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BUITENLAND 

door prof. dr. G. A. de Bruijne 

Prof. dr. G. A. de Bruijne (1936) is hoogleraar in de 
sociale geografie van ontwikkelingslanden aan de 
Vrije Universiteit. HU heeft vrU veel onderzoek ver

richt in Suriname. 

Naar nteuwe verhoudingen? 
De rela~ies Nederland-Suriname na 8 december 1982 

Wat op 8 december is gebeurd 
Vijftien opposanten van het regiem-Bouterse zijn op 8 december 1987. in Fort 
ZeeJandia in Paramaribo 'op de vlucht neergeschoten'. ln de stad we1den door het 
leger c.q. de volksmilitie vier 'haarden van verzet' verbrand. De doodgeschatenen 
waren de representanten van de veelzijdige kritiek op een militair bewind dat zich 

duidelijk bedreigd voelde. 

Ze kwamen voort uit de vakbond die op 
I november, tijdens het bezoek van Gre
nada's leider Maurice Bishop, in een druk 
bezochte contra-demonstratie had gesteld: 
'de militairen terug naar het kamp! alle 
macht terug naar het volk'; uit de univer
siteit die zich - evenals die in El Salva
dor 1 - overspoeld voelde door pogingen 
van een kleine groep tot eenzijdige indoc
trinatie en daartegen, ook in betogingen 
op straat, actie ondernam; uit het leger 
zelf, d.w .. z. die militairen die na de mis
lukte contra-coup van maart (waarbij de 
gewonde Hawker standrechtelijk was ver
oordeeld en neergeschoten) door de mili
taire rechtbank naar de gevangenis waren 

verwezen; uit de advocatuur die na èn 
voor 1980 met dikwijls veel kunde en 
onafhankelijkheid verdachten verdedigde; 
en uit de pers en radio via welke journa
listen van duidelijk verschillende politieke 
signatuur in bladen als Mokro (en Pipel) 
en via een station als ABC het bewind 
hekelden. De vakbond, de pers en de radio 
'leverden' de gebouwen die efficiënt wer
den afgebrand, waarmee de vrijheid van 
meningsuiting geminimaliseerd werd. 

De arrestatics en de branden kwamen na 
een zomer en herfst waarin het militaire 
bewind onder steeds duidelijker en steeds 
harder geuite kritiek kwam te staan. Het 

1 De ontwikkelingen aan de universiteit in El Salvador roepen sterke vcrgelijkingen met het ge
beuren aan de universiteit van Suriname op. Cf. NRC-AH, 4-1-1983. 
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was geen kritiek die van één kant kwam, 
maar was- zo heb ik het althans in sep
tember en oktober ervaren - een uiting 
van een groeiende weerzin onder verschil
lende lagen en delen van de bevolking. Ze 
had geen gemeenschappelijke sociaal-eco
nomische bodem of deelde één sociaal
politieke visie. Voor alles was het kritiek 
op een bewind dat geen wezenlijk contact 
met de bevolking had ontwikkeld. Het wa
ren duidelijke reacties op een gebrek aan 
medebeslissingsrecht - een gebrek dat niet 
door een duidelijke sociaal-economische 
vooruitgang werd gecompenseerd. 
Dat die kritiek in die maanden op de mili
taire leiding mogelijk was, werd toen- ook 
door mij - gezien als een bewijs dat Suri
name geen 'echte' militaire dictatuur 
kende. 'Dat het land door militairen wordt 
geleid wil niet zeggen dat het een militair 
land is waarop het woord militaire dicta
tuur van toepassing is. In de eerste tijd na 
25 februari (1980) hadden de militairen 
duidelijk 'credits' bij de bevolking, maar 
nu, zeker na het wegschuiven van Chin a 
Sen in februari van dat jaör, is het gezag 
van de leiders bij velen ste.·k gedaald. Er 
bestaat bij de militaire lciJing nu veel on
zekerheid, maar dit compenseert zich niet 
in hard beleid.' 2 

Deze onzekerheid heeft zich nu wel geuit 
- in een antwoord dat Suriname tevoren 
nooit had gehoord. De arrestatie van op
posanten zou ook door tegenstanders van 
het regiem nog 'begrepen' hebben kunnen 
worden als een uiterste poging van een 
bewind dat kennelijk steun bij grote groe
pen verloren heeft om zich toch te kun
nen handhaven. Maar 'het neerschieten 
op de vlucht'- hoe macaber-doorzichtig 
is zulk een terminologie- is in de moder
ne geschiedenis van dit land. dat ook in 
het recente verleden geen oorlogen heeft 
gekend, iets geheel onbekends. V oor het 
neerschieten op de vlucht moeten we te-
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ruggaan naar de 'weglopers' van de plan
tages die in de eerste helft van de vorige 
eeuw aan de slavenarbeid trachtten te 
ontkomen. In de wereldpolitiek is het 
neerschieten van vijftien tegenstanders 
-cynisch èn realistisch gesproken- 'niets'. 
Het is of een 'verstandige daad' of (ten 
hoogste) een 'vergissing'. Maar in de klei
ne, aan dergelijke methoden van zuivering 
niet gewende Surinaamse samenleving is 
het daarentegen veeL heel veel. En hoezeer 
op het eerste gezicht de situatie in Surina
me ietwat normaal lijkt, heerst angst en 
beklemming in dit land. 'Ik denk dat het 
voor velen in Holland een raadsel is hoe 
zo'n handjevol de zaak zo kan tirannise
ren, maar. .. : als we vandaag horen dat x 
in de Zwartenhovenbrugstraat is klem ge
reden en afgetakeld, houden we allemaal 
onze mond.' 
Op 8/9 december is voor velen hoop ver
nietigd in Suriname. Hoop op een samen
leving waarin onder nieuwe leiding een 
weg naar economische èn sociale ontwik
keling gegaan zou worden. 

fn Nederland heeft het 'neerschieten op 
de vlucht' van de tegenstanders van het 
bewind Bouterse tot reacties geleid welke 
vergelijkbaar waren met die na het neer
schieten van de IKON-journalisten in El 
Salvador. Zij waren heftig en bepaald niet 
alleen onder de Surinamers in ons land. 
ln de Nederlandse context is het niet ge
bruikelijk dat een oud-premier, zoals tij
dens de herdenking van de slachtoffers in 
de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam 
gebeurde, in huilen uitbarst. Het was een 
reactie van afgrijzen èn van ongeloof dat 
dit in Suriname kon gebeuren. Zoals het 
ook in Suriname zelf als ongelooflijk 
overkwam. 'Misschien hebben Surinamers 
nooit iets vcrschrikkelijk goeds gedaan, zij 
hebben in ieder geval ook nooit iets ver
schrikkelijk slechts gedaan.' Maar degene 
die dat zei was een van hen die op 8 de-

2 cf. 8 Impressies uit Suriname, S.G.O. nieuws, november 1982. 
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cember zijn neergeschoten. Nederland 
heeft - iets wat het bewind in Suriname 
niet geheel moet hebben voorzien- toen 
besloten de ontwikkelingssamenwerking 
op te schorten. Op zich druist zulk een be
slissing in tegen ons eigen verleden in Su
riname. Tn eerdere tijd heeft ons land zelf 
met mensenrechten in Suriname- slavernij 
en contractarbeid- gesold. Maar nu werd 
deze beslissing, iets triests-uitzonderlijks, 
door alle partijen - van uiterst links tot 
uiterst rechts - gesteund en dit betekent 
dat er thans 'nieuwe verhoudingen' be
staan. 

