
Waarom dit boek over Chan? 

Met uw stem kiest u voor een bepaald persoon, om namens u te regeren, waarbij u ervan 

overtuigd bent dat deze persoon geschikt is en zal doen wat hij/zij belooft tijdens 

verkiezingscampagnes. Echter de personen die u tot nu toe heeft gekozen, als volksvertegen- 

woordigers, hebben uw stem misbruikt. Eenmaal gekozen zijn ze u vergeten en bent u teleur- 

gesteld. 

Daarom dit boek. Dit boek gaat over hoop en vertrouwen. Dit boek gaat over een persoon die 

heeft bewezen uw hoop en vertrouwen niet te misbruiken. Hij is de voorzitter van de 

Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), Chandrikapersad Santokhi, Chan! 

Chan is een bekende Surinaamse politicus, maar bent u zich ook bewust van zijn jarenlange 

staat van dienst en zelfdiscipline? Weet u wat zijn maatschappij- en ontwikkelingsvisie voor 

Suriname en voor u is? Er zijn vast nog veel meer zaken die wij nog niet weten van Chan. De 

uiteindelijke vraag is natuurlijk hoe hij van plan is Suriname uit de penarie te helpen. Hoe 

gaat Chan Suriname redden? 

Suriname staat al aan de rand van de afgrond, een totaal faillissement loert om de hoek, de 

waardevermindering van uw geld is een dagelijkse een feit. 

Het is vijf voor twaalf. De tijd dringt nu. De vraag is: Hoe gaat u Chan de taak toevertrouwen 

om Suriname te redden? 
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Voorwoord 

Waarom dit boek over Chan? Om deze vraag te beantwoorden is het van belang om 
even een stap terug te doen en kort stil te staan bij de realiteit waarin u zich als 
Surinamer bevindt. 

In Suriname kennen we een representatieve of indirecte democratie. Dit is een 
regeringsvorm waarbij het volk een aantal personen kiest die namens het volk het 
land besturen. Het is heel belangrijk om dit concept goed te begrijpen. 

Bij een directe democratie zou het volk zelf het land besturen, maar in Suriname 
doet de persoon die u heeft gekozen het namens u. Met andere woorden, met uw 
stem kiest u voor een bepaald persoon, om namens u te regeren, waarbij u ervan 
overtuigd bent dat de gekozen persoon geschikt is en zal doen wat hij/zij beloofd 
tijdens de verkiezingscampagne. Heeft u zich in het verleden vergist in wie u uw 
stem heeft toevertrouwd? Als uw antwoord “Ja” is op de voorgaande vraag, dan 
zijn de volgende vragen belangrijk: hoe voorkomt u weer zo een inschattingsfout, 
hoe moet u de juiste man of vrouw selecteren, waar moet u op letten? Wat maakt 
iemand geschikt om uw stem te verdienen? Zo een persoon zou eerlijk moeten zijn 
en zou u moeten begrijpen. Wanneer begrijpt iemand u? Als hij/zij de tijd en moeite 
neemt om naar u te luisteren en met u in gesprek gaat om met u van gedachten te 
wisselen. De persoon moet in staat zijn zich in te leven, in uw persoonlijke situatie, 
als alleenstaande of met gezin, in uw huishouden. De persoon moet zich verdiepen 
in de belangrijkste onderwerpen waar er aandacht voor moet komen. Om het 
allemaal goed  te  begrijpen  moet  de  volksvertegenwoordiger  een  bepaald 
intelligentie niveau hebben en goed kunnen observeren, want niet alles kan men in 
woorden uitdrukken. Uw kandidaat moet in staat zijn u de juiste vragen te stellen. 
De vertegenwoordiger moet een eerlijk persoon zijn,  voorbeeldig  in  gedrag,  vrij 
van reputatiesmet, en kwaliteiten bezitten om zich boven polariserende, mogelijk 
etnische discussies, te verheffen. Om u goed te vertegenwoordigen moet de juiste 
vorming, opleiding en ervaring gecombineerd worden met een sterk en evenwichtig 
karakter om constructief te samen te werken. Dat is wat u al jaren wilt. En precies 
hier wringt de schoen. Er zijn niet veel personen die de juiste vaardigheden en 
vorming hebben om u te vertegenwoordigen als bestuurder van het land. 
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Daarom dit boek. Dit boek gaat over een persoon die heeft bewezen aan dit alles 
wel te kunnen voldoen. Hij is bekwaam om u te vertegenwoordigen, hij kan zich 
meten aan iedere kundige leider of staatsman, hij heeft een heldere visie en de 
kwaliteiten om deze visie uit te voeren. Hij is de voorzitter van de Vooruitstrevende 
Hervormings Partij (VHP), Chandrikapersad Santokhi, Chan! 

U kent hem allemaal, maar bent u zich ook bewust van zijn jarenlange staat van 
dienst en zelfdiscipline? Weet u wat zijn maatschappij- en ontwikkelingsvisie voor 
Suriname en voor u is? Er zijn vast nog veel meer zaken die u nog niet weet van 
Chan. 
Om een helder beeld te kunnen geven van zijn vorming als mens en zijn 
professionele kwaliteiten, zijn ervaringen als zoon, vader, vriend, politie officier, 
minister van Justitie en Politie, voorzitter van de VHP en volksvertegenwoordiger, 
heb ik dit boek geschreven. In dit boek staan er vragen die ik direct stel aan Chan 
met als doel om zijn manier van denken en zijn persoonlijke ideeën vooral wat 
betreft zijn  ontwikkelingsvisie  voor  het  land,  met  u  als  lezer  te  delen.  De 
uiteindelijke vraag is natuurlijk hoe hij van plan is Suriname uit de  penarie  te 
helpen. Kan Chan, Suriname redden? 

Chan heeft tot nu toe bewezen te staan voor integer en bindend leiderschap. Chan 
verdiept zich in de issues van de Surinamer door onder andere tijdens de Meet-the- 
People sessies, direct met Surinamers in gesprek te gaan, aandachtig te luisteren en 
te analyseren om vervolgens met intelligente voorstellen te komen voor 
oplossingen. Chan staat voor vernieuwing, frisheid van denken en verstandige 
transformatie van de Surinaamse samenleving. De VHP is zeker geen etnische partij 
meer, bij hen is iedereen welkom, de partij staat open voor alle groepen in de 
samenleving, er is een Orange movement ontstaan die als een wervelwind door 
Suriname raast om bewustheid te creëren. Onder zijn leiderschap zou de 
transformatie van Suriname plaats kunnen vinden van een ontwikkelingsland naar 
een ontwikkeld land. 

Het is van uiterst groot belang dat u uw stem toevertrouwd aan iemand met een 
evenwichtige achtergrond en profiel (u kunt het Curriculum  Vitae  van  Chan 
naslaan, het is toegevoegd als eerste bijlage in dit boek). Alleen zo een persoon is in 
staat u op de juiste manier te vertegenwoordigen, zodat u mee kunt doen in de 
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samenleving en zo meetelt in de grotere wereld van vandaag. Zodat uw kinderen, 
vrienden en de samenleving waar u deel van uitmaakt vooruit gaat en op een 
gebalanceerde manier groeit op de belangrijkste vlakken. Uw vertegenwoordiger 
dient ervoor zorg te dragen dat er een stabiele situatie ontstaat in het land waar u 
woont, zodat u uw toekomst kunt plannen, zonder het risico dat uw spaargeld van 
de een op de andere dag in waarde halveert, zodat u verzekerd bent van goede 
gezondheidszorg en uw kinderen goed onderwijs kunnen genieten. 

In Suriname is men de afgelopen decennia van stabiliteit naar radeloosheid gegaan. 
Suriname was voor de onafhankelijk in 1975 nog gecategoriseerd als een van de 
rijkere landen  ter  wereld.  De  Surinaamse  gulden  was  rond  1975,  toen  de 
onafhankelijkheid plaatsvond, meer waard dan de Nederlandse gulden. Velen van 
de huidige generatie Surinamers zullen dit niet geloven, maar toch was het ooit zo. 
Waar is het sindsdien dan mis gegaan? Dit onderwerp verdient verdere aandacht en 
is interessante materie voor een ander boek. 

Suriname heeft de afgelopen decennia onvoldoende daadkrachtige personen in de 
regering gehad.  Sommige  volksvertegenwoordigers  hebben  veel  verzaakt.  Ze 
hebben de behoefte van het volk niet op een goede manier vertegenwoordigd en 
zijn onbekwaam gebleken. Hun ware aard is keer op keer naar boven gekomen. Zij 
hebben onverstandige beslissingen genomen, ondoordachte begroting en 
monetaire politiek gevoerd, onbegrepen ideologieën  gecombineerd  met  rancune 
en zo het volk op meerdere vlakken compleet verarmd. Het resultaat is dat er 
complete instabiliteit is ontstaan in de samenleving. Criminaliteit en drugsexport 
vanuit Suriname staan op een historisch hoogtepunt. De samenleving wordt steeds 
verder sociaal maatschappelijk uitgehold. In het internationaal betalingsverkeer 
heeft Suriname moeite om vlot mee te doen want de Surinaamse geldstromen staan 
onder het vergrootglas van internationale financiële en justitiële controlediensten. 
En de huidige regering blijft geld bijdrukken en uitgeven waardoor uw spaargeld 
verder in waarde verminderd. Dit geheel verslechtert het toekomstig perspectief nog 
meer, van de volgende generatie Surinamers, uw kinderen. Immers zij krijgen  de 
rekening in de toekomst gepresenteerd. 

Suriname staat al aan de rand van de afgrond, een totaal faillissement loert om de 
hoek, de waardevermindering van uw geld lijkt een kwestie van tijd. Kijkt u maar 
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naar de andere Zuid-Amerikaanse landen, Venezuela, Argentinië, landen in Afrika, 
Zimbabwe, en u weet dat het geen overdreven scenario is. 

Het is vijf voor twaalf. De tijd dringt. De vraag is: Hoe gaat u Chan de taak 
toevertrouwen om Suriname te redden?

Toevoeging op 21 april 2020

Het is vandaag ongeveer 4 weken geleden dat ook Suriname op slot zit vanwege 
het Corona Virus dat de wereld teistert. En ook voor Suriname betekent het dat 
er moeilijkere tijden aankomen. De economische en sociaal maatschappelijk 
klappen zullen flink pijn doen. Toerisme naar Suriname is compleet tot stilstand 
gekomen. Export van groente en fruit is niet meer mogelijk. De prijs van olie is 
flink gedaald. De Surinaamse ondernemer is radeloos. De Surinaamse banken 
lijken incapabel om de ondernemers te helpen. Het aantal faillisementen kan 
alleen maar toenemen. De werknemer vreest zijn baan. Gezinsinkomens komen 
in gevaar. De werkloosheid kan toenemen. De zwaksten gaan het zwaarst geraakt 
worden. De waarde van de SRD daalt iedere dag. Uw salaris wordt iedere dag 
minder waard. Suriname stond er al heel slecht voor. De huidige regering heeft 
de staatskas en het land uitgemolken nog voor Corona. En het lenen lijkt niet op 
te houden. De put wordt met de dag dieper waarin deze regering het land laat 
vallen. De toekomst van uw kinderen hebben ze verkwanseld. Als u net als de 
Venezuelanen de fout maakt om de verkeerde leider te kiezen dan kunt u er 
zeker van zijn dat u kiest voor dezelfde armoede als Venezuela. Een ding is 
duidelijk: de huidige regering blijft geld lenen op naam van uw kinderen. Het is 
vooral de volgende generatie die de schulden zal moeten aflossen. Als u dit 
allemaal niet meer wil dan is dit uw kans om te kiezen voor betere leiding van het 
land. Wat gaat u stemmen? Kiest u voor meer armoede of gaat u Suriname 
redden? Neemt u de toekomst van uw kinderen serieus of wilt u blijven genieten 
van sensationele, incapabele leiders die u iedere keer misleiden. 

Uw stem heeft nog nooit, in de geschiedenis van de Surinaamse democratie, 
zoveel waarde gehad. De hoop is gevestigd op uw wijsheid, uw moed, uw streven 
om het leven te kunnen plannen als Surinamer, uw inzet om een goede toekomst 
voor uw kinderen veilig te stellen en dus uw wil om Suriname te redden!

Laten we Suriname nu echt een keer redden!

Dr. Ashwin Ramcharan 
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Dankwoord 

Dank aan het complete team dat heeft geholpen dit boek tot stand te brengen. Jullie 
weten wie jullie zijn. Ik noem bewust geen namen uit respect voor jullie privacy. 
Goede dingen komen tot stand in teamverband, zo ook dit boek. Met dit boek eren 
we de juiste Surinaamse leiders. Het is geen sensationeel boek, maar juist een boek 
dat u aan het denken wil zetten. Daar waar u het niet eens bent, is het van belang dat 
u dit kenbaar maakt. Laat uw stem horen en laat uw stem van waarde zijn.

Mijn dank aan voormalig president Venetiaan, voor zijn waardevolle bijdrage aan dit 
boek. Het is een ware eer geweest, voor mij als geboren Surinamer, een voormalig 
president en in het bijzonder hem te mogen betrekken bij de totstandkoming van dit 
boek. Ik ben hem zeer erkentelijk voor de goede gesprekken die wij met elkaar 
hebben gehad en zijn geduld bij het beantwoorden van de vragen die ik had. 

Tot slot ook aan voorzitter Chan: veel dank voor uw vertrouwen, tijd en partnership. 
Ik hoop en vertrouw erop dat wij samen nog veel positiefs voor Suriname kunnen 
doen. Ik heb gedurende het proces, bij de totstandkoming van dit boek, tijdens de 
directe en indirecte interacties met u en uw team, veel geleerd over een reeks aan 
onderwerpen. En ik hoop dat de lezers zo ook veel zullen leren van dit boek. Nu ik u 
beter ken, durf ik te stellen dat uw persoonlijkheid en vaardigheden als sterke 
staatsman, een voorbeeld zullen zijn voor veel Surinamers. Ik hoop dat u nog vele 
jaren kunt blijven inspireren en dat ook de twijfelaars, sarcasten, de cynici, en 
tegenstanders zullen inzien dat het niet gaat om alleen Chan, maar dat het gaat om 
het redden van Suriname, samen redden! 

Dr. Ashwin Ramcharan 
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Introductie 
 

Het is een avond waarop Sinterklaas z’n intocht doet in Den Haag, Nederland elk jaar 
weer een groot spektakel met veel discussie. Het is koud in december en ik rijd Den 
Haag in om terecht te komen in een enorme file, allemaal door de Sinterklaas- 
happening. Het is de avond waarop ik Chan Santokhi, voorzitter van de VHP 
(Vooruitstrevende Hervormings Partij) en naar mijn mening een waardige kandidaat 
voor het Presidentschap van de Republiek Suriname voor de verkiezing van 2020, mag 
interviewen voor een boek dat we samen in gedachten hadden. Ik besef op dat 
moment dat ik het niet red om op tijd te zijn voor het geplande interview. Ik pak de 
telefoon, voel me ongemakkelijk dat ik laat zal zijn, maar geef keurig door dat ik 
vertraagd ben. In de file stilstaand pak ik de vragenlijst er nog eens bij. 

 
Ik had het weken geleden per e-mail naar Chan opgestuurd. Hij vond de vragen 
verfrissend. Ik herinner me hoe het idee is ontstaan om het boek te schrijven. 

 
In een gesprek met Chan, misschien ongeveer 15 jaar geleden, heb ik me laten 
ontvallen dat ik graag een boek over hem zou willen schrijven. Toen ik hem jaren 
erna tijdens een etentje in Den Haag sprak, zei hij met een smile; “Ashwin volgens mij 
zouden we samenwerken aan een boek”. Ik zei; “Dat is waar!”. Op weg naar huis, na 
het etentje, besloot ik dat ik mijn belofte zou nakomen. Mensen die me kennen 
weten dat ik mijn beloften altijd nakom. En dit keer moest ik het ook doen, want ik 
besefte dat Chan veel ervaringen te delen had en dat dit een unieke kans was om zijn 
persoonlijk verhaal te delen met iedereen die geïnteresseerd zou zijn. Van insiders 
heb ik vernomen dat Chan regelmatig motivatie lessen geeft op scholen en dat hij 
zich makkelijk voelt onder jongeren. Andere hebben het weer over trots over Chan 
als de fractieleider van de grootste oppositiegroep in het Surinaamse parlement, de 
Nationale Assemblee (DNA). Chan is al acht jaar voorzitter van de VHP. Wij kennen 
Chan als een integere, voorbeeldige en toegewijde leider. 

 
Als bedrijfskundige, ben ik altijd geïnteresseerd in leiders, leiderschap en leiderschap 
stijlen. De biografieën en het leven van Fidel Castro, Reagan, El Che, Wim Kok, Ruud 
Lubbers, Gorbatsjov, Mandela, Nehru en Gandhi, Jinnah van Pakistan, Lee Kwan Yew 
van Singapore, Deng Xiaoping, oud-premier van China, en zo nog veel meer leiders, 
hebben allemaal mijn interesse. Leerzaam, allemaal mooie verhalen over het leven 
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van leiders die hun land hebben gediend, zich patriottisch hebben opgesteld, grote 
persoonlijke offers hebben gebracht. Fascinerende intriges, diplomatieke en soms 
ook ondiplomatieke oplossingen, politieke en persoonlijke tegenslagen, kortom 
allemaal inspirerende situaties die keer op keer weer aantonen dat wij mensen tot 
veel goede dingen in staat zijn. 

 
Chan had al vroeg in mijn leven indruk gemaakt op mij. Als vriend van de familie 
ontving hij ons hartelijk op zijn kantoor als politiecommissaris. Ik mocht alle vragen 
stellen die ik had, en hij was oprecht geïnteresseerd in wat je deed. Hij maakte ook 
altijd de opmerking; “Ok, als je afgestudeerd bent, kom dan terug om het land op te 
bouwen, Suriname heeft mensen als jullie nodig!”. Het verbaasde me niets dat hij 
later Minister van Justitie en Politie werd. Ook toen hebben we vaak contact gehad 
en met elkaar gesproken. Hij stond open voor frisse ideeën en hij leek in staat 
generatieverschillen eenvoudig en effectief te overbruggen. 

 
Op basis van al deze observaties herkende ik bepaalde patronen in het gedrag van 
Chan, als leider, die de Surinaamse uitdaging aandurfde, hij begreep de mensen, het 
land en ik was onder indruk hoe hij bruggen kon bouwen tussen etnische groepen. 
Hij kreeg dingen gedaan die andere niet voor elkaar kregen. Ik heb een zwak voor 
mensen die operationeel sterk zijn. In mijn wereld zijn dergelijk mensen hun gewicht 
in goud waard. Denken is goed, maar vooral ook doen. 

 
Chan gaf mij hoop dat er nog bekwame en doelgerichte politici waren in Suriname 
die het land nog zouden kunnen opbouwen. Toen ik in 1985 naar Nederland kwam 
was mijn doel helder: afstuderen en teruggaan. Maar ik ben in Nederland blijven 
wonen en heb daar geen spijt van. Wel ben ik mensen blijven benijden die terug zijn 
gegaan naar Suriname, na hun studie of later in hun leven. 

 
Vele gezinnen zijn gescheiden door de economische verloedering na 1982. Ons gezin 
was er een van. Voor de toekomst van de kinderen kwam de vrouw naar Nederland. 
De man bleef achter en wilde niet in het koude kikkerland komen. In Nederland 
aarden, daar keek men tegenop. Vooral na 1982, en ook in de afgelopen decennia, 
zijn veel  Surinamers  naar  Nederland  vertrokken,  om  allerlei  redenen  en  in 
verschillende golven van massa immigratie. 
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Men is afgereisd naar Nederland om te studeren om daarna weer terug te keren naar 
hun land. Ik weet van Chan dat ook hij tijdelijk heeft gestudeerd in Nederland. 

Terwijl anderen zijn blijven wonen in Nederland is hij teruggekeerd naar Suriname 
om zich te vestigen en daar een carrière op te bouwen. Deze Surinaamse patriotten 
zijn een bijzondere groep Surinamers. Door dik en dun zijn ze blijven wonen in het 
land, en zich blijven inzetten voor het land. Hun liefde voor Suriname is een 
bijzondere. Het is fascinerend om te zien wat hun drijfveer is om terug te keren naar 
Suriname. En daarom lijkt het mij een goed om hiermee het interview te beginnen. 

Ik heb gekozen voor een vraag en antwoord model om dit boek vorm te geven. Een 
socratische manier, ik noem het eenvoudig “de ondro-bon stijl”. Toen ik Chan over 
deze benadering vertelde was hij meteen akkoord. De vertelstijl van Chan is zoveel 
mogelijk behouden. De emoties zitten in de de stijl, voor de lezer om te voelen. Chan 
is op zijn best als hij een op een met je zit, en je hem alles kunt vragen. En dit heb ik 
gedaan. Ik hoop dat zij die het boek zullen lezen, zittend of liggend onder een boom, 
zullen begrijpen wat ik bedoel. 

Voordat ik de gesprekken met Chan beschrijf, lijkt met mij goed om een korte 
biografie van Chan met u te delen. 
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Biografie van Chan 
 

De heer Chandrikapersad Santokhi – sedert 2011, Voorzitter van de politieke partij 
van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) – is op 3 februari 1959 geboren in 
Lelydorp, in het district Wanica van de Republiek Suriname. 

 
Na gekozen te zijn in 2010 als lid van de Nationale Assemblee (DNA) van de Republiek 
Suriname, fungeert hij vanaf 2015 als herkozen parlementariër voor een tweede 
termijn. 

 
Op 19-jarige leeftijd schreef hij zich in voor de Nederlandse Politie Academie in 
Apeldoorn, Nederland. Na zijn afstuderen aan de Politie Academie keerde hij in 1982 
terug naar Suriname, in een periode waarin vele Surinamers hun toevlucht zochten in 
het buitenland vanwege de toen heersende militaire dictatuur en de december- 
moorden van 1982 van zestien vooraanstaande Surinamers. 

 
Voor de heer Chan Santokhi was echter zijn land dienen belangrijk en hij kwam in 
dienst bij de Surinaamse politie, waar hij met toewijding en integriteit in verschillende 
posities, capaciteiten en rangen diende. Tijdens zijn 27 dienstjaren heeft hij 
deelgenomen aan  meer  dan  100  regionale  en  internationale  conferenties, 
bijeenkomsten, opleidingsprogramma’s en evenementen. 

 
Vanaf 1995 was de heer Santokhi de belangrijkste vertegenwoordiger van Suriname 
voor de Inter-American Drug Commission (CICAD) en heeft in die hoedanigheid 
regelmatig deelgenomen aan CICAD bijeenkomsten. 

 
Van 2005–2010 heeft de heer Santokhi met alle distinctie gediend als minister van 
Justitie en Politie voor de Staat Suriname. Als gevolg voor de bijzondere waardering 
voor zijn werk, werd hij in juli 2010, door de president van de Republiek Suriname, 
Runaldo Venetiaan, benoemd tot Grootofficier in de Ere Orde van de Gele Ster, als 
waardering voor zijn werk. 

 
In mei 2010 werd hij gekozen als DNA lid voor de VHP. In juli 2010 werd hij door de 
VHP voorgedragen als kandidaat voor het presidentschap van de Republiek Suriname. 
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In november 2009 werd de heer Santokhi gekozen als Ondervoorzitter van de Inter- 
Amerikaanse Drugs Commissie, CICAD, in welke positie hij een waardevolle bijdrage 
heeft geleverd aan de operaties van CICAD. In december 2010 werd hij unaniem 
gekozen als Voorzitter van de CICAD voor de periode 2010–2011. 

 
Als Parlementslid heeft de heer Santokhi in de periode 2010–2013 deelgenomen aan 
verschillende conferenties zoals onder meer de Wereld Handels Organisatie (WTO) 
conferentie in Genève, de Inter-Parlementaire Unie conferentie (IPU) in Zwitserland, 
de PARLATINO-veiligheidsconferentie in Columbia en Ecuador. 

 
Door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) werd de heer Santokhi als expert 
geselecteerd voor de periode 2012–2013 om toekomstscenario’s te ontwerpen voor 
politieke leiders van het Westelijk Halfrond, voor een uit te voeren anti-drugsbeleid. 

 
Op uitnodiging van de Volksrepubliek China heeft de heer Santokhi in 2017, als lid 
van de Commissie Buitenlandse Zaken van DNA en deel uitmakende van een DNA 
delegatie, een bezoek gebracht aan China in het kader van een breed dialoog met 
overheidsfunctionarissen. 

 
In december 2018 is de heer Santokhi als Voorzitter van de VHP, op uitnodiging van 
de ‘International Department of the Central Committee of the Communist Party of 
China (CPC)’ met een VHP-jongerendelegatie afgereisd naar China. Dit bezoek aan 
China was in het kader van een bredere betrokkenheid van buitenlandse partners 
voor duurzame ontwikkeling van Suriname. 

 
De heer Santokhi heeft op uitnodiging van de Indiase regering, in zijn hoedanigheid 
als Voorzitter van de VHP, tevens leider van de VHP-Fractie in de Nationale Assemblee 
van Suriname, en samen met overige VHP DNA leden, geparticipeerd in de Pravasi 
Bharatiya Divas conferentie van januari 2019. De Bharatiya Divas conferentie is India’s 
jaarlijkse herdenking voor erkenning van de bijdrage die de Indiase diaspora levert 
aan de ontwikkeling van India. Tegelijkertijd hebben de VHP DNA leden ook 
geparticipeerd in een PIO conferentie (Personen van Indiase afkomst). Het doel was 
om, als diaspora parlementariërs, ervaringen met elkaar uit te wisselen en te delen . 

 
In maart 2019 is de heer Santokhi, op uitnodiging van Transparency Institute Guyana 
Incorporation (TIGI) – een onderdeel van Transparency International, een organisatie 
die zich inzet voor de wereldwijde bestrijding van corruptie – afgereisd naar Guyana 
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voor een keynote presentatie over de bestrijding van corruptie en goed gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen middels open, transparante en verantwoordelijke samen- 
levingen met gespecialiseerde en onafhankelijke instituten. 

In juni 2019, heeft de heer Santokhi, deel uitmakende van een DNA delegatie, 
geparticipeerd in een vergadering van de Inter-Parlementaire Unie (IPU) in Geneve, 
Zwitserland. Het doel was onder meer het bespreken en bediscussieren van inter- 
nationale beginselen ter ondersteuning van Parlementaire Mensenrechtencommissies 
en de betrokkenheid van parlementen bij het werk van de mensenrechten- 
mechanismen van de Verenigde Naties. 

Eerdere erkentelijkheden betoond aan 
de heer Chan Santokhi 

De heer Santokhi heeft eerder in Nederland de Kenniskring Nederland-Suriname 
award (2011) en de Mahatma Gandhi award (2012) ontvangen van Stichting Hum Hai 
Hindustani. Beide awards zijn uitgereikt vanwege de bijzondere aandacht die  hij 
geeft aan de Surinaamse diaspora en bij het ontwikkelen van een diasporabeleid. 

In 2014 heeft de heer Santokhi de “GOPIO Award” ontvangen van ‘The Global 
Organization of People of Indian Origin’ (GOPIO) in verband met het 25 jarig bestaan 
van de organisatie en eveneens als erkenning voor zijn bijzondere dienstbaarheid en 
ondersteuning aan de Indiase diaspora. 

De ‘Diaspora Oorkonde 2016’ welke in de Schaperkamer in het gebouw van de 
Tweede Kamer in Den Haag, Nederland is uitgereikt aan de heer Chan Santokhi als 
Voorzitter VHP  is  onder  meer  voor  zijn  zeer  actieve  betrokkenheid  bij  de 
verbroedering van de Surinaamse gemeenschap en van de Surinamers in diaspora, 
alsook zijn uitgesproken mening over de toekomstige ontwikkeling van het diaspora- 
beleid en het actief betrekken van de Surinaamse diaspora bij de ontwikkeling van 
Suriname. 

De heer Santokhi, als gekozen lid van de Nationale Assemblee voor twee opéén- 
volgende termijnen, houdt zich thans voltijds bezig met beleidsontwikkeling en 
parlementaire strategieën in het belang van Suriname. 
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Als Voorzitter van de politieke partij VHP heeft hij de politieke leiding van de Partij 
op zich en is actief betrokken bij de vernieuwings- en transformatieprocessen (van de 
Partij) – intern en extern – met daarbij als leidend perspectief een langere termijn 
visie. 
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Vriendschap 

“Sluit niet snel vriendschap, maar blijf een eenmaal 

gesloten vriendschap altijd trouw” 

– Socrates, Grieks Filosoof (469 v. C–399)

Auteur: Wat is de rol van vriendschap in uw leven? 

Chan: Vriendschap is bijzonder belangrijk in het leven van een mens. Ik denk dat 

geen enkel mens op zichzelf staat en alleen kan leven. Een mens heeft behoefte 
aan contact, aan genegenheid, aan liefde en communicatie. Dus je zult vriend- 
schappen moeten hebben. Uiteraard heb je verschillende typen vriendschappen. 
De eerste vriendschapsrelatie vormt zich thuis, tijdens je opvoeding. Je ouders 
zijn je eerste vrienden. Soms heb je trouwe vrienden uit je familieband, 
bijvoorbeeld een broer kan een vriend zijn, of je zus is een goeie vriend. Andere 
vriendschappen beginnen op het moment dat je naar school begint te gaan. Dan 
leer je nieuwe mensen kennen en ontstaan er relaties met je familieomgeving, 
vriendschappelijke relaties of studie relaties. Je trekt dan bijvoorbeeld op met 
verschillende medestudenten. Je doet van alles samen, huiswerkopdrachten, 
werkgroepen, tentamens. En dat kan groeien tot langdurige vriendschappen. Ik 
heb inderdaad  in  mijn  jeugd  veel  vriendschappelijke  relaties  gehad met 
studievrienden en met buurtgenoten. Persoonlijk ging het vriendschappelijke bij 
mij vrij vroeg verzakelijken. Eigenlijk begon die verzakelijking direct toen ik 
Suriname verliet voor mijn studie in Nederland. Ik kwam op vrij jonge leeftijd 
vanuit mijn geboorteland terecht in het bos in Apeldoorn. 

(Chan heeft het over zijn studieperiode aan de politieacademie in Apeldoorn Nederland. 
Hierover meer in andere hoofdstukken.) 

En al die vriendschappelijke relaties die ik had opgebouwd, die vervaagden of 
verdwenen langzaam. De contacten werden minder. In die tijd kon je niet een 
“appje” sturen, of een sms of e-mail. Alles ging met een telegram, de telefoon, 
of brief. Dus die communicatie met je eigen relaties en familie werd minder, 
afstandelijker. Maar je maakte ook nieuwe vrienden. 
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Op een gegeven moment veranderde de behoefte aan vriendschap, het werd 
steeds minder. Vanaf mijn functioneren als politieofficier was ik voorzichtig met 
vriendschappen, want Suriname is een samenleving waar alles in en door elkaar 
verweven is. Iedereen kent elkaar en dit is typisch voor de kleine, Surinaamse 
samenleving. Door  deze  verwevenheid  kun  je  op  basis  van  vriendschap 
onbedoeld in kringen komen die niet wenselijk zijn. Je kunt wel stellen dat ik 
door mijn beroep als politieofficier, waarvoor ik bewust gekozen heb, bepaalde 
keuzes heb moeten maken als het gaat om vriendschap. Dat is ten koste gegaan 
van heel veel zaken waar je als normaal persoon makkelijker mee omgaat, 
bijvoorbeeld zaken waarvan je houdt en aan meedoet, participeren in teamsport 
of gewoon buiten bewegen. Dit was niet meer vanzelfsprekend. Dit is allemaal 
het gevolg van de keuze om een openbare of politieke functie aan te nemen. Ik 
hield er ook van om te joggen, maar door het politiewerk en door mijn politieke 
loopbaan is dat nu ook moeilijker om. Toen ik minister was jogde ik vaak in het 
politieopleidingscentrum. Ik moest dus rondjes lopen binnen, terwijl ik veel liever 
in de open natuur ren. Mijn simpele hobby, welke ik in Apeldoorn ook kon 
bedrijven en heel lang nog heb gedaan, was niet meer mogelijk door de bewuste 
keuzen. 

 
Auteur: De President van Amerika (vóór President Trump) is altijd blijven joggen, 
wel met beveiliging, maar het gebeurde wel. 

 
Chan: Precies, helemaal waar. 

 
Auteur: Dus dat moet u zeker gaan invoeren als u President wordt. Fitte lijfwachten 
die mee joggen. Is dit een optie? 

 
Chan: Helemaal mee eens. Alleen moeten we daarvoor hele goeie infra- 

structurele faciliteiten hebben. Ik geef alleen even aan dat als je vrij jong politie- 
inspecteur wil worden, heel wat zaken, en dus ook vrienden en vriendschap op 
een andere manier gaat bekijken. Je krijgt nieuwe, andere vrienden. 



Vriendschap | 17  

 

Auteur: Wat is uw vriendschapsrelatie met het Surinaamse volk? Hoe zou u dat 
beschrijven? 

 
Chan: Als politieofficier heb ik ontdekt hoe je een hele sterke betrokkenheid 

met de samenleving krijgt omdat de samenleving op je rekent. En als de 
samenleving niet veilig is, dan ben je zelf ook niet rustig en slaap je niet lekker. 

 
Als er inbraken zijn in de buurt, slaapt niemand lekker, ik ook niet. Als iemand  
me belt met: ”Meneer Santokhi, er wordt daar of daar ingebroken”, dan zal ik 
zeker niet lekker kunnen slapen. Ik ben altijd laagdrempelig geweest. Mensen 
konden mij makkelijk bereiken, via telefoon, thuis en ook in de weekenden. Ik 
wil dan meteen in actie komen op basis van de autoriteit die ik heb en de 
verantwoordelijkheid die ik voel. Ik kan mezelf beveiligen en verdedigen, ik heb 
een wapen, maar er zijn zoveel mensen die zich niet kunnen beveiligen. Er zijn 
personen in deze samenleving, die “eruit gehaald moeten worden” en die 
geresocialiseerd moeten worden, want die maken de samenleving onveilig. En 
zolang dat niet gebeurt, voel ik me niet lekker. Sommige mensen zeggen dat het 
geen gezonde manier van leven is, dat je continu in dienst bent van de 
samenleving, in relatie met de mensen, dat je opgaat in je werk, dat je ermee 
naar bed gaat en ermee wakker wordt. Dat is ook letterlijk met mij gebeurt. 
Tijdens mijn periode bij moordzaken, dat weet ik nog heel goed, heb ik vaker 
overnacht op het politiebureau. Ik stond erop om zaken direct aan te pakken, ik 
zei altijd dat het snel moest worden opgelost. Ik heb zeker vier van de vijf 
kerstdagen en jaarwisselingen niet meegemaakt, omdat ik op het politiebureau 
moest zijn, omdat er moorden of ernstige delicten moesten worden opgelost. 
Dit, terwijl de familie thuis op mij wachtte. Kijk dit is het ook, het werk pakt je 
persoonlijke relaties af, in ruil voor die verantwoordelijkheid die je draagt met je 
gezag of autoriteit. 

 
Auteur: Wie zijn uw beste vrienden? 

 
Chan: Dat is een lastige vraag. Ik zal het proberen uit te leggen met een voorval. 

Dan kun je misschien beter inzien hoe lastig het voor mij is om vriendschappen te 
onderhouden. Een voorval dat ik me goed kan herinneren hangt samen met de 
relatie die ik had met mijn goede buurman. Het deed zich voor tijdens oudjaar, 
jaren geleden. Mijn buurman kwam thuis bij mij voor een drankje “Ai buurman, 
ie de na osso, eindelijk ie da osso.” (Buurman, je bent thuis, eindelijk ben je 
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thuis). Ja, want de dagen dat ik thuis was waren schaars. Ik had net een whisky 
ingeschonken voor ons beiden toen de portofoon meldde: “Chef, kunt u 
telefonisch contact opnemen met mij, inspecteur Brown”. Ik wist meteen 10 uur 
’s avonds, een dergelijk bericht is niet normaal; er is iets ernstigs aan de hand. Ik 
reageer en ja, een dubbele moord in Oldenburg. Ik heb de whisky met de 
buurman precies zo achtergelaten. Ik sprong in mijn auto en vertrok meteen. Pas 
twee dagen later was ik weer thuis, nadat we een paar van de verdachten gepakt 
hadden. 

Auteur: Als u dat nu doortrekt naar de huidige partijstructuur, of het partijleven   
als voorzitter van de VHP, hoe ervaart u dat? 

Chan: Het verwijt dat ik nu wel eens krijg van vele mensen is dat ik nu de partij 

precies zo leiding geef. Dus precies zoals ik het allemaal deed toen ik in 
politiedienst was. Zelfde betrokkenheid. Als een soort slaaf van mijn werk, 
bezeten en gedreven. En mensen die mij niet echt kennen, zijn dat niet gewend. 
Maar ik ben ook geschrokken na een jaar partijvoorzitterschap. Ik heb moeten 
wennen aan wat ik zag. Soms zijn er ook mensen in of buiten de partij die ik 
liever niet in mijn buurt wilde hebben als politieofficier. Maar goed, nu ben je in 
de politiek, en voorzitter van de partij en draait het om de partijdoelen en 
ambities voor je land. Dus moet je nu met iedereen praten. 

Auteur: Nu heeft u die mensen wel in de buurt. Wat bedoelt u precies daarmee? 

Chan: Veel van die mensen willen een afspraak met mij maken vanwege mijn 

positie. Een heel jaar heb ik ze niet ontvangen, want ik probeerde dat te 
scheiden. Later ben ik er meer over gaan nadenken. Waarom ben ik partij- 
voorzitter geworden? Wat wil ik nu bereiken? Ik ben geen politieman meer, ik 
heb een andere rol te vervullen. En vanuit deze rol moet ik met iedereen praten 
of in elk geval naar partijleden en betrokkenen luisteren. 

Auteur: Vindt u het moeilijk om die transitie te maken van politieofficier naar 
partijvoorzitter en politicus? 

Chan: Nee. Op het moment dat je je rol en je verantwoordelijkheid begrijpt is 

het niet meer moeilijk want dan ga je ernaar toe werken. Het is inderdaad niet 
makkelijk om van de ene op de andere dag van politieman politicus te worden. 
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Taalkundig is het makkelijker, je zet een K achter “politie” en je bent “politiek” 
geworden. Maar het heeft een complete mind-shift nodig om het te begrijpen. 

 
Bij mij was het meer vanuit de overtuiging dat je in de politiek bent gestapt of 
geplaatst voor het dienen van de samenleving. In die samenleving zijn er goede 
en minder goede mensen, die voor eigen gewin gaan of nog erger. Maar dankzij 
de politiek is er democratie en vrede. Je zult naar die mensen moeten luisteren. 
Dus uiteindelijk heb ik mij helemaal opengesteld en ben ik minder gaan letten 
op hun achtergrond, die bij mij bekend was uit mijn vorige functie. In het begin 
kreeg ik verwijten over een arrogante houding omdat ik met de een wel sprak en 
met de andere niet. Dat was een duidelijke boodschap voor mij, want als je zo 
een stempel krijgt opgedrukt als politicus, ben je niet meer effectief en bereik je 
de mensen niet zoals je zou willen. Je moet openstaan voor alle lagen van de 
samenleving, niet alleen degenen die bescherming nodig hebben of 
rechtzoekenden, maar met iedereen praten. Dus na verloop van tijd, het heeft 
misschien een jaartje geduurd, zag ik het in, en nu praat ik met iedereen. Als 
politicus moet je betrokken zijn en meeleven met de samenleving die je nodig 
heeft en op je rekent. Je moet tussen de mensen zijn, een connectie en empathie 
hebben voor ze. Anders hoef je geen politiek werk te doen. Tegelijkertijd moet je 
ervoor zorgen dat de partij beschermd wordt, en ook de politieke leider en dat er 
geen negatieve associaties worden gemaakt omdat je vanuit je democratische 
inborst voor iedereen wil openstaan. 
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Houden van Suriname 
 

“Vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag 

wat u voor uw land kunt doen”, 

– John F. Kennedy, Amerikaanse politicus en president (35ste, 1971–1963) 
 
 

Auteur: We gaan het hebben over waarom u houdt van Suriname. U bent als een 

echte patriot na uw studie in Nederland teruggekeerd naar Suriname en gebleven    
in het land. Ik vraag me dan af waarom u van het land houdt. U heeft zelf in 
Nederland gestudeerd. Waarom bent u teruggegaan? Wat is die liefde voor 
Suriname, wilt u dat uitleggen? 

 
Chan: Het verhaal dat ik in Suriname geboren ben kan natuurlijk iedereen 

vertellen. Maar dat is onvoldoende reden dat je van het land houdt. Natuurlijk 
speelt dat een rol. Het land waar je geboren bent, het land waar je koemba-  
tee, je navelstreng, begraven is gaat altijd invloed hebben op jouw leven. In je 
droom ga je die verbondenheid met het land zien. Maar ik denk dat in mijn 
geval er meer zaken meegespeeld hebben dan alleen geboorte. In de eerste 
plaats denk ik dat het te maken heeft met je hele opvoeding, de hele 
leefomgeving. En ik ben zeker niet een persoon die geboren is in een gezin dat 
een luxeleven kende. Nee, integendeel. We moesten hosselen, vader arbeider, 
moeder niet alleen huisvrouw maar ook onderneemster. Ze naaide kleren, was 
ook werkster bij een Chinese winkel. Mijn ouders kweekten ook pluimvee, 
kippen en eenden. Dus je zag op gegeven moment dat als je vooruit wilde 
komen, en dat was wat mijn moeder altijd zei, als je vooruit wilt komen in het 
leven, dat je hard moest werken. Hard werken en “Bhagwan ke kabhi na 
bhulaye, Bhagwan ke bintie karye” (je moet altijd tot God bidden, dan komt   
het goed). Ik was me bewust van de moeilijke financiële situatie van mijn  
ouders om een groot gezin te onderhouden en wilde een steun voor hun zijn. 
Maar gedurende mijn studie was mijn horizon verbreed als het gaat om 
verantwoordelijkheidsgevoel om verandering te brengen op meerdere vlakken. 
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Auteur: Waarom heeft u gekozen voor de politieopleiding en een carrière bij het 
Surinaams politie Korps? 

 
Chan: Die droom om politie-inspecteur te worden was zeker geen droom die 

mijn ouders hadden over mijn toekomst. Ze zagen mij liever op de universiteit 
verder studeren. Na veel uitleg kon ik hen winnen om mijn eigen keuze, de   
door mij gekozen studierichting, te steunen. En je probeert zoveel mogelijk 
dromen te realiseren, niet alleen van jou maar ook van je ouders. Uiteindelijk 
heb ik gezegd, ik wil andere dingen doen, waarin ik zelf vond dat ik sterk was, 
waarin ik goed was, maar ook uitdagende dingen. Zo een type-mens ben ik   
ook, ik hou van een uitdaging. En ik was heel goed in rekenen, al op de lagere 
school. Ik kan me al die tienen nog heugen. Ik kreeg dan altijd wat cadeautjes 
aan het eind van het jaar. Niet alleen van huisgenoten maar ook van buren. 
Maar ook op de muloschool was ik heel goed in wiskunde en natuurkunde. En 
als je op de middelbare school komt, zie je dat je ook goed bent in wiskunde en 
economie. Dus dan ga je nadenken, hey ik kan iets betekenen voor de economie 
van het land, en ik hou ervan. En je gaat informeren voor wiskunde en een 
beetje rekenen en economie, en dat bleek de studierichting econometrie te  
zijn. Dus dat was mijn eerste keus. En toen was er nog geen econometrist in 
Suriname. Dus ik dacht ik ga het doen. En ik heb toen een beurs aangevraagd   
en het was toen mijn eerste keus. Maar op zo een beursformulier moet je 3 
keuzes aangeven. 

 
Auteur: Was dit allemaal vóór de onafhankelijkheid? 

 
Chan: Daarna, na de onafhankelijkheid. Volgens mij was het in 1977. Een jaar 

voor je moet afstuderen moest je op het formulier invullen wat je wilde 
studeren en opsturen. Een ding had ik voor mezelf al besloten, ik ga in het 
buitenland studeren. Dus die vraag van jou is heel belangrijk, want ik had voor 
mezelf al besloten, ik ga in het buitenland studeren. 

 
Auteur: Waarom in het buitenland? 

 
Chan: Ik had het gevoel dat ik in het buitenland een breder pallet aan 

mogelijkheden zou hebben, en ik iets kon doen wat internationaal perspectief 
bood, op internationaal hoog niveau. Dat wilde ik. De tweede reden was ook  
dat ik er even op uit wilde. Op die jonge leeftijd had ik echt behoefte om even 
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wat anders te doen, ergens anders, buiten Suriname. Maar altijd beseffende 
dat ik terug zou keren. 

Reflecties van de auteur: 
Het is mooi om te zien dat Chan al op jonge leeftijd door gezin en opvoeding een 
drive had. Hij is avontuurlijk ingesteld. Hij wist al heel vroeg dat hij in het buitenland 
wilde studeren. Hij wilde op avontuur uit. Hij had op jonge leeftijd al de durf om 
een uitdaging aan te gaan. Interessant is dat hij econometrist wilde worden om op 
die manier een bijdrage te kunnen leveren aan Suriname. Econometrie is een studie 
waarbij wiskunde en economie worden gecombineerd om vaak hele ingewikkelde 
berekeningen te maken, de werking van de economie te kunnen modelleren, en 
het allemaal beter te begrijpen en te kunnen sturen. 

Maar in het leven krijg je het niet altijd voor elkaar om datgene wat je ambieert 
ook daadwerkelijk te realiseren. Het leven is geen rechte lijn. Persoonlijk heb ik het 
altijd interessant gevonden hoe leiders hun ‘roeping’ vonden. Of het nou om 
Mandela gaat of om Gandhi, wat hebben ze allemaal in hun leven  moeten 
doorstaan en meegemaakt? Wat waren de gebeurtenissen in het leven van Obama 
op weg naar zijn presidentschap? Wat heeft hij allemaal moeten doen om daar te 
komen? Hoe  is  Bill  Gates  van  drop-out  student,  van  de  befaamde  Harvard 
Universiteit, tot oprichter van Microsoft gevormd? Welke vorming doorlopen deze 
leiders? Wat is er allemaal in hun leven gebeurd? 

In het geval van Chan ben ik heel benieuwd naar de manier waarop het leven hem 
heeft gestuurd naar de plek waar hij nu is, voorzitter van de  VHP,  waarbij  hij 
eerder presidentskandidaat tegen Bouterse is geweest en hij nu voor de tweede 
keer de uitdaging aangaat, maar nu om Suriname te redden. Wat heeft hem dan 
doen besluiten of geleid tot het kiezen voor de studie tot  politie-inspecteur  in 
plaats van econometrist te worden? Hij moest drie keuzes invullen op  een 
bepalend formulier.  En zo  lijkt zijn leven, zijn toekomst, vorm te   hebben 
gekregen. Uiteindelijk lijkt het leven, de toekomst, bepaald te worden op derge- 
lijke belangrijke momenten. De vrijheid om te kunnen kiezen lijkt zo een heel 
belangrijk voorrecht in het leven te zijn. 

Voor veel jongeren en ook ouderen zal dit een bekend moment zijn. Achteraf 
gezien een moment van besef. Een bepalend moment. Of je nou een studiekeuze 
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moet invullen, of een ander bepalend moment tegenkomt in het leven, we beseffen 
vaak niet hoe belangrijk een keuze op jonge leeftijd in je verdere leven kan zijn. 

 
Auteur: Maar welke drie keuzen had u ingevuld? 

 
Chan: Dus de eerste keuze was econometrie. Maar in het tweede jaar van de 

AMS (Algemeen Middelbare School van Suriname) zaten we in een groep van 
studenten die zich altijd terugtrok aan de overkant van de AMS. Daar had je de 
SOSIS (een sportfaciliteit), waar men ging sporten. Daar was er omheining voor 
de planten. Een daarop zaten we dan. Dat was onze plek. 

 
Auteur: Wie waren toen uw vrienden? 

 
Chan: Even kijken. Een jongen die Aviankoi heet. Hij ondersteunt mij nu in de 

VHP. Zijn broer is bestuurslid van de VHP. Anderen waren; Brown, Doerga, 
Sharman Valpoort, ontmoette ik recentelijk in Nederland, en Kensenhuis waren 
er bij. Ik hoorde vorige week dat Kensenhuis ergens in Nederland moet zitten. 
Maar we zaten dus daar op die omheining van SOSIS. Daar deelden we onze 
tories (onze verhalen) in de schaduw. En terwijl we daar zaten kwam er een 
ouderejaars langs. En voor hem was het een off-day. En hij zei: ”Jongoe a dey 
foe mi porie, a dey foe mi porie (het is een slechte dag vandaag). Mang, mie go 
in wan selectie foe kon skowtoe (ik wil meedoen aan de selectie voor 
politieman), officier in opleiding, alles heb ik gehaald, maar mijn lengte, mijn 
breedte waren niet goed”. Een geweldig verhaal presenteerde hij. Maar hij was 
afgewezen. Dus ik vroeg: “sot (welke) opleiding je doe?” Vertel me, wat word   
je dan? Hij zei: “ik word inspecteur”. Ik heb toen niets meer gezegd. Maar daar 
op de AMS kwam er een jonge man, Van der Berg, op een motorfiets. Hij zat 
achter op de motorfiets. En de rijder was een man in uniform, een politie- 
uniform, en achteraf zou blijken dat het zijn vader is. Dus ik zei op gegeven 
moment tegen hem: “Vraag je vader om informatie over dit inspecteursgedoe, 
welke rang heeft je vader?”. Die man bleek onderinspecteur te zijn. Ik vertelde 
die jongen dat ik informatie nodig had over de opleiding in Apeldoorn. Het 
duurde even, maar hij bracht wat informatie waar ik wat aan had. 
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Auteur: Dus de jongen die klaagde over zijn slechte dag had u verteld dat hij in de 
selectie van Apeldoorn zat? 

 
Chan: Juist en hij was afgewezen. Ik vond mijn uitdaging in zijn afwijzing. 

 
Auteur: Wat vond u zo uitdagend aan wat hij tegen u zei, wat heeft u getriggerd? 

 
Chan: De selectieprocedure klonk uitdagend. Al die metingen, die testen en 

noem maar op. Ik was op zoek naar een uitdaging, gewoon iets anders doen. 
Mijn eerste  studiekeuze  was  econometrie.  Eigenlijk  voelde  ik  me  daar  
comfortabel bij. De studie aan de politieacademie werd dus mijn tweede keus. 
Ik had geen netwerk. Niemand in de familie kon mij eenvoudig de weg wijzen.  
Er waren geen politieke lijnen of iemand die een persoon kende bij de politie  
die mij van informatie kon voorzien. Ik wilde iets doen. Je moet de politieke 
situatie ook begrijpen. De regering bestond toen uit de NPK, NPS en de partners 
en je weet niet wat voor kans je zou maken als districtskind uit de arbeiders- 
klasse. Met mijn derde keus zat ik weer in mijn comfort zone, wiskunde. Een 
ding wilde ik wel, met het oog op de situatie thuis, ik wilde zo snel mogelijk 
zorgen voor inkomsten in het huis. Dat was mijn belangrijkste doel. En de vraag 
was hoe ik dat zo snel mogelijk kon bereiken. Ik zat in het 2e jaar. Ik kon me 
inschrijven bij IOL. Switchen. Bij IOL kon je leerkracht worden. Dus ik plande. Ik 
had nog 2 jaar op de AMS, als het IOL zou doen en zou slagen, dan kon ik direct 
lesgeven. 

 
Auteur: Dus u had zich sowieso ingeschreven bij IOL? 

 
Chan: Nee, ze hebben me weggestuurd. Ze vonden: kleine jongen van 16 jaar, 

klein van postuur. Ze stuurden me weg. Dus besloot ik maar verder te studeren 
op de AMS. 

 
 

Reflecties van de auteur: 
Opmerkelijk dat de voorzitter van de VHP, Chan, niet werd toegelaten tot de 
lerarenopleiding. Afwijzing hoort bij het leven en daar moeten we ons niet door 
laten ontmoedigen. Van limoenen kan men ook limonade maken. 
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Auteur: Dus uw beweegreden was, u wilde zo snel mogelijk voor het gezin een 
inkomstenbron creëren? 

 
Chan: Ja. Dus je moet even kijken naar het verschil. De  afwegingen  waren: 

gaan voor comfort, even eruit of gaan voor de derde keuze. Maar ik wist 
eigenlijk al: de tweede en de derde gaan het niet worden. Dus ik ging voor de 
eerste keuze, econometrie. Maar daar werd ik als eerste afgewezen. 

 
Auteur: Hoe ging het, hoe werd u afgewezen voor econometrie? 

 
Chan: Ik moest daar verschijnen, toelichten, en die meneer zei: “we hebben 
geen econometristen nodig in Suriname.” 

 
Auteur: En dit was op het ministerie? 

 
Chan: Je had een ministerie van onderwijs, afdeling studiefaciliteiten. 

 
Auteur: Maar kunt u zich nog herinneren hoe dat gesprek ging met die meneer? 

 
Chan: Weet je wat het is? Als je daar komt, je bent een districtskind. En zo  

werd er gekeken, je bent een districtskind, men kijkt neer op je. Dat is die toon, 
die houding, die ik in die hele beursperiode, de hele selectie heb ervaren. Maar 
dat van de politieacademie wordt nog een hele spannende. Ik vertel er zo meer 
over. De afdeling studiefaciliteiten deelde mij mede dat alles betreffende de 
politieopleiding zou verlopen via Korps Politie Suriname. Ze gaven aan dat ze 
slechts faciliterend waren. De hele selectie zou daar moeten plaatsvinden. 

