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1. Inleiding 

De Surinaamse gemeenschap in 

Nederland is zeer betrokken bij de 

komende verkiezingen in Suriname. Zo 

constateerde de voorzitter van de VHP, 

Chan Santokhi, aan het einde van zijn 

bezoek aan Nederland. Ook van de kant 

van de Nederlandse politiek, het bedrijfsleven en vanuit maatschappelijke organisaties 

bemerkt hij een groeiende betrokkenheid. “Suriname is weer op de radar en het is 

voor eenieder duidelijk dat de komende verkiezingen beslissend zijn voor de toekomst 

van Suriname,” aldus Santokhi. 

Tijdens zijn bezoek ontving Santokhi tal van personen en organisaties die elk op hun 

eigen wijze willen bijdragen aan een positieve wending in Suriname. “Van een jonge 

derde generatie Surinaamse kinderen tot aan maatschappelijke organisaties. Iedereen 

is vanuit zijn eigen perspectief betrokken en wil steunen. 

In zijn interacties met de Surinaamse diaspora hield Santokhi de aanwezigen steeds 

voor dat ze weliswaar geen ‘stemrecht’ hebben, maar wel een ‘stem’. “Gebruik die 

stem om familie en vrienden te steunen bij het maken van een goede keus om 

Suriname te redden voor de komende generaties. Dat is waar deze verkiezingen 

omgaat.” 

De VHP-voorzitter heeft van vele kanten toezeggingen gekregen vanuit de 

Surinaamse diaspora die op verschillende terreinen bereid is haar expertise in dienst te 

stellen van de ontwikkeling van Suriname. “We gaan Suriname ontwikkelen met 1 

miljoen Surinamers, met zij die in Suriname wonen en allen die in het buitenland zijn. 

Op vrijwel elk terrein is steun toegezegd vanuit onze eigen mensen. Een nieuwe 

regering met de VHP voorziet ook een speciaal directoraat dat expertise en 

investeringen vanuit de diaspora zal faciliteren.” Die betrokkenheid blijkt onder 

andere uit de vele donaties die zijn gedaan vanuit de diaspora, de vele lezingen die 

georganiseerd zijn en de publicaties die uitgegeven zijn. In de volgende hoofdstukken 

zal verder worden ingezoomd op al deze activiteiten die in het jaar 2019 door VHP 

Nederland zijn georganiseerd. 
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2. Een toelichting bij elke door VHP Nederland 

georganiseerde activiteit 

In aanloop naar de verkiezingen in mei 2020 heeft VHP Nederland verschillende 

activiteiten ontplooid om de moederpartij in Suriname te ondersteunen. Het gaat dan 

vooral om het bijdragen aan ontwikkelingsstrategieën, armoedebestrijding en 

economische groei door financiële donaties maar ook hulpmiddelen (zoals rollators, 

luiers, insulinespuiten, speelgoed en computers) en kennisuitwisseling. 

2.1 Steun voor de Coppenamerivier tragedie 

Begin januari 2019 had de moederpartij aangekondigd een landelijke actie op touw te 

zetten ter ondersteuning van de nabestaanden van het bootongeluk op de 

Coppenamerivier waarbij 12 personen om het leven kwamen. Heel Suriname maar 

ook de diasporagemeenschap was diep geschokt door deze tragedie. 

Via een ondersteuningsactie heeft 

VHP Nederland getracht toch iets te 

kunnen betekenen voor de 

nabestaanden. Het opgehaalde 

bedrag van €1200 is door VHP-

voorzitter Chan Santokhi 

overhandigd aan het traditioneel 

gezag van Grankreek in Saramacca.  

"Tragedies kunnen ongekend leed met zich meebrengen. Een schrale troost is dat de 

gevolgen daarvan enigszins kunnen worden opgevangen. Met dat gegeven in 

gedachten heeft de VHP de geldinzamelingsactie gehouden. 

Santokhi gaf aan dat geld de levens niet kan terugkopen. Echter sprak hij de hoop uit 

dat de ontstane leegte, maar meer nog de financiële ongemakken, enigszins 

weggewerkt kunnen worden met deze geste. 

VHP Nederland bedankt een ieder van harte voor deze steun. 
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2.2 Toespraak VHP Nederland tijdens dankdienst zeventigjarig bestaan 

VHP 

Het zeventigjarig bestaan van de VHP werd groots gevierd in Suriname. Deelgenoot 

hiervan was onder andere VHP Nederland. Tijdens de dankdienst van deze historische 

mijlpaal, heeft VHP Nederland de moederpartij gefeliciteerd en gewezen op de 

verdiensten van de vier leiders die de partij tijdens de afgelopen zeventig jaar gekend 

heeft. 

Mr. J. Lachmon heeft zijn afdruk in de 

Surinaamse geschiedenis achtergelaten via 

zijn verbroederingspolitiek. Na zijn 

overlijden nam mr. Dr. Drs. Jnan Adhin de 

leiding van de partij over. Met zijn theorie 

van eenheid in verscheidenheid werd de 

bevolking aangemoedigd zich in te zetten 

voor vreedzaamheid, met daarin respect voor elkaars geloof en cultuur. 

Geweldloosheid en democratie waren de beginselen waar de VHP zich volledig in 

kon vinden en van waaruit regeermacht verkregen wenste te worden. 

Na het overlijden van Adhin werd de heer Ram Sardjoe voorzitter en leider van de 

VHP. Het lukte hem onder roerige en moeilijke omstandigheden de partij via de 

Shanti politiek in rustiger vaarwater te brengen. Tijdens overdracht van het 

voorzitterschap aan de huidige leider, Chan Santokhi, was er sprake van een stabiele 

partij. 

Via voortzetting van de verbroederingspolitiek en via eenheid in verscheidenheid, 

heeft de huidige voorzitter thans de historische taak om van de VHP een nationale 

partij te maken: een partij waarin alle bevolkingsgroepen van Suriname terug te zien 

zijn. 

Voorzitter Santokhi beschouwt de implementatie van deze enorm belangrijke 

ommezwaai, als zijn taak. 
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VHP Nederland acht betrokkenheid van de diasporagemeenschap als zeer belangrijk. 

