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 Sardjoe bij de kranslegging bij standbeeld Mr Lachmon 
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Ramdien Sardjoe: ‘ verbroedering leidt tot behoud van de vrede en het op 
gang brengen van ontwikkeling ‘(foto) 

Bianca Bourne 
Laten wij op deze bijzondere dag , de Internationale Dag van de Vrede , ook 
denken aan de principes van de verbroederingspolitiek , waarvoor wijlen 
Lachmon streed en die in stand houden , want verbroedering leidt tot het 
behoud van de vrede en tot het op gang brengen van de algehele ontwikkeling 
van ons land , waren de woorden van de vice-president van Suriname , Ramdien 
Sardjoe, bij de kranslegging gisteren bij het standbeeld van Jagernath Lachmon. 

  
 De VHP wordt gediend door beginselen van Mahatma Gandhi 

Times 
3 okt 2005 

‘ De VHP wordt gediend door beginselen van Mahatma Gandhi ‘ 
Dat zijn de woorden van vice-president Ramdien Sardjoe.Zondag heeft er een 
kranslegging plaatsgevonden bij het standbeeld van Mahatma Gandhi aan de 
Knuffelsgracht in verband met de geboortedag van Gandhi op 2 oktober 1869. 

 

  

  
 Sterfdag van wijlen Mr.Jaggernath Lachmon herdacht 

 
19 oktober 
2005 

Het was gister precies vier jaren terug dat de nestor van de 
verbroederingspolitiek, wijlen Mr.Jagernath Lachmon, het tijdelijke met het 
eeuwige heeft verwisseld. Mahinder Rathipal, assembleelid en partijsecretaris 
van de VHP zei dat personen die in de schaduw hebben gelopen van wijlen 
Lachmon een begrip geworden zijn in de Surinaamse samenleving. De vice-
president van ons land tevens de voorzitter van de VHP, Ramdien Sardjoe, is een 
perfect voorbeeld daarvan. 
Asha Bhagwat  

 
  

 Ramdien Sardjoe bij het 57 jarig bestaan van de VHP 

 

DBS 

17 jan 2006 

 

1. Ramdien Sardjoe: ‘Laat de hele wereld het voorbeeld nemen van de VHP’ 
Vice- president tevens de voorzitter van de VHP ,Ramdien Sardjoe ,heeft samen 
met de secretaris van het hoofdbestuur van de NPS gisteren ,een krans gelegd bij 
het standbeeld van wijlen Jagernath Lachmon in verband met het 57 –jarig 
bestaan van de VHP.De vp legde in zijn toespraak de nadruk op dat de ideologie 
Vrede ,Verbroedering en Vooruitgang niet slechts door wijlen voorzitter  
Lachmon is gepresenteerd ,maar dat hij ook inhoud hieraan heeft gegeven. 
Asha Bhagwat    

  

 Massale opkomst op VHP-herdenking      Sardjoe ontvangt poste 
06/06/2008 

 

Paramaribo - Op de vooravond van de officiële herdenkingsdag van de Hindostaanse 

Immigratie op 5 juli, organiseerde de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) 

een show op het terrein van stichting De Olifant, met Kries Ramkhelawan als 

voornaamste optredende artiest. 
 

 De opkomst voor deze feestelijke herdenkingsactiviteit in het kader van 135 jaar 

Hindostaanse Immigratie was enorm. Tal van hoogwaardigheidsbekleders genoten met 

duizenden andere aanwezigen van zang, dans en muziek. Van 19.30 uur tot 23.00 uur 



verzorgden Ramkhelawan en vele andere artiesten een gevarieerde en kwalitatieve show 

waarin dans, muziek en zang centraal stonden. De reacties van het publiek waren unaniem 

positief. Vele hoogwaardigheidsbekleders, onder wie verschillende ministers en president 

Ronald Venetiaan, genoten mee van de optredens. Het programma werd samengesteld en 

verzorgd door de stichting Saathi en de VHP. 