 
Auteur: Maar wat faciliteerden ze dan? 

 
Chan: De beurs, financiering, de aansturing etc. 

 
Auteur: Moest je daar eerst doorheen? 

 
Chan: Gebruikelijk was dat bureau studiefaciliteiten dat allemaal deed. Maar 

voor de politieofficiersopleiding moest de hele selectie bij de politie doorlopen 
worden. Het was mij duidelijk dat ze officieren nodig hadden. 
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Auteur: En u was op dat moment nog steeds datzelfde klein mannetje, een 
bescheiden kind uit het district. 

 
Chan: Juist. Dus de selectie, 26 mensen, verschenen daar, dat kan ik me nog 
herinneren. Drie van ze waren studiegenoten. 

 
Auteur: En kunt u zich nog herinneren hoe de groep eruitzag? En waren er ook 
bekenden? Vrienden misschien? 

 
Chan: Het was een mix groep. Ik zag een jongen van Lelydorp, Azimullah. Hij  

zat op lyceum. Ik zag een andere jongen, Tilak, die is er nog, hij zat  in  de 
selectie. Ik kan me nog herinneren dat er ook een vrouw bij zat. De selectie 
begon met het testen van de algemene ontwikkeling. Daarna vonden er fysieke 
testen plaats. Een medische test, psychologische test en lab test. 

 
Auteur: Kunt u zich nog een vraag herinneren van de psychologische test? 

 
Chan: Ik moest cirkeltjes tekenen, allerlei figuurtjes moest ik tekenen. Ik mocht 

geen vragen stellen. In Nederland aangekomen moest ik weer naar de psycho- 
loog. Gelukkig mocht ik daar wel vragen stellen. En een paar van die vragen die 
ik kreeg kan ik me nog herinneren. Ik moest een boom tekenen op een stukje 
papier. En die man zei sommige mensen die komen tekenen een hele kleine 
boom, volgens hem was hun perceptie dan niet goed. Anderen die tekenen 
weer zo een grote boom dat het niet past op zo een klein stukje papier. Dat was 
ook niet goed. De persoon moet de juiste verhoudingen kunnen zien. Een paar 
logische dingen. Ik had alles gehaald. Dus na de test kreeg ik een gesprek. En 
tijdens dat gesprek heb ik ook informatie gehad over de politieacademie in 
Nederland. En in die tijd had je geen email, geen sms, geen computer. De 
volgorde toen was: brief schrijven, postkantoor, postbode, Zanderij, KLM  of 
SLM, dan in een Nederlands postkantoor en van daar gaat die brief weer naar 
alle gemeenten, en zo werd jouw brief na 2 à 3 weken later ontvangen. Weer  
na 2 à 3 weken behandeld en teruggestuurd. Uiteindelijk na 2 à 3 maanden 
kreeg je dan antwoord terug. Zo ging dat vroeger. Het was niet zoals nu, met e-
mail enz., dat je heel snel antwoord kan krijgen. Anyhow, daar had ik inderdaad 
de informatie gehad, de brochure ontvangen. Ik kan me nog heugen dat ik op 21 
augustus 1978 zou beginnen. Ik was voorbereid op die datum. 
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Mijn AMS-diploma haalde ik eind juli. In augustus zou ik beginnen maar er was 
nog niks bekend. Ik kan me nog heugen dat tijdens mijn diploma-uitreiking 
mijn wiskundeleraar me vroeg, wat ga je doen? Ik zei: ik ga voor politieofficier 
studeren. Het enige wat hij tegen me zei was, je hebt je lengte mee, succes. Ik 
was magertjes, maar wel lang. Om de opleiding te joinen moest wel alles in 
orde zijn. En ik had al mijn testen al gedaan maar, daarna kreeg je niks meer te 
horen. En de datum naderde. Kennissen die konden helpen had je niet, ook 
geen vrienden die konden helpen. Maar op Lelydorp was er een politieman, 
Blackson. En bij hem ging ik langs. Ik vertelde wat ik allemaal gedaan had, dat 
ik alle testen al gedaan had en dat ik daarna niets meer had vernomen van de 
vervolgstappen. De oude telefoons van toen moest je met je hand draaien. En 
hij belde voor mij, bij bezet weer draaien. Hij belde naar de afdeling 
opleidingen aan de Waterkant, het hoofdbureau van de politie. Geen contact, 
hij moest ook wachten, weer bellen. Uiteindelijk begon het ook irritant over te 
komen bij die mensen daar vanwege het frequente bellen. Een week gaat weer 
voorbij, en nu gaan we de laatste fase in, en thuis zei ik tegen mijn pa, ik ben 
klaar maar ik hoor niks meer. Inmiddels kreeg ik een brief om bij het leger te 
gaan dienen, militaire dienstplicht. Ik dacht, wat moet ik nu doen, ik begon te 
twijfelen. 

 
Auteur: Maar u voelde er niets voor om in militaire dienst te gaan? 

 
Chan: Nee, nee, echt helemaal niet. Ik ben wel naar de oproeping gegaan, heb 

meegedaan aan de hele selectie, de hele test. Want men zei: wij kunnen je ook 
sturen naar de officiersopleiding. 

 
Auteur: Dat is wel interessant, want waarom vond u dat niet spannend genoeg? 

 
Chan: Ik weet het niet, ik denk dat het meer aan mijn aard ligt. De hele 

opvoeding van de Hindoestaan is niet stimulerend om militair of politie te 
worden. Er zijn zelfs liederen in Hindoestaanse films die juist ontmoedigen om 
het leger in te gaan. En ik kan me nog heugen dat mijn moeder zei, je kunt alles 
worden, maar  wordt  geen  militair,  wordt  geen  politie.  Men  werd  wel 
geïnspireerd en geadviseerd om dokter te worden. Weet je, dat was familie 
toen. Het leger trok me niet aan. De politie vond ik uitdagend, en in de familie 
hadden wij niemand die bij de politie zat. Uiteindelijk zat ik een keertje met  
mijn vader te praten. Hij zei: wat ga je doen? Ik zei: ik heb alles al gedaan, en 
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volgende week gaat die opleiding beginnen. Hij zei: bij wie ben je allemaal 
gegaan? Ik zei: ik ben al overal gegaan. Hij zei: je moet naar de minister gaan.    
Ik zei: maar ik ken geen minister, hoe kom ik daar. Hij zei: je moet toch gaan, ik 
zal wat mensen vragen hoe je daar komt. Na twee dagen zei hij: ik heb iemand 
gevraagd hoe de minister te bereiken. Ik ging op pad. Al vroeg om 7.00 uur was 
ik daar. Je moet rekening houden, we woonden helemaal op Lelydorp. Het was  
2 km verder, dus lopen naar voren, er was geen asfaltweg, geen waterleiding, 
geen elektriciteit, met kokolampoe (olielamp) studeren, putwater gebruiken. 
Voorop 6 uur de bus pakken om daar 7 uur te komen. Dus je bent daar op tijd 
om 7 uur. Niemand kijkt je aan, niemand die om je geeft. Ik meldde me bij de 
secretaresse, ik zei: ik moet met de minister praten. Ze zei: ja maar er zijn zoveel 
mensen die met de minister willen praten. Tot 2 uur ‘s middags niets opge- 
schoten. Ik ben toen weggegaan. 

 
De volgende dag ben ik weer op pad gegaan naar het ministerie. Ik zat daar in 
de wachtruimte. Toen kwam er een man naar me toe. Directeur Saheblal. Hij 
leeft nog steeds, hij is 93 jaar. Hij stapte op me af en zei, jongen wat doe je hier, 
want gisteren zag ik je ook al hier.  Ik zei: ja ik wil met de minister praten. Hij  
zei: maar je komt niet zomaar bij de minister, heb je een brief? Ik zei: nee. 
Waarover gaat het? Toen vertelde ik hem mijn situatie. Hij zei, oh ok, wacht 
even, ga daar zitten. Hij heeft me toen heel netjes behandeld. Goed, die dag is 
het weer niet gelukt. Voor de volgende dag hadden wel een afspraak. Dit was  
de derde dag. Ik kwam aan, werd ontvangen door de aardige minister, hij leeft 
nog steeds, hij is nu een van mijn stille adviseurs, Soeroedj Badrisingh. Ik 
vertelde hem over mijn situatie en ik zag die irritatie op zijn gezicht, dat zoiets 
gewoonweg niet waar kon zijn. Hij zei, ga even naar buiten. En na 2 uurtjes 
mocht ik weer naar binnen. Hij zei: kijk ik heb gebeld, je moet gaan naar  
afdeling opleiding. Maar daar was ik natuurlijk al een paar keer geweest. Hij 
vertelde me dat hij duidelijk tegen die mensen gezegd had dat als mijn stukken 
in orde waren, mijn zaak afgehandeld moest worden. Dus goed, ik ging weer   
op pad. Gravenstraat, gelopen naar de Waterkant en ik kom daaraan. Het leek 
alsof een bom daar ontplofte toen ik zei dat de minister me gestuurd heeft. 
Wat? Wie? Het antwoord was: “Luister, als de minister denkt dat hij jou kan 
sturen, laat de minister je maar naar Nederland sturen, als hij dat vindt, ga dan 
maar…. We  hebben geen enkel stuk van je hier, die stukken van je zijn kwijt,   
we kunnen het nergens vinden. We hebben geen tijd, dus laat de minister jou 
maar helpen en naar Nederland sturen.” Ik ben toen direct teruggegaan naar 
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de minister. De minister was inmiddels al van kantoor vertrokken. Volgende   
dag ging ik weer op pad, weer naar het ministerie, naar de minister. En ik 
vertelde het aan de minister en nu ontplofte de minister weer op zijn beurt. Hij 
zei, ga even naar buiten. Ik moest weer buiten, weer wachten. Na een uur werd 
ik weer naar binnen geroepen. Hij zei, luister ik heb net met de korpschef 
gesproken, je moet weer naar dezelfde afdeling, maar niet naar dezelfde 
mensen. Dit keer moet je naar de korpschef gaan. En hij zei: ik heb opdracht 
gegeven, als die jongen zijn test heeft gehaald dan moet hij naar Nederland 
kunnen voor de opleiding. Ik weer op pad. 

 
Aangekomen werd ik ontvangen door de korpschef Walker. Daar zat ook 
meneer Plukker, en ik gaf ze beiden een hand. Jongen, we dragen kennis van je 
situatie maar pas vandaag hebben we jouw stukken ontvangen. Eerder waren  
ze er niet. Maar dit was natuurlijk niet waar. Een tijd geleden toen het allemaal 
nog gaande  was,  was  ik  ontvangen  door  een  andere  meneer  die  mijn 
lichaamsmaten had  afgenomen  tijdens  de  selectieprocedure.  Een  zekere 
Ramkhelawan. Hij is nu gepensioneerd. Hij wist mij te verklappen dat hij een 
gesprek had opgevangen. Men zou gezegd hebben: “no wan koelie e go na 
politieacademie” (geen  enkele  koelie  (hindoestaan)  gaat  naar  de  politie- 
academie). Hij zei, meneer Santokhi, ze gaan je niet sturen, wan lo sanie de 
takie, no wan koelie e go na politieacademie (ze zeiden, geen enkele koelie    
gaat naar de politieacademie). En dit soort dingen had ik ook eerder gehoord 
van anderen van mensen die vóór mij hadden gesolliciteerd. Die hebben nooit 
de kans gehad om naar de politieacademie te gaan. Ik  zei,  geen  probleem, 
laten ze me dat persoonlijk-zeggen, dan weet ik dat ik niet kan gaan omdat ik 
koelie (scheldwoord voor hindoestaan) ben. Ramkhelawan zei toen: ze gaan je 
niet persoonlijk zeggen, maar dan weet je het. Ik heb dit toen allemaal ook aan 
de minister verteld. 

 
Op gegeven moment zat ik dan uiteindelijk in de kamer met de korpschef. Hij 
zei, ja we hebben je stukken doorgenomen, en je hebt het gehaald, en u gaat 
naar de politieacademie. Maar voordat we verder met u gaan praten gaat u 
onmiddellijk uit mijn kamer en gaat u uw haren laten knippen. Toen  ben ik   
mijn haren gaan knippen en meteen teruggekomen. De korpschef zei, goed zo, 
en nu moet je daar gaan en daar gaan. Dus ik moest weer naar beneden, naar 
de afdeling waar ze beweerden al mijn stukken verloren te hebben en waar ze 
me hadden verteld dat de minister maar alles zelfs voor me moest regelen. Je 
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moest daar de gezichten zien van al die mensen die me zo onplezierig hadden 
behandeld. Zuur. Alleen Ramkhelawan, die naar me kwam en mij optilde van 
vreugde. Anyhow, vandaar weer naar studiefaciliteiten. Thuis  was  een  ieder 
blij, vader, moeder, iedereen ondersteunde mijn studie politie-inspecteur nu. 
Toen  werkte men ook op zaterdag. Ik weet nog dat ik, nadat ik had gehoord   
dat ik zou kunnen vertrekken snel met mijn moeder een reiskoffer ben gaan 
kopen. We maakten toen alles in orde. Ik ben zondag vertrokken. Maandag 
gearriveerd op Schiphol, en dezelfde maandag nog in de klas. 
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CHAN aan de politieacademie 
 

“Ik wil liever leven om te studeren, en niet studeren om te leven.”, 

–Francis Bacon, Engels filosoof en staatsman (1561–1626) 
 
 

Auteur: Maandag, dezelfde maandag, in de klas? 

 
Chan: Ja, dezelfde maandag in de klas van de politieacademie. 

 
 

Reflecties van de auteur: 
Is het niet opmerkelijk dat medemensen zo misgunnend kunnen zijn? Het siert Chan 
uiteraard, en geeft aan wat voor doorzettings- en incasseringsvermogen hij heeft, 
om zich vol overgave in te zetten voor zijn doel. Dergelijk gedrag hebben vaak ook 
andere leiders meegemaakt in hun groei naar leiding. Er zijn anekdotes van Gandhi 
en Mandela, beiden advocaten, waarbij ze openlijk werden vernederd puur op basis 
van hun uiterlijk, hun ras. Het is jammer dat dit toen in Suriname speelde en zelfs nu 
nog steeds een ziekmakend gezwel is in de Surinaamse samenleving met alle 
destructieve gevolgen voor het land en haar ontwikkeling. Waarom kunnen we 
elkaar niet  het  beste  gunnen,  en  elkaar  ongeacht  etniciteit  helpen  om  zo 
vooruitgang stimuleren?  Hopelijk  heeft  deze  ervaring  een  dusdanige  indruk  
achtergelaten bij Chan dat hij juist als leider verbindend kan optreden, de brug kan 
zijn in verbroedering van de etnische groepen in Suriname. 

 
Auteur: U had natuurlijk ook een kamer op de academie, die zijn altijd eenvoudig 

kunt u wat meer vertellen over uw eerste indrukken, als kersverse Surinaamse 
student die  zoveel  te  verduren  had  gehad  in  Suriname  op  weg  naar  de 
politieacademie in Nederland? 

 
Chan: Ja, mijn kamer was 2 meter bij 3 meter groot. Alle studenten hadden  

een kamer, een kledingkast en een bureau om te studeren. Dus toen keek ik 
naar die ruimte en dacht: hier moet ik dus 4 jaar in doorbrengen. 
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Auteur: Was uw droom uitgekomen? 
Chan: Het was zeker een droom die uitkwam maar de politieacademie is de 

politieacademie. Daar heb je dan 45 studenten waarvan die 45 geselecteerd   
zijn uit ruim 7000 sollicitaties. Dan weet je dat ze allemaal hetzelfde denken. Je 
begint kennis te maken. 

 
Auteur: Waren er ook andere nationaliteiten? 

 
Chan: Er waren drie medestudenten uit de Nederlandse Antillen. Een heeft het 

gehaald, die anderen hebben het niet gehaald. Het is inmiddels  40  jaar 
geleden. 

 
Auteur: Wat ik persoonlijk interessant vind aan dit heel verhaal is dat er eigenlijk    

in die 40 jaar tijd weinig is veranderd in Suriname. Ik denk dat heel veel mensen dit 
verhaal herkennen.  Het  van  het  kastje  naar  de  muur  gestuurd  worden  bij 
overheidsinstanties, waar men geen zin heeft om je te helpen. Waar men je gewoon 
iets niet gunt. Hoe ministeries en hoge ambtenaren met gewone Surinamers, die 
geen connecties hebben, bruut omgaan. 

 
Chan: Klopt, helaas, het gebeurt nog steeds. 

 
Auteur: Dus op dit punt kun je gewoon stellen, er is weinig veranderd! 

 
Chan: Er is inderdaad weinig veranderd. En dit heeft mijn missie juist versterkt. 

Dit moet echt veranderen. En daarom kunnen heel veel mensen mij tot de dag 
van vandaag niet begrijpen. Ze bekritiseren mij dat mijn agenda vol is met het 
ontvangen van mensen, het aanhoren van mensen en hun problemen. Ja, mijn 
agenda is voor 99% vol omdat ik mensen graag wil helpen. En om ze te helpen 
moet ik hun verhaal kennen. 

 
Auteur: Maar dat moment, die situatie die u toen heeft ervaren, dat heeft u wel 
dusdanig beïnvloed dat u juist wel toegankelijker bent? 

 
Chan: Ja, toegankelijk voor hele groepen mensen ongeacht je achtergrond en 

etniciteit enz. En soms wordt dat me niet in dank afgenomen. Men vindt: Chan, 
je bent te laagdrempelig. 
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Auteur: Wie vindt dat? De partijbestuurders? 

 
Chan: Nee, het zijn soms mensen van de oude stempel die eerder top down en 

bureaucratisch denken. Sommigen kijken nog steeds neer op de maatschappij. 
Die werken eerder met macht, dan met gezag. Dat is mijn gevoel. 

 
Auteur: Dat brengt me weer terug naar de vraag die ik stelde aan het begin. 

Wetende dat Suriname is zoals ze is, leuk, minder leuk, laagdrempelig, hoog- 
drempelig, ondanks dit alles houdt u toch van Suriname. Wat heeft gemaakt dat u, 
ondanks de ervaringen die u heeft gehad in Suriname, zeker op die leeftijd, dat u   
niet verbitterd bent en nog steeds van het land houdt? Ik ken zat vrienden die ook   
uit Suriname naar Nederland zijn gekomen, omdat ze een grote hekel en afkeer 
hadden van die typische Surinaamse mentaliteit van misgunnen, etnische pesterij    
en zo nog meer. En die Surinamers zijn nooit meer terug gegaan om zich te vestigen. 
Waarom houdt u van Suriname? 

 
Chan: Voor mij is dat een van de redenen geweest om juist terug te komen. Ik 

heb me altijd voorgenomen, ik ga terug om een bijdrage te leveren om het   
land te veranderen. Dit wat ik meegemaakt heb, dat mag niet, het moet 
veranderen. Een tweede reden is, ik heb een beurs gehad, betaald door het 
Surinaamse volk. Dus had ik me voorgenomen om trouw, dankbaar en 
dienstbaar te zijn. Ik ga mijn land dienen, ik ga mijn volk dienen. 

 
Auteur: Dus uw gevoel en denken was ook van ok, het volk heeft mijn studie  
betaald, ik moet dienstbaar zijn aan het volk. 

 
Chan: Klopt. Ik ga het land helpen, ze hebben mij gestuurd.  En  een  derde 

reden is dat ik natuurlijk ook gewoon terug wilde naar hetgeen ik had achter 
gelaten. Mijn familie, vader, moeder, broers, zusters, genegenheid, geborgen- 
heid van je land Suriname. Als je daar op de politieacademie gezeten hebt, 
geïsoleerd op de Kleiberg in Apeldoorn, een doodlopende weg in het bos, je 
wordt dagelijks getraind, dan weet je wat je voelt. Je wordt daar ook zwaar 
gedrild. 

 
De eerste zes maanden, iedereen die daar gekomen is voor de show, moest 
serieus wennen. Sommigen die daar waren dachten dat een politiebaan een 
witte boordenbaan was, jas en das, waren zeker verrast. Iedereen werd flink 
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wakker geschud. Het eerste half jaar van de opleiding was bijna een verlengstuk 
van de selectieprocedure. Je zag 4/5 mensen al vroeg de opleiding verlaten. Ze 
hadden andere verwachtingen. De selectie ging de eerste zes maanden flink 
door. Theorie, praktijk, en vooral heel veel fysieke inspanning. En dit allemaal 
tijdens de zwaarste winters. Ga terug in de geschiedenis, dan kun je achterhalen 
dat 1978/79 één van de strengste winters is geweest. Ik was allang blij toen het 
zo koud werd. Ik dacht de trainingen gaan niet door. Maar ik vergiste me, die 
trainingen gingen gewoon door. In sneeuw, in ijs. 

 
Auteur: Wat waren dat voor trainingen? Opdrukken? Rennen? Parcours? Wat we   
in de films zien? 

 
Chan: De eerste trainingen waren groepstraining. Je bent daarvoor met het 

team. Alles draaide om teamwork. Uiteraard hadden we ook individuele 
trainingen, performance, conditie, kracht en zo nog meer. 

 
Auteur: U vertelde dat u een magere vent was en lang. Nederlanders zijn over het 

algemeen sterker gebouwd, dus hoe ging  die  interactie  met  de  Nederlanders? 
(Chan smiled, ik verwacht een sensationeel verhaal) 

 
Chan: Dus je moet je even voorstellen. Er was een berg, een flinke heuvel, 

behoorlijk steil. Je moest niet alleen omhoog rennen, je moest sprinten, de 
heuvel op en dan weer de heuvel terugrennen met een collega op de rug. Dat 
was onderdeel van de voetbaltraining. Ik had namelijk gekozen voor voetbal.    
In Suriname speelde ik op Lelydorp voor een voetbalclub, dus ik kon een beetje 
voetballen. Naast je verplichte sport mocht je een keuzesport hebben, dus had 
ik gekozen voor voetbal en zwemmen. Dus ik dacht voetballen. Maar, echt 
voetballen heb ik pas na 3 maanden meegemaakt. Je kon wel elke dag een bal 
pakken en een balletje trappen, maar een echte voetbalwedstrijd heb ik pas na 
3 maanden mogen spelen. Het was trainen en heel fysiek. Ik was mager. De 
heuvel oprennen, eerste alleen, terugrennen, dan je collega op je rug, op en 
neer, heen en terug. Dan op de rug van de andere collega. Als je naar de 
eetkamer ging, kon je niet eens meer lopen. Je rug, dijen, kuiten, alles deed  
pijn! De volgende dag weer. Trainen, zwemmen, trainen, zwemmen. Ik kon niet 
zwemmen, dus ik had extra lessen om te eerst te leren en dan op niveau te 
komen met je Nederlandse studiegenoten, die al meerdere zwemdiploma’s al 
hadden. Fysiek dus heel zwaar. Maar dan begreep ik het ook. De testen waren 
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niet alleen om te kijken of je het fysiek kon uithouden, maar vooral of je het 
mentaal kon  uithouden.  Bijvoorbeeld,  tijdens  de  introductieperiode.  De  
zwaarste periode van de introductieperiode was de ontgroening. De oudere- 
jaars waren degenen die belast waren met de ontgroening. Ik was geen 
alcoholdrinker, maar ze lieten je flink drinken. Drinken, tot een uur in de 
ochtend: bier, bier en nog meer bier. En dan moest je na het drinken je 
plunjezak pakken. We moesten na het drinken in de nacht gaan lopen. Met je 
grote plunjezak met al je spullen op pad. Ik voelde me beetgenomen en dacht  
ze slim af te zijn. Ik voelde dat bier. Dus ik ben toen naar mijn kamer gegaan en 
heb de kamer op slot gedaan, raam dicht en ben gaan slapen. Ik dacht, nu  
lekker slapen. Dus ik hoorde ze op de gang; “welke kamer is van Shany?” Ze 
noemden me Shany, afkorting van Chandrika. Bam, bam, bam. Ze hadden m’n 
raam open gekregen. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hadden gekregen. Ik 
werd opgepakt, er kwam een ketelpak tevoorschijn en die moest ik direct 
aantrekken. Inpakken, plunjezak volgestopt en meekomen. Ik nam maar een 
paar zaken mee. Ik dacht, handig een lichte plunjezak. Dan kom je daar bij een 
bus. De bus in en we vertrokken. Ik weet niet hoe ver we gereden hadden. Pas 
na een jaar in de opleiding, nadat wij het gebied beter leerden  kennen,  
kwamen we erachter dat het korte afstanden waren. Ze reden dus rondjes om 
het ver te laten lijken. In de nacht kon je toch moeilijk oriënteren. We werden 
gedropt. Je kreeg een briefje. De groepsleider kreeg een pakket met een 
flashlight. En je zoekt het maar uit. Je moest samen terug. Eerste dag, 10 tot    
20 km. Dus je neemt een lichte plunjezak mee. Tweede dag, kregen we een 
bakfiets erbij. Je moest dan met de bakfiets en met het team allemaal team 
dingen regelen. Ik had me voorgenomen, wat er ook gebeurt, ik ga niet flauw- 
vallen. Ik kan me nog herinneren, we waren verdwaald, het was bij een 
driesprong. Er ontstond een discussie welke kant we op moesten bij die 
driesprong. Voor het eerst ervaarde ik wat een driesprong was. En we moesten 
naar rechts. En wat was het, uiterste rechts, eerste of tweede rechts? Daar 
ontstond toen een discussie. We waren dus verdwaald. Men kon ons niet meer 
vinden. 

 
En omdat je daar verdwaald was, is alles, links of rechts, alles is fout. En het 
werd zes uur s’ ochtends en men kon ons niet vinden. Daar en toen heb ik voor 
het eerst een appel gegeten. Ik had een verschrikkelijke honger. Op een 
boerderij was er een boom met appels. Ik had deze geplukt en gegeten. En ik 
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genoot ervan. Ik dacht wow, dit is appel, wij in Suriname noemen het ijsappel. 
De appel was groen maar als je honger hebt eet je zelfs een groene appel. 

 
We begonnen te lopen. Ik denk dat het ongeveer zeven uur was. Toen zakte de 
eerste collega student in elkaar. Boem, bam, hij werd onwel, hij had het gehad. 
Ik dacht bij mezelf, ik mag niet flauwvallen, doorbijten! Wat er ook gebeurt, ik, 
de Surinamer, gaat niet als eerste vallen. Maar we moesten hem samen verder 
dragen. En pas tegen half negen heeft men ons gevonden. De ambulance erbij, 
EHBO, eerste hulp. Ik had zoveel grote blaren. Er was melk en brood. Ik zat op 
een stoel en ben op die stoel in slaap gevallen. In de ochtend baden en s 
’middags rond één uur, lunch. In de klas, zes uur eten. 

 
‘s Avonds acht uur. De ontgroening ging weer gewoon door.  Tweede afstand 
nog verder, nu met een bakfiets. Iedereen moest meefietsen. Ik kan me nog 
herinneren toen  ik  de  bakfiets  aan  het  besturen  was.  Ze  hadden  alle 
plunjezakken in de bakfiets gezet. Het was zo zwaar dat ik op gegeven moment 
helemaal schuin fietste, regelrecht een vallei in. We moesten toen samen de 
fiets optillen. Dus, toen wist ik het. Dit was allemaal mentaal. Ik paste me snel 
aan nu ik het allemaal door had. Ik deed al vroeg mee met de sociale activiteiten 
van de Nederlandse collega’s. Gedurende de weekeinden bijvoorbeeld.  Dan  
ging ik met hen mee naar hun huis. Dan sliep ik bij hun. Dan zag ik zo hoe ze 
leefden, ik leerde zo heel veel over de Nederlanders en hun mentaliteit. Dus ik 
kwam al gauw achter hun cultuur, hun denken. Tot in Limburg werd ik uitge- 
nodigd door medestudenten. Amsterdam, en zo vele plekken in Nederland 
mocht ik logeren bij medestudenten. 

 
 
Reflecties van de auteur: 
Mooi om te zien hoe Chan zich in de eerste periode van de opleiding stand heeft 
weten te houden door de uitdagingen te omarmen. Als student hebben we allen    
wel een ontgroening doorgemaakt. Bijzonder is dat Chan (ver  van  z’n  eigen 
bekende omgeving) een ontgroening moet mee maken die voor de  rest  van  z’n 
leven zijn bijblijven. 

 
Chan is  vastberaden  om  op  moeilijke  momenten  niet  op  te  geven.  De 
cultuurverschillen konden juist een drempel geweest zijn, maar hij koos ervoor om 
het allemaal om te buigen in inspiratie en stimulans en overwon met zo een 
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mentaliteit de eerste drempels tijdens de ontgroening.  Zijn  overpeinzingen  zullen 
ons bekend voorkomen. De cultuurverschillen kunnen soms  leiden  tot  gevoelens  
van discriminatie. Ik ben heel benieuwd of Chan in de jaren zeventig minder leuke 
ervaringen had. 

 
Auteur: Waren ze (de Hollandse collega’s) wel hartelijk? 

 
Chan: Ja. 

 
Auteur: Heeft u ooit discriminatie ervaren? 

 
Chan: Ik zelf niet. Er is een klacht geweest. Niet van mij, maar van de jongens 

van Curaçao. Kijk, voor een Nederlander is het normaal als ze je zwartje 
noemen. Het was normaal. Of dan zeiden ze “jo stinkende Surinamer”. Het 
waren normale uitdrukkingen. Ik was ook niet op mijn mondje gevallen, en zei 
dan “hey schimmeltje” of zo. Zo leerde je vooral te verdragen van elkaar. 

 

Politie sporttraining op de NPA, Apeldoorn 

 
 

 

Politie exercitie op sneeuw op de NPA, 

Apeldoorn 

Studenten bijbaan recherche vertaalwerk 
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Voetballen voor NPA team in de Apeldoornse 

voetbalcompetitie 

Uitspreken van belofte als aspirant 

officier van politie op de Nederlandse 

Politieacademie 

 

Auteur: U heeft in die tijd dus ook goede vrienden gemaakt. Heeft u nog contact 
met ze? 

 
Chan: Oh ja zeker. Ik heb nog vorig jaar een ontmoeting met ze gehad. We 

hebben om de 5 jaar een reünie. Ik ben pas op de 8ste reünie gegaan, dat is vorig 
jaar september geweest in Arnhem. Van de 45 studenten waren er ongeveer 30 
aanwezig. Ze waren zeer geïnteresseerd in Shany. Zo noemden ze me toen, 
maar ook nu. Ik moest mijn verhaal presenteren. Toen hebben ze meteen 
beslist, ja, we moeten Shany ondersteunen. Shany kan niet alleen staan in deze 
strijd. Het gaat niet om Shany, het gaat niet om Suriname, het gaat om veel 
meer, het gaat om de teamspirit. Dus die groep ondersteunt me nog steeds. We 
spraken over van alles en nog wat. Wat de uitdagingen zijn, wat ik nodig heb,  
en zo nog veel meer. Het contact is er nog steeds. Daar besef je dat het 
leiderschap niet op de politieacademie zit. Het zit in de studenten. 45 uit de 
7000. Wat betreft normen, waarden, hun kijk op de maatschappij, hun 
zienswijze met betrekking tot het koningshuis, hun visie  over  ontwikkeling,  
alles komt samen, het is het team denken. Zo kijken ze naar jou. 

 
De opleiding aan de Nederlandse politieacademie [NPA] had grote indruk op  
mij gemaakt. De opleiding had mij volwassen gemaakt. Ik heb zelfs mijn twee 
kinderen vernoemd naar hetgeen ik heb ervaren aan de NPA. De oorsprong van 
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hun namen ligt in die periode: de naam van mijn dochter Shanylla, komt van 
Shany, en mijn zoon Rishanu, ook van Shany, daar hebben we Shanu van 
gemaakt. 

 
Auteur: Maar Suriname was toen al onafhankelijk, dus de manier waarop u naar 
Nederland keek was weer anders dan vóór 1975. 

 
Chan: Ja, ja, ik kreeg toen iets van 600 guldens betaald. En de Nederlandse 

collega’s verdienden iets van 1200 Nederlandse guldens, want ze waren 
Nederlanders of kwamen als agent of jurist op de opleiding. Maar goed, dat is 
wat het is. Over gezelligheid gesproken. Donderdag moest je naar de bar. Want 
als je niet naar de bar ging was je asociaal. Ik moest ook bardienst draaien. 
Goedkoop bier, 25 cent, 50 cent. Maar goed, bier had ik al leren drinken. De 
Nederlanders gingen vrijdag naar huis. En ik bleef daarachter. Ik  had  wat 
familie in Nederland maar ik ging heel weinig naar hen toe. Ik bleef op de 
academie. Daar had ik mijn vrijheid. Iedereen verliet de academie en wij, die 
achterbleven, hielden de wacht, deden de interne controles, en zo van alles wat 
nodig was. Ik vond dit prima, omdat ik de tijd gebruikte voor mijn studie. Ik had 
me voorgenomen niet achter te raken op deze Nederlandse groep. Dat was  
mijn doel, meegaan met alles. Bijbenen, bijbenen! 

 
Auteur: Had u ook favoriete vakken? 

 
Chan: Ja al heel spoedig. Strafrecht. Dus ik kon meteen door, het  klikte.  Je 

werd daar gevormd. Je wordt daar volwassen gemaakt. En je  moet nagaan, 
18/19 jaar, terwijl alle andere jongeren uitgaan, naar een discotheek  gaan,  
word jij daar gedrild. Je wordt gehard. En dat maakt dat je in die politie- 
organisatie tot in de top komt. Je houdt je bezig met een conflictmaatschappij. 
Een maatschappij waarin er diverse conflicterende zaken plaatsvinden. Iemand 
heeft het ooit tegen me gezegd, je moet besluiten in fracties van seconden 
kunnen nemen. Waar rechters soms maanden en jaren voor nodig hebben om 
te beoordelen, werden wij getraind om in seconden te kunnen beslissen. Dus 
veel feitenmateriaal, veel theoretische kennis, veel praktische vaardigheden, 
fysiek training, mentale training, komt er allemaal bij. Daar werd je volwassen 
gemaakt, daar werd je hard gemaakt. En ik kan je met  alle  overtuiging 
vertellen, alles wat daarna aan carrière is gebeurd, is dankzij die basis. De basis 
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is een hele sterke basis geweest voor mij, mentaal, psychisch, fysiek, groeps- 
vorming, teambuilding. 

 
 
 

Ontvangst van het diploma als politieinspecteur tweede klasse op de NPA in 1982 
 
 
 

Groepsfoto met de geslaagden aan de Nederlandse Politie Academie 
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Auteur: U heeft de opleiding uiteindelijk afgemaakt, en u bent teruggegaan naar 

Suriname. Dit was nog vóór alles wat gebeurde in en na 1980 en met name 1982 (ik 
doel op de decembermoorden en wat daarna allemaal volgde). Er is een hele grote 
groep na 1982 uit Suriname vertrokken om te studeren in Nederland. Van die groep 
zijn er weinig teruggegaan. Daarna in de jaren negentig is er ook weer een hele 
groep Surinamers naar Nederland gekomen om te studeren, daarvan is wel een 
groter deel teruggegaan. Hoe reflecteert u op deze verhuizing van Surinamers en 
hoe plaatst u uw eigen keus om terug te gaan in deze context van wanhoop en 
vlucht naar Nederland? 

Chan: In 1982 begon men weer weg te gaan, volle vluchten. Ik ben direct na 

mijn studie teruggegaan. Mijn vader heeft me nog bezocht in Nederland. In juli 
1982 ben ik afgestudeerd, in augustus is mijn vader gekomen. Ik heb toen een 
korte vakantie met hem gehouden. We zijn toen samen naar Engeland, België 
en Luxemburg gegaan. Daarna naar Frankrijk. En op 8 september ben ik terug- 
gegaan naar Suriname. 

Reflecties van de auteur: 
Wederom een moment waarop ik geraakt word in het gesprek. Chan vertelt dat hij 
na het afstuderen wordt opgezocht door zijn vader. En daarna met hem op reis is 
gegaan in Europa. Ik weet nog hoe ik het vond toen ik werd opgezocht in Engeland, 
London, waar ik woonde en werkte, door mijn vader. De relatie met mijn vader is 
door dat bezoek veel hechter en begripvol geworden. Zou dit ook het geval zijn 
geweest bij Chan? Ik wil weten hoe zijn relatie was met zijn vader. En het leek me 
nu een goed moment om hem naar zijn relatie met zijn vader te vragen. 

Toen Chan over zijn vader vertelde, moest ik ook denken aan de relatie van president 
Obama met zijn Indonesische stiefvader. Obama heeft in zijn jonge jaren in Indonesië 
gewoond omdat zijn moeder een relatie had met een Indonesische meneer. Obama’s 
Indonesische stiefvader heeft hem in die jaren bijvoorbeeld leren boksen en hem 
geleerd weerbaar te zijn (uit zijn boek “Dreams of my father”). Obama heeft zijn 
eigen vader maar amper gekend. Op latere leeftijd heeft hij zijn vader beter leren 
begrijpen. Zo zijn relaties tussen vader en zoon vaak opmerkelijk en bijzonder. 
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President Barack Obama heeft ook een prachtig boek geschreven over zijn eigen 
vader, Barack Obama senior, en zijn problemen als zwarte Afrikaanse man, politicus 
en problemen die zijn vader had met alcoholgebruik. 

De relatie tussen Joseph Kennedy, de patriarch van de beroemde Kennedy familie, en 
de vele Kennedy zonen waaronder president John Fitzgerald Kennedy, was een van 
grote verwachting en een serieuze basishouding in het leven. Volgens Teddy Kennedy, 
de jongste zoon uit de Kennedy dynastie, een van de meest prominente en machtige 
Amerikaanse senatoren, zou vader Kennedy (Joe) zijn standpunt duidelijk hebben 
gecommuniceerd aan zijn kinderen: “Als je lummelend door het leven wil gaan, prima! 
Maar dan krijg je geen aandacht van mij!” (Uit het boek “True Compass”). Voor de 
Kennedy’s was de drive van vader Kennedy een belangrijke reden om zich te richten op 
het leveren van topprestaties. De jongere Kennedy’s hebben allemaal hard gewerkt om 
de dromen van hun ouders, vooral van vader Kennedy, te volbrengen. John F. Kennedy 
heeft het, zoals we weten, gebracht tot Amerikaanse president. Ook de relatie van vader 
George Bush en zijn zonen schijnt een bijzondere te zijn (uit de boeken “Decision Points” 
van ex-president George W. Bush en “41 A portrait of my father” ook van de hand van 
George W. Bush). Ook Gandhi had een aparte relatie van zijn vader. De relatie tussen 
Gandhi zelf, en zijn oudste zoon Hiralal Gandhi, is een controversiële geweest. Hiralal 
verbrak de banden met de familie Gandhi. 

In veel landen hebben zonen hun vader opgevolgd (de meest interessant opvolging is die 
van Lee Kwan Yew, oud-premier van Singapore, door zijn oudste zoon Lee Hsien Loong, 
huidige premier van Singapore). Zo ook in vele familiebedrijven. Het is niet altijd een 
harmonische relatie maar zeker een die het verkennen waard is. Vaders spelen een 
bijzondere rol in het leven van jongens, heren en op oudere leeftijd mannen. 

De relatie vader-zoon is een interessante en het leek me, op dit moment in het 
interview, een mooie kans om hem hierop door te vragen. 

Auteur: Even stilstaan, we komen zo weer terug hierop. Hoe was uw relatie met 

uw vader? (Ik gebruik de gelegenheid om in te zoomen op de relatie vader en zoon. 
Vaak een interessante relatie om meer van te weten) 

Chan: Mijn relatie met mijn moeder was een sterkere relatie. Kijk, mijn vader 

had een ander leven. Hij was een havenarbeider. Je moet ook de havencultuur 
leren kennen. De havencultuur is geen makkelijke cultuur. Dus hij heeft heel 
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snel vrienden gemaakt aan het werk en die vrienden kwamen  ook  thuis.  Ik 
weet nog, mijn moeder moest koken, doksa, doksie. En dan kwamen de 
vrienden langs. De leiding van Kroonvlag kwam thuis. Kroonvlag is de maat- 
schappij waar mijn vader voor werkte. Die kwamen thuis, dus moest er gekookt 
worden. Mijn vader was meer een man van hard werken. Ook naast  zijn 
gewone baan verkocht hij samen met mijn moeder de eenden die ze kweekten, 
om wat extra inkomen te genereren. Hij was marktverkoper opgeklommen 
binnen Kroonvlag, als “losse” arbeider. Dan van vaste arbeider tot onder- 
voorzitter van de vakbond van Kroonvlag, die lid was van de Moederbond. Dus 
hij was ook al een strijder. Maar hij hield van z’n gezelligheid. Hij hield van 
lekker eten en drinken met z’n vrienden. En ik vermoedde toen al dat het hem 
fataal zou worden. Zijn levensstijl zou hem het leven kosten. 

Ik weet nog dat hij naar Nederland kwam in 1982, dat hij ziek was, gezond- 
heidsproblemen had. Zijn been raakte opgezwollen. Ik moest hem naar de 
dokter brengen. Toen zag de dokter een paar plekken en zei: je moet het laten 
onderzoeken want het is niet goed wat ik hier zie. Na onderzoek van de arts 
bleek dat hij een orgaanbeschadiging had. Drank,  leveraandoening,  noem  
maar op. Dus hij heeft het gehaald tot 55 jaar jong. Hij was heel trots op mij. 
Overal en iedereen vertelde hij dat ik officier was. In de hele opvoeding thuis 
was hij meer de zakelijke, strak studieresultatengerichte persoon. Mijn moeder 
was er voor de liefde. Ik was een troetelkind. Ik ging overal naartoe met mijn 
moeder. Ik ben het laatste kind uit 9 kinderen. Dus ik werd door mijn moeder 
overal meegenomen en werd overal vertroeteld door iedereen. De band met 
mijn moeder was heel sterk. Thuis waren er ook spanningen, ik koos altijd de 
zijde van mijn moeder. Men noemde mij ook moederskindje. Maar beiden zijn 
naar Nederland gekomen en ze hebben er een leuke tijd gehad. 

Maar goed, om terug te gaan naar toen ik nog in Nederland was. Toen vond de 
coup plaats in 1980. En je hoorde, alle politieofficieren van de Nederlandse 
academie zijn opgesloten. Allemaal opgepakt en opgesloten op Santo Boma. 
Want de politie vormde een dreiging voor het leger. Dat was de groep in de 
samenleving die strijd leverde tegen de groep coupplegers. Er was een vakbond 
strijd gaande. En die vakbond strijd werd onderdrukt door de regering met de 
politie als werk-arm. En al die vakbondsmensen, de strijders, waren door de 
politie opgepakt. Abrahams, en andere militairen, allemaal opgesloten. En de 
zaak tegen hen zou voorgaan op 26 februari 1980. De auditeur militair was de 
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heer Kruisland. Freddy Kruisland. En 25 februari is de militaire coup gepleegd. 
Dus al die verhalen die men vertelt over de coup kloppen niet. Er was geen 
sprake van een revolutie maar eerder van een staatsgreep. Het doel van de 
acties van de militairen was om te voorkomen dat de zaak, die gepland was 
voor 26 februari, door zou gaan. En de daaropvolgende dag, wie strijden tegen 
het leger? De regering, met tussenkomst van auditeur militair en politie. De 
Politie werd als eerste kapotgeschoten. Er werden regeringsmensen opgepakt. 
Ook politieofficieren. Er zijn toen ook personen naar het parket van de 
Procureur-Generaal gegaan om Kruisland neer te schieten. Maar Kruisland was 
daar niet. Maar Maurits de Miranda was daar als Procureur-Generaal en die 
hebben ze toen beschoten. Hij werd geraakt in zijn buikstreek, maar gelukkig 
overleefde hij het. Hij is later rechter geworden. Zo is het gegaan. Later is de 
actie van het leger, tegen het optreden van de regering en de politie, een 
militaire staatsgreep genoemd. Dit is de ware evolutie geweest van wat zich 
heeft voorgedaan. 

Auteur: Dus de staatsgreep heeft in 1980 plaatsgevonden, toen was u nog in 
Nederland. En in 1982 gaat u terug. 

Chan: Nou, je moest eerst beslissen wat dit allemaal voor jezelf betekende. Wat 

betekende dit voor de studie. Kon je wel door studeren? Want in Suriname 
waren de politieofficieren opgepakt door de militairen. Dus wij gingen naar de 
leiding van de politieacademie. En daar werden we ontvangen door de heer 
van de administratie. Hij had de leiding. Hij probeerde ons gerust te stellen, 
maak je niet druk, het komt wel goed. Alle landen waar er coups gepleegd 
worden daar komt het altijd wel goed met leger en politie. 

Inmiddels waren wij daar met ons vieren: Kogeldans, Debidin en Braam. Na mij 
waren er nog een paar studenten komen studeren aan de politieacademie. We 
zeiden, wacht, wie hebben we nog meer in Nederland. Wacht, daar in Breda, 
de koninklijke militaire academie, daar studeert een cadet, dat is Boerenveen. 
Dus we zouden hem bellen en vragen hoe het met hem ging. Men zei; Shany jij 
bent de oudste, jij gaat bellen. Ik belde en hoorde: “Kadet Boerenveen, 
telefoon” via de telecom. Boerenveen aan de telefoon, ik zeg, met Santokhi. 
Hij zegt, hey hoe gaat het collega broeder. Ik zeg, nou ik neem aan dat je het 
nieuws gehoord hebt dus ik wilde even weten of we niet als studenten wat 
moeten doen. Hij zegt nee, nee, het is allemaal goed. Hij wist te vertellen dat 
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hij net stage had gelopen in Suriname, dus nee, nee, we moeten ons niet druk 
maken. Hij zei: studeren jullie af en komen jullie naar Suriname. Dus hij was 
voorstander van die militaire acties. Hij had de strijd gezien tijdens zijn stage. 
Toen besloten we de ambassadeur te bellen. Meneer Van Eer. Meneer Van Eer, 
we hebben wat vragen. Hij zegt: ja ik kan jullie situatie begrijpen maar als er 
een persoon wiens situatie nog onzekerder is dan die van jullie dan is die van 
mij. Ik weet niet hoe lang ik nog ambassadeur mag blijven. 

Anyhow, veel konden wij niet bereiken. Ik zeg: jongens luister, laten we rustig 
afwachten en in communicatie blijven. De tijd verstreek en in 1981 moest ik 
stage gaan lopen, als aspirant officier. Ik had besloten dat ik in Suriname stage 
ging lopen. Ik wilde mijn krachten aan Suriname geven. Ik wilde werken in een 
korps, in het Surinaamse korps, en ik wil zien hoe het in dat korps eraan 
toeging. De leiding wilde geen risico’s nemen, het was immers een militair 
regime. Toen moest het curatorium van de Nederlandse politieacademie een 
besluit nemen. En het curatorium stond onder voorzitterschap van prins Van 
Vollenhoven. Hij was voorzitter. Daar moest men besluiten. Men keek naar de 
risico’s. Uiteindelijk weer een gesprek met mij. Ik mocht gaan onder een 
voorwaarde dat ik een half jaar weg zou blijven, 6 maanden. 

Ik wil je graag een anekdote vertellen. Voordat ik terugging, en voordat ik de 
stage begon kwam de nieuwe korpschef naar de politieacademie, de heer Vrij 
met de heer Monsels, die op weg waren naar een Interpol conferentie. En zij 
wilden kennis maken met de studenten. Maar er was weinig tijd. 

Auteur: Kwamen zij uit Suriname? 

Chan: Ja, meteen na de militaire coup. Dus ik werd opgeroepen. We  zaten in 

de gym, in de dojo, we hadden judo. Door de speaker hoorde ik mijn naam, ik 
werd gevraagd naar voren te komen. Ja, er is hoog bezoek uit Suriname, ga 
snel douchen. Met de heren uit Suriname brak er een discussie uit. Ze vroegen, 
hoe is het met je studie. Ik was zeer kritisch, ontevreden over onze positie, ik 
kon een beetje fighten. 



48 | CHAN 

Auteur: Was u als student ook kritisch? 

Chan: Dat is het doel van de training, je moest kritisch zijn, je wordt gevormd 
om kritisch te zijn. 

Auteur: Was u ook kritisch tijdens college? 

Chan: Tuurlijk, dat is het doel van de training. Je moet kritisch zijn, je zit in een 

individuele opdracht en dan weer in een groepsopdracht. Dus je moet zeer 
kritisch zijn. Dus je begrijpt, zo een discussie met de korpschef, die zich je baas 
voelde, dat was not done. Na het gesprek zegt de korpschef tegen meneer 
Monsels, “deze man zijn naam moet je noteren want zijn tong en zijn tanden 
zijn zo scherp en die moeten we slijpen als hij terugkomt in Suriname.” Toen 
heeft de directeur van de politieopleiding ingegrepen. De directeur zei: nee zo 
worden onze studenten opgeleid, om kritisch te zijn, dus dat wat de student 
hier geeft is onder andere aan wat het doel is van onze opleiding. Zo trainen 
we onze studenten. 

Auteur: En hoe reageerde hij? 

Chan: Nou ja, je weet wel, ja we gaan zijn tong en tanden slijpen als hij terug- 

komt naar Suriname. Dat was de militaire taal toen. Dus met deze ervaring 
tijdens de interactie ging ik stage lopen in Suriname. Ik kom in Suriname aan. Ik 
meld me aan, ik kom bij meneer Vrij. Ow, dit is die jongeman met zijn scherpe 
tong en zijn scherpe tanden. We gaan je hier opleiden, hier gaan we je vormen. 
Ik zei: is goed meneer Vrij. Tijdens de stage kregen de stagiaires een ster op hun 
schouders, dus daarom vroeg ik het ook aan de korpschef. Maar hij zei: die ster 
gaan we niet geven, die ster van jou kennen we hier niet. Men besloot dat het 
een bloot padje zou worden met een gouden rand. Geen ster tijdens de stage 
maar een padje met een gouden rand. Dat was nieuw. Niemand kende dat ding 
in Suriname. Ik heb toen stagegelopen in alle districten van Suriname. Ik zal je 
nog wat moois vertellen over mijn stageperiode tijdens de militaire coup. 

Daar zat ik dan, in de wachtruimte van airport Zorg en Hoop. Ik zag militairen, 
douane, burgers, ik met mijn tas, uniform en padje met gouden rand. Ik was 
toen 21/22 jaar. Plotseling hoorde ik gegil buiten. Iedereen sprong in de 
houding. Ik dacht: wat is dit? Ik bleef rustig zitten waar ik zat. Plotseling zag ik 
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een man binnenkomen. Toen zag ik voor het eerst, in levenden lijve, militair 
Horb. Hij was toen garnizoenscommandant. Hij kwam binnen en zag mij zitten, 
een kleine man. “Ey jongeman, jongeman, kom hier, wie ben je? Kom hier.” 
“Ik?” “Ja, kom hier. Wie ben jij, wie ben jij?” Ik antwoorde, ik ben aspirant 
officier van de politieacademie en ben hier om stage te lopen. “Luister 
jongeman, als je hoort dat meneer Horb aankomt moet je direct in de houding 
staan.” Ik zei, maar ik weet niet wie meneer Horb is. “Dat ben ik.” “Dit is de 
eerste keer dat ik u ontmoet. De volgende keer moet u hier in de houding 
staan.” Ik zei, meneer Horb we zullen de volgende keer zien. Hij is weggegaan. 
Ik ben weer gaan zitten. Dus later hoorde ik dat Carlo Jadnanansing daar ook 
zat en nog een andere jongen, hij was arts. Carlo Hunsel zat in Nickerie als 
commandant. Men heeft hem het voorval verteld in Nickerie. Later toen sprak 
ik hem hierover en zei ik: “Carlo Hunsel wat heb je gehoord?”. Hij zei dat hij  
het voorval gehoord van Carlo Jadnanansing en hij zei dat hij  begon  te 
bibberen en dacht “loekoe tide wan lijk ou fadong lek djaso” (kijk, vandaag 
gaat er een dode vallen). Hij zei, ik beefde van angst. Nu ken ik Carlo 
Jadnanansing, en praten we af en toe erover. Toen kende hij me niet. Anyhow, 
ik heb mijn stage gelopen in Suriname en toen teruggekeerd naar Nederland. 

Na mijn studie kreeg ik van m’n Hollandse collega’s allerlei vragen. Wat ga je 
daar doen Shany? Probeer het hier in Nederland. Ik zei nee, ik heb het al gezien 
in Suriname. Ik heb werk te doen daar. Ik ga terug. Terug naar Suriname. Op de 
terugweg, het vliegtuig was half vol. Ik ben op 8 september 1982 aangekomen. 
14 september 1982 ben ik bij het Surinaams politiekorps begonnen. Aangemeld 
op politie Geyersvlijt. Ik moest me melden bij de heer Dielbandoesing. En ik 
kwam daar en niemand wist iets van mijn komst. 

Reflecties van de auteur: 
Ik sta stil bij de onzekerheid die Chan als 22-jarige student heeft ervaren toen de 
staatsgreep plaatsvond. Het was een tijd waarin er niet vlot via internetinformatie 
beschikbaar was. Nieuws uit Suriname kwam maar mondjesmaat en vooral gekleurd 
binnen. Er waren geen Surinaamse internetkranten en fora. De onzekerheid was 
groot en besluiten om als 22-jarige, in het heets van de strijd, stage te gaan lopen in 
Suriname, waar er net een militaire coup aan het regeren was, is zeker als gedurfd 
aan te merken. 
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En toch besloot Chan dapper zijn stage te doen in Suriname. De confrontatie met 
Horb was kenmerkend voor het schrikbewind wat de militairen voerden. Ik heb van 
velen begrepen dat het volk met harde hand en wapens in het gareel werd 
gehouden. De angst van de toeschouwende heer Jadnanansing die ervaarde wat er 
zich afspeelde tussen Chan en Horb, was kenmerkend voor de gevaren van die tijd. 
Als je kritisch was moest je de gevolgen accepteren en soms met de dood bekopen. 
De decembermoorden van 1982 zijn zo een diep litteken, in de Surinaamse 
geschiedenis, van het schrikbewind en de onderdrukking die het militairbewind 
voerde. 