Wat op 25 februari was gebeurd 
Op 25 februari 1980 nam een aantal mili
tairen de macht in het land over. Het ka
binet-Arron werd, een aantal weken voor 
de verkiezingen, ter zijde geschoven, de 
'parlementaire democratie' werd teniet 
gedaan. De militaire coup vond plaats in 
het kader van een intern militair vak
bondsconflict. Politieke verbindingen met 
tegenstanders van het kabinet-Arron wer
den niet alleen, zeer waarschijnlijk, pas ná 
de coup gelegd, maar opvallender nog is 
dat nooit iets van een concrete buitenland
se aanzet of stimulering tot zulk een coup 
is gebleken. Hoezeer een klein land als 
Suriname in zijn ontwikkelingen zeer 
nauw aan zijn buitenwereld, i.c. de wester
se kapitalistische wereld was en is gebon
den, van aanzetten tot machtsomwenteling 
vanuit die wereld moet geen sprake ge
weest zijn. Maar dit geldt ook voor stimu
lansen vanuit andere constellaties. Ook 
kleine landen beschikken kennelijk soms 
over een speelruimte die politieke ver
schuivingen die intern een grote betekenis 
hebben, mogelijk maken - juist als er geen 
relaties met een buitenwereld aantoon
baar zijn. 
Politieke omwentelingen bieden wel mo
gelijkheden tot veranderingen in de rela
ties met het buitenland. Voor het eerst in 
zijn geschiedenis zag Suriname als het 
ware mogelijkheden voor een 'eigen' bui-
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tenland, dat los stond van zijn verleden. 
In die zin ging het nieuwe bewind moge
lijkheden aftasten- enerzijds als alterna
tief, vooral voor hen die (hoe verbaal dan 
ook) stelden een 'socialistische' weg op te 
willen gaan, anderzijds, zeker aanvanke
lijk, ook als een duidelijke potentiële 
'chantage' ten opzichte van de oude bui
tenwereld. Deze trachtte rlan ook 'zo posi
tief mogelijk' op de nieuw ontstane situatie 
in te haken, d.w.z. een beleid te voeren dat 
zich zo min mogelijk tot vervreemding 
met het nieuwe Suriname zou leiden. Ze 
wilde als het ware de nieuwe machtheb
bers de regels van het politiek-militaire 
spel leren. Dat gold ook voor ons land. 
Hoczeer sommigen hun bedenkingen 
uitten, anderen waren - mede vanuit twij
fels over de situatie vóór 25 februari -
geneigd de nieuwe situatie het voordeel 
van de twijfel te gunnen. De Nederlandse 
regering besloot, zowel uit bevreesdheid 
voor verwijten van een neo-koloniaal in
grijpen (een vrees die toen- niet nu- door 
veel Surinamers in ons land werd geuit) 
als uit bezorgdheid voor een 'Cubaans 
afglijden', in ieder geval het nieuwe be
wind niet te dwarsbomen. Zij speelde 
daarbij sterk op de burgers die deel van 
de nieuwe kabinetten uitmaakten, met 
name op Chin a Sen, die met een urgen
tieprogram in het kader van de ontwik
kelingssamenwerking werd gesteund. Ze 
zag kennelijk te weinig in dat de eigen
lijke macht daar niet lag. 
De sergeants die de politieke macht na
men of kregen, deelden bepaald niet één 
eenduidige sociaal-politieke visie. Er wa
ren er onder die gecharmeerd waren van 
de Cubaanse reacties op de westerse over
macht, maar in het algemeen waren het 
voor alles militairen die - waarschijnlijk 
zelfs min of meer bij toeval - reële poli
tieke macht in handen kregen. Zij keerden 
zich tegen het oude bewind dat nauw met 
het westen verbonden was en werden me
de daardoor spoedig omringd door tal van 
burger-critici op dat bewind. Maar nieuwe 
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sociaal-politieke visies werden hoogstens 
geuit en in ieder geval nauwelijks hard 
gemaakt. De bestaande economische orde 
werd niet gewijzigd. Buitenlandse belangen 
werden - zeker op korte termijn gezien -
niet bedreigd. Het geld- en goederenver
keer met het buitenland vond normaal 
doorgang. Buitenlandse bedrijven werden 
niet genationaliseerd. De perifeer-kapita
listische positie van het kleine land werd 
noch de jure noch de facto werkelijk aan
getast - hoezeer het land als investerings
mogelijkheid voor het builenland zijn (al 
nauwelijks aanwezige) aantrekkingskracht 
verloor. 

Het nieuwe militaire bewind genoot aan
vankelijk bij een belangrijk deel van de 
bevolking meer dan het voordeel van de 
twijfel. 'Alles gaat nu beter worden' was 
de visie die vanuit vele groepcringen in 
de samenleving (waaronder de kerken) 
geuit werd. Wat was er dan fout aan de 
Surinaamse samenleving? 
V oor een buitenstaander was de toestand 
in Suriname meer dan redelijk. 'Er was in 
Suriname een aantal verworvenheden, 
zoals een onafhankelijke rechtspraak, een 
vrije onafhankelijke vakbeweging, een 
politiek gecontroleerde politie. een vrije 
pers en een parlement. Er was een rede
lijke mate van openheid en democratie. 
Dit alles met alle fouten vandien, maar het 
waren hele grote verworvenheden.' 3 Deze 
visie van Jan Pronk is alleszins begrijpe
lijk - het is een visie van iemand die vele 
ontwikkelingslanden èn ontwikkelde lan
den kent. Ik herinner mij hoe in 1979 een 
hoge Belgische functionaris Suriname be
zocht, en zowel de toestand in Suriname 
als het beleid van de regering zeer prees. 
Ik had daar mijn twijfels over maar de 
reactie van een collega-NederJander was 
verhelderend: 'Hij vergelijkt Suriname met 
Zaïre'. 
Het 'probleem' is echter dat de Surinaam-

s Cf. Volkskrant 19-3-1983. 
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se bevolking zelden vergeleek en slechts 
een zeer beperkte kennis van het buiten
land, zeker van andere ontwikkelingslan
den had. De eenzijdig-perifere positie die 
Suriname in het wereldbestel inneemt 
hield en houdt het land afzijdig van de 
buitenwereld. D.w.z. meer nog dan elders ' 
worden slechte toestanden in eigen land 
niet 'verzacht' door vergelijkingen met die 
111 andere landen. (Guyana, vanwaar een 
groot aantal gastarbeiders komen, is 
waarschijnlijk de enige uitzondering.) De 
verworvenheden waarover Pronk spreekt, 
zijn m.i. bovendien betwistbaar. 
Enerzijds waren het veelal geen 'verwor
venheden' maar 'gegevenheden', d.w.z. 
geen instrumenten die via vormen van 
strijd waren verkregen; anderzijds was de 
praktische uitwerking van een aantal van 
deze verworvenheden, met name van de 
'parlementaire democratie', tenminste du
bieus. 

Wie wat in Suriname plaatsgevonden 
heeft en plaatsvindt ietwat wil begrijpen, 
moet zich telkens realiseren dat het een 
klein land is - qua bevolkingsomvang 
van de orde van grootte van de Neder
landse provincie Friesland. Dit maakt mo
gelijk dat de werking van het nationale 
bestel in sterke mate kan rusten op een 
netwerk van persoonlijke relaties - ener
zijds binnen èn tussen de kringen van hen 
die in de verschillende instituties over 
machtsposities beschikken, anderzijds tus
sen de 'machtigen' en hun achterban 
waarop zij (denken te) steunen. Belangrijk 
daarbij is dat het land momenteel geen 
rigide, in de historische ontwikkeling 
wortelende, sociale stratificatie kent waar-
in machtsposities geheel ascriptief bepaald 
worden en één kleine sociaal-cultureel be- > 

paalde interne klasse het land in zijn 
greep houdt. Hoezeer ook in de huidige 
samenleving het verband tussen status en 
kleur niet geheel is verdwenen, emancipa-
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lorische mobilisaties hebben via het poli
tieke apparaat, het onderwijs en de vak
beweging nieuwe figuren vanuit tevoren 
geheel ondergeschikte groeperingen naar 
voren gebracht. 
Van veel betekenis daarbij is dat sinds de 
jaren zestig - toen Pengel zich als volks
leider wist te manifesteren -in de nieuwe 
sociale verhoudingen de overheid over 
veel meer concrete macht de beschikking 
kreeg. Enerzijds werd zij in veel sterkere 
mate verstrekker, althans bemiddelaar 
van opdrachten voor ontwikkelingsprojec
ten. Terwijl in 1960 de overheidsinveste
ringen 16 % van het totaal beliepen, be
droeg dit in 1980 39 % 4. Anderzijds werd 
zij zelf veel duidelijker een werkverschaf
fer. De nieuwe financiële mogelijkheden 
werden ook benut voor een sterke uitbrei
ding van het overheidsapparaat, zonder 
dat de overheid overigens zelf produktie 
ter hand nam. Het aantal arbeidsplaatsen 
bij de overheid dat in 1 960 17,5 % van 
het totaal had bedragen, was in 1972 tot 
27,3% opgelopen en had in 1980 de 40% 
bereikt 5. 

Het was de manier waarop de politieke 
leiders in de verschiilende kabinetten hun 
macht gebruikten die er toe leidde dat de 
concrete politieke realiteit door velen als 
sterk-negatief werd ervaren. Tn elke maat
schappij komt het (op verschillende 
schaalniveaus) voor dat toewijzingen van 
allerlei nieuwe mogelijkheden (vooral als 
zulke mogelijkheden in een schaarse eco
nomie worden aangeboden) alles behalve 
op strikt-objectieve gronden tot stand ko
men. Ook in een land waarin iets van een 
'publieke moraal' is ontwikkeld, een tradi
tie van wat 'mag en niet mag' bestaat, 
doen zich zulke situaties voor, cf. de 
Lockheed-affaire. Des te sterker zal dat 
(kunnen) gelden in veranderende maat
schappijen waarin nieuwe leiders uit tc
voren nauwelijks invloed bezittende groe-
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peringen naar voren komen- dan wordt 
de verleiding voor hen wel zeer groot om 
de nieuwe macht in sterke mate voor eigen 
doeleinden, d.w.z. op niet-objectieve wij
zen te gebruiken. Juist een kleine maat
schappij kan daardoor 'getekend' worden. 
Leiders opereren dan, zeker als de over
heidsmacht relatief sterk gecentraliseerd 
is, op velerlei fronten tegelijk en de manie
ren waarop zij dat doen zijn voor een 
ieder zeer zichtbaar. 

