyana woont
en een werkzaam aandeel zou hebben gehad in de coups van
1982. De Molukkers en andere misleide minderheden in de kolo-
niale oorlog in Indonesië zijn nu vervangen door aanzienlij-
ke delen van de boslandbevolking.

Voor velen in Nederland is de oorlog nog niet bloedig ge-
noeg. Er moet meer van de moeizaam opgebouwde ekonomische
struktuur worden vernietigd en er moeten meer mensenlevens
worden kapot gemaakt. En waarvoor, dit allesv Um enkele men-
sen in Nederland in het zadel te helpen, die niet eens het
vermogen toonden, om zich in de politieke strijd van elke
dag in Suriname in de politieke partijen omhoog te werken
of met a1 hun bijzondere wensen de moeizame opbouw van een
andere partij ter hand te nemen? Of om oude politieke par-
tijen in het zadel te helpen, die eerder noch de interesse
noch de bekwaamheid bleken te bezitten om een waarachtige
demokratie te scheppen, om enige vorm van demokratie in
stand te houden, of om op enige andere wijze aan de noden en
behoeften van de Surinaamse volksmassa's tegemoet te komen
en thans niet eens de loutering tonen waar enige positieve
verwachting op zou kunnen worden gebaseerd? Gaat het er dan
werkelijk gewoon om, een neo-koloniale situatie te herste1-
len die voor Suriname zo funest is gebleken, maar uiteinde-
lijk het gelijk van Nederland moet bewijzen: dat het een
vergissing was?

De parallellen met de strijd tegen Soekarno en het Indone-
sische volk lijken niet verneerd te kunnen WULUBM geïnter-
preteerd. En dat leidt ons dan terug naar wat misschien de
basis is van het probleem met Nederland. Het probleem dat
Indonesië ooit had met dat land. Het probleem dat Suriname
thans heeft met dat land en het probleem dat de Nederlandse
Antillen heel langzaam al beginnen te krijgen met dat land.
Misschien dat bezinning daarop ons de weg zal kunnen wijzen
voor de blijvende broeder-relatie die het Surinaamse volk
wenst met het volk van Nederland en waar het ook recht op
heeft!!

21



NEDERLAND ALS (NEO-) KOLONIALE MOGENDHEID

Wie de koloniale geschiedenis van Nederland, of beter van
Europa kent, zal de betrekkelijk preponderante rol, die Ne-
derland als klein land als kolonisator heeft gespeeld, vaak
in konkurrentie met aanzienlijk grotere staten, niet kunnen
ontkennen. Alleen degene, die het kolonialisme niet begrijpt
als een noodzakelijke, effektieve schakel in de historische
ontwikkeling van volkeren en de relatie tussen volkeren, zal
daar bij voorbaat zijn neus voor ophalen. De kolonisatie van
de uitgebreide Indische archipel, die op legio manieren uit-
een had kunnen vallen, maar dat niet deed, driehonderd jaar
lang, de kolonisatie van grotere of kleinere delen van Noord-
en Zuid-Amerika voor kortere of langere tijd en een signifi-
kante, mondiale invloed op scheepvaart en handel (ook de sla-
venhandel) plaatsen Nederland op het plan van de grootste ko-
loniale mogendheden van de wereld, samen met Engeland, Spanje
en Frankrijk en laten een vergelijking toe tussen deze staten
voor wat betreft de ontwikkeling van hun relaties met de sa-
menlevingen die zij hebben gekoloniseerd. In het rijtje van
grote koloniale mogendheden hoort overigens ook thuis, Portu-
gal, dat hoewel weer aanzienlijk kleiner dan het a1 kleine
Nederland, als kolonisator bepaald niet voor de andere ge-
noemde landen heeft ondergedaan.

Bij deze vergelijking hoeven niet allerlei details te worden
betrokken met betrekking tot/de specifieke opzet van het ko-
loniale bestuur in de verschillende kolonies of met betrek-
king tot de specifieke organisatie van de produktie en han-
del of met betrekking tot de specifieke aard en de specifieke
mate van kulturele onderschikking van de kolonie aan het moe-
derland. Omdat de vele zichtbare verschillen daarin, niet de
fundamentele overeenkomst kunnen verhullen, die in het wezen
van het kolonialisme van voor de Tweede Wereldoorlog bestond,
ongeacht de specifieke kolonisator. En deze overeenkomst
kwam kort gezegd daarop neer, dat de door de kolonisator on-
derworpen gemeenschappen in de eerste plaats moesten dienen
tot uitbreiding van het produktievermogen van de koloniseren-
de mogendheid, primair zoniet uitsluitend, voor de vergroting
van de welvaart van die mogendheid. De optimalisering van de
produktie binnen de kolonie geschiedde dan ook vanuit de me-
tropolen van het kolonialisme, vanuit de moederlanden. De
optimalisering was gericht op het uitsluitendo belang van de
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moederlanden.