De verbinding met de Surinaamse bevolking is van groot belang voor de ontwikkeling 

van het land. 

De moederpartij kan op volledige steun 

rekenen van VHP Nederland. VHP 

Nederland staat klaar voor ondersteuning 

bij de komende verkiezingen en bij het 

helpen verwezenlijken van de 

doelstellingen die de moederpartij 

nastreeft. VHP Nederland is van mening 

dat het behalen van 28 zetels mogelijk is en zal zich daarom actief inzetten hiervoor. 

Het huidige regeerbeleid wordt door VHP Nederland gezien als zeer funest. De 

achteruitgang in alle sectoren is niet ongemerkt gebleven. Er moet hiertoe een halt 

geroepen worden en dat kan alleen door goed en nieuw bestuur. 

Na de toespraak van VHP Nederland werd er een schilderij als cadeau overhandigd 

aan voorzitter Santokhi. Op dit schilderij waren de vier leiders die de VHP de 

afgelopen 70 jaar hebben geleid, te zien. De bedoeling is dat dit schilderij een mooie 

plaats krijgt in het partijgebouw. 
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2.3 VHP-Nederland doneert Euro 750 aan Siembah 

Door tussenkomst van jongerencommissie VHP-Commewijne, doneerde VHP-

Nederland, 750 euro aan bejaardentehuis Siembah. Mevrouw Annelies Sheotahul, 

heeft in bijzijn van VHP voorzitter Chan Santokhi, VHP- Nederland voorzitter 

Soedamah Lachman en de overige bestuursleden van VHP-Nederland namens VHP-

Nederland, het geld overhandigd aan de voorzitter van het bejaardentehuis Siembah, 

de heer Revelino, Amattarmidi. 

 

Naast de donatie aan Siembah, heeft de 

Jongerencommissie VHP-Commewijne, onder 

leiding van de heer Preshand Baldew, zelf twee 

computers en andere benodigdheden mogen 

ontvangen. VHP voorzitter Chan Santokhi, had in 

Nederland gesprekken gevoerd met het bestuur van 

VHP Nederland onder leiding van de heer Soedamah Lachman, om noodlijdende 

burgers of organisaties in Suriname te helpen. 

 

Door de diepe sociaaleconomische crisis waarin 

ons land verkeert, zijn burgers of organisaties 

niet meer in staat het hoofd boven water te 

houden. Niet alleen financieel maar ook diverse 

vormen van hulp, samenwerking en 

steunverlening zijn welkom. VHP- Nederland 

en onze diaspora mensen in Nederland zijn zeer begaan met onze burgers die in 

financieel-economische crisis verkeren. 

 

De VHP als politieke organisatie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om de 

samenleving te dienen in deze roerige economische tijd waarbij eensgezindheid en 

samenwerking essentieel moeten zijn. Daarom zult u de VHP en de VHP 

Jongerencommissie Commewijne als partner of ondersteuner vinden waar mensen 

zich inzetten om goede algemeen maatschappelijke doelen te realiseren. 
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Met de donatie geeft de VHP, invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid en 

helpt daardoor mee om de financiële lasten van burgers of organisaties enigszins te 

verlichten. Namens Siembah bedankte de heer Revelino, Amattarmidi, VHP-

Nederland, de VHP en de VHP Jongerencommissie voor de geste en liet 

doorschemeren dat ze heel goed gebruik zullen maken van het geld. 

2.4 VHP Nederland doet wederom schenkingen 

De samenwerking tussen de Vooruitstrevende 

Hervormingspartij (VHP) onder leiding van 

voorzitter Chan Santokhi en VHP Nederland is 

één om zeer goed te noemen. Dit meldt de partij. 

 

Na het overhandigen van 7-tal computers op 3 

februari aan Santokhi door VHP Nederland, heeft 

ondervoorzitter Jay Pahladsingh van VHP Nederland namens VHP Nederland, samen 

met VHP-hoofdbestuurslid Harriet Ramdien, opnieuw schenkingen gedaan aan de 

jongeren van het rijstdistrict Nickerie. 

 

Zo zijn de kleuters van Laigsinghschool 

blij gemaakt met kleurrijke speelgoederen 

en jongeren uit verschillende buurten met 

rugtassen en schoolbenodigdheden. VHP 

Nederland geeft aan het niet hierbij te 

laten en zeker in de nabije toekomst dit 

soort schenkingen voort te zetten. 
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2.5 Theo Para: '2020: tussen autoritarisme en democratie' 

De bekende auteur en essayist Theo Para hield voor leden van VHP Nederland een 

lezing onder de titel 2020: tussen autoritarisme en democratie. VHP- topper en DNA-

lid, mevrouw Krishna Mathoera, op familiebezoek in Nederland sprak ook over de 

bestuurlijke crisis in Suriname en het machtsmisbruik van de Staat. De avond was 

georganiseerd door het Wetenschappelijk Bureau van VHP Nederland. 

 

Theo Para ging onder andere in op de actualiteit rond 

het doordrukken van de NDP van het 

samenwerkingsverbod voor politieke partijen die aan de 

verkiezingen willen meedoen (pre-electoraal verbod). 

"Het verbod op de electorale combinatie van partijen 

heeft onthuld waar het fundamenteel in de verkiezingen 

van 2020 om gaat: autoritarisme of democratie", aldus 

Para. Volgens hem bleken de 'autoritaire, antidemocratische bedoelingen ook uit juist 

het intrekken van de voorstellen om de verkiezing van ressort- en districtsraden 

representatiever te maken. "De paarse wijziging van de kiesregeling die bovendien 

ongrondwettig blijkt, markeert het misbruik maken van de breed levende wens naar 

een democratischer en representatiever kiesstelsel. De paarse aanslag op de vrijheid 

van politieke organisatievorm beoogt slechts machtsbehoud van een impopulaire 

regering door het dwarsbomen van oppositionele bundeling". 