Dit is in Suriname sinds de jaren zestig 
gebeurd. Toen zowel de mogelijkheden in 
het land als de macht van de interne poli
tieke leiders toenamen, werden voor 
iemands vooruitgang niet meer zijn kleur 
en positie als zodanig maar veeleer zijn 
netwerk van relaties beslissend. Het land 
werd door politici duidelijk 'geregeld'. Via 
netwerken die vanuit partijkernen en poli
tieke leiders werden opgebouwd en on
derhouden, werden mogelijkheden en 
voordelen verdeeld; enerzijds via de toe
wijzing van projecten en van allerlei kleine 
diensten, anderzijds via het aanstellings
beleid van overheidspersoneel (hoog, mid
delbaar èn laag) - dit alles dikwijls aan 
de rand van en soms duidelijk over van 
wat 'eigenlijk' mocht. Daarbij draagt de 
kleinheid van de samenleving er zorg voor 
dat de lijnen in zulke netwerken kort zijn: 
tussen leiding en volk zijn weinig tussen
schakels nodig, wat impliceert dat de 
macht- hoe zwak die ogenschijnlijk voor 
een buitenstaander is- door de betrok
kenen als zeer duidelijk wordt ervaren; 
mogelijkheden voor alternatieve oplos
singen zijn er nauwelijks (behalve emigra
tie). Dit 'regelen' mag worden gezien als 
een uiting van persoonlijke macht en gel
dingsdrang - ik kan voor jou zorgen, dus 
ik stel wat voor, wees er dankbaar voor 
en laat ook anderen weten dat ik macht 
heb- maar is gebed in een algemeen doel: 
het instandhouden en versterken van de 

' VU/ en twintig jaren Centrale Bank van Suriname, Paramaribo 1982, tabel eo 2, p. 56. 
5 Idem, tabel eo 3, p. 58. 
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zittende politieke macht, die via verkie
zingen aan het bewind 'moet' blijven. En 
wanneer zulk regelen eenmaal regel is ge
worden, wordt het normaal om, op velerlei 
vlak, gunsten te verlenen. Het lijkt nau
welijks weg te denken en weg te werken. 

Regelen blijft nodig om zo de steun van 
mensen en instanties te verkrijgen. Deze 
steun wordt dan niet verleend omdat een 
bepaald sociaal-economisch beleid of iets 
dergelijks aanspreekt, maar omdat het aan 
individuen en groepen (bijvoorbeeld in 
Suriname van een bepaalde etnisch-cultu
rele achtergrond) bepaalde garanties lijkt 
te geven. 

Er moet hieraan worden toegevo::gd dat 
zulk een machtsuitoefening niet primair 
gericht behoeft te zijn op het verkrijgen 
door de leidenden van geld. In Suriname 
althans is- hoezeer de nieuwe status van 
de leiders in villa's zichtbaar werd ge
maakt- nog steeds niet aangetoond dat de 
'corruptie' van de oude leiders een groot
schalige financiële corruptie is geweest; 
reële processen heeft het nieuwe bewind 
niet kunnen voeren en oude leiders als 
Arron en Lachman zijn kennelijk nog niet 
naar hun vermeende bankrekeningen in 
Miami of Den Haag afgereisd. De corrup
tie moet - m.i. - veel meer als een cor
ruptie van macht worden getypeerd. 

Het funeste van dit regelen is voor alles 
dat het onder de 'machtelozen' een psy
chologisch afhankelijkheidsgevoel teweeg 
brengt. Je bent voor je mogelijkheden 
afhankelijk - en op een duidelijk niet
objectieve wijze -van hen die de politieke 
macht bezitten en die hun gunsten wisse
lend uitdelen. Deze psychologische afhan
kelijkheid leidt tot latente agressiegevoe
lens. 'De sfeer is ziek hier' was een niet 
zeldzame uitspraak voor 1980. 

Het was het gevoelen van deze zieke sfeer 
die velen niet afkerig deed staan van nieu
we mogelijkheden na de - onverwachte -
coup van 25 februari. 
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Wat na 25 februari niet is gebeurd 
De coup die op 25 februari 1980 Suriname 
een nieuwe vorm van regeren gaf, was niet 
voorgekomen uit 'het' volk en heeft de 
bevolking ook niet wezenlijk bereikt. 
R.evo is niet hun revolutie geworden maar 
een macht gebleven die over hen kwam. 
Weliswaar bleef het militaire bewind niet 
alleen staan. Op beheersniveau kreeg het, 
vooral dan in het begin, ondersteuning 
van critici op het oude bestuur - critici 
die van geheel verschillende sociaal-poli
tieke achtergronden waren, maar, in hoge 
mate, één kenmerk deelden: weinig wor
tels in het volk. Zij werden aangevuld, op 
verschillende niveaus, door Surinamers 
die, soms na een jarenlang verblijf in het 
buiten land, na de coup naar Suriname 
waren teruggekeerd: hèt voorbeeld daar
van is de Nationale Voorlichtingsdienst. 
En de oude ambtelijke top trachtte vanuit 
haar traditie van 'gezagsgetrouwheid' ook 
het nieuwe regiem bij te staan. 
Maar een duidelijk nieuw perspectief 
werd niet geboden. De voortdurende aan
wezigheid van duidelijke èn onduidelijke 
meningsverschillen over de koers die nu 
in Suriname zou dienen te worden ge
volgd, spanningen binnen de groep van 13 
militairen die meer eensgezind waren ge
weest in hun vakhondsverzet tegen Arron 
dan in gedachten over de vormgeving van 
de concrete inhoud van de toekomst, èn 
de voortdurende wisseling van die bur
gers die door de militairen als minister 
acceptabel werden geacht en bereid bleven 
hen te steunen, leidden er toe (vooral sinds 
het vertrek van president Chin a Sen op 
4 februari 1982) dat het 'gezag' van de 
groep van 25 februari steeds meer werd 
aangetast. Niet zozeer nog de enkele po
ging tot een tegencoup maar vooral de 
stille en openlijke protesten deze zomer 
en herfst vanuit groeperingen binnen het 
volk demonstreerden dit. 
Dat revo moeilijk heeft weten aan te slaan 
bij de bevolking kan, in meer algemene 
zin, aan een aantal oorzaken worden toe-
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geschreven. 
- Op zich kon revu niet aansluiten bij 
een volksbeweging die zich nadrukkelijk 
tegen het oude regiem had gekeerd. Hoe
zeer er onder de bevolking sterke onvrede 
heerste over de werking van het politieke 
systeem vóór 1980, van een volksverzet 
als bij voorbeeld het veel genoemde Nica
ragua met zijn fascistisch regiem nadruk
kelijk kende, was hier geen sprake. 'Pro
gressieve' bewegingen waren veel meer 
bewegingen van intellectuelen dan van het 
volk. Hoezeer gezegd moet worden dat 
bij verkiezingen veel werd gemanipuleerd, 
dit neemt niet weg dat ook dan het totaal 
ontbreken van partijen als de Palu en de 
Volkspartij in het oude parlement dui
delijk is. Hoezeer aanhangers van het 
oude bewind nu veelal de kwalen van dat 
bewind erkennen, niet een ieder onder hen 
heeft de aantrekkelijkheid van dat systeem, 
waarin zij opereerden, afgewezen. Een 
werkelijke aanhang onder de bevolking 
zou het nieuwe bewind pas kunnen ver
krijgen wanneer duidelijke verbeteringen 
zichtbaar zouden worden. 

- Materiële tekenen van vooruitgang die 
het nieuwe bewind de bevolking zou kun
nen bieden, werden echter ten hoogste op 
een enkel punt zichtbaar. Verbeteringen 
van de volksgezondheid en alfabetiserings
campagnes kunnen, op korte termijn ge
zien, in volksrevoluties in ontwikkelings
landen als essentiële winstpunten ervaren 
worden. Nu wijzen de indicatoren van de 
gezondheidssituatie in Suriname niet op 
een fundamenteel slechtere toestand dan 
bijvoorbeeld in ons land.6 Succesvolle ver
beteringen ten aanzien van honger en 
sterfte zijn dan ook niet zo gemakkelijk 
aan te brengen. Hetzelfde geldt voor de 
alfabetisering. Het land kent leerplicht en 
is sterk gealfabetiseerd; in de leeftijds
groep 15-29-jarigen waren bij de volkstel
ling in 1980 ongeveer 1 1 % niet of half 
gealfabetiseerden, met name veel bosland-

0 Tdem, tabel sd 8, p. 68. 
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bewoners. In meer algemene zin is de in
houd van het onderwijs (afgezien van po
gingen tot politieke indoctrinatie) niet 
wezenlijk veranderd en verbeterd. Wel is 
ten aanzien van de basisbehoefte volks
huisvesting voor een aantal mensen ver
betering bereikt: volkshuisvestingsprojec
ten die onder het oude regiem onafge
bouwd stonden, zijn voor bewoning ge
reed gemaakt en in een enkele volkswijk 
aan de rand van de stad zijn duidelijke 
verbeteringen aangebracht. Ook is een be
scheiden AOW ingesteld. 
Hierbij komt dat ook Suriname - zij het 
vanwege de effecten van de ontwikkelings
samenwerking mogelijk minder dan ande
re landen - onderworpen is aan de alge
mene economische recessie. De stijging 
van het nationale inkomen per inwoner is 
sterk afgenomen. 

