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Wees niet bevreesd 
 

 

Toespraak gehouden door pater Toon te Dorsthorst 

bij de herdenkingsdienst van de 8-decembermoorden 

in de St.-Alfonsuskerk, op 8 december 2016 

 

 

“Hoe lang moet ik nog roepen, Jahwe, terwijl gij maar niet luistert?” Deze woorden van 

de profeet Habakuk lijken ons als nabestaanden uit het hart gegrepen. Nu, reeds 34 jaren 

na de brute moord op vijftien vooraanstaande strijders voor de democratie in Suriname. 

Ja, inderdaad, reeds 34 jaren slagen de machthebbers van toen, die nu ook weer de 

machthebbers zijn, erin om deze brute moorden aan de rechtsgang te onttrekken, of 

althans een uitspraak door een onafhankelijke rechter te saboteren. “Hoe lang moet ik 

nog roepen, terwijl gij maar niet luistert?” zegt de profeet Habakuk. Maar God geeft hem 

in het visioen ook antwoord: al wacht het de vastgestelde tijd nog af, het antwoord van 

God hijgt naar zijn vervulling. Komen doet het beslist en het komt niet te laat! 

 

Zusters en broeders, daarom durf ik u vandaag te zeggen en te verzekeren: deze vijftien 

Surinaamse strijders voor democratie zullen eens als nationale strijders worden geëerd 

en erkend. Zoals wij vandaag de namen van Boni, Baron en Joli Coeur met ere noemen 

als pioniers en strijders, die het opnamen tegend e tirannie van de koloniale heersers, zo 

zullen wij eens de namen van de strijders voor democratie en vrijheid, die in 1982 de 

moed hadden om de militaire dictatuur te trotseren, erkennen als nationale helden. 

Want nationale helden waren ze, dat zijn ze en zo zullen ze eens voortleven in ons 

nationaal bewustzijn. De machthebbers van 1982 noemden hen coupplegers, wij 

noemen hen nu nog slachtoffers, maar eens zullen ze genoemd worden waat ze 

werkelijk zijn: nationale helden. Nationale helden, die hun leven hebben gegeven voor 

vrijheid en democratie. 

 

Zoals de koloniale geschiedenis van de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw 

geschreven is, vanuit het perspectief van de koloniale machthebbers, zo is ook onze 

geschiedenis vanaf 1980 geschreven en gepropageerd vanuit het perspectief van de 

militaire machthebbers. Maar eens zal ook deze geschiedenisbeschrijving worden 

gecorrigeerd. Het zal worden gezuiverd van propaganda en ‘wishful thinking.’ De ware 

feiten en toedracht zullen eens boven komen. En dat mag niet te lang duren! Het heeft al 

lang, te lang geduurd. Nu is men nog terughoudend en misschien wel bang. Maar hoe 

lang nog zullen we ons dat alles laten welgevallen? Er zullen steeds meer waarachtige 

Surinamers opstaan en de waarheid, de echte waarheid eisen. De stem van de waarheid 

zal men niet blijvend kunnen onderdrukken. Suriname en de Surinamers hebben recht 

op de waarheid. Surinamers hoeven geen genoegen te nemen met propaganda en valse 

geschiedschrijving. 
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Laat mij u een heel duidelijk voorbeeld geven van wat ik bedoel: ik noem de gewapende 

illegale groepen, die in Suriname de kop opstaken na het vredesakkoord van Kourou in 

1989. Ons is voorgehouden en verteld, dat dit zogenaamde spontane volksbewegingen 

waren, die strijd leverden tegen de regering van Suriname. We hebben gekend: de 

Tucajana Amazonas, de Angulas, de Mandelas en de Kofimakas. Ik kan u verzekeren dat 

dit groepen waren, die mede georganiseerd en ondersteund werden door het Nationaal 

Leger onder leiding van de toenmalige bevelhebber Desi Bouterse. Ik weet dat heel 

zeker uit eigen ervaring. En ieder die in die dagen bekend was met de situatie in het 

bosland wist en weet het ook. Maar men was bang en hield zijn mond. 