In die periode waaide er een wind van revoluties door Zuid-Amerika, Afrika en het 
Caraïbisch gebied. Allemaal uit betoogde noodzaak en ook een vleugje romantiek 
mocht niet uitblijven. Verandering had een avontuurlijk synoniem: Revolutie. Velen 
hadden het communistisch denken ontdekt, het boek “Das Kapital” van Karl Marx 
gelezen, en waren onder de indruk geraakt van de mogelijkheid de armen te 
verheffen door de rijken te verketteren. De Sovjet-Unie bestond toen nog en 
voerde, als vader van het communisme, stevig anti-campagne tegen het door 
Amerika geleide harde kapitalisme, imperialistisch uitgewerkt in landen als Chili en 
andere Afrikaanse landen. In West-Europa nam het socialisme een softere positie in. 
Er ontstonden communistische partijen en bewegingen, maar vooral het socialisme 
van partijen als de PvdA hadden een stevige basis gelegd. Die generatie Surinamers, 
die rond 1970 ontwikkeld waren en kennis hadden gemaakt met het communisme 
van Rusland en het socialisme van Europe, die een dergelijk interpretatie en 
toekomstbeeld voor Suriname bezigden, die zagen het militairbewind mogelijk 
zitten. Er waren vast ook generatiegenoten die het niet zagen zitten. Ze hadden 
een transitie voor ogen middels een revolutie van kapitalistische samenleving naar 
een meer egalitaire samenleving. Er waaide een linkse wind over de wereld. 

Fidel Castro, samen met Che Guevara, de meest charismatische revolutionairen, 
waren met hun stoere militaire uniformen anderen voorgegaan in Cuba. Hun 
propagandamachine was slim opgezet, mooie foto’s, geweldig indoctrinerende 
boeken en speeches. De copy cats volgden spoedig, zoals bij iedere modebeweging. 
Van Lenin, Stalin en andere Russische leiders, kregen we Fidel en Che van Cuba, 
Maurice Bishop van Grenada, en daarna viel ook Suriname voor deze  nieuwste 
trend. 
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De staatsgreep in Suriname kwam door ontevredenheid van de militairen over 
“brood en misschien spelen” en daar werd later een politiek jasje overheen gedaan. 
De militairen waren ontevreden over hun arbeidsomstandigheden. Er waren nooit 
grote idealen, verbindende gelijkheidsprincipes, zoals die door grote leiders als 
Mandela en Gandhi waren gebruikt om een strijd aan te gaan. Mijn persoonlijke 
mening is dat uit de hele groep mode-revolutionairen, de revolutionaire wannabes, 
alleen Fidel Castro basisprincipes had die enig gewicht hadden. Fidel wilde Cuba 
bevrijden uit het juk van het Amerikaans imperialisme. Volgens Fidel werd Cuba al 
decennialang economisch misbruikt en het volk verarmd door imperialistische 
machten. Echter, het is ook Fidel niet gelukt om zijn volk een beter leven  te 
bezorgen. Cuba en haar bevolking is arm gebleven door strenge sancties en veel 
meer resultanten van het revolutionaire bewind. 

De kritische houding van Chan straalt een op principes gebaseerde autoriteit uit. Hij 
stelt zich niet alleen kritisch op maar is ook moedig. Hij heeft van dichtbij 
meegemaakt, als generatiegenoot, hoe hol de principiële basis was van de 
staatsgreep. Chan was absoluut niet onder de indruk van intimidatie door mensen 
als Horb, die zich de zonnekoning waanden in een militair tenue met een pistool op 
de heup. Echte macht hoeft zich niet te bewijzen, die is er gewoon, omdat het 
gebaseerd is op universele principes. En dit is iets wat een militair bewind altijd lijkt 
te missen. Een dergelijk bewind lijkt alleen te kunnen overleven door intimidatie en 
onderdrukking. Hier zijn er voorbeelden genoeg van waaronder het bewind van 
Pinochet in Chili, het militair bewind in Brazilië, Irak, Syrië en zo nog veel meer 
landen in de wereld. 

Auteur: Dus u moest zich melden bij wijlen de heer Dielbandoesing maar niemand 
die er wat van wist? 

Chan: Precies, dus die dag lukte het niet. Niemand kon mij ontvangen. Later 

bleek dat het zijn jaardag was. Dilbandoesingh was jarig, daarom was hij er 
niet. Dus ik moest de volgende dag terugkomen. Hij is recentelijk heengegaan 
op 94-jarige leeftijd. 
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Auteur: Na 4 jaar Suriname verlaten te hebben, was er dus nog steeds niets 
veranderd? 

Chan: Nee. Integendeel, het politieapparaat dat zo een macht uitstraalde, de 

arrogantie, dat was kapotgeslagen. Politiemensen moesten met militairen 
surveilleren. Politiemensen waren ontwapend. Ik zag het meteen  als  mijn 
missie om het allemaal te herstellen. Ik dacht: ik moet een bijdrage leveren om 
het gezag van het politieapparaat te herstellen. Dat zag ik als missie, een van 
mijn eerste opdrachten. 

Auteur: Is dat ook iets wat jullie hadden geleerd in de opleiding in Nederland, 
opkomen voor de belangen van het korps, loyaal zijn aan je collega’s en het beroep? 

Chan: In 1978 verschenen de rapporten in Nederland “Politie in verandering”,  

4 of 5 van die blauwe dikke rapporten. Het waren rapporten als onderdeel van 
de studie. Wat hield de opleiding aan de politieacademie eigenlijk in? Ik gaf al 
eerder aan: fysieke en mentale training. Theorie en praktijk, maar in de laatste 
anderhalf jaar  draaide  het  heel  sterk  om  leiderschap.  Management  en 
leiderschap. Wat ik ervaren heb is namelijk dat elke groep die daarbinnen  
kwam eigenlijk met een andere agenda getraind werd. En dat was ingegeven 
door die rapporten “politie in verandering”. De politie verandert constant als 
gevolg van de veranderingen in de maatschappij. Als politieapparaat moet je  
de veranderingen in de maatschappij kunnen bijbenen. De mensen voor mij,  
die nu nog in Suriname zitten en inmiddels wel allemaal gepensioneerd zijn, 
werden heel repressief opgeleid. Drie jaar training om vooral repressief te zijn. 
Dat was vroeger de politietraining, ook  in  Nederland.  Elke  politieorganisatie 
zat toen heel dicht bij een militaire organisatie. Het was een soort civiele 
militaire organisatie die belast was met repressie. Maar de politie nu, maar ook 
in de afgelopen 10–20 jaar, heeft een heel andere taak gekregen. Het is een 
civiele organisatie van de gemeenschap, in de gemeenschap, tussen de gemeen- 
schap. Je moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Je moet probleem- 
oplossend bezig zijn. Aanpak van criminaliteit is een deel van je taak maar 
oplossen van andere sociaal-maatschappelijke vraagstukken die horen ook tot 
jouw taak. 
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Auteur: Bent u ook getraind in aanpassend vermogen, in het managen van 
veranderingen? 

Chan: In mijn laatste anderhalf jaar was er heel sterk sprake van leiderschap en 
management. Met name politie management en leiderschap. 

Auteur: Dat heeft een heel groot raakvlak met politiek, lijkt mij. Kunt u hier dieper 
op ingaan? 

Chan: Klopt. Alles wat ik in de afgelopen jaren heb mogen ervaren heeft haar 

basis gehad  op  de  politieacademie.  Ik  ben  in  1982  teruggekomen naar 
Suriname en ben in 1988 door voorzitter Mr. Jagernath Lachmon gevraagd om 
minister te worden. Ik ben persoonlijk gebeld door Lachmon. Weet je hoe hij 
mij kende? Er mocht geen politiekwerk verricht worden in die militaire periode. 
Maar hij was advocaat. Dus op Geyersvlijt waar ik werkte was er ook een 
gevangenis, een cellenhuis. Daar zaten heel wat mensen vast. En er is een 
traditie dat als een oudere advocaat komt om zijn cliënt op te zoeken dan gaf 
men hem respectvol een plek om te zitten. Hij is dus een paar keer langs 
geweest en hij kreeg altijd een keurige plek van mij. 

Auteur: Hoe oud was u toen u dat telefoontje kreeg? 

Chan: 28 jaar en ik was inspecteur eerste klasse, dus inspecteur met drie 
sterren. 

Auteur: Dat is heel jong, zeker voor Surinaamse begrippen. 

Chan: Ja, maar dat heeft mij gered. Want in 1987 werd de grondwet gewijzigd. 

En als men je op je 28ste vraagt om minister te worden, de eerste regering na de 
militaire periode, dan moet je weten dat je doordacht antwoord moet geven. 
Je moet psychisch en qua levenservaring bekwaam zijn om de job te doen, vond 
ik. En ik was psychisch niet ready. Maar tegen de politiek kun je niet zonder 
meer nee zeggen. 
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Auteur: U besliste op dat moment, op basis van reflectie, uw eigen reflectie, dat u 
niet ready was voor de job? 

 
Chan: Ja, maar dat kon ik niet tegen Lachmon, tegen de politiek zeggen. De 
politiek kent dat niet. 

 
Auteur: Wat ging er door u heen dat u zo wijs was om op dat moment te zeggen, 

ik doe het niet? Want ieder ander die gebeld zou zijn door Lachmon zou zich 
gevleid voelen. Velen zouden meteen ja gezegd hebben, top deal! 

 
Chan: Ja, dat doet men nog steeds. Gaan voor positie, gaan voor geld. Als je 

kwart voor 12 een telefoontje krijgt als politieofficier, dan is vaak één  ding 
zeker: er is een moord gepleegd, er is iets ernstigs aan de hand. Zo kwam dit 
telefoontje binnen. Ik had geen ander vermoeden. Meneer Mungra zei: 
commandant, u krijgt meneer Jagernath Lachmon aan de telefoon. Het eerste 
wat me te binnen schoot was, iemand probeert me voor de gek te houden. 
Lachmon: “Commandant, is dat de commandant?” “Ja, met meneer Santokhi.” 
“Ja, hier met meneer Lachmon. Luister, we zijn hier bezig het kabinet samen te 
stellen. Morgen is om 12 uur de beëdiging van de ministers gepland, en u bent 
voorgedragen om minister van Justitie en Politie te worden. Dus ik wil u vragen 
morgen 12 uur aanwezig te zijn.” Dus het eerste wat je denkt is dat iemand je 
probeert voor de gek te houden. Maar ik kende de stem van Jagernath 
Lachmon. Het was werkelijk Jagernath Lachmon. “Oh, kijk voorzitter, ik ben u 
zeer dankbaar, bedankt voor uw vertrouwen.” Terwijl ik dat allemaal zei, 
bedacht ik een antwoord. Een verkeerd antwoord, en het was afgelopen. Ik zei, 
voorzitter ik voel me zeer vereerd, maar helaas kan ik het niet worden. In 1987 
was er een referendum gehouden over de nieuwe grondwet van Suriname. En 
daar beriep ik me op. Ik was op dat moment docent bij de politie en docent bij 
de militaire politie. 

 
Auteur: Welk vak of onderwerpen doceerde u? 

 
Chan: Bij de politie was het strafrecht, strafvordering. En bij de militaire politie 

staatsinrichting. En dat kende ik dus uit het hoofd. Dus ik zeg: helaas kan ik het 
niet worden. Lachmon vroeg “hoezo niet?”. Ik zeg: nou om minister te worden 
moet je de leeftijd van 30 jaar hebben, voorzitter. “Maar dat heeft u toch?” 
“Nee, ik ben pas 28.” Stilte, stilte. “Ja, ja, dat is heel jammer, maar heeft u 
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iemand anders die u aan ons kunt voorstellen?” Ik zeg: ja, hier op Lelydorp is er 
een commissaris, meneer Jules Ajodhia. Zo is Jules Ajodhia toen minister van 
Justitie en Politie geworden. Later werd hij vicepresident. Het was lastig, 
niemand wilde minister worden in die periode. 
In 1990 was er weer een coup. Berucht geworden als de telefooncoup. Maar het 
was geen telefooncoup. Heel het paleis was omsingeld door het leger. En toen 
kreeg President Shankar telefoon. “Kijk naar buiten, we vragen om het alle- 
maal over te dragen.” Het ging per telefoon, maar buiten stond er een heel 
leger. 

Auteur: Wie had dat telefoontje gepleegd volgens u? 

Chan: Ik weet het niet, ik denk een hoge militair, iemand die overtuigd was 

dat hij het mandaat, dus de power, had om zoiets te doen en het voor elkaar 
kreeg omdat hij de nodige steun had van hen die zo een actie noodzakelijk 
achtten. 

Auteur: Wat heeft u meegemaakt in die periode van de decembermoorden? 

Chan: Mijn vader zei: “je gaat nu onmiddellijk weg uit dit land.” Er kwam druk 

van mijn familie. Ze zeiden allemaal: je gaat nu weg, ze gaan je anders ook 
doodschieten. Ik was pas in Suriname terug. Ik zat al bij de recherche. Mijn 
vader zei, nee, je gaat niet in burgerkleding, je gaat in uniform, laat men zien  
dat je politie bent. Want er was toen avondklok ingesteld. We  hadden direct 
een meeting met de korpschef. Ik weet nog dat ik de vraag stelde aan de korps- 
chef: “wat gaat er nu gebeuren? Komt er nog een onderzoek?”. Hij antwoorde: 
“ja, ik sta in contact met de procureur generaal en ik neem aan dat er een 
onderzoek komt. Er komt een verklaring. En we moeten rekening  houden 
ermee dat de politie ook onderworpen zal worden aan een nieuw beleid, aan 
avondklok, dus we moeten zien wat er gebeurt.” Ik was down. Op de dag van  
de begrafenis van Rambocus en anderen had ik dienst, ik ben nog langsgereden 
bij de  uitvaart.  Toen heette  het  nog  Coppenamestraat.  Het  heeft  me 
verschrikkelijk geraakt als politieofficier. Ik reed heel langzaam. Het leger was 
daar volop aanwezig. Ik moest mijn autoruit opendoen, ja, ik ben  van  de 
politie. Ik was in uniform. Mijn vader had me gewaarschuwd. Het was beter om 
een uniform aan te trekken. Omdat er avondklok was, was dat ook de regel, 
voorlopig niet in burgerkleding. Het raakte me heel erg. Het gevoel van 



56 | CHAN 

machteloosheid. Dat je deel was van het politieapparaat, een hoge officier was, 
en dat je niets kon doen. 
Er werd beslist dat de politie moest gaan surveilleren in de avonduren, tijdens 
de avondklok. Burgers kregen een avondpas en wij moesten als politie 
surveilleren. Ik was belast met de surveillance te Geyersvlijt. Heel Geyersvlijt 
waaronder de Anton Drachtenweg enz. Er was geen politievoertuig, ik moest 
met mijn privéauto rondrijden. Ik kreeg brandstof en moest met mijn privéauto 
surveilleren. We hadden toen geen beschikbare dienstvoertuigen. 

Bevorderd tot hoofdinspecteur van politie 

Uitreiking van een oorkonde aan mij door Korpschef Monsels 
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In politiedienst met prominente politieambtenaren, waaronder de Korpschef Hunsel en 

bevelhebber van het leger Sedney. DNA lid Mathoera toen als politieofficer 

 
Auteur: Er was toch niemand op straat? Niemand durfde iets want de militairen 
ranselden je af als je s ’avonds betrapt werd tijdens de avondklok. 

 
Chan: Nee, maar je moest surveilleren. Allerlei geruchten deden de ronde. Dus 

je moest uitkijken voor contrarevolutionaire activiteiten, huurlingen en nog 
meer van dit soort zaken. En ik kan me nog heugen dat ik samen met wijlen 
rechercheur Bhagan was. Ze is inmiddels overleden. We reden op de Anton 
Drachtenweg en het was rond twee, drie uur in de ochtend. Er reed plotseling 
een bus langs onze auto en met grote snelheid haalde hij ons in. Na 100 meter 
stopte die bus en Bhagan zei: “meneer, meneer, kijk het is een groen kenteken, 
het is van het leger.” En ze stappen allemaal uit. Maar inmiddels was ik op 
Geyersvlijt bekend, ik was gedreven en hard. Ik ben veel veranderd wat dat 
betreft. Bhagan zei:”meneer, doet u niks, alstublieft doet u niks, zegt u niks, 
laten we kijken wat ze willen.” Ik zei: “maak je niet druk meisje, laten we kijken 
wat ze zeggen.” Dus ik stap uit. “Wie bent u?” Ik zei: “ik ben inspecteur 
Santokhi.” Wat doet u hier? Maar wie bent u? Sergeant-majoor die en die. “We 
hebben opdracht om alle voertuigen te controleren.” Ik zeg, sergeant, ik ben 
ook belast met controle. Ik hoor ook mijn politiewerk te doen. “Nee,  we 
hebben opdracht om alle voertuigen te controleren, ook uw voertuig. Dus 
kofferbak open. En dat meisje, Bhagan, huilde. Ze zei huilend “ meneer, 
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alstublieft maak het open, alstublieft maak het open.” Ik deed de kofferbak 
bak open, alles. “Ja, goed zo”. Ze troffen niks aan. Ik zeg: “meneer, ik  heb 
gezegd dat ik met mijn werk bezig ben, toch heeft u mij gecontroleerd.” “Ja, 
we hebben opdracht gekregen.” Ik zei: “weet u wat mijn opdracht is? Om ook 
alle voertuigen te controleren. En nu ga ik in uw bus controleren.” “Wat gaat u 
doen?” Ik zei, ik ga uw bus ook controleren. Mie wakka go (ik liep naar de bus 
toe). Bhagan zei, meneer doet u het niet, doet u het niet. In die bus waren er 
drie slapende militairen. Ik zei goed: “ u kunt doorrijden.” Toen  stak hij nog 
een bedreigende vinger in mijn gezicht en zei: “hierover gaat u  nog  wat 
horen.” Ik heb daarna direct Dielbandoesing geïnformeerd. Ik zei: “meneer 
Dielbandoesing, ik ga nu stoppen met mijn surveillance. Dit en dit is gebeurd.” 
Hij zei: “nee, nee… kom naar het politiebureau en vertel wat er gebeurd is.” 
Dielbandoesing kwam direct naar het politiebureau. Het was inmiddels al vier 
uur s ’ochtends. Hij zei: “leg alles in een rapport vast, wat er allemaal gebeurd 
is.” Ik heb toen mijn rapport direct opgemaakt. En hij belde de minister. De 
minister was de heer Maynard. Dielbandoesingh vertelde wat er toen gebeurd 
is, en hij zei: “we gaan onmiddellijk stoppen met alle surveillance, ik heb net de 
korpschef gebeld, als dit niet opgelost wordt stoppen we.” Bam en hij gooide 
zo de  telefoon  op  de  hoorn.  “Wat  denken  die  mensen  wel”,  voegde 
Dielbandoesing er nog aan toe. 

Auteur: Was er toen echt een vete tussen de politie en de militairen? 

Chan: Ja man. Het was geen vete, het was bijna een oorlog! Inmiddels waren 
er al heel veel incidenten die zich hadden voorgedaan tussen leger en politie. 

Auteur: Hoe waren de gesprekken tussen collega’s onderling bij de politie? Wat 
was de houding? 

Chan: De meeste  ernstige  strafbare  feiten  werden  toen  door  militairen 
gepleegd. Berovingen, noem maar op. 
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Auteur: Er deed ook een gerucht de ronde dat de militairen de kluis van de 
Surinaamse Bank van Suriname hadden geplunderd? 

Chan: Ja, er is zoveel gebeurd. Wij hebben toen vanuit Geyersvlijt besloten dat 

we keihard zouden optreden. Toeval wilde toen dat de heer Lieuw Jen Tai  als 
de commandant van de militaire politie werd aangesteld. Hij had aan de 
koninklijke marechaussee academie gestudeerd tegenover de politieacademie 
in Nederland. Hij kwam vaak naar de politieacademie en we hadden vaker een 
biertje met elkaar gedronken. Hij kwam een paar jaar eerder terug naar 
Suriname en werd commandant van de militaire politie. Later, toen ik terug 
keerde, nodigde hij me direct uit voor een ontmoeting, samen in Suriname. We 
zouden het probleem samen aanpakken. 

Auteur: Als u zoveel eerst heeft meegemaakt, voordat u naar Nederland kwam, 

het leven in Nederland heeft ervaren, vervolgens teruggaan bent in het heetst van 
de strijd in 1982, in december gebeuren die decembermoorden, heeft u nooit 
gedacht van weet je wat, laat dit land Suriname voor wat het is, het is een puinhoop, 
ik ga weg? Dus wat maakt dat u zoveel houdt van Suriname? 

Chan: Je zal het niet geloven, maar het is nooit in mij opgekomen. Maar ik heb 

me wel vaak onrustig gevoeld en me druk gemaakt. Naarmate de jaren 
verstreken, krijg ik meer verantwoordelijkheden. In 1991 ben ik weer gevraagd 
om minister te worden. Inmiddels had Jules Ajodhia mij aangesteld als 
voorzitter van een commissie belast met het reorganiseren van het politie- 
apparaat. Er moest een landelijke recherche komen en ik werd aangesteld als 
het eerste hoofd landelijke recherche. Dus toen in 1991, na de verkiezingen, 
toen ik weer gevraagd werd om minister te worden, heb ik gezegd weer “nee” 
gezegd. Ik was bezig met de reorganisatie. Ik dacht, als ik nu wegga is er 
niemand die de zaak gaat afronden. Bij de politie waren er nog zwakke 
structuren en het Apeldoorns kader was weg. Dan zit ik daar wel als minister 
maar ik heb niemand die mij steunt en de klus afrond. Ajodhia zat daar als 
minister, maar Ajodhia had mij om de reorganisatie tot een goed einde te 
brengen. Het korps moest eerst gereorganiseerd worden. Dus toen is Girjasing, 
die net uit Nederland gekomen was, minister geworden. 



60 | CHAN  

 

Auteur: Vond u het ook echt leuk om die functie te bekleden? 

 
Chan: Ja, ik was trots op mijn functie als politiecommissaris. En ik zeg je eerlijk, 

mijn houding was een van no-nonsens. Ik had gezag. Ik had hard gewerkt en ik 
had gezag afgedwongen. Ook bij de militairen had ik gezag afgedwongen. Ik   
had veel militairen opgepakt. Niemand durfde de militairen,  die  strafbare 
feiten pleegde, op te pakken. Die hebben wij vanuit Bureau Geyersvlijt 
opgepakt. In 2005 heb ik ja gezegd op de vraag of ik minister wilde worden van 
Justitie en Politie. Daar kom ik later op terug. 

 
Auteur: Zijn er kleurrijke figuren die u heeft opgepakt uit het leger, militairen? 

 
Chan: Ik wil geen namen noemen, maar velen met hoge rangen zijn toen 
opgepakt, na overleg met het Openbaar Ministerie. 

 
Auteur: En ging dat makkelijk? 

 
Chan: Ik heb militaire officieren, maar ook politieofficieren moeten opsluiten. 

Het was niet makkelijk. Mijn afdeling, waar ik leidinggaf, heeft de zoon van 
Bouterse in 1994 moeten opsluiten. Sindsdien is de spanning ontstaan tussen 
ons. Omdat ik zijn zoon had opgesloten. 

 
Auteur: Waarvoor heeft u hem moeten opsluiten, wat had hij gedaan? 

 
Chan: Hij had op twee Brazilianen geschoten en daarvoor moest hij berecht 

worden, net als iedere andere burger van ons land. Ik heb hem toen moeten 
opsluiten. Het probleem begon toen ik van Geyersvlijt naar mijn nieuwe functie 
als hoofd van de landelijke recherche ging. Toen ik als hoofd de landelijke 
recherche transformeerde naar de justitiële dienst, begon ik daar flink te 
investeren in de modernisering. Modelapparaten, gespecialiseerde diensten, 
inlichtingendiensten, arrestatieteams, fraude, forensische dienst, een complete 
verandering vergeleken  met  het  oude.  Toen heette  het  technische  en 
herkenningsdiensten. Ik begon het gezag van de politie te herstellen. De 
samenwerking met Nederland begon. Nederland stond ons steeds meer bij. In 
Suriname kon je niets doen op het vlak van opsporen van de grote jongens. De 
drugs bleef niet in Suriname. Die drugs ging via Suriname naar het buitenland 
dus gingen we met het buitenland samenwerken. En dan zag je dat mensen in 
het buitenland opgepakt werden. 
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Auteur: We weten dat het drugsprobleem in Suriname nog steeds niet is opgelost 

en met de dag groter wordt. Stel dat u toen niets gedaan zou hebben, dan zou het 
vandaag nog erger zijn. Dus wat kunt u vertellen over wat  u  wel  heeft  kunnen 
doen? 

Chan: Ja, dus 2 vragen, de eerste vraag: waarom ik toch gebleven ben in 

Suriname. Omdat ik het als een missie zag om een bijdrage te leveren om het 
land Suriname veiliger te maken. De tweede vraag heeft te maken met het 
beschermen van de samenleving. En er was op gegeven moment een behoorlijk 
vertrouwen ontstaan in de samenleving. 

Auteur: Wat verdiende u toen? 

Chan: Niet veel. Ik ben begonnen met 1200 Surinaamse gulden. 

Reflecties van de auteur: 
Ik stel deze vraag bewust omdat het gedrag van Chan op vele aspecten afwijkt van 
de basishouding van de hindoestaan. Het stereotype, het gedrag, dat bekend is van 
de hindoestanen, zeker in die tijd, is een waarbij men het liefst confrontatie 
vermijdt, behoudend in het leven staat, en vooral gericht is op goed geld verdienen 
zonder onnodige (levens)risico’s te lopen. We zien bij Chan reeds op vroege leeftijd 
afwijkingen van dit stereotype gedrag. Ik vind Chan op dit punt een inspiratie voor 
de jeugd in het algemeen. 

In dit interview komen regelmatig stukken voor waarbij Chan overkomt als een 
persoon gedreven door idealisme, moed en persoonlijke principes. Chan gaat een 
confrontatie niet uit de weg, immers hij heeft samen met het desbetreffende team 
het proces gestart, de vervolging voor de 8 decembermoorden. Chan is idealistisch 
en gelooft in een grotere, betere Surinaamse samenleving. 

Chan is ook heel tactisch. Hij weet de benoeming tot minister van Justitie en Politie 
te vermijden toen hij op basis van zelfreflectie besloot nog niet gereed te zijn voor 
de functie van minister. Dit, terwijl hij meer had kunnen verdienen, meer aanzien 
en veel meer had kunnen verwerven. Chan lijkt goed te weten welke keuzen hij 
maakt en waar hij ja of nee op zegt. Dit vind ik een belangrijke vaardigheid van een 
evenwichtige leider en zeker voor een toekomstig president van een land. 
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Zelfreflectie, weten wat je wel en niet kan, en vooral timing. Geld lijkt hem niet te 
boeien. Was hij niet bang voor z’n leven? Ik besluit Chan deze vraag te stellen. 

Auteur: Was u niet bang voor uw leven? 

Chan: Er is veel gebeurd. Er werden kogels naar me gestuurd, ik  werd 

bedreigd. Een heleboel incidenten en valse acties die me moesten ont- 
moedigen. Ik heb me niet laten ontmoedigen, omdat ik een zeer gelovig mens 
ben. Altijd blijven bidden, dat is mijn kracht toen geweest en dit is nog steeds 
het geval. En ik heb altijd gedacht, als er wat moest gebeuren dan heeft de 
schepper het gewild. 

Reflecties van de auteur 
Chan geeft aan dat hij een gelovig persoon is. Hij gelooft in God. Zou zijn geloof in 
God hem gevormd hebben tot een overtuigd persoon, die gelooft in de positieve 
kant van het leven, de samenleving en een land als Suriname? Ziet hij zichzelf als 
een kracht die het kwade durft te bestrijden? Zou het geloof in God zijn normen en 
waarden bepalen en hem in staat stellen goed overwogen, doordachte beslissingen 
te nemen om vervolgens in actie te komen? Ik wil beter begrijpen wat voor rol 
godsdienst in zijn leven speelt. 
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De rol van Godsdienst 

“Voor wie geboren werd, is de dood zeker, en zeker is de geboorte voor wie 

stierf. Daarom behoort gij niet te treuren om wat onvermijdelijk is.” 

– De Bhagavad Gita

Auteur: Wat voor rol speelt godsdienst in uw leven? 

Chan: Zonder God had ik niet kunnen bereiken wat ik nu heb. Ik ben als mens 

een zeer gelovig persoon, ik ben een kind van God. Ik onderwerp mij aan God, 
ik bid. Ik voel me ook aangetrokken tot verschillende religies. Ik heb me ook 
verdiept in de verschillende religies. Ik heb de heilige boeken van  andere 
religies gelezen. De Bijbel, de Koran, de Bhagavad Gita heb ik allemaal gelezen 
en vooral bestudeerd en over nagedacht. Daarom toon ik ook respect aan alle 
geloofsgroepen. Daarom ga ik ook naar verschillende moskeeën, daarom ga ik 
naar verschillende Mandirs. Daarom ga ik naar verschillende  kerken.  Zowel 
naar de EBG en de RK, omdat ik overal dezelfde boodschap hoor dat we God 
moeten dienen en dat we door God gestuurd zijn hier op aarde om Gods missie 
uit te voeren. En tegen deze achtergrond zal ik alles doen met de zegen van 
God om mijn rol te vervullen in dit leven, als mens in de eerste plaats, maar ook 
als politieke leider. Met Gods wil en zegen zal ik zorgen dat er geen spanningen 
ontstaan tussen de verschillende religies. Zo wil ik een voorbeeld zijn, door 
respect te geven aan alle geloofsgroepen, en ook daadwerkelijk met  hun 
bidden op hun wijze en in hun gebedshuizen. Zo bidden nu verschillende 
religieuze leiders van verschillende religies voor bescherming van mij door God 
in de strijd die ik voer om het land Suriname te redden. 

Als er wat je gebeurt, dan is dat zo gepland en moet je dat accepteren. 
Maar soms kom je in een dilemma. Het wordt moeilijk met je gezin. De missie 
is alleen voor jou. Jij gaat ervoor, maar hoe staat het met je gezin. 

Ik zal een voorbeeld geven. In 1990 tijdens de transformatie van de politie naar 
weer een gezaghebbend apparaat, waarbij het leger weer teruggebracht naar 
het kampement en omdat zij zich bezig moesten houden  met  legertaken, 
moest het leger bepaalde taken overdragen aan de politie. Dat is allemaal niet 
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makkelijk gegaan. Er ontstonden zware conflicten. Er zijn doden gevallen. 
Vergeet niet dat we een binnenlandse oorlog hebben gehad van 1985 tot 1988. 
Toen zijn honderden Surinamers gedood. 

 
Auteur: Hoe heeft u die periode ervaren? Wat kunt u vertellen over deze periode? 

 
Chan: Politiemensen zijn gedood, politiebureaus zijn allemaal kapotgeschoten. 

Het hoogtepunt van al die beschietingen is in 1990 geweest. Zie hier de zware 
beproeving die ik heb moeten doorstaan. Dit geldt uiteraard ook voor het 
politiekorps. In 1990, als ik me niet vergis, in de laatste week van juli 1990 ging 
ik voetballen. Ik hield van voetballen. Tijdens dat potje voetbal kreeg ik bij een 
simpele beweging een fractuur. Er was niet eens sprake van een tackel of iets 
gevaarlijks. Dus ik lag eruit. Na onderzoek concludeerde de dokter dat ik een 
fractuur had aan mijn linkerbeen. Suriname kent maar één oplossing voor een 
fractuur: gips, klarie (klaar). En nu zat ik thuis. Toen was er geen mobiele 
telefoon, alles was telefoon en portofoon. En ik kan me nog heugen, meneer 
Lapar was mijn vervanger. 

 
Hij kwam thuis langs. Ook andere officieren kwamen thuis om te zien hoe het 
met me ging. Toen zei meneer Lapar: “het gaat niet goed met dat hele conflict 
tussen leger en politie. Heel veel incidenten.” En in die periode speelde zich   
een ernstig incident af boven Krasnapolsky (een bekend hotel in Paramaribo,   
de hoofdstad). Het betrof een incident tussen politie-inspecteur Harkisoen en 
een jongeman van de militaire politie, Ramcharan (geen familie van de auteur 
van dit boek). Na het incident riep Harkisoen de politie op en arresteerden ze 
Ramcharan. Ramkisoen belde Gooding op als inspecteur en liet Ramcharan 
opsluiten aan de Nieuwe Haven, waar ik de leiding had. En daar zat ik dan,   
thuis met een fractuur. Toen Ramcharan tijdens z’n arrestatie de trap opliep 
naar de afdeling recherche, schoot iemand Ramcharan van achteren in zijn  
been. Een schot in zijn dij. Dit wat ik nu vertel is allemaal gebaseerd op wat ik 
weet van het onderzoek met betrekking tot dit incident. Het verhaal van de 
politie was dat hij weerstand geboden had en daarom geweld gebruikt was.   
Dat was het verhaal van de politie. 

 
Uit de hele reconstructie blijkt dat hij van achteren beschoten was. Ramcharan 
verklaarde zelf: “nee, toen ik de trap opging ben ik van achteren beschoten.” 
Maar de politie had een ander verhaal. Dit gebeurde allemaal een paar dagen 
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voor 4 augustus. Ik was thuis, ik zei aan Lapar; “begeleid de zaak, praat met de 
procureur generaal  dat  alles  goed  gaat  en  stel  een  onderzoek  in,  een 
gezamenlijk onderzoek.” Ok, hij had contact met de advocaat generaal Subhas 
Punwasi. Subhas Punwasi gaf opdracht dat er een onderzoek moest komen. 
Inmiddels is het 4 augustus. Punwasi werd 40 jaar. Er was feest, 4 augustus 1990, 
en ik zat met m’n fractuur thuis, ik kon geen kant op. Inmiddels kregen wij te 
horen dat een politievoertuig was beschoten aan de Indira Gandhiweg, met 
agent Jagernath en nog een andere agent. De agenten waren bij dit incident 
verdwenen. Uiteindelijk bleek dat de agenten ondergebracht waren in het Fort 
Zeelandia. Agenten van Lelydorp kwamen erbij. Mijn telefoonconnectie was 
plotseling weg, alle lijnen, verbinding kapot, alle lijnen verbroken. 

 
Mijn oudere broer, wijlen Mahinder, woonde voorop aan de Lelydorperweg. 
Vroeger woonde ik aan de Lelydorperweg. Mahinder snelde zich naar mij toe  en 
vroeg wat er aan de hand was. Er stond een militaire truck voor onze woning bij 
mijn moeder, zei hij. Daar woonde ik vroeger. Ik dacht, wat is dit… ik zei tegen 
mijn broer dat hij rustig kon gaan slapen en dat hij zich rustig moest houden. Ik 
zei dat ik niets kon doen maar dat ik in contact was met de politie. Ik zat in het 
gips. Later dacht ik, waarom moest ik in het gips zitten? Ik heb zo een zware 
training gehad in de opleiding, nooit een fractuur, waarom moest ik nu thuis in 
het gips zitten? Agenten van Lelydorp kwamen mij thuis opzoeken. Ze zeiden, 
onze agenten zijn in het Fort Zeelandia. Ik zei, doen jullie niets. Bel de advocaat-
generaal. En laat niemand naar Fort Zeelandia gaan. Laat Harkisoen niet gaan en 
laat Gooding ook niet gaan. Laten we kijken wat er aan de hand    is, maar die 
twee moeten niet gaan.” 

 
We hadden een militair politieman opgepakt, nu pakten ze onze politiemensen 
op. Zo van: “Kom maar met ons praten”. Dat waren de militairen. Dat was hun 
houding. De agenten rapporteerden weer aan mij en Gooding bleek ergens op 
Lelydorp te zitten. De agenten zagen dat het politiebureau Lelydorp helemaal 
leeg was. De dienst hebbende agenten op Lelydorp hadden alle gevangenen 
vrijgesteld. Ze waren bang voor wat er ging gebeuren, wat  de  militairen  
zouden doen, misschien het politiebureau opblazen. Inmiddels was het politie- 
bureau van Nieuwe Haven, waar ik kantoor hield, kapotgeschoten met rocket 
propellers en andere zware wapens. Een gespannen situatie. Ik vroeg aan de 
agenten die aan mij rapporteerde, waar is Gooding? Ik hoorde dat Gooding  
naar Keizerstraat ging. Ik zei, luister, geven jullie hem door dat hij niet naar    
Fort Zeelandia moet gaan. 
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Gooding werkte onder mij, ik had een vermoeden wat hij zou doen. Ik had   
sterk het vermoeden dat hij zou gaan en, ja hoor, hij is toch gegaan. De 
politiemannen rapporteerden weer aan mij en wat ik hoorde was, “volgens mij 
hebben ze hem doodgeschoten.” De politiemannen waren mij dringend komen 
halen. “Chef komt u mee met ons”. Ik zei: “ik ga nergens naar toe.” Mijn ex-
vrouw was hoogzwanger van mijn eerste kind. Ik wilde mijn ex-vrouw niet alleen 
laten. En ik had ook drie pleegkinderen van mijn broer die overleden is. Die 
waren drie, vier en vijf jaar oud. En ik had ook nog drie neefjes op bezoek.   Ik 
zei: “ik laat niemand alleen thuis. Ik blijf hier, laten ze mij  maar  komen  halen.” 
Ik zei: “ik ga niet maar onderzoek de zaak van Gooding.” Tegen half 2 kwamen ze 
weer langs: “ja, chef we hebben geen contact gehad, maar we vermoeden dat 
Gooding is doodgeschoten. Chef, we hebben informatie dat ze jou ook komen 
halen.” Ik zei: “laat ze maar komen, we zullen zien!”. 

 
De politiemensen  zijn  toen  weggegaan,  ze  zouden  zichzelf  in  veiligheid 
brengen. Ik heb toen meteen de politiewapens die ik thuis had  
geïnventariseerd. Ik had een pistool, ik had een karabijn en ik had ook een 
jachtgeweer. Drie type wapens. Iedereen paniekerig. Ons bed haalde ik weg en 
zette ik in een tussengang van ons huis. Ik zei tegen mij ex-vrouw: “jij gaat hier 
slapen en die kinderen slapen hier aan het voetstuk”. Er waren dus twee muren 
met een loopgang. Dus als ze van hier schieten hebben  jullie  bescherming, 
legde ik uit. Stelde ze gerust en zei “gaan jullie daar rustig slapen”. Die drie 
neefjes waren 14, 15 en 16 jaar. Komen jullie, ik heb jullie hulp nodig.  De 
kleinste gaat slapen maar jullie twee, luister goed, ik heb jullie hulp nodig om 
samen met me op te letten. Jij gaat daar in die hoek, jij gaat daar en ik blijf hier. 
We  gaan eentje pakken, laten ze komen. We gaan tenminste eentje pakken.  
Die jongens waren echt bang. En dat begreep ik maar ze konden en wilden 
helpen. Het ging om een kwestie van leven of dood. Ik zei: “houden jullie je  
stil.” En het licht deed ik uit. Twee uur in de ochtend. Dan hoorde je in het huis, 
tik, tik, tik...we hadden een klok, je hoorde elke tik. We bleven daar in stilte 
zitten, en de tijd verstreek langzaam. Vier uur in de ochtend reed een auto met 
hoge snelheid voor onze poort met fel licht. Ik had mijn karabijn, ik richtte, ik 
zag een agent. 

 
Die riep: “Chef na mie, na mie.” Ik zei: “tak soema na joe (zeg wie je bent). Jere 
(luister), mijn geweer is op jou gericht, een move en mo soet ju (een beweging 
en ik schiet je neer).” Ik zei: “je moet daar blijven staan.” Poortlichten 
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aangemaakt. Soema nin? (Wie is daar?) Na mie chef, Lesje (ik ben het Lesje). Ik 
kende Lesje als politieman, Lesley. Ik zag hem de schutting overspringen. Ik zei, 
kom naar voren! Toen heb ik het balkonlicht aangemaakt. Ik zei, luister als je, je 
niet kenbaar maakt, schiet ik je neer. Hij zei, chef ik ben het, Lesje, ik kom, ik 
kom, ik kom). Schuifdeur opengemaakt. Licht uitgemaakt. Na mie chef, Lesje,  
mi beg joe, joe moes gwe, din man ou tjier joe, joe moes gwe, mi beg joe, din 
man ow kon tek joe dalek. Gwe uit a kondre. (Ik ben het, Lesje, ik verzoek je, je 
moet weg gaan, die mannen zullen je doden, je moet weg gaan, ik verzoek je, 
die mannen komen je zo halen. Verlaat het land.) Ik zei: “Go teigi din man mo 
gwe.” (Ga en vertel die mannen dat ik weg ga). Hij is toen weggegaan. Daarna 
zijn we nog lang opgebleven in dezelfde staat van paraatheid met de angst en 
onzekerheidsgevoelens maar ik bleef bidden. 

 
Weet je wat een opluchting het is als de haan om zes uur ‘s ochtends kraait?. 
Heerlijk! Een opluchting, het was ochtend! De telefoon werkte niet.  Er  was 
geen enkel contact mogelijk. Daarna hoorde ik dat Gooding vermoord was, en 
allerlei andere dingen, noem maar op. Je moet naar YouTube gaan, in de 
verkiezingsstrijd, tijdens de vorige verkiezingscampagne is er geroepen op het 
podium, Sheriff, ie sab a netie eteh toh, die Lesje kon na joe, joe no moes 
vergiet a netie dat. (Sheriff = Chan, kun je, je die avond nog herinneren, toen 
Lesje naar je toe gekomen was, vergeet die avond niet.) 

 
Auteur: Had Bouterse hem gestuurd? 

 
Chan: Dat weet ik niet. Ik heb mijn eigen gedachten hierover en dat hou ik  

voor mezelf. De lezer mag het zelf invullen. Het is wel een pikant detail die 
weinig mensen kennen. Wat ik vooral met deze anekdote wil aangeven: ik had 
dus zoveel dingen meegemaakt, en maakte me inderdaad zorgen om mijn  
gezin. 

 
 

Reflecties van de auteur 
We zullen ons allen de dood van Gooding kunnen herinneren. Ik heb nooit geweten 
wat Chan rond dezelfde periode had meegemaakt en hoe het zich allemaal in deze 
korte periode, die avond, allemaal had voltrokken. De lugubere avond die hij en z’n 
gezin moesten meemaken is niemand toe te wensen. Of Bouterse de opdracht heeft 
gegeven tot deze intimidatie is net als vele andere zaken niet duidelijk. Feit blijft 
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dat de intimidatie op die bewuste avond hem niet heeft doen besluiten om het land 
te verlaten. Zijn moed is ongekend. Velen hadden voor het gezin, veiligheid en 
geborgenheid gekozen, en het land verlaten. Velen hebben dat ook gedaan.  De 
biezen gepakt, vaarwel Suriname gewuifd, en hun toevlucht met vrouw en kinderen 
gezocht in stabiel Nederland. Ik vraag me dan ook af hoe de ex-vrouw van Chan    
zich moet hebben gevoeld, onder dergelijk omstandigheden. 

 
Auteur: Heeft uw ex-vrouw toen niet gezegd, we moeten weg uit dit land? Of, ik 
ga desnoods alleen weg uit dit land? 

 
Chan: Nee, ze heeft het nooit gezegd. Ze wist dat ik niet weg zou gaan. Ze 

ondersteunde me in mijn werk. Dus kortom, mijn missie is duidelijk. Er is nog 
veel werk te doen. Ik moet in dit land blijven om mijn werk te doen. Ik ben niet 
bestemd voor een ander land. Ik hou van andere landen. Als ik in Nederland 
kom zeg ik tegen iedereen, Nederland is misschien het beste vakantieland. Je 
blijft even een paar dagen voor vakantie en je gaat terug. Mijn drie neefjes die 
bij me waren op die bewuste avond, toen ze weggingen heb ik  tegen  ze 
gezegd, luister, jullie gaan nu weg naar Nederland, onthoud een ding, die dag 
dat je klaar bent met je studie, kom direct terug. Als je een dag langer blijft is   
de kans groot dat je niet terugkomt. Ze kennen het verhaal. Helaas, ze hebben 
de keuze gemaakt toch in Nederland te blijven. 

 
Auteur: Dus u ziet de hand van God in uw leven? 

 
Chan: Echt wel ja. Ik heb een tough time gehad op de politieacademie. Tough 

time (moeilijke tijden). Soms, in de kamer, vroeg ik me af: “wat doe ik hier?” 
Terwijl ik zoveel kansen had, ik kon daar naar de universiteit gaan, ik kon elders 
in een bar zitten, daar een vriendinnetje hebben, een lekker leven leiden. Ik 
koos voor het gebed! Bidden! Doorgaan! 

 
Auteur: Heeft u een favoriet gebed? Of een favoriete mantra? Een stuk uit de 

Bijbel of de Bhagavad Gita (een van de prominente filosofische werken uit het 
Hindoeïsme)? 

 
Chan: Gelukkig heb ik heel vroeg, vanaf kinds af aan, God leren kennen en zo 

sterk dat ik volgens mijn eigen ervaring signalen kan vertalen, goddelijke 
signalen. En het kunnen vertalen ervan heeft mij tot nu toe goed begeleid in 
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mijn leven. Nog steeds. Als er van buiten een dreiging nadert, dan voel ik het. 
Dus je moet God dienen en vooral goed leven. Ik heb 27 jaar gewerkt voor de 
politie. Inmiddels had ik als politie zoveel vrienden gemaakt in het buitenland.  
Ik dacht, nu heb ik een leuke baan gevonden. Ik ga op mijn 55ste met pensioen. 
Dan ga ik een bedrijfje opzetten. Ik zou een mooi beveiligingsbedrijf opzetten 
voor private investigation. Ik was goed in moordonderzoeken, ingewikkelde 
zaken, dat was mijn specialiteit. Als er een moord was, was mijn uitdaging de 
zaak binnen 24 uur op te lossen. Soms sliep ik niet. Ik trok dan twee dagen door 
zonder slaap. 

 
 

Reflecties van de auteur 
Het lijkt mij een uitstekend moment om het interview te manoeuvreren naar de 
decembermoorden van 1982. Chan was toen politieofficier in het Surinaamse 
politiekorps. Het politiekorps had al flink wat te verduren gehad, en ik ben heel 
benieuwd naar zijn rol en hetgeen Chan weet van de decembermoorden. De zwarte 
pagina in de geschiedenis van Suriname wil ik graag belicht hebben vanuit het 
perspectief van Chan. 

 
In 1980 werd de militaire coup gepleegd, die men later modieus een revolutie is 
gaan noemen. Heeft men een ideologisch jasje overheen gegooid, alsof het een 
beweging was die Surinamers moest bevrijden van een onderdrukkende macht? 
Werden Surinamers voor de coup van 1980 onderdrukt, of was het gewoon goed 
verzonnen door een groep militairen die beter betaald wilden worden? 

 
Ik ben van mening dat de militaire coup van 1980, na de onafhankelijkheid van 
Suriname in 1975, een van de belangrijkste momenten is in de geschiedenis van 
Suriname. Een moment waarop alles in het land veranderde, de rechtstaat, de 
moraal van de Surinamers, de gezinssituatie van Surinamers, de economische 
situatie, de relatie van Suriname met de rest van de wereld. Er is daarna een totale 
neergang opgetreden, een complete ontwrichting van de mooie, stabiele, waardige 
Surinaamse samenleving, cultuur en normen en waarden. Is het land daarna, niet 
decennialang systematisch verkracht door machtslust, drugshandel en andere 
normen en waarden vernietigende acties? Hoe komt het dat men totaal stuurloos is 
blijven aanrommelen, met alle gevolgen van dien? 
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Generaties Surinamers, vooral de jongere generaties, weten  niet  beter.  Ze  lijken 
niet te geloven dat het mogelijk is in een land te wonen waarbij je het leven op een 
fatsoenlijke manier kunt plannen, van geboorte tot dood. Ze lijken niet te begrijpen 
dat hyperinflatie je persoonlijke financiën vernietigd en dat daardoor komende 
generaties verarmen, en dat ook hun toekomstige kinderen een goede toekomst 
wordt ontnomen door het huidige wanbeleid. Velen lijken ambivalent, moedeloos   
en verbitterd. De oudere generatie lijkt het allemaal opgegeven te hebben,  nog 
steeds verstrikt in allerlei oude verhalen over etnische ongelijkheden, grote haat 
jegens het leiderschap dat hen een mooi leven heeft ontnomen.  De  oudere  
generatie gaat gebukt onder zware lasten om de oude dag door te komen, een 
gedegen sociaal vangnet ontbreekt compleet. En dit is allemaal  terug  te  voeren 
naar de bewuste coup van 1980 en wat erna volgde in 1982, de decembermoorden. 

 
Voor wie werd die staatsgreep gepleegd? Voor het volk van Suriname anno 1980? 
Het volk was niet in opstand! Het land draaide in 1980 op volle toeren. Een 
Surinaamse gulden kon je omwisselen in twee Nederlandse guldens. Ja,  die  tijd  
heeft ooit bestaan! De coup werd gepleegd omdat een groepje afgestudeerde 
officieren ontevreden waren met de manier waarop ze werden betaald. Hadden ze 
mogelijk steun uit het buitenland, hulp van de Nederlandse Kolonel Valk? Klopt het 
dat die velen van de coupplegers had getraind als cadet? Maar waarom zou een 
Nederlandse Kolonel dit hebben gewild? Wilde Nederland Suriname destabiliseren? 
Als dat het doel was dan kunnen we met zekerheid stellen dat het gelukt is. Maar 
waarom hebben de militairen die toen de macht kregen dit plan niet doorzien, en 
passend gehandeld? Waren ze bedwelmd door de macht die ze hadden geproefd? 
Sloten ze zich aan bij de revo-modetrend die zich toen verleidelijk voordeed in Latijns-
Amerika en het Caraïbisch gebied waaronder Cuba en Grenada? Allemaal 
interessante vragen waar mogelijk schrijvers zich in de toekomst analyserend bij 
kunnen vermoeien. 

 
Veel Surinamers hebben hun buik vol van de discussies over de decembermoorden.  
Ze willen het er niet meer over hebben. Volgens hen zouden wij dit als collectief  
moet vergeten en moeten verzoenen om het land vooruit te brengen. Ik ben het   
eens dat er onder de juiste omstandigheden verzoend kan  worden  maar  eerst 
zullen de daders op basis van het geldende recht veroordeeld moeten worden.  
Willen we verder met een goede basis dan moet het fundament gelegd worden en 
moet de rechtstaat in vol ornaat hersteld worden. De redenering is eenvoudig: als 
een kippendief veroordeeld kan worden dan is het heel scheef als de dader of 
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daders van de decembermoorden niet veroordeeld mogen  of  kunnen  worden.  
Recht voor éen, recht voor allen! 

 
Waarom laat Suriname zich sinds 1980 al 39 jaar gijzelen door een kracht die de 
ontwikkeling van het land keer op keer weet te verkwanselen? Ik ben decennialang 
verbaasd. En het blijft verbazen dat men, onder het mom van verzoenen en andere 
kortzichtige overwegingen, blijft kiezen voor instabiele situaties. Zo lijkt Suriname    
te leiden aan het Stockholmsyndroom. Een psychologisch syndroom waarbij een 
gegijzelde (reeds 39 jaar) op gegeven moment verliefd wordt op de gijzelnemer en 
daar zelfs in sommige gevallen kinderen mee krijgt, want het houdt maar niet op. Is 
dit het geval met Surinamers en Suriname, is er sprake van het Stockholmsyndroom? 
Is dit de verzoening die Suriname wil? 

 
De coup van 1980 werd ingeluid door de beschieting en het totaal met de grond 
gelijk maken van het hoofdbureau van politie aan de Waterkant. Het politiekorps 
werd compleet vernederd en verdrukt in een achterhoek van de samenleving. Het 
vervolg was een constante spanning tussen de militairen en de politie. Zoals we 
eerder zagen in de interviews, had Chan daar ook een rol in. En we hebben ook 
gezien dat het soms flink intimiderend eraan toe ging. Sommige krachten in de 
samenleving hadden het op hem gemunt en zagen hem liever het land verlaten. 
Als minister van Justitie en Politie heeft Chan zich, met zijn team, voor het eerst in   
de politieke geschiedenis gewaagd om de waarheid achter de decembermoorden te 
achterhalen. Samen met zijn team heeft hij het proces gestart om de daders te 
berechten en zo de rechtstaat in haar juiste staat te herstellen. Dit getuigt van diepe 
principes, van geloof in doen wat goed is, zorgen voor een stabiele rechtsstaat met 
alle vrijheid om te kunnen denken, zeggen en schrijven. En dat het zo weer allemaal 
kan leiden tot vertrouwen in de democratie, en daardoor ook tot een evenwichtige 
samenleving met stabiel economisch herstel en groei in de toekomst. 