- Fundamenteel positieve veranderingen 
werden door het bewind aan de bevolking 
niet aangeboden. 
Allereerst geldt dat voor de manier waar
op de machthebbers opereerden. De 
kwalen die aan het oude bewind kunnen 
worden toegeschreven werden thans ge
multicipleerd. Het veel minder toeganke
lijke nieuwe bewind bleek het 'regelen' 
voor zichzelf en anderen even zo goed te 
kennen. De huizen die de nieuwe macht
hebbers zich aanschaften, overtroffen in 
kwaliteit die van de oude leiders. Teke
nend was het toekennen van bouwpercelen 
aan een aantal militairen: in Suriname is 
het toekennen van dergelijke percelen een 
zéér symbolische daad. Het gold ook voor 
mogelijkheden van personen en groepe
ringen, zowel op de hogere als op de lage
re niveaus om via de militairen iets te 
bereiken. Alleen zij die zich - bij tijden, 
want Bouterse c.a. weten te wisselen van 
figuren die hem mogen of kunnen steu
nen - in zijn gratie bevonden, konden iets 
klaarmaken. Het psychologisch afhanke
lijkheidsgevoel is - en dit niet alleen door 
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de avondklok - in het algemeen na de 
revo maar versterkt. Ook nu is vcrdelende 
rechtvaardigheid, hoezeer dikwijls vanuit 
de leiding verbaal geuit, (voorzover ik kan 
overzien) in het gevoel van zeer velen niet 
tot realiteit gemaakt. 
Maar evenzo geldt dit gebrek aan funda
menteel positieve veranderingen voor de 
algehele concepten van sociaal-economi
sche ontwikkeling. Maar dan moet wel, 
in alle eerlijkheid, worden erkend dat het 
concipiëren van een nieuw perspectief 
biedend sociaal-economisch ontwikke
lingsbeleid zeer moeilijk is. Het land, een 
westerse schepping, lijkt gevangen om als 
periferie ten opzichte van centrumlanden 
te blijven functioneren. De winst van de 
economische afkeer van het westen schijnt 
twijfelachtig. Hoezeer ook dan de inhoud 
van die afhankelijkheid een geheel andere 
zou kunnen zijn. 

Suriname als ontwikkelingsland 
Hoezeer zowel de coup van 25 februari, 
het verzet tegen de manier waarop het 
toen aan de macht gekomen bewind het 
land leidt, als de executies van 8 december 
voor alles intern Surinaams kunnen en 
moeten worden beschouwd, dit wil niet 
zeggen dat Suriname geïsoleerd in de we
reld functioneert. Integendeel, Suriname is 
een Nederlandse schepping, gevolg van de 
uitsnijding dankzij de West-Indische Com
pagnie van een klein deel van het Zuid
amerikaanse vasteland ten profijte van 
ons dienende activiteiten. Daartoe heeft 
vanuit Afrika 'ons voorgeslacht een vloek 
over het land gebracht, welke nimmer uit
gewisebt kon worden, de slavernij' 7 en 
later vanuit Azië de contractarbeid die in 
dit deel van de wereld een geheel nieuwe 
samenleving deden ontstaan. Deze samen
leving kwam voort uit een economische 
en culturele confrontatie van zeer ver
scheiden groepen binnen een zeer kolo
niaal georganiseerd klein ruimtelijk be-
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stek. 
Dit Suriname is aldus ontwikkeld vanuit 
overzee en werd, in zijn economische pro
duktie, in zijn culturele overhuiving èn in 
zijn bevolkingsontwikkeling, op overzee 
gericht - een gerichtheid die de laatste 
20 jaar alleen maar versterkt is. 
Economisch gezien blijft het land in 
dubbele zin beheerst door het buitenland. 
Enerzijds domineert, via (relatief) grote 
bedrijven in verschillende sectoren, het 
buitenlands bezit: voor een niet· onaan
zienlijk deel van de lonen, investeringen en 
toegevoegde waarde zijn (de overheid 
buiten beschouwing gelaten) buitenlandse 
bedrijven verantwoordelijk; anderzijds 
zijn de export en de import ten aanzien 
van het bruto binnenlands produkt be
langrijk, in een verhouding van plm. 1 : 2. 
Terwijl de export getypeerd wordt door de 
dominantie van bauxiet c.a. (in 1980 81% 
van de gehele export) wordt de import 
- zowel economisch als psychologisch -
voor alles gekenmerkt door de verschei
denheid van importprodukten: tot op een- ) 
voudig niveau toe overwegen de import
produkten. 

De opbouw van de produktie heeft (teza
men met de ontwikkelingssamenwerking) 
Suriname tot een rijk land onder de arme 
landen gemaakt. In vergelijking met an
dere Caribische en Latijnsamerikaanse 
landen ligt het nationaal inkomen per 
hoofd hoog. Daar de inkomensverde
ling in Suriname niet zeer ongunstig is, 
betekent dit dat in een aantal basisbe
hoeften in Suriname ten opzichte van de 
buurlanden relatief gunstig kan worden 
voorzien. Maar zulk een benadering zal 
een Surinamer niet accepteren en, door 
een Hollander geuit, cynisch vinden. Als 
essentiëler wordt ervaren dat Suriname 
een arm land onder de rijke landen is, met 
name ten opzichte van Nederland. Het 
zijn niet Jamaica of Trinidad, maar het 
zijn Nederland en, in mindere mate, de 

' F. Oudschans Dentz, Comelis van A erssen van Sommelsdijck. Amsterdam 1938, p, 10. 
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Verenigde Staten die primair binnen de 
referentiehorizon van de Surinamers lig
gen. 
Deze referentiehorizon heeft zijn oor
sprong in het koloniaal gevormd verleden 
waarin ook alle niet-economische plus
punten geleerd èn beschouwd werden 
overzee te liggen. Hij vindt thans zijn be
vestiging zowel in de materiële en immate
riële modernisering van de samenleving 
als in het huidige relatienetwerk dat nog 
steeds zeer weinig op nabuurlanden is ge
richt- wat men daar moet halen, is niet 
duidelijk. Dit geldt ook voor de bevol
kingsgang die sinds het midden van de 
jaren zestig, vanuit de - hoezeer soms 
overschatte - mogelijkheden hier, zo sterk 
op Nederland is gericht geworden. Nauwe
lijks overdreven kan gesteld worden dat 
sin::ls die tijd elke inwoner van Suriname 
de beslissing heeft genomen 'tt> gaan of 
te blijven' -ook zij die bewust bleven heb
ben dat vanuit die keuze besloten. In 1980 
is aan deze emigratie de jure een einde 
gemaakt, waarbij wederzijds de belangen 
van landen duidelijk prefereren boven die 
van individuen. Maar ze heeft wel tot ge
volg gehad dat niet alleen de elite in Su
riname haar relaties in het buitenland 
heeft, maar dat ook de volksmensen hun 
situatie mede bepalen vanuit wat in dát 
buitenland plaats vindt. 
Het is de kleinheid van de samenleving 
die het zeer moeilijk. zo niet onmogelijk 
maakt, deze eenzijdige afhankelijkheid te 
doorbreken. Het begrip 'self-reliance' 
krijgt in de Surinaamse context een zeer 
moeilijke dimensie. 
Demografisch en economisch gezien is het 
land gewoon veel te klein om zich maar 
enigermate te kunnen concentreren op 
voor de binnenlandse markt bestemde 
produktie, hoezeer voor een aantal pro
dukten, met name in de sfeer van voedsel, 
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een interne verzorging een essentiële nood
za<:1k is. Bij pogingen tot produktiever
breding wordt het land telkens geconfron
teerd met de 'economies of scale', d.w.z. 
dat een groot aantal produkten alleen dan 
ietwat rendabel zouden kunnen worden 
vervaardigd als deze ook werden geëxpor
teerd. Maar aan comparatieve voordelen 
van zulk een exportgerichte produktie, die 
verder reikt dan het winnen van dé grond
stof, i.c. bauxiet, heeft het land weinig: het 
leeft van de bauxiet, en die produktieke
ten reikt de facto nauwelijks verder dan 
aluinaarde - iets van bewerking van 
aluminium is niet bereikt. Wel heeft het 
land thans ook een aantal agrarische 
exportprodukten ontwikkeld (met name 
rijst) die echter op de wereldmarkt niet 
gemakkelijk afzet vinden. Suriname bezit 
één duidelijk comparatief voordeel en wel 
de mogelijkheden tot energie-opwekking. 
Deze mogelijkheden zouden veel meer 
kunnen en moeten worden benut. Maar 
hoe wordt juist dan voorkomen dat dit 
leidt tot een economische structuur die 
alleen maar de buitenlandse afhankelijk
heid hoog zal houden? s 
Deze economische afhankelijkheid is ge
bed in een meer fundamentele afhanke
lijkheid. Historisch gezien lag het start
punt van vele (ook niet economische) be
slissingslijnen in het buitF:nland. De onaf
hankelijkheid in 1975 en het gebeuren op 
25 februari en dat op 8 december hebben 
dit startpunt veranderd, maar primair in 
strikt politieke zin. Maar in ieder geval is 
een duidelijke interne afhankelijkheid ge
bleven - de structuur van de Surinaamse 
samenleving is nog steeds sterk gebonden 
aan een duidelijk afhankelijkheidsgevoel 
ten opzichte van de hiërarchisch hogere 
machten die niet alleen de beslissingen 
nemen maar er ook zorg voor zullen dra
gen dat deze worden uitgevoerd - iets 

