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Suriname is een land van minderheden, waarvan de meesten, door de landen van 
herkomst als diaspora gemeenschap worden gezien. Mijn eerste indringende ervaring met 
‘natievorming’ deed ik op in de laatste klas van de lagere school, de katholieke 
jongensschool Aloysius II te Combé in Paramaribo. Het was midden jaren zestig. Hans 
Ramsoedh beschrijft in zijn nieuwe boek  Surinaams onbehagen (2018) de toenmalige 
ontluikende etnische spanningen in relatie tot de onafhankelijkheid,  mede als gevolg van 
hevige raciale conflicten in Trinidad en buurland Guyana. Van dat alles had ik als klein 
jongetje geen weet. De pauze liep ten einde, het was vlak voor de eerste bel zou luiden, en 
we in de rij zouden moeten staan om de klas weer binnen te gaan. Ik werd in de groep, door 
een Creools klasgenootje, gepest. Als er een rassenoorlog in Suriname zou uitbreken, zou ik 
geen plek hebben om naartoe te vluchten. De Hindoestanen konden naar India en de 
Creolen naar Afrika. Voor mij restte verdrinken in de Atlantische oceaan. Waarom ik 
onmiddellijk op de vuist ging, zou ik pas veel later, als arts, in het licht van de psychologie, 
begrijpen. De sense of belonging, het gevoel erbij te horen, is een fundamentele menselijke 
behoefte. Uitsluiting, discriminatie, doet emotioneel veel pijn. 

25 Jaar geleden, op de 8 December Herdenking in Amsterdam, las ik een korte 
boodschap van de toen 90-jarige Albert Helman voor: 

‘Geen rust en vrede is jullie nog in eigen grond vergund, vermoorde landgenoten! 
Maar in den vreemde, hier, gedenken wij vooral de vrijheid waarvoor jullie afgeslacht zijn. 
Naar wij hopen: ook weldra ware vrijheid in een arm, maar eerzaam Suriname.’  

Een eerzaam Suriname, een Suriname als morele gemeenschap. Door van ware 
vrijheid in een arm Suriname te spreken, ontdeed de schrijver vrijheid van elke materiële 
dimensie. Hij had het hier over de ware vrijheid van geweten en expressie. Vanuit een 
inclusief perspectief bezien kan Suriname, met al haar bevolkingsgroepen, als een morele 
gemeenschap worden begrepen. Waarom dat perspectief? Neuroloog António Damásio 
schreef treffend dat het meest complexe dat in de evolutie is ontstaan, niet het bewustzijn, 
maar het menselijke geweten is. Ons vermogen ethisch te denken, in ons handelen niet 
alleen het eigen belang, maar ook de perspectieven en belangen van andere mensen, maar 
ook van natuur en planeet in ogenschouw te nemen, is een existentiële karakteristiek van 
onze menselijke waardigheid. Suriname als morele gemeenschap betekent niet een 
gemeenschap gebaseerd op een bepaalde invulling van de moraliteit. Het betekent een 
gemeenschap waarin we elkaar respecteren als gelijkwaardige morele actoren en op grond 
daarvan deel uitmaken van elkaars morele wereld. Wederzijdse erkenning ligt ten grondslag 
aan de permanente dialoog die ons kan helpen verschillen te overbruggen en/of ermee te 
leren omgaan. 



Enkele dagen geleden werd in het Haags Montessori Lyceum de jaarlijkse Kenneth 
Goncalves lezing gehouden. Mr. Kenneth Goncalves, oud-leerling van het Haags Montesorri 
Lyceum, was in 1982 Deken van de Orde van Advocaten in Suriname. Op 23 november 1982 
schreef hij namens maatschappelijke organisaties in Suriname een open brief aan de 
‘Voorzitter van het Beleidscentrum, Luitenant-kolonel D.D. Bouterse’. Naast een erudiete 
kritiek op ‘de totalitaire staatsopvatting’ en een waarschuwing tegen ‘ongekende 
repressieve machtsuitoefening’, hield hij een onderbouwd pleidooi voor ‘een proces van een 
constructief verlopende dialoog.’  

Dichter Stephen Spender had het vele decennia daarvoor al geschreven: 

‘Het leven is een kritiek op het leven, en waar kritiek wordt onderdrukt door 
absoluut bestuur is er slechts dood.’ 

