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Ik feliciteer nu reeds, aan het begin Suriname met 150 jaar volksvertegenwoordiging in 

Suriname. Het feit dat er een volksvertegenwoordiging is en dat we vredig hier in deze zaal 

kunnen zitten om met elkaar deze dag te gedenken is namelijk op zich een grote felicitatie waard. 

We gedenken die landen die nu niet alleen in financiële crisis zitten, maar verscheurd worden 

door zinloos geweld. We voelen mee en betuigen medeleven met de parlementen die vandaag 

niet bij elkaar kunnen komen, omdat hun land uit elkaar ligt en wordt verscheurd door geweld. 

We zijn dankbaar voor deze dag die we in vrede met elkaar mogen doorbrengen en in vrijheid 

om onze mening te uiten. Daarom mijn felicitaties aan Suriname met deze dag. Dat we in vrede 

door mogen leven. 

Begonnen als de belangenbehartiging van een kleine groep in de koloniale samenleving, heeft 

het parlement zich, mede door het huidig kiesstelsel, ontwikkeld van Koloniale Staten tot De 

Nationale Assemblée, waarin Surinamers van alle groepen en alle delen van het land 

vertegenwoordigd zijn. Vandaag is het ook duidelijk dat ook de vrouwen nu via onze 

volksvertegenwoordiging veel meer meedoen, meedenken en meebeslissen. Er is wat dit betreft 

zonder wettelijke dwang, goede vooruitgang geboekt. Hoewel op dit stuk zeker nog ruimte is 

voor verdere groei naar evenwicht, zien we dat Suriname nu in haar volle diversiteit terug te 

vinden is in DNA. Ik feliciteer speciaal alle politieke partijen met deze laatste mijlpaal. 

De volksvertegenwoordiging die op 8 mei 1866 haar werk begon in een koloniale maatschappij 

waarin de slavernij net op papier was afgeschaft, kan terugkijkend worden gezien als slechts een 

eerste aanzet, de embryonale fase van een instituut waarvoor duidelijke richtlijnen zijn neergezet 

in de Grondwet van 1987 van de nu soevereine Staat Suriname. Een Staat waarin de hoogste 

macht bij het Volk ligt, voor de uitoefening daarvan vertegenwoordigd door De Nationale 

Assemblée van Suriname die de soevereine wil van de natie tot uitdrukking brengt en die daarom 

het hoogste orgaan is van de Staat. 

De Nationale Assemblée vandaag is dus niet meer te vergelijken met wat in 1866 begon als De 

Koloniale Staten van Suriname, verder ging als De Staten van Suriname en daarna Het Parlement 

van Suriname. Met vallen en opstaan, door momenten van grote veranderingen in de 

staatkundige positie en de interne organisatie van Suriname van kolonie en rijksdeel tot 

onafhankelijke Staat, heeft de volksvertegenwoordiging zich steeds verder ontwikkeld.  



  

Na een totale opschorting in de werking van het parlement gedurende enige tijd in de jaren 80 

werd na een fase waarin vertegenwoordigers van de functionele groepen in Suriname werden 

benoemd in de Assemblée die ook de Grondwet voorbereidde, werd bij Referendum via aanname 

van de Grondwet, door het Volk van Suriname De Nationale Assemblée ingesteld met een 

geheel nieuwe visie op het instituut van de volksvertegenwoordiging en de wijze waarop dit 

instituut moet functioneren. 

Hierdoor zijn de positie, de verantwoordelijkheden en de taken van de volksvertegenwoordiging 

zodanig gewijzigd, dat ook de aard en de omvang van de werkzaamheden van zowel de leden als 

het instituut als geheel, kwalitatief en kwantitatief moesten veranderen. Dit proces begon na 

1987 en is in 2010 door een unaniem besluit van De Nationale Assemblée in een proces van 

versnelling gekomen.  

De Nationale Assemblée van vandaag, 150 jaar na het begin van een volksvertegenwoordiging in 

Suriname, is nog niet wat de Grondwet zegt dat het moet zijn, maar we zijn duidelijk op weg. De 

wil om de aspiraties van het volk steeds meer te weerspiegelen, de opgelegde taken steeds beter 

te volbrengen en in samenhang met de andere machten te werken aan de in de Grondwet gegeven 

plichten is voor het eerst in 2011 door DNA formeel tot uitdrukking gebracht, door aan een 

traject van verbetering te beginnen in samenwerking met nationale en internationale partners. Er 

zijn successen geboekt. Er is nog veel dat verbetering behoeft, maar de stappen die zijn gezet 

door de totale Nationale Assemblée om te komen tot zelfevaluatie markeren een keerpunt. De 

aanvang van het proces om steeds beter invulling te geven aan de in de Grondwet tot uitdrukking 

gebrachte visie over de functie en de plaats van DNA in de politiek bestuurlijke organisatie van 

Suriname als Staat geeft hoop voor de toekomst.  