R Dit manifesteert zich thans in de wisselende opstelling tegenover energieprojecten. Momen
teel wordt, in plaats van een poging het grootschalige Kabaleboprojcct in West-Suriname van 
de grond te krijgen, gezocht naar mogelijkheden voor de start van Jaykreek/Phcdra, een klein
schaliger project dat met name Paramaribo en omgeving zal dienen. 
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wat in het nog steeds spelende Surinaamse 
gezegde: winti waai lanti paai u wordt 
verwoord. De ontwikkelingssamenwerking 
heeft deze afhankelijkheid versterkt. 

De Surinaams-Nederlandse ontwikkelings
samenwerking 
Via ontwikkelingsgelden heeft Nederland 
Suriname mogelijkheden tot ontwikkeling 
trachten aan te bieden. Op zich was het 
mondiaal gezien Nederlands belang indien 
dit werkelijk gelukt was. Het had moge
lijkheden voor een versterking van het 
- al te - hekende prestige van ons land 
met betrekking tot ontwikkelingssamen
werking betekend. Met name het 'af
scheidscadeau' van 3-3,5 miljard gulden 
van Nederland aan Suriname was van een 
omvang en daarmee van een betekenis die 
wereldwijd veel aandacht heeft getrokken. 
Er werd een verdrag gesloten waarin Ne
derland zich verantwoordelijk stelde voor 
samenwerking bij de 'economische groei 
en welvaartsspreiding binnen de Repu
bliek Suriname' 10. Maar een concrete 
ontwikkelingsstrategie was niet voorhan
den. 'Als centrale doelstelling van een ont
wikkelingsplan zien wij dat dit plan ge
richt zal moeten zijn op het op gang bren
gen van een autonome sociaal-economi
sche ontwikkeling in beide landen. Als 
subdoelstellingen hiervan moeten worden 
geformuleerd het verminderen van de 
afhankelijkheid van het buitenland en het 
bestrijden van de werkloosheid' 11 . Suri
name en Nederland zijn er niet in geslaagd 
te zamen een concreet ontwikkelingsplan 
op te stellen. Dat heeft bepaald niet alleen 
te maken met specifieke voorkeuren die 
vanuit Suriname kwamen. Het verwijt dat 
een voormalige minister van het kabinet
Arron mij deze zomer in een - toevallig -

0 Zoals de wind waait zal het land betalen. 
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gesprek maakte dat Nederland wel veel 
geld had gegeven maar niet had gezegd 
wat 'wij er mee moesten doen' kan niet 
worden beantwoord met het argument dat 
een onafhankelijk land dat zelf moet be
palen. Zo'n antwoord is wel waar, maar 
ook erg gemakkelijk. (Een Nederlands 
minister kon in 1980, na de 'revolutie', 
cynisch spreken over de spoorweg in 
West-Suriname die van 'niets naar ner
gens' loopt. Niet te ontkennen valt dat 
Nederland zich uiteindelijk niet tegen deze 
speculatieve aanpak van de ontsluiting 
van de mogelijkheden van West-Suriname 
heeft gekeerd.) In ieder geval heeft de 
constructie van het afscheidscadeau, ten
minste psychologisch gezien, neokoloniaal 
uitgewerkt en geleid tot een wijze van ont
wikkelingssamenwerking die aan de ont
wikkelingsbereidheid en inzet van de 
Surinaamse bevolking en daarmee aan 
Suriname geen goed heeft gedaan. 

Symbolisch misschien is de, terecht door 
de Nederlandse Rekenkamer bekritiseer
de, allure van de Nederlandse ambassa
deurswoning 12_ Ze geeft aan waar 'het' 
geld vandaan komt. Dat geld was er, zelfs 
royaal, maar juist dit leidde tot een men
taliteit waarin alles mogelijk leek zonder 
dat dit resulteerde in voldoende eigen, 
op produktie gerichte projecten. (Teke
nend is dat de in de zomer van 1980 door 
het militaire bewind georganiseerde de
monstratie tegen mücister De Koning op 
geld en niet op de aard en inhoud van de 
projecten was gericht.) Alleen via door de 
Surinaamse overheid geëntameerde of 
gesluisde projecten was bovendien geld 
beschikbaar. Uiteindelijk werd er, in on
derling overleg èn in onderlinge tegen
spraak, over de projecten beslist, en wel 
in de paritair samengestelde commissie 

10 Trac/alenblad van hel Koninkrijk der Nederlanden, 1975, no. 140. 
11 Cf. Naar nieuwe verhoudingen. De slaelikundige toekonLil van Suriname en de Nederlandse 
Al1lillen. Anti-Revolutionaire Partij 1971, p. 38. 
1" Verslag A /gemene Rekenkamer 1982, p. 64. 
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ontwikkelingssamenwerking Nederland
Suriname. i.c. de CONS waarin Nederland 
in ieder geval ogenschijnlijk, d.w.z. naar 
de bevolking toe, de dominerende plaats 
innam. In feite leek de CONS in die jaren 
het belangrijkste orgaan in Suriname te 
zijn. Maar de toetsing in de CONS was 
telkenmale slechts een toetsing voor- en 
nimmer één achteraf, zodat de uiteinde
lijke effecten van het gebruik van het geld 
(dat zo voorhanden scheen) nauwelijks 
werden bezien, laat staan beoordeeld. 
Zulk een beoordeling is trouwens veel be
langrijker dan controles op de 'rechtma
tigheid van de bestedingen' t:J. 

De nadruk in de projecten lag enerzijds 
op de momenteel niet gerealiseerde dan 
wel niet te realiseren ontwikkeling van de 
bauxietvoorkomens in West-Suriname en 
anderzijds op een drietal, zich weinig 
rendabel ontwikkelende, grootlandbouw
ondernemingen 14 . Daarentegen was er 
nauwelijks enige aandacht voor op pro
duktie gerichte kleinere projecten, nau
welijks in de landbouw en vrijwel niet in 
de nijverheid, die importvervangend en 
exportstimulerend zouden werken. Gezegd 
mag en moet worden dat de ontwikke
lingsprojecten bij de Surinaamse bevolking 
in sterke mate zijn overgekomen als pro
jecten die van bovenaf en zonder beno
digde eigen prestatie zijn aangereikt. In 
die zin vormen de projecten inderdaad 
weinig stimulans tot eigen zelfwerkzaam
heid. 
Een voorbeeld kan zijn de volkshuisves
ting. In de volkshuisvesting. In de volks
huisvestingsprojecten - die op zich onder 
het nieuwe bewind met kracht werden 
aangepakt - worden goede huizen ge
bouwd, die zo zwaar worden gesubsidieerd 
dat het veeleer de moeite waard lijkt die 
relaties te bevorderen die tot plaatsing in 

13 Zie Verslag Rekenkamer 1982, pp. 47-63. 
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zulk een huis leiden dan zelf iets ter hand 
te nemen- terwijl de subsidies, wanneer 
zij ook voor de verbetering van de be
staande bouw en de stimulansen tot zelf
bouw zouden zijn besteed. veel meer effect, 
zowel psychologisch als economisch, had
den gehad. 
In meer algemene zin is bij de totstand
koming van het CONS-verdrag door som
migen in Suriname met klem betoogd dat 
het veel beter zou zijn indien Nederland 
een belangrijk deel van de hulp als export
garantie, als subsidie of eventueel ook als 
steun aan importvervanging zou verlenen, 
met andere woorden aan op directe pro
duktie gerichte activiteiten had bestemd. 
Er zijn ontwikkelingslanden waar de ver
betering van de infrastructuur e.d. nuttig 
en nodig is. In de context van Suriname 
was deze juist twijfelachtig. omdat zulke 
voorzieningen voor alles als voorzieningen 
van buiten, van Nederland c.a. de Suri
naamse overheiè, moesten worden ver
kregen, eventueel 'geregeld'. 
In Suriname zou tenminste een tweespo
renbeleid moeten zijn verwezenlijkt, d.w.z. 
niet alleen een 'top down' maar veel meer 
ook een 'bottom up' benadering, zoals 
- regionaal gezien - de aandacht voor 
produktieve activiteiten ook op de bevol
king van Paramaribo zelf had moeten zijn 
gericht. 

