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Gesprek met de Vice-President van de Republiek Suriname, 

de heer Ramdien Sardjoe 

 

Tekst 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

VERSLAG VAN EEN WERKBEZOEK 

De delegatie bestond uit de fractievoorzitters Van Geel (CDA), Hamer (PvdA), Rutte (VVD), 

Halsema (GroenLinks), Slob (ChristenUnie), Pechtold (D66) en Thieme (PvdD). 

Gesprek met de Vice-President van de Republiek Suriname, de heer Sardjoe 

Vice-President Sardjoe geeft aan verheugd te zijn met het bezoek van deze Nederlandse 

delegatie. Zeker in deze tijd kan men zich geen afzondering van de wereld veroorloven. De 

samenwerking met Nederland kent een extra dimensie, vanwege de gemeenschappelijke 

doelen en belangen. Hij benadrukt dat de basis voor een betere verstandhouding te maken 

heeft met intenties en gelijkwaardigheid. Op vragen van de delegatie over de 

toekomstige samenwerkingsrelatie geeft Vice-President Sardjoe aan dat dit moet worden 

gezien als een proces dat zich afspeelt in het bredere perspectief van de wereldgemeenschap. 

In de relatie heeft 300 jaar kolonisatie gespeeld met een lijdende partij en een partij die 

leiding gaf. Vervolgens kon Nederland zich ook niet aan het proces van dekolonisatie 

onttrekken. De onafhankelijkheidsverklaring in 1975 en het daarbij getekende verdrag zijn 

onderdeel van een proces. Men kan achteraf oordelen, be- en veroordelen, maar het was een 

proces. Nu een relatie opbouwen tussen twee landen is ook een proces. In de nieuwe relatie 

moeten het Nederlandse parlement en de DNA elementen vinden om een bilaterale 

overeenkomst aan te gaan. Hij prijst de delegatie voor haar keuze kennis te nemen van de 

gevoelens in Suriname en hij dringt er bij de leden op aan te kijken naar wat Suriname 

Nederland kan bieden en omgekeerd. 

Hij verhaalt dat in de afgelopen 30 jaar de verdragsmiddelen de samenwerking hebben 

overheerst en dat er nauwelijks andere verworvenheden zijn van de bilaterale relatie. Nu 

moet uitdrukkelijk gekeken worden naar wat beide landen bindt. De behoeften en 

gemeenschappelijke uitdagingen moeten worden geïdentificeerd. Hij geeft ook aan dat niet 

alleen het algemene kader moet worden geschetst, maar dat ook zou moeten worden 

gekeken of er bijzondere elementen in de relatie aan te wijzen zijn zoals historische 

verbondenheid van meer dan 300 jaar en zoals het inhoud geven aan gelijkwaardigheid. 
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Op vragen uit de delegatie over de relatie met Zuid-Amerika geeft de Vicepresident aan dat 

CARICOM en CARIFORUM belangrijk zijn, maar dat Suriname zich daarin niet wil opsluiten. 

Hij heeft de overtuiging dat Suriname bij kan dragen aan de ontwikkeling van Latijns-

Amerika. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Suriname zich ook leent voor ontwikkeling van de 

betrekkingen tussen Nederland en de Latijns-Amerikaanse landen. 

Op vragen over klimaatveranderingen antwoordt Vicepresident Sardjoe dat hij zich ervan 

bewust is dat dit probleem meer in Nederland speelt dan in Suriname. Suriname bereidt zich 

voor op de veranderende klimatologische omstandigheden. Hij benadrukt dat het klimaat een 

mondiaal probleem is waaraan men zich enerzijds aan moet passen en dat men anderzijds 

moet pogen het tij te keren. Een groot deel van de wereld heeft zich ontwikkeld zonder 

rekening te houden met de gevolgen. De reden waarom Suriname (een stipje op de wereld) 

haar bos wil sparen is verantwoordelijkheidsbesef. Hij benadrukt ook dat Suriname daarvoor 

wel steun nodig heeft van andere landen die het in andere opzichten beter hebben; er zullen 

impulsen moeten worden gegeven om te voorkomen dat bossen worden gekapt. 

Op vragen over de rol van Surinaamse Nederlanders zegt Vicepresident Sardjoe dat die 

mensen zich moeten realiseren dat ze in de Nederlandse samenleving wonen en dromen van 

Suriname, maar dat de band met Suriname blijft bestaan. Hij benadrukt dat Surinamers de 

inwoners van Suriname zijn. 
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