Volgens Para zijn de 'drogredenen' voor het verbod 

een bevestiging van de paarse minachting voor de 

intelligentie van de Surinamers. "Het is onzin te 

beweren dat een partij op ideologie is gebaseerd en 

een combinatie niet. Waarom kan het niet andersom 

zijn? En neem aan dat een partij ervoor kiest zich 

niet op een ideologie te baseren, maar pragmatisch 

slechts op enkele issues, mag die dan niet meedoen 

aan verkiezingen?" Para stelt dat de NDP zich zelf niet laat leiden door een ideologie. 

"De zelfamnestiewet heeft ook voor de twijfelaars bewezen dat niet ideologie, maar 

de particuliere belangen van haar leider, desnoods ten koste van slachtoffers, 

nabestaanden en het recht, leidend zijn voor de NDP". 
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Naast aspecten omtrent het pre-electoraal verbod ging 

Para in op onderwerpen zoals eerlijke versus oneerlijke 

verkiezingen, democratische versus ondemocratische 

processen binnen de verkiezingen, misbruik van het 

staatsapparaat om verkiezingen te kunnen winnen, de 

noodzakelijkheid van het herstel van de democratische 

rechtsstaat, de huidige rechtshandhaving in Suriname en 

de georganiseerde criminaliteit. 

Para is van mening dat "voortzetting van dit bestuur funest is, gezien de bewezen, 

ernstige schade die zij heeft toegebracht aan de economie, de munt, de 

gezondheidszorg, het onderwijs, het milieu, de rechtshandhaving, het financieel 

systeem, de koopkracht, de integriteit van het openbaar bestuur, het milieu en de 

internationale statuur van Suriname". 

Parlementariër mevrouw Krishna Mathoera ging 

eveneens in op de politieke realiteit van dit moment. Aan 

de hand van vele voorbeelden ging ze in op onderwerpen 

zoals de wijze waarop de Staat haar macht inzet voor een 

kleine groep mensen, het slechte huidige bestuur, de 

disbalans in het huidige monetaire beleid en de crises in 

de gezondheidszorg en het onderwijs. Vanuit haar 

professionele achtergrond hekelde ze het beleid ten aanzien van de veiligheid van de 

burgers en het verzuim van de regering om maatregelen te 

nemen ter handhaving. Ook had ze forse kritiek op het feit 

dat de opbrengsten van de natuurlijke hulpbronnen van 

Suriname (visserij en hout) die niet ten goede komen van 

de samenleving en het "kopen van support" van het 

buitenland om geloofwaardigheid bij het volk te 

verhogen. De potentie van het land wordt verkwanseld 

door onverantwoordelijk en slecht bestuur. 

 

Na hun lezing kregen beide sprekers vragen vanuit het publiek en ontspon zich een 

levendige en informatieve avond. 
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2.6 Project: ‘Laat je hart spreken’ 

‘Laat je hart spreken’ is een project van VHP Nederland en heeft als doel de 

moederpartij in Suriname, de VHP, zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Hierbij valt 

te denken aan steun in onder andere de volgende vormen: geldelijke hulp, zending 

van kleding, schoolmateriaal, materiaal voor ouderen, meubels en andere goederen. 

 

Vanaf 20 april 2019 zet VHP Nederland zich actief in via het project 'Laat je hart 

spreken'. De VHP kernen Amsterdam, Utrecht, Flevoland, Rotterdam, Den Haag en 

kern Zaanstreek & Waterland zullen via het project 'Laat je hart spreken' de 

moederpartij in Suriname zo goed als mogelijk voorzien van de nodige ondersteuning. 

2.6.1 Project: ‘Laat je hart spreken’: Amsterdam 

Kern Amsterdam heeft in mei 2019 diverse goederen op de post gedaan. De goederen 

worden verstuurd naar stichting Haathiclub in Suriname en zal door de moederpartij 

VHP verder over alle districten gedistribueerd worden. 

 

 

2.6.2 Project: ‘Laat je hart spreken’: Rijnmond 

Op 23 juli 2019 heeft VHP Rijnmond o.l.v. ondervoorzitter 

Jay Pahladsingh een fundraisings-project geïnitieerd. Er 

waren meer dan 500 bezoekers die hun bijdrage hebben 

geleverd en het tot een geslaagd evenement hebben 

gemaakt.  
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Mw. Sabita Sewbaransingh- Mahabier, eigenaresse en 

Directrice van de Lotus Group Suriname en NL, heeft 

500 schoolpakketten geschonken voor de kansarme 

kinderen van 't district Nickerie. Ook mede het feit dat 

wijlen haar vader Dhr. Ramlal Ramdas Mahabier, VHP 

parlementariër en DNA- lid, altijd actief is geweest in 

het rijstdistrict en altijd de gemeenschap heeft gediend. 

Voorzitter Chan Santokhi sprak de hoop uit dat meerdere harten zullen spreken en 

bedankte een ieder voor dit gulle gebaar. 

2.6.3 Project: ‘Laat je hart spreken’: Rijnmond 

Op 22 oktober 2019 heeft VHP Rijnmond o.l.v. ondervoorzitter Jay Pahladsingh voor 

het district Nickerie de volgende goederen opgehaald: 17 complete computers en 8 

PC’s, 5 dozen met boeken bestemt voor kinderen, speelgoederen, rollators, rolstoelen 

en Pampers voor hulpbehoevenden. 
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2.6.4 Project: ‘Laat je hart spreken’: Zaanstreek en Waterland 

Op zaterdag 23 november zijn er 100 stuks T-shirts voor VHP Suriname op de post 

gedaan De goederen worden verstuurd naar stichting Haathiclub in Suriname en zal 

door de moederpartij VHP verder over alle districten gedistribueerd worden.  
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2.7 VHP voorzitter Chan Santokhi bezoekt Nederland 

Op vrijdag 28 juni 2019 heeft VHP 

voorzitter Chan Santokhi een bezoek 

gebracht aan Amsterdam. Hierbij 

heeft hij de diasporagemeenschap 

toegesproken.  

De diasporagemeenschap was onder 

de indruk van de inspirerende 

woorden die de voorzitter hen schonk 

en was door zijn komst weer extra gemotiveerd zich in te zetten voor het land. 