 
Chan en de regering Venetiaan, met haar team, hebben aan de basis gestaan van 
een toekomst waar Suriname veel aan zal hebben in de komende decennia. Echter, 
door de stem van het volk is het allemaal toch weer in handen gekomen van de 
regering Bouterse, met alle gevolgen van dien. Feit blijft, goed of fout, de stem van 
het volk geldt en het volk verdient zo de leider die haar toekomt en daarmee ook     
de toekomst die een dergelijk leiderschap creëert. Chan wil hier, bij de volgende 
verkiezing, verandering in brengen op basis van zijn ontwikkelingsvisie.  Nu,  wat  
weet Chan allemaal van de decembermoorden? 
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Chan over de decembermoorden 
 

“Het is mijn overtuiging dat het doden, onder het 

mom van de oorlog,niets anders is dan moord.” 

– Albert Einstein (1879–1955) 
 
 

Auteur: Wat kunt u vertellen over de 8 decembermoorden, immers u was op dat 

moment zelf in politiedienst? Ik begrijp dat je voor het gerecht bewijzen moeten 
hebben, maar ik ben vooral geïnteresseerd in wat u zelf weet van de 8 december- 
moorden en hetgeen zich volgens u daar heeft afgespeeld. 

 
Chan: Voor mij zijn er drie belangrijke aspecten in het kader van de december- 

moorden. Een is mijn aanwezigheid zelf in het land, toen het gebeurde. Drie 
maanden na mijn aankomst in Suriname was ik wel een politieautoriteit maar 
ik kon niets doen. Dat is op zich al heel pijnlijk, maar zo was de realiteit. 

 
Ten tweede, er zijn vóór de decembermoorden personen naar de politie  
gekomen om bescherming te zoeken. Ze voelden de dreiging. De politie wist 
bijvoorbeeld dat meneer Daal bescherming zocht, omdat hij aanvoelde wat er 
met hem zou gebeuren. Men heeft echter die bescherming niet kunnen geven. 
Immers, de politie werkte onder een regime van militairen die het land onder 
controle had, de staat onder controle had. De militairen hadden het complete 
staatsorgaan onder hun controle. Voordat de moorden zijn gepleegd hadden al 
beschietingen plaatsgevonden van een radiostation en televisiestation door de 
militairen en vonden er nog veel meer zaken plaats die niet door de beugel 
konden. Echter de politie en ook andere instanties konden niet optreden. Geen 
enkele politieman of vrouw wilde of kon optreden, geen enkele  
brandweerman. Ik weet van situaties waarbij de brandweer die wilde optreden 
zelfs de opdracht kreeg om niet uit te rukken. Dat is echt een  machteloos 
gevoel. Het heeft ook een sociaalmaatschappelijk impact op je. Mijn vader zei 
tegen me dat ik onmiddellijk moest vertrekken uit Suriname. Ik zei: “ik ga niet 
weg. Ik ben juist hier gekomen om het land te dienen, om veiligheid te 
brengen.” Toen  heeft hij van me geëist dat ik mijn uniform moest aantrekken.  
Ik zat toen bij de recherche, dus ik was in burger. Ik probeerde nog van de 
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korpschef te horen wat er moest gebeuren, we konden en zouden optreden 
maar van hem kreeg ik ook geen duidelijke opdracht. 

 
En ten derde, in Suriname heerste een grillige sfeer. Een sfeer van onder- 
drukking, machteloosheid en angst. Ik kan me nog heugen, er waren zoveel 
geruchten en geen geverifieerde nieuwsberichten. De propagandamachine van 
de militairen had alles onder haar controle. Er was maar één televisiestation, 
STVS, die nog nieuws bracht. Je hoorde dan meneer Kamperveen die dan met 
een verklaring kwam. Je hoorde dan dat die is opgepakt en die is opgepakt. Je 
wist niet wat waar was. Dan hoorde je dat Cubanen in Suriname waren en dat 
die wat gedaan hadden. Dan hoorde je dat mensen op de vlucht zijn. Het was 
allemaal eenzijdige informatie uit de koker van de militaire propaganda- 
machine. En daar was ik dan, een goed opgeleide politieautoriteit met de juiste 
idealen en houding met als doel om orde te brengen, in een woeste samen- 
leving, maar ik kon niets doen. Machteloos! 

 
 
Reflecties van de auteur 
Ik herken de sfeer die Chan benoemt. Velen van ons, die het toen hebben 
meegemaakt, zullen zich deze machteloosheid nog kunnen herinneren. Angst voor 
het geweer en de fatale kogel, dat voelde iedereen in de samenleving. 

 
Als 11-jarige jongen, die toen pas op de Mulo (Middelbaar uitgebreid lager 
onderwijs) in Nickerie zat moest ik weleens, met nog enkele medestudenten, de 
Surinaamse vlag hijsen onder toezicht van de militairen die met hun militaire jeep   
en militair tenue het schoolerf op reden. Het was ordinair angst zaaien. Dergelijk 
machtsvertoon was totaal niet nodig. Wij waren simpele jongeren die op de 
muloschool zaten. Stoer met hun uzi’s en zure gezichten stonden de militairen er   
dan autoritair bij als de vlaggenparade plaatsvond. Zoveel sensatie om een groep 
leerlingen van de mulo het volkslied te zien zingen. En owee de Surinaamse vlag    
niet correct de lucht in werd gehesen, of iemand met een schorre stem song, dan   
zou er wat zwaaien. Zelfs de stoerste leerkrachten leken het in hun broek te doen. 

 
De geruchten deden de ronde dat de militairen op andere scholen klappen hadden 
uitgedeeld en er leerlingen waren meegenomen naar de militaire kazerne om 
andere straffen uit te zitten. Dit allemaal omdat de vlag niet correct was gehesen of 
omdat bepaalde leerlingen niet luid genoeg meezongen met het volkslied. De 
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straffen waren niet mals. Er verschenen na de coup foto’s uit diverse boeken. Foto’s 
van mensen die stokslagen kregen, afgeranseld werden met de beruchte bullenpees 
die de militairen toen gebruikten. De stokslagen kreeg je terwijl je op je buik op      
een mierennest werd gelegd. Ordinaire intimidatie en wreedheden. De geruchten 
werkten goed door bij iedereen. Dit waren allemaal  beelden  die  spookten  door  
mijn hoofd. Angstig was ik, als het mijn beurt was de vlag te hijsen. Opmerkelijk    
was dat de politie nooit aanwezig was bij de vlaggenparade. De politie was 
onzichtbaar en gemarginaliseerd in de samenleving. Zoals Chan aangeeft, de politie 
was machteloos. 

 
De journalisten durfden niets meer. S’ avonds verscheen legerleider Bouterse op TV. 
De enige tv-zender, STVS, zond het dan uit. Bouterse met zijn ringbaard, in militair 
tenue. Was hij een stijlkopie van Fidel Castro en andere militaire leiders van die tijd? 
Hij vertelde dat er een militaire coup was gepleegd door enkele militairen, maar dat 
alles onder controle was. Iedere ochtend, als mijn vader dan  de  radio  aandeed, 
klonk er militaire marsmuziek. De hele dag door, ook in de middag. 

 
Rambocus en Hawker waren de leiders van een tegencoup in 1982. Rambocus en 
Hawker waren beide Nickerianen dus werd het voor veel Nickerianen  een  trotse 
strijd die door dappere, moedige Nickerianen gevoerd werd tegen de militairen in 
Paramaribo. Zij verzetten zich, als een aparte groep, tegen de koers die de militairen 
onder leiding van Bouterse hadden uitgezet. De rebellen werden in Nickerie helden. 
Over Rambocus en Hawker gingen de geruchten dat zij een harde training hadden 
genoten in Nederland aan de militaire academie. Beiden top commando’s die  
gehard waren om te overleven onder de moeilijkste omstandigheden. Men sprak 
erover dat zij de best getrainde van de hele groep van 1980 waren. 

 
Het was spannend. Hawker werd, tijdens de coup van 1982, al spoedig gewond 
opgepakt door de militairen. Rambocus was op de vlucht en  zijn  pantserwagen  
werd verbrand gevonden ergens bij Coronie. Hij was vanaf toen te voet op de vlucht 
naar zijn geboortedistrict Nickerie, waar hij hoopte op steun. Daar werd hij, volgens 
geruchten, helaas verraden door een rijstboer. 

 
Rambocus werd gearresteerd en werd door de militairen meegenomen naar Fort 
Zeelandia in Paramaribo. In Fort Zeelandia zat ook de gewonde Hawker te wachten 
op zijn oordeel. In dezelfde periode waren nog meer leiders uit de Surinaamse 
samenleving opgepakt. Journalisten, advocaten, vakbondsleiders en zo nog meer 
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intelligentsia, die zich tegen het militair regime hadden laten horen, allemaal 
opgepakt door de militairen en vastgehouden in Fort Zeelandia. Toen verscheen 
Bouterse weer op de TV om te vertellen dat de 15 personen tijdens een vluchtpoging 
hun dood hadden gevonden. De enige overlevende was vakbondsleider Derby. 

 
In de samenleving geloofde men de gang van zaken niet, maar niemand durfde 
maar ook iets te ondernemen om de waarheid te bewijzen. De TV, kranten en 
radio’s durfden het allemaal niet. Vanuit de politie was er ook weinig te merken. Nu 
de militairen de prominenten in de samenleving hadden opgepakt, en ze hun dood 
hadden gevonden, was de angst groter dan ooit. Iedereen kon zo opgepakt 
worden. Als je buurman een broer had in het leger, moest je uitkijken, want hij kon 
je zo aangeven en je was de pineut. Het schrikbewind was een feit en werkte door 
in de hele Surinaamse gemeenschap. 

 
Als wij belden met familie in Suriname moest er in codetaal gesproken worden. Er 
werd zo min mogelijk gesproken over het bewind. Iedereen was bang voor de 
gevolgen. Volgens de geruchten misdroegen militairen zich in kroegen, in het 
openbaar werden mensen vernederd, sommigen werden geklapt in het gezicht 
zonder dat je je kon verweren. En niemand durfde en kon er wat aan te doen. Mao 
Tse Toeng’s (leider van de Chinese Communistische Partij tot 1976) gezegde was een 
feit en geïntegreerd in de Surinaamse samenleving: “Politieke macht komt uit de  
loop van een geweer”. Vrijheid was dood in Suriname! 

 
Ik begrijp heel goed dat er veel angst heerste in de samenleving en toch neem ik 
geen genoegen met hetgeen Chan vertelt over de machteloosheid van de politie. 
De Surinaamse samenleving is een kleine. Iedere familie heeft wel een lid die of 
politieagent of militair is. En zo weet iedereen alles van een ander. Met andere 
woorden inlichtingen verzamelen in de Surinaamse samenleving zou makkelijk 
moeten zijn geweest op zo een cruciaal moment. En als hoge politiefunctionaris, 
zou Chan wel wat moeten hebben geweten. Er moet informatie zijn geweest die de 
inlichtingendienst, de recherche, collega politieagenten hadden over hetgeen zich 
afspeelde in de donkere dagen rond de periode van 8 december 1982. Daarom 
vraag ik door. 
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Auteur: Had de politie-inlichtingendienst ook geen indirecte informatie over wat 
zich daar in Fort Zeelandia afspeelde? 

 
Chan: Nee, de politie-inlichtingendiensten bestonden niet. Alles was weg. Er 

was een strijd gaande in Suriname. Er waren protesten vanuit verschillende 
sociaalmaatschappelijke organisaties.  Ze  protesteren  allemaal  tegen  het 
regime, tegen het beleid van de regering, gestoeld op een militair schrik- 
bewind. Vakbonden protesteren, op de universiteit werd er gestaakt. De vak- 
bonden en meneer Daal, die gaven flink af op het militaire regime. 

 
Politieambtenaren, advocaten, mensenrechtenorganisaties, journalisten, 
mediahuizen, die bleven strijden. Ze waren het niet eens met het beleid. Maar 
dat wilt niet zeggen dat je ze moet oppakken en kapot moet schieten. En dat is 
gebeurd. 

 
Kort vóór de staatsgreep in Suriname had zich een revolutie voorgedaan in 
Grenada onder leiding van Maurice Bishop. Hij bracht in de beginperiode van  
de coup een bezoek aan Suriname en hij hield een toespraak op Santigron. Er 
was net een groot protest geweest, alles was donker. Zijn hele bezoek werd 
geboycot. En toen zou Maurice Bishop gezegd hebben dat Bouterse te slap was 
en dat hij moest optreden. Bishop zou gezegd hebben; “the revolution is not a 
tea party.” Bishop vond dat Bouterse moest optreden en Bouterse heeft hard 
opgetreden. Als reactie op de toespraak van Bishop heeft Bouterse toen 
gesproken. Stoere taal. Daal had net een landelijke staking afgekondigd. 
Surinamers zijn uiteindelijk slachtoffer geworden. Mediahuizen zijn kapot 
geschoten en zo nog veel meer. Het resultaat was een sfeer van angst, een sfeer 
van machteloosheid, een sfeer van wat moet je aan de familie zeggen, wat  
moet je tegen de samenleving zeggen. 

 
Daarna ben ik vaker geconfronteerd, als hoofd van de justitiële dienst, als 
politiecommissaris, met de vraag hoe op te treden in geval van de december- 
moorden. Ik was belast met de aanpak van de georganiseerde misdaad, de 
druggerelateerde misdaad,  de  ernstige  misdrijven,  internationale  samen- 
werking op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Tijdens mijn carrière heeft 
men mij, vooral journalisten, aangesproken en gevraagd wanneer  ik  zou 
starten met een onderzoek naar de decembermoorden. 
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Mijn antwoord is altijd geweest: als politieautoriteit kan je pas starten met een 
onderzoek als er een opdracht komt van het Openbaar Ministerie (OM), dat het 
strafrechtelijke vervolgingsmonopolie heeft. Die opdracht is nooit gekomen.  
Wat de families, de mensenrechtenorganisaties en andere organisaties gedaan 
hebben is cruciaal geweest voor het onderzoek. Die hebben niet gewacht op de 
opdracht van het Openbaar Ministerie. Juist omdat het Openbaar Ministerie 
geen opdracht gaf, zijn ze naar het Hof van Justitie (in Suriname het hoogste 
gerechtshof) gestapt met een klachtenprocedure. Ze hebben het Hof gevraagd 
alsnog opdracht te geven voor onderzoek. En toen heeft het Hof dit beslist in 
2000. 

 
 
Reflecties van de auteur 
Chan vertelt over het bezoek van Maurice Bishop aan Suriname en wat het gevolg 
was Bisschop’s advies. Hebben Bouterse en zijn metgezellen zich, als onervaren 
machthebbers, laten manipuleren door adviseur Maurice Bishop? Heeft de  groep 
zich, als een slechte stijlkopie van andere militairen en dictatoren in die tijd, laten 
inpakken door het mogelijk rancuneuze advies van Bishop? 

 
Opmerkelijk in hetgeen Chan vertelt, is dat niemand, geen  één  regeringsleider,  
geen één minister, en ook niemand van het Openbaar Ministerie (OM), in het 
verleden tot 2000 het heeft aangedurfd om het onderzoek te starten naar de 8 
decembermoorden. Dit verrast mij enigszins omdat ik altijd dacht dat President 
Venetiaan als leider van de NPS, en als voormalig president, de dappere acties tot 
vervolging in gang had gezet via het OM. Niets lijkt nu minder waar. De regering 
Venetiaan heeft  gefaciliteerd,  maar  het  initiatief  heeft  altijd  gelegen  bij  de 
familieleden van de slachtoffers. Om er zeker van te zijn dat ik het goed heb 
begrepen stel ik nogmaals deze vraag aan Chan. 

 
Auteur: Dus tot de regering Venetiaan, en ook tijdens de regering Venetiaan is er 

nooit opdracht gegeven door het OM? Het is dus afgedwongen door andere 
organisaties en nabestaanden? 

 
Chan: Ja. Toen heeft het Hof opdracht gegeven. Het was geen verzoek meer. 

Het Hof heeft opdracht gegeven aan het Openbaar Ministerie, middels een 
beschikking, om de personen te vervolgen die verdachten zijn. Er is een lijst van 
deze namen, die kun je ook op internet vinden. En die opdracht moest 
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uitgevoerd worden door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie 
heeft die opdracht uitgevoerd door een gerechtelijk vooronderzoek uit te 
voeren. In die opdracht stond namelijk vervolgen en berechten. Je moet met 
vervolging beginnen. En een actie die hoort bij vervolging is het aanvragen van 
een gerechtelijk vooronderzoek. Dat is de kinderfase van vervolging. Allemaal 
juridische punten. En daarbij was wijlen de heer Ramnewash als rechter- 
commissaris aangewezen. En hij had mij gevraagd om de leiding te nemen in  
het politiedeel van dat onderzoek. 

 
Auteur: Toen was u nog geen minister? 

 
Chan: Nee. Dat onderzoek heb ik gedaan vanaf 2000 tot en met 2004. Dus als  

je me vraagt wat ik van de 8 decembermoorden en het onderzoek weet, dan   
zeg ik, ik weet veel op basis van het onderzoeksresultaat. Wat er gebeurd is,  
hoe het gebeurd is, wie wat gepleegd heeft, wie geschoten heeft. Aan de hand 
van heel breed, heel diepgaand, nationaal, internationaal, forensisch onder- 
zoek met getuigen, met opgravingen, met secties, alles! 

 
Het onderzoeksresultaat van het gerechtelijk vooronderzoek had de rechter- 
commissaris afgegeven in 2004 aan het Openbaar Ministerie. Er zijn drie fases. 
Wat is fase 1 dan? Fase 1 als jonge politie-inspecteur de december-moorden 
machteloos meemaken. Hier heb ik eerder al over verteld. Fase nummer 2 was 
in 2004 overgedragen. In 2005 startte het onderzoek ter rechtszitting bij de 
rechterlijke macht. Bij de krijgsraad. En wie zat toen als minister vanaf 2005? 
Daar zat ik weer. Nu kwam de derde fase waar ik als minister van Justitie heb 
gezeten en weer betrokken werd in deze zaak, waarbij ik de randvoorwaarden 
op de juiste plaats moest krijgen voor de rechterlijke macht, zowel van het 
Openbaar Ministerie als de zittende magistratuur. Een hele lange lijst van 
randvoorwaarden werd gevraagd. Het betrof gebouwen, die bepaalde voor- 
zieningen moesten hebben, beveiligingshulpmiddelen die er moesten zijn, 
gezinsbeveiliging voor betrokken functionarissen en de financiële rechtspositie. 
Alles moest eerst geregeld worden voordat men kon starten. Dat was rond in 
2006. En in 2006 startte het bij de rechter, dat is fase drie. Dit is mijn betrokken- 
heid geweest in deze zaak, waar ik namens de regering alle ondersteuning heb 
gegeven aan het onderzoek. 
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Reflecties van de auteur 
Nu is het allemaal duidelijker. De familieleden van de slachtoffers van de 8 
decembermoorden hebben het Hof uiteindelijk zover gekregen dat het Hof van 
Justitie de opdracht gaf aan het Openbaar Ministerie tot het starten van een voor- 
onderzoek dat uiteindelijk moest leiden tot vervolging en berechting. Hierin heeft 
geen enkele politicus een rol gehad. Waarom niet? Was men bang voor vergelding   
in de kleine Surinaamse samenleving? 

 
Chan heeft wederom zijn plicht gedaan. Hij heeft het onderzoek naar de 8 
decembermoorden als politiefunctionaris, als professional, uitgevoerd. Alle onder- 
zoekstechnieken en methoden zijn zo goed mogelijk ingezet met als resultaat een 
onderzoeksrapport dat weer gebruikt kon worden bij vervolging en berechting. 
Daarna heeft hij als minister van Justitie en Politie alle noodzakelijke randvoor- 
waarden gecreëerd om het proces ordentelijk te doen plaatsvinden. 

 
Chan heeft tot op dit moment in het interview consequent gedrag getoond, de 
chronologie klopt en zijn antwoorden zijn logisch. Hij staat altijd aan de kant van     
de wet, een ordentelijke samenleving draagt hij hoog in het vaandel. Hij staat voor 
een open samenleving waar gerechtigheid en rechtvaardigheid van diepgaand 
belang zijn. Zijn inzet en toewijding in  het  8  decemberproces  kenmerkt  opnieuw 
zijn basishouding in het leven. Optreden vanuit goede basisprincipes, je werk goed 
genoeg doen, resultaatgericht zijn en uiteindelijk de klus klaren. 

 
De vraag die blijft staan is: zullen wij nog ooit meemaken dat er iemand wordt 
berecht voor de 8 decembermoorden? 
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Over criminaliteit en oplossingen 
 

“Het veelvoorkomende argument dat criminaliteit wordt veroorzaakt door 

armoede is een soort van laster voor de armen.” 

– Henry Louis Mencken, Amerikaanse journalist en criticus (1880–1956) 
 
 

Auteur: U heeft ook heel veel ervaring met hoe criminaliteit ontstaat, wat de 

oorzaken zijn van crimineel handelen. Wat zou u in de Surinaamse samenleving 
willen veranderen zodat die criminaliteit juist teruggedrongen kan worden op een 
verantwoorde en constructieve manier? Handhaving begrijp ik. Maar wat is 
bijvoorbeeld de rol van het gezin in de Surinaamse samenleving als het gaat om het 
voorkomen van crimineel gedrag? Hoe moeten we criminaliteit beschouwen vanuit 
de context van de diverse Surinaamse samenleving? Wat dat betreft heeft u een 
uniek profiel voor een politicus. U heeft als politiefunctionaris natuurlijk de 
donkere kant van de samenleving decennialang ervaren. En straks bent u, met steun 
van het volk, op een plek waar u verbetering kunt aanbrengen om te voorkomen 
dat mensen in de criminaliteit belanden en de samenleving er last van heeft. U kunt 
de rol van een ware redder innemen. 

 
Chan: Kijk, laat me zeggen, elke samenleving kent  criminaliteit,  ongeacht 
welke soort samenleving. 

 
Maar naast dit gegeven, is er ook een ander gegeven namelijk dat we een 
bijzonder rijk land zijn met alles wat eigenlijk nodig is om een land te 
kwalificeren als een paradijs. Natuurlijke hulpbronnen, prachtige tropische 
natuur, biodiversiteit, schone zuurstof, schoon drinkwater en vis hebben we 
allemaal volop en we zijn met slechts circa 550.000 mensen. Iedereen zou van 
dit alles gelukkig moeten kunnen leven op een goed welvaarts- en welzijns- 
niveau. Maar helaas door slecht beleid van verschillende overheden is de 
duurzame ontwikkeling van Suriname uitgebleven. Alle regeringen hebben, 
gedurende hun regeerperiode, een eigen beleid gevoerd. Geen enkele regering 
heeft een doordacht toekomstplan voor de komende 30 tot 40 jaren uitgezet 
om de samenleving en onze welvaart duurzaam te ontwikkelen. 
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Hier hebben we vele kansen laten liggen. En omdat we  die  kansen  hebben 
laten liggen  is  er  in  de  samenleving  ook  een  opdeling  ontstaan  van 
verschillende welvaartsniveaus. Maar ook vanwege het feit dat de verschillende 
sectoren in het land niet gestimuleerd zijn op duurzaamheid heb je op dit 
moment een situatie waarbij velen werkloos zijn. 

 
Suriname is gebleven bij een traditioneel, klassiek onderwijssysteem, over- 
genomen uit de koloniale tijd. Dit verouderde onderwijssysteem kan niet  
zonder meer aangewend worden voor die duurzame  ontwikkeling.  Het  sluit 
niet aan op de praktijk van het nieuwe denken, de groei van ondernemingen   
en ontplooiing van bedrijven die durven. 

 
Het land Suriname heeft grote potentie op het gebied van natuurlijke 
hulpbronnen, toerisme, bosbouw, vis, wild-life, landbouw, een diversiteit aan 
ontwikkelingsmogelijkheden. Maar we hebben ook een geweldige oceaan 
voor onze kustlijn wat qua oppervlakte nog groter is dan Suriname. Dat kan 
ook goed ontwikkeld worden, met de zorg voor onze blauwe ecologie. Als de 
regering al deze dingen geweten had en vroeg had ingezien, dan zou het 
onderwijssysteem ook veel eerder zijn aangepast en ingericht kunnen worden 
op ontwikkeling van deze sectoren. 

 
Nu zijn er bijvoorbeeld mensen die afgestudeerd zijn van de economische of 
rechtenfaculteit en thuis zitten. Ze hebben een bachelor of zelfs master 
afgerond en toch zitten ze zonder werk. Bij Staatsolie worden vaak Filippijnen 
ingevlogen voor professioneel laswerk. Dit is een voorbeeld van hetgeen ik 
bedoel met het scheve onderwijsaanbod. Waarom was destijds het onderwijs- 
systeem niet aangepakt? We wisten al minstens tien jaar geleden dat Staatsolie 
dit nodig zou hebben. Dat is toch niet gebeurd. We wisten dat de bauxiet- 
industrie 100 jaar zou meegaan, wat hebben de universiteiten gedaan om zich 
daarop te richten en studenten klaar te stomen? Waar zijn onze mijnbouw- 
experts? We weten toch al jaren dat er zoveel goud en andere natuurlijke rijk- 
dommen zijn? We hebben verzuimd om aansluitend beleid in gang te zetten. 
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Auteur: Er is dus niet geanticipeerd. Het onderwijs is niet adequaat genoeg 

ingericht, niet geëvalueerd met betrekking tot de toekomst en behoeften. Wat stelt 
u nu concreet voor?

Chan: Precies. Als  je  geweten  had  dat  je  het  onderwijssysteem  moest 

ontwikkelen voor 550.000 mensen, waarom heb je dat dan niet gedaan, zeker 
voor het binnenland? Waarom heb je het binnenland afhankelijk gemaakt van 
de stad? Dus aan de hand van al deze ontwikkelingen kan je maar éen conclusie 
trekken. Door het gevoerde beleid is er in de samenleving een eenzijdige en 
beperkte economische ontwikkeling ontstaan en als gevolg van deze ontwik- 
keling is er een negatieve impact geweest op onze samenleving. Bepaalde 
groepen en gebieden hebben een achterstand opgelopen. We hebben te  
maken met serieuze werkloosheid. We missen een degelijke opvoeding en 
onderwijs voor mensen die nu moeizaam kunnen profiteren in het huidige 
systeem. Onze burgers worden zo drop-outs en veel potentie en talent blijft 
onbenut. 

Maar je hebt ook mensen die nu zeggen: ”Waarom moet ik gaan werken?”. 
Men kan ook rijk worden van misdaad. Beïnvloeding speelt hier ook een 
belangrijke rol. Voorbeeldfiguren, personen die niet hard werken maar  toch  
rijk zijn, fancy auto’s rijden. Dit heeft een negatieve impact op jongeren. Al 
deze factoren dragen bij tot de criminaliteit die we nu dagelijks zien en 
ervaren. Als overheid heb je een verantwoordelijkheid. Je moet repressief 
optreden naar de personen die een gevaar vormen voor de samenleving door 
hun weg te halen uit de samenleving. Straffen, resocialisatie en dan een 
tweede kans geven, terugkeer naar de maatschappij. Maar je hebt vooral een 
taak als overheid om te investeren in een sterke maatschappij. En sterke 
maatschappijen krijg je door sterke individuen te ontwikkelen. Sterke 
gezinnen te ontwikkelen. Beleid te ontwikkelen zodat iedereen mee kan 
doen, men zich kan profileren. 

Je zou bijvoorbeeld als nieuwe regering een ministerie moeten hebben dat zich 
richt op het gezin. Flink investeren in het creëren van sterke gezinnen, door 
bijvoorbeeld expertise  te  leveren  aan  gezinnen  die  ondersteuning  nodig 
hebben. Zo kan er geholpen worden bij de gebroken gezinnen, de één ouder 
gezinnen, de geen-ouder gezinnen. Als je sterke gezinnen hebt, heb je  een 
sterke samenleving. En als je een sterke samenleving hebt, heb je uiteindelijk 
een sterke regering want men kiest voor goed leiderschap. Zo werkt het hele 
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systeem. En daar zijn er heel wat schakels die kapot zijn gegaan. Die maken dat 
we een maatschappij hebben waar heel wat personen, op dit moment, ook 
vanwege een slecht beleid uit het verleden, geen bestaanszekerheid meer 
hebben. Door dat beleid zijn heel wat mensen arm geworden. En als je in een 
situatie van armoede terecht komt dan is de kans dat je vervalt in de crimina- 
liteit veel groter. 

 
We leven nu in een samenleving waar personen die leidinggeven aan het land 
een strafblad  hebben.  Deze  mensen  hebben  strafbare  feiten  gepleegd 
waaronder fraude, diefstal, moord, vervalsing, drugstransport en nog meer. 
Sommigen hebben zijn zelfs gevonnist door de rechter voor oplichting van de 
staat Suriname! En dat is een slecht voorbeeld. Jongeren kunnen nu zeggen:   
”Ja kijk, ik studeer, maar die persoon die steelt, die nooit naar school geweest  
of weinig scholing heeft, heeft een riante job, rijdt in vier mooie auto’s rond.” 
Dit kan allemaal een negatieve impact hebben. En dit is nu ook gebeurd. 

 
Dus ik denk, voor wat betreft de aanpak van criminaliteit, dat je een totaal 
beleid moet hebben door proactief te investeren in sterke gezinnen. Dit werkt 
zo weer preventief om criminaliteit te voorkomen. Je kunt het  doen  met 
behulp van het onderwijssysteem. En door goed samen te werken met de 
samenleving, denk hierbij aan bijvoorbeeld buurtpreventie. Ook een sterk 
politieapparaat, het Openbaar Ministerie, rechterlijke macht zijn onmisbaar in 
deze holistische benadering. Maar vooral repressief optreden. Dat moet er zijn. 
Je moet de samenleving kunnen beschermen tegen de ernstige vormen van 
criminaliteit. 

 
En wat betreft de internationaal georganiseerde criminaliteit, hier moet je 
internationaal gaan samenwerken met bevriende relaties. Door na te gaan  
waar de voedingsbronnen liggen van de georganiseerde misdaad. Ik ben ook 
minister geweest, in 2006 heb ik een grote conferentie georganiseerd in 
Suriname. Een drugsconferentie met alle landen van de regio en Europa. We 
bespraken de herkomst van de drugs en de bestemming van de drugs. 
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Auteur: Suriname is nu in de ban van de NRA (National Risk Assessment, anders 

wordt Suriname volgend jaar (2020) geblacklist op de lijst van witwassen en 
terrorismefinanciering), kunt u iets meer vertellen over witwassen en terrorisme- 
financiering vanuit uw crime fighter ervaring. Waarom is het zo belangrijk dat we 
chartale geldstromen gaan analyseren en risico’s bij cambio’s etc. in kaart brengen? 

 
Chan: Gelukkig was ik als politieofficier ook getraind door de Caribbean 

Financial Action Task Force (CFATF) en de USA FinCEN, de FBI, de DEA, door de 
Franse politie, Nederlandse politie en andere diensten die experts zijn op het 
gebied van  Anti-Money  Laundering  (auteur:  zie  voor  een  overzicht  van 
trainingen die Chan heeft genoten zijn Curriculum Vitae in de eerste bijlage in 
dit boek). Als Minister heb ik wetten vormgegeven en beleid ontwikkeld om de 
georganiseerde misdaad aan te pakken, waaronder ook het witwassen. We 
hadden toen sterke instituten ontwikkeld bij Justitie en Politie op basis van de 
ketenbenadering. Helaas doet het mij pijn om te zien hoe deze regering vrijwel 
alle instituten heeft afgezwakt of ontmanteld, waardoor wij als land nu zitten 
met een gigantisch drugsprobleem en druggerelateerde misdaad, waaronder 
money laundering (witwassen). 

 
Money laundering penetreert geldstromen en financiële instituten, waardoor 
landen zich gaan beschermen tegen gelden afkomstig van misdaad,  denk  
hierbij aan zwart geld. Deze landen worden aangestuurd door wereldmachten 
zoals de G7 landen, OECS landen en door verdragen van de VN, de OAS en 
andere internationale verdragen op het gebied van Anti Money Laundering en 
terrorismefinanciering, die  ook  nageleefd  zullen  moeten  worden  door  
Suriname. Om dit te kunnen toetsen worden de landen regelmatig geëvalueerd 
door internationale experts en instituten. Als commissaris van politie was ik ook 
getraind om landen te evalueren en heb ook landen geëvalueerd als Law 
Enforcement Expert. Grenada is één van die landen. We hopen dat wij als land 
Suriname, niet geblacklist worden! In ieder geval bereiden wij als VHP voor dat 
dit probleem ook op ons bord zou kunnen komen, als toekomstige regering, en 
dat wij als land en samenleving alles moeten doen om een NRA goed te kunnen 
doorstaan. Tegen deze achtergrond plegen we nu al overleg met bevriende 
naties en internationale instituten. 
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Auteur: Nu we het hebben over criminaliteit en verloedering  in  de  samenleving, 

wat gaat u doen aan de gedoogde  prostitutie die ongekende vormen nu aanneemt 
in Suriname? Overal duiken massagesalons, short stays, mini bordelen op etc. 

 
Chan: Toen ik minister was, was dit één van de onderwerpen die wij als land 

moesten aanpakken op het gebied van mensenhandel. Suriname zat op een 
slechte ranking op het gebied van mensenhandel. Ik heb toen wetten voor- 
gesteld, beleid ontwikkeld en toen zijn we gestegen naar een positieve ranking 
namelijk Tier 2. Tier 1 was aanpak van de prostitutie. Hiervoor waren er harde 
discussies in het parlement van het totaal verbieden tot het opzetten van een 
gedoogzone, maar wij kwamen er niet uit. Uiteindelijk werd een voorlopig 
beleid ontwikkeld, een soort overgangsbeleid, waarbij prostitutie “geregu- 
leerd” zou worden naar o.a. faciliteiten met controle op mensenhandel of 
mensensmokkel (geen dwang, geen illegaliteit), geen minderjarigen, geen  
drugs, geen wapens, regelmatige gezondheidstest etc., en een TIP (Traffic in 
Person unit) werd in het leven geroepen om dit allemaal te controleren. Dit 
vraagstuk met  verregaande  sociaal-maatschappelijke  aspecten  zal  verder  
bediscussieerd moeten worden, waarbij nieuw beleid met wet- en regelgeving 
ontwikkeld moeten worden om deze sector goed te ontwikkelen en te 
beschermen. 
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Ethiek 
 

“Geweldloosheid leidt tot de hoogste ethiek, dat het doel is van alle 
evolutie. Als we niet stoppen met het beschadigen van alle andere 

levende wezens, zijn we nog steeds wilden.”, 

– Thomas Alva Edison, Amerikaanse uitvinder en oprichter van 

General Electric (1847–1931) 

 
 

Auteur: Ik denk dat u in een hele moeilijke positie zit, want de mensen die nu de 

afspraken met u willen maken, of u willen spreken, daar weet u de meeste feiten 
van, en u weet dat het niet de meest zuivere feiten zijn. Dus hoe draagt u als 
politicus uw persoonlijke ethiek nog steeds hoog in het vaandel, wetende met wie 
je wel en niet geassocieerd wilt worden? En hoe ben je toch dienstbaar? De vraag is 
dus eigenlijk: moet je deze mensen te woord staan? Wetende dat uw dienstbare 
houding naar hun toe op z’n minst discutabel is. 

 
Chan: Ja, kijk, als politieofficier zou die vraag makkelijker beantwoord kunnen 

worden, je maakt keuzes. Je hebt de keuze gemaakt om de wet te handhaven, 
de rechtshandhaving, je kiest voor de bovenkant van de maatschappij, waarbij 
je vaak moet optreden tegen personen, die aan de onderkant van de samen- 
leving zijn terecht gekomen. Je blijft je norm hooghouden. Als politicus moet je 
rekening houden dat je rol is om te zorgen voor welzijn in de samenleving.   
Voor iedereen. De uiteindelijke rol van een politieke partij is om de regeer- 
macht te krijgen, om op basis van die regeerverantwoordelijkheid te zorgen 
voor de ordening van die samenleving, ontwikkeling van de samenleving, het 
brengen van welzijn en welvaart voor de samenleving. Dat zijn de kernop- 
drachten van de politiek. En tegen die achtergrond moet je de samenleving   
niet gaan opdelen in soorten mensen. Want ja, er zijn mensen die over de 
schreef gaan, voor die mensen gelden er, zoals voor iedereen, ook regels. En als 
deze mensen de regels overtreden dan zijn er instituten die dan maatregelen 
moeten treffen. Als politicus moet je zorgen dat die regels er zijn, dat men de 
regels naleeft, dat er instituten zijn die ervoor zorgen dat het allemaal in goede 
banen wordt geleid. Je moet met iedereen praten. 
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Auteur: Het is dus niet je rol om ze te veroordelen bij verstek? 

 
Chan: Nee, nee. Maar om je een voorbeeld te geven en je vraag te beant- 

woorden. Er is namelijk een operatie geweest, waarover men nog steeds praat. 
Ik doel dan op de operatie die ik een keertje uitgevoerd heb waarbij meneer 
Roger Khan betrokken was. Die overal vrij en blij alles mocht doen op de aarde, 
totdat hij gepakt en uitgezet is onder mijn leiding als minister van justitie en 
politie. Maar hij is recentelijk vrijgekomen. Dus een journalist vroeg me laatst: 
wat gaat u doen? Op sociale-media verschenen enkele posts: “Chan moes go 
kibrie now (Chan moet gaan schuilen), Chan moes go dok now (Chan moet 
wegduiken nu), mie wan sie fa a go doe mee nanga a verkiezing now, want a 
man eh kon now (ik wil zien hoe hij nu mee gaat doen met de verkiezing, want 
die man komt eraan).” Dus heb ik tegen die journalist gezegd: “hij heeft wat 
gedaan en ik heb inderdaad een rol gehad in zijn aanhouding en uitzetting. Hij 
heeft zijn straf gehad voor dingen die hij heeft gedaan. En ik hoop dat hij na   
zijn straf een beter mens is geworden. Dus als hij straks vrij is dan verwelkom ik 
hem als een nieuw mens, als een beter mens.” Hij heeft zijn straf uitgezeten. 
Dus dat zijn zaken waarmee je zeer professioneel moet omgaan. 

 
 
Reflecties van de auteur 
Chan geeft aan dat zijn dienstbaarheid ver reikt. Hij als politicus, in zijn nieuwe rol 
als voorzitter van de VHP, beseft dat hij ook met onzuivere krachten te maken heeft 
in de Surinaamse samenleving. Hij heeft nu een andere rol, een bredere rol in de 
samenleving die hij wederom professioneel benaderd. De rol als politieofficier was 
een andere dan de rol die hij nu heeft. Hij geeft ook blijk van vergevingsgezindheid 
en gelooft in het geven van een tweede kans. Dit illustreert hij met de zaak “Roger 
Khan”. 

 
Khan, een door velen gevreesde, meedogenloze Guyanese drugscrimineel, die erom 
bekend stond een groep huurmoordenaren te gebruiken voor liquidaties, werd de 
Pablo Escobar genoemd van de Caribbean. Zijn cocaïnetransporten vonden onder 
andere plaats van Columbia naar de VS. Het gerucht doet de ronde dat de 
opdrachten van Roger Khan, tijdens zijn criminele carrière, hadden geleid tot 
honderden moorden. 
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Khan is op 15 juni 2006 gearresteerd in Suriname, waar hij veilig dacht te zijn. Er 
werd bij de aanhouding van Khan ongeveer 200 kilo cocaïne buitgemaakt door de 
Surinaamse politie. Dat was toen één van de grootste partijen cocaïne die werd buit 
gemaakt door de politie. Na arrestatie zou Khan via Trinidad en Tobago uitgeleverd 
worden aan Guyana. Op weg naar Guyana werd de Amerikaanse (US) Drugs 
Enforcement Administration (DEA) getipt over zijn doorreis via Trinidad en Tobago, 
en werd Khan door de DEA opgewacht op Piarco airport van Trinidad en Tobago. 
Khan werd na zijn landing, opgepakt en direct doorgevlogen naar de VS waar hij is 
berecht. Op 8 juli 2019 kwam hij vrij en werd gedeporteerd naar Guyana. 

 
Chan geeft aan dat hij, in de zaak Khan, begrijpt dat men in de Surinaamse 
samenleving de zaak aan het opstoken is, maar dat hij zich koel houdt omdat hij 
een volwassen en professionele houding heeft. Chan kan Khan als een nieuw mens 
zien, die zijn straf heeft uitgezeten, en zich hopelijk heeft bekeerd tot een beter 
leven en een beter mens is geworden. Chan ziet geen plek voor angst of rancune. 
Hij heeft toen zijn rol vervult, maar is nu politicus en heeft dus een andere pet op. 
De pet van volksvertegenwoordiger met een brede en serieuze verantwoorde- 
lijkheid om zorg te dragen voor evenwichtige groei in de samenleving. 

 
Gezien deze nieuwe rol die Chan beschrijft en inneemt, lijkt het mij een uitstekende 
mogelijkheid om te achterhalen wat zijn standpunten zijn op het gebied van 
preventie en aanpak van criminaliteit. Immers, Chan bevindt zich in een uiterst 
unieke positie. Er zijn maar weinig politici en presidenten geweest in de wereld die 
eerst politieofficier zijn geweest om daarna politicus te worden en mogelijk zelfs 
het ambt van president kunnen bekleden. In zijn nieuwe rol zou Chan in de 
gelegenheid zijn om maatschappelijke scheefheden eindelijk recht te trekken door 
een bepaalde ontwikkelingsvisie te implementeren, zodat iedereen mee kan doen 
en mee kan profiteren van de beoogde groei in de samenleving. Hij heeft, als 
President, dan de mogelijkheid om criminaliteit terug te dringen, preventieve 
maatregelen te treffen middels adequaat maatschappelijk beleid. Het is een 
uitzonderlijke mogelijkheid om hem op deze punten te bevragen, nog meer omdat 
er een trend gaande is in de wereld om softdrugs, het gebruik van Marihuana te 
legaliseren en uit de criminele sfeer te halen. 
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Chan over drugs en drugshandel 
 

“Drugs hebben vele levens vernietigd, maar verkeerd overheidsbeleid heeft nog 

veel meer vernietigd. Ik denk dat na 40 jaar oorlog tegen drugs, het duidelijk niet 

heeft gewerkt. Drugs moeten worden gedecriminaliseerd.”, 

– Kofi Annan, Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN (1938–2018) 
 
 

Auteur: Is Suriname, volgens uw eigen analyses, een doorvoerhaven voor drugs? 

Want dan zou je kunnen zeggen dat de negatieve impact op de  samenleving  
beperkt is. Immers, de drugs worden niet lokaal gebruikt maar wordt doorgevoerd, 
geëxporteerd. 

 
Chan: Dat is de grote fout die gemaakt is de afgelopen jaren door in die 

drugsbestrijding landen in categorieën te plaatsen. In drugs producerende 
landen, in drugs doorvoerlanden en drugs gebruikende landen. Nou, in al deze 
drie gebieden gaat het om drugshandel, misdaadorganisatie en drugsgebruik. 
Dus je moet het als een totaal aanpakken. Voor drugs producerende landen is  
er gelukkig beleid ontwikkeld door internationale instituten, autoriteiten, de 
Verenigde Naties en regionale instituten. Het is een gebalanceerde aanpak. 

 
Auteur: Wat houdt het in, een gebalanceerde drugsaanpak? 

 
Chan: Alle drie vlakken moeten worden aangepakt. Ten eerste, je moet  de 

vraag naar drugs beïnvloeden, vooral die vraag die  leidt  tot  drugsgebruik 
welke een negatieve invloed heeft op de volksgezondheid. Ten tweede,  je   
moet drugs  zien  als  een  volksgezondheidsprobleem  en  niet  als  een 
criminaliteitsprobleem. Dan moet je het drugsprobleem vanuit de invalshoek 
van volksgezondheid aanpakken. Er zijn namelijk ook drugssoorten die voor de 
volksgezondheid aangewend kunnen worden. 
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Auteur: Bedoelt u dat bepaalde drugs getolereerd zou kunnen worden omdat het 
bijvoorbeeld juist medicinaal gebruikt kan worden? 

 
Chan: Nou, op basis van een stukje regulering kun je ervoor zorgdragen dat 

drugs niet ongecontroleerd in de samenleving komen. In eerste instantie zal   
het zeker een negatieve impact kunnen hebben op de jongeren. Maar je zult   
op een gegeven moment ook rekening moeten houden met tal van onder- 
zoeken die ook andere conclusies benadrukken. We hebben te maken met 
voortschrijdend inzicht. Als de wereld zegt: Luister, door het gebruik van 
cannabis zijn er inderdaad mensen ziek geworden, krankzinnig,  dan  kan  het 
ook te maken met onvoldoende voorlichting die gebruikers krijgen. Nu is er 
zoveel evidence (bewijs). Dit noemt men evidence based approach. Er is meer 
wetenschappelijk bewijs van hetgeen goed en niet goed is. Dan moet je op   
basis daarvan je beleid gaan ontwikkelen. En op dit punt zie je dat landen 
onvoldoende met elkaar samenwerken. Er is geen samenhang die nodig is voor 
een integrale benadering, wat ik net uitlegde. 

 
Ten eerste, je moet de vraag naar drugs beheersen. Ten tweede, je moet het 
aanbod van drugs ook goed onder controle houden. Daarnaast moet je zorg- 
dragen dat je preventie hebt. En je moet ook ervoor zorgen dat de nood- 
zakelijke instituten er zijn om het allemaal goed te controleren; je moet een 
goede internationale samenwerking hebben. Dat zijn de vijf aandachtspunten 
die eigenlijk samen moeten gaan. Geef je te veel aandacht aan de bestrijding 
dan gaat het ten koste van de preventie. Geef je te veel aandacht aan de 
preventie, dan kan het ertoe leiden dat er criminele drugsorganisaties ontstaan 
om die handel, het aanbod, verder uit te breiden. 

 
Auteur: Onder welke omstandigheden en voorwaarden zou u softdrugs tolereren 
in Suriname? 

 
Chan: Ik heb het altijd bestreden, ik bestrijd het tot nog toe. We hebben laatst 

parlementswetten die tot stand moesten komen voor industriële hennep 
drastisch moeten aanpassen. Omdat wij vinden dat de tijd, om dit volledig en 
ongecontroleerd vrij te geven, nog niet rijp is. 
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Auteur: Zou u het ook niet voor recreatief gebruik tolereren? 

Chan: Kijk, ik zeg, een van de factoren voor het ontwikkelen van drugsbeleid is 

evidence based. Er is zoveel onderzoek verricht, door internationale instituten, 
onafhankelijke instituten in verschillende landen. Mocht namelijk blijken  dat 
een bepaalde hoeveelheid gebruik van marihuana kan leiden tot tal van 
verbeteringen in  de  gezondheid  van  mensen,  psychische  problemen  van 
mensen, andere zaken en dat je daardoor geen negatieve impact hebt op de 
samenleving, dan moet je daar als overheid bepaalde zaken gaan reguleren. De 
staat heeft de keuze. Ten eerste, je zou toleranter kunnen zijn. Op welk vlak 
zouden we toleranter kunnen zijn? Dat je bijvoorbeeld niet optreedt. Ten 
tweede, kan de staat zeggen, ik ga wel optreden maar anders, ik ga reguleren. 
Tolereren en reguleren op basis van leeftijd, soort drugs, hoeveelheden, recept, 
dat is reguleren. Ten derde, zou de staat de wetten kunnen veranderen. Waar- 
mee je wettelijk vastlegt wat de regels zijn voor regulering en gebruik. Er zijn 
landen die het integraal hebben gedaan, alles, vanaf de teelt. En men ziet nu  
de gevolgen. Het is niet overal volgens verwachting gegaan. 

In Amerika is in bepaalde staten toestemming gegeven om te mogen kopen op 
recept. Maar wat je dan krijgt is dat men op recept koopt, en dan aan minder- 
jarigen verkoopt. Daar gaat het ook mis. Over Canadese casus ben ik echt 
verrast. Ik ken Canada van de CICAD (een afdeling van de drugsbestrijding van 
de OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten)). Ik ben voorzitter geweest van 
CICAD (auteur: zie ook het Curriculum Vitae van Chan in bijlage 1 pagina 173). 
En Canada heeft altijd een heel serieus beleid gevoerd met betrekking tot de 
drugsaanpak. Canada had een heel belangrijke stem in de CICAD. Dat Canada 
de grote stap  zo zou zetten, had ik zelf niet verwacht (Chan doelt op het 
Canadese softdrugs- beleid). Ik dacht dat Canada misschien de eerste 
stap zou zetten door regulerend te zijn naar bepaalde doelgroepen en dit 
op basis van medische adviezen. Maar ze hebben direct, internationaal, de 
markt opengegooid voor wat betreft de legalisering. En je ziet het, er is een 
grote aantrekkingskracht op toeristen die naar Canada gaan. Hoe het zal 
uitwerken, wat het effect zal zijn, weet ik niet. Suriname heeft de fout 
gemaakt door met een wetsontwerp te komen voor industriële hennep. 
Nou, begin step by step. De meest logische eerste stap zou zeker geen 
industriële hennep zijn. De meest logische step zou zijn, marihuana legaliseren 
voor medicinaal gebruik. De wereld heeft nu zoveel bewijs dat medicinaal 
gebruik kan. En breng het dan naar de samenleving in de 
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vorm van recept, in de vorm van een spuitje, in de vorm van een drankje 
bestemd voor behandeling bij bepaalde ziekten. 

Reflecties van de auteur: 
Wat ik altijd opmerkelijk heb gevonden is het feit dat Nederland een gedoogbeleid 
voert als het gaat om softdrugs. De coffeeshops zijn niet meer weg te denken uit de 
Nederlandse samenleving en belastingen uit deze coffeeshops stromen keurig de 
Nederlandse staatskas binnen. Verdient de Nederlandse staat werkelijk honderden 
miljoenen aan de softdrugs die in coffeeshops worden verhandeld? Opmerkelijk is 
dat dit gedoogd beleid nergens anders in de voormalige koloniën terug te vinden 
is. Op zowel de Nederlandse Antillen, nog steeds Nederlands grondgebied, als in de 
voormalige kolonie Suriname, wordt de Opiumwet strenger nageleefd en is weinig 
ruimte voor gedogen bijvoorbeeld door verkrijgbaarheid te liberaliseren. 
Dit, terwijl in landen als de VS en Canada de legalisering een feit is en in vele andere 
landen goede regulering van softdrugsgebruik steeds tolerantere vormen aan- 
neemt. De VS en Canada hebben een hele nieuwe sector opgetuigd. Cannabis is een 
grote business met beursgenoteerde bedrijven die keurig de regels van de wet 
volgen en belasting betalen. Investeerders kunnen zo investeren in de cannabis 
producerende bedrijven, en dit allemaal geaccepteerd door de (internationale en 
nationale) wetgeving. Zelfs China verbouwt nu op grote schaal Cannabis om daar 
medicijnen en andere preparaten van te produceren. Terwijl Suriname, met een 
populatie van ongeveer 560.000 inwoner (2017), zich nog steeds uiterst conservatief 
opstelt jegens Cannabis als landbouwgewas, zijn andere landen reeds bezig met 
Cannabis hun landbouwsector te diversifiëren. 

Om te weten hoe Chan, als voormalig Surinaamse wetsdienaar, deze nieuwe ont- 
wikkelingen in de wereld ziet, zoom ik in op dit onderwerp. Is er ruimte in Suriname 
om er beter van te worden door legalisatie van Cannabis? 

Auteur: Zou er  onder  uw  beleid,  uw  presidentschap,  een  eerste  coffeeshop 

(getolereerd en geadministreerd verkooppunt van Marihuana, zoals  in  Nederland 
het geval is) geopend kunnen worden in Suriname? 

Chan: Nederland is het enige land in de wereld dat zoveel ervaring heeft met 

betrekking tot tolerant gebruik van drugs, met betrekking tot coffeeshops, en 
Nederland is geen zieke maatschappij geworden. Integendeel, het heeft enorm 
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veel toerisme aangetrokken. Dus ik denk dat het grote vraagstuk, het dilemma 
waarmee de wereld zit het volgende is: in de high society is het recreatief 
gebruik van dure whisky en dure wijn geaccepteerd. Marihuana is in deze high 
society nog niet geaccepteerd. Ik denk dat dit het grote dilemma veroorzaakt 
in de wereld. Een sigaar is wel geaccepteerd. Op de sigarendoos staat er ook 
dat je kanker kunt krijgen, dood kan gaan. Maar het is getolereerd en 
geaccepteerd. Men associeert het zelfs vaak met een luxe, chique levensstijl. 

Ik denk dat het meer een sociaalmaatschappelijk vraagstuk is dan een juridische 
vraag. Ik denk dat de wetenschap al zover is en aangetoond kan worden welke 
soorten marihuana, en welke mate van THC (Tetrahydrocannabinol  of THC is 
een van  de  belangrijkste  psychoactieve  stoffen  in  cannabis/marihuana) 
acceptabel is voor de gezondheid of als behandelingsmethode toegepast kan 
worden tegen een bepaalde ziekte. Het is dus ook duidelijk welke hoeveelheid 
schadelijk kan zijn. Exact zoals men nu kan bepalen welk promillage alcohol 
schadelijk is. Je mag een bepaald promillage alcohol hebben in je bloed, om 
nog te kunnen functioneren bijvoorbeeld in het verkeer. Ik denk dat het een 
sociaalmaatschappelijk vraagstuk is en hiervoor heb je overheden nodig om er 
verantwoord mee om te gaan. Ik denk dat Suriname nu wel rijp is om naar de 
fase van medicinaal gebruik over te gaan. Er worden op dit moment enorm 
grote hoeveelheden verkocht in Suriname en heel veel jongeren kunnen het 
makkelijk kopen. 

Auteur: Wordt het nu al getolereerd? 