 

Laat ik u in het kort de gebeurtenissen rondom de Tucajana Amazonas voorhouden. Zij 

bezetten eind augustus 1989 West-Suriname. Het Nationaal Leger liet zich zonder een 

kik te geven, verdrijven. Op een gegeven ogenblik ontstaat er ruzie binnen de organisatie 

van de Tucajanas. Een groep Tucajanas, onder leiding van Piko, neemt West-Suriname 

over van de groep onder leiding van commandanten Thomas, Matto en Frank Jong. Toen 

die afsplitsing onder leiding van Piko Washabo en Apoera had overgenomen, kwam het 

Nationaal Leger wel in actie. Bevelhebber Bouterse zond luitenant-kolonel Linscheer 

met een detachement militairen van het NL vanuit Nickerie naar Washabo en Apoera om 

de groep van Piko te verjagen. Na dit nieuws gehoord te hebben, hield Piko een 

dorpsvergadering in de krutu-oso te Washabo. Hij vertelde de bevolking dat hij in de 

jaren daarvoor als soldaat in het NL veel duistere taken had moeten uitvoeren voor 

Bouterse. Hij zei daarbij duidelijk dat Bouterse er alles aan zal doen om hem te 

elimineren, want hij wist gewoon te veel. Piko vluchtte daarna naar Guyana. Hij werd 

daar gearresteerd en daarna uitgeleverd aan Suriname. Bouterse regelde het nu zo dat 

Piko en zijn metgezellen, zogenaamd voor een reconstructie, naar Washabo werden 

gevlogen. Daar werden ze opgewacht door de commandanten Thomas en Frank Jong van 

de Tucajanas, onder het toeziend oog van de verdekt opgestelde soldaten van het Nl. 

Piko en metgezellen werden vanuit het vliegtuig, geboeid aan handen en voeten, 

rechtstreeks op een vrachtwagen gegooid, afgevoerd en richting Blanche-Marievallen 

levend in stukken gezaagd met een motorkettingzaag. En zo heeft de heer Desi Bouterse 

zich op een slimme of sluwe wijze bevrijd van Piko en metgezellen, die hij niet langer 

nodig had, maar nu een potentieel gevaar voor hem waren geworden. Bouterse zelf bleef 

buiten schot. Naar buiten toe leek het enkel op een afrekening tussen Tucajanas 

onderling. 

 

Als verantwoordelijk boslandpater kom ik al 46 jaren regelmatig op Washabo en 

Apoera. Toen wij in die periode op Washabo aan Frank Jong, de commandant van de 

Tucajanas voor West-Suriname, vertelden dat bezwaarlijk was om steeds via Nickerie 

met een okasieboot naar Washabo te komen en hem vroegen of we niet, zoals vroeger, 

via de weg naar Washabo mochten reizen, antwoordde deze Tucajana commandant ons 

dat ik dan een pas bij commandant Matto moest gaan halen. Op mijn vraag hoe en waar 

commandant Matto te contacten, zei hij mij letterlijk dat Matto kantoor hield in de 
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Memre-Bukukazerne van het NL. Ja, inderdaad, de gewapende illegale groepering 

Tucajana Amazonas, die tegen de wettig gekozen regering van Suriname vocht en een 

groot deel van het Surinaams grondgebied bezet hield, diezelfde Tucajana Amazonas 

hadden een kantoor in de hoofdkazerne van het NL van de Republiek Suriname. Laat dit 

goed tot u doordringen! In een geordend en zichzelf respecterend land zou men dit 

landverraad noemen. Inderdaad, niet alleen volksverlakkerij, maar landverraad. Let wel, 

ik zeg hier niet dat de heer Desi Bouterse een landverrader is, maar ik zeg wel dat deze 

handelingen en daden in een geordend en zichzelf respecterend land zondermeer 

landverraad genoemd zouden worden. Want landverraad was het! Willens en wetens de 

soevereiniteit en de integriteit van het Surinaams grondgebied schenden en 

verkwanselen voor persoonlijk voordeel. 