Last but not least moet ook zeer worden 
betwijfeld hoe juist het is geweest om toen 
de hulp aan Suriname naar het Neder
landse ministerie van ontwikkelingssamen
werking werd overgebracht, deze geheel 
via Nederland te laten verlopen. Een fun
damenteel probleem in Suriname (dat zich 
ook heden ten dage wreekt) is zijn isole
ment. Ideeën over Caribische samenwer
king kunnen een romantisch tintje dragen, 
maar dit neemt niet weg dat een realise
ring van de ontwikkelingssamenwerking 

H Cf. Vijf en twintig jaren Centrale Bank van Suriname, Paramaribo 1982. 
De ontwikkelingssamenwerking Nederland-Suriname. Tweede Kamer 1981, 13893, nr 44-45. 
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via multilaterale opzet Suriname nadruk
kelijker met 'zijn' buitenwereld had ge
confronteerd.15 

Suriname nu 
Het militaire bewind in Suriname heeft het 
momenteel zeker niet gemakkelijk. Op 
drie fronten zijn de moeilijkheden groot, 
te weten op dat van de intern-politieke 
situatie, de intern-economische situatie en 
dat van het internationale 'krachtenveld' 
waarin het regiem zich moet bewegen. 
Het bewind zegt een ontwikkelingsgericht 
beleid in het land te willen voeren, maar 
z•1lk een beleid is niet alleen vóór maar 
ook ván mensen, d.w.z. vereist een stuk 
geloofwaardigheid om de indcrda il j nood
zakelijke zelfwerkzaamheid te kunnen be
vorderen. Maar meer dan ernstige twijfels 
bestaan ten aanzien van de vraag of het 
bewind iets van zulk een geloofwaardig
heid nog bezit. Ook zij die niet vanuit een 
evidente verzeishouding opereren - op 
zich is het een paradox van de huidige 
situatie dat de politieke bewustwording 
onder de bevolking het laatste jaar aan
merkelijk is toegenomen - maar die 'ge
woon bang' zijn, zullen de motivatie mis
sen om zich voor een door de overheid ge
stimuleerd beleid in te zetten. zoals zij in 
het algemeen dat wat van 'boven' komt, 
met argwaan tegemoet zullen treden. 
'V oor het effektief funktioneren van de 
samenleving is vereist een minimum aan 
persoonlijk leed en een maximum aan 
consensus met betrekking tot de grond
slagen van de maatschappelijke orde
ning.' 1ü Aan deze twee sleutelvoorwaar
den die in oktober 1982 in het Verslag 
van de Centrale Bank over 1981 werden 
gesteld, wordt thans niet voldaan. In het 
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nieuwe spraakgebruik worden tal van or
ganisaties in het land aangeduid als 'func
tionele groeperingen', een (corporatieve) 
vondst om een andere vorm van democra
tie aan te kondigen. Maar veel van deze 
groeperingen staan thans haaks op het 
beleid van de militairen, en vormen een 
duidelijke, soms verhulde. tegenkracht: 
uit een aantal van zulke groeperingen 
kwamen de 15 van 8 december. 

Wel probeert de regering nu. met name 
via het onderwijs en de voorlichting, de 
bevolking duidelijk te beïnvloeden: het 
'vals bewustzijn' moet worden weggewerkt. 
Dit is begrijpelijkerwijs niet geheel zonder 
succes. I-let bewind is dan ook niet zonder 
enige steun. Er zijn er die met de militai
ren macht en invloed willen delen - op 
hoog èn, wat iets minder onbegrijpelijk is 
gezien de soms moeilijke sociaal-economi
sche positie, op laag niveau. Er is een 
aantal zeer serieuze anti-imperialisten die 
'met de duivel Beëlzebub willen uitdrij
wn'. Er is een aantal personen dat zich 
'realist' noemt, d.w.z. in de veronderstel
ling leeft dat zonder hen de toestand onder 
de militaire leiders nog erger zou zijn 17. 

En een aantal bedrijven zien impliciete 
steun aan de militairen als deel van hun 
'overlevingsstrategie'. Formeel en mate
ricel worden de militairen thans ge
steund door een kabinet dat zijn kracht 
niet ontleent aan verbindingsschakels met 
hetzij handel c.q. bedrijfsleven hetzij ar
heidersgroeperingen. Het rust op macht 
om macht. 
Een buitenstaander wordt ook hier- mis· 
schien meer dan hij tevoren had beseft -
geconfronteerd met een bewind dat elke 
mogelijkheid tot openlijke correctie heeft 
afgewezen en wel moet ontaarden in een 

15 Cf. A. E. van Niekerk, De bevoogdende ontwikk!'!ingssamemverking m!'t Suriname, In: Poli
tiek perspectief 8 (1979) pp. 41-50; idem. Hulp aan Suriname moet worden hcn·at in mullifaieri
aal kader. NRC-AH 25-4-1983. 
16 Vijf en twintig jaren Centrale Bank \"illl Suriname, Paramaribo 1982, p. 16. 
17 Het is correct om met nadruk van de 'militaire leiders' te spreken omdat onde;- de dienst
plichtige militairen velen zijn die eigenlijk met veel weerzin hun taak uitoefenen. 
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machtmisbruikend bewind. 

De economische effecten van de opschor
ting van de ontwikkelingssamenwerking 
zijn, vergezeld als deze worden door de 
negatieve gevolgen van de wercldrecessie, 
inderdaad groot. 'In 1982 vcrvulde de ont
wikkelingshulp vanuit Nederland twee be
langrijke functies, te weten a. financiering 
van het tekort op de lopende rekening 
voor ca. 80 %; b. financiering van de 
nationale investeringen, de economische 
groei en daaruit voortvloeiende werkgele
genheid door ca. 35 à 40 % en financie
ring van de overheidsinvesteringen voor 
ca. 75 % .' Plus minus 8 % van de werk
gelegenheid zou in 1983 rechtstreeks uit 
de ontwikkelingsprojecten voortvloeien. 
'Algehele financiering van ontwikkelings
projecten uit eigen staatsmiddelen is in 
1983 vrijwel uitgesloten. Financiering met 
uitsluitend binnenlandse middelen wordt 
bovendien niet aanbevolen vanwege de 
relatief grote importcomponent, d.w.z. 
wordt begrensd door de omvang van de 
deviezenreserves die als ge';olg van de 
recente ontwikkelingen reeJs onder grote 
druk is komen te staan.' 'Door de abnor
male opvragingen van het publiek is een 
belangrijke bron voor investeringskredie
ten bovendien aangetast.' 
Deze negatieve effecten worden nog ver
sterkt door het grote begrotingstekort op 
de 'normale begroting dat in 1983 - ster
ker nog dan in 1982 - zou dienen te wor
den verwacht, i.c. Sf 214 mln op een uit
gavenraming van Sf 707 mln.'. Hieraan 
moet dan worden toegevoegd dat elke 
interne contrólc via de Rekenkamer in 
Suriname is verdwenen. 
Het zijn citaten die alleen tot somberheid 
stemmen. Ze zijn in jauari j.l. door de 
toenmalige minister-president en de minis
ter van financiën geuit 18. Ze zijn de facto 
door de nieuwe premier Alibux niet 
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weersproken. 

