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Aan de voorzitter van het  
Comité ‘Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’  
De heer J. Jeroe 
Per email 
 
Betreft: reactie op antwoord d.d. 5 april 2016 
 
Datum: 8 april 2016 
 
Geachte heer Jeroe, 
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw schrijven. 
Hartelijk dank daarvoor, ook voor de uitleg betreffende de beweegredenen van uw Comite om 30 juni 
als datum voor bezinning en verzoening te kiezen. Zoals we hebben begrepen om in 
gemeenschapsverband in het binnenland, vrede en rust te bewerkstelligen. We kunnen niet anders 
doen dan respect in uw richting en de gemeenschappen uitspreken. Uw uitleg over de herkomst van 
het (nieuwe) Idee om ‘landelijk’ te gaan is ons ook helder. We vinden uw oorspronkelijk doel toch 
verschillen van het (nieuwe) Idee voor de instelling van een Nationale Dag van Rouw op 30 juni met 
een link naar de ‘Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’. Met uw eerste reactie vinden we 
dat we dichter tot elkaar (kunnen) komen. Hoewel onze bezorgdheid nog niet is weggenomen hoopt 
het LPS dan ook dat u ook bent gaan inzien dat de koppeling van de twee zaken op twee 
aaneengesloten data: de ‘Nationale Dag van Rouw Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’ 
op 30 juni en de herdenking van de slavernij op 1 juli, geen recht doet aan de beide geschiedenissen.  
 
Uw reactie geeft verder nog aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. 
In de aanhef schrijft U het volgende: Naar aanleiding van uw brief dd. 2 april 2016 en de publiciteit die u 

daarna heeft gezocht zoals vermeld in <A target=_blank href=”http://www.dwtonline.com/laatste-

nieuws/2016/04/03/platform-slavernijverleden-furieus-op-comite-jeroe/”>De Ware Tijd van 3 april</A>. 

In de brief die wij u hebben gezonden heeft u kunnen lezen dat die ook naar meerdere personen en 
organisaties ter kennisneming is gezonden. De informatie heeft vervolgens vertaalslag gekregen in 
verschillende media en vormen. Ook op facebooken.  
 
U schrijft: 
“….We beseffen dat het leed van Surinamers niet begonnen is sinds 1975, maar reeds bij de start van 

het kolonialisme, zowel vóór de introductie van slavernij als na de afschaffing daarvan. De 

Inheemsen, de tot slaafgemaakte Afrikanen en de Aziatische dwangarbeiders hebben heel veel 

geleden. Dat leed moeten we met elkaar verbinden om samen verder te kunnen gaan. Omdat dit leed 

gedurende verschillende momenten van het jaar heeft plaatsgevonden, hebben we 30 juni gekozen als 

het midden van het jaar om ze te gedenken…”. 

Uit deze uitleg blijkt des te meer hoe belangrijk het is om in overleg te treden met onder andere de 
leiding van de Reparation Commissie Suriname, Drs. Armand Zunder, u ongetwijfeld bekend. Maar ook 
met de vele andere relevante organisaties in Suriname die leidend zijn in de herdenkingsactiviteiten 
rond 1 juli elk jaar. Zonder betuttelend te willen zijn: als u van oordeel bent dat het ‘leed’ nog niet met 
elkaar is verbonden in herdenkingsactiviteiten om verder te kunnen gaan, dan is samenspraak de 
juiste weg. Overigens: het gaat niet alleen om leed en rouwen maar ook om Voorspoed en 
Vooruitgang. Het tienpunten Reparation Plan Suriname heeft vooral het karakter van Voorspoed. Het 
VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst geeft ook richtlijnen ten behoeve van de 
ontwikkeling van een Nationaal Actieplan dat gericht is op Voorspoed. 
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Het is ons bekend dat naast de data 30juni/1 juli ook allerlei andere data zijn waarop geschiedenissen 
van specifieke bevolkingsgroepen op nationaal niveau worden herdacht in Suriname. Oktober is ook 
zo een maand. In deze maand zijn er specifieke data waarop de Inheemse (oorspronkelijke bewoners 
van Suriname) en de in traditioneel gemeenschap levende Afrikaanse Surinaamse bevolkingsgroepen 
hun specifieke ‘geschiedenissen’ op nationaal niveau herdenken en beleven.  
 
Mijnheer Jeroe 
Wij vinden dat wij genoeg hebben gezegd en gemotiveerd over deze aangelegenheid. We laten het nu 
over aan u en uw Comite over om in overleg te treden met de organisaties in Suriname en naar bevind 
van zaken te handelen. 
 
Wij wensen u veel wijsheid toe. 
 
Vriendelijke groet 
Hoogachtend 
Namens het bestuur  
Mw. Dr. Barryl A. Biekman 
Voorzitter  
 
Afschrift aan: 
Dhr. H. Herrenberg (voorzitter Commissie Nationale Dagen) 
Drs. A. Zunder (Reparation Commissie Suriname) 
Dir. Ministerie van Buitenlandse Zaken (Suriname), H.MacDonald 
Dhr. Dew Baboeram/Sandew Hira 
Innercircle 
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