    

Niet alleen de Hindostaanse gemeenschap was vertegenwoordigd op het herdenkingsfeest 

van de VHP. Alle culturen waren welkom. “We wilden met deze activiteit iedereen 

aanspreken. We leven in een multiculturele samenleving en dat moet ook te zien zijn op 

deze herdenkingen”, vertelt Kisoor Kalpoe, medewerker bij de show en verantwoordelijke 

voor de catering. “Het spreekt voor zich dat we uiterst tevreden zijn met de grote opkomst 

van het publiek.” 

    

De herdenkingsactiviteit van de VHP viel op de vooravond van de officiële 

herdenkingsdag van 135 jaar Hindostaanse Immigratie, die gisteren uitgebreid werd 

gevierd op het Onafhankelijkheidsplein. De opkomst op woensdagavond deed alvast het 

beste vermoeden voor de activiteiten op donderdag.-.  

 
  

 Sardjoe ontvangt poster familierelaties 

13/06/2008 Paramaribo - Vicepresident (vp) Ramdien Sardjoe heeft gistermorgen op zijn kabinet een 
poster over hindostaanse familierelaties uit handen van Benjamin Mitrasingh ontvangen. 
 
Op de poster staan de familierelaties vermeld in het Nederlands, Sarnami en Urdu. De poster is 
een cultuureducatieproject van de Stichting Hindostaanse Immigratie in verband met de 135ste 
gedenkdag.  
 
Bij de overhandiging deed Mitrasingh een beroep op de vp om via het ministerie van Onderwijs 
en Volksontwikkeling alle scholen een exemplaar van de poster te doen toekomen. Sardjoe 
heeft toegezegd dat  te zullen doen. Het is volgens hem belangrijk dat de samenleving de 
verbanden begrijpt omdat, anders dan in andere culturen, bij de hindostanen voor familierelaties 
specifieke benamingen gelden.- 

 
Ben Mitrasingh heeft gisteren de poster over hindostaanse familierelaties overhandigd aan 
vicepresident Ram Sardjoe.- 
Fotocollectie kabinet vicepresident 

  

  



 VHP- voorzitter informeert structuren Nickerie 

  

 VHP had druk bezochte feestvergadering  

DBS 

18 jan 2006 

 

De VHP had maandagavond in haar partijcentrum De Olifant een druk bezochte 
feestvergadering ondanks het slecht weer. Alle coalitievoorzitters brachten een 
korte felicitatieboodschap aan de jarige partijvoorzitter Ram Sardjoe sprak over 
de geschiedenis van de partij , de wijze lessen die voorzitter Jagernath Lachmon 
heeft achtergelaten en memoreerde de verworvenheden van de partij. 

  

 Tweede VHP- lezing 

DBS 

4 feb 2006 

 

Gisteren heeft de tweede lezing plaatsgehad van de VHP- lezingencyclus.Drs. 
R.Adhin ,hoofd van de Studiedienst van de Centrale Bank van Suriname ,had het 
over de macro- economische en monetaire ontwikkelingen ,terwijl de directeur 
van de Hakrinbank ,Jim Bousaid ,sprak over de economische vooruitzichten voor 
Suriname. 
 

 
  

 Maurits Hassankhan bij VHP seminar:  

  "Etnocentrisme in de politiek is geen schande" 

 door Isaak Poetisi   / 26/05/2008 

 
DWT 
26/05/2008 

Paramaribo - “Het is geen schande om mensen te mobiliseren op basis van etniciteit in de 
politiek." 
 
Deze stelling poneerde Maurits Hassankhan als inleider tijdens een seminar van het 
wetenschappelijk bureau van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in het partijgebouw 
De Olifant. Het thema was 'De immigratie van de Hindostanen en de ontwikkeling van de 
Surinaamse samenleving'. Hassankhan zei in zijn inleiding, over de politieke ontwikkeling van 
Suriname, dat de partij haar deuren sinds 1967 heeft opengesteld voor andere 
bevolkingsgroepen. Het is volgens hem niet juist dat op etnische basis gestoelde partijen geen 
ideologie hebben.  
 