Op zich is het begrijpelijk dat een regering 
die zich voor dergelijke tekorten geplaatst 
ziet, tracht elders fondsen te verwerven 
om deze te dekken. Het bewind in Para
maribo heeft op de nieuwe politieke en 
economische situatie gereageerd met het 
intensiveren van contacten met het buiten
land, en het volk dikwijls aangekondigd 
dat zulke contacten ten concrete voordele 
van de Surinaamse bevolking zouden wor
den. 
Allereerst werd de band met Cuba geïn
tensiveerd - de Cubaanse ambassade is 
nu inderdaad fors uitgebreid -maar an
derzijds ook met andere Latijnsameri
kaanse landen zoals Columbia en Bolivia. 
Ook met Libïe werd, via Cuba. contact 
gelegd. Tot nu toe lijken deze contacten 
weinig voordelen op te leveren, hoewel nu 
wel een samenwerkingsverdrag met Cuba 
is gesloten. Het land zou alleen om puur
politieke, met name strategische redenen 
zulk een steun verleend worden. Maar ook 
regeringen van 'gelijkgezinde' landen zul
len van de grote afstand tussen regering en 
bevolking op de hoogte zijn - een geheel 
andere situatie dan bijvoorbeeld in Nica
ragua - en daarom van hun bijstand wei
nig korte-termijnsuccessen te verwachten 
hebben. Strategisch gezien moet de recente 
ingreep van Brazilië van gewicht geacht 
worden: het schijnt te hebben aangekon
digd dat elke vergroting van de aanwe
zigheid van Cuba zou worden tegenge
gaan - en daarbij mogelijkheden tot mili
taire en economische samenwerking heb
ben aangeboden, met instemming van de 
door Cuba zo beangstigde U.S.A. Of meer 
invloed van Brazilië intern enig positief 
effect zal sorteren, mag men betwijfelen. 
Op zich zullen noch Brazilië noch de 
U.S.A. geschokt zijn van het neerschieten 
van 'opposanten op de vlucht', tenzij zij 

'"Het zijn citaten uit Memoranda van de Minister van Financiën dd. 31-12-1982 en 4-1-1983 
aan het Militair Gezag, door tussenkomst van de Minister-President. 
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die schoten communisten zijn. En dat zijn 
de militairen niet, behalve mogelijk als 
Rusland financiële interesse zou tonen. 
Wel zal een tegen elkaar 'opboksen' van 
Cuba en Brazilië om politieke invloed in 
Suriname voor de mogelijkheden van Su
riname om over middelen te beschikken, 
waarschijnlijk niet ongunstig zijn. 

Naar nieuwe verhoudingen? 
De nieuwe verhoudingen die in 1975 op 
25 november beslag kregen, lijken momen
teel veel minder schokkend te zijn geweest 
dan die welke na 25 februari 1980 en 
vooral na 8 december I 982 zijn ontstaan. 
Herbergen de huidige verhoudingen die 
zich kenmerken door afstand en verzet, 
iets van een vernieuwing in zich, in de zin 
van een positief proces van dekolonisatie? 
Het lijkt mij zeer twijfelachtig. De afstand 
tussen de landen is er voor alles één tus
sen het centrum in het centrum en het 
centrum in de periferie, maar niet één 
waarin de periferie in de periferie defini
tief van het centrum afscheid wil - en 
kan - nemen,lB Juist het beleid van het 
militaire bewind heeft de gerichtheid van 
velen onder de bevolking op Nederland 
versterkt. Terwijl direct na de onafhanke
lijkheid er onder de bevolking veel afstand 
van Nederland was, schrokken Nederlan
ders in de maanden voor 8 december van 
de positieve Surinaamse reacties op hun 
aanwezigheid en gesprek. 
Suriname zal Nederland inderdaad moei
lijk uit zijn horizon kunnen krijgen. Hoe 
- en terecht - negatief beoordeeld ook, 
300 jaar koloniale/neo-koloniale geschie
denis valt niet weg te vegen. Er hoe weinig 
belangrijk (cynisch gesproken) Suriname 
thans economisch voor Nederland is, ook 
ons land zal Suriname niet uit zijn kring 
kunnen krijgen. 

De redenen daarvoor zijn duidelijk. Aller
eerst de band van de taal. ln Suriname 
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wordt, als enig niet-Nederlands land ir, de 
wereld, onder alle lagen van de bevolking 
Nederlands gesproken en gelezen En 
hoezeer het Surinaams als volkstaal aan 
prestige heeft gewonnen, de lagere kringen 
zijn, door het onderwijs en meer externe 
contacten, duidelijk meer twee-talig. Ten
zij besloten zou worden om op een andere 
taal, bijv. het Engels, over te gaan - iets 
wat nauwelijks haalbaar lijkt, hoe doe je 
dat? -zal in dit kleine land, hoe ongewild 
misschien ook, het Nederlands niet alleen 
de officiële binnenlandse taal maar ook 
de contacttaal met de buitenwereld en de 
invoertaal van vreemde lectuur en litera
tuur blijven. Dit betekent dat datgene wat 
in Nederland niet alleen over Suriname, 
de Noord-Zuid en Oost-West verhoudin
gen wordt gepubliceerd, maar ook over 
een groot aantal andere zaken, ingang zal 
vinden. Deze relaties vinden een parallel 
in de gevolgen van de - blijvende - aan
wezigheid in ons land van een aantal rela
tief recent gekomen Surinamers, van wie 
voor velen hun lichaam hier is maar veel 
van hun hart, navelstreng nog daar ligt. 
In Surinaamse verhoudingen gezien is hun 
aantal zeer groot: blauw en zwart pas
poort verhouden zich plm. als 2 : 1. 

Velen voelen zich met wat in Suriname 
plaatsvindt zeer verbonden, hoezeer hun 
terugkeer naar Suriname voor alles het 
bezoeken van familie en waarschijnlijk 
- zeker thans - mede het bezien van de 
(zeer, zeer schaarse) mogelijkheden tot 
gaan van familieleden naar Nederland is. 

Terwijl 25 februari onder veel Surinamers 
in ons land - die van het bewind vóór 
1980 veelal een duidelijke afkeer hadden
positief ontvangen werd, groeide onder 
hen na allerlei contacten met Suriname de 
twijfel. Twijfel die na 8 december duidelijk 
is omgebogen tot een protesthouding te
gen wat daar toen is gebeurd en thans nog 
gebeurt. Deze sterk algemene protest-

111 Cf. J. Galtung, Een s/mc/urele 1heorie V<lll het i111perialis111e. In: Perspectief op de tweede/in!; 
van de H'ere/d. Bussum 1976, pp. 3-25. 
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houding is in Nederland mede veroorzaakt 
door het neerschieten door Bouterse c.s. 
van tegenstanders uit verschillende kam
pen; met name de dood van de linkse 
opposant Bram Behr heeft ook de linker
zijde van Surinaams Nederland in het ge
weer gebracht. Politiek gesproken waren 
het vooral de linkse groeperingen die met 
hun geestverwanten in Suriname inten
sieve contacten onderhielden. 
Dit vrij algemene protest tegen het gebeu
ren in Suriname valt te meer op als men 
zich realiseert dat de positie van veel Su
rinamers in ons land niet florissant is. Tn 
verzachte vorm werkt niet alleen onder 
zeer veellandgenoten de Janmaat-menta
liteit door, de concrete sociaal-economi
sche mogelijkheden van vele, met name 
jonge Surinamers zijn zonder veel pers
pectief. Momenteel zijn plm. 40 % van de 
Surinaamse jongeren onder de 25 jaar 
werkloos. Tn zulk een situatie zou het be
grijpelijk zijn als niet de 'Bevrijdingsraad' 
maar de 'Liga van Surinaamse patriotten' 
onder de Surinamers hier de meeste aan
hang vond. Dat dit niet zo is, wijst er 
nog eens op hoezeer het gebeuren in Su
riname voor alles een intern bepaald ge
beuren, d.w.z. niet een afstand nemen tot 
Nederland en een door het volk gedeelde 
toenadering tot bijv. Cuba is; dan zou 
gezien de dialectische positie van veel Su
rinamers hier, dit in Nederland onder hen 
ondersteuning vinden. 
Hieraan moet het volgende worden toege
voegd. Nederland- regering en bevol
king - toont zich bezorgd over het lot, de 
toekomst van Surinamers in Suriname. 
Maar dit wordt dubieus als wij ons niet 
realiseren dat wij meer verantwoordelijk 
zijn voor de Surinamers in Nederland dan 
voor die in Suriname. Juist onze bezorgd
heid over wat in Suriname gebeurt is 
impliciet een verplichting tot het bevorde
ren van een inrichting van een samenle
ving in eigen land die de effecten hier van 
het koloniaal verleden daar werkelijk se
rieus wil nemen. 
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In ieder geval zal de aanwezigheid van 
Surinamers in ons land, hoczeer deze thans 
door het bewind daar als bedreigend 
wordt ervaren. ook op langere duur tot in
tensieve relaties leiden. De aanwezigheid 
van Surinamers in Nederland en van de 
Nederlandse taal in Suriname zijn in ieder 
geval veel duidelijkere en permanentere 
banden dan de economische aanwezigheid 
van Nederlandse bedrijven in Suriname. 
Hoezeer in bank- en verzekeringswezen 
en in de handel de Nederlandse aanwezig
heid in Suriname letterlijk zichtbaar is, op 
zich zou Suriname met de ontwikkelings
gelden deze bedrijvigheid royaal hebben 
kunnen opkopen en op deze wijze de eco
nomische relaties met Nederland kunnen 
doen minimaliseren. Maar nu zijn deze 
ontwikkelingsgelden geblokkeerd. 