 

De voorzitter heeft tevens gebruik gemaakt van de gelegenheid een afscheidsspeech te 

houden voor Arnold Dwarka: secretaris van VHP Nederland. Arnold Dwarka heeft 

zich de afgelopen 8 jaar enorm ingezet voor de VHP in Nederland en hij zet 

binnenkort daadkrachtig de strijd voort in Suriname! 

 

De voorzitter van VHP Nederland, Lachman Soedamah, heeft samen met voorzitter 

Santokhi het secretariaat overgedragen aan Vishma de Keijzer. 

Daarna werd het jubileumboek '70 jaar VHP' gesigneerd voor de VHP-aanhangers in 

Nederland. Er was grote belangstelling voor het jubileumboek dat in een mum van 

tijd uitverkocht was. 

 

Het was een vruchtbare Meet and Greet. Wij danken voorzitter Santokhi voor zijn 

komst en hopen hem gauw weer te zien. 
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2.8 Santokhi in Nederland en bezoekt Kwaku Festival in Amsterdam 

Bezoek van Chan Santokhi, voorzitter van 

de grootste oppositiepartij de VHP in 

Suriname aan het Kwaku Summer Festival 

in Amsterdam. Saraswati Art TV maakte 

een verslag van dit bezoek. Verslaggever 

Frank Krishna sprak met Chan Santokhi, 

Arnold Dwarka, Vishma de Keijzer, Dinnie Blokland en de bekende Surinaamse 

econoom Guillermo Samson over de teloorgang van Suriname. 

 

 “Tijdens de Meet the People sessie heb ik 

duidelijk gemerkt dat de Surinamers in 

Nederland heel betrokken zijn met wat er 

allemaal in Suriname gebeurd. Ook zij willen 

verandering en uit de gesprekken heb ik 

duidelijk hun hoop op de orange movement 

kunnen aanvoelen” aldus Santokhi. 

 

In een korte reactie gaf ‘Chan’ aan dat hij Surinaamse 

Nederlanders de garantie heeft gegeven dat er met de 

VHP in de regering een gericht diasporabeleid gevoerd 

zal worden. Ook zal zijn partij de politieke betrekkingen 

met Nederland herstellen omdat Suriname optimaal 

gebruik wil maken van de human en de financial capital 

van de diaspora. 

 

 “Ik heb hun ook opgeroepen om geen hoop te verliezen 

en dat wij samen zullen strijden voor een beter Suriname. Hierna heb ik de benen 

losgegooid met de senioren burgers op een Bigi Sma Dei” aldus Santokhi. 
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2.9 Milan Summer Festival: Santokhi, het aftellen is begonnen 

Op de tweede dag van het Milan Summer 

Festival in Den Haag, zondag 4 augustus, 

werd een bijeenkomst gehouden. VHP 

voorzitter Nederland, de heer Soedamah 

Lachman, heette de aanwezigen welkom. 

Hij dankte hierbij mede organisator van het 

Milan Summer Festival, Hemant Lachman 

en de voorzitter van VHP Den Haag 

Mairan Sewtahal dat zij dit mogelijk hebben gemaakt. Hij gaf aan dat we blij zijn, 

VHP voorzitter Chan Santokhi, in ons midden te hebben, want de politieke strijd in 

Suriname is moeilijk en hard.  

 

VHP Nederland vraagt uw steun om de VHP in Suriname te ondersteunen door uw 

familie, vrienden en kennissen te vragen, te stemmen op het enige alternatief, 

namelijk, de VHP, die groeit en bloeit. Om de VHP verder te ondersteunen wordt in 

Zaandam een VHP kern opgericht. 

 

VHP voorzitter Chan Santokhi, gaf te kennen dat hij erg trots is om in het midden te 

zijn van de diaspora gemeenschap voor de stem van de VHP. Hij is zeer ingenomen 

dat er een kern geïnstalleerd wordt in Zaandam. De VHP voorzitter zei dat het aftellen 

is begonnen, nog 10 maanden te gaan naar 25 mei 2020. Het aftellen is namelijk, dat 

het nu tijd is dat de diaspora de VHP gaat ondersteunen. 

 

De VHP voorzitter zei dat hij elke dag hoort dat 

de diaspora geen stemrecht heeft, u heeft degelijk 

een stem, laat u uw stem in de resterende 10 

maanden luidkeels horen dat we Suriname niet in 

de steek gaan laten. Laat met uw stem alle 

Surinamers, uw vrienden, uw kennissen, eenieder 

aangespoord worden om het land Suriname te redden. 
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Er is maar één redder om het land Suriname te redden en dat is de Oranje beweging, 

die in feite in alle districten een beweging opgang heeft gebracht. We zijn vandaag 

hier om de Oranje Beweging te mobiliseren, jullie zijn hier ook bekend met een 

Oranje beweging, maar met een leeuw, in Suriname is het de olifant. 

 

Deze politieke strijd is een historische strijd. U als 

diaspora gemeenschap moet niet vergeten dat onze 

voorouders naar Suriname gekomen zijn met slechts 

een tas, een tas met spullen, durf en moed, dharma, 

hun taal en zonder geld. Met zweet en bloed hebben ze 

Suriname opgebouwd voor ons en we gaan met 

diezelfde strijd Suriname voor ons en voor de volgende generatie opbouwen. 

 

Vandaag de dag gaat het heel erg slecht met Suriname, we gaan diezelfde strijd van 

onze voorouders leveren om Suriname gezond en welvarend te maken. We gaan 

Suriname terug geven aan het volk, jullie als diaspora zijn erbij, we gaan het land niet 

in de steek laten. Met de strijd van de VHP, brengen we het land ook terug naar de 

diaspore gemeenschap. Verliest u de hoop niet. 

