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Ik heet van harte welkom ; 
 

a. De President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie de heer 
Chandrikapersad Santokhi en diens echtgenote, onze first lady 
mevrouw Melissa Santhoki-Seenacherry. 

 
b. De Vice President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie, de 

heer Ronny Brunswijk en levenspartner, mevrouw Adolphine Cairo 
 

c. De President van de Co-operatieve Republiek Guyana, Zijne 
Excellentie, de heer Irfaan Ali en diens echtgenote, first lady, 
mevrouw Arya Ali.  
 

d. De Minister van Buitenlands Zaken van het Koninkrijk der 
Nederlanden, de heer Steff Blok. 
 

e. De Minister van Buitenlandse Zaken van Federale Republiek van 
Brazilie, de heer Ernesto Araujo en diens delegatie.  
 

f. Voorzitter van het Parlement van Frans-Guyana, de heer Rodolphe 
Alexandre, en diens delegatie.  
 

g. Gewezen Presidenten van de Republiek Suriname 
 

h. Leden van de Raad van Minister 
 

i. De Procureur-Generaal, Mr. Roy Baidjnath-Panday, de waarnemend 
President van het Hof van Justitie, Mr. Iwan Rasoelbaks en overige 
leden van de Rechterlijke Macht 
 

j. Leden van het Corps Diplomatique 
 

k. De Deken van de District-Commissarissen 
 

l. De Vice-voorzitter van de Nationale Assemblee, de heer 
Dewanchandrebose Sharman en overige leden van De Nationale 
Assemblee 
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m. Leden van de delegatie van de President van de Co-operatieve 
Republiek Guyana 
 

n. Overige hoogwaardigheidsbekleders en genodigden, 
 
 

Ter gelegenheid van de viering van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid 
van de Republiek Suriname, onze natie, wil ik mijn oprechte felicitaties en 
de beste wensen overbrengen aan de regering en het Surinaamse volk. 
  
Een jaardag is een heuglijk moment dat met trots gevierd mag vieren. En 
zeker een bigi jarie zoals we dat op zijn Surinaams zeggen : Sranan tap 
bigi jarie.  
 
Sranan, tide na joe dey. En alle trotse Surinamers vieren deze dag overal 
ter wereld. Ons geliefd Suriname mag 45 kaarsen uitblazen vandaag en we 
zijn trots om Surinamer te zijn. Het enige land ter wereld waar alle 
bevolkingsgroepen bij elkaar komen, het enige land ter wereld dat geen 
rassenstrijd en rassenoorlogen kent. En het enige land ter wereld waar een 
synagoge en een moskee naast elkaar staan. Saamhorigheid en harmonie 
zijn enkele kernwaarden van onze natie, die we moeten koesteren en 
bewaken.  
 
Aan dit land hebben wij Surinamers onze hart en ziel verpand, ongeacht 
waar wij vandaan komen. We zullen ons met z’n allen voor sterk moeten 
maken om de vooruitgang van onze natie als hoogste prioriteit te stellen.  
 
Jaardagen zijn niet alleen een moment van feestvieren, maar meer nog 
een moment van reflecteren en evalueren. Als natie staan we stil bij onze 
verworvenheden, onze hoogte- en dieptepunten en blikken terug op 45 jaar 
samenwerken, samen ondernemen, samen ontwikkelen, studeren, reizen, 
immigreren, emigreren, trans migreren, zingen, dansen en mooie 
herinneringen creëren.  
 
In de afgelopen 45 jaren zijn we gegroeid. En dan stellen we onszelf de 
vraag: zijn wij daadwerkelijk volwassen? Zijn we echt onafhankelijk?  
 
Het antwoord op deze vragen is afhankelijk van perceptie. De conceptie 
wordt immers gevormd door de perceptie. Echte onafhankelijkheid begint in 
ons denken, in het gevoel van daadwerkelijk zelfstandig zijn en op eigen 
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benen kunnen staan. Het gevoel van waarachtig onafhankelijk zijn zullen 
we pas ervaren, wanneer in onze geest het begrip onafhankelijkheid, vorm 
heeft gekregen en zich heeft ontwikkeld. 
 
Wanneer we ons niet laten leiden door ras sentimenten en etnische 
gelijkheid, maar door een verlangen van eenwording, zal de uitkomst een 
welkome verademing zijn.  
 
De ontwikkeling van die bewustwording, is een voortdurend proces. Een 
proces van vallen en opstaan; van fouten maken en corrigeren; van heel 
vaak bijstellen en aansturen, waar nodig die verandering aanbrengen, die 
ervoor zorgdraagt, dat het tot een goed eind komt.  
 
Eén ding is zeker: ontwikkeling is zeker geen proces van opgeven en 
terugkeren naar het ouderlijk huis. Er zullen zeker moeilijke momenten 
komen, maar kinderen leren ook na te zijn gevallen, dat op de eigen benen 
staan, de beste voldoening geeft. Onze jonge natie is nog in ontwikkeling, 
maar moet en zal die ontwikkeling op eigen kracht bewerkstelligen, met de 
eventuele ondersteuning van bondgenoten, die Suriname als volwaardige 
bondgenoot erkennen. We beseffen, dat we nog een lange weg te gaan 
hebben, maar weten dat hoe moeilijk het ook wordt, we er bovenop zullen 
komen. 
 