Behoeften en verlangens in de koloniën vormden hooguit meer
of minder belangrijke randvoorwaarden, waar al of niet aan
hoefde te worden voldaan. De produktie binnen de kolonie en
de oiganisatie van de kolonie - bijvoorbeeld zljn "demokra-
tie" - gingen nogmaals gezegd dus niet uit van het centraal
gestelde belang van de gekoloniseerden, van hun centraal ge-
stelde wensen en verlangens maar van belangen, van wensen en
verlangens van buiten, van het moederland. Bestuur en ku1tu-
rele beinvloeding hadden slechts tot doel de kondities voor
een dergelijke onderwerping te scheppen en te konsolideren en
de verder dan als irrelevant te kwalificeren verschillen, wa-
ren slechts de resultante van Wat er in de specifieke kolonie
aan bruikbaar geachte bestuurlijke en kulturele en overige
sociale strukturen reeds voor handen was en de aanpassing
die ze moesten ondergaan voor onderschikking en aansluiting
daarvan bij die van het moederland.
In termen van systeemtheorie waren koloniën en moederland
subsystemen in een, primair, ekonomisch systeem, waarvan de
welvaart van het subsysteem moederland de te optimaliseren
grootheid vormde.

Het behoeft hier geen betoog dat een dergelijk systeem u t-i
eindelijk niet houdbaar zou blijken, a1 was het omdat het na-
tuurlijk toenemende bewustzijn in de koloniën een averechtse
invloed zou moeten hebben op het willen scheppen van welvaart
in het moederland alleen.

HET PROCES VAN DEKOLONISATIE

Na de Tweede Wereldoorlog geeft de strijd van de gekoloni-
seerde volken van de wereld tegen deze koloniale onderschik-
king en uitbuiting aanleiding tot wereldwijde fundamentele
aanpassing van de relatie tussen moederlanden en koloniën.
Dit proces van dekolonisatie gaat er in principe van uit dat
zeker in deze tijd geen enkele ekonomie zich in strikte iso-
latie zou kunnen ontwikkelen. Uit de ontwikkeling van de
ene ekonomie zullen steeds ontwikkelingsimpulsen en andere
meer direkte voordelen voortkomen voor de ontwikkeling van
de andere, nog elfs zonder de aanwezigheid van een explicie-z
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te formele verbinding tussen die twee. Laat staan, waar een
dergelijke op wederzijds voordeel gebaseerde relatie wél zou
kunnen worden gekreëerd.

In het moderne proces van dekolonisatie nu, schijnt het erom
te gaan, te kunnen inzien en te aanvaarden dat geen sterkere
impulsen en geen grutere direkte voordelen voor de welvaart
van het voormalige moederland op stabiele, duurzame basis uit
de (voormalige) koloniën kunnen worden gegenereerd dan die
welke voortvloeien uit een ontwikkeling in die (voormalige)
kolonie, gericht op voldoende bevrediging van de wensen en
aspiraties, de noden en behoeften die er leven. Weer even in
termen van systeemiheorie gesproken: de welvaart en het wel-
zijn in de kolonie vormen een harde niet te verwaarlozen
randvoorwaarde voor de te optimaliseren grootheid (zoals eer-
der gesteldz de expliciete welvaart in het moederland), zo
deze grootheid thans niet een funktie is van de welvaart in
(voormalig) moederland en (voormalige) kolonie.

DEKOLONISEREN IS EEN KUNST

Wanneer wij met onze beschouwingen eenmaal zo ver zijn geko-
men, is het helemaal niet moeilijk om een idee te krijgen van
wat mogelijk het fundamentele probleem van Nederland is.
Want het idee van het Britse Gemenebest lijkt niet anders te
kunnen worden geinterpreteerd dan als de bereidheid van een
stel voormalige Britse koloniën om wat er bij hun eigen ont-
wikkeling voor het buitenland aan voordelen beschikbaar zu1-
len komen, in de eerste plaats voor elkaar en misschien voor-
al voor hdn ekonomische en sociale ontmoetingspunt, de metro-
pool (in casu Groot Brittanië) ter beschikking te willen la-
ten komen.