 

We gaan Suriname weer bloeiend en welvarend maken, 

we gaan dat samen doen. We gaan dat doen met één 

miljoen Surinamers, 550.000 in Suriname en 450.000 

Surinamers buiten Suriname, en hier in Nederland 

380.000. We hebben jullie allemaal hard nodig, we gaan 

het land Suriname vooruitbrengen waarbij jullie allemaal ook profijt van zullen 

hebben. 
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U als diaspora gemeenschap, uw 

familie, uw vrienden en een 

eenieder zullen gelukkig zijn, en 

dat jullie ook gelukkig gaan 

voelen. En Suriname is ook van 

de diaspora gemeenschap, jullie 

hebben onder zeer moeilijke 

omstandigheden in Suriname gewerkt en uiteindelijk moeten vertrekken. Ik ben 

bijzonder dankbaar dat jullie hier gekomen zijn en iets voor zichzelf hebben 

opgebouwd. 

 

Namens de VHP wil ik u bedanken voor de bijdrage die u voor 

de VHP heeft geleverd. Ik zie hier VHP’ers, allemaal personen, 

die in het verleden ouders of voorouders zijn geweest, die voor 

de VHP hebben gestreden. We zijn nu als VHP 70 jaar, dat we 

70 jaar bestaan is het aan jullie te danken, dankzij jullie bijdrage 

is de VHP groot geworden. 

 

VHP een oude partij maar met een jonge geest, een partij met nieuwe visie, de VHP is 

hoop en de toekomst van het land Suriname. De VHP voorzitter heeft opgeroepen om 

in elke gemeente een VHP kern op te zetten. 
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2.10 Jubileumboek 70 jaar VHP verkrijgbaar 

Op 16 januari 2019 vierde de Vooruitstrevende 

Hervormingspartij (VHP) haar 70-jarig bestaan. 

De markante momenten in de geschiedenis van 

de VHP zijn in het ‘Jubileumboek 70 jaar VHP’ 

vervat met als doel de samenleving meer kennis 

te verschaffen over de ontwikkelingen van één 

van de weinige partijen die zo een lange geschiedenis kent. 

De inhoud van het boek bestaat uit drie delen: het verleden, heden en de toekomst. 

Het eerste deel van het boek beschrijft de voorgeschiedenis van de partij. Besproken 

onderwerpen zijn onder andere de oprichting van de partij, het handelen van de partij 

tijdens de overname van de totale regeermacht door de militairen in 1980, de 

regeerverantwoordelijkheden van de partij van 1958 tot 1967 in drie verschillende 

kabinetten en de concrete bijdrage aan gerealiseerde projecten in verschillende 

districten. Denk hierbij aan openlegging van nieuwe landbouwarealen, 

projectuitvoering landsanering, Commewijneplan, etc. 

In het tweede gedeelte van het boek wordt onder 

andere ingegaan op de bijdrage van de partij aan 

de ontwikkelingen van de infrastructuur vanaf 

1947, het stimuleren van ondernemerschap en het 

buitenlands beleid. 

 

In het laatste deel komen onder andere de 

uitgangspunten van de partij, de ambities, de vijf 

programmalijnen van de partij als basis van het 

verkiezingsprogramma en uitdagingen bij het 

verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid in het 

jaar 2020 aan de orde.  
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Op 25 mei 2020 gaat de VHP voor een electoraal mandaat van minstens 28 zetels. De 

VHP kiest in zijn aanpak voor de waarden die de Surinaamse bevolking belangrijk 

vinden: de vrijheid jezelf te zijn, investeren in mensen, volop kansen krijgen, samen 

delen en denken aan de toekomst. De inzet van de partij voor een nieuwe 

regeerperiode omhelst geen valse beloftes, maar een geloofwaardige politiek. De VHP 

zal bewijzen dat politiek van vrijheid en verbondenheid de baas kan zijn boven 

politiek van verdeeldheid, uitsluiting en discriminatie want… 

Samen staan we sterker! 
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2.11 Geslaagde brainstormsessie VHP Nederland 

In het kader van de komende verkiezingen en 

wederopbouw van Suriname organiseerde VHP 

Nederland, in samenwerking met Professor 

Dewanand Mahadew, een co-creatie 

bijeenkomst gisteren, zaterdag 14 september 

2019. De opening van de co-creatie 

bijeenkomst werd verricht door mr. dr. 

Lachman Soedamah, voorzitter VHP Nederland. 

 

Het doel van de middag was om tastbare resultaten te verkrijgen voor het direct 

ondersteunen van de moederpartij. Met een aantal genodigden is een basis gelegd 

voor het op gang brengen van een proces om zoveel mogelijk Surinamers in 

diasporalanden te betrekken. 

 

De deelnemers kwamen goed voorbereid waarbij zij iets voor Suriname wensten te 

doen en ook van elkaar te leren. Ze hebben met veel enthousiasme in groepen aan drie 

thema’s gewerkt namelijk: het beïnvloeden van stemgedrag, campagnestrategie en 

wederopbouw van Suriname. 
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2.12 "Gewenste en ongewenste verbondenheid" en uitreiking oorkondes 

Op woensdag 25 september 2019 werd te 

Reeuwijk Nederland, door VHP Nederland 

een feestelijke en drukbezochte bijeenkomst 

gehouden waarbij de boekpresentatie 

'Gewenste en ongewenste verbondenheid' 

van mr. drs. Sekhar Bissesur centraal stond. 

 

Deze bijeenkomst werd ook gehouden in verband met de viering van 70 jaar VHP. In 

januari van dit jaar is deze verjaardag groots gevierd in Suriname en VHP Nederland 

heeft gemeend om het ook in Nederland te vieren. Een aantal VHP’ers is gehuldigd 

door VHP voorzitter Chan Santokhi met een oorkonde als blijk van waardering voor 

hun geweldige inzet voor de partij. 

 

VHP Nederland voorzitter Lachman 

Soedamah benadrukte het belang van 

ondersteuning van de moederpartij door de 

diaspora. De vele activiteiten die ontplooid 

werden door VHP Nederland zijn 

besproken. Voor meer informatie zie onze 

website: www.vhpnederland.nl, Facebook 

en/of LinkedIn. 