Daarbij verwijst hij naar partijen, die zeggen dat ze niet op etnische basis gestoeld zijn, maar dat 
wel doen blijken in de samenstelling van hun partijbestuur. Volgens Hassankhan is deze manier 
van politiekvoering overgenomen van het voormalige moederland Holland, waar er sprake is van 
verzuiling van politieke partijen op religieuze basis. Wijlen VHP-voorzitter Jagernath Lachman 
koos voor een consensusmodel, via zijn verbroederingspolitiek.  
 
Zijn gedachte was dat het in Suriname onmogelijk is een regering te formeren zonder de twee 
belangrijkste bevolkingsgroepen, de creolen en de hindostanen. Dit consensusmodel vereist, 
tegen de achtergrond van de maatschappelijke realiteit, wel tijd en geduld, waarbij rekening 
wordt gehouden met tegenover elkaar liggende belangen in een multi-culturele samenleving. 
“De huidige leiders die nu aan de macht zijn zijn daarvan overtuigd”, zegt Hassankhan. 
Verwijten van besluiteloosheid aan het adres van de regering-Venetiaan vindt hij daarom 
misplaatst, omdat er eerder gefocust moet worden op langetermijndoelen. Door het samengaan 
van Lachman en Johan Adolf Pengel in 1958 is de VHP voor het eerst in een regering gekomen.  
 
 VHP-leider Ramdin Sardjoe sloot zich in zijn inleiding over de plaats van de VHP in het politiek 
bestel volkomen achter de stelling van Hassankhan. Hij stelt dat de verworvenheden tot nog toe 
nooit bereikt zouden zijn zonder samenwerking met anderen. Als verworvenheden somde hij 
onder meer op: het verkrijgen van het algemeen kiesrecht, stemrecht voor de vrouw, de in 1952 
ingediende motie voor de uitroeping van 1 juli, Emancipatiedag, tot een nationale vrije dag. In 
navolging van de verbroederingspolitiek heeft Sardjoe het principe van 'Shanti-politiek' in 2001 
geïntroduceerd. De kerngedachte daarbij is vrede en veiligheid voor de burger te 
bewerkstelligen door dialoog en consensus in conflictsituaties.-. 

  

 Coalitieruzie verplaatst naar Haags slagveld  



  

 De VHP is vrijdag van start gegaan met een lezingencyclus 

   

1. DBS 

2.  30 jan 2006 

 
2. 30 januari 

2006            
VHP- 
lezing 

 

De VHP is vrijdag van start gegaan met een lezingencyclus voor het verrijken van 
de kennis en het verdiepen van het inzicht over onze economische ,monetaire en 
maatschappelijke vraagstukken.Het thema is: ‘Suriname in perspectief.De 
inleiders zijn Manorma Soeknandan ,ambassadeur in Guyana ,Wanya Illes ,CSME- 
Focal Point op het ministerie van HI ,Drs.R.Adhin ,hoofd van de Studiedienst van 
de Centrale Bank ,Drs.Jim Boussaid ,directeur van de Hakrinbank ,R.Dwarkasing 
,psychiater ,K.Mathoera ,commissaris van Politie ,L.Lewis ,psycholoog ,minister 
van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi en de voorzitter van de VHP 
,Ram Sardjoe. 

  

 VHP- voorzitter informeert structuren Nickerie   

 Een nestor in de politiek 

Times 

10 okt 2005 

 

Een nestor in de politiek en een leider van formaat(foto) 
Dit is de beschrijving die aan de VP en VHP-voorzitter Ramdien Sardjoe wordt 
gegeven door zijn politieke vriend en VHP-bestuurslid Mahinder Rathipal op de 
70ste verjaardag van de VP op 10 oktober 2005. 

 
  

 
 