We herdenken 150 jaar Volksvertegenwoordiging weer eens op een moment dat de Natie voor 

grote uitdagingen staat. Dit is niet voor het eerst. Van wereldoorlogen tot nationale turbulente 

momenten hebben we gekend op de hoogtijdagen gedurende deze anderhalve eeuw. De 

geschiedenis van Suriname is niet vreedzaam. We hebben vele momenten van geweld 

meegemaakt, vanaf de koloniale periode, we herinneren ons de vrijheidsstrijders waaronder de 

Kom, Doedel en Abaisa en de slachtoffers die werden gemaakt in de jaren tachtig. Er is veel dat 

moet worden verwerkt en het is goed om ons te bezinnen op deze wereldwijde en lokale 

gebeurtenissen die grote invloed hebben gehad op onze samenleving en ook ons parlement. We 

moeten ons bezinnen op die gebeurtenissen om eruit te leren. 

  



Vandaag bevinden zowel de wereld als Suriname zich in een periode die zowel financieel als 

politiek turbulent genoemd kan worden en ons leven op aarde nu zichtbaar wordt bedreigd door 

ons eigen handelen. De internationale crises op diverse gebieden hebben hun onvermijdelijke 

weerslag op onze samenleving en de effecten daarvan worden versterkt door onze eigen fouten 

en zwaktes die we in de decennia waarin we ons daarvan bewust zijn geworden nog niet hebben 

kunnen overwinnen. Maar in de moeilijkheden liggen de mogelijkheden, in de uitdagingen van 

vandaag liggen kansen om onze samenleving, onze economie en ons bestuur te versterken. 

 De voorwaarde voor succes is dat wij allen beseffen dat we een gezamenlijke inspanning 

daartoe zullen moeten leveren. Geen lippendienst maar daadwerkelijke inspanning voor 

samenwerking aan structurele wijziging van de manier waarop we onze economie hebben 

ingericht, de zwaktes in ons bestuur en de sociale versterking van onze samenleving, ondanks 

geschillen en verschillen van mening. We moeten beseffen dat de uitdaging er is voor de huidige 

leiders, vanuit welke politieke of zakelijke hoek ze ook opereren en dat geen leiders in Suriname 

zijn die de spreekwoordelijke eerste steen kunnen werpen. 

De Nationale Assemblée heeft in dit proces een belangrijke taak te vervullen. De discussie met 

de regering, maar vooral ook met de samenleving zijn van groot belang bij het beoordelen van 

beleid en het aandragen van oplossingen voor problemen die te groot zijn voor een regering of 

een partij. 

De controle op de uitvoering van het goedgekeurde beleid wordt belangrijker dan ooit. De marge 

voor fouten is klein. Nu na 150 jaar heeft DNA zich ontwikkeld tot een instituut met eigen 

deskundigheid, dat ook externe deskundigheid aantrekt waar nodig en dat via de nu zeer actieve 

vaste commissies in constant overleg is met regering en belangengroepen waar nodig. Wetgeving 

is van groot belang in het proces naar versterking van economie en samenleving en er zijn 

achterstanden. Vele wetten dateren uit tijden dat de Volksvertegenwoordiging nog de naam van 

Koloniale Staten droeg. 

DNA levert sinds de vorige periode steeds meer haar bijdrage in de vorm van initiatiefwetten 

over diverse belangrijke sociale- en ook economische issues. In de vorige en in deze periode zijn 

er samen meer initiatiefwetten ingediend en behandeld in DNA, dan in de hele periode daarvoor 

sinds 1987. 

Deze bijdrage zal in overleg met de regering verder moeten worden vergroot, indien we de 

achterstanden zodanig willen inlopen dat op relatief korte termijn de positieve effecten van 

verbeterde wetgeving en de mogelijkheden die dat kan scheppen voor ondernemers en burgers in 

onze samenleving voelbaar zullen zijn. Het ligt in het karakter van het instituut en de vorm van 



politieke organisatie van het land dat politieke organisaties en hun leden verschillen van inzicht 

in hoe DNA moet functioneren, waarbij de politieke oppositie in het algemeen zich vooral 

bezighoudt met het bekritiseren van de regering en soms ook het instituut van DNA zelf. Het is 

ook wat dit betreft van groot belang dat we ons bezinnen over de politiekvoering en de politieke 

praktijk in Suriname. Het samenwerken aan het functioneren van de volksvertegenwoordiging is 

de plicht van elk lid, ongeacht de politieke overtuiging. Wat goed gaat zullen we samen hebben 

gedaan. Wat verkeerd gaat zal een negatief effect hebben op ons allen. Geen enkel lid of partij 

kan zich onttrekken aan hoe het parlement functioneert. Laten we onze verantwoordelijkheid dus 

oppakken en doorgaan met het werk dat nu een stukje zwaarder is geworden. 

De toekomst 

Hoopvol als we elkaar vinden. Ik lever mijn bijdrage Suriname in 2021 sterker, minder 

afhankelijk en meer solidair te maken. Ik feliciteer de samenleving. U heeft geen volmaakte 

DNA na 150 jaar, maar wel één die bewust op weg is naar verbetering. Dank aan allen, ook 

gewezen leden die hebben meegewerkt aan wat DNA vandaag is. Bijzondere dank aan onze staf 

en medewerkers die al heel lang DNA ondersteunen en we wensen de nieuwe medewerkers die 

nu een wezenlijke bijdrage leveren aan het verder uitbouwen en verder versterken van DNA 

succes toe. Ik wens u sterkte en dat u met uw kennis DNA mag helpen versterken in het belang 

van onze natie. Ik feliciteer nogmaals Suriname met deze dag en ik vier wel 150 jaar parlement.  

 