Kenneth Goncalves werd één van de vijftien slachtoffers van de decembermoorden. 
Hij was evenals zijn lotgenoten volgens Bouterse ‘op de vlucht neergeschoten’. De militaire 
dictatuur had wederom bewezen buiten Suriname als morele gemeenschap te staan. Zij had 
zich het recht aangematigd te martelen en te moorden, Surinamers van het recht op leven te 
beroven. Zij had nu sans frase de natie-van-de-angst gecreëerd. Niet het gelijkwaardige 
politiek-morele discours maar de apodictie van willekeurige macht, zou het openbare leven 
karakteriseren. Alle kranten, radio-en televisiestations werden verboden of onder censuur 
geplaatst. Er kwam een invoerverbod voor kranten, tijdschriften en boeken. De universiteit 
werd gesloten. Gebouwen van media en een vakcentrale waren in brand geschoten. De 
brandweer was verboden te blussen. Een natie zonder tegenspraak is geen morele 
gemeenschap, maar een volkenrechtelijk gedrocht. 

Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de internationale Zuid Afrikaanse 
rechtsgeleerde John Dugard, de  decembermoorden als misdrijven tegen de menselijkheid 
gekwalificeerd. Dat zijn internationale misdrijven waarbij sprake is van systematische 
vervolging van een bepaalde bevolkingsgroep (in dit geval critici van de dictatuur) en waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de staatsmacht. In relatie tot het onderwerp van deze middag, 
natievorming in Suriname, vraagt dit laatste aspect van verwevenheid van de politiek-
criminele groep van 8 december 1982 met de Surinaamse staat, bijzondere aandacht. De 
staat als volkenrechtelijke drager van de Surinaamse soevereiniteit is cruciaal voor 
natievorming. Zij heeft een leidende rol. Als die staat integriteit ontbeert, corrupt is en leeft 
in de leugen, dan is zij geen organisatie van integratie, maar op termijn van desintegratie. 
Natievorming zonder integriteit van het openbaar bestuur en functionerende rechtsstaat is 
er een zonder open en eerlijke dialoog, op zijn best is sprake van windowdressing.  

Het wachten nu is op het vonnis tegen hoofdverdachte Bouterse e.a. in het 8 
december strafproces. Tegen Bouterse is door auditeur-militair Roy Elgin 20 jaar 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist vanwege zijn aandeel in de moorden. Het is een 
formidabele prestatie van de rechtsgemeenschap in Suriname, dat het zover heeft kunnen 
komen. Immers, met de zelfamnestiewet van 2012 en andere machinaties van 
machtsmisbruik heeft Bouterse getracht de onafhankelijke rechtsgang te obstrueren. De 
kans is niet ondenkbeeldig dat een veroordelend vonnis niet door een tenuitvoerlegging van 
de straf wordt gevolgd. Dan wordt nadrukkelijker onthuld wat veel buitenlandse staten en 
politiediensten al weten: de Surinaamse staat is verweven met de georganiseerde 
criminaliteit, waardoor de rechtshandhaving slechts partieel en selectief functioneert. De 
media en politiek in Suriname zijn vrij, zolang ze dit fundamentele probleem van de 



Surinaamse natie, niet agenderen of niet doortastend agenderen. In 2000 al kwam de 
Braziliaanse parlementaire enquête  commissie over drugshandel, tot de conclusie dat Desi 
Bouterse aan het hoofd staat van een drugskartel. Dat kartel zou in Brazilië wapens van het 
Surinaamse leger hebben geruild tegen cocaïne uit Colombia. De wapens gingen 
voornamelijk naar de guerrillagroep Farc. Zoals bekend is Bouterse tot bij de Hoge Raad in 
Nederland voor drugshandel veroordeeld. De hoofdrapporteur Moroni Torgan en president 
Magno Malta van genoemde Braziliaanse enquête commissie maken politiek nu deel uit van 
de nieuwe Braziliaanse regeringscoalitie. De regering van de grote zuiderbuur zal feitelijk de 
president van Suriname zien als baas van een drugskartel, die op flagrante wijze wet, 
openbare veiligheid en territoriale integriteit van de Federale Republiek van Brazilië heeft 
geschonden. 

Natievorming met de rug naar de internationale rechtsorde is de weg naar corruptie, 
georganiseerde misdaad en schendingen van de mensenrechten. Voor het herstel van 
Suriname als morele gemeenschap, is de volledige herovering van de soevereiniteit op de 
georganiseerde misdaad, een onontkoombare opgave. De cultuur van de straffeloosheid 
komt dan ten einde, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid kunnen worden hersteld. 

Internationale samenwerking en internationale rechtsorde zijn voor Suriname als 
morele gemeenschap, onmisbare hulpbronnen. Fatsoenlijk Suriname staat niet alleen.  