De relatie tussen Engeland en het aanzienlijk grotere India
lijkt niet anders te kunnen worden geinterpreteerd dan dat
India zich ten minste voldoende ruimte gegund acht om het In-
diase volksbelang in zijn ontwikkeling centraal te stellen en
zoals overigens ook blijkt, bovendien alle ruimte om zijn
mondiale verantwoordelijkheid als een der leiders van de
(derde) wereld effektief te kunnen vervullen. Maar ook de
eersterangs broederrelatie tussen Engeland en de VSA, tussen
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Portugal en Brazilië (dat vijftig maal meer inwoners heeft)
of tussen Portugal en Angola, Mozambique en Guinee Bissau,
of zelfs tussen Frankrijk en de koloniën (die het a1 heeft
weten prijs te geven) zijn er toch wel een aanwijzing voor,
dat die voormalige koloniën in de gedekoloniseerde verhou-
ding voldoende ruimte hebben gevonden om hun eigen ontwikke-
ling centraal te stellen. Zoveel, dat er geen enkele bar-
riére bestaat om de voordelen welke die ontwikkeling voor
"het buitenland" kan scheppen, primair naar het voormalige
moederland te richten. De aanwezigheid van een harde kultu-
rele band, gesmeed in decennia, eeuwen van koloniale kultu-
rele dominantie is daarvoor, hoewel mogelijk een belangrijke
overweging, bepaald'niet voldoende. Er lijkt daarvoor een
zekere psychologische basis, een zeker vermogen tot realisme
en objektieve berekening bij de voormalige kolonisator aan-
wezig te moeten zijn. Deze moet weten te dekoloniseren.

NEDERLAND IS EEN ONBEKWAAM DEKOLONISATOR

Wie de bedremmelde positie van Nederland in het Indonesië van
vandaag in beschouwing neemt na driehonderd jaar van exclu-
sieve overheersing - ekonomisch, kultureel, sociaal - kan
slechts tot één konklusie komen. Nederland kan het niet! Van
alle grote kolonisatoren is Nederland (in mindere mate mis-
schien ook Frankrijk?) de enige die van dekoloniseren abso-
luut geen donder terecht heeft gebracht. Alle voordelen die
bij de ontwikkeling van Indonesië voor het Indonesische volk,
in zo ruime mate ook voor het buitenland beschikbaar zijn ge-
komen en komen, zijn gegaan en gaan naar de VSA, naar Enge-
land, naar Japan, enzovoorts. Nederland is een derderangs
relatie van Indonesië en natuurlijk is Minister Bukman en
vóór hem Schoo en de gehele Nederlandse politiek met betrek-
king tot Indonesië hypokriet als er geen spoor van veront-
waardiging blijkt wanneer politieke gevangenen, die al twin-
tig jaar vast hebben gezeten en op geen enkele wijze konden
worden geacht een bedreigingnte vormen voor welke door het
huidige Indonesische regiem dan ook gewenste ontwikkeling
(ze hadden als dat wel het geval was overigens gevangen kun-
nen blijven) recentelijk tsnslotte toch ter dood worden ge-
bracht. Geen enkele vorm van verontwaardiging van Nederland
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naar de internationale gemeenschap toe, want als derderangs
relatie van Indonesië zouden genoemde ministers en de gehele
Nederlandse politiek in Indonesië zelf, anno 1986, natuurlijk
geen enxeie invloed kunnen uitoefenen. Omdat toen de psycho-
logische rijpheid en de politieke overweging en berekening
van de staatsman daar had moeten zijn, om positief bij te
dragen tot de konseptie en realisatie van die nieuwe relatie
op basis van wederzijds voordeel, er slechts de irrationele,
blinde haat... haat en nogmaals haat was tegen "die verdomde
Javaan Soekarno" en "het verdomde Indische volk", dat zo on-
dankbaar was om zich van Nederland onafhankelijk te willen
maken, dat wil zeggen om ook in de relatie met Nederland het
Indonesische volksbelang centraal te willen stellen. Deze
haat tegen Soekarno heeft in al de twintig jaren van diens
bewind in Indonesië en zijn groei naar internationaal leider-
schap nooit kunnen wijken voor een meer rationele opstelling
en een positievere emotie, met al de juist beschreven konse-
kwenties van dien.