Chan: Nou, dat bedoel ik. Ik weet nog in mijn tijd werd je om een stickie (een 

Marihuana sigaretje) opgesloten. Als je nu om een stickie mensen moet 
opsluiten dan moet je honderden per dag opsluiten. Dus het  wordt  nu 
gedoogd. En ik denk dat er nu ruimte is voor een fase van regulering, waarbij je 
in ieder geval bepaalde hoeveelheden, die ook goed onderzocht zijn op het THC-
gehalte, kunt toestaan om mee te experimenteren. Maar onder strakke controle. 
Want, hoe eerlijk is het naar de gewone burger die een stickie wenst te roken en 
die gelegenheid niet krijgt, terwijl jij als lid van de high society een hele liter 
whisky mag opdrinken. Dit is niet eerlijk. Zo iemand zegt, dit is wat ik wil, ook al 
is die whisky schadelijk, ik drink er flink van. Ik denk dus dat het   meer een 
sociaalmaatschappelijk dilemma is waar landen nog onvoldoende antwoord op 
hebben. 
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Reflecties van de auteur: 
Chan geeft aan dat hij met het dilemma zit hoe om te gaan met  het recreatief 
gebruik van Marihuana (Cannabis). Ik ben positief verrast met zijn kijk op een 
tolerantere aanpak van recreatief marihuanagebruik. Als ex-politie officier had ik 
van hem een rechtlijnige gedachtegang verwacht, geen tolerantie, harde aanpak. 
Interessant is dat hij een genuanceerde, moderne en op onderzoek gebaseerde, 
manier van kijken heeft naar dit fenomeen. Chan is zich bewust van hetgeen zich 
afspeelt in de wereld, de veranderende kijk op de positie van Cannabis in de 
samenleving en in relatie tot de wet. 

Het is een maatschappelijk dilemma dat velen bezighoudt bij de inrichting van de 
samenleving. Als officier afgestuurd in Nederland, met een dijk aan ervaring, zou 
Chan als geen ander weten wat wel of niet zou werken. Opmerkelijk bij dit punt is 
dat hij heel duidelijk onderscheidt aanbrengt bij tolerantie  bij  softdrugs  en  de 
harde aanpak die hij nodigt acht als het gaat om de georganiseerde misdaad. Deze 
laatste ziet  hij  als  een  hardnekkig,  maatschappijverziekende  en  vernietigend 
gezwel, die sowieso hard bestreden moet worden om het verlies dat de samenleving 
moet dragen, te verkleinen. Ik had hier nooit zo bij stilgestaan, en dit onderscheid 
kunnen aanbrengen. We hebben te maken met een ervaren crime fighter en dat blijkt 
uit dit stuk van het interview. 

Echter, wat ik nog mis is zijn analyse met betrekking tot het punt waarom de 
ambitieuze drugshandel in Suriname zo hardnekkig is. Dit deel vind ik onvoldoende 
uiteengezet door Chan, dus stel ik hem deze vraag weer. 

Auteur: We hebben het gehad over softdrugs, maar waar denkt u dat de ambitie 

van de harde drugshandel in Suriname vandaan komt? Want, dat is niet breed 
maatschappelijk gedragen, dat is in handen van een kliekje mensen. Waar komt dit 
organisatietalent vandaan? 

Chan: Kijk, je moet onderscheid maken tussen softdrugs en die gevaarlijke 

levensvernietigende drugs. Ik ga nooit meewerken aan een situatie waarbij een 
gevaarlijke drugs in een land geproduceerd wordt, in een land binnenkomt en 
dat er daar dan een discussie over gevoerd gaat worden om te tolereren of te 
legaliseren. 
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Auteur: Wat is voor u een gevaarlijke drugs? 

Chan: Waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het leidt tot hersenbe- 

schadiging en andere organen, vormen van levensvernietigende verslaving en 
andere ernstige schade voor mens en omgeving. 

Auteur: Wat valt daar dan onder, valt daar cocaïne, amfetamines, ecstasy onder? 

Chan: Ja. Kijk, ecstasy en al die chemische drugs, cocaïne, heroïne etc., 

vernietigen je hersenen. Iemand die dat gebruikt is sooner or later gone. Dat is 
een verlies voor de samenleving. Dus het is not done om daaraan mee te 
werken, omdat het tot in je hersenen doorwerkt, het beschadigt je organen en 
veel meer. Als je weet dat het leidt tot gevaar voor de volksgezondheid moet je 
daaraan niet aan meewerken. Dus een strikter verbod op  gevaarlijke  drugs, 
daar ben ik het helemaal mee eens. Laten we kijken naar marihuana, cannabis- 
producten, laten we kijken naar de hennepproducten, die onder bepaalde 
voorwaarden voor  recreatie-  en  medicinale  doeleinden  gebruikt  kunnen 
worden. 

De georganiseerde misdaad is datgene wat in georganiseerde vorm plaatsvindt 
dat wil zeggen dat er meerdere personen erbij betrokken zijn. Er is enorm veel 
geld bij betrokken. Er wordt enorm veel winst gemaakt.  En  deze 
georganiseerde misdaad creëert niet alleen een situatie waarbij de volks- 
gezondheid in gevaar komt, die maakt ook dat je financieel systeem besmet 
wordt. Want het geld dat gegenereerd wordt komt via witwasmethodes in je 
financieel systeem terecht, en dat maakt dat je financieel systeem besmet 
wordt met alle gevolgen van dien. Het geld dat deze groep maakt is direct 
gerelateerd aan andere vormen van misdaad. Men genereert zoveel geld dat 
men niet weet wat men met dat geld moet doen. Dus men gaat andere vormen 
van misdaad plegen, zoals de handel in wapens en mensen. Dus er ontstaan zo 
andere vormen van strafbare feiten. Deze vormen van georganiseerde misdaad 
leiden zo tot vernietiging van de maatschappij. Dus daar zul je keihard bij 
moeten optreden. Marihuana kun je legaliseren maar de grote georganiseerde 
misdaad moet je aanpakken. Ook dit blijft een dilemma, een lastig vraagstuk. 
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Auteur: Maar waar komt die ambitie vandaan in Suriname om zo fors bij de 

drugshandel betrokken te zijn? Waarom is Suriname zo groot in de doorvoer? Wat 
drijft deze mensen? U heeft deze mensen meegemaakt. Wat kunt u vertellen 
hierover? 

 
Chan: Kijk, ik heb in Suriname de leiding gehad over de justitiële dienst. Eerst 

bij de landelijke recherche, waar drugsaanpak bijna niet mogelijk was. Als je   
het probeerde aan te pakken kreeg je een handgranaat thuis gestuurd. Alles 
werd gecontroleerd door de militaire machthebbers. De drugs bleven niet in  
het land. Dus, wat heb ik toen gedaan? Ik ben toen gaan samenwerken met het 
buitenland. En ik kan me nog heugen hoe lastig dat ging. Met Nederland ging 
het ook heel lastig. Je wordt als deel van een systeem gezien. 

 
Ik werd in 1992 voor het eerst uitgenodigd door de bekende Amerikaanse DEA. 
Op Santa Cruz in Bolivia. De eerste Surinamer die uitgenodigd werd om samen 
met hen deel te nemen aan een DEA conferentie (IDEC, International Drugs 
Enforcement Conference). Daar liep ik dan. Er waren veel plekken waar je 
gezellig wat kon drinken. Ze hadden allemaal hun eigen besloten bars, alles   
was afgegrendeld. Aan de bar hoorde ik dan: “Do you know, there is a guy    
from Surinam here. Elders hoorde ik, “I heard there is a guy  from  Surinam 
here”. Dat beeld. Want ze hadden nauwelijks een paar jaar geleden militair 
Boerenveen opgepakt, tijdens een operatie in Amerika. Wat  ik  had  gehoord 
was dat die operatie eigenlijk was opgezet om andere hoge militair aan te 
houden. Dus men wist dat Suriname berucht was om haar misdaad-gerelateerde 
militaire leiderschap. 

 
Ik dacht toen bij mezelf, moet ik in deze sfeer samenwerken met deze mensen, 
en dat als jonge officier. Ik heb diezelfde avond aangegeven dat ik met de baas 
van de DEA wilde praten. En die is s ’avonds ook gekomen. Meneer Bonner. Hij 
was een rechter. Ik heb toen heel even gehad, een minuutje, om met hem te 
praten. Meneer Bonner, “Oh, you’re from Surinam, yes, you’re on the list. 
Welcome. You’re our guest.” Ik zeg, ja, maar ik wil praten. Yeah, yeah, we have 
some time. We hebben nog drie dagen hier. Volgende dag  lunch.  Ik  mocht 
naast hem zitten. Aan zijn hoofdtafel. Waar ministers zitten, procureurs- 
generaal, allemaal prominenten. Mensen zien het en denken, ey...Wie is die 
guy? 
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Volgende dag avondeten, diner. Hij kwam naast me zitten. En dan praat je met 
elkaar. Ik zei kijk, ik wil de samenwerkingsovereenkomst morgen tekenen. Hij 
zegt: “Chan, you’re not the first country. So many countries want to become 
members, all before you. They are still observers. They never became a member 
of the IDEC (International Drugs Enforcement Conference). And you want to 
become a member, and you are taking a decision in just one day? Take your 
time. Go talk with these guys, go talk to them.” Eigenlijk zei hij, ze hebben het 
allemaal al gezien. Als je daar liep, iedereen gaf je een hand. Op de derde dag 
is Suriname  lid  geworden,  en  gelukkig  zijn  we  nog  steeds  lid,  echter 
participeren wij helaas nu heel slecht. Ik heb Suriname toen lid gemaakt van de 
IDEC. Vanaf die dag is de samenwerking gestart. We waren een drugsland. Alle 
rapporten gaven aan dat we drugsland waren. Niemand vertrouwde ons, 
omdat ze dachten dat ik er vast ook wat te maken mee had. 

Vanaf 1992 ben ik gaan investeren in het opbouwen van het vertrouwen. Ik 
zette drugsbestrijdingsdiensten op, Narcotic intelligence units, arrestatieteams, 
de mobiele eenheid. Ik had de justitiële inlichtingendienst opgericht. Ik had de 
Narcotic intelligence units opgericht samen met de Amerikanen. Er was een 
verregaande samenwerking. Heel Zorg en Hoop. 12 vliegtuigen stonden daar. 
Allemaal in beslag genomen van drugscriminelen, op basis van goede inter- 
nationale samenwerking. 

Auteur: Waren er ook Surinaamse jongens tussen? 

Chan: Buitenlanders  en Surinamers,  het  ging  om  aanvoer  van  drugs, 

Columbianen, noem maar op. Allemaal in beslag genomen. Flinke klappen 
toegebracht aan de criminele drugsorganisaties. In 1992 heb ik hard gewerkt 
aan dit allemaal. Ik ben naar OAS gekomen en ben lid geworden van de Inter-
Amerikaanse drugs Commissie CICAD en fungeerde als principal representative 
voor Suriname bij de CICAD. Hiermee heb ik een flinke bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van het drugsbeleid. En in 2009 werd ik gevraagd om onder-
voorzitter van de CICAD te worden. Ik werd vicevoorzitter in 2009 en voorzitter 
in 2010, een functie die ik bijna moest loslaten. 

Ik ben vanaf 1992 bezig. Kijk hoelang, hoeveel jaren, het geduurd heeft voor- 
dat het mogelijk was om Suriname als drugsdoorvoerland van de lijst af  te 
halen. 
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Auteur: Ging het om een betaalde functie? 

 
Chan: Nee, je wordt gekozen. 34 landen houden een verkiezing en daar word  

je dan gekozen. Je bent net gekozen, en toen kwam aan de macht.  De 
verkiezing zou plaatsvinden op een vergadering in december in Suriname. 

 
Hiervoor nodigde Bouterse mij uit voor een gesprek, en hij deed een beroep op 
mij om in landsbelang te gaan voor de het voorzitterschap. We hebben het 
uitgebreid besproken waarbij het vooral ging om mijn functioneren. Ik zat toen 
ook in de oppositie als parlementariër. Weet je wat het betekent om voorzitter 
te zijn van CICAD? Met een zware verantwoordelijkheid, Waar is mijn kantoor, 
waar is mijn personeel? Toen zei hij, ok je krijgt je kantoor en je personeel. 
Bouterse heeft me niet alles gegeven wat ik gevraagd had, maar slechts een 
deel, om mijn functioneren mogelijk te maken. Gelukkig had ik een goed 
ondersteuningsteam, dat mij ondersteunde in mijn CICAD voorzitterschap. 

 
Wat ik hiermee ook wil aangeven, eens een drugsland, een doorvoerland van 
drugs, nu geef je leiding aan het opstellen en uitvoeren van drugsbeleid. En dat 
traject heeft bijna 15 jaar geduurd. Kijk hoe makkelijk het is om dat kapot te 
maken. Om weer op de lijst gezet te worden als een drugsland, want daar is 
Suriname weer beland, weer op die lijst. 

 

Voorzitter van de Inter-Amerikaanse Drugs Commissie van OAS (CICAD) 
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Auteur: Dit brengt mij eigenlijk op een belangrijk punt van dit deel van het 

interview. We zijn nog niet klaar, maar het is eigenlijk een mooi moment om dit aan 
te kaarten. Wat mij analyserend opvalt is dat Suriname in een fatale wurggreep van 
corruptie zit. Allemaal door de georganiseerde misdaad. Ondertussen wordt de 
samenleving flink ontwricht op meerdere vlakken. De georganiseerde misdaad 
heeft vrij spel. Harddrugs gebruik en drugsroulatie in de samenleving nemen flink 
toe. En dat werkt weer corruptie in de hand want mensen zien dat misdaad loont. 
Dus het lijkt een totale ontwrichting, van de samenleving door diepgewortelde 
corruptie, florerende drugshandel aangevuld met regeringsbeleid om criminelen in 
het machtszadel te houden, een wrede neerwaartse spiraal. 

Als dit het geval is, hoe gaat u dit oplossen? Hoe gaat u dit aan het volk duidelijk 
maken, zodat ze een keuze hebben om dit te veranderen? 

Chan: Kijk, jij bekijkt de zaak als een bewoner van Suriname. Zo kijkt een 

internationale drugscrimineel, althans iemand die zich internationaal bezig- 
houdt met drugstransporten, niet naar de zaak. Die persoon kijkt, als het ware, 
van boven naar de aarde en denkt, mijn handel is daar. Daar heb ik zoveel 
miljoen geïnvesteerd en dat moet naar een andere plek toe. Hij vraagt zich af, 
wat is de beste route, de goedkoopste route, om zijn initiële investering naar  
de gewenste plek te krijgen waar het meer opbrengt. Moet er een duikboot 
ingezet worden voor het transport? Moet er een vliegtuig ingezet worden? 
Hoeveel mensen moeten er in de hele keten omgekocht worden? Zo bekijkt hij 
de zaak! 

Toen wij het negende vliegtuig hadden gepakt, opgestegen vanuit Columbia, 
geland in Suriname ging er een belletje rinkelen bij de drugsdealers.  We 
werkten tijdens deze operatie internationaal nauw samen. Die Colombiaanse 
drugsdealer praat met die coördinator in Suriname. Zo van: “how is this 
possible that we lost more than 800kg in one month? You have to find out if 
there is a gringo in that country” (Gringo staat voor de Amerikanen). “You have 
to find out if there is a gringo there”. Als de coördinator in Suriname dan zegt: 
“Yes  there is gringo”, dan besluit men: “so we have to move to Guyana.” 
Hier is het gevaarlijk, dus moet het allemaal nu naar daar. Ze denken dan: Wat 
moet er in Guyana gebeuren? Wie is die regering daar? Wie moet er betaald 
worden, omgekocht worden, om het allemaal geregeld te krijgen? 
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Auteur: Hoe weet u zo zeker dat dit zo is gegaan? 

Chan: Ik heb ook nauw samengewerkt met de inlichtingendiensten van die 

landen. Ik heb later ook contact gehad met mijn collegaminister Roher van 
Guyana, toen ik minister werd. 

Ik zei: “watch out.” Men zei: “Nee, hier in Guyana gaat het niet gebeuren.” 
Kijk nu wat er met Guyana is gebeurd, het is een drugsbolwerk geworden. Ze 
verplaatsen gewoon hun activiteiten, hun lijnen, hun netwerk. Zo kijken ze 
vanuit de top. Als ze naar Suriname kijken denken de drugscriminelen, “oh dat 
land kennen we, oh we kennen die en die daar,  daar hebben we contacten 
mee. Wees niet bang, we gaan het allemaal organiseren, wie wordt ingezet, 
waarvoor worden ze ingezet, dus dat gaan we organiseren zodat het in ons 
voordeel werkt.” Wij zien het als een Surinaams probleem. De drugscrimineel 
kijkt naar een global picture, met netwerken en ondersteuningspunten in de 
landen. 

Uiteraard vormen de netwerken in de landen, dus ook in Suriname, dan hun 
eigen organisatie en handel. Als jij vandaag wilt vliegen naar Australië, dan kijk 
je op het internet, hoe je moet vliegen, heb je een visum nodig, hoeveel geld 
heb je nodig. Een drugscrimineel die morgen moet vliegen naar Australië, is 
morgen gewoon in Australië. Je moet dus nagaan: al die grote transporten in 
de wereld, of het nu goud is of textiel, die gaan via de normale procedures. 
Custom declaration, border areas, borderlines, shipping, cargo enz. Allemaal 
systemen die beschreven zijn en gecontroleerd worden. De georganiseerde 
misdaad is in de onderwereld bezig maar maakt gebruik van diezelfde systemen 
en toch passeert hij vaak controles in die systemen. Dit betekent dat ze die 
systemen onder controle hebben, anders zou het ze niet lukken.  “Oh,  how 
many people do we have to pay off?” (Wie kunnen we omkopen). Zo werkt 
het! Zoveel geld is er. 

Ik heb laatst een verhaal gehoord van iemand. Wat men nu doet. Mensen gaan 
met een handelaar praten. Jij zorgt dat er bijvoorbeeld kaas vanuit Nederland 
naar Suriname moet komen. En je doet al een tijdje deze handel in kaas. Je zet 
een inkoopbureau op bijvoorbeeld in Nederland. Al die tijd heb je de kaas 
rechtstreeks ingekocht en betaalde je bijvoorbeeld 100.000 euro. Nu vraag je 
eerst een nieuwe offerte bij je inkoopbureau in Nederland. En je krijgt een 
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offerte voor dezelfde kaas voor 1 miljoen. Nu betaal je niet 100.000 euro maar  
1 miljoen euro voor dezelfde kaas. De inkooporganisatie in Nederland betaalt 
netjes de winstbelasting van bijvoorbeeld 200.000 euro en klaar. Het zwart geld 
is via de kaastransactie, door tussenkomst van de inkooporganisatie, witge- 
wassen. Het is een systeem. Boem! 

 
De drugscriminelen zitten constant te denken aan mogelijkheden. En  de 
douane allang blij, we hebben wat inkomsten binnen. Zo zijn er  allerlei 
systemen die ze constant bedenken. De grootste lek in dit geheel is het 
financieel systeem. Daarom heeft men nu beleid opgesteld om controle binnen 
het financieel systeem uit te voeren. Suriname zal zich als land ook aan deze 
regels moeten houden. 

 
Dus voor de aanpak van de internationale misdaad zul je internationale samen- 
werking moeten hebben. Dat is het enige antwoord. Als je dat niet hebt, dan 
kun je niets. Dat is wat we gaan doen als wij in de regering zitten. Internationaal 
samenwerken. Welke zijn de bronlanden, welke zijn de ontvangende landen, 
daar moet men mee beginnen. Versterken van je instituten. Tegenwoordig is er 
moderne technologie. Alles is via de electronic eye, de satellieten, op te sporen 
en dus aan te pakken. Internationaal samenwerken, uitwisselen van informatie, 
scans opzetten, drones inzetten. En je kunt het zeker aanpakken. Het is niet zo 
ingewikkeld. 

 
 

Reflecties van de auteur 
Het is  duidelijk  dat  Chan  veel  ervaring  heeft  met  het  aanpakken  van  de  
georganiseerde misdaad. Zijn inzichten duiden op de noodzaak om als regering van 
een land een integere agenda te hebben als het gaat om de aanpak van drugs- 
handel. Hij geeft aan hoeveel hij zich heeft ingezet om Suriname te zuiveren van     
het imago een drugsland, een drugsbolwerk. En Chan betreurt het dat Suriname 
weer is afgegleden van het rechte pad. Suriname is weer teruggevallen en verschijnt 
weer op de lijst van drugslanden. 

 
In de  afgelopen  decennia  heeft  Chan  zich  kundig,  professioneel  en  integer 
opgesteld en zo diverse sleutelfuncties vervuld op het gebied van drugsbestrijding. 
Zijn uiteenzetting hoe de georganiseerde criminaliteit werkt, en het allemaal 
organiseert, benadrukt de noodzaak om samen te werken en interne instituten te 
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versterken zodat er adequaat opgetreden kan worden. Hij geeft aan dat hij staat 
voor een hechte samenwerking op het gebied van aanpak van de georganiseerde 
drugscriminaliteit, en deze instelling ook zal behouden als hij mag regeren. Zijn 
leiderschapsstijl op dit vlak is mij duidelijk. 

Ik wil Chan nu meer bevragen over zijn stijl van leidinggeven en leiderschap in het 
algemeen. 
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Chan en leiderschap 
 

“Het is beter achter de schermen leiding te geven en anderen op de voorgrond te 

zetten, vooral wanneer je overwinningen viert en er mooie dingen gebeuren.      

Als er sprake is van gevaar, dien je vooraan te staan. Dan zullen de mensen je 

leiderschap waarderen.”, 

– Nelson Mandela, Zuid-Afrikaanse advocaat, politicus en 

anti-apartheid strijder (1918–2013) 

 
 

Auteur: U heeft heel vaak, in diverse organisaties en settings, de rol van leider 

ingevuld. Zo heeft u diverse voorzitterschappen bekleed. Hoe zou u uw leider- 
schapsstijl omschrijven? Want de mensen hebben nu al geklaagd dat u uw partij 
“politieachtig” leidt. 

 
Chan: In deze fase is bindend leiderschap belangrijk. Iedereen moet gebonden 

raken en een goed gevoel erbij hebben. Men moet geloven dat met Chan als 
leider het ook echt goed komt met het land. Met bindend leiderschap bedoel ik 
het binden van groepen en het slaan van bruggen met alle groepen. Waar 
mensen uit elkaar gedreven worden door politiek op basis van etniciteit en 
religie, moeten wij juist gaan binden. Ten tweede, binden met nationale doelen 
en niet per se met de VHP. We gaan het land Suriname redden. Binden met de 
toekomst van het land. Dit is het land waarvoor onze voorouders gestreden 
hebben als slaaf of als contractarbeiders om het voor ons achter te laten; wij de 
nazaten. Dit is de plicht die wij nu hebben naar onze kinderen en kleinkinderen 
toe om ook een goed land achter te laten voor de volgende generaties. Dit land 
is niet alleen van een groepje criminelen aan de top maar is van ons allen. Laten 
we strijden om het land terug te brengen naar het volk. Laten we samen  
strijden om het land terug te nemen uit de greep, uit de klauwen, van die 
mensen die alleen zichzelf nu verrijken. Dus mijn leiderschapsstijl is: binden van 
het land, beschermen van het land en zorgen dat de toekomst voor iedereen 
veiliggesteld is. Iedereen in Suriname moet een good feeling hebben. Met Chan 
als leider komt het goed met het land en krijgen we onze welvaart terug. 
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Auteur: Onder welke omstandigheden bent u bereid om transparant te zijn over 

wat uw eigen financiële vermogens zijn? Want dit raakt een gevoelig punt in de 
Surinaamse samenleving, een grote klacht van Surinamers, het volk is, dat zodra de 
politicus daar zit, “vult hij zijn zakken” 

Chan: Die wet is er al. Die wet is in werking getreden. Alleen zijn staatsbe- 

sluiten en de uitvoeringswetten niet goedgekeurd. Maar die wetten verplichten 
nu alle benoemde en gekozen functionarissen om hun vermogen op te geven. 
Niet alleen die politici, ook die directeur, ook de douaneman, ook het leger,  
ook de politiemensen. Ze moeten hun vermogen opgeven, transparant zijn 
erover. Ik ben ready, ik heb de informatie over mijn vermogen klaar staan om 
het ter beschikking te stellen. 

Auteur: Zijn er casussen geweest waarbij u bepaalde dingen moest doen als 

politieofficier om bepaalde criminelen op te kunnen pakken? Dus heeft u in uw 
carrière samengewerkt onder bepaalde omstandigheden met bepaalde criminelen 
om iets voor elkaar te kunnen krijgen? 

Chan: Men gaat ervan uit dat het heel lastig is om criminelen op te pakken. 

Toch heb ik laten zien, in mijn tijd, dat ik dit voor mekaar kreeg. Ik kreeg het 
voor elkaar om schoon schip te maken. De wetten zijn er. Je moet de 
politie- mensen goed trainen, ze voorzien van goede uitrusting met materiaal 
en wat ik eerder vertelde. Vooral hecht internationaal samenwerken is erg 
belangrijk om topcriminelen te pakken. Hou de norm hoog en je rug recht 
en laat je niet omkopen, dat moet je levenshouding zijn. 

Auteur: Wat vindt u ervan als mensen u ook beschuldigen van het hebben van 
criminele banden? 

Chan: Als men dat doet, dan ga ik ervanuit dat ze dat doen op basis van een 

stukje geruchtvorming. Ik neem aan dat ze dat doen op basis van een 
stereotypisch beeld van een Surinaamse politicus. Men verwacht gewoon niet 
dat een politicus ‘clean’ kan zijn. Laatst zei iemand nog: “Chan, je bent te clean 
(schoon), het volk houdt niet van schone politieke leiders. Je moet een beetje 
mee stelen, het volk wil dat je moet meestelen zodat ze ook beschermd zijn. 
Want als je te netjes bent is men juist bang voor jou. Wel, zo een type ben ik 
gelukkig niet!” 
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Dit is één kant van het verhaal. Dus ik zeg: “broeder, in de politiek, Lachmon 
heeft het gezegd en Sardjoe zegt het ook, men gaat je met een “mala” 
(bloemenkrans) behangen en men gaat je met “maila” (vuiligheid) behangen. 
Het is een onderdeel van politiek, wel jammer maar dat is de politieke realiteit. 
Dus die ‘maila’ krijg je dan als opmerking, als kritiek. Ik zie het zo: alles dat als 
kritiek komt en alles dat als beschuldiging komt, heeft niet direct te maken met 
jou als mens. Het heeft te maken met jouw functie, positie of verantwoorde- 
lijkheid. De dag waarop je deze dingen niet meer hebt, is er geen enkele 
beschuldiging en geen enkele aanval meer. Het is niet tegen de  persoon  
gericht, het is niet tegen mij gericht, het is tegen die job, de verantwoorde- 
lijkheid, het beleid en de acties die onderneemt, gericht. Ik neem afstand 
daarvan en probeer er telkens rationeel mee om te gaan, maar uiteraard heb je 
zelf en je gezinsleden er ook behoorlijk last van. Maar dat is ook het doel van  
de valse beschuldigingen, storen en irriteren. Soms moet je juridische wapens 
gebruiken om dat aan te vechten, hetgeen ik ook gedaan heb. Maar soms moet 
je politieke wapens en instrumenten gebruiken om daartegen te vechten, 
hetgeen ik ook doe. Maar laat de aanvallen en/of beschuldigingen jou nimmer 
afleiden van het doel wat je voor ogen hebt of van de focus, want heel vaak 
hebben zij het doel om je af te leiden, om je te storen of om je uit te lokken. 
Maar als je in een politieke arena bent moet je ook tegen een stootje of zelfs 
een stoot kunnen. 

De vraag: Is Bouterse een crimineel?. Weet je hoeveel mensen zich met hem 
identificeren en hem als hun idool zien? Men zegt: “Hij is mijn baas, hij is mijn 
leider.” Hij is een idool voor velen. Over mij zegt men: “Ey, no go tak nanga 
Chan, a man dat netjes, hij is strak.” (ga niet praten met Chan, hij is te schoon). 
Daarom heb ik veel Meet the People en wijkbijeenkomsten, zodat het volk je 
beter leert kennen, en het volk moet ook een goed gevoel bij je hebben. 

Dus de politiek is ten eerste een spel waarbij mensen graag hun eigen agenda 
ingevuld willen zien. Ten tweede, de politiek heeft een slechte naam gekregen. 
Dit is het heersende beeld van de politiek. Waarom zou het ooit anders 
worden? Waarom zou het nu, onder Chan, wel zo kunnen zijn dat de politiek 
schoon kan zijn? 

Je kunt stilstaan bij veel vragen: wat is het belang voor mij dat ik als politicus 
dit werk doe terwijl ik kan gaan golfen, zwemmen of mijn gezin niet hoef te 
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verwaarlozen. Ik zou ook een lekker comfortabel leven kunnen leiden zonder 
blaam. Waarom moet ik deze ‘shit’ op mijn schouders nemen? Ik kom dan terug 
op mijn verhaal dat ik een missie heb. Die missie die ik heb ondernomen, die ik 
onderneem en die verantwoordelijkheid die hoort bij een “God given mission”. 
Als je het niet doet zal God je straffen. Met andere woorden, deze missie moet 
ik vervullen. 

Auteur: Hoe kiest u op basis van uw leiderschapsstijl welke mensen op  welke 
posten komen? 

Chan: Je valt altijd op als je integer bent, hard werkt en kundig bent. Laat ik 

mezelf als voorbeeld nemen en benadrukken dat voor bepaalde functies je 
nimmer moet vechten, je moet ernaar werken, je moet voldoende kennis en 
vaardigheden vergaren  om  die  functies  op  een  verantwoorde  wijze  te 
bekleden. Je moet voor bepaalde functies, waar integriteit, vertrouwen, zware 
verantwoordelijkheid en draagvlak voor nodig zijn, en de functionaris een 
behoorlijke gezag uitstraling moet hebben, gevraagd worden om die functies   te 
bekleden. Dat is mijn visie! 

Zo ben ik gevraagd om minister van Justitie en Politie te worden, ik ben 
gevraagd om DNA-kandidaat voor de VHP te worden, ik ben gevraagd om 
presidentskandidaat te worden door de VHP; ik ben gevraagd om VHP- 
voorzitter te worden, ik ben internationaal gevraagd om IDEC-voorzitter voor 
het Caribische regio te worden, en ik ben gevraagd om CICAD-voorzitter te 
worden, ik ben gevraagd om president te worden van Rotary Club Paramaribo. 
Blijf je inzetten, blijf hard werken en men zal je ontdekken. En ik heb al deze 
verantwoordelijkheden op een correcte en integere wijze ingevuld. 

In de politiek zul je rekening moeten houden met verschillende fases. Je zit nu 
in de fase dat je eerst een verkiezing moet winnen. Trump heeft een campagne 
gevoerd om een verkiezing te winnen. Bouterse heeft een campagne gevoerd 
om een verkiezing te winnen. Dus je zult rekening moeten houden dat je 
campagnestrategie een goed gevoel en een goed programma  bij  iedereen 
moet achterlaten om te kunnen winnen. Het tweede waarmee je  rekening 
moet houden is dat als je eenmaal daar zit dat komt omdat men vertrouwen 
heeft gesteld in je. Omdat je beloften gedaan hebt die je nu zal waar moeten 
maken. Je gaat je beloftes aan het volk van Suriname moeten gaan realiseren. 
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In het eerste jaar gaan we dit en dat doen, in het tweede jaar zus en zo 
enzovoorts. We hebben helaas beperkte middelen en moeten we dus goed 
nadenken wat het volume zal zijn van de projecten die zullen worden 
uitgevoerd. Dat noemen we slimme crisisbeheersing en de juiste prioriteiten 
stellen. We moeten ook eerlijk zijn dat we niet alles gaan kunnen doen in die 5 
jaar. We gaan een selectie moeten maken van de beleidsgebieden. Hieruit 
selecteer ik voorlopig: de financieel-economische crisis beheersen, gezond- 
heidszorg verbeteren, veiligheid verbeteren en in onderwijs  investeren.  Dat  
zijn de eerste 4 gebieden die ik in de eerste 2 jaar wil beheersen en sterk wil 
bevorderen. 

Hoe kunnen we dit bereiken? Door deskundige mensen aan te stellen. Dat wil 
zeggen dat we niet moeten zeggen: het is VHP dus ik ga alleen VHP’ers daar 
plaatsen. Nee, het land is in crisis, het land moeten we redden. Het moeten 
mensen zijn die competent zijn. Het moeten mensen zijn die zich ook willen 
committeren om het land uit de crisis te halen. De toewijding moet er zijn. 
Maar meer nog dat mensen bereid moeten zijn om op basis van volledige inzet 
bij wijze van spreken gewoon 24 uur per dag bereid moeten zijn om hun 
krachten te geven om het land uit de crisis te halen. Dus competentiegericht, 
maar ook in teamverband te kunnen werken. 

We gaan alle Surinamers betrekken, allen die zich willen  inzetten  voor  het  
land. Het maakt niet uit of ze in binnen- of buitenland wonen. Iedereen die 
bereid is om mee te helpen het land uit de crisis te halen. Als je in die twee jaar 
de stabilisatie hebt bereikt dan kun je verbreden naar de andere beleids- 
gebieden. Je kan overwegen om bepaalde gebieden op tijdelijke ‘hold’  te 
zetten. Zodra er budget vrijkomt dan kan dit ingezet worden op de focus 
gebieden. 

Auteur: Vind u niet dat er te veel ministeries zijn? Zouden er geen ministeries 
samengevoegd kunnen worden? 

Chan: Dat is een optie. Naarmate je meer regeringsvormen hebt met meer 

coalitiepartijen, zal je de regeermacht moeten delen. Eén van die traditionele 
methoden om macht te delen is veel ministeries. Wij hebben aangekondigd dat 
wij dit keer alleen de verkiezing in gaan. Aan het volk van Suriname heb ik 
gevraagd om mij dan 26 zetels te geven. Als het volk ons meer dan 26 zetels 
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geeft gaan wij echt niet alleen regeren. Zelfs als we 30 zetels halen gaan we 
met alle Surinamers regeren. Dan ben je wel in staat die reorganisatie door te 
voeren. Dan ben je wel in staat die crisis te beheersen. 

Auteur: Ik heb gekeken hoeveel ministeries er nu zijn, er zijn er volgens mij 16. En 
twee kabinetten. Een van de president en een van de vicepresident. 

Chan: Ja, er zijn nu 16. 

Auteur: 16. Je zou het kunnen reduceren naar 8 of zelfs 6 ministeries. 

Chan: Ja, inderdaad, als je de macht niet hoeft te delen. Als je met 2 of 3 

partijen gaat regeren dan kan de machtsdeling alleen zijn tussen de president, 
de vicepresident en de Voorzitter van de nationale assemblee. Maar naarmate 
je met 4 of 5 partijen gaat regeren, dan moet je de macht delen en dat 
resulteert in onder andere een hoop ministeries. 

Auteur: Als u kritisch kijkt naar de rol van de ministeries en hoeveel ministeries er 
zijn. Vindt u dat ze allemaal net zo potent zijn? Net zo krachtig? 

Chan: Nee. De ministeries zijn in het leven geroepen om personen te 

faciliteren. De huidige regering heeft tal van ministeries  opgeheven,  maar 
heeft daarbij weer andere ministeries opgericht. Dus dan is het “poer broekoe, 
werie broekoe”  (vestzak-broekzak).  Wat  je  moet  doen  is  namelijk  de 
beleidsgebieden identificeren. Ik geef een voorbeeld. LVV houdt zich bezig met 
droge en natte infrastructuur. Regionale Ontwikkeling (RO) houdt  zich  bezig 
met infrastructuur in de districten. Openbare Werken (OW) houdt zich bezig 
met reguliere infrastructuur. Wat komt overeen? Allemaal houden zich apart 
bezig met een vorm van infrastructuur. Ik pleit ervoor om alles bij een ministerie 
onder te brengen die zich dan bezig kan houden met infrastructuur. Zo is er 
ook een versplintering als het gaat om de agrarische sector. 
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Auteur: Goed dat u zich van dit allemaal bewust bent en dus ideeën heeft hoe het 

anders kan. Welke andere ideeën heeft u als het gaat om de reorganisatie van het 
staatsapparaat? 

Chan: Wij moeten een reorganisatie van het gehele staatsbestuur hebben. Wij 

moeten zo  snel  mogelijk  een  ministerie  hebben  die  belast  wordt  met 
decentralisatie. Hiernaast kun je op basis van beleidsdoelstellingen bepaalde 
gebieden, die raakvlakken met elkaar hebben, allemaal onderbrengen in een 
ministerie. Hierdoor wordt het makkelijker om goed te coördineren en synergie 
te creëren. Je krijgt dan kruisbestuiving. Het één vult dan makkelijker het ander 
aan, zonder te veel overleg en ander bureaucratisch rompslomp. 

Auteur: Wanneer gaat u deze goede ideeën bekendmaken? 

Chan: We blijven onze campagne issues iedere dag weer presenteren aan het 
volk. Begin 2020 presenteren wij ons volledige verkiezingsprogramma. 

Auteur: Op welke wijze selecteert u, als leider, uw mensen? 

Chan: Ik heb in het verleden het ministerie van Justitie en Politie gedraaid. 

Wat was mijn selectie? Ik wist niet dat ik minister zou worden. Je moet je 
voorstellen, je bent politieofficier en je hebt je volledig ingezet. Het heeft 
impact op je gezin en op je relatie. Ik ga even terug naar het jaar 2005. Juni/juli 
2005 zouden de kinderen hun rapport krijgen. In juli zou er uitslag zijn. In juni 
ontvangt mijn zoon zijn uitslag van school. In augustus ontvangt mijn dochter 
haar uitslag van school. Mijn ex-vrouw zegt: “die kinderen moeten een 
goeie toekomst hebben.” En zij was altijd een type dat, voordat ze iets met 
mij bespreekt, al een beslissing heeft genomen. Ze deelde mij mede dat ze 
alvast naar Nederland ging om een huis te zoeken. De kinderen moesten 
weg uit Suriname, ze moesten op Nederlandse scholen. Ok, ik vond dat geen 
probleem. Ze zei: “Voor jou is het ook goed, want als het te heet onder je 
voeten wordt, dan heb je altijd een huis in Nederland.” Ik zei toen: “Go!”. 

Uiteraard waren er wat perikelen in mijn relatie met haar. Ze ging toen naar 
Nederland en heeft een huis gevonden. Juli naderde, mijn zoon vertrok ook 
naar Nederland en werd ingeschreven op school. In mei van het jaar 2005 vond 
de verkiezing  plaats  en  de  geruchten  begonnen  in  augustus  tijdens de 
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onderhandelingen. Chan gaat minister worden, werd er gezegd. Ik had geen 
enkele VHP-vriend om te vragen wat waar of niet waar was. Ik was toen al 2 
keer eerder gevraagd. 

Auteur: Kon u geen VHP-topper raadplegen om de geruchten te verifiëren? 

Chan: Nee, dat wilde ik niet, het zou lijken op solliciteren, dus ik wist niet wat 

ik moest doen en zat maar met die geruchten. Ik zou met mijn dochter naar 
Nederland gaan in augustus. Dat stond toen allemaal onder druk. Ik dacht: ik 
moet iemand bellen. Ik belde toen die bewuste persoon en zei: “Luister, dit 
speelt. Heb je toegang tot de VHP top?” Ik vroeg toen: “check voorzichtig even, 
ik zit met deze situatie en ik weet niet wat ik nu moet doen. Straks ben ik weg 
en dan hoor ik dat ik hier nodig ben.” Hij belde me binnen een kwartier terug 
en zei: “Chan, je kan niet weggaan, je moet blijven. Het gaat gebeuren, men is 
nu nog bezig. Want Justitie en Politie is niet van VHP, het is van SPA voor 2005.” 
Hij zei: “je moet stand-by blijven, want als je weggaat wordt het afgezwakt.” 

Ik belde mijn ex-vrouw en vertelde wat er speelde. Haar reactie was: “Ja, je  gaat 
weer voor jezelf kiezen. Wanneer ga je voor je eigen gezin kiezen?” Ik zei toen: 
“Ja helaas moet ik voor het land kiezen, wel vervelend voor ons, ik stuur onze 
dochter wel met iemand anders naar Nederland.” Zo is het ook gebeurd. 
Uiteindelijk in de laatste week van augustus kwam het besluit: ja, Chan wordt 
het. Ik belde mijn ex-vrouw en zei “kijk, ik word minister.” Ze was er geen voor- 
stander van. Maar het eerste wat ze zei was: “is goed, dan zeg ik alles hierop. Ik 
kom dan terug met de kinderen, maar ik ga wel op vakantie in september.” 

Ik begon op 1 september 2005 als minister. In die laatste paar weken was ik 
iedere dag bezig plannen te schrijven voor het ministerie over hoe ik het zou 
aanpakken. Voor elk beleidsgebied had ik een beleidsdomein gemaakt. Voor 
elk domein had ik een domeinhouder aangewezen. Op basis van het beleid ben 
ik domeinhouders gaan zoeken. Zo had ik binnen 4 maanden mijn kabinet van 
de minister van Justitie en Politie met mensen als Roy Karg, Kirtiekoemar 
Ramchand, Rob Neslo, Armand van der San, Walter Dwarkasingh, Sharma 
Lakhisaran, Georgetine Acton, Sharda Gangaram Panday en nog anderen. Zo 
maak je een team: op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve 
inspanning, maar wel op basis van competentie van de persoon binnen zijn of 
haar beleidsdomein. De eerste opmerking kwam van enkele VHP’ers namelijk, 
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waar zijn die VHP’ers op jouw kabinet? Maar dat was mijn criterium niet. Mijn 
criterium was deskundigheid. Uiteraard moet je ook rekening houden met de 
politiek, omdat de politiek jou ook daar heeft geplaatst, maar laat dat in goed 
balans zijn. 

 
Om concreet antwoord te geven op je vraag, mijn selectiecriteria als leider is 
o.a.: competentie, deskundigheid, integriteit en expertise. Zo heb ik het 
ministerie gedraaid. We hadden ook onderscheid gemaakt van binnen dit 
ministerie van Justitie en Politie is er een minister, meerdere directeuren, 
onderdirecteuren, zoveel  korpsen,  zoveel  afdelingshoofden,  zoveel  mede- 
werkers. Er was toen ongeveer 3000 man personeel. Dit verander je niet in vijf 
jaar. Naast het ministerie zette ik een nieuwe organisatie op namelijk de 
Projectorganisatie ministerie  van  Justitie  en  Politie  en  dit  fungeerde  als 
ministers stuurgroep. Wie zat hierin? De president van het hof, de procureur- 
generaal, de korpschef, commandant van de brandweer en de directeur met 
adviseurs. Daarnaast hadden we projectgroepen en hierin zaten mensen van de 
reguliere organisaties, gevoed met een externe deskundigen en  consultants. 
Elke dag waren we bezig die twee organisaties procesmatig in elkaar te weven. 
Zo werd vanaf 2005 gewerkt aan een sterkere organisatie. Zo heb ik het gedaan 
en ook al zeg ik het zelf: dit is een van mijn sterke kanten. Ik ben een echte 
organisator. Ik kan heel sterk leiden bij reorganisaties van besturen. Ik hou van 
die uitdaging! 

 
Wat kan men dus van mij verwachten? Sterk leiderschap gericht op realistisch 
beleid. Als het land uit de crisis geholpen is, gaan er enkele grote ont- 
wikkelingen plaatsvinden. 

 
Auteur: Als we kijken naar hoe Suriname zich ontwikkeld heeft dan is zonder meer 

te stellen dat de gehele groei van de wereldeconomie voorbij is gegaan aan 
Suriname. Met andere woorden, Suriname had waarschijnlijk veel meer kunnen 
meedoen aan die groei van de wereldeconomie. Wat vindt u van deze stelling? 

 
Chan: Suriname heeft in het verleden beleid gevoerd dat zich beperkt heeft   

tot de regeertermijn van de dan zittende regering. Elke regering heeft een  
beleid uitgevoerd om aan de macht te kunnen blijven, om de macht te kunnen 
consolideren. VHP is de enige geweest die op haar 63ste jaardag een conferentie 
georganiseerd heeft, genaamd Vision 2030. Hierbij waren we in staat alle 
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politieke partijen uit te nodigen. Vakbonden, bedrijfsleven, iedereen. Het was 
toen zeer omstreden maar we hebben doorgedrukt. Ik heb toen zelf doorge- 
drukt dat Bouterse als president die conferentie kwam openen op de jaardag 
van de VHP. 

 
Wij wisten  wat  de  uitdagingen  waren,  want  dit  bleek  al  vroeg  uit  de 
gesprekken die we met de VN hadden gevoerd. “Mister Santokhi, you tell me, 
how do you want to implement Vision 2030 as the opposition party. It is the 
government who has to do it.” Toen heb ik een gesprek met  de  president 
gehad. “President, bent u bereid dit project te adopteren? We bereiden alles 
voor”. Ik heb hem het allemaal uitgelegd en hij zei “Ja!”. Hij heeft toen de 
conferentie geopend. Het projectdossier heb ik na de opening persoonlijk naar 
hem gebracht samen met Stanley Raghoebarsing en uitgelegd met terms of 
reference. Ik vertelde hem op basis hiervan hoe het secretariaat eruit zou 
moeten zien,  hoe  de  financiering  zou  moeten  plaatsvinden  en  hoe  de 
internationale samenwerking zou moeten zijn. Hij verzekerde me binnen 3 
maanden dat allemaal te doen. 

 
En toen…. Hij heeft er niets meer mee gedaan! Er gebeurde helemaal niets! 
Maar wij keken naar de toekomst. Hoe ons staatsbestuur er zou moeten uitzien 
in 2015, hoe onze infrastructuur eruit zou moeten zien… en de agrarische  
sector, het onderwijssysteem van de toekomst. Hoe zou het er allemaal uit 
moeten zien. Wat gaan we doen wanneer de natuurlijke hulpbronnen op zijn? 
We moeten echt lange termijn gaan denken. Het is erg jammer dat het niet tot 
uitvoering is gebracht. 

 
Auteur: Is er sprake van een nieuwe wind die waait onder uw leiderschap? En hoe 
zou u die beschrijven? 

 
Chan: Men vindt het niet prettig om te horen en ik heb geen andere manier  

om het te zeggen, maar men maakt onderscheid tussen nieuwe VHP en de oude 
VHP. Hierbij zegt men nu dat dit de nieuwe VHP is, met een nieuw elan. De 
nieuwe VHP’ers en de mensen in het binnenland noemen het de nieuwe 
beweging. Orange is the movement. De VHP is de partij en Orange is the 
movement; De Orange movement! Een goede combinatie tussen de oranje  
partij en de Orange movement. Hierbinnen is die ruimte voor iedereen, ook  
voor discussies.  Toekomstgericht  denken,  moderniseren  van  het bestuur, 
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moderniseren van onderwijs, het ambtenarenapparaat, vernieuwing in je eigen 
partij en vernieuwing in het binnenland. Dit is er allemaal zeker wel.  In  de 
“oude VHP” is er meer behoud. Men spreekt dan over behoud om op basis van 
dat behoud weer iets te kunnen doen. Men wil liever met onze vaste politieke 
vrienden gaan samenwerken, maar de achterban van de VHP wil dat VHP 
zelfstandig de verkiezing ingaat. Aan de hand van het verkiezingsresultaat kan  
je altijd samenwerken, met gelijkgerichte partijen op basis van goed regeer- 
programma, om het land uit de crisis te halen. Wil je verandering in het land, 
begin bij je eigen partij, en daarmee ben ik bezig, om van de VHP een moderne 
partij te maken. 

 
Auteur: Waarvoor staat de Orange movement volgens u en wat verwacht u ervan? 

 
Chan: Het staat voor eenheid, saamhorigheid, vernieuwing, zuiverheid in de 

politiekvoering. Een frisse, tropische bries of eigenlijk een sibi boesie die het 
traditioneel denken, de business as usual manier van partijpolitiek, frisheid in 
gaat blazen. Het staat voor natieversterking, bundeling van alle Surinamers in 
een beweging. 

 
Het staat voor ontwikkeling op basis van een gedeelde missie gebaseerd op 
principes, integriteit en hartverwarmende samenwerking. Ik wil dat iedereen 
meedoet in de welvaart die we samen gaan creëren. Alle Surinamers, alle 
etniciteiten, ongeacht of je in Suriname woont, in Miami of in Singapore. Je  
bent welkom om mee te helpen. Sterker nog, we gaan het stimuleren om meer 
te leren van andere landen en andere groepen en we gaan leren om meer 
samenwerken. Op de conferentie in Guyana was ik de laatste keynote speaker. 
Ik heb mijn visie daar helder geformuleerd en mijn principes aangegeven. (De 
lezing van Chan is als bijlage toegevoegd aan dit boek, u kunt het lezen in de 
tweede bijlage). We moeten echt meer en intensiever samenwerken met onze 
buurlanden. 

 
Ik wil dat buitenlandse investeerders leren dat Suriname open is for business! 
Surinamers hebben de mooiste glimlach, we zijn vredelievend en heel gezellig, 
we heten iedereen welkom met een tropische en warme brasa! Daar staat de 
Orange movement voor, een Orange spirit! 
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Als een partij of een paar partijen winnen is het niet voldoende. Het gaat om 
principes, integriteit en dit allemaal gebundeld in een zuivere missie om 
Suriname te ontwikkelen. Het gaat om de toekomst van onze kinderen en van 
onze kleinkinderen. Het gaat om toekomstgericht ontwikkelen, verder  kijken 
dan slechts één regeerperiode, zodat iedereen kan winnen. 

 
De Orange movement is een movement, een kracht, die alles moet bundelen 
wat Suriname zo uniek maakt tot een sterke gebalde vuist. Een vuist waarmee 
we trots een gat in de lucht kunnen slaan om onze overwinningen te vieren net 
als Nelson Mandela. Een kracht die zo sterk is van binnen dat we bescheiden, in 
stilte, onze overwinningen kunnen beleven, zoals Mahatma Gandhi dat deed. 
Dit kan alleen als we integere leiders hebben. 
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Reflecties van voormalig 
president Venetiaan 

 
Inleiding op de bijdrage van voormalig president Venetiaan. (Geschreven door de auteur) 

 
Reeds vroeg na de start van de interviews voor dit boek had ik het voornemen om 
voormalig president R.R. Venetiaan te interviewen om meer te weten over 
voorzitter Chan. Uiteraard is het zo dat familie en vrienden wellicht veel zouden 
kunnen vertellen over Chan, zijn gewoonten en vooral karaktertrekken, maar ik 
wilde het toch wat zakelijker benaderen. Ik heb persoonlijk op cruciale momenten 
in mijn leven veel gehad aan mijn leidinggevenden. Velen waren gelukkig behulp- 
zaam terwijl anderen mij liever zagen gaan. In beide gevallen is het van belang dat 
je met de limoenen die je gegeven zijn, een lekkere limonade kan maken. Een 
leidinggevende kan een coach zijn, een enorme hulp, faciliteerder van je ambities, 
iemand die je het gunt om te groeien. Maar een leidinggevende kan ook kritisch en, 
in negatieve  vorm,  vernietigend  zijn,  waardoor  je  als  persoon  helemaal  
gedesoriënteerd raakt en jezelf de grond in redeneert. Een leidinggevende is zo 
medeverantwoordelijk voor je succes. 

 
Onder president Venetiaan heeft Chan, als lid van de Raad van Ministers in het 
kabinet Venetiaan, Suriname een historische mijlpaal helpen bereiken. Ik heb het  
dan expliciet over het organiseren van de vervolging met betrekking tot de 8 
decembermoorden. In dezelfde periode, onder de regeerperiode van president 
Venetiaan, verscheen er ook een artikel in het gerenommeerde weekblad The 
Economist, een van de meest zeldzame artikelen over Suriname in The Economist, 
dat Suriname wellicht de veiligste straten van het Caraïbisch gebied en de Zuid- 
Amerikaanse regio had. Het zijn allemaal zeker grote verdiensten te noemen van de 
regering Venetiaan, waarin Chan zitting had en een belangrijke rol heeft mogen 
spelen. Dit in schril contrast tot de huidige situatie, de ernstig stijgende criminaliteit 
en onveilige straten. Harde feiten. 

 
Het realiseren van dergelijke mijlpalen, gerealiseerde ambities en de groei van Chan 
in zijn rol als minister en leider op het ministerie van Justitie en Politie, geeft 
ongetwijfeld aan  dat  er  een  synergetische,  energieke  relatie  bestond  tussen 
president Venetiaan en Chan. Onder deze omstandigheden kon Chan, als team- 
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player, prima zijn rol vervullen onder leiding van president Venetiaan. President 
Venetiaan, professioneel in zijn houding, lijkt Chan het allemaal ook te gunnen. 
President Venetiaan in zijn rol als leidinggevende biedt mij een handvat  om  dit  
nader te bestuderen. Ik was heel erg geïnteresseerd naar het perspectief dat 
president Venetiaan zou kunnen bieden in het beter begrijpen van Chan als leider. 
Wat zouden we kunnen leren van de reflecties van president Venetiaan, als het gaat 
om de persoon Chan? 