 

De boekpresentatie van mr. drs. Sekhar Bissesur stond centraal. Hij werd 

geïnterviewd door de heer Rabin Baldewsingh. De auteur beschrijft in zijn boek, 

getiteld "Gewenste en ongewenste verbondenheid", de wens, de noodzaak en het 

gevoel van verbondenheid. Maar ook de vijandigheid en het wantrouwen in die 

verbondenheid tussen Suriname en Nederland, tussen Surinaamse politieke partijen en 

vooral tussen Surinamers onderling. 

 



 pag. 23  VHP Nederland 

Hij beschrijft het onderwerp vanuit zijn politieke 

ervaringen als voorzitter van VHP Nederland 

gedurende een periode van bijna 15 jaar. 

Ondanks de vele rijkdommen, heerst er in het 

land nog steeds armoede. Een betere politieke, 

sociale en culturele focus op de bevordering van 

de nationale verbondenheid van alle Surinamers kan aanzienlijk bijdragen aan de 

verbetering van het welzijn in het land. 

 

Ook is met dit boek de discussie opgelaaid of VHP Nederland nu 30 jaar bestaat of 66 

jaar. Er is een document in dit boek waaruit blijkt dat 66 jaar geleden VHP Nederland 

in Amsterdam is opgericht. Anderen beweren dat de organisatie formeel 30 jaren 

bestaat. Dus genoeg reden om het boek aan te schaffen en te lezen.  

 

Volgens de schrijver heeft de Surinaamse politiek in de afgelopen 70 jaar (1949-2019) 

zich veelal gemanifesteerd in een sfeer van verdeeldheid en vijandigheid, met als 

resultaat de drie revoluties. De revolutie omschrijft hij als een door bepaalde groepen 

veroorzaakte onverwachte en versnelde of explosieve ontwikkeling in het land met 

vergaande gevolgen voor bestuur en politiek. Een dergelijke ontwikkeling kan 

gepaard gaan met geweld. 

 

De eerste revolutie, die hij de 'Bruma 

Revolutie' noemt, ging gepaard met 

felle acties en tegenacties tot de 

versnelde onafhankelijkheid van 

Suriname (1973-1975). Het gevolg 

was de exodus van vele Surinamers 

naar Nederland. De Surinaamse 

samenleving werd ontwricht. Vele 

familiebanden werden losgerukt. Deze voor Nederland ongewenste verbondenheid 

met Suriname werd beëindigd met het Verdrag betreffende de 

Ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname in 1975. 
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De tweede revolutie, de 'Bouterse 

Revolutie', begon in 1980 (25 februari 

beweging) met het in brand steken van het 

hoofdbureau van politie te Paramaribo. Een 

beetje vergelijkbaar met de Franse revolutie 

die op 14 juli 1789 begon met de 

bestorming van Bastille. De gevolgen van 

de tweede revolutie waren de val van de democratie, 8 december, avondklok en 

emigratie van intellectuelen en kaderleden naar Nederland. De tweede revolutie werd 

beëindigd met het 'Akkoord van Leonsberg' op 10 augustus 1987. 

 

De derde revolutie, de 'Brunswijk 

Revolutie', begon met de gijzeling van 

ongeveer 12 soldaten van het Nationaal 

Leger na een aanval op politiepost 

Albina (juli 1986). Daaropvolgend 

werden op 29 november 1986 vele 

marrons te marrondorp Moi Wana 

vermoord door soldaten van het nationaal leger. Er vond eveneens een exodus van 

vele marrons naar Frans-Guyana. De derde revolutie werd beëindigd met het 

'Akkoord van Kourou' op 21 juli 1989. 

 

Volgens de schrijver hebben de drie revoluties geleid tot vergaande politieke en 

sociaal-maatschappelijke veranderingen in de Surinaamse samenleving. Het is een 

proces van natievorming. In het boek is er ook aandacht besteed aan de drie coups in 

Suriname: de militaire coup, de kerstcoup en de kapitaalcoup van Atta Mungra. Ook 

beschrijft de auteur onderwerpen als: het kiesstelsel, dubbele nationaliteit, diaspora, 

de politieke macht van De Nationale Assemblee en het proces van de nationale 

eenheid in diversiteit. 

 

VHP Nederland mag terugzien op een geslaagde bijeenkomst. 
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2.13 Installatie Kern Zaanstreek 

Op vrijdag 27 september 2019 vond de installatie plaats van VHP Kern Zaanstreek 

Waterland door VHP voorzitter Chan Santokhi. Het bestuur van Zaanstreek Waterland 

bestaat uit mw. Shirley Dayala, dhr. Roël Dissels, dhr. Nishall Bhagai, dhr. Ulrich 

Wills en mw. Anita Sewsahai. Er werd een inleiding gehouden door Mr.Dr. Hugo 

Fernandes Mendez die het toejuichte dat de VHP daadwerkelijk een nationale partij is 

geworden. Een partij waarbij de komende verkiezingen terdege rekening moet worden 

gehouden. Voorzitter Santokhi informeerde het zeer geïnteresseerde publiek in een 

gedegen, inspirerende en gloedvol betoog over de politieke situatie in Suriname. 

Velen moedigden hem aan om op de ingeslagen weg door te gaan. De geslaagde 

avond die ook werd toegesproken door VHP Nederland voorzitter Lachman 

Soedamah werd informeel afgesloten door muzikale omlijsting van DJ Naldo, Oscar 

catering en zangeres Marianne Colli. 
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2.14 VHP sympathisanten in Nederland doneren Euro 20.000 

VHP Nederland heeft op 28 september 2019 bij de boekpresentatie 'CHAN' in 

Aalsmeer, Nederland € 20.000 overhandigd aan voorzitter Chan Santokhi voor de 

ondersteuning van de moederpartij VHP tijdens de komende verkiezingen in 

Suriname. Omdat verkiezingen geld kosten wenst de diaspora een bijdrage te leveren 

aan de wederopbouw van Suriname. Tussen nu en de komende verkiezingen zal VHP 

Nederland meer activiteiten organiseren in Nederland om financiële middelen op te 

halen voor de moederpartij. VHP NEDERLAND dankt een ieder die het mogelijk 

heeft gemaakt het bedrag van € 20.000 op te halen. Dit bedrag zal door de diaspora 

Foundation verdubbeld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15 Voorzitter Chan Santokhi bezoekt de Arya Samaj hindoetempel 

Arya Samaj Nederland (ASAN) is al ruim 45 jaar 

gevestigd in Den Haag en is de afgelopen decennia 

uitgegroeid tot een belangrijke organisatie in de 

Hindoe gemeenschap in de regio Den Haag. In de 

afgelopen jaren heeft ASAN haar bestaansrecht en 

waarde bewezen voor haar leden en voor de Hindoe 

gemeenschap door onder andere een belangrijke en 

significante bijdrage te leveren aan de multiculturele 

samenleving in Nederland en Suriname. Het ondersteunen van de mandirbouw Arya 

Dewaker in Suriname is één van de voorbeelden hiervan. 