SURINAME 1986: HERHALING VAN INDONESIE NA 1945

Ten aanzien van Suriname is het probleem van Nederland strikt
genomen niet anders. Weer blijkt Nederland de kunst van het
dekoloniseren niet te verstaan. De miljoenen aan ontwikke-
lingshulp die aan Suriname zo gul waren toegezegd, in posi-
tieve afwijking van hoe het een en ander indertijd in Indo-
nesië was gegaan, blijken alleen maar in schijn een nieuwe
benadering van de dekolonisatie problematiek te zijn geweest,
omdat ze in werkelijkheid vooral de oude koloniale struktu-
ren en kondities moesten konsolideren: de van buiten manipu~
leerbare oude politiek en de "demokratie" die er bij hoort,
alsook een sociale en ekonomische ontwikkeling welke zijn te
optimaliseren grootheid, met verwaarlozing van het Surinaamse
volksbelang, in Nederland moet vinden.

En dan is er de haat, haat, haat tegen elk element, dat dit
aan de kaak weet te stellen en een pleidooi durft te houden
voor die nieuwe, wederzijds vruchtbare, blijvende relatie
tussen de volkeren van Suriname en Nederland, die uit een
waarachtige dekolonisatie moet voortvloeien.
Haat (overigens al vóór 1980) tegen de PALU en zijn leiding,
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Het patroon van vernietiging dat zich in Suriname voltrekt, lijkt een
herhaling van de geschiedenis in Indonesia. Boven-staand een vernietigde
brug in Noord-Celebes.

die, als het maar even kan, moet worden gelikwideerd. Haat
tegen andere progressieven, die niet in de wijd geopende val
wensen to trappen, dat Nederland met betrekking tot de ak-
ties tegen Suriname onschuldig is, omdat de VS immers de
"leider van het imperialisme" in de wereld zou zijn. Haat
tegen de militairen, die maar blijven kletsen met een "revo-
lutie...", waar ze maar de helft van zouden hebben begrepen
en vooral natuurlijk haat, haat, haat tegen Bouterse, die
met zijn staatsgreep toch maar als de hoofdverantwoordelijke
moet worden gezien voor de gevaarlijke wending die het toen
reeds jaren durende "gezanik" over hervormingen, in 1980
heeft genomen.
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Het zou nu, na "het dekolonisatie-echec van Indonesië" en
wat na 6-7 jaar van voortdurend verslechterende verhouding
tussen Nederland en Suriname "het dekolonisatie-echec van Su-
riname" lijkt te gaan worden, als vaststaand moeten ordenw
aangenomen, dat de irrationele blinde haat ons bij de proble-
matiek van dekolonisatie niet verder brengt en daarom mis-
schien toch beter zou kunnen worden vervangen door elke ande-
re, op praktisch realisme gebaseerde rationale houding en
positieve emotie.

Net oals Brazilianen immers misschien wel degelijk een soortz
Portugezen zijn, en Australiërs en Amerikanen een soort Brit-
ten (overigens, evenals tot vandaag een dikke arabische in-
vloed in Spanje niet kan worden ontkend), zo ook zijn Surina-
mers na driehonderd jaar Nederlands kolonialisme waarschijn-
lijk echt wel een soort Nederlanders. Maar dan inderdaad geen
Amsterdammers, Hagenaars, Friezen of Zeeuwen, zoals kortgele-
den door een eenvoudige Surinamer werd opgemerkt, maar "Ne-
derlanders", die hun bestaan moeten verwezenlijken op het Ame-
rikaanse kontinent, in een eigen land, met eigen mogelijkhe-
den en eigen beperkingen, eigen noden en behoeften. En die
“Nederlanders" willen de bevrediging ven die behoeften, bin-
nen het raam van de mogelijkheden en beperkingen van hun
eigen situatie, nu meer dan ooit centraal gesteld zien.