 
Auteur: President Venetiaan, het is een eer om u te mogen interviewen. Ik heb u 

een aantal vragen vooraf gestuurd. Ik schrijf een boek over voorzitter Chan. U heeft 
tijdens uw regeerperiode een rol gehad in de evolutie van de carrière van voorzitter 
Chan en daarom leek het mij mooi om u ook te interviewen. Hij was minister van 
Politie en Justitie in uw regeerperiode. U bent zelf ook docent geweest. U heeft een 
pedagogische achtergrond. (President Venetiaan was oud-directeur AMS. Chan 
komt zelf ook van AMS.) Dus u zult wel een analyse hebben gemaakt van de 
persoonlijkheid van de voorzitter. En ik ben heel erg benieuwd, wat u vindt van het 
karakter van voorzitter Chan. Hiermee hoop ik de mogelijkheid te creëren om 
voorzitter Chan ook vanuit een ander perspectief te bekijken en te bespreken. Dit 
brengt mij op de vraag: hoe zou u het karakter van de voorzitter beschrijven? 

 
President Venetiaan: Laat mij beginnen door te zeggen dat ik op de uit- 

nodiging ben ingegaan, gezien de goede samenwerking die wij  jarenlang 
hebben gehad. Ik heb persoonlijk, zowel met de VHP als met de heer Chan, een 
goede samenwerking gehad. Wij hebben Chan eigenlijk heel vroeg meege- 
maakt. Hij was al heel jong kandidaat-minister van Justitie en Politie. Alle 
partners, het was een coalitieregering, vonden hem een geschikte kandidaat. 
Echter, op het allerlaatste moment bleek dat hij nog een paar maanden 
tekortkwam om 30 jaar te zijn. Zijn benoeming is toen niet doorgegaan. Dat   
was in eind 1987, begin januari 1988. Het betrof de regering Shankar. 
Naderhand is hij inderdaad minister van Justitie en Politie  geworden.  En  ik 
moet zeggen, ik heb een goede samenwerking met hem gehad, want dat is 
natuurlijk het eerste waarnaar je moet kijken, maar ik heb ook een prettige 
samenwerking met hem gehad. 

 
Zijn manier van omgaan met mensen, zowel met medewerkers als met collegae, 
maar ook met de vicepresident en de mede-teamleden, verliep op een prettige 
manier. Soms was er ook sprake van aandacht voor specifieke verzoeken van 
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instellingen, instituten, landen, of individuen. Deze moest hij positief bena- 
deren maar ook steeds toetsen aan de wettelijke regels die vooral gelden voor 
de minister van Justitie. Als minister van JusPol krijg je te maken met situaties 
waarbij de politie moet optreden terwijl er allerlei belangen van mensen een  
rol gaan spelen. Wij hebben in de moeilijkste cases die we hebben gehad 
gelukkig altijd alles goed kunnen afstemmen. En ik moet zeggen, samen- 
vattend, dat het een goede en vruchtbare samenwerking geweest is. 

 
Auteur: Kunt u meer vertellen over de karaktertrekken van voorzitter Chan die u 
zijn bijgebleven? 

 
President Venetiaan: Nou, ik ben altijd een beetje voorzichtig om uitspraken 

te doen. Zoals ik al aangaf, ik kijk naar het geheel van de persoon en karakter- 
trekken die zich op verschillende momenten manifesteren. Want de persoon bij 
een feestelijke gelegenheid is misschien anders in karakteruiting dan wanneer 
dezelfde persoon in een crisissituatie verkeerd. Ik moet zeggen in beide 
gevallen weet Chan zich goed te presenteren. We hebben natuurlijk feestelijke 
momenten gehad, waarbij wij of jubilea van de onafhankelijkheid vierden, of 
gewoon de onafhankelijkheid, of herstel van de democratische regering, en als 
minister van Justitie was hij altijd betrokken bij de organisatie. 

 
Maar we hebben ook hele moeilijke momenten gehad. Deze momenten zijn 
bekend. Zowel het hele proces op weg naar de voorbereiding van de berechting 
van de heer Bouterse, in verband met het feit dat hij in staat van beschuldiging 
gesteld is voor de 8-decembermoorden. Daar heeft Chan grondig, effectief en 
vastberaden de voorbereidingen voor getroffen. En ik ben niet zo dat ik nu ga 
stellen dat Chan de trekker was, want dan zouden we sommige mensen, ook zijn 
voorgangers, zoals Gilds, en de heer Derby, maar ook de vicepresident en  de 
president, tekortdoen. Er is een team geweest waar hij deel van uitmaakte, 
waarvan al de leden wat mij betreft hun bijdrage hebben geleverd. Maar hij is  
in deze zaak een belangrijke trekker geweest om de voorzieningen rond te 
krijgen en ook de wettelijke regelingen die de voorzieningen moeten dragen, 
goed in place te hebben. De hele kwestie van het 8 december proces is een 
voortdurende zaak. Het is bekend dat Chan persoonlijke bedreigingen heeft 
moeten doorstaan. Echter, hij is zeer vastberaden geweest. Zijn vastberadenheid 
is een zeer belangrijke karaktereigenschap. Maar ja, als een man die uit het 
politieapparaat afkomstig is, en daar niet alleen carrière gemaakt heeft, maar 



120 | CHAN  

 

ook werkelijk zaken heeft moeten aanpakken en oplossen, heeft hij wel een  
hele goede voorbereiding gehad. 

 
Er zijn natuurlijk meer gevallen die moeilijk zijn geweest. Het geval van de heer 
Bouterse is een binnenlands geval. Er zijn daarbij toch ook buitenlandse 
aspecten. Er is onder andere een Nederlander in die groep van 15 die om zeep 
geholpen is, waarvoor de heer Bouterse in staat van beschuldiging is, waardoor 
hij natuurlijk Nederlandse bemoeienis een plek moest geven. 

 
Auteur: Wie was die Nederlander? 

 
President Venetiaan: Dat is de journalist Frank Wijngaarde. 

 
Auteur: Jullie hebben samen als team iets baanbrekends gedaan. De zaak Bouterse 

is een goed voorbeeld van teamwork, team effort geweest. Hoe was de dynamiek? 
Hoe ging dat? 

 
President Venetiaan: Wij hadden goed overleg. En we hielden goed in de 

gaten welke bevoegdheden er volgens de wet wel of niet waren. Want de 
vervolging van Bouterse was een kwestie van het OM (Openbaar Ministerie), 
dat mogen bewindslieden nooit vergeten. Men kijkt vaak naar de regering en  
de bewindslieden wanneer iemand die in de fout is gegaan, of verdacht wordt, 
niet wordt vervolgd, of wanneer er geen maatregelen getroffen worden of 
wanneer iemand  niet  wordt  opgepakt.  Maar  al  die  bevoegdheden  zijn 
bevoegdheden van het OM. Dus wij moesten de condities in orde hebben zodat 
het OM en vervolgens de rechters, dus het Hof van Justitie, hun werk goed 
konden doen. Het is dan weer de verantwoordelijkheid van de bewindslieden, 
vicepresident, president, ministers om dit allemaal te doen. En ik moet zeggen, 
we hebben, met in achtneming van de wet, inderdaad steeds de koppen bij 
elkaar gestoken en ervoor gezorgd dat er goede juridische adviseurs waren. 
Zowel vanuit Suriname en zelfs vanuit het buitenland. 

 
En op deze manier zijn we gekomen bij wat we vandaag hebben wat betreft   
het 8 decemberproces. Ik moet zeggen dat ik respect heb voor, zowel het 
optreden van de rechters, de leden van de krijgsraad, de leden van het hof die 
belast is met het proces, als ook het optreden van de vertegenwoordigers van 
het OM. Maar nogmaals, we hebben altijd in de gaten gehouden dat wij, met 
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de bevoegdheden van de regering, niet over de grens zouden gaan en te allen 
tijde de bevoegdheden van de rechterlijke macht zouden respecteren. En ik 
moet zeggen,  niet  alleen  doorzetting  maar  ook  dus  effectiviteit  in  het 
optreden, en openheid voor overleg, dat dit allemaal zaken zijn die hebben 
geleid tot goede resultaten. En dit wil ik toch wel noemen. 

 
Auteur: Als we dan een kritisch puntje beschouwen uit de samenleving, dat jullie 

wat meer hadden kunnen doen om het klusje af te ronden, heeft u er dan spijt van 
dat dit niet is gebeurd, of zegt u, nou we hebben echt gedaan wat we konden? 

 
President Venetiaan: We hebben gedaan wat binnen onze bevoegdheid lag, 

wat lag binnen de bevoegdheid van de uitvoerende macht. De mensen weten 
een heleboel niet. Bijvoorbeeld, terwijl Chan minister van Justitie was, kwam er 
een andere case van een bevriende bewindsman die problemen kreeg met de 
rechterlijke macht. En op gegeven moment probeerde hij zich te beroepen op 
het idee dat het OM zijn dossier aan de President had laten zien. Hij was toen 
nog een bewindsman. Maar op het moment dat hij moest verschijnen bij de 
rechter was hij geen bewindsman meer. De kenners zullen de case wel 
herkennen. Ik kreeg toen bijvoorbeeld op mijn bord, dat de betrokkene een 
kortgeding aanhangig maakte op grond van het idee dat het OM en dat de PG 
(Procureur-Generaal) mij als President het dossier van betrokkene had laten 
inzien. Bleek dat deze persoon de juistheid van zijn bewering niet  kon 
aantonen, dus hij heeft de case niet gewonnen. 

 
Maar nogmaals, en dit is iets wat elke bewindsman in de gaten moet houden, 
wees proactief, wees bereid om te dienen, om te helpen waar nodig, wees 
bereid om positief te kijken naar verzoeken die naar je toekomen, maar hou 
altijd de wettelijke regels in de gaten. En hou altijd je eigen bevoegdheden in   
de gaten. En dit hebben we samen met onder andere Chan, altijd goed kunnen 
doen. 

 
Waar het bij het beantwoorden van deze vraag om gaat, is dat ik blij ben dat   
wij bij de zaak van de 8-december moorden het proces niet hebben onder- 
graven door voorbij onze bevoegdheden te gaan. 
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Auteur: Nou, dan wil ik het hebben over een ander gevoelig puntje wat speelt in    

de samenleving, en dat is het etnisch denken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het 
opmerkelijk vind dat we het hierover hebben in de samenleving, maar als puntje bij 
paaltje komt  dan  zie  ik  een  fantastische  samenwerking.  U  heeft  heel goed 
samengewerkt met voorzitter Chan. Een Afro-Surinaamse president die vlot samen- 
werkt met een hindoestaanse minister, als een team, aan één van de lastigste, 
gevoeligste dossiers, de 8 decembermoorden, en dit allemaal goed en resultaat 
gericht weten te organiseren, als een doelgericht team. Waren er ook momenten 
waarop u dacht, ik vind Chan te ambitieus? Of dat hij te ver ging of dat u het anders 
zag dan hij het zag? In hoeverre hebben etnische gevoeligheden een rol gespeeld in 
de samenwerking? 

 
President Venetiaan: Ik behoor niet tot de categorie die probeert etnische 

gevoeligheden weg te praten. Die zijn er. En je moet ermee weten om te gaan. 
Dat zou overigens een grote ontrouw zijn aan de ervaringen die ik zelf heb 
gehad. Omdat ik zowel in politiek verband maar ook in ander verband heb 
meegemaakt dat de etnische kaart gespeeld wordt. En iedereen, zeker in de 
politiek, die moet erop rekenen dat tegenstanders en soms zelfs partners mooie 
theorieën, stellingen, opvattingen en verhalen hebben over hun organisaties 
maar dat er toch tenslotte altijd die etnische spanning, etnische tegenstelling 
de kop opsteekt. 

 
In bepaalde situaties heb je leiders die daaraan het hoofd bieden en ervoor 
zorgen dat binnen hun kring de zaken niet uit de hand lopen. En  ik  moet  
zeggen dat bij de samenwerking met de VHP, in de verschillende combinaties, 
we hebben Front en het Nieuw Front als samenwerking gehad, ik vind dat we 
voldoende erin geslaagd zijn om saamhorig op te trekken. En dus wat dit punt 
van etniciteit betreft, de dingen onder controle hebben kunnen houden. 

 
Ik kan een aantal voorbeelden geven van etnische uitingen die storend zijn. Ik 
heb echt meegemaakt, terwijl ik presidentskandidaat ben, dat een tegenpartij, 
niet een partner maar een tegenpartij, in Saramacca met een pamflet rondliep, 
of men echt, ook nog met allerlei scheldnamen voor zwarte mensen, een zwart 
persoon als President zou willen hebben. Maar ik heb ook meegemaakt dat 
bijvoorbeeld betreffende de Kourou besprekingen en het concept-Kourou 
akkoord, dat voordat het akkoord gesloten kon worden, mensen die streden 
tegen het  jungle  commando  in  West-Suriname  neergestreken  waren met 
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pamfletten van Brunswijk. Men vroeg of ze deze man, dus Brunswijk, als hun 
politiecommandant wilden hebben in het West-Suriname gebied. En het gaat 
zelfs verder. Er zijn mensen die niet schromen om binnen een etnische groep 
bijvoorbeeld stamgroepen tegen elkaar uit te spelen. Dus ik ben er niet somber 
over, maar ik zie het als een realiteit waar je steeds op bedacht moet zijn, vooral 
om juist te reageren op dergelijk situaties. Maar je moet er natuurlijk zelf ook  
op letten dat je geen aanleiding geeft of fouten maakt op dit gebied.  Wat 
betreft Chan, in zijn werk is dit allemaal niet zo zeer aan de orde gekomen. 

 
Auteur: Heeft u hem meer ervaren als een technocraat of ook wel als een politieke 
gekleurde minister. Hij wordt vaker technocraat genoemd. 

 
President Venetiaan: Het streven van mij, in elk geval als president, was om 

ministers te hebben die voor wat betreft de sectoren waarvoor zij verant- 
woordelijkheid moesten dragen, dat ze wel technocraten waren. Voor wat 
betreft Justitie en Politie is hij een technocraat te noemen. Maar dan is de 
uitdaging voor de technocraat om op het politieke podium, in de politieke  
arena, de juiste bewegingen te maken en de juiste wegen te vinden. Ik vind dat 
Chan als minister van Justitie en Politie het goed gedaan heeft. 

 
Auteur: En op schaal van 1 tot 10 wat voor cijfer zou u voorzitter Chan hebben 
gegeven voor zijn werk? 

 
President Venetiaan: Nou, daarvoor ben ik te veel leraar waarbij ik  het  

geven van cijfers echt als een serieuze zaak beschouw. Dus aan dat soort zaken 
waag ik me niet. Ik kan niet zeggen van de regering verdient een dit of die 
meneer verdient een dat. Laat me een voorbeeld geven. Op gegeven moment 
zitten we s ’nachts om 3 uur, met enkele ministers van partner-partijen (uit de 
coalitie), een stuk door te nemen van een minister van sociale zaken en dus 
belangrijke stappen voor te breiden. En het woord mantelzorg valt. Maar 
niemand kent het woord. Ik zei toen, bel die minister van Sociale zaken, want   
ik ken het woord ook niet. Helaas de minister kon ons ook niet helpen. Achteraf 
besefte ik dat ik vanaf mijn tienerjaren al betrokken was bij mantelzorg, maar   
ik kende het begrip mantelzorg niet. Dus ministers moeten hun zaken wel op 
orde hebben en weten wat in hun documenten staat. Zo ook hetzelfde met het 
begrip fytosanitaire maatregelen. Daar zaten we dan weer, we bellen de 
minister en hij weet ons het niet uit te leggen. Dus het is van belang dat 
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ministers hun dossiers kennen. En wat Chan betreft, als je zijn carrière nagaat, 
zit het goed. Hij heeft een goede opleiding als politieofficier, en hij heeft een 
carrière opgebouwd  tijdens  moeilijke  tijden,  ondemocratische  situaties, 
democratische periodes, en het tot een hoge politiefunctionaris gebracht, die 
echt van wanten wist. Dus als technocraat prima. Wat betreft zijn acties in die 
politieke arena of op het politieke podium, dat is spannend, want de arena is 
waar de gladiatoren elkaar afslachten. Maar op het politieke vlak heeft hij zijn 
weg ook gevonden. En we zien zijn aspiraties nu om inderdaad ook verder te 
gaan. 

Auteur: Had u verwacht dat hij het zo ver zou schoppen tot voorzitter van de VHP? 

In hoeverre denkt u dat u heeft bijgedragen aan het feit dat hij vandaag voorzitter 
is? Had u het voorzien? 

President Venetiaan: Het is moeilijk te zeggen. Kijk, ik ga ervan uit dat 

mensen in politieke organisaties de instelling moeten hebben dat ze voor de 
organisatie werken. En dat ze beseffen dat ze via die organisatie werken voor 
het land en voor het volk. En dat is het. En dat ze beseffen dat ze werken op de 
plek waarvoor ze geroepen worden. Dus ik ga er niet vanuit dat die, of die, op 
die plaats moet komen. Ik ga ervan uit dat eigenlijk je betreffende gemeen- 
schap de betrokken persoon wel of niet zal roepen om op een bepaald niveau  
te dienen. En ik beschouw, dus zeker in het geval van Chan, dat het helemaal 
een aangelegenheid was en is van de VHP. Uiteraard heb ik zowel als President 
maar ook daarna, voor zover de informatie beschikbaar werd, gevolgd hoe de 
ontwikkelingen zich  voltrokken.  Want  wij  weten  evengoed  dat  er  een  
actiegroep is geweest. En voor hetzelfde geld was die actiegroep erin geslaagd 
om hun eigen kandidaat door te drukken als voorzitter. Dus als niet VHP’er is 
het niet zo fair dat je zegt ik had dit of dat verwacht, maar je volgt het wel. En 
nogmaals, met Chan hebben we heel goed gewerkt en  kennelijk  heeft  men 
hem daarom ook geroepen. Het is niet eenvoudig. Sommige mensen worden 
geroepen omdat ze steeds in het kielzog van de zittende voorzitter zijn 
gepositioneerd. Sommige mensen worden geroepen gegeven hun track record, 
het werk wat ze verzet hebben. En ik denk dat men naar zijn track record, naar 
het werk wat hij heeft verricht, heeft gekeken. 
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Auteur: U heeft met hem gewerkt, had u dit zien aankomen? 

 
President Venetiaan: Nee, ik kan niet zeggen dat ik het had zien aankomen, 

maar ik kan ook niet zeggen dat ik het niet had zien aankomen. Toen ik als 
presidentskandidaat naar voren werd geschoven, had ik het zelf ook niet zien 
aankomen. En een heleboel mensen hadden het ook niet zien aankomen. Toen 
ik minister van Onderwijs werd had ik het ook niet zien aankomen. Je werkt in 
de strijd, je weet het, je geeft wat je in je hebt, maar niet alleen in de strijd, in 
de organisatie, maar ook wanneer er inhoudelijk zaken aan de orde zijn, dan 
lever je je bijdrage. En dat ziet men, die man zou het kunnen of die vrouw zou 
het kunnen. 

 
 

Reflecties van de auteur: 
We zien heel duidelijk dat voorzitter Chan niet iemand is die de etnische kaart 
hanteert. Hij is een technocraat en doet wat hij kan om het beste voor elkaar te 
krijgen. Door zijn opleiding, ervaring en dossierkennis is hij in staat  samen  te 
werken, etniciteit te overbruggen, en is hij in staat zich te richten op het klaren van 
de klus, met respect voor wet en regelgeving. Zijn aanpak is professioneel  en 
grondig. En daarom is hij door zijn verdiensten, zijn track record, met de jaren 
gegroeid en “geroepen” om zijn rol, wellicht zijn lot, te vervullen. 

 
Auteur: Wij hebben het heel even gehad over de verbroedering die vooral de NPS 

samen met de VHP en vroeger ook de KTPI met succes heeft volbracht in Suriname. 
U heeft natuurlijk ook uw bijdrage geleverd aan die verbroedering. Ik heb het ook 
met de Voorzitter over gehad hoe hij de verbroedering gaat voortzetten. Daar 
heeft hij wat ideeën bij. Wat zijn uw gedachten bij dit punt? Denkt u dat de VHP 
onder zijn leiding nog meer kan verbroederen en kan verbroederen op een manier 
zoals dat past bij de huidige generaties? Want er zijn enkele generaties 
voorafgegaan. Er is een andere generatie nu die leiding heeft. Misschien hebben 
die nu andere ideeën. Ziet u dat in de bewegingen van de voorzitter, wat voor 
verbroederingspolitiek zou of moeten er gevoerd worden? 

 
President Venetiaan: Laten we zeggen dat het nu dan niet meer gaat over   

de goede samenwerking die we hebben gehad, dat uw vraag nu gaat nu over   
de toekomst. Op dit punt is het wat mij betreft koffiedik kijken. Maar Suriname 
mag tevreden zijn over hoe wij geleefd hebben in dit land tot de dag van 
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vandaag. Voor sommigen is er geleefd naast elkaar en voor sommigen is er 
geleefd met elkaar. Maar in elk geval hebben we geleefd in het land. 

 
En ik denk dat iedere Surinamer, en zeker een politieke leider, zich ervan  
bewust moet zijn dat het positieve resultaat er ligt, maar dat er een constante 
aandacht en zorg voor vereist zijn, zodat er zich geen tegengestelde ont- 
wikkeling voordoet. Want zoals ik zeg, je kunt wel mensen en eventueel 
groepen aanwijzen die helemaal niet gediend zijn het wederzijds respect te 
behouden, ruimte te geven aan elkaar om je te ontplooien, om je te ontwik- 
kelen. Of zelfs verdergaand, je open te stellen voor invloeden van andere 
groepen en daar belangstelling voor hebben. Als ik zeg openstellen voor de 
invloeden, openstellen voor andere groepen om kennis te nemen van hoe het  
in jouw groep is, maar ook bereid zijn om je te interesseren en kennis te nemen 
van hoe het in de groep van de andere is. Want het is een land waar er nog 
steeds groepen zijn. En de belangen lopen zo ook uiteen. Wat zich in de tijd 
meer en meer gaat ontwikkelen is, dat de belangen steeds minder duidelijk 
divergerend zijn. Dat de belangen steeds meer op hetzelfde neerkomen. 

 
Laat me een voorbeeld geven. Het is de opvatting dat  landbouwbelangen 
vooral de Hindoestaanse groep aangaan. Men vergeet de Javaanse land- 
bouwers en hun belangen. Dus als men het over de landbouw heeft dan denkt 
men vaak aan de Hindoestaanse groep. Intussen evolueert de Hindoestaanse 
groep. Niet alleen geografisch, want men trekt weg uit de landbouwdistricten 
naar niet-landbouw districten. De hindoestaan krijgt zo ook interesse in andere 
sectoren bijvoorbeeld, productiesectoren en de dienstensector, waar men 
vroeger niet zo een belangstelling voor had. Dit gaat allemaal wel tot de 
aandacht van de nieuwe generaties behoren. En de hindoestaan verhuisd zo  
van het landbouwdistrict naar de hoofdstad Paramaribo, waar ze deel kunnen 
uitmaken van de sectoren die ik net noemde. Je ziet dus dat  dergelijke 
belangen vroeger duidelijker te scheiden waren, met de nieuwe generatie veel 
minder. Dus voorheen Hindoestanen landbouw, mijnbouw daar heb je de 
creolen. 

 
Overigens de term creolen, is voor mij een vage term, dus ik gebruik liever de 
term Afrikaanse Surinamers, omdat creolen, dat is een politieke term die 
overigens internationaal ook bekend is als Europeaan geboren in de kolonie.    
Zo is het hier politiek ook begonnen. De Nationale Partij Surinaamse (NPS) was 
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een creoolse partij. Nou, het waren de witte elites die de partij gestart hebben. 
Maar goed, dat is een ander stukje over de terminologie. 

 
Maar mijnbouw, daar hadden de Hindoestanen geen belangstelling voor.  Nu  
ligt dit anders. Als je de lijst van bijvoorbeeld goudconcessies bekijkt zie je dat 
hindoestanen ook een belang hebben in de mijnbouw. Dus je krijgt, als man   
van mijn vakgebied (Wiskunde, natuurkunde) te maken met convergentie van 
belangen, convergerende belangen. De belangen gaan steeds dichter bij elkaar 
komen voor de nieuwe generaties. Dus dit is een ontwikkeling die ik zie. 
Bedrijven en organisaties hebben natuurlijk te maken met diverse generatie 
werknemers, jong en oud. Dus je gaat binnen de organisaties een bepaalde 
spanning krijgen van groepen die het volgens het oude model willen doen en 
dus oude belangen willen behartigen en groepen die  juist  de  convergentie  
zien. Deze zeggen dan simpelweg als ik een ICT-bedrijf heb en ik moet een 
collega kiezen die de klus kan klaren, dan kies ik de beste uit. Het maakt in dit 
geval dus niet uit of je Javaan of een Afrikaanse Surinamer of een Chinees bent. 
Je wordt een collega omdat je past in de rol en de taak goed kan vervullen. Er 
zijn dus veranderingen die plaatsvinden. Ook binnen de landbouw zie je allerlei 
verschuivingen en veranderingen plaatsvinden. 

 
Sommige mensen denken China, dat zijn allemaal Chinezen. Ik bedoel, als wij 
over diversiteit praten dan zijn wij kleuters als we de diversiteit in China 
beschouwen. Het aantal etniciteiten, het aantal etnische groepen, het aantal 
culturele groepen dat in China voorkomt, dat is immens. Afrika ook. En dan zal 
je misschien denken van ja, een Afrikaans land, dat is een etnische groep, dat is 
niet zo. In het een land kun je een heleboel etnische groepen hebben. India   
ook hetzelfde geval. Dus je hebt etnische groepen en je hebt belangengroepen. 
Wij hebben etnische groepen. Wij moeten er constant op letten. En we moeten 
oppassen dat de verbroederingspolitiek niet geïnterpreteerd wordt als een 
fenomeen waarbij leiders de belangen van etnische groepen behartigen. Dat is 
misschien zo geweest in onze generatie, maar in de toekomst zal er meer 
dynamiek spelen. Het moet niet zo zijn dat de leiders elkaar goed begrijpen en 
dat de mensen onderaan op elkaar blijven schelden. Want dat kan zich op 
gegeven moment voordoen. De leiders zitten goed aan tafel, vergaderen in 
harmonie, maar intussen op het erf zitten mensen elkaar met allerlei “namen” 
uit te schelden. 
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Auteur: Dit is precies ook waar ik wil eindigen. Jullie hebben aan de top gestaan, u 

bent president geweest. Chan is nu voorzitter van de VHP, hij is ook leider van de 
Hindoestanen, maar hij stelt zich al 8 jaren open voor andere etniciteiten. Die wil hij 
ook gaan leiden. Noem het maar verbroedering +, of verbroedering 2.0. Het aantal 
leden van de VHP groeit. Zij gaan alleen de verkiezingen, in alle 10 kiesdistricten. 
Volgens Chan komt er een multiculturele lijst voor alle 51 DNA-zetels en 919 DR     
(DR = Districtsraad) en RR-kandidaten (RR = Resortraad). Welk advies heeft u voor  
de voorzitter Chan, hoe zou hij kunnen voorkomen dat ze onderling gaan kibbelen 
met elkaar, en hoe zou hij een Suriname kunnen creëren waarin iedereen meedoet. 
Een inclusieve samenleving. 

 
President Venetiaan: Ik denk niet dat hij problemen zal hebben op dit punt. 

Het is, ik zei het eerder al, de vraag of het een idee moet zijn van luister, ik  
moet me voorbereiden op het presidentschap. Het is dus de vraag of we dit 
überhaupt op deze manier moeten beschouwen. Want zoals ik eerder uiteen 
heb gezet, ik ga er meer vanuit dat je werkt, je werk goed doet, en dat je op 
basis daarvan wordt geroepen. En als je niet geroepen wordt moet het geen 
probleem zijn. Op een gegeven moment heb ik duidelijk tegen Ram (Sardjoe) 
gezegd, mensen weten het niet, maar ik heb het tegen hem gezegd; “Ram, de 
VHP moet het presidentschap overnemen”. 

 
 
Reflecties van de auteur: 
President Venetiaan geeft aan dat hij niet verwacht dat Chan moeite zal hebben   
met het slaan van een constructie en opbouwende brug tussen etniciteiten. Hij 
voorziet verschuivingen van belangen en toekomstig leiderschap zal, volgens hem, 
rekening moeten houden met een dynamiek die vraagt  om  nieuwe  oplossingen,  
dan die in het verleden hebben gewerkt. Chan zal hier op zijn manier invulling aan 
moeten geven om een leider te zijn voor iedereen om door zijn verbindende 
leiderschapskwaliteiten een inclusieve Surinaamse samenleving te creëren waarin 
iedereen kan meedoen. Het schijnt dat Chan al duizenden kilometers heeft gelopen  
in zijn MTP campagne (Meet The People trajecten in 2010). Dagelijks, wekelijks. In 
alle buurten, ook in Pontbuiten, Winti Wai, in Nickerie, tot in de verre binnenlanden. 

 
Venetiaan geeft  aan  dat  hij  voormalig  VHP-voorzitter,  Ram  Sardjoe,  heeft 
aangeboden om het presidentschap over te nemen. Ik vind dit opmerkelijk en wil 
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het fijne ervan weten. Dus stel ik hem de vraag nogal direct omdat ik graag wil 
weten waarom hij dit had voorgesteld. 

Auteur: Waarom zei u dat toen tegen Ram Sardjoe, dat de VHP het presidentschap 
moet overnemen? 

 
President Venetiaan: We zijn dus nog steeds op het etnisch punt. Ik ga ervan 

uit dat Suriname een etnisch samengestelde samenleving is. Merk op dat ik het 
woord divers vermijdt. Ik vind dat het woord divers een scheiding impliceert, en 
ik wil het meer hebben over onze rijkdom met alles wat we hebben. Met alle 
etniciteiten, alle cultuurgroepen, alle religiegroepen, dit is onze rijkdom. Maar 
het is toch menselijk dat de verschillende “delen” of groepen op gegeven 
moment hun gezicht ook willen zien op het hoogste niveau. 

 
En men vergeet dat je president Shankar hebt gehad, een hindoestaan, dat je 
President F. (Fred) Ramdat Misier hebt gehad, ook een hindoestaan. Men 
vergeet Ramdat Misier compleet. En als men gaat tellen dan zijn dat aardig wat 
jaren. Maar goed, tenslotte zat ik al 10 jaar als President, en op gegeven 
moment zou er een 15e jaar komen. Op gegeven moment moeten  we  ook 
bereid zijn te accepteren dat er een Javaanse president komt. Of een Chinees of 
een Libanees of uit wat voor groep dan ook. We moeten tot meer bereid zijn. 
Alleen moeten we dat positief benaderen. 

 
Neem bijvoorbeeld het volkslied. Er is een spanning wat het volkslied betreft. 
Eerste couplet is Nederlands. Tweede couplet is Sranan-tongo (het Surinaamse 
dialect). En dan houdt het op. Sommige mensen vinden dat niet prettig. En ik 
zeg, het moet geen probleem zijn om uit te breiden. Maar doe het op een 
behoorlijke manier. En laten we realistisch zijn en geen irrealistische ideeën 
hebben. Het onderwijs moet in alle moedertalen. Mooie stelling. Maar wanneer 
je de verschillende moedertalen van Suriname op een rijtje zet, kun je het 
lesmateriaal daarvoor ontwikkelen? Ga je de docenten daarvoor kunnen 
opleiden? Dus je moet niet irrealistisch zijn. Maar dit is een onderwijsstukje. 

 
Dus terug naar waar ik was gebleven. Er is een nieuwe benadering nodig, maar 
ieder van ons, ook Chan zal er rekening mee moeten houden dat het oude niet 
weg is. Ik heb al een tijd een eenvoudige mobiele telefoon. En iedereen klaagt  
er natuurlijk over, de kinderen klagen. Dus heb ik niet lang geleden een 
smartphone aangeschaft.  Nou,  dan  begin  je  allerlei  dingen,  nieuws, enz. 
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binnen te krijgen. Dus laatst kreeg ik iets binnen waarbij, al of niet fake, met  
een Hindoestaanse ondertekening. Er werd in dat stuk uitgelegd hoe slim 
Bouterse is. Dat hij zich voordoet alsof hij het beste voor heeft met de mensen 
van Flora, maar wanneer de verkiezing voorbij is hij dan werkt hij met de rijke 
Hindoestanen. En men kan dan zien hoe succesvol de hindoestanen zijn terwijl 
de mensen in Flora blijven proberen en niet vooruitkomen, en zo nog meer van 
dit soort teksten. En iemand zei: het is niet eenvoudig in het land. Want het is 
een bekend verhaal dat men voorzitter Lachmon verwijt dat hij altijd te veel de 
belangen van  de  creoolse  groep  diende.  Dus  die  persoon  merkte  de 
complexiteit op. Lachmon krijgt het verwijt dat hij de belangen van de creoolse 
groep diende, en Venetiaan krijgt het verwijt dat hij de belangen van de 
hindoestaanse groep diende. Je moet ermee leren leven en leren werken ook. 

 
Dus het is niet eenvoudig en je moet er aandacht voor hebben dat het oude 
denken en handelen niet weg is terwijl je met het nieuwe te doen hebt. En ik 
was voorzitter van de NPS en zo President. Lachmon en Ram waren voorzitters 
van de VHP. Maar het zijn twee verschillende partijen. Men vertelt veel verhalen 
dat de voorzitters alles bepalen enz. Maar je hebt de statuten, je hebt het 
huishoudelijk reglement, je hebt de structuren. De structuren bepalen met wie 
er gewerkt en niet gewerkt wordt. Wie wordt voorgedragen om minister te 
worden. De presidentskandidaat of President die kiest zijn ministers. Maar de 
NPS was en is een partij waar de voorzitter naar mijn inzichten zich vrijer kon 
bewegen om aan te geven wat de bevoegdheid van de regering is. Ik gaf aan  
dat partijgenoten die opvattingen of voorstellen hadden, deze voorstellen aan 
de ministers moesten voorleggen en de minister dan moest proberen het 
allemaal op het niveau van de regering klaar te maken. En het was niet zo dat   
er een vaste structuur was om steeds weer de feeling of druk van onderen te 
krijgen. 

 
De VHP had de donderdagavondgroep. Iedere donderdagavond was er een 
groep onder leiding van wijlen H. (Harold) Ramdhani.  De  ministers  moesten 
dan allemaal aanwezig zijn. Het leek er dan sterk op dat men de agenda van de 
ministers naging om te begrijpen wat het programma was en naging welke 
beslissingen er genomen konden of moesten worden. Dus of je het nou feeling 
of druk wilt noemen, dit was bij de VHP toch anders. Overigens had ik in de 
Staatsraad een uitstekende samenwerking met Ramdhani. 
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Dus iedere partij, en iedere leider zal met dit soort zaken rekening moeten 
houden. De VHP is natuurlijk aan het veranderen en het is veranderd. Het zal 
ook anders worden. Hoewel ik Chan niet direct wil adviseren wat betreft het 
voorzitterschap of presidentschap, wil ik toch tegen Chan zeggen dat hij met    
de idealen van de partij en met de realiteit in de partij rekening moet houden. 
Goed, als minister heeft hij kunnen oefenen. Dit is dus een voordeel. Hij is 
iemand die minister is geweest. Hij heeft in regeringsverband kunnen leren en 
kan geroepen worden voor het presidentschap. Ik zeg het volgende tegen 
mensen: ik heb een geweldige leerschool gehad voordat ik President werd. Ik 
ben in 3 regeerperiodes minister van onderwijs geweest. Ik heb het succes van 
de onafhankelijkheid mogen meemaken, maar ook de crisis van de weg naar 
onafhankelijkheid. Ik  heb  de  coups,  de  financiële  crisis  en  de  oliecrisis 
meegemaakt. We zaten nauwelijks in de regering en we hadden de Suez-crisis. 
De olietoevoer van het Midden-Oosten was afgesloten. We werden er meteen 
mee geconfronteerd. We hebben moeten leren omgaan met een lege staatskas 
die we overnamen van de militairen na hun machtsperiode. President Shankar 
erfde een lege staatskas. We hebben de jungleoorlog meegemaakt. Dus als 
minister heb ik een fikse voorbereidingstijd gehad en veel mogen leren. Chan 
heeft als politieofficier, commissaris en minister van Justitie en Politie ook veel 
meegemaakt. Dus ik denk dat ervaring er is. 

 
 

Reflecties van de auteur: 
Het is prachtig en uiterst interessant om voormalig president Venetiaan te horen 
vertellen over zijn eigen rijke ervaringen en hoe hij reflecteert op de samenwerking 
met voorzitter Chan, als minister van Justitie en Politie, in zijn kabinet. President 
Venetiaan wijst Chan voorzichtig op de uitdagingen die samengaan met het 
voorzitterschap en het presidentschap. President Venetiaan spreekt duidelijk uit 
ervaring. Over voorzitter Chan spreekt president Venetiaan, wijs en diplomatiek, de 
volgende afsluitende woorden uit: “Dus ik denk dat ervaring er is.” 
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Decoratie van President Ronald Venetiaan ontvangen 

Eerbetoon door het Korps Penitentiaire Ambtenaren 
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In de Raad van Ministers als Minister van Justitie en Politie 
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Als Rotarian op bezoek bij de Rotary President Rotary Club Tokyo 

Lezing aan de Rotary Club Paramaribo over criminaliteit, bij welke club ik later President 

werd 
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De maatschappijvisie van Chan 

De rol van de vrouw 

Auteur: Wat is uw standpunt ten aanzien van de Surinaamse vrouw? 

Chan: Surinaamse vrouwen zijn een zeer belangrijk deel in de Surinaamse 

samenleving. Ze doen flink mee in de samenleving en dragen zo bij aan de 
opbouw. Wij moeten onze Surinaamse vrouwen en mannen stimuleren om een 
stevig gezin op te bouwen. Een stabiel gezin is de basis voor een stevige 
samenleving. Dit heb ik in mijn laatste speech in Guyana bij het Transparency 
International ook uitgelegd. Een sterke samenleving maakt het mogelijk om 
sterke leiders te kiezen en daardoor krijg je ook een sterke regering en zo een 
sterker land. De vrouw als belangrijke pijler in het gezin, kan hier een sterke rol 
in hebben. 

Mijn moeder was een sterke, dienstbare vrouw en zij heeft er altijd voor 
gezorgd dat we een sterk gezin hadden, uiteraard samen met mijn vader. 
Gelukkig zien we in Suriname vrouwen ook op belangrijke posten in het 
bedrijfsleven en in de politiek. Dit wil ik nog meer gaan stimuleren in mijn 
kabinet en via mijn beleid en ontwikkelingsvisie. 

De rol van de Universiteit van Suriname 

Auteur: U zult om uw ontwikkelingsvisie te realiseren goed en bekwaam kader 

nodig hebben. De Anton de Kom Universiteit (AdeKUS)van Suriname is een 
belangrijk instituut dat u dit kader kan leveren. Hoe gaat u dit verder stimuleren en 
dit instituut versterken zodat studenten goede perspectieven hebben op een baan? 

Chan: Ten eerste, we moeten ervoor zorgen dat jongeren die vol talent zitten 

en alle overige studenten toegang hebben tot de universiteit en het moet 
betaalbaar zijn voor iedereen in de samenleving, zowel arm als rijk.  De 
financiën van de Universiteit moeten op orde zijn en men moet kunnen 
rekenen op de overheid als het gaat om ondersteuning op alle vlakken. Ik zal 
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ervoor zorgen dat de faciliteiten er zijn, zoals gratis en kwalitatieve Wifi zodat 
de AdeKUS een sterk instituut wordt dat sterke academici aan kan leveren voor 
het organiseren en opbouwen van een sterke, hoger ontwikkelde Surinaamse 
samenleving. Ik wil ervoor zorgen dat jong afgestudeerde academici  ook 
kunnen rekenen op een goede baan met toekomstperspectieven. Op dit vlak 
moeten we goed nagaan hoe we gericht samenwerken met lokale Surinaamse 
bedrijven. 
Ten tweede moeten de accreditaties van onze studies allemaal kloppen en in 
orde zijn. Surinaamse studenten moeten er zeker van kunnen zijn dat hun 
accreditaties, hun  curriculum  en  het  niveau  voldoen  aan  de  geldende 
standaarden die internationaal gangbaar en geaccepteerd zijn. Dit moeten we 
echt op orde hebben. Dit betekent dus een goed vakkenpakket,  goede 
docenten en studenten die gemotiveerd en vlot hun studie doorlopen en 
succesvol afronden. Vervolgens kunnen ze dienstbaar zijn in Suriname of 
tijdelijk ervaring gaan opdoen in het buitenland om vervolgens terug te keren 
naar Suriname om hun krachten hier te geven. 

Ten derde moeten we door de accreditaties ervoor zorgen dat er intensief 
samengewerkt wordt  met  buitenlandse  universiteiten.  Er  moet  gestreefd 
worden naar uitwisseling van kennis, ervaring en studenten. Deze relaties 
moeten het mogelijk maken dat studenten gedurende hun studietijd voor een 
bepaalde periode naar een buitenlandse universiteit gaan en een buitenlandse 
student naar Suriname komt. Zo bouw je internationale relaties op in een vroeg 
stadium tussen toekomstige leiders in de wereld. Ik heb ook in het buitenland 
gestudeerd en heb zo nog steeds hele goede vrienden die me bijstaan. Er is 
heel veel kennis over de natuur, flora en fauna in Suriname, waar heel veel 
buitenlandse academici graag toegang toe zouden willen hebben. Door middel 
van samenwerking op academisch vlak is dit allemaal goed te doen. 
De AdeKUS is ook de plek waar we ons toekomstig kader op een  kritische 
manier moeten helpen zich te ontwikkelen zodat we voor de toekomst weer 
goede mensen  hebben  die  ons  land  kunnen  besturen  met  een  goed 
ontwikkelde visie, op een integere manier met de juiste ethische inborst. We 
moeten dus blijven investeren in de volgende generatie leiders en deskundigen. 
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De Grondenrechten 

Auteur: U heeft het vaker over de wet op conversie die u kracht wilt bijzetten in   
het belang van veel Surinamers, kunt u daar meer over vertellen? 

Chan: Die wet op conversie van grond hebben wij in onze regeerperiode 

ontwikkeld. Wat houdt die wet op conversie in? Dat alle personen die een stuk 
grond met de titel grondhuur of erfpacht hebben dat kunnen omzetten in 
eigendom. Uiteraard is het iets nieuws en daarom waren wij vrij voorzichtig 
begonnen. Die wet heeft ook uitvoeringsregelingen. Eigenlijk probeerden wij  
een paar baby steps te doen. En die baby steps waren toen alvast personen die 
zo een aanvraag konden indienen voor een stukje woonbestemming tot 2500 
m2. Dat kon toen alvast omgezet worden, dan had je alvast zekerheid. Dit werd 
toen uitgevoerd als pilot om te kijken hoe dit zou werken in Noord, Kwatta en 
Lelydorp. De notarissen die hiervoor aangewezen waren, hadden toen tarieven 
aangegeven. Als ik me niet vergis was het voor Noord-Paramaribo iets van 18 
euro per m2 en voor Kwatta was het iets in de buurt van 16 euro per m2 en voor 
Lelydorp was het iets van 12 euro per m2. Achteraf begrepen we dat dit aan de 
hoge kant was en dat het voor een persoon niet voordelig zou zijn om dat te 
gaan doen. Toen kwam de regering Bouterse en deze heeft selectief hiervan 
gebruik gemaakt. Dit zal ik uitleggen. Een partijloyalist heeft een perceel met 
titel grondhuur gehad van vele tientallen hectares tegen een  spotgoedkope 
prijs. Dat werd omgezet middels conversie naar vol eigendom en die percelen 
worden verkocht nu in Noord-Paramaribo voor meer dan 250 euro per m2. 

Wij gaan terug naar die bekendmaking van de minister van RGB  over  de 
kwestie van grondhuur, dat men de grond zou kunnen kwijtraken als men geen 
verlenging tijdig zou indienen. Dit heeft voor een hoop onrust gezorgd bij een 
heleboel burgers. Onze burgers hebben zekerheden nodig over hun grond. Ik 
stelde voor om duidelijk beleid te maken door die 2500 m2 te verhogen naar 
5000 m2 welke omgezet kan worden via conversie in alle andere gevallen op 
basis van een aantal voorwaarden. Een voorwaarde zou kunnen zijn dat je kan 
verkavelen omdat je een verkavelingsproject wilt realiseren, dat er  
woningbouw komt of dat je een ander project wilt realiseren waardoor er 
werkgelegenheid kan ontstaan. Maar de bedoeling is natuurlijk niet dat dit 
gebeurt voor speculatieve doeleinden. Er zou nu aan deskundigen gevraagd 
moeten worden wat een toepasselijk bedrag zou zijn. Een suggestie zou zijn 
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om voor een bedrag tussen 3 en 5 euro per m2 te gaan waarbij Noord- 
Paramaribo bijvoorbeeld 5 euro per m2 is, Midden-Paramaribo kiezen we voor 4 
euro per m2  en Zuid, Lelydorp en omgeving kiezen we voor 3 euro per m2. Ik 
heb de overtuiging dat hiermee op jaarbasis zeker 10.000 burgers bereid zullen 
zijn over te gaan tot conversie. Stel dat daarvan de helft daadwerkelijk 
doorgaat, dan kunnen de deskundigen berekenen wat voor  inkomsten  dat 
gaat opleveren voor onze staatskas. 

Auteur: Ik heb een boek hierover gelezen van een bekende econoom, Desotto, hij 

is volgens  mij  een  Ecuadoraanse  econoom.  Hij  zegt,  bezit  van  grond,  dus 
eigendomsrechten, creëert  een  waarde  in  de  economie.  Banken  vragen  om 
eigendomsrechten willen ze je een hypotheek of een dergelijke  lening  geven. 
Desotto betoogt dus dat als je eigendomsrechten geeft aan armere mensen, dan 
zijn zij in staat om dat als onderpand te gebruiken voor leningen waarmee ze dan 
bijvoorbeeld een  bedrijf  kunnen  starten.  Je  moet  vooral  voorkomen  dat het 
speculatief wordt. Dat moet je ontwikkelen en gewoon in de wet vastleggen. 

Chan: Je zou er bijvoorbeeld een clausule in kunnen opnemen.  De  burger 

krijgt het en mocht de persoon dit over bijvoorbeeld 10 jaar willen verkopen, 
dan zou hij 50% van de verkoopopbrengst aan de staat moeten betalen. 

Verbetering Positie Inheemsen en 
Marrons 

Auteur: Wat gaat u specifiek doen, bijvoorbeeld in het kader van de grondrechten 

om de positie van inheemsen, marrons en andere in stamverband levende groepen 
te verbeteren? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat er verbetering komt op 
het gebied van werkgelegenheid, ondernemerschap, onderwijs en gezondheidzorg, 
specifiek gericht op deze groep Surinamers? 

Chan: Hier heb ik een hele duidelijke visie over. Ik meen het echt met mijn 

Inheemse en Marron broeders en zusters. Het is niet netjes dat hun rechten nog 
niet volledig zijn erkend. Ik ga me inzetten voor deze twee groepen op diverse 
vlakken. Er komt beleid om werkgelegenheid te stimuleren in de vorm van 
ondernemerschap. Ik wil dat de Marrons en de Inheemsen van dezelfde 
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voorzieningen gebruik  kunnen  maken in  de  hoofdsteden  van  de  diverse 
districten als wij dat kunnen in de hoofdstad. Ik wil deze diensten allemaal naar 
hen toebrengen. Ze moeten net zo makkelijk gebruik kunnen  maken  van 
goede gezondheidszorg als burgers uit Paramaribo. Dit ga ik echt verbeteren. 
Ik heb meerdere bezoeken gebracht aan groepen die in stam verband leven en 
m’n hart brak. De mensen leven in armoede en benarde gezondheidsituaties. 
Kinderen willen naar school maar het onderwijs is niet adequaat. Zulke ouders 
hebben ook dromen voor hun kinderen. Deze dromen moeten uitkomen en dat 
kan als de wil er is. Onderwijs op afstand behoort tot één van de mogelijkheden, 
via mobiele  telefoons  of  tablets,  door  gebruik  te  maken  van  nieuwe 
technologie. Ik ben van plan gericht diversiteitsbeleid te ontwikkelen om deze 
groepen speciaal  te  bedienen  zodat  ze  als  volwaardige  burgers  kunnen 
meedoen in de Surinaamse samenleving en de groei van de maatschappij. Ze 
verdienen een beter leven. 

Hier wil ook inhaken op de grond- en grondenrechten als het gaat om de 
Inheemsen, Marrons en andere in stamverband wonende groepen. Ik zal, 
conform de internationale verdragen, ervoor zorgen dat we de grondrechten 
compleet tot uitvoer brengen, juridisch erkennen, en wet- en  regelgeving 
verder aanscherpen waar nodig. Ook de vonnissen die zijn uitgesproken door 
het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens over het naleven van 
grondrechten zullen door mijn regering geïmplementeerd worden. Toen ik 
minister was van Justitie en Politie heb ik een commissie geïnstalleerd onder 
leiding van mevrouw van Dijk-Silos en  ondervoorzitter  Carlo  Jadnanansing. 
Met de diverse deskundige commissieleden concludeerden zij dat er nog wat 
werk verricht moest worden. Er waren ook verschillende inzichten tussen de 
diverse groepen die in stamverband leven. Dit is een uitdaging maar dit gaan 
we allemaal oppakken en tot een goede uitwerking brengen. De basis voor dit 
alles is de moederwet. Hiervoor ga ik goed beleid ontwikkelen, het moet voor 
alle groepen werken, het moet integraal bekeken worden. In de kuststrook 
moeten alle grondtitels die nu nog niet goed geregeld zijn, eerst goed geregeld 
worden. Als deze titels en de bijbehorende rechten goed geregeld zijn, dan 
kunnen deze  personen  de  volgende  stap  zetten  om  de  gronden  tot 
ontwikkeling te brengen en aan te wenden voor duurzame ontwikkeling voor 
de verschillende sectoren. Het is belangrijk dat we dit eindelijk goed regelen na 
decennia. Het moet niet de bedoeling zijn dat er een handel onstaat in 
deze gronden, puur om te speculeren; dat is niet de bedoeling. De rechten 
moeten 
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leiden tot zekerheden voor de mensen die er recht op hebben zodat ze met 
deze zekerheden een beter leven kunnen opbouwen. 
In dit kader is het belangrijk dat er ook goede infrastructuur komt richting het 
Westen: Zanderij-Apoera.  Naar  het  Zuiden,  de  weg  via  Atjoni  verder 
doortrekken 50 km zuidwaarts en ook naar het Oosten, vanuit Paramaribo naar 
Snes’kondre, wegverbinding naar Drie-Tabiki. Ik heb het dus over een compleet 
verbeterde ontsluiting van deze gebieden. Ook betere verbindingen naar onze 
buurlanden Guyana en Frans-Guyana. Dit zijn allemaal strategische wegen die  ik 
ga laten aanleggen. 

Als je de infrastructuur hebt is het ook makkelijker om investeringen te 
mobiliseren richting deze gebieden. Er komt meer toerisme, meer economische 
activiteit. Door betere infrastructuur dalen ook de prijzen voor vervoer/ 
transport en dus productprijzen uit deze gebieden. De levenskosten voor de 
mensen die in deze gebieden wonen zullen dan dalen en  dit  leidt  weer tot 
groei op  alle  vlakken  van  deze  groep  Surinamers.  Dit  werkt  allemaal 
economisch integraal door. 
We kunnen zo gericht groeikernen ontwikkelen, bijvoorbeeld in Atjoni, een 
compleet nieuwe stad, waar er allemaal economische bedrijvigheid ontstaat. 
We brengen dan de ontwikkeling, groei, bedrijven, beter en breder onderwijs, 
goede gezondheidzorg, naar de mensen toe in plaats van dat ze  grote 
afstanden moeten afleggen om naar de stad moeten komen. Dit gaan we doen 
met nationale en internationale investeerders om zo te komen tot een 
evenwichtige ontwikkeling  van  het  land,  waarin  iedereen  meedoet.  De 
grondenrechten van deze groep Surinamers goed regelen gaat dit allemaal 
mogelijk maken. 

De in stamverband levende mensen waaronder de Inheemsen en Marrons zijn 
ook onze broeders en zusters, hun kinderen zijn ook de toekomstige burgers en 
potentiële leiders die het land moeten helpen ontwikkelen. Binnen de  VHP 
maak ik geen onderscheid, iedereen hoort erbij, iedereen moet meedoen, er 
moet overal ontwikkeling komen, binnen alle groepen van de samenleving, 
ongeacht waar je woont en wat de geschiedenis is van je voorouders. Als je 
recht hebt op iets en het is bij de wet geregeld, dan moet je daarop kunnen 
rekenen om je leven vorm te geven. 
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Bijwonen van een militaire mariniers training, Florida USA 
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Chan’s ontwikkelingsvisie 
 

“In een goed geregeerd land is armoede iets om je over te schamen. 

In een slecht geregeerd land is rijkdom iets om je voor te schamen.”, 

– Confucius, Chinees filosoof (551 v.C.–479 v.C.) 
 
 
 

In dit deel van het interview heb ik het met voorzitter Chan vooral over zijn 
ontwikkelingsvisie. Welke acties zijn er nodig om het land te ontwikkelen, en 
waar zal hij de nadruk op leggen? 

 
Auteur: Wat raakt volgens u nu de arme man? U heeft nu heel veel  Meet  the 

People ’s ervaren,  die vervelende,  beweeglijke  wisselkoers  treft  eenieder  in 
Suriname, hoe gaat u deze stabiliseren en eventueel verlagen zodat de koopkracht 
toe kan nemen? Heeft u hierbij concrete ideeën en oplossingen? President Bouterse 
heeft publiekelijk tot 3 maal toe belooft dat hij de koers zou laten dalen en het is  
hem tot nu toe niet gelukt. 