De ontwikkelingssamenwerking nu 
Toen Suriname in 1975 onafhankelijk 
werd, heeft Nederland zich bij verdrag 
verbonden de ontwikkeling van haar vroe
gere kolonie intensief te steunen en daar
toe samen te werken. Na 8 december is 
dit verdrag opgeschort. Moet nu, na de 
'regerings'verklaring van Alibux c.s. aan 
deze opschorting een einde worden ge
maakt? 
De opschorting vond plaats om politiek
humanitaire redenen: een regiem dat zich 
op deze wijze van zijn opposanten ontdoet, 
valt niet te ondersteunen. De wijze waarop 
Nederland zich via gemeenschappelijke 
CONS-projecten met het regiem-Bouterse 
zou blijven verbinden, kon niet anders 
dan als een ondersteuning worden opge
vat -zowel door het regiem zelf als door 
degenen die de slachtoffers van de wer
king van dat regiem vertegenwoordigden. 
Wat nu, na 5 maanden? 
Het antwoord moet in eerste instantie 
eenvoudig zijn. Pas wanneer het bewind 
in Suriname het 'op de vlucht neerschie
ten' een volkomen onmenselijk antwoord 
op het verzet tegen zijn optreden zegt te 
vinden, en de schuldigen, i.c. zichzelf 
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straft. kan het verdrag op deze wijze weer 
in werking treden. 
Langs drie lijnen kan zulk een antwoord 
betwist worden. 
- Het is bekend dat, zij het op bescheiden 
schaal, vanuit delen van het Nederlandse 
bedrijfsleven gepleit wordt voor een her
vatting van een aantal samenwerkings
projecten. Gesteld wordt dat deze projec
ten niet alleen voor de Surinaamse be
volking positief zouden kunnen uitwerken 
maar ook duidelijk ten voordele van ons 
benarde bedrijfsleven zijn. Zonder iets van 
deze benarde positie te willen ontkennen, 
kan zulk een aandrang toch als waarde
loos terzijde worden geschoven. 
- Westerse politieke belangen van Ame
rika kunnen als argument voor hervatting 
worden aangevoerd. Zeer moet worden 
betwijfeld of zulke belangen werkelijk de 
onze zijn- wat in Midden- en Zuid-Ame
rika gebeurt, doet tegenover de intrinsicke 
waarde van zulke 'belangen' duidelijk 
negatief staan. Moet ons land (via ont
wikkelingssamenwerking) deze belangen 
dan daar 'verdedigen'? 
- Verondersteld zou kunnen worden dat 
ontwikkelingssamenwerking het militaire 
bewind tenminste enigszins zou geruststel
len. Anders zou het land nog vcrder afglij
den. Hiertegenover moet gesteld worden 
dat de ontwikkelingssamenwerking ken
nelijk niet positief heeft gewerkt met be
trekking tot aandrang tot democratisering 
vanuit allerlei 'functionele groeperingen' 
vóór 8 december, en dat zij 8 december 
niet heeft voorkomen. 

Het antwoord kan ook betwist worden 
vanuit een visie op de belangen van de 
Surinaamse bevolking. Het doeleinde van 
het CONS-verdrag was (hoezeer daarbij 
ons bedrijfsleven zijn kansen kreeg) een 
verbetering van de leefpositie op korte en 
lange termijn van de Surinaamse bevol
king. Het is opvallend dat tot nu toe uit 
niet direct met het regiem vcrbonden groe
peringen niet is gepleit voor een beëindi-
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ging van de opschorting. Integendeel, 'We 
zijn nu een beetje bang dat Nederland 
straks weer geld zal sturen'. Er moet ken
nelijk bij velen bereidheid zijn om van de 
ontwikkelingsgelden af te zien, omdat men 
het zenden van zulke gelden als steun 
voor het regiem ervaart - het regiem dat 
dient te verdwijnen. Dit doet zeer aarze
lend staan tegenover pogingen tot herstel. 
Nederland heeft zijn ontwikkelingsbeleid 
in twee sporen uitgezet. Ontwikkelings
samenwerking dient ter ondersteuning van 
de economische weerbaarheid in ontwik
kelingslrcnden. Via internationale maat
regelen en via ondersteuning van nationale 
overheden - tot en met betalingsbalans
hulp - moet de dikwijls zeer zwakke 
'Vecrbaarhcid versterkt worden. 

1n de huidige Surinaamse context lijkt nu 
elke vorm van ontwikkelingssamenwer
king die - hoe impliciet ook - als een 
steun aan het bewind-Bouterse zou kun
nen worden opgevat, onjuist. Zulk een 
steun zou ook, indirect, een steun aan de 
betalingsbalans, d.w.z. een mogelijkheid 
om het leger te financieren zijn. Dit neemt 
niet weg dat het welvaartsverschil tussen 
de landen - cf. art. 1 van 'de' overeen
komst- zich voor alles uit in welvaarts
verschillen tussen bevolkingen en groepe
ringen: de onmogelijkheden voor Surina
mers om tot enige welvaart te kunnen 
komen zijn voor hen veel groter dan voor 
veel Nederlanders, en dit vcrschil zal nu 
alleen maar toenemen. In die zin kan Ne
derland niet voorbij gaan aan de tweede 
doelstelling van het ontwikkelingsbeleid, 
i.c. de ondersteuning van arme groepen in 
ontwikkelingslanden. Dat de arme groe
pen in Suriname minder arm zijn dan in 
Ghana, India of Ja va is objectief gezien 
juist. Maar armoede heeft ook een relatie
ve dimensie: de Surinamer vergelijkt zijn 
armoede met die in Nederland. Dat is 
onze schuld en verdienste, d.w.z. mede 
onze verantwoordelijkheid. 
Met andere woorden, de vraag rijst of, 
indien de politieke situatie in Suriname 
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zich niet wijzigt, het dan toch mogelijk 
zou zijn om bevolkingsgroepen te steunen, 
te stimuleren. Zulk een steun zou dan 
moeten plaatsvinden via concrete projec
ten, primair gericht op produktie ter ver
krijging van inkomen en werk door die 
bevolking. Het zouden vormen van mede
financieringsprojecten kunnen zijn, uitge
voerd door Surinaamse instanties (zo men 
wil 'functionele groeperingen' maar dan 
wel pluriform), gestimuleerd door en in 
samenwerking met Nederlandse; op dat 
niveau zou dan bijv. exportgarantie en 
-subsidie geregeld moeten worden. Het 
ontwikkelingsbeleid zou zich dan in feite 
op een ander niveau afspelen dan dat pri
mair van overheid tot overheid, al zal men 
in de kleinschalige Surinaamse samenle
ving niet (geheel) buiten de regering om 
kunnen. In de context van Suriname lijkt 
zulk een aanpak meer dan een noodop
lossing in de huidige situatie. 
Het zou dan ook denkbaar zijn zulk een 
hulp niet rechtstreeks via Nederland maar 
via organisaties vanuit andere landen te 
bewerkstelligen. Zoals ook, wanneer de 
situatie in Suriname zich op de een of 
andere manier reëel ten goede zou keren, 
Nederland zeer ernstig zal moeten bezien 
of aan de resterende verplichtingen op 
multilaterale wijze zou kunen worden 
voldaan. In ieder geval zal het verdrag dan 
gewijzigd moeten worden. 

Voor mijn vrienden en kennissen in Suri
name, voor hen die nu wanhopig of in 
protest zijn en voor hen die - voor mij on
begrijpelijk - de nacht van 8 december 
niet zien als een 'nacht van onheil'. 
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Slot 
De politiek-humanitaire situatie in Suri
name heeft tot een politieke beslissing in 
Nederland geleid: het opschorten van de 
ontwikkelingssamenwerking. Op zich is 
het een nieuw element in onze buitenland
se politiek dat de situatie ten aanzien van 
de mensenrechten tot zulk een beslissing 
kan leiden. Het zou dan ook vcrder strek
kende gevolgen kunnen hebben voor onze 
relaties met andere ontwikkelingslanden. 
Of dreigt Suriname ook in dit opzicht een 
'uniek geval' in onze politiek te worden? 
Van 'realistische' Surinaamse zijde wordt 
ons dit wel verweten. Er zijn toch zoveel 
Lomélanden waar mensenrechten worden 
geschonden. Dat kan niet worden ontkend, 
maar Suriname is mij te serieus om zulk 
een vergelijking voor dit land als afdoen
de te beschouwen. ln ieder geval zijn de 
'blijf van mijn lijf-rechten grondrechten 
van elke Surinamer. ln het verleden heeft 
Nederland deze aan velen in Suriname 
onthouden. Nu heeft het 'eigen' bewind 
deze de 'vrijgelatenen' weer ontnomen. 