 

 



 pag. 27  VHP Nederland 

Politiek, geloof en mandir komen samen om Dharma te versterken en de strijd te 

leveren tegen A-dharma. Dharma is de basis van het leven en houdt de maatschappij 

in stand. Bidden is een belangrijk onderdeel van het leven. Laten we met z'n allen 

bidden voor een beter Suriname en voldoende kracht om de strijd te kunnen leveren 

tegen A-dharma, aldus voorzitter Chan Santokhi. 
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2.16 Zesde Jagernath Lachmon Lezing: Het land van ooit of het land van 

nooit? 

Op 29 september hield Dr. Peter Meel in 

het Amsterdamse UP Office Building de 

zesde Jagernath Lachmon Lezing. Onder 

de titel ‘Het land van ooit of het land van 

nooit?’ sprak Meel, verbonden aan de 

Universiteit Leiden, over vertrouwen in de 

Surinaamse politiek. Hij constateerde dat 

dit vertrouwen gering is. Uit enquêteresultaten blijkt dat Surinamers veel meer 

vertrouwen hebben in religieuze organisaties, de rechtspraak en de media dan in 

politieke partijen, het parlement of de regering. Volgens hem is dit een zorgwekkende 

ontwikkeling. Het zegt iets over het disfunctioneren van een democratie als burgers 

afhaken en zich langer niet betrokken voelen bij de politiek. 

 

Meel zoekt de oorzaak van de 

heersende vertrouwenscrisis in de 

dominante positie van de politiek en 

het gebrek aan aandacht van politici 

voor de potenties van de civil society, 

ook wel het maatschappelijk 

middenveld genoemd. Civil society 

organisaties als vakbonden, 

werkgeversorganisaties en beroepsverenigingen, maar ook niet-gouvernementele 

organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van gender, milieu, mensenrechten, welzijn 

en cultuur, richten zich op het doordenken en oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken. Zij doen dit door burgers actief bij de besluitvorming hierover te 

betrekken en door een complementaire rol te vervullen ten opzichte van de politiek.  
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Hoewel zij dit op een professionele manier 

proberen te doen, beschouwen veel politici 

hen als luizen in de pels. Meel beoordeelt dit 

als een gemiste kans. Juist door civil society 

organisaties als partners te beschouwen en 

gebruik te maken van hun netwerken, 

deskundigheid en ideeën kan volgens hem de kloof tussen politici en burgers worden 

versmald en het politieke vertrouwen van burgers worden versterkt. 

 

De Jagernath Lachmon Lezing is een 

initiatief van VHP-Nederland en Meel greep 

de gelegenheid aan om de VHP op te roepen 

burgerparticipatie in Suriname te bevorderen. 

Hij pleitte voor de introductie van het vak 

burgerschapskunde in het middelbaar 

onderwijs. Leidende vragen tijdens de lessen zouden moeten zijn: wat is een burger, 

wat mag er van hem of haar worden verlangd en op welke wijze kan hij of zij 

bijdragen aan de ontwikkeling van het land?  

Behalve uit het overdragen van kennis diende burgerschapskunde volgens Meel te 

bestaan uit het trainen van debatvaardigheden en het volgen van maatschappelijke 

stages. Om het belang van het vak te onderstrepen, stelde hij voor om doelen behaald 

in het kader van burgerschapskunde vast te leggen in een burgerschapspaspoort. Had 

een leerling aan alle eindtermen voldaan, dan kon dit document gelden als een 

basiskwalificatie burgerschap. 

 

Om het vertrouwen in de politiek te 

herstellen, vroeg Meel ook om nadere actie 

op andere punten. Hij sprak zijn waardering 

uit voor de uitbouw van de VHP tot een 

Oranjebeweging, maar verklaarde dat deze 

beweging pas over een nationaal profiel zou 

beschikken als het VHP-bestuur, de VHP-

fractie en – als de partij deel ging uitmaken van de coalitie – de VHP-ministersploeg 
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een dwarsdoorsnede zouden vormen van de samenleving. Daarnaast zou de 

partijleiding er volgens Meel goed aan doen te beklemtonen dat het bedrijven van 

politiek een dienstbare opstelling en integer handelen veronderstelde. Hij stelde een 

integriteitscode voor, onder meer inhoudende de promotie van het DNA-lidmaatschap 

tot een voltijdse baan en het afzien van neveninkomsten voor de duur van dit 

lidmaatschap. Tenslotte deed Meel aanbevelingen voor een meer op de inhoud 

gerichte communicatie met de burger en voor een diasporabeleid dat op een 

realistische wijze in de ontwikkelingsvisie van de partij zou zijn ingebed. 

 

Meel betitelde Suriname als ‘het land van ooit’, mits politici op een meer 

fundamentele wijze zouden aansturen op het vergroten van het vertrouwen in de 

politiek en civil society organisaties daarbij actief zouden betrekken. Alleen door de 

burger centraal te stellen kon vertrouwen in de woorden van Meel fungeren als ‘de 

lijm die samenlevingen bij elkaar houdt, de brandstof die economieën laat draaien en 

het fundament waarop ontwikkelde democratieën rusten’. 