 
Chan: Inderdaad hoor je de verschillende verhalen van mensen, soms verschrik- 

kelijke verhalen zoals oudere personen die geen medicijnen  kunnen  krijgen, 
ook al hebben ze een recept. Personen die geopereerd moeten worden, maar 
moeten betalen en hebben daar het geld niet voor. Personen die hun huishuur 
niet kunnen betalen en gedreigd worden met uitzetting,  personen  die  hun  
auto niet meer kunnen aflossen, omdat ze arm zijn geworden. Maar ook 
buurtproblemen in de randstad met niet functionerende rioolsystemen, met 
stinkend oppervlakte water, maar ook buurten die zelfs helemaal geen drink- 
water of elektra hebben. Jongeren die geen werk hebben, afgestudeerden die 
zonder werk thuis zitten. Triest beeld! 

 
We gaan een wederopbouwplan met een crisisbeheersing strategie uitvoeren 
voor de korte termijn (100 dagen), korte termijnstrategie (1,5 tot 2 jaren), en 
een middellange termijnstrategie (2 tot 5 jaren) om de armoede aan te pakken, 
om de financieel economische crisis, de gezondheids-, de onderwijs- en de 
veiligheidsrisico te beheersen. Hiervoor zijn al plannen uitgewerkt door een 
team van deskundigen. Hiernaast zullen wij onze investeringsplannen uit- 
voeren en lange termijn visie ontwikkelen voor 2050 om Suriname tot een 
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ontwikkeld land te maken. We hebben alle potentie daarvoor, alleen goed 
leiderschap en goed bestuur moeten nog komen. 

 
Auteur: Dat er plannen uitgewerkt zijn is erg proactief! Als we kijken naar recente 

ontwikkelingen zien we dat men struikelt over  immigratie  en  het  ontbreken  van 
een actief immigratiebeleid. Hoe denkt u over immigratie? Er is  recentelijk  een  
grote stroom aan illegale Cubanen, los van die artsen, Haïtianen, Venezolanen etc. 
binnengekomen. Hoe zou u deze immigranten willen inzetten? Heeft u een idee bij 
het Surinaams immigratiebeleid? Heeft Suriname überhaupt behoefte aan 
buitenlanders en waarom? Moet het land meer open worden? Moeten we het 
Australisch systeem van immigratie gaan gebruiken, middels een puntensysteem 
immigranten aantrekken, om meer goede, handige mensen binnen te halen? 

 
Chan: Suriname gaan wij ontwikkelen met 1 miljoen mensen, 1 miljoen 
Surinamers, dat is mijn human capital. 550 duizend woonachtig in Suriname en 
450 duizend woonachtig in het buitenland, waarvan ruim 380 duizend in 
Nederland. In deze groep zitten er goed ontwikkelde en opgeleide personen,  
die gaan wij allemaal inzetten op basis van een goed nationaal plan en 
diasporabeleid. Surinamers  zullen  voorrang  krijgen  binnen  deze  ontwik-  
kelingsgedachte. Daarnaast moeten we het land ook ontwikkelen in de diverse 
sectoren, zoals de agrarische sector, natuurlijke hulpbronnen, visserij sector, 
toerisme sector, business sector, bosbouw sector, de IT sector, de groene 
economie en de blauwe economie, de zee, de rivieren, zoetwater bronnen. 
Noem maar op. Wij zullen ook andere ontwikkelde personen, werknemers, 
arbeiders nodig hebben van andere landen. Andere landen hebben ook 
bepaalde specialisaties en expertise die nuttig ingezet kan worden in Suriname. 

 
Hiervoor zal een duidelijk migratiebeleid ontwikkeld worden dat in nationaal 
belang zal zijn; het zal een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van 
Suriname, waarbij alle buitenlanders de veiligheidsscreening moeten hebben 
doorstaan en een inburgeringcursus moeten hebben gevolgd om goed te 
kunnen integreren in de Surinaamse maatschappij. 
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Landbouw 

Auteur: Suriname is een heel vruchtbaar land en een groot deel van de Surinamers 

leeft ook al generaties lang van de landbouw. Met name het district Nickerie is altijd 
ons rijstdistrict geweest dat Suriname decennialang voedt. Ook Saramacca en 
Commewijne, zijn actief op het gebied van de landbouw. De wereld is in  de 
afgelopen jaren ook heel veel veranderd op het gebied van landbouw. Wat is uw  
visie op deze belangrijke sector? 

 
Chan: Ten aanzien van de rijstsector in Nickerie moeten we gaan naar het 

institutionaliseren een productschap van rijst. Dat houdt in dat je een officieel, 
wettelijk orgaan moet hebben waarin alle betrokken partijen moeten zitten.  
Van de overheid tot molenaar tot exporteur tot verkoop van alle stoffen en 
middelen die je nodig hebt in die rijstsector, denk aan ureum en andere 
middelen. Ook de boeren, de molenaars, ook personen die het waterschap 
beheren. Kortom, alles bundelen; ook de consumentenorganisaties. Hierbinnen 
moet het beleid bepaald worden met betrokkenheid van alle betrokken 
partijen. Hier moet er gesproken worden over de prijs van opkoop en de 
ontheffing die je moet krijgen voor de inputs (andere middelen die nodig zijn 
voor het planten van rijst). Hierbinnen kun je ook duidelijke afspraken maken 
voor wat betreft de waterbeheersing. Hierbinnen kun je afspraken maken over 
de natte  en  droge  infrastructuur  voor  onderhoud.  Dit  kan  leiden  tot 
systematisch opgebouwd beleid. Zo kunnen dan ook alle benodigde maat- 
regelen getroffen worden. Het moet een wettelijke status krijgen en iedereen 
moet zich daaraan houden. Uiteraard wordt de prijs van rijst bepaald op de 
wereldmarkt. De wereldeconomie bepaalt de wereldmarktprijs van rijst. Maar 
hier heb je veel factoren die je wel onder controle hebt en die je op basis van 
een win-win  situatie  voor  alle  groepen  zo  kan  ontwikkelen.  Want  ook 
bijvoorbeeld die banken, die geld geleend hebben aan de boeren, moeten ook 
in het productschap. Heel wat mensen hun goederen worden op dit moment 
geveild of bedreigd met veiling, omdat ze hun lening niet  terug  kunnen 
betalen. De productiekosten zijn op dit moment veel hoger dan de inkomsten 
van de boeren. De inkomsten van de boeren zijn ook nog erbij onder druk komen 
te staan door een hele lage opkoopprijs en tegelijkertijd door de verhoging van 
overheidsdeel op brandstof. Zij krijgen daarvoor geen vrijstelling zoals de 
visserijsector die wel ontheffing krijgt voor het overheidsdeel. Dit bedoel ik dus 
met institutionaliseren. 
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Daarnaast moet je het breder gaan bekijken voor wat betreft de variëteiten, 
want er zijn nieuwe variëteiten in de wereld. Voor Nickerie moeten we gaan 
kijken naar een soort tussengewas als we blijven bij onze twee seizoenen. In  
het buitenland heb je inmiddels 3 seizoenen. We moeten kijken of dit ook 
haalbaar is voor Suriname. Zo niet, moeten we kijken naar een tussengewas 
voor die twee seizoenen. Ik heb gehoord dat Oerdie (een erwten soort) een 
goede optie is omdat er daarvoor een goede prijs is. 

 
Ik hoor dat men met betrekking tot Jarikaba en Julianapolder, de bananen- 
plantages, een discussie voert om de bananen te vervangen met zoete patat. 
Zoete patat heeft een betere marktwaarde in de wereld dan bananen. We 
moeten gericht beleid maken hiervoor en in de juiste sectoren investeren. We 
moeten het agrarisch onderwijs naar een hoger peil brengen voor middelbaar, 
HBO en  ook  voor  universiteitsniveau.  Laten  we  zorgdragen  dat  er  een 
Caribische universiteitsopleiding voor de agrarische sector tot stand  komt. 
Laten wij de samenwerking met Wageningen (Nederland) weer in het leven 
roepen en vooral intensiveren. Dit geldt ook voor de Embrapa (het agrarisch 
instituut) van Brazilië. Dat zijn de instituten die gezaghebbend zijn in de wereld 
voor wat betreft voedselveiligheid en -zekerheid. Op die manier krijgen 
Nickeriaanse jongeren, of jongeren uit de districten, die graag willen studeren 
en een titel behalen, maar niet meer geïnteresseerd zijn in die agrarische sector, 
ook een kans. Zo kunnen ze de kwaliteit van hun familiebedrijven omhoog 
brengen. Hierdoor kunnen er coöperaties ontstaan en daardoor ben je weer in 
staat efficiënter met de kosten om te gaan. 

 
Dit kan alleen als we bereid zijn onze organisaties in Nickerie aan te passen om 
mee te  kunnen  bewegen  met  wereldorganisaties.  We gaan  onze  eigen 
bedrijven concurrerend moeten maken ten opzichte van andere bedrijven in de 
wereld. Samenwerkingen met andere bedrijven in de wereld gebeuren tegen- 
woordig volgens bepaalde geldende normen en hoeveel bedrijven in Suriname 
kennen die? Hoeveel van die bedrijven zijn gecertificeerd? We moeten daarom 
de kwaliteit opvoeren van onze Surinamers door middel van goed onderwijs. Ik 
denk dat men goed kan afkijken van hoe Guyana het gedaan heeft. Guyana 
heeft een achterstand in de rijstteelt en -productie omgezet naar een veel 
hogere rijstproductie dan op dit moment in Suriname. Daar is men goed beleid 
gaan ontwikkelen in deze sector en werkt men wel met een ontwikkeld 
productschap. Men zorgt ook voor incentives voor de boeren voor wat betreft 
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invoer van datgene wat nodig is voor de rijstbouw en tegelijkertijd worden zij 
gesubsidieerd. Ik weet dat er internationale regels zijn die gelden voor wat 
betreft de subsidie. Maar ook los van subsidies kunnen we, door middel van een 
andere aanpak, de boeren in staat stellen beter en meer te gaan produceren. 
Dit kan door onder andere betere variëteiten te brengen, goede afzetmarkten 
voor hun te gaan creëren, incentives te geven. De sector moet opgebouwd 
worden en het moet winstgevend gemaakt worden en om dit te doen zijn er tal 
van mogelijkheden. 

 
 

Herstel, stabilisatie en groei van de Surinaamse 
economie 

 
Auteur: We hebben uw ontwikkelingsvisie en crisis aanpak besproken. Toch vind ik 

dat het onvoldoende is toegelicht. Er zijn vele regeringen geweest met plannen en 
beloften. Het volk wil geen beloften meer, maar resultaten. Wat zou u kunnen 
vertellen over  ontwikkelingsvisie  om  het  allemaal  praktischer  en  meer 
resultaatgericht te maken voor het Surinaams volk? 

 
Chan: In de vele gesprekken die ik over de jaren heen heb gehad met de 

burgers, bijvoorbeeld tijdens de Meet the People campagne, waarbij we de 
Surinamers bezoeken in hun buurten, met ontwikkelingsdeskundigen, beleids- 
makers, parlementariërs en politici, heeft men het steeds weer over de enorme 
rijkdommen van ons land. Maar dan vraag ik me af: waarom worstelt onze 
Republiek Suriname nog met zoveel sociale en economische problemen, en 
kunnen we na 43 jaar onafhankelijkheid nog steeds de Surinamers niet voor- 
zien in een veilig en gezond leefklimaat, voldoende werkgelegenheid en een 
regelmatig inkomen. Waarom zijn we niet in staat om het volk een bepaalde 
levensstandaard te bieden, een goed leven, welvaart en welzijn, die ze 
verdienen? 

 
Velen vragen me wat mijn ontwikkelingsvisie is als leider van één van de 
grootste politieke partijen het land weer op het juiste spoor te krijgen en wel 
welvaart en welzijn te scheppen voor het volk. We hebben zoveel discussies 
gevoerd over de huidige problematiek, gezag dragende experts hebben hun 
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visie gedeeld, velen hebben inzichten gepresenteerd waarvan we allen kunnen 
profiteren. De vragen zijn terecht. En ik zal je vertellen wat mijn visie is. 

 
In mijn visie staan de volgende zaken centraal: ten eerste wil ik ervoor 
zorgdragen dat we sterk, gerespecteerd en toegewijd leiderschap in  het  
bestuur van het land krijgen. Een president moet serieuze aandacht hebben 
voor de problemen van de bevolking en het land. En geen warrig beleid voeren 
en vriendjespolitiek toepassen. Een president moet het land dienen, het 
algemeen belang, en niet zijn afgeleid door zijn eigen persoonlijke problemen, 
werken voor een kleine groep en een beperkt aantal ondernemers kansen 
geven. 

 
Ten tweede wil ik ervoor zorgen dat Suriname een sterk en professioneel  
kabinet krijgt, ministers en adviseurs die geselecteerd zijn op basis van hun 
deskundigheid, die de juiste houding hebben om beleid te ontwikkelen, 
uitvoering daaraan te geven op basis van de wet- en regelgeving. Bestuur van 
het land mag niet in handen zijn van een bepaalde politieke partij of een groep 
mensen met sterke eigen belangen, daarvoor zijn de problemen te groot. Ik   
ben groot voorstaander om met VHP’ers en niet VHP’ers te regeren en om te 
regeren met betrokkenheid van functionele, maatschappelijke organisaties, en 
Suriname uit het slop te halen. 

 
Ten derde wil ik een realistische en uitvoerbare ontwikkelingspolitiek 
formuleren en uitwerken dat gericht is op het creëren van een maatschappelijk 
veilig, gezond en kansen biedend Suriname, met gelijkheid, respect en betrok- 
kenheid van eenieder. Gezien de enorme en diepliggende sociale, financieel 
economische problemen waarmee we nu te kampen hebben, is mijn visie 
gericht om op georganiseerd en goed opgebouwd aanpakken van knelpunten. 

 
Auteur: Uw ontwikkelingsvisie is een hele sterke en ambitieuze, daarom wil u 

vragen om praktisch te zijn en me uit te leggen hoe u dit allemaal denkt uit te 
voeren. 

 
Chan: Klopt, het is een stevige. Dit geheel wil ik, in de eerste 100 dagen van 

een nieuw kabinet, in gang zetten. Mijn ontwikkelingspolitiek en bestuurlijke 
aanpak zal bestaan uit de volgende drie fasen, om je een beter idee te geven 
hoe ik denk het uit te voeren en te bereiken, resultaten te boeken: 
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In de eerste fase zullen we op basis van een inventarisatie van de huidige crisis, 
crisismanagement toepassen in de eerste 3 maanden. We gaan ons onmiddellijk 
richten op de financieel-economische problematiek; ordenen van buitensporige 
leningen, maatregelen treffen om de corruptie te stoppen, overheidsinkomsten 
en overheidsuitgaven met elkaar in balans brengen, funding mobiliseren om 
productieve investeringen mogelijk te maken, en werken aan verbetering van 
ons internationaal imago. Hierbij moet je denken aan het herstel van de relatie 
met Nederland, versterking van de relatie met traditionele partners, bespreking 
van onproductieve relaties en bestrijding van criminaliteit. 

 
In de tweede fase, dit zal in de volgende 9 maanden moeten gebeuren, gaan 
we de boel stabiliseren en vervolgens beleid ontwikkelen in de daaropvolgende 
maanden. We gaan de ontwikkeling van het beleid richten op de volgende 
gebieden: zorgen voor veiligheid, starten met het moderniseren van het onder- 
wijs, zorgen voor uitvoerbare en gegarandeerde gezondheidszorg, sociale zorg 
in het algemeen en vooral voor onze ouderen. Hiernaast gaan we mogelijk- 
heden creëren voor de jeugd, creëren van werkgelegenheid, het faciliteren en 
stimuleren van productie, mobiliseren van financiering, zodat er slimme inves- 
teringen kunnen plaatsvinden, een goede ontwikkelingsbegroting opstellen 
waarin er voldoende ruimte is voor internationale steun. 

 
In de derde fase van herstel en groei, de volgende vier jaren van de nieuwe 
regering, gaan we ons richten op monetaire stabiliteit, beheersing van de 
overheidsbegroting, verhogen  van  de  productiviteit  door  onder  andere 
versterking van de productie samen met het bedrijfsleven, nationaal en inter- 
nationaal, beter management van onze natuurlijke hulpbronnen, flink werken 
aan het creëren van banen, zorgen dat we voldoende en meer deviezen gaan 
genereren door de export te stimuleren, te blijven werken aan een sterke 
samenleving, een veilig en gezond leef- en werkklimaat. 

 
Er zijn al praktische en gedetailleerde plannen ontwikkeld om inhoud te geven 
aan het beleid dat ik in de drie fasen wil uitrollen en uitvoeren. De VHP in een 
regering na mei 2020 zal onmiddellijk actiegericht te werk gaan om het tij te 
keren. Om Suriname te redden! 

 
Ik hoop dat het nu duidelijk is dat de VHP en ik ernaar streven om samen met 
het volk van dit land stevig te ontwikkelen, zodat we ons niet weer hoeven 
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blijven af te vragen waarom Suriname niet vooruitgaat. Ik wil dat we weer trots 
kunnen zijn op de goede naam van ons land en dat iedereen mee doet in de 
ontwikkeling van dit land. En iedereen die deze ontwikkelingsvisie met  me  
deelt, wil ik vragen om te begrijpen dat het een flinke klus is, maar zeker een 
klus die we samen kunnen klaren. 

 
 

Buitenlands beleid als onderdeel van de 
ontwikkelingspolitiek 
 
Auteur: U heeft al aangegeven hoe u onder andere omstandigheden opbouwend 

heeft samengewerkt met het buitenland. Kunt u meer vertellen over buiten- 
landbeleid dat u gaat ontwikkelen en implementeren? 

 
Chan: Mensen die me kennen weten dat ik historisch altijd geïnteresseerd ben 

in hoe onze relaties met het buitenland eruitzien, hoe we onszelf presenteren, 
wat men over ons land en de Surinamer denkt, wat men van ons verwacht op 
basis van de normen en waarden die we uitdragen als democratische natie. 

 
Geen enkel land in de wereld, rijk, arm, ontwikkeld, onderontwikkeld, machtig 
of minder machtig, staat op zichzelf. Ieder land maakt deel uit van een wereld- 
gemeenschap, een gemeenschap van landen en volkeren. Geen enkel land kan 
in isolatie voor ontwikkeling van land en volk zorgen. Die tijd is  definitief 
voorbij. We leven in een “interdependent world”, een wereld waar we van 
elkaar afhankelijk zijn en op elkaar moeten kunnen rekenen. Daarom bestaan   
er diplomatieke en andere interstatelijke relaties en die moeten we niet 
onderschatten, want afhankelijk van onze opstelling als land, zal er gereageerd 
worden uit die gemeenschap van landen. Dit is bepalend voor steun of geen 
steun, of we op de zwarte lijst komen te staan of zonder problemen kunnen 
rekenen op steun. 

 
Als student, hoge politiefunctionaris, minister, parlementariër en politicus, heb 
ik het belang van correcte, juiste en respectabele buitenlandse politiek goed 
begrepen. In de afgelopen jaren hebben we ook in verschillende internationale 
functies een bijdrage kunnen leveren door samen te werken. Voor mij en de 
VHP is de motor die onze buitenlandse politiek en internationale betrokkenheid 
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moet drijven uiterst belangrijk op alle vlakken van verdere ontwikkeling van 
land en volk. 

 
We kunnen zien hoe anderen landen als Singapore, Korea, steden als Hong 
Kong, maar ook vele Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen zich ontwikkelen 
door samen te werken met het buitenland, allemaal op basis van een goede 
naam van het land, door goed en beschaafd leiderschap. Het buitenlands beleid 
van de Republiek Suriname onder een VHP-regering zal fatsoenlijk, functioneel 
en integraal onderdeel zijn van de ontwikkelingspolitiek en het nationale 
veiligheidsbeleid. Ons buitenlands beleid zal in het verlengde staan en in dienst 
zijn van de geïdentificeerde bestuurlijke en ontwikkelingsdoelen, opnieuw met 
functionele betrokkenheid van maatschappelijke groeperingen, m.n. het 
Surinaamse bedrijfsleven. 

 
Vandaar dat de VHP al gedetailleerd plannen op schrift heeft die gericht zijn   
op: een herstel van het slechte imago dat we als land momenteel hebben in de 
wereld. Twee, herstel van relaties met landen die ons politiek en op het gebied 
van productiviteit kunnen bijstaan bijvoorbeeld met functionele, technische en 
financiële steun. Te denken valt hierbij aan Nederland, ander landen in Europa 
en hulp vanuit de USA. Drie, beoordeling van onlogische, onproductieve en 
destructieve relaties. Vier, mobilisatie van investeringen en andere vormen van 
duurzame economische samenwerking. Vijf, mobilisatie van de Surinamers die 
buiten Suriname wonen, wereldwijd om hun bijdrage een mooie, stevige en 
bruikbare, plek te geven in de ontwikkeling van Suriname. Zes, respect voor 
internationale democratische  en  mensenrechten  uitgangspunten  en  die 
ondubbelzinnig tot uitdrukking brengen op regionale en internationale fora. 
Zeven, actief  meedoen  in  internationale  acties  die  vrijheid,  gelijkheid, 
democratie, mensenrechten  en  vrede  tot  doel  hebben  en  binnen  onze 
mogelijkheden, ook personele ondersteuning aanbieden. 

 
De VHP en ik streven er uitdrukkelijk naar om ons land binnen afzienbare tijd 
met respect en trots op het internationale podium te verschijnen. Dit betekent 
praktisch dat de VHP met daadkracht zal werken om zaken die ons imago 
wereldwijd schaden, drastisch en onmiddellijk aan te pakken. 
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Als er olie gevonden wordt 

Auteur: Dan heb ik een hele belangrijke vraag. Als we olie vinden, net als buurland 
Guyana, hoe bent u van plan daarmee om te gaan? Wat zijn de plannen? 

 
Chan: Ik heb de overtuiging want ik geloof in wetenschap en in moderne 

technologie. Als de wetenschap en de moderne technologie al duidelijke aan- 
wijzingen geven, geloof ik ook dat het gevonden zal worden in Suriname. Zo 
waren de aanwijzingen er ook voor Guyana, Frans-Guyana en Trinidad en bij 
allen is het werkelijk gevonden. Het is een kwestie van tijd. Misschien beslist 
God ook dat het pas na 2020 gevonden moet worden. 

 
Auteur: En als er vóór 2020 olie gevonden wordt? 

 
Chan: Als het vóór 2020 gebeurt, dan gaat deze regering een hele reclame- 

campagne opzetten en direct naar het buitenland gaan om die olievondst als 
dekking te gebruiken om weer miljoenen te lenen. Dat zal ook verspild worden 
en gebruikt worden om eigen baten aan te wenden. We hebben dit al gezien  
van deze regering. Ik heb dit zo ook in het parlement gezegd. Deze regering 
heeft ervoor gezorgd dat Suriname veel karakteristieken is gaan vertonen van 
landen die enorm veel mineralen hadden maar die grotendeels  verspild 
hebben. Het is eerder een vloek geworden. Het is een Dutch disease (vrij 
vertaald de “Nederlandse ziekte”)1 geworden en ik ben van plan dit beter te 
organiseren zodat het geen vloek is maar een zegen. Het volk moet er direct 
profijt van hebben maar nu zien we dat maar een handjevol personen van dit 
geld genieten.  Er  zijn  hier  genoeg  voorbeelden  van  hoe  het  beter  te 
organiseren. We kunnen leren van andere landen die dit goed hebben opgezet. 
Landen als Noorwegen en Saoedi-Arabië, om maar een paar te noemen,  
kunnen ons helpen inzicht te krijgen hoe je het goed  opzet  en  organiseert 
zodat ook toekomstige generaties er veel aan kunnen hebben.  Bijvoorbeeld 
door het opzetten van een soeverein spaarfonds. Er moeten wetten komen 
waarin we het allemaal gaan vastleggen. En we moeten gaan toezien dat deze 
wetten worden nageleefd. 

 
 
 

1 In de economie is de Nederlandse ziekte de schijnbare oorzakelijke relatie tussen de toename van de 
economische ontwikkeling van een specifieke sector (bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen) en een 
daling in andere sectoren (zoals de verwerkende industrie of de landbouw). 
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Dus de wetten moeten ‘in place’ zijn. De belastingsystemen moeten ‘in place’ 
zijn. Wij moeten zorgdragen dat de private sector ruimte krijgt om te gaan 
investeren. Als toeleveringsbedrijf, maar ook als bedrijf dat onderdeel mag zijn 
van die bijproduct die zal ontstaan bij die grote, verwachte olievondst. Wij 
moeten alvast goed internationaal gaan samenwerken met instituten. Ook 
moeten wij zorgdragen dat onze milieuschade beperkt blijft en dat het milieu- 
beleid zo is dat er geen schade ontstaat. Dat er aan de andere kant een goed 
beleid ontwikkeld wordt met internationale instituten om te zorgen dat ons 
grondwater ook gezond blijft. Ook onze oceaan moet veilig blijven. Ik denk dat 
Suriname nu al een beetje aan de late kant is. Alle aandacht wordt nu gevestigd 
op het zoeken naar olie, zowel offshore (verder van de kust) als near-shore (aan 
de kust). Terwijl het beter zou zijn als die aandacht gericht zou worden op het 
maken van wetten, beleid, opzetten en versterken van instituten, trainen van 
mensen, klaarstomen van de private sector. Op deze manier staan we klaar 
wanneer er olie gevonden wordt, om direct in te kunnen spelen door goede 
deals te sluiten, deals voor het volk van Suriname. Deals voor nu en voor de 
toekomst, deals waar toekomstige generaties ook gebaat bij zullen zijn. 
Daarvoor heb je een goede en betrouwbare regering nodig, we hebben 
leiderschap nodig die zo een toekomst aan kan en die ingrediënten heeft de 
VHP. 

 
Auteur: Kunt u wat meer vertellen over het idee dat u heeft om het volk direct te 

laten profiteren van zo een olievondst. Hoe zou het moeten dat het land niet 
terecht komt in die vloek, waarbij externe buitenlandse ondernemingen in staat 
zijn hele goede deals voor zichzelf te sluiten, maar hele slechte deals voor Suriname 
zelf? En het volk daar niets van ziet zoals in andere landen is gebeurd. 

 
Chan: Ik denk dat je zoveel mogelijk Surinamers en Surinaamse bedrijven in 

staat moet stellen om aandelen te verwerven in de successen van de goud en in 
de toekomst de oliebedrijven. Zo hou je veel van de waardecreatie onder de 
eigen mensen. 
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Auteur: Ja, dus u zegt eigenlijk, in plaats van aan een buitenlander te verkopen, 

verkoop het aan het eigen volk in de vorm van obligaties, aandelen of andere 
financiële producten. 

Chan: Ja, zo kunnen Surinamers personen of bedrijven zelf aandeelhouder 

worden en dan hebben ze direct profijt ervan. Dat geldt ook voor Staatsolie. 
Staatsolie’s aandelen zijn in handen van de overheid. Geef een deel ervan aan 
het volk van Suriname. Dan heb je ook Newmont waar het gaat over 25% 
aandelen. Geef bijvoorbeeld 10% hiervan aan het volk van Suriname. Dan krijg 
je straks dat nieuwe oliefonds. Ik denk dat er daar verschillende vormen zijn 
waardoor het volk direct voordeel kan hebben: ten eerste, door directe 
participatie in de vorm van obligaties of in de vorm van aankopen  van 
aandelen. Ten tweede, namelijk in de vorm van directe en indirecte werk- 
gelegenheid. En ten derde, er moet welvaart en welzijn komen door de gelden 
die daaruit  gegenereerd  worden.  Daarmee  bedoel  ik  dus  als  we  onze 
opbrengsten uit de olie stoppen in onze Sovereign Wealth Fund. We  hebben 
een Spaar- en Stabilisatiefonds, waarin de gelden kunnen worden opgenomen. 
Op dit moment zit er niets in dit fonds. Die gelden dienen gebruikt te worden 
voor beter onderwijs, voor infrastructuur, voor gezondheid, voor veiligheid. 
Zodoende profiteert men direct en indirect mee. En als laatste zou ik willen 
zeggen dat we naast olie en goud ook nog diamanten hebben. We hebben 
kortgeleden met een diamantbedrijf gesproken en het blijkt dat er daar zoveel 
diamant is. Wij willen dat het volk in ieder geval ook ruimte krijgt om via een 
gezamenlijke investering te participeren samen met internationale 
investeerders. Het volk, de bedrijven in de private sector, moeten ook getraind 
en georganiseerd worden, dat ze als instituten en als partners in joint 
investments kunnen participeren. Het is een hele uitdaging. 

Auteur: Hoe  zou een  huishouden  dat  100  euro  spaargeld  heeft  kunnen 
participeren in een oliefonds? 

Chan: Er moet rekening gehouden worden dat op dit moment de mensen 

verarmd zijn. Als je nu de mensen zou vragen om te participeren dan zou alleen 
een klein deel kunnen participeren. Ik denk dat er een beleid moet zijn waarbij 
je aan de ene kant met dat spaar- en stabilisatiefonds de fondsen beschikbaar 
stelt voor het volk zodat het volk daarmee een stukje eigen ontwikkeling kan 
krijgen. Aan de andere kant, kan het volk wel profiteren door bijvoorbeeld 
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aandelen te kopen, aandeelhouder te worden, om zo mee te verdienen. Als je 
als leiders van een land goede bedoelingen hebt en je het volk mee wilt laten 
profiteren dan zijn er veel opties. Ik denk dat al deze zaken nog nader uitge- 
werkt moeten worden. Maar wij weten dat alles valt en staat met vertrouwen. 
Als er geen vertrouwen is, zoals nu, dan gaat niemand participeren. 

Daarom zeggen wij: wij staan garant voor dat vertrouwen. Met dat vertrouwen 
heb ik de overtuiging dat we veel mensen zo ver zullen krijgen om hun spaarte- 
goeden, hun gelden, duurzaam te beleggen. Dat kan middels een obligatie of  
als een gewone belegging op een bank, waardoor ze enerzijds geld kunnen 
verdienen en anderzijds ook financiële instituten kunnen versterken. Die 
kunnen daardoor weer hun gelden aanwenden voor de ontwikkeling van het 
land. 

Naar een Surinaams en sociaal belastingstelsel 

Auteur: Suriname heeft veel geërfd van Nederland. Zo ook het huidige belasting- 

systeem. Ziet u mogelijkheden om het belastingsysteem meer aan te passen aan de 
Surinaamse realiteit, naar de Surinaamse situatie? 

Chan: Ja, ik zie zeker mogelijkheden om het Surinaamse belastingsysteem te 

hervormen. De loonbelasting is iets waar we naar kunnen kijken. Door deze 
belastingen te verlagen wordt de belastingdruk minder zwaar voor de burger  
in loondienst. Dit willen we aanpakken, zo houdt de middenklasse meer over 
van het salaris om dit naar eigen inzicht te sparen of uit te geven aan zaken die 
zij belangrijk vinden. We  kunnen dit op een zeer voordelige manier doen en  
een groot verschil maken voor mensen in loondienst. En zo zijn er nog veel  
meer zaken  waar  we  naar  kijken  om  het  Surinaamse  belastingsysteem 
aantrekkelijker te maken voor binnen en buitenlandse investeerders, het 
bedrijfsleven, en zo nog meer. Ik zie hier kansen die onbenut zijn, en het is tijd 
dat we kijken naar vooral de kleine eilanden in de regio, Curaçao, Bonaire, die 
hebben allemaal een slim en aantrekkelijk belastingsysteem waar we nu 
moeilijk mee kunnen concurreren. We zijn aan het bestuderen hoe we bepaalde 
inzichten en oplossingen van hen kunnen overnemen en implementeren in ons 
belastingsysteem. Het is tijd voor herziening en hervorming van ons belasting- 
systeem. Zoals het er nu voor staat zijn we niet aantrekkelijk genoeg, en dit kan 
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en moet anders. Om de begroting toch te balanceren zal de VHP slimme 
maatregelen treffen door op andere vlakken, andere belastingen te verhogen  
of in te voeren. Bij de mogelijk hervorming zullen we altijd erop toezien dat we 
de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen, maar wel zodanig dat 
iedereen positief blijft bijdragen aan de ontwikkeling en groei van Suriname. 
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Chan en de verkiezing van 2020 

Auteur: Chan, waar staat de VHP nu, u gaat de verkiezing in, wat mogen we 
verwachten van u? 

Chan: Ja, de VHP bestaat dit jaar 70 jaar. Wij hebben een jubileum boek 

uitgegeven. De partij heeft een rijke geschiedenis, een schat aan ervaring en 
heeft zoveel  kennis  over  de  politiek.  Mijn  doel  is  om  deze  partij  te 
transformeren naar de grootste nationale multi-etnische partij van Suriname. 
Ik wil dat wij een partij worden waarin de totale samenleving voldoende 
vertrouwen heeft van alle etnische groepen. Ik wil deze partij transformeren 
naar een partij die in alle districten, niet alleen zichtbaar is, maar ook politieke, 
sociaal-maatschappelijke activiteiten  en  ondernemersactiviteiten  ontplooit. 
Kortom: de  VHP  wordt  een  partij  die  landelijk  ontwikkelingsactiviteiten 
ontplooit. De VHP zal een partij worden die door alle Surinamers gedragen kan 
worden. Daarvoor roep ik alle Surinamers op: maak die VHP zoals u graag zou 
willen zien dat de VHP moet zijn. Kom in die partij, kom ons ondersteunen. Ik 
zie dat het proces goed loopt. Ik noem dit het proces van transformatie. 
Transformatie is niet per se het doel maar eerder het middel. Het is een middel 
om de VHP te positioneren als regering om het land uit deze crisis te halen. 
Daarvoor hebben we alle Surinamers nodig. 

We hebben het in het verleden vaker geprobeerd met combinaties. Ja, de VHP 
heeft een historie. Samenwerken is een van onze doelstellingen als partij. Dit is 
ook terug te vinden in onze statuten. We zijn een partij die samenwerkt met 
andere politieke partijen om ontwikkeling te brengen op basis van programma, 
op basis van onderwerpen en thema’s, op basis van een duidelijke ontwik- 
kelingsvisie. Iedereen die daarin past en het hart op de juiste plaats heeft is een 
partner van  de  VHP. Tegen  die  achtergrond  zijn  we  de  partij  aan  het 
positioneren richting de verkiezing 2020. Gedurfd ja, en zelfstandig, maar geen 
solist. We willen juist samenwerken. We willen juist samenwerken in de partij. 
In de partij nodig ik alle Surinamers uit. Partijen moeten niet op basis van 
etniciteit samenwerkingen  aangaan.  In  de  VHP  worden  alle  Surinamers 
gebundeld met 1 missie om ons land Suriname te redden. Ik zeg altijd dat het 
geen strijd tussen goed of kwaad is. Het krioelt van de goede  energie,  het 
krioelt van de goede mensen. Laten wij bundelen in de VHP. 
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Auteur: Betekent dit dat u ook openstaat voor een de VHP-regering die de 
Surinaamse samenleving, in al haar facetten, weerspiegeld? 

 
Chan: Natuurlijk!  En dat  gaat  ook  gebeuren.  We gaan  multi-etnische  

kandidaten hebben. Alle functies zullen open zijn voor alle Surinamers, op basis 
competentie en integriteit, ongeacht wat je afkomst is. Dat is  mijn  oproep: 
komt u bij de VHP! De jongeren in het binnenland zeg ik altijd: jij kan ook VHP- 
voorzitter worden. Jij kan ook President worden. Jij kan ook vicepresident 
worden. Mensen hebben dromen en die dromen moeten gerealiseerd kunnen 
worden. Nou, hier is het vehikel waarmee die dromen werkelijkheid kunnen 
worden. Die oranje trein, die oranje movement van VHP. Op dit  moment 
hebben we een grote uitdaging: het land redden, het land uit de crisis halen 
voordat het te laat is. Daarvoor moeten we een sterke bundeling en een goed 
programma hebben.  Heel  wat  deskundigen  werken  nu  aan  een  goed 
programma hoe het land uit de crisis te halen. Ook zijn heel wat deskundigen 
bezig daarvoor een goed internationaal en buitenlands beleid te ontwikkelen. 

 
We zijn ook bezig met investeerders. We zijn ook bezig met conceptregelgeving. 
Kortom, heel wat mensen zijn bezig om de partij te positioneren. Wij moeten 
constant het volk uitleggen dat het land gered kan worden. Het is niet te laat,   
er is hoop! Dat hebben wij als VHP in het verleden gedaan. Samen met onze 
vrienden hebben we het land uit de crisis gehaald. Met die vrienden gaan we 
nog samenwerken. Maar op dit moment moeten we bereid zijn deze uitdaging 
alleen aan te gaan. Wij moeten als VHP aan het volk het vertrouwen vragen. 
Geeft u mij uw vertrouwen om ons land uit dit dieptepunt te halen. Als u mij   
uw vertrouwen geeft, geef ik u een prachtig land terug. Ik geef u ontwikkeling 
terug, ik geef u veiligheid terug, ik geef u een sterke economie terug, ik geef u 
een stabiele koers terug, ik geef u ondernemerschap, ik geef u  weer  geluk 
terug. Daarvoor is uw vertrouwen nodig. Dat is waarmee we bezig zijn in deze 
campagne. Met de nieuwe VHP en de Orange Movement waarbij we streven 
naar de eindhalte. Eindhalte 28 zetels in de DNA. 
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De mogelijkheid van 28 zetels 

Auteur: U heeft vaak gezegd dat u voor 28 zetels of meer gaat. Kunt u uitleggen  
hoe u dit gaat realiseren? 

 
Chan: Het halen van de 28 zetels is een campagne doel. Vergeet niet dat je 

alleen met een goede campagne je doel ook werkelijk kan halen. Bij de laatste 
verkiezing heeft de VHP 57.000 stemmen met 13 kandidaten. Nu gaan we de 
verkiezing in met 51 kandidaten. De 57.000 stemmen hebben we gehaald in 
maar 5 districten. Nu gaan we in alle 10 districten met onze kandidaten 
meedoen. En we komen met een nieuwe VHP, met een nieuwe aantrekkings- 
kracht, met een nieuw inhoud, met een nieuwe visie om het land uit de crisis te 
halen, waarbij wij alle Surinamers nu gaan binden om mee te helpen dit land te 
redden. Het is dus een hele beweging geworden. Het is niet dezelfde situatie   
als de V7 (Chan verwijst naar de combinatie van partijen die vroeger samen 
optrokken met elkaar) van vroeger, maar een hele beweging, waarbij steeds 
meer en meer mensen zich verbonden voelen aan de Orange Movement, aan 
die oranje beweging. Dit gaat allemaal bijdragen aan de 28 zetels die we willen 
halen. 

 
De Barbados Labour Party, onder leiding van Mia Mottley, ex collega van me  
van Justitie en Politie, zat 2 termijnen in de oppositie. Barbados heeft 30 zetels 
en slechts 2 partijen. Dus bij elke verkiezing waren het maar marginale 
verschillen bij de verkiezingsuitslag. Dan moet je een regeringsdeal  gaan 
maken. Die regering die daar zat bracht Barbados voor het eerst in een situatie 
waarbij Barbados haar kwaliteit begon kwijt te raken. Vriendjespolitiek, hoge 
leningen, hoge rentes, corruptie, armoede en criminaliteit begon toe te nemen. 
Ook bij hun was een campagne issue: geef ons geen smalle politieke basis, want 
het land is in grote crisis. Wij kunnen pas achter de gestolen gelden aangaan als 
wij meer mandaat en steun krijgen van het volk. Zij vroegen het volk om meer 
dan 24 zetels. Dat was een van de grootste issues. De verkiezing heeft inmiddels 
plaatsgevonden De uitslag? 30–0 voor de Barbados Labour Party. Daar stond de 
Barbados Labour Party vol ongeloof van hetgeen zich had  voltrokken.  Ze  
wisten niet wat zij moesten doen want er was geen oppositie. Precies dat  
bedoel ik ermee dat als wij met een goede campagne het  geloof  kunnen 
krijgen van het volk, dit ook zal lukken. Zo zie je wat een goede campagne en 



160 | CHAN  

 

wat geloof kan doen met mensen. Dat is de richting die we moeten opgaan. Zo 
probeer ik mensen uit te leggen dat het kan. 

 
Laten we teruggaan naar onze eigen situatie, want in Barbados zijn er  2  
partijen en in Suriname meerdere. De VHP is de verkiezing ingegaan in 2015 in 
een combinatie. Eerst met 7 partijen in de campagnefase en later met 6 
politieke partijen. De VHP kreeg 13 plaatsen van de 51 kandidaten op de lijst 
waarmee de VHP ruim 57.000 stemmen wist te behalen. Hierdoor kreeg de VHP 
vanwege het kiesstelsel 9 zetels. Nu gaan we met 51 kandidaten maal 2 aan 
schaduwkandidaten de verkiezingen in. We gaan dus komende  verkiezing  in 
met 102  kandidaten  en  meer  dan  100  districtsraad  kandidaten.  Al  die 
districtsraad (DR) kandidaten hebben ook hun eigen stootgroepen om gekozen 
te worden. Zij kunnen alleen gekozen worden als je op de VHP stemt, op de 
DNA-kandidaten en de DR-kandidaten. Daar zie je dus dat wij als het gaat om 
aantal kandidaten  3  maal  meer  gaan  inzetten.  Uiteraard  ga  je  er  niet 
vanzelfsprekend vanuit dat je ook 3 maal meer stemmen krijgt, maar je kunt dit 
wel als doel hebben. In ieder geval minimaal 2 maal meer. In dat geval zit je al 
ver boven de 20 zetels. Deze keer gaan we multi-etnisch. Met al deze factoren 
en het succesverhaal van Barbados denk ik dat het wel te halen is. Dit werkt een 
beetje pakkend. Men verwacht misschien dat we weer alleen Hindoestaanse 
kandidaten gaan zetten maar dat wordt doorbroken. Daarom hebben we onze 
mensen nu al gevraagd om geschikte kandidaten te zoeken. We moeten ons 
huiswerk maken en zorgen dat we multi-etnisch gaan. Aan de  andere  kant  
moet je zorgdragen dat jouw traditionele achterban nog gerespecteerd wordt 
en nog altijd de ruimte heeft om zich ook nog te identificeren met hun partij. 
Dit, terwijl je ook die identiteit moet creëren voor de andere groepen. Daar 
hebben we ruimte voor. Als we met meerdere partijen de verkiezing in zouden 
gaan dan zou het lastig zijn. 

 
Auteur: Wie gaat u opvolgen als voorzitter? Als u President zou worden, gaat u uw 
voorzitterschap behouden? 

 
Chan: Dit soort zaken zijn niet zo helder geregeld. Het is altijd wel wenselijk   

dat er een scheiding is maar Bouterse is nog steeds voorzitter van de NDP. Ik 
weet wel dat Wijdenbosch volgens mij, toen hij voorzitter was van NDP, een 
beetje afstand genomen had van zijn voorzitterschap. Ik denk dat het geen 
wenselijke situatie is dat je als, als vicepresident of als voorzitter van de 
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Nationale Assemblee, die functies moet bekleden. Vooral als je een land uit de 
crisis wilt halen mag die situatie niet ontstaan. Je moet er strakke leiding aan 
geven om het land uit de crisis te halen. Alle neuzen naar dezelfde kant gericht. 
Ik denk dat die posities je wel in staat stellen om het te doen, maar op het 
moment dat je gaat scheiden dan ga je gemor krijgen. Als je niet oppast, dan 
kan er op gegeven moment er een zodanige beweging ontstaan dat ook het 
politieke draagvlak een beetje aangetast zou kunnen worden. 

 

Verbroederingspolitiek 2.0 

Auteur: Voorzitter, u heeft het in het verleden ervaren, onze voorzitter Jagernath 

Lachmon heeft samen met meneer Pengel en andere leiders van diverse etnische 
groepen in Suriname constant gewerkt aan verbroedering. U noemde eerder in het 
interview als een van de pijlers van de VHP-samenwerking, wederzijdse loyaliteit, 
openheid voor alle etnische groepen in de samenleving in het bestuur van de VHP. U 
wilt graag de partij openstellen voor alle bevolkingsgroepen. Wat is verbroederings- 
politiek 2.0 voor u? 

 
Chan: Verbroederingspolitiek 2.0 voor Suriname betekent iets heel anders dan 

de verbroederingspolitiek van de heer Lachmon. De verbroederingspolitiek van 
de heer Lachmon was meer gericht op het wegmaken van de spanning tussen 
de hindoestanen en creolen. Hierbij gingen de 2 grootste politieke partijen van 
toen, VHP en NPS, zoveel mogelijk broederlijk met elkaar om en er moest niet  
in conflictsfeer geleefd worden. Aan de andere kant had de verbroederings- 
politiek ook als doel om te zorgen dat, binnen de VHP,  niet-hindoestanen ook  
in de politiek konden komen. Dat is ook gebeurd door mensen uit het binnen- 
land, denk aan meneer Gadden en Fransman. Die zijn ook in het parlement 
terechtgekomen. Dit geeft aan dat de VHP bereid was om posities beschikbaar 
te stellen aan niet-hindoestanen. 

 
Ik denk dat het meest pakkende voorbeeld is dat toen op basis van het 
kiessysteem en het kiesstelsel meneer Pengel in zijn kiesdistrict niet gekozen 
was, meneer Lachmon toen die personen die gekozen waren in Saramacca van 
de VHP gevraagd had om hun verkiezing niet te accepteren. Hierdoor was er 
geen gekozen kandidaat in Saramacca en moest er opnieuw een verkiezing 
gehouden worden in Saramacca. Daar heeft Lachmon Jopie Pengel toen als 
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kandidaat gezet in Saramacca. De tegenhangers van Jopie Pengel waren 
hindoestanen van een andere politieke partij. Toch hebben alle hindoestanen 
gekozen voor Jopie Pengel! Waarom was dat? Omdat de leider van de VHP dat 
gevraagd had in het kader van de verbroedering. Dat moeten we echt 
vasthouden. Dat is het erfgoed van meneer Lachmon en hierop moeten wij 
voortborduren. Deze verbroedering wil ik in de partij zien. Ik wil iedereen in de 
partij en binnen onze structuren hebben. Ik wil ze naast elkaar en niet tegenover 
elkaar hebben. Ik wil dat wij allen bundelen met een gezamenlijke missie. Dan 
kunnen we allen uit volle borst hardop zeggen: “Wans o pe tata komopo, wi mu 
seti kondre bun”. Samen moeten we dit land vooruitbrengen: ‘wo set a kondre’. 
Dit is inderdaad een enorme uitdaging voor de VHP. Gelukkig zie ik dat de roep 
om te komen tot bundeling in de partij en iedereen bij elkaar te brengen om te 
strijden voor de redding van Suriname ook goed gehoord wordt. Er wordt goed 
gereageerd op die oproep. Elke vergadering waar ik ga   zie je de nieuwe VHP 
bestaande uit de oudere VHP’ers, nieuwe VHP’ers, jongere VHP, vrouwen van de 
VHP, mix VHP, noem maar op. Dat is de weerspiegeling  van de Surinaamse 
samenleving. Dat is onze bromtjie djarie, de bloementuin  die ik graag gewild 
had. Dat is de nieuwe dimensie, de 2.0 van de verbroedering anno 2019. 
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Chan over ontspanning en 
familieleven 

 
“Wat van buiten komt is niet intuïtie; intuïtie is iets dat opkomt in iemands eigen 

hart en dat een gevoel van bevrediging, van ontspanning en geluk geeft.”, 

– Inayat Khan, Indiaas musicus, schrijver en filosoof (1882–1927) 
 
 

Auteur: Een iets persoonlijkere vraag Chan; wat was uw ervaring toen u voor het 
eerst vader werd? Kunt u meer over uw kinderen vertellen? 

 
Chan: Uiteraard ben je enorm blij als je hoort dat je vrouw zwanger is en al 

gauw (binnen 1 jaar later) er twee kinderen zijn in het gezin. Tegen een ieder 
vertel ik dat de kinderen drie dagen in het jaar tweeling zijn, want ze hebben 
dan dezelfde leeftijd. Shanylla is nu 29 en Rishanu is 28 jaartjes jong en je 
denkt… wat is de tijd snel gegaan. Ik zie het nog goed voor me… spelend als 
baby’s met elkaar, later vechtend met elkaar en nu als twee volwassenen, 
waarbij de zoon Rishanu mij een Adja (grootvader) maakte met de prachtige 
kleindochter Ariella. Die gaat dit jaar naar school. Mijn kinderen hebben hun 
Adja (grootvader van vaders kant) helaas niet gekend, maar ze kennen mijn 
broer Fai, die ze “Oompie” noemen. Ik vertel hun dat zijn gedrag veel gelij- 
kenissen vertoont met die van hun Adja. Maar hun Adji (groot moeder van 
vaders kant), Nani en Nana (grootouders van moeders kant) hebben ze wel 
gekend en ze hebben gelukkig ook van hun kunnen genieten. Ik heb hun toen 
ook meegenomen naar Apeldoorn om de politieacademie te zien. Beiden 
hebben hun naam daaraan te danken. Ze hebben hun basisscholen op Lelydorp 
en omgeving gehad namelijk de Pacelli RK school en de Shri Hanumanschool 
(Sanatan Dharm school). Hun middelbare school hebben ze in Nederland 
afgerond en vervolgens de universiteit opgezocht. Shanylla heeft  al  haar 
master afgerond en Rishanu moet dat nog afronden, hij had een studieonder- 
breking om zijn gezin te kunnen vormen. 
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Auteur: U klinkt trots wanneer u over ze praat, dat is mooi. Mist u ze wel eens? 
Wat zou u kenmerken als de grootste fout die u gemaakt heeft in uw leven? 

Chan: Ik ben zeker trots op ze. Als ik er zo diep over nadenk dan denk ik dat de 

grootste fout die ik gemaakt heb is dat ik onvoldoende balans had gehouden 
tussen mijn heel druk professioneel leven en mijn privéleven, hetgeen zeker 
ook sporen heeft achtergelaten. Ik probeer dat nu enigszins te herstellen, maar 
ik merk dat de samenleving mij meer en meer verantwoordelijkheid geeft, die 
ik ook ga nemen. Maar deze keer met ietsje meer aandacht voor mijn privé en 
familie, die al vaker het slachtoffer geworden is van politiek. Uiteraard eisen 
mijn honden ook mijn aandacht. Boxer (oudste hond) heb ik zelf getraind en nu 
mist hij mijn gezelschap als ik teveel weg ben. 

Auteur: U bent natuurlijk erg druk met de politieke zaken en met de partij die u 
leiding geeft; nog wel tijd voor wat leuks? Hobby’s? 

Chan: Ik had heel wat hobby’s vroeger zoals voetbal, die heb ik door mijn werk 

helaas moeten verwaarlozen, hetgeen ik ook jammer vind. Ik heb geen privé- 
leven meer en ben publiek bezit geworden met een open boek, en nu dit boek. 
Daarom heb ik bewust gekozen om te wonen op Lelydorp. Lelydorp geeft mij 
rust, ik voel mij thuis, al is het maar om even te komen slapen. 

Auteur: Wat is uw favoriete film? 

Chan: Mother India. De film maakte een enorme indruk op mij. Het gaat om 

een moeder in strijd tegen het onrecht en kwaad. De moeder kiest voor een 
dorpskind (Gaw ke ladka, vert: een dorpskind), in plaats van voor haar eigen 
kind. Dit was haar besluit om adharma (onrecht) te bestrijden. 

Auteur: Welk boek heeft veel indruk op u gemaakt? 

Chan: Veel boeken, maar ik lees nog steeds vaak “de bronnen van geluk” en 

elke keer vind ik iets dat ik kan gebruiken als het gaat om spiritualiteit en 
wijsheid op het gebied van leiderschap. 

Een ander boek dat recent mijn aandacht heeft gehad is “The State of 
Tomorrow (Adjiedj Bakas)”. Het kan lijken op kunst of in de glazenbol kijken 
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om de toekomst te voorstellen, maar Adjiedj laat in zijn boek zien, dat je met 
goede en betrouwbare informatie een common sense analyse kan maken op 
grond waarvan je met scenario’s de toekomstige ontwikkeling kan projecteren. 
Ik leer hieruit ook dat je als politicus op basis van goede informatie en goede 
analyses projecties kan maken over de toekomst en je politieke- en beleids- 
strategie op basis hiervan kan ontwikkelen. 

Het boek Vedische Dharma heeft mij vooral spiritueel geboeid. Ik heb tot mij 
genomen dat je met spirituele normen alle doelen in je leven kan bereiken. Een 
spiritueel leven maakt je een beter mens! Door spiritualiteit, door regels van de 
Dharma toe  te  passen,  kan  je  een  betere  samenleving  creëren,  betere 
organisatie ontwikkelen, beter bestuur garanderen en het land beter inrichten 

Auteur: Wie is volgens u de beste voetballer en waarom? Welke is uw persoonlijke 
favoriete? 

Chan: Ik heb er één maar ik noem er twee: Pelé en Maradona, die “alleen” met 

(slimme)vaardigheden in staat zijn geweest om hun land kampioenschap te 
bezorgen. Ze hebben het verschil gemaakt tussen hun land en de rest van de 
wereld. 

Auteur: En als u er toch één moet kiezen? 

Chan: Pelé, op basis van integriteit 
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Dit boek laat de lezer kennismaken met Chan, de persoon, de zoon, de man, de 
collega, de vriend, de strijder, de leider, de vader en grootvader. 