Daarom hoezeer ook ontmoedigd door de beruchte "Belgenmop-
pen", die een indikatie lijken voor hoe lang het Nederlandse
hartezeer kan duren over een "verbroken" (koloniale) relatie,
wij geloven dat er nu al te veel is kapot gemaakt en menen
derhalve nu meer dan ooit de oprechte oproep te moeten doen
aan de Nederlandse politiek naar Suriname toe, om zichzelf
te willen overwinnen, mede zodat ook de Surinaamse politiek
naar Nederland toe (ook met zijn legio tekortkomingen) zich
over het breedste front zal kunnen overwinnen, om in een
waarachtige onderlinge samenwerking een band van unieke,
blijvende waarde tussen de volkeren van beide landen te
scheppen!

Er is al te veel verloren gegaan en al te veel kapot gemaakt
en er is absoluut geen benadering die de strijd van het Su-
rinaamse volk voor lotsverbetering zou kunnen doen luwen,
dan die welke die zo verlangde lotsverbetering daadwerkelijk
brengt. Deze strijd was er lang voor de staatsgreep van 1980.
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Deze strijd zal er waarschijnlijk zo lang nadat de militairen
zich eventueel weer naar het kamp hebben laten dirigeren, be-
staan, als de volledige realisatie van zijn doelstellingen
vereist.
Meer dan een inderhaast aangenomen nep-grondwet, in de o zo
kleine vergaderzaal van het Topberaad haastig in elkaar ge-
timmerd, zonder enige wezenlijke voeling met het volk, zonder
enig onderzoek naar het hoe en het waarom van de klaarblijke-
lijke tekortkomingen van de eerste grondwet (die ook op een
dergelijke manier haastig in elkaar was getimmerd), lijkt het
thans meer dan ooit vereist om de kondities to scheppen voor
de hreedst mogelijke diskussie op alle relevante nivo's in
de samenleving met betrekking tot het hoe, het wat en het
waarom van een grondwet die wel zal kunnen funktioneren en
om die diskussie binnen een realistisch tijdschema op gang.

De Molukkers en andere misleide minderheden in de koloniale
oorlog in Indonesië zijn nu vervangen door aanzienlijke delen
van de boslandbevolking.
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te brengen en af te ronden. Meer dan haastig uitgevoerde nep-
verkiezingen lijkt het thans meer dan ooit noodzakelijk, de
kondities te scheppen voor kritiek en zelfkritiek in Suriname
en in Nederland, voor onderzoek van wat er mis was en waarom,
vóór 1980 zowel als daarna, om de kondities te scheppen voor
loutering van de leiders van vóór 1980 en die van daarna,
zodat een effektieve hergroepering van krachten kan plaats-
vinden voor een wezenlijke nationale eenheid ter daadwerke-
lijke realisatie van de wensen en verlangens, die het Suri-
naamse volk al zo lang koestert voor verheffing en vooruit-
gang“ En bij al dat moeilijke werk zal de hulp van een posi-
tief ingesteld Nederland niet kunnen worden ontbeerd.

** *

*

30





S
P
E
C
IA

L

DE PALU

WENST U EEN STRIJDBAAR 1987 TOE

PALU-INFORMATIE STELT ZICH TEN DOEL OM INFORMATIE

TE GEVEN AAN HAAR LEZERS OVER HET WERK EN DE STAND-

TPUN EN VAN DE PALU (PROGRESSIEVE ARBEIDERS EN LAND-

BOUWERS UNIE) EN OVER ANDERE PROGRESSIEVE ONTWIK E-K

LINGEN IN SURINAME.

ZE WIL TEVENS AANDACHT GEVEN AAN AKTIVITEITEN IN

NEDERLAND VAN ORGANISATIES DIE PROGRESSIEVE ONTWIK-

KELINGEN IN SURINAME ONDERSTEUNEN.

DE INHOUD VAN DE PALU-INFORMATIE IS VOUR DE VERANT-

WOORDELIJKHEID VAN DE PALU-AFDELING NEDERLAND. BIJ-

DRAGEN EN REACTIES ZIJN WELKOM EN WORDEN, INDIEN

ZINVOL VOOR DE LEZER, ONDER VERMELDING VAN NAAM,

GEPLAATST.

HET REDACTIEADRES TEVENS ABONNEMENTEN ADMINISTRATIE

IS POSTBUS 86, 6700 AB WAGENINGEN.

MEN WORDT ABONNEE DOOR STORTING VAN f 25,- OP GIRO:

4733108 t .n.v. H. HULIZEN TE A'DAM.