We vieren onze onafhankelijkheid. Onze Srefidensi. Een mooier woord 
voor onafhankelijkheid bestaat niet.   
 
Onder één vlag, de Surinaamse vlag, vieren we onze eenheid. Eenheid als 
volk, als natie. Eenheid in bestuur en eenheid in beleid. Eenheid in de 
doelen, die we stellen en met elkaar willen bereiken. Deze eenheid zal 
ervoor zorgen, dat de Surinaamse vlag steeds meer bekendheid zal 
verwerven in de wereld.  
 
Op ons rust de enorme uitdaging om de eenheid, gekoppeld aan de 
verbroederingsgedachte, de basis te laten vormen voor duurzame groei en 
ontwikkeling van ons geliefd Suriname. We bezitten niet alleen die potentie, 
maar ook die kracht om samen – ongeacht geloofsovertuiging en etnische 
komaf – dat wat in de ogen van anderen onmogelijk lijkt, mogelijk te 
maken.  
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Onze kracht als natie zit in onze diversiteit. Onze verscheidenheid. Deze 
kracht is ongeëvenaard en excentriek. Een eigenschap die wij als volk 
bezitten en moeten koesteren en zoveel mogelijk moeten uitbuiten. 
 
Er mag nimmer ruimte zijn voor polarisatie. Nu we met zoveel 
verscheidenheid leidinggeven aan ons land, is het van eminent belang, dat 
iedereen beseft, dat als we een verschil willen maken, iedereen als 
gelijkwaardig moet worden aanvaard. Als we ons samen sterk willen 
maken voor ons land, moet het verbroederingsbeginsel onze mantra zijn. 
 
Om die eenheid verder gestalte te geven dienen wij als natie ervoor te 
waken om tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker te 
maken. Het is de taak aan eenieder van ons, om te voorkomen dat 
acceptatie en tolerantie van de ander plaats maken voor verdeeldheid, 
want die zal ons verder van ons ingeslagen pad afbrengen. De juiste 
gedragsregels en etiketten zijn ons immers niet vreemd. Ik roep eenieder 
op zich aan die gedragsregels en etiketten te conformeren en elkander met 
respect te bejegenen. 
 
De bekende dichter Dobru heeft onze diversiteit uitstekend verwoord in zijn 
gedicht ‘ wan bon’. 
 
Wan sranan 
Someni wiwiri 
Someni skin 
Someni tongo 
 
Maar we zijn één volk.  
 
 
Vandaag staan we ook stil bij de internationale dag voor uitbanning van 
geweld tegen vrouwen. Alleen al het feit dat er door de Verenigde Naties 
een speciale dag voor dit thema moest worden uitgeroepen, impliceert de 
ernst van dit wereldwijd probleem. Geweld tegen vrouwen manifesteert 
zich steeds vaker als een subtiele sluipschutter in samenlevingen, 
waardoor men er vaak aan voorbijgaat.  
 
We staan daarom stil bij het leed, dat vrouwen wereldwijd wordt 
aangedaan. De wereld erkent, dat er drastische stappen ondernomen 
moeten worden, om onze vrouwen die bescherming te bieden, die ze 
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verdienen. We zullen dit moment, daarom moeten aangrijpen om ons in 
ieder geval mentaal sterker te maken, om dit fenomeen in te dammen. 
Vrouwen zijn de voornaamste spil in het proces van natievorming.  
 
Het is triest om te moeten constateren dat anno 2020 vrouwen nog steeds 
het slachtoffer worden van lichamelijke, seksuele en psychologische 
mishandeling.  
 
Dat er nog strijd geleverd moet worden voor gendergelijkheid, ondanks de 
vaak fenomenale en voortreffelijke prestaties van vrouwen in topfuncties. 
 
Fysiek zouden vrouwen het misschien niet kunnen opnemen tegen de 
man, maar in alle andere opzichten zijn vrouwen onze gelijke en verdienen 
ook als zodanig te worden behandeld. Vrouwen hebben bewezen de man 
te kunnen evenaren en vaak zelf te overtreffen.  
 
Vandaag, 25 november 2020, brengen we daarom ook een ode aan de 
vrouw, want zij is de ruggengraat die het lichaam rechthoudt en grootheden 
voortbrengt, vormt en bijstaat om hun dromen na te jagen. 
 
Kondremang, we vieren vandaag onze Staatkundige Onafhankelijkheid 
Maar moeten beseffen dat we aan het begin zijn van een nog lange strijd 
 
In de wereld staan we als uniek land op de kaart 
Deze erkenning is ons een heleboel waard 
 
In de afgelopen 45 jaar hebben we zoveel dyugu-dyugu gekend 
Waardoor sommigen, zonder omkijken, het land zijn uitgerend 
 
We zouden eigenlijk allemaal terecht moeten staan 
Voor wat we lijdzaam in samenspraak verkeerd laten gaan 
 
Als alle neuzen nu daadwerkelijk dezelfde richting opgaan 
Zijn we over niet al te lang door geen enkele mogendheid te verslaan 
 
Srananman, a winsi pe unu de, noso komopo of fa unu doro dya fu tang 
Mi e fersteri yu nanga a libimarki fu fotenti nanga feyfi yari fu wi eigi Mama 
Sranan. 