 
Ik maakte voor het eerst kennis met de familie Santokhi door zijn wijlen oudere 
broer, wijlen Mahinder, die mijn directeur op de muloschool was. Een strenge man 
met wie ik als leerling altijd in de knel kwam wegens het feit dat ik de harde denim 
uniform broekstof niet kon verdragen. Ik droeg daarom gewone jeansbroeken van 
een zachtere stof. Dat was niet acceptabel, maar hij leerde ons ook kritisch te zijn. Ik 
bleef bij mijn standpunt en hij bij de zijne. Family traits (familietrekjes) zou ik zeggen: 
sterke persoonlijkheden. 

 
Dat moest al een indicatie zijn van de sterke persoonlijkheid die ik terug zou vinden 
in mijn levenspartner Chan; een persoonlijkheid gevormd door zijn opvoeding en de 
opleiding en training op de politieacademie. De harde realiteit van de tachtiger jaren 
en het bestrijden van de meedogenloze georganiseerde (drugs) criminaliteit, hebben 
zeker hieraan bijgedragen. Chan heeft zich altijd voorbeeldig van zijn taken gek- 
weten. Het gaat altijd bij hem om plichtsbesef en verantwoordelijkheid nemen. 

 
Ik was niet onder de indruk van zijn strenge communicatie stijl, doorgaans met 
“politietoon”. Soms vroeg ik me wel af of ik in de politieopleiding zat met hem als 
instructeur. Als academicus vond ik dat ik meer wist dan hem, totdat ik de 
verschillende vergaderingen met hem moest bijwonen, als ter beschikking gestelde 
stafambtenaar, om samen met anderen Chan als Minister van Justitie en Politie te 
ondersteunen. Het bestaande personeel kon namelijk zijn werk- en afwerkingstempo 
niet bijbenen. Mij werd duidelijk, tijdens de vergaderingen, dat hij altijd heel 
duidelijk the big picture, het groter plaatje, in gedachten had en niet struikelde over 
detail en interpersoonlijke onenigheden of ego’s van personen aan tafel. Na gehaal 
en getrek over discussiepunten, nadat iedereen zijn zegje had gedaan, zoals  het 
hoort in een democratie (hoor en wederhoor), wist hij partijen altijd te wijzen op de 
gemeenschappelijke belangen. Hij maakte partijen bewust dat ze onderdeel waren 
van de keten. Hij zou zich beijveren dat ieder onderdeel van justitie en politie 
versterkt en goed uitgerust zou worden op basis van zijn ketenbenaderingstheorie; de 
keten is net zo sterk als zijn zwakste schakel. We moeten samenwerken. Tijdens zijn 
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tijd op het ministerie was zijn ketenbenadering en zijn motto “zelf sterk en samen 
sterker”, niet enkel lipservice (loze woorden) maar dat heeft hij ook waargemaakt. 

 
Dit maakte indruk bij mij en vele anderen. Ik had respect voor de mens Chan die dit 
kon. De ware kwaliteiten waarmee concrete resultaten geboekt konden worden. 
Chan inspireerde ambtenaren die jaren voelden dat ze gepasseerd werden. Hij had 
eenieder nodig om zijn visie te bewerkstelligen, iedereen die zou instappen in deze 
rijdende trein met een duidelijk doel. Het lag aan hen om te bepalen bij welke halte 
ze zouden instappen. Wanneer je resultaten boekt door verandering en verbetering 
inspireert het. De ambtenaren zagen op een gegeven moment in dat het anders kon, 
dat het beter kon! Dat zij, hoe klein ook, als onderdeel van de keten, konden bij- 
dragen aan verbetering, in plaats van een “zeven tot drie mentaliteit” [7.00 uur 
aanwezig, 15.00 uur naar huis, zijn de normale werktijden bij de overheid] te laten 
domineren. Hij had ze nodig. Ze moesten beseffen dat zij ook een verant- 
woordelijkheid hadden. Dit ging natuurlijk niet over één nacht ijs. 

 
Het feit dat de onderwereld hem heeft aangemerkt als een duidelijk doelwit, en hem 
wilde liquideren, geeft aan dat men hem, tijdens het bestrijden van de criminaliteit, 
als een grote bedreiging heeft ervaren. Chan is altijd integer en standvastig. Hij is het 
grootste voorbeeld van integriteit en kracht voor mij. 

 
Ik wist van jongs af aan dat ik mijn bijdrage zou leveren aan de maatschappij, reeds 
op achtjarige leeftijd. Ik zat in de vierde klas van lagere school en de juf stelde de 
vraag aan de leerlingen in de klas: “Wat willen jullie later worden?”. 100% van de 
jongens wilden piloot worden en 99% van de meisjes wilden stewardess worden. So 
you guessed right, ik was wederom de uitzondering: ik wilde de vrouwelijke Matlock 
(advocatenserie) zijn, en in het bijzonder de rechter, die de leiding had over al dat 
gebeuren. Dus gaf ik aan de juf te kennen dat ik eerst advocaat en later rechter wilde 
worden. Ik had het als achtjarige bedacht. In 2009 werd ik na een jaar selectie- 
procedure geselecteerd om opgeleid te worden tot rechter. Op mijn 29ste startte ik in 
2010 met de RAIO opleiding [Opleiding tot Rechter]. Ik was op weg naar de 
verwezenlijking van mijn droom. 

 
Toen kon ik niet voorzien dat mijn levenspartner, de technocraat en degene die 
initieel geen interesse had in de politiek, opgeslokt zou worden door de politiek. Er 
werd door de werkarmen van de politiek met onwaarheden gestrooid om ons beiden 
te schaden. Terugdenkend aan het moment waarop hij tot voorzitter van de VHP 
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werd gekozen, vraag ik me eerlijk af of ik toen de relatie had moeten stoppen. Ik had 
namelijk toen niet voorzien wat op ons zou afkomen, dat het onrecht zou zegevieren? 
Wie had kunnen voorzien dat de rechtstaat en hiermede de rechtvaardigheid zoek 
zou raken? Heeft de keuze van mijn partner, Chan, die koos voor de politiek, tot 
consequentie gehad dat de huidige president mij niet zou benoemen? Dit ondanks 
het feit dat ik alle beoordelingen en trainingen met succes had afgerond, op grond 
waarvan ik door het Hof van Justitie tot tweemaal toe werd voorgedragen om 
benoemd te worden tot lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie. Kon ik voorzien 
hoe er bewust een proces ingezet zou worden met negatieve mediacampagnes, met 
laster en onwaarheden om ons beiden te schaden? 

 
Ik heb grote offers gebracht, mijn carrière voor de zijne, en voor het land Suriname. 
Maar niet alleen dit, ik moest hem ook afstaan aan het volk. Ik moest het accepteren 
en hem steunen, terwijl mijn droom weggenomen was. Ik moest denken aan de 
woorden van de leiding van het Hof, dat één van jullie [Chan of ik] een offer zal 
moeten brengen, en in dit geval was ik het, kiezen voor een groter belang. De twee 
professies doorkruisten elkaar en als je je werk goed doet dan lijkt de zittende 
regering je geen successen te gunnen, want voor hen is het blijkbaar moeilijk te  
verwerken dat er nog nog integere mensen zijn die een ideëel doel nastreven. 

 
Ondanks de rancune jegens hem, die voor pijn, teleurstelling en verdriet bij mij 
zorgde, blijf ik hem steunen. Hij strijdt voor een beter Suriname, ik ben overtuigd dat 
hij het kan en dat het hem ook zal lukken. Zo verenigen onze doelen zich weer. Ik blijf 
hem ondersteunen in zijn strijd om een beter Suriname, voor de kinderen en volgende 
generaties van ons Suriname. En zo kan een gemeenschappelijk doel ondanks tegen- 
spoed en persoonlijke teleurstelling mensen blijven binden. Dit wil niet zeggen dat ik 
ben blijven zitten en mijn leven laat bepalen door derden. Ik blijf strijden maar wel op 
een andere manier. Door nieuwe mogelijkheden te zoeken, door nieuwe deuren te 
openen, door verder te investeren in mezelf, door verdere specialisatie op het gebied 
van het (internationaal) recht. Want kennis is macht en zoals in Suriname wordt 
gezegd: kennis maakt macht. 

 
Ondanks de drukke agenda van Chan, heeft hij mij altijd ondersteund bij mijn nieuwe 
keuzen en uitdagingen, al was het vaak van een afstand. Wanneer je iets vanuit 
meerdere perspectieven bekijkt zie je de vele oplossingen. Volgens Chan is het 
creëren van balans in zijn privéleven iets waaraan hij constant moet werken. Hij is de 
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ware workaholic, werk op de eerste plaats en pas als dat af is komt de rest. Dit zijn de 
offers die zijn inner circle moet brengen. 

 
Wat vooral leuk lijkt te delen is ook een andere kant van Chan. Hij bruist van energie, 
is heel teder, zorgzaam, kalm, meelevend en is een ster in de boel aan het lachen 
brengen. Charme komt hij niet tekort. Wat mij vooral raakt en is bijgebleven, is de 
hechte relatie van Chan met zijn moeder. Hoe hij elke dag voor en na het werk, 
ongeacht het tijdstip, tijd met haar doorbracht. De verhalen over de oude tijd en 
vooral de golden-oldies waar ze dan samen naar luisterden. Zingen deed ze graag 
voor ons. 

 
Chan is een goede kok. Zijn specialiteit is gevulde Sopropo. Dit kookt hij graag 
wanneer familieleden ons bezoeken. Ik moet altijd lachen want dan zegt hij zo leuk, 
met een smile van oor tot oor: “jij mag afwassen”. De “honderden” potten die ik 
daarna moet afwassen, daar helpt hij niet bij. 

 
Chan is een wijn liefhebber en rookt graag een sigaar, maar mijn voorkeur gaat uit 
naar cocktails zoals de margarita. Chan weet dit en koopt alle benodigdheden om  
dan thuis lekkere margarita’s voor mij te maken. Met de jaren hebben we een traditie 
opgebouwd om alle vakanties af te sluiten met heerlijke magarita’s. Wat mij verraste 
was dat Chan van winkelen houdt. Zo koopt hij een koffervol cadeautjes, voor 
eenieder, nu vooral voor zijn kleindochter. 

 
Zijn behulpzaamheid en openheid blijken uit het feit dat Chan altijd beschikbaar is 
voor een ieder, ongeacht afkomst of status. Zo kwam het een keer voor dat een 
buurtbewoonster van Lelydorp, die wij niet persoonlijk kenden, aanbelde met haar 
zoon. Volgens haar moest Chan een serieus gesprek voeren met de zoon. Ze vroeg 
Chan om de drugsverkoop rond de Johannesvrolijkschool aan te laten pakken. Haar 
zoon was aan de drugs geraakt en was pas 12 jaar. Een zeer kwalijke zaak. Chan had 
toen een goed gesprek met de jongen en ging toen meteen in actie om het drugs- 
probleem in de buurt aan te kaarten en op te lossen. Een andere keer kwam er een  
jongeman met zijn gezin langs. Het bleek een man te zijn die ooit het verkeerde pad 
had bewandeld en was opgepakt door de politie. Hij kwam Chan bedanken, want hij 
had zijn leven daarna veranderd en hij wilde Chan laten weten dat het uiteindelijk 
goed is gekomen met hem. Volgens hem hadden de gesprekken met Chan indruk op 
hem gemaakt. Hij had intussen een gezin gesticht en wilde een voorbeeldig 
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gezinshoofd zijn. Zo zijn er veel meer van dit soort voorbeelden waaruit zijn 
barmhartigheid en zuiver hart straalt. 

 
Wij houden van onze honden. Ze verwachten van Chan, iedere dag weer, een koekje 
te krijgen. Als hij het vergeet dan laten ze het merken, een flink kabaal volgt. Hoe 
laat hij ook thuiskomt, hij verwent ze altijd met koekje en flinke “honden-brassa”, 
een stevige aai. 

 
Chan is een spiritueel mens met een zuiver hart. Dit zit sterk verweven in zijn karakter. 
Hij kan het goede in ieder mens zien. Hij bidt vaak. Ik ben ervan overtuigd dat hij 
geleid en beschermd wordt door onze Schepper. Hij is vaker in communicatie met 
onze Schepper. Een gezin dat samen bidt kan samenbouwen. Een leider die met het 
volk samen bidt kan een land opbouwen. Wanneer u hem ziet staan, staat hij niet 
alleen, wij staan achter hem. Degenen die denken dat zij de kennis of de motivatie 
hebben om verandering te brengen moeten goed beseffen wat de offers zijn die 
nodig zijn om daadwerkelijk verandering teweeg te brengen. Met zijn kennis en 
ervaring kon hij ondernemen voor zichzelf, maar hij koos en blijft kiezen voor een 
ideëel doel: werken voor het Volk van Suriname, keer op keer. 

 
Go Chan! Wij staan altijd achter je! 

Mellisa (echtgenote van Chan) 
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P RO F I EL 
Toegewijd en gepassioneerd over gelijkheid en rechtvaardigheid voor ieder mens. Dus   
het komt niet als een verrassing wanneer hij zijn carrière heeft gestart op de Politie- 
academie in Nederland om vervolgens direct na zijn afstuderen naar Suriname terug te 
keren in de 80’er jaren gedurende de tijd waar juist velen richting Nederland vetrokken. 

 

 B I O G R A F I E 
De heer Chandrikapersad Santokhi  –  sedert 2011, Voorzitter van de politieke partij van  

de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) – is op 3 februari 1959 geboren in 
Lelydorp, in het district Wanica van de Republiek Suriname. 

Na gekozen te zijn in 2010 als lid van de Nationale Assemblee (DNA) van de Republiek 
Suriname, fungeert hij vanaf 2015 als herkozen parlementariër voor een tweede termijn. 

 
Op 19-jarige leeftijd schreef hij zich in voor de Nederlandse Politie Academie in 

Apeldoorn, Nederland. Na zijn afstuderen aan de Politie Academie keerde hij in 1982  
terug naar Suriname, in een periode waarin vele Surinamers hun toevlucht zochten in    
het buitenland vanwege de toen heersende militaire dictatuur en de decembermoorden 

van 1982 van zestien vooraanstaande Surinamers. 
Voor dhr. Chan Santokhi was echter zijn land dienen belangrijk en hij kwam in dienst bij 

de Surinaamse politie, waar hij met toewijding en integriteit in verschillende posities, 
capaciteiten en rangen diende. Tijdens zijn 27 dienstjaren heeft hij deelgenomen  aan 
meer dan 100 regionale en internationale conferenties, bijeenkomsten, opleidings- 

programma’s en evenementen. 
Vanaf 1995 was de heer Santokhi de belangrijkste vertegenwoordiger van Suriname voor 
de Inter-American Drug Commission (CICAD) en heeft in die hoedanigheid regelmatig 

deelgenomen aan CICAD bijeenkomsten. 

 
Van 2005–2010 heeft de heer Santokhi met alle distinctie gediend als minister van  
Justitie en Politie voor de Staat Suriname. Als gevolg voor de bijzondere waardering voor 
zijn werk, werd hij in juli 2010, door de president van de Republiek Suriname, Runaldo 

Venetiaan, benoemd tot Grootofficier in de Ere Orde van de Gele Ster, als waardering   
voor zijn werk. 

 
In mei 2010 werd hij gekozen als DNA lid voor de VHP. In juli 2010 werd hij door de   
VHP voorgedragen als kandidaat voor het presidentschap van de Republiek Suriname. 
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In november 2009 werd de heer Santokhi gekozen als Ondervoorzitter van de Inter- 
Amerikaanse Drugs Commissie, CICAD, in welke positie hij een waardevolle  bijdrage 
heeft geleverd aan de operaties van CICAD. In december 2010 werd hij unaniem gekozen 

als Voorzitter van de CICAD voor de periode 2010–2011. 

 
Als Parlementslid heeft de heer Santokhi in de periode 2010–2013 deelgenomen aan 
verschillende conferenties zoals onder meer de Wereld Handels Organisatie (WTO) 
conferentie in Genève, de Inter Parlementaire Unie conferentie (IPU) in Zwitserland, de 

PARLATINO-veiligheidsconferentie in Columbia en Ecuador. 

 
Door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) werd de heer Santokhi als expert 

geselecteerd voor de periode 2012-2013 om toekomstscenario’s te ontwerpen voor 
politieke leiders van het Westelijk Halfrond, voor een uit te voeren antidrugsbeleid. 

 
Op uitnodiging van de Volksrepubliek China heeft de heer Santokhi in 2017, als lid van   

de Commissie Buitenlandse Zaken van DNA en deel uitmakende van een DNA delegatie, 
een bezoek gebracht aan China in het kader van een breed dialoog met overheids- 
functionarissen. 

 
In december 2018 is de heer Santokhi als Voorzitter van de VHP, op uitnodiging van de 
‘International Department of the Central Committee of the Communist Party of China 

(CPC)’ met een VHP-jongerendelegatie afgereisd naar China. Dit bezoek aan China was   
in het kader van een bredere betrokkenheid van buitenlandse partners voor duurzame 
ontwikkeling van Suriname. 

 
De heer Santokhi heeft op uitnodiging van de Indiase regering, in zijn hoedanigheid als 
Voorzitter van de VHP, tevens leider van de VHP-Fractie in de Nationale Assemblee van 

Suriname, en samen met overige VHP DNA leden, geparticipeerd in de Pravasi Bharatiya 
Divas conferentie van januari 2019. De Bharatiya Divas conferentie is India’s jaarlijkse 

herdenking voor erkenning van de bijdrage die de Indiase diaspora levert aan de ontwik- 
keling van India. Tegelijkertijd hebben de VHP-DNA leden ook  geparticipeerd  in  een 
PIO conferentie (Personen van Indiase afkomst). Het doel was om, als diaspora 

parlementariërs, ervaringen met elkaar uit te wisselen en te delen. 

 
In maart 2019 is de heer Santokhi, op uitnodiging van Transparency Institute Guyana 
Incorporation (TIGI) – een onderdeel van Transparency International, een organisatie   

die zich inzet voor de wereldwijde bestrijding van corruptie – afgereisd naar Guyana voor 
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een keynote presentatie over de bestrijding van corruptie en goed gebruik van natuur-  
lijke hulpbronnen middels open, transparante en verantwoordelijke samenlevingen met 
gespecialiseerde en onafhankelijke instituten. 

 
In juni 2019, heeft de heer Santokhi, deel uitmakende van een DNA delegatie, 
geparticipeerd in een vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU) in Geneve, 

Zwitserland. Het doel was onder meer het bespreken en bediscussiëren van inter- 
nationale beginselen ter ondersteuning  van  Parlementaire  Mensenrechtencommissies  
en de betrokkenheid van parlementen bij het werk van de mensenrechtenmechanismen 

van de Verenigde Naties. 

 
 

EERDERE ERKENTELIJKHEDEN BETOOND 
AAN DE HEER CHAN SANTOKHI 
De heer Santokhi heeft eerder in Nederland de Kenniskring Nederland-Suriname award 
(2011) en de Mahatma Gandhi award (2012) ontvangen van Stichting Hum Hai 
Hindustani. Beide awards zijn uitgereikt vanwege de bijzondere aandacht die hij geeft   

aan de Surinaamse diaspora en bij het ontwikkelen van een diasporabeleid. 

 
In 2014 heeft de heer Santokhi de “GOPIO Award” ontvangen van ‘The Global 

Organization of People of Indian Origin’ (Gopio) in verband met het 25 jarig bestaan van 
de organisatie en eveneens als erkenning voor zijn bijzondere dienstbaarheid en 
ondersteuning aan de Indiase diaspora. 

 
De ‘Diaspora Oorkonde 2016’ welke in de Schaperkamer in het gebouw van de Tweede 
Kamer in Den Haag, Nederland is uitgereikt aan de heer Chan Santokhi als Voorzitter 

VHP is onder meer voor zijn zeer actieve betrokkenheid bij de verbroedering van de 
Surinaamse gemeenschap en van de Surinamers in diaspora, alsook zijn uitgesproken 
mening over de toekomstige ontwikkeling van het diasporabeleid en het actief betrekken 

van de Surinaamse diaspora bij de ontwikkeling van Suriname. 

 
De heer Santokhi, als gekozen lid van de Nationale Assemblee voor twee opéénvolgende 

termijnen, houdt zich thans voltijds bezig met beleidsontwikkeling en parlementaire 
strategieën in het belang van Suriname. 
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Als Voorzitter van de politieke partij VHP heeft hij de politieke leiding van de Partij op 
zich en is actief betrokken bij de vernieuwings- en transformatieprocessen (van de Partij) 
– intern en extern – met daarbij als leidend perspectief een langere termijn visie. 

 

W E R K E R V A R I N G 
 

Voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij [VHP] 
• Juli 2011 – juli 2016 [eerste  termijn] 
• Juli 2016 tot heden [tweede  termijn] 
• De Vooruitstrevende Hervormings- Partij: https://vhp.sr/over-vhp-2/ 

 
Parlementariër 
• Mei 2015 – Heden 
• Mei 2010 – Mei 2015 [eerste periode] 

 
Voorzitter van de Inter-Amerikaanse Drugcommissie CICAD 
• Mei 2010 – 2011 

 
Minister van Justitie en Politie 
Mei 2005 – 2010 

 
Commissaris van Politie/Eerste vervanger van de Korpschef van het Korps Politie 

Suriname/Hoofd van de Justitiële Dienst 

• 1991 – 2005 

 
Hoofd van de Recherche van het Bureau Geyersvlijt en Gewestelijke Politie 
Commandant Gewest Suriname 

• 1989 – 1991 

 
Plv. Hoofd van de Recherche Geyersvlijt en Plv. Gewestelijke Politie Commandant 

Gewest Suriname 

• 1984 – 1985 

 
Plv. Hoofd van de Recherche Geyersvlijt 
• 1982 – 1984 
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O V E R I G E F U N C T I E S 
• Lid van het Managementteam van het Korps Politie Suriname 
• Lid van de Projectorganisatie van het Korps Politie Suriname 
• Lid van de Samenwerkingscommissie Suriname en Guyana 
• Internationaal Politie Samenwerking Coördinator 
• Internationale Drugsconferentie Coördinator / IDEC Coördinator 
• Opleider voor de inspecteursopleiding; Opleider voor de Militaire Politie en Douane 

Dienst 
• Hoofdvertegenwoordiger van de OAS/CICAD in Suriname (1996–2012) 
• Lid van de Nationale Anti-drugscommissie (1997–2005) 
• Lid van de Multi-Evaluatie Mechanisme Commissie van CICAD Members 

(1998–2000) 
• Lid van de Gezamenlijke Werkgroep Drugsbestrijding Suriname en Venezuela 

(2003–2005) 
• Coördinator van de Suriname – Frankrijk samenwerkingsprojecten voor justitionele 

versterking van Justitie (2001–2002) 
• Ondervoorzitter CICAD (2009–2010) 

 

S P E C I A L E M I S S I E S 
• 1992: Lid van het Onderhandelingsteam Suriname ter totstandkoming van de 

PROTOCOL OF BONAIRE 
• 1998: Lid van de Presidentiele Missie van de SUMMIT OF THE HEADS OF STATE in 

CHILE 
• 1998: Lid van de Presidentiele Missie voor de SPECIAL UN-DRUGS SESSION FOR 

HEADS OF STATE in NEW YORK 
• 1999: Lid van de CFATF MUTAL LEGAL ASSESSMENT van Dominica 
• 1999–2000: Voorzitter IDEC- CARIBBEAN WORKING GROUP 
• 200–2003: Lid van het DECEMBER MOORDEN RECHERGE ONDERZOEKSTEAM 
• 2002: Lid van de ROGATOIRE COMMISSIE NEDERLAND VOOR HET DECEMBER 

MOORDEN ONDERZOEK. 
• 2003: Lid van de Presidentiele Missie naar BRAZILIE FOR CLOSE COOPERATION 

BETWEEN SURINAME EN BRAZILIE. 
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C O N F E R E N T I E S 
 

Meer dan honderd conferenties bijgewoond op onder meer het gebied van veiligheid, 
drugsbestrijding, anti-money laundering en terrorismefinanciering. 

 
• 1989: INTERREGIONAL HEADS OF NATIONAL LAWENFORCEMENT AGENCIES 

CONFERENCE [HONLEA] / IN VIENNA 
• 1990: VN/COMMISSION ON NARCOTIC DRUGS [CND]-MEETING / IN VIENNA 
• 1990: OAS-DRUGS CONFERENTIE / IXTAPA/MEXICO 
• 1992: IDEC DRUGS CONFERENTIE / BOLIVIA 
• 1993: IDEC DRUGS CONFERNTIE / ARGENTINA 
• 1994: REGIONAL HONLEA / DOMINICAN REPUBLIC 
• 1994: IDEC DRUGS CONFERENTIE / ECUADOR 
• 1995: CONFERENCE ON TRANSNATIONAL AND ORGANIZED CRIME IN 

ARGENTINA 
• 1995: POLICE-CONFERENCE “FROM LAWENFORCEMENT APPROACH TO 

SERVICE-MINDED APPROACH / SURINAME 
• 1996: IDEC DRUGS CONFERENTIE / MEXICO 
• 1996: REGIONAL DRUGSCONFERENCE FOR THE CARIBBEAN / UNDCP / 

BARBADOS 
• 1997: WITNESS PROTECTION PROGRAM IN THE CARIBBEAN. 
• 1997: IDEC / BAHAMAS 
• 1997: UNDCP-DRUGSCONFERENCE IN SANTO DOMINGO 
• 1998: IDEC CONFERENCE IN COSTA RICA 
• 1998: 1st ME M/ CICAD-CONFERENCE IN WASHINGTON 
• 1998: CARIBBEAN REGIONAL DRUGSCONTROL CONFERENCE / ONDCP-MIAMI 
• 1998: 2ND MEM-CONFERENCE IN WASHINGTON 
• 1998: CICAD-MEETING IN WASHINGTON 
• 1998: DRUGSWORKSHOP OF THE N.A.R. / SURINAME 
• 1998: 3RD MEM-MEETING AND CICAD MEETING IN HONDURAS 
• 1998: IDEC-GROUP “C”-CONFERENCE / JAMAICA 
• 1999: 4TH MEM-MEETING IN WASHINGTON 
• 1999: CHEMICAL WEAPON CONFERENCE OF THE GRULAC / SURINAME. 
• 1999: HEADS OF CID/ACCCP CONFERENCE / GUYANA 
• 1999: 5TH MEM/CICAD-CONFERENCE IN WASHINGTON 
• 1999: IDEC CONFERENCE/WASHINGTON 
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• 1999: NAR/EU DRUGSWORKSHOP / SURINAME 
• 1999: 6TH MEM-MEETING/CICAD / CANADA 
• 1999: 2ND CONSULTATION MEETING ON THE REGIONAL MARITIME LAW 

ENFORCEMENT AGREEMENT IN THE WIDER CARIBBEAN/ARUBA 
• 1999: SEMINAR ON CRIME ISSUE ‘CONSPIRACY AGAINST CRIME / SURINAME 
• 1999: REGULAR CICAD MEETING IN URUGUAY 
• 1999: WESTERN HEMISPHERE LEADERSSHIP CONFERENCE/ ONDCP-CICAD/ 

WASHINGTON 
• 1999: IDEC- CARIBBEAN WORKING GROUP CONFERENCE / CURACAO 
• 2000: IDEC CONFERENCE / ARGENTINA 
• 2001: IDEC CONFERENCE / DOMINICAN REPUBLIC 
• 2001: CICAD DRUGSCONFERENCE / CARACAS 
• 2001: CONFERENCE ON THE DESIGN OF THE UN TOBACCO CONVENTION / 

GENEVE 
• 2002: IDEC CONFERENCE / DOMINICAN REPUBLIC 
• 2002: SECOND WESTERN HEMISPHERE LEADERSSHIP CONFERENCE / 

ONDCP-CICAD / WASHINGTON 
• 2002: CICAD-MEM DRUGSCONFERENCE / MEXICO 
• 2002: CONFERENCE ON THE REGIONAL MARITIME LAWENFORCEMENT 

AGREEMENT IN THE WIDER CARIBBEAN / ARUBA 
• 2003: SECOND DRUGSCONTROL CONFERENCE FOR THE CARIBBEAN / CUBA 
• 2003: IDEC DRUGS CONFERENCE / PANAMA 
• 2003: ANTI-CORRUPTIE CONFERENTIE / OAS-SURINAME 
• 2004: FBI / CONACIUD TRANSNATIONAL CRIME CONFERENCE / VENEZUELA 
• 2004; IDEC DRUGS CONFERENCE / PERU 
• 2004: BIJWONEN CRIMINALITEITSBEELD ANANLYSE CONFERENTIE / 

NEDERLAND 
• 2005: IDEC DRUGS CONFERENCE / CHILI 
• 2005: INTER-AMERIKAANSE DRUGSCONFERENTIE [CICAD] IN ST. DOMINGO 
• 2005: CARICOM MINISTERS OF LEGAL AFFAIRS CONFERENCE; BARBADOS 
• 2006: 1E TRIPARTIET OVERLEG SURINAME, NEDERLANDSE ANTILLEN EN 

ARUBA OP CURACAO 
• 2006: ORGANISATOR VAN DE INTERNATIONALE DRUGSCONFERENTIE IN 

SURINAME EN 2E TRIPARTIET OVERLEG 
• SURINAME, NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA 
• 2007: 3E TRIPARTIET OVERLEG SURINAME, NEDERLANDSE ANTILLEN EN 

ARUBA OP ARUBA 
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• 2007: GASTSPREKER OP DE OAS CONFERENTIE IN JAMAICA “STRATEGIES TO 
COMBAT DRUG TRAFFICKING IN THE CARIBBEAN: THE CASE OF SURINAME” 

• 2007: THE THIERTEENTH MEETING OF THE SUB-COMMITTEE ON 
HARMONIZATION OF LAWS AND THE FOURTEENTH SPECIAL MEETING OF 
THE LEGAL AFFAIRS COMMITTEE IN ST. JOHN, ANTIGUA AND BARBUDA 

 
 
 

OP L E I D I N G E N / T R A I N I N G E N 
• 1973–1976:MULO 
• 1976–1978: ALGEMENE MIDDELBARE SCHOOL [AMS] 
• 1978–1982: NEDERLANDSE POLITIE ACADEMIE [POLITIE-INSPECTEURS 

OPLEIDING] 
• 1983: MIDDLE MANAGEMENTTRAINING / SWECON / SURINAME 
• 1985: DRUGSTRAINING / ATLANTA UNIVERSITY / BARBADOS 
• 1988: INTERNATIONAL POLICE TRAINING ON INTERNAL POLICE CONTROL / 

MESSINA / ITALY 
• 1989: DRUGSTRAINING / CICAD-RCMP / CANADA 
• 1992: TOP POLICE MANAGEMENT TRAINING / PIOV / SURINAME 
• 1993: FINANCIAL & MANAGEMENTTRAINING / UNDCP / BARBADOS 
• 1994: TRAINING MASTERPLAN DEVELOPMENT / UNDCP / BARBADOS 
• 1994: TIME MANAGEMENT TRAINING / PROMPT / SURINAME 
• 1995: LEADERSHIP TRAINING / SURALCO / SURINAME 
• 1995: PROBLEM ANALYZING TRAINING / PROMPT / SURINAME 
• 1995: ASSISTANT-PROSECUTER TRAINING / LEUSDEN / HOLLAND 

[HULP-OFFICIERSTRAINING] 
• 1996: INTERPOL TRAINING / INTERPOL / BARBADOS 
• 1996: COURSE NATIONAL AUTHORITIES FOR THE ORGANISATION FOR 

PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS / OPCW-THE HAGUE / CURACAO 
• 1997: TRAINING DIRECTORS CONFERENCE / FLETC / USA 
• 1998: RIVERINE OPERATION CONFERENCE / CAMP LEJEUNE / NORTH 

CAROLINA, USA 
• 1998: HEMISPERIC DEFENSE STUDY / NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY / USA 
• 1998: TRAINING CHEMICAL WEAPON CONVENTION / BRASIL 
• 1999: TRAINING BUSINESS CONTINUITY PLANNING BCP / SURINAME / TJON 

A HUNG-PRICE WATERHOUSE COOPERS 
• 2000: DRUGSCONTROL SEMINAR / JAPAN 
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• 2001: SEMINAR ON THE CONTROL OF THE INTERNATIONAL MOVEMENTS OF 
FIREARMS / TRININDAD AND TOBAGO 

• 2001: INTERNATIONAL FIREARMS TRAFFICKING SEMINAR / PUERTO RICO 
• 2003: TRAINING COMBATING COMPLEX CRIME IN THE 21ST 

• CENTURY / UNITED STATES OF DEPARTMENT JUSTICE / OPDAT / BARBADOS 
• 2003: ANTI-MONEY LAUNDERING SUPERVISORS TRAINING 
• SEMINAR CALP / ANTIGUA AND BARBUDA 

 
 
 

I N T E R N A T I O N A L E T R A I N I N G S P R O G R A M M A 
 

• 1993: INTERNATIONAL VISITORS TRAININGPROGRAM / UK 
• 1996: INTERNATIONAL VISITOR TRAININGSPROGRAM / UK 
• 1996: INTERNATIONAL VISITORS TRAININGSPROGRAMME REGIONAL 

POLICE OF ROTTERDAM / THE NETHERLANDS 
• 1996: TRAINING INTERNATIONAL CRIME ISSUE / INTERNATIONAL VISITOR 

TRAININGSPROGRAM / USA 
• 1999: INTERNATIONAL VISITORS PROGRAMME / JAPAN 
• 1999: INTERNATIONAL VISITORS PROGRAMME AT THE NATIONAL POLICE OF 

FRANCE / FRANCE 
• 2005: JOINT COOPERATION SURINAME-FRANKRIJK MISSIE TO FRANCE 

 
 
 

S O C I A L E O R G A N I S A T I E S 
 

President van de Rotary Club Paramaribo 
• 2005–2006 

 
Lid van de Rotary Club Paramaribo 
• 1997–2007 

• 
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In januari 2018 nam de heer Santokhi, op uitnodiging van de Indiase regering, in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van de VHP en leider van de VHP-fractie in de Nationale 
Assemblee van Suriname, deel met VHP-leden van het Parlement aan de Pravasi  

Bharatiya Divas conferentie (jaarlijkse herdenking voor erkenning van de bijdrage die de 
Indiase gemeenschap buiten India levert aan de ontwikkeling van India) en een PIO 

(personen van Indiase afkomst) conferentie voor parlementsleden met Indiase roots die 
ervaringen uitwisselen als parlementariërs. 

 
In december 2018 leidde de heer Santokhi, op uitnodiging van de Internationale Afdeling 
van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China (CPC), in zijn 
hoedanigheid van voorzitter van de VHP, een VHP-delegatie van jongeren met uiteen- 

lopende expertise en elk een prominente positie innemen binnen de partij in China. Dit 
bezoek was in de context van een bredere betrokkenheid van buitenlandse partners bij    

de duurzame ontwikkeling van Suriname. 

 
In maart 2019 hield de heer Santokhi, op uitnodiging van Transparency Institute Guyana 

Inc. (TIGI), in zijn hoedanigheid van voorzitter van de VHP, een keynote speech in 
Georgetown, Guyana, over het onderwerp ‘Bouwen’ open, veerkrachtige en duurzame 
samenlevingen; Beleid transparant maken, onze leiders en mensen verantwoordelijk 

houden. 

 
De heer Santokhi, die werd gekozen als lid van de Nationale Assemblee voor twee 
opeenvolgende termijnen, is fulltime toegewijd aan beleid en parlementaire strategieën   
in het belang van Suriname. Als leider van de politieke partij van de VHP is hij actief 

betrokken bij de vernieuwings- en veranderingsprocessen van de partij, zowel intern als 
extern, om de meerdere uitdagingen van geopolitieke en globaliseringprocessen aan te 
kunnen. 
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Bijlage 2: Lezing van 

Chandrikapersad Santokhi, 
tijdens het jaarlijkse diner van 
Transparency Institute Guyana Inc. 

 
In maart 2019 is de heer Santokhi, op uitnodiging van Transparency Institute Guyana 
Incorporation (TIGI) – een onderdeel van Transparency Institute, een organisatie die  

zich inzet voor de wereldwijde bestrijding van corruptie –  afgereisd naar Guyana voor   

een keynote presentatie over de bestrijding van corruptie en goed gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen middels open, transparante en verantwoordelijke samenlevingen met 
gespecialiseerde en onafhankelijke instituten. 

 
De lezing die Chan gaf kunt u hier lezen. 
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Vooruitstrevende Hervormings Partij 

Progressive Reform Party 

(est. 1949) 
 

Keynote Address 

at Annual Dinner 
Transparency Institute Guyana Inc. 

by 

Chandrikapersad Santokhi 
Chairman VHP 

 
Building open, resilient and sustainable societies 

Making policies transparent, holding our leaders and people accountable 
 
 
 

Saturday 23 March 2020 
Pegasus Hotel – Savannah Suite – 19:00 hrs. 

Georgetown – Cooperative Republic of Guyana 

 
Mr. Chairman, 
Members of the Board of Transparency Institute of Guyana, 
Members of the Diplomatic Community, 

Distinguished guests, 
Members of the media, 
Ladies and Gentlemen, 

 
Good evening, 
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Introduction 
 

It is a great honor and privilege for me to stand for you today. To address you on a topic, 
which is of extreme importance to all of us. 

 
In whatever role in our personal and public life, in whatever capacity or function in 
society, integrity, transparency and accountability are essential elements to foster a 

peaceful and orderly life. 

 
It goes to the heart of the social values we carry, our upbringing, our sense of 
responsibility and solidarity. Without these values and norms, ladies and gentlemen, we 

cannot build an open, just and sustainable society. 

 
This is not only the responsibility of politicians, government leaders or policy makers. It   
is the obligation of each of us, individually and collectively. The social fabric of our 

societies is the sum results of our actions and even non-actions. 

 
Throughout my life and my career as a public servant, and now as a political leader, I   
have lived by these principles and values, which have been rooted in my being and my 

actions infused by the norms and values my parents taught me. 

 
Of equal importance is the discipline I have acquired as a former Commissioner of Police 
in Suriname and subsequently as Minister of Justice and Police in being consistent, of 

good judgement and fair. 

 
Throughout these years I have learned that who you are, what you represent and what   

you do, is fundamentally driven by three driving forces: 

 
First and foremost: your own norms and values, instilled in you by your upbringing and 
education, which inspire your vision, aspirations and actions. I think especially of my 
mother who instilled in me and my siblings the core values of honesty, decency, 

responsibility, caring for others and giving back to society. Norms and values that still 
guide me in both my personal and professional life. 
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Secondly: The history and legacy you inherit in public service from former leaders as well 
as the inspiration from international leaders who have changed the world in no uncertain 
terms, like Mahatma Gandhi, Martin Luther King and Nelson Mandela; 

 
And thirdly: The realities of the society we belong to, in terms of its history, ethnic 
plurality, cultural and religious diversity, state of democracy, the type of governance and 

economy, and the respect for the rule of law. 

 
I therefore want to thank the Chair and Board of the Transparency Institute  of Guyana  
for extending this invitation to me. It provides me an opportunity to share my thoughts   
on such an important matter with this distinguished audience of community leaders, 

political leaders and captains of industry. 

 
You have afforded me the opportunity to share with you some fundamental aspects of the 
new leadership vision of the Progressive Reform Party in Surinamese politics. 

 
The VHP was established seventy years ago by Suriname’s legendary leader, Jagernath 
Lachmon, a leader with strong commitment to moral values, equality and democratic 

principles. 

 
As Chairman of this old, but new in thinking, political organization, the innovative thrust 
of what we call the Orange Movement is to create a better, a more just and sustainable 

society with opportunities for all. 

 
Providing opportunities and progress for all in our countries, must be, in my view, done 
independently of ethnicity, religious background, cultural heritage or geographical 

location. The Orange Movement aims to provide a fair and good life for all, based on the 
values and norms I have mentioned in the beginning. 

 
 

Foundation for peace and growth 
 
Before I continue outlining my vision for development and management of the affairs of 
the State, allow me to provide you some background about the VHP. The VHP was 
established in the nineteen forties, in a period of political awakening in Suriname. It was 

also a time of decolonization with aspirations for independence following the Second 
World War. 
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Ladies and gentlemen, I  believe that the political leaders at that time – at the beginning  
of the political emancipation process in the 20th century – understood very well that 
creating a stable and peaceful society required unity, understanding and acceptance of 

each other. 

 
The reality of ethnic plurality, geographical division and cultural diversity must be seen   

as a richness, rather than a dividing factor, upon which a peaceful society needs to be  
built. But this requires responsible leadership and trust. 

 
We are eternally grateful that the two political leaders representing the two largest ethnic 

groups then, recognized the need to cooperate in practical ways. 

 
They recognized that to foster peace, slowly fostering  trust,  tolerance,  understanding, 
and acceptance were critical. This resulted in what we know today through the constructs 

of peaceful co-existence, politics of brotherhood and of unity in diversity. 

 
This has definitively led to a more stable, predictable and peaceful society. This is the 
foundation upon which we, as new leaders, need to build a society, that can  utilize  

human, natural and financial resources effectively to create a growth and knowledge 
economy. 

 
Regretfully, this process was interrupted in the nineteen eighties in a forceful way. That 
circumstance has created dynamics which today we need to bridge as well. Today we   
need to embed respect for the principles of democracy, rule of law and human rights in 

even stronger terms. 

 
 

Current realities 
 

Friends, I believe that I do not exaggerate when I state that our countries, small, 

vulnerable, still fully involved in development issues as we are, face enormous social and 
economic challenges. 

 
At this historic junction we have limited options, with a choice of utilizing our human, 

cultural and natural wealth in a constructive manner to lay the foundation for long term 
and sustainable growth. 
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Or we can opt for business as usual to further marginalize our societies, our economies 
and our countries in a globalized world. In an ever more complex and complicated global 
world, the second is not an option for the VHP. 

 
Both of our countries have enormous natural resources, fertile agricultural land, pristine 
forests, mineral resources and most currently, oil and gas, within the boundaries of our 

nations. And while both our countries have been blessed with enormous natural  
resources, we have not developed the required capacity to manage these resources. At    
the same time we are expected to enter in seemingly equal level negotiations with 

multinationals to negotiate the most beneficial contracts. We all know that this is not our 
current reality. 

 
The discussion on wealth generation in our countries quickly  and primarily focuses on  
the prudent, controlled and regulated management of the revenues generated through   
the exploitation of minerals, oil and gas. And that is understandable as we stand at the 

dawn of generating enormous amounts of capital. Income that needs to be managed well 
and benefit not just a few, but all in society. 

 
I do want to say that Governments and other functional groups in our societies need to 
engage in another discussion as well. 

 
That is the discussion on how we manage our endowed natural resources in a responsible 

and sustainable manner. This will require a broad debate in society on critical choices to 
be made regarding priority setting, timelines, integrated management systems, 
contractual agreements, fiscal reforms, conservation, and environmental compensations. 

 
I make this point because the key aspect is that when we speak about natural resource 
management and with that about wealth management, it is not only about the NOW, but 

also about the FUTURE. I will leave this discussion for another time. 

 
Ladies and gentlemen, the wealth which these opportunities might produce, depends on 
prudent policymaking and extreme discipline. We have all heard of the ‘mineral curse’ or 

the “Dutch disease”, the fact that countries with an abundance of mineral resources, tend 
to fail in creating prosperity for their peoples. 
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Many countries have learned the hard way, that progress for their peoples, does not 
depend on the amount of natural resources, but in the way we govern the country, 
including those resources and the revenues generated. 

 
The most fundamental determining factor for progress, therefore, lies not in minerals,   
but in the quality of governance, regardless of the natural resources available. 

 
These need to be guided by appropriate legislation and governance structures, to manage 

these funds in a transparent and accountable manner. There must be revenue and  
contract transparency. 

 
It will require checks and balances, consistency in application and strong enforcement 

mechanisms, with roles for each segment in our societies, like the Government, the 
Parliament, the Judiciary, but also the NGO community, as well as specialized and 
independent audit and wealth management authorities. 

 
The principal objectives of these well-established legislative, governance  and  
enforcement frameworks are to secure effective, ethical and prudent management. 

 
Through these mechanisms the acquired wealth can be invested in such a manner that it 

will strengthen the foundation of our production system, our social and physical 
infrastructure. The ultimate goal being to improve meaningfully and visibly the life of the 
citizens and securing a guaranteed asset base for future generations. 

 
This is an enormous task towards the future because, now, as I stated earlier,  our  
societies lack some of the required expertise to create this effective and enforceable 

management and regulatory framework. 

 
But we do not need to re-invent the wheel, because we can learn from others. From those 
who have done well in wealth management, with transparent and accountable structures 

in place, but also from those who have failed to do so and lost opportunities to provide a 
meaningful life for several generations. 

 
So, the future looks bright, but the future will only be bright if we change course, change 
our politics and mindset, and work towards creating that citizenry we need to make 
progress in peace and stability. 
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For that, ladies and gentlemen, we will have to continue, with stronger vigor, our fight 
against injustice, discrimination, corruption, nepotism and inefficiencies in our 
governance structures. 

 
 

Structural approach 
 
Ladies and gentlemen, a peaceful, productive and tolerant society is not something we 
inherit, nor is it God-given, or created for us by others. 

 
No! Leaders in societies primarily create the face, the image and substance of our 
societies. There is an inter-play between the kind of societies we have and the kind of 
leadership such a society produces. Often, we hear the expression, the society gets the 

leadership and with that, the Government it deserves. 

 
Sometimes this is a painful reality, that has plagued not only my country, but many other 

Caribbean countries as well. Today is not the place, nor do we have the time, to  
extensively dive into why many feels that our societies and our leaders in the past and 
present have failed. In addition, to the challenges of the past we need to also anticipate  

the opportunities of the future. 

 
Today, I want to underscore that creating a resilient and tolerant society requires citizens 

who not only recognize the importance of basic norms and values, such as honesty, 
decency, solidarity, tolerance and community. It requires them to embrace these values   
in their total being. These values need to become our second nature. 

 
Only then their actions and deeds will be directed by good, civil and correct behavior. 

 

So, the first critical question is how to create such a citizenry, with the right social and 
ethical mindset to function in a society with respect for democratic values and rule of    

law, and dignity in our own behavior and towards our families, communities and the 
society as a whole? 

 
One of the most important channels to foster such a preferred social behavior and 

embedding the fundamental social norms to our young citizens from birth is the family. 
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Instilling them with basic values of respect for people and property from others, the right 
work ethos to achieve progress, to be fair and just, not treat others badly or discriminate 
are lifelong lessons to succeed. 

 
All these values will make these young Guyanese or Surinamese, good, constructive and 
contributing citizens. We will need these types of socially conscious and ethically correct 

behaving citizens to adopt rules and regulations that foster an open, transparent and 
accountable society. 

 
Just enacting laws to force this is not enough and ultimately not going to be effective. 

 

A similar approach needs to be teaching the youth while they attend the different levels   

of school and advanced education, to be conscious about their role in society, the 
responsibility towards their family, community and the nation, the importance  of  
working collaboratively, demonstrate solidarity, freedom to voice their opinion without 

sanction, fight injustice, actively fight corruption and support democratic behavior. 

 
In our school systems today, regretfully the primary focus is on factual knowledge 
generation and replication, but we do not instill in the youth and young adults’ civic 
behavior and values that will enable them to not only be productive and income 

generators, but also be socially responsible in society. 

 
Religious organizations of different denominations have a unique opportunity to 
contribute to this required social skill set and to correct behavior, where necessary. 

 
Business community organizations must educate young entrepreneurs, who we will need 
so badly, to address many of our development challenges, in ethical business norms, 
sustainable goals, and environmentally responsible production. 

 
Ultimately, the legislative authorities, especially the Parliament, will have  to  take  up 
their responsibility to propose broadly consulted transparency and access to information 
bills, enact them and see to consistent enforcement, with the right checks and balances 

embedded in these laws. 

 
This regulatory framework is required to avoid that it becomes a free for all. And again,  

we can take a good look at the experiences elsewhere in the world, countries and 
international organizations, and adopt what is applicable in our own realities. 
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Short term priorities and actions 
 
In all the mentioned channels, strong public outreach programs to promote good 
behavior, adopt the right social norms and values, support transparency and account- 
ability will be required by Government agencies and specialized NGO’S. 

 
Utilizing the enormous potential of information technology, the different social media 
platforms, etc. will be necessary to reach the youth and achieve measurable results. 

 
The “traditional” media and journalists play in my view a critical role in this regard and 
must also take up their responsibility in terms of educating the population at large, be a 

“watch dog” and promote transparency. 

 
The initial priority must be to focus on the persons who will be intimately involved in the 
process of setting up the required management systems, regulatory and enforcement 

frameworks. These authorities and officials will need to be trained quickly, adequately  
and given the space to draft the necessary policies and regulations. 

 
In the short term, every action towards transparency and national wealth management 
will require as well broad consultation, communication and information sharing with 
especially the business community and specialized support groups, like lawyer’s 

associations and accountancy organizations. 

 
Especially strengthening our legal capacity to negotiate with the right expertise, 
understanding the complexities of corporate governance and legal obligations, fiscal and 

contractual obligations. 

 
All with the aim to make sure that the country negotiates the best deal, not only in terms  

of the finances, but equally to secure local capacity building and local content in the 
business, secure fair and appropriate compensation for external consequences, as well as 
setting clear goals regarding corporate social responsibility. 

 
From the Government and the Parliament, it will be expected that as a priority initial,   
well balanced legislation is presented to provide the legal framework for  open, 

transparent and accountable actions. 
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Enforcement and checks and balances 
 

Ladies and Gentlemen, as a former Commissioner of Police and Minister of Justice and 
Police, I know firsthand how important enforcement of the law is if you want to achieve 
the results the law intended to have. 

 
Often, the enforcement part of the process is undervalued and underestimated. 

 

When it comes to transparency and accountability, following through in terms of 
implementation and execution with right checks and balances is most critical. So here 
again, another critical question: how do we achieve this? 

 
It’s maybe cliché, but mobilizing extensive political support and will is critical of any 
action to be successful. If there is no political will, not much can happen. 

 
This is one of the most difficult needs, because it requires alignment and alignment 
requires understanding and sharing of vision. In short there will be need for a mind-set 

change to achieve the broad political support going forward. 

 
In my view, developing balanced and well consulted laws based on realistic assumptions  
is the next step. We can enact the most ideal legislation but in practice we cannot enforce, 

simply because we do not have the expertise or capacity to achieve the set goals. 

 
Once we have these laws in place, concurrently, institutions that are involved in the 
execution and enforcement need to be strengthened. These include, the Public 

Prosecutions office, police departments, audit institutions, financial  and  criminal  
forensic services, parliamentary oversight committees and banking oversight agencies. 

 
Updating and enacting subsequent legislation to facilitate the execution and enforcement 
will also be required. Many of our laws date from the colonial period and therefore are  
not aligned with current international and national practices. 

 
I strongly believe that when it comes to national wealth management schemes and 
systems, the management should be assigned to  independent  authorities  or 
commissions. This will, in itself, add to transparency and accountability goals, but also 

prevent abuse. 
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Appropriate and regular reporting on assets and utilization must be a critical part of    
open and transparent communication to the wider society. 

 
In the end, ladies and gentlemen, the wealth generated out of natural resources is not the 

property of any particular political party or government. 

 
The wealth belongs to the people who should benefit from these resources directly and 
indirectly through effective, transparent and accountable management by Government 
and the assigned independent authorities. 

 
They must not only see the wealth coming in, but they must also feel it in their pockets  
and in a positive impact on their life. 

 
 

Closing 
 
Ladies and gentlemen, I could have started this key note address with a negative 

perspective by recalling that when it comes to the Corruption Perception Index2 our two 
countries and the sub-region is not doing so well. 

 
In 2018 Suriname was on 43rd position, Guyana on position 37 and Trinidad and Tobago 

on place 41 out of 180 countries surveyed. While a lot of progress has been made over the 
past decades the perception of our countries being corrupt is still there. 

 
The reason I did not take that approach is simply because I prefer a positive approach 
where we can discuss solutions and consider opportunities. I recognize as well that the 
Corruption Perception Index is just a snapshot and more an indicative figure, which we 
need to take seriously. 

 
Apart from taking the structural approach to create a more responsible and accountable 
society, one way to create a better perception is to address the realities in our governance 

framework and political behavior that obstruct development and growth. 

2 Since its inception in 1995, the Corruption Perceptions Index, Transparency International’s flagship research 
product, has become the leading global indicator of public sector corruption. The index offers an annual 
snapshot of the relative degree of corruption by ranking countries and territories from all over the globe. In 
2012, Transparency International revised the methodology used to construct the index to allow for comparison 
of scores from one year to the next. The 2018 CPI draws on 13 surveys and expert assessments to measure 
public sector corruption in 180 countries and territories, giving each a score from zero (highly corrupt) to 100 
(very clean). 
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Ladies and gentlemen, this evening I have tried to share with you my views on how we   
can foster open, transparent and accountable societies, to the greater benefit of  the  
people today and those who will come after us. 

 
My worldview is one of peace, unity and equality. I hope that the views I have shared with 
you will resonate and illustrate why I believe that political leaders and political 

organizations need to change course in terms of their role and responsibility towards 
society. 

 
This will require all of us to think about what kind of society we want to create for which 

we need to start today with developing policies and programs. 

 
I have indicated that to respond to the immediate needs, short term priorities need to be 
established in terms of building capacity in many areas. 

 
The most critical part, however, will be exercising discipline in the process of 

implementation and enforcement of the applicable legislation, and maintain high levels   
of transparency and accountability. 

 
And, while Governments and politicians, policy makers, the  Parliament  and  the 

Judiciary have a principal role and responsibility in developing the framework, the 
execution of it and the consistent enforcement, is a responsibility of ALL in society. 

 
I thank you. 
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