 

Na afloop van de lezing volgde er een toespraak van VHP-voorzitter Chan Santokhi 

en discussieerde een panel (bestaande uit Peter Meel, Chan Santohki, Theo Para en 

Kathleen Ferrier) met het goed opgekomen publiek.  
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2.17 VHP lanceert boek “CHAN, verandering, vooruitgang, veiligheid” 

Het allereerste boek waarin Chan Santokhi over zijn 

persoonlijke levenservaringen vertelt is inmiddels 

gelanceerd. De officiële presentatie van Chan is 

rond de 44e herdenkingsdag van de staatkundige 

onafhankelijkheid van Suriname. Het zal gratis 

beschikbaar komen voor jongeren en andere 

relaties. De schrijver is Dr. Ashwin Ramcharan, een 

jonge econoom die al in diverse landen heeft gewoond, bankier is geweest en onder 

meer gestudeerd heeft aan de Harvard University in USA. 

 

Een groep sympathisanten kreeg zaterdag van de VHP een voorproefje tijdens een 

'soft launch' in Aalsmeer, Nederland. Een veiling van de eerste exemplaren bracht 

daarbij ruim 15.000 euro op. Het boek Chan gaat over hoop en vertrouwen. 'Chan' 

gaat volgens een VHP-persbericht over een persoon die heeft bewezen hoop en 

vertrouwen niet te misbruiken. Hij vertelt: geeft u mij vertrouwen en samen bouwen 

we aan een mooie toekomst. 

 

In verband met de officiële launch heeft Santokhi een speciale commissie binnen de 

VHP geïnstalleerd ter voorbereiding van enkele activiteiten. Voorlees-sessies voor 

scholieren en aanbiedingen aan bibliotheken zijn enkele van de geplande activiteiten. 

"Ik ben zeer blij dat ik in dit boek mijn persoonlijk verhaal heb kunnen doen. De rode 

draad is voor mij doorzettingsvermogen en opkomen tegen onrecht. Dat is wat mij 

drijft in de politiek," zegt Santokhi. 

 

Het boek Chan is volgens de VHP een donatie van een leergierige jonge Surinamer uit 

Nickerie, wonende in Nederland die hunkerend naar onderwijs en leergierigheid 

tonende de wijze lessen van Chan wilde horen. Hij interviewt Chan door drie keer te 

reizen naar Suriname en tot diep in de nacht met hem te praten. Het vraaggesprek 

heeft als opbrengst: "topverhalen over 8 december, leiderschap, jeugd, maar ook 

mooie teksten van oud-president R.R. Venetiaan". 
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2.18 Trainingsprogramma: Train de Trainer voor VHP door Prof. Dewanand  

Op 16 en 17 oktober jl. heeft professor Dewanand Mahadew 

een succesvol training verzorgd aan 50 VHP’érs waaronder 

ook deelnemers met een managementfunctie zoals LCT, 

District campagnecoördinatoren, hoofdbestuursleden, DNA 

leden etc. Na de training zijn de deelnemers in staat om 

campagnevoerders te trainen middels een programma van 

een dag. Er zullen dagen geagendeerd worden voor paralleltrainingen in alle 

districten. Uitgaande van 30 trainers en 25 deelnemers per groep kunnen 750 mensen 

per dag worden getraind. 

 

Het doel van de training is om de deelnemers kennis en 

vaardigheden te leren die ze o.a. kunnen toepassen bij het 

voeren van campagne. Denk hierbij aan het beïnvloeden 

van stemgedrag van kiezers en middelen die hieraan 

effectief bijdragen (massameetings, massamedia, online 

campaigns/social media, “Meet the People”). 

Tijdens de training is er ook uitgebreid aandacht besteed aan o.a. de slogan van de 

partij, de kernboodschap, organisatie en structuur, de toekomstige visie van de VHP 

en hoe de partij bij het verkrijgen van regeermacht in 2020 verder kan werken aan 

wederopbouw van Suriname. 

 

Op 18 oktober tijdens de kick off van de landelijke VHP ressort bijeenkomst in Nieuw 

Nickerie heeft voorzitter Chan Santokhi zijn dank uitgesproken naar prof. Dewanand 

Mahadew voor zijn bijzondere inzet.  
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3. Conclusie 

Voor VHP wordt 2020 een spannend en 

uitdagend jaar, natuurlijk vanwege de 

verkiezingen op 25 mei 2020, maar ook de 

weg hiernaartoe. Deze verkiezing is van 

groot belang voor de toekomst van 

Suriname. De VHP vindt de inbreng van 

Surinamers in Nederland belangrijk bij de verdere ontwikkeling van Suriname.  

VHP Nederland streeft dan ook in 2020 op een intensievere samenwerking met u 

allen. De partij roept alle rechtgeaarde Surinamers in Nederland op om een bijdrage te 

leveren aan de verkiezingswinst op 25 mei aanstaande. Het is nu meer dan ooit 

noodzakelijk om onze krachten te bundelen om het land Suriname te redden. 

Graag benadert VHP Nederland u met de vraag of u bereid bent hieraan bij te dragen 

in Nederland of de partij in Suriname te ondersteunen. Zo ja, dan vragen wij u 

onderstaande gegevens aan ons terug te mailen naar secretariaat@vhpnederland.nl: 

1) E-mail:…………………… 

2) Naam:……………………. 

3) Adres:……………………. 

4) Telefoonnummer:…………… 

5) Wilt u uw bijdrage leveren in Suriname of in Nederland? 

Mocht u willen bijdragen in Suriname, het verzoek om 

aan te geven welke periode u hiervoor beschikbaar bent.  

Suriname heeft u nodig! 

Opo kondreman un' opo! Sranangron e kari un, Wans' 

ope tata komopo, Wi mu' seti kondre bun, Strey de f' 

strey, Wi no sa frede, Gado de wi fesiman, Eri libi te na 

dede, Wi sa feti gi Sranan.   

VHP Nederland dankt u voor uw inzet in het jaar 2019 

en vooral voor uw vertrouwen in de partij. Wij wensen u 

dan ook een gelukkig Nieuwjaar 2020 toe! 


