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REDE TER GELEGENHEID VAN 45 JAAR SREFIDENSI 

DOOR DE PRESIDENT VAN SURINAME 

Z.E. CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI 

Uitgesproken op donderdag 25 November 2020 

Onafhankelijkheidsplein, Paramaribo 

  

Geachte voorzitter en vicevoorzitter van de Nationale Assemblee, 

Leden van het Corps Diplomatique, 

Leden van hoge colleges van staat en van staatsinstellingen, 

Leden van de rechterlijke macht 

Genodigden, 

Landgenoten,  

Vrienden en families die buiten Suriname wonen 

Dames en heren, 

 

Meneer de voorzitter, net als u en ik, waren velen van ons 45 jaar 

geleden nog jong en onbevangen. Net als velen, was ik aan de 

vooravond van de onafhankelijkheid nog in spanning hoe Srefidensi-

dag zou verlopen. We waren trots, maar ook bezorgd. We hadden 

een woelige aanloop meegemaakt en het was dan ook een 

opluchting dat onze politieke leiders tot een akkoord waren gekomen 

in het belang van de natie. De feestelijkheden konden beginnen. 
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Vandaag, 45 jaar later, zijn velen van ons niet meer zo jong……maar 

nog net zo gedreven.  

45 jaar later weten we beter.  

45 jaar later staan we weer op een kruispunt, als het gaat om de 

toekomst van ons land en ons volk.  

Net als u meneer de voorzitter, net als velen van ons hier in ons 

midden, ben ik 45 jaar later beter toegerust voor de toekomst. 45 

jaar later staan we hier zelfverzekerd en vol vertrouwen; ready for 

the job!  

De generatie van toen, staat nu zelf aan het roer met de heilige 

opdracht om op dit kruispunt de juiste afslag te nemen. Om ervoor te 

zorgen dat we ons volk op het pad van welvaart brengen en ook op 

dat pad houden.  

 

Meneer de voorzitter, we vieren en herdenken deze bijzondere dag 

in de context van veel zorg. Over onze financiën, over de toekomst 

van onze banen. Zorg over de toekomst van onze kinderen. Dit alles 

in een tijd waarin we ook het dodelijke Corona-virus moeten 

bestrijden.  
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En terwijl we als regering daar dag en nacht aan werken, samen met 

uw College, samen met vele maatschappelijke organisaties, 

vakbonden, bedrijfsleven en anderen;…. terwijl we daaraan werken, 

vraag ik u te blijven focussen op de toekomst. Op hoop en 

vertrouwen, dat we dat pad naar welvaart ook met succes afleggen.  

 

Meneer de voorzitter, ik zeg dat niet zomaar. Ik zeg dat omdat ik de 

overtuiging heb dat het ons zal lukken. Omdat ik geloof in de 

veerkracht van ons volk. Omdat we ondanks alle tegenwerking en 

politieke spelletjes die er worden gespeeld, langzamerhand zien dat 

er licht schijnt aan het einde van de tunnel. 

Die hoop, dat vertrouwen, meneer de voorzitter is de boodschap die 

ik vandaag op 45 jaar Srefidensi met u deel en via u met de natie.  

We kiezen voor hoop, niet voor wanhoop;  

We kiezen voor eerlijkheid, niet voor deceptie; 

We kiezen voor democratie, niet voor dictatuur;  

We kiezen voor de toekomst en niet voor het verleden. 
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Deze coalitieregering, meneer de voorzitter, kiest voor de start van 

een nieuw tijdperk. Een tijdperk, dat gekenmerkt zal worden door 

goed bestuur én een modernisering van de Surinaamse samenleving. 

Een tijdperk waar we ons volk zullen trainen en voorbereiden voor de 

nieuwste inzichten, nieuwe technologieën als het gaat om het 

moderniseren van ons onderwijs, gezondheidszorg, toerisme, handel 

en landbouw en veeteelt. 

 

Meneer de voorzitter, sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft 

verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik 

zie een land dat met vallen en opstaan overeind is gebleven. Een land 

dat zijn eigenwaarde heeft gevonden, een land dat zijn eigen plek 

heeft verworven in de rij der naties. Met vallen en opstaan, jazeker, 

met vele crises. Maar we staan er als land. En de internationale 

reacties na 25 mei laten zien dat we weer worden gerespecteerd, dat 

we weer serieus worden genomen. 

 

Ja, het kon beter de afgelopen 45 jaar. Zeker zijn er fouten gemaakt 

en ja, in sommige opzichten hebben onze leiders gefaald. Maar 

vandaag sta ik hier om te zeggen dat we al die ervaringen kennelijk 

nodig hadden om tot inzicht te komen. Die ervaringen hadden we 
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nodig om volwassen te worden. Die ervaringen hebben ons rijker 

gemaakt, ze hebben ons wijzer gemaakt. 

Meneer de voorzitter ik roep ons allen op om Suriname een nieuwe 

start te geven. Ik roep iedereen op om te kiezen voor het pad van 

verlichting en stabiliteit. Het pad dat er voor zorgt dat alles wat van 

dit land is, ook terugkomt bij het volk van dit land. 

Laten we er voor zorgen dat de generatie van nu, die nu naar ons 

kijkt over 45 jaar kan zeggen “Ai, den man set a kondre boen’’. Een 

Suriname dat een voorbeeld is voor andere landen. Een land dat 

heeft getoond dat je met goed bestuur tot grote hoogten komt.  

Meneer de voorzitter, vandaag bij de viering en herdenking van 45 

jaar onafhankelijkheid, staan we ook stil bij allen die zich hebben 

gegeven voor ons land. Vanaf de periode van de slavernij en 

contractarbeid tot en met de militaire periode. Velen met bloed, 

zweet en tranen. Sommigen hebben hun leven gegeven voor de 

natie. Laten we hun nabestaanden en families toezeggen dat die 

offers niet voor niets zijn geweest. Laten we hen troosten door met 

onze daden te laten zien, dat Suriname dat mooie land wordt waar zij 

voor hebben gevochten. Dat het zin heeft gehad. 

Meneer de voorzitter ik sluit af met een oproep aan u en via u aan 

ons volk. Ik zei eerder al dat we na 45 jaar kiezen voor de start van 

een nieuw tijdperk. Vandaag roep ik elke Surinamer op, waar ook ter 

wereld, om met die 45 jaar ervaring op zak, zaken anders aan te 
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pakken, anders te denken en anders te handelen. We hebben er een 

goed Surinaams woord voor: Trafassi! Het moet anders en het kan 

anders. 

Deze verandering meneer de voorzitter, begint bij mij, bij U, bij elk 

van ons. Laat dit veranderd besef het startsein zijn voor het moderne 

Suriname. Een land waar niet de Regering centraal staat, maar de 

Surinaamse mens, de Surinaamse Burger. 

Meneer de voorzitter ik wens u en de gehele natie een gezegende 

dag toe ter gelegenheid van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid 

van ons land.  

God zij met Suriname, hij verheffe ons mooi land. 