 

Hoe is het mogelijk dat dit ongestraft kon gebeuren? Hoe is het mogelijk dat, ook nadat 

ik deze geschiedenis in meer details meerdere keren wereldkundig heb gemaakt tijdens 

persconferenties en artikelen in De Ware Tijd, en parlement, journalisten en regering 

heb gevraagd om te onderzoeken of deze zware beschuldigingen juist of onjuist zijn, er 

geen enkele reactie op gevolgd is. Met reageerde niet. Alsof men hoopte dat de zaak 

vanzelf in de doofpot verdwijnen zou, en alles op de oude manier verder kan gaan. 

 

Er is een verklaring voor deze cultuur van straffeloosheid. De Bijbelse visie van 

waarheid en gerechtigheid is door de machthebbers rondom de heer Bouterse 

weggedaan en vervangen door de filosofie van ‘Neks no fout.’ Neks no fout: een zeer 

machtig propagandamiddel. Dat is het zeker. Maar het is een gruwel in Gods ogen. Het 

vloekt met de Bijbelse opvatting van waarheid en gerechtigheid. Het vloekt ook met ons 

nationale volkslied, dat zegt: “Recht en waarheid maken vrij.” De filosofie van ‘Neks no 

fout’ bederft en corrumpeert al tientallen jaren onze moraal en geestelijke gezondheid. 

Waarom? Wat is hier feitelijk aan de hand? Letterlijk betekent ‘Neks no fout’: er is niets 

dat niet fout is. Dus: alles is fout. Maar de populaire betekenis, die de NDP eraan heeft 

gegeven en die zij propageert, is een heel andere uitleg, nl. doe niet moeilijk. Alles kan, 

alles mag. Je kunt overal en met alles straffeloos wegkomen, als je maar handig bent. 

‘Neks no fout,’ alles mag, alles kan. 

 

In het Suriname van vandaag, in de huidige politieke situatie, is ‘Neks no fout’ a.h.w. de 

nieuwe grondwet van de regering en het parlement van Suriname. Het weegt zwaarder 

dan de grondwet, die we in 1987 per referendum hebben goedgekeurd. Het bewijs van 

deze stelling hebt in allen gezien in de behandeling van de (zelf)amnestiewet, waardoor 

de hoofdverdachte van het 8-decemberstrafproces buiten schot moest blijven. De 

voorzitter van de Nationale Assemblee en haar partijgenoten en sympathisanten hebben 

gekozen voor de filosofie ‘Neks no fout.’ Zij hebben de geschreven Surinaamse grondwet 

ondergeschikt gemaakt. 

 

Zusters en broeders, uiteindelijk moet iedere mens in zijn leven een keuze maken tussen 

waarheid enerzijds en misleiding en leugen anderzijds. Suriname als natie moet een 
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keuze maken tussen waarheid en leugen. De Volle-Evangeliekerken kunnen nog zo vaak 

een nationale gebedsmanifestatie houden op het Onafhankelijkheidsplein, als de leiders 

bang zijn vóór en verzaken áán de echte waarheid en Bijbelse gerechtigheid, dan zal het 

verder bergafwaarts blijven gaan met ons land Suriname. Daar helpt geen duizendmaal 

alleluja, amen aan. Wij mogen ons niet laten verleiden door dubieuze profeten, die de 

Bijbel gebruiken om misstanden te legitimeren en ze de schijn van waarheid te geven. 

De Bijbel zegt: “De waarheid zal u vrijmaken.” Onze politieke leiders, ja, ieder van ons, 

moet de keuze maken tussen waarheid en misleiding. 

 

Ik ben begonnen met een woord van de profeet Habakuk en een woord van Jezus in het 

Evangelie, waar Hij tot ons zegt; “Wees niet bevreesd.” Weet u dat de zinsnede “Weest 

niet bevreesd” 365 keren voorkomt in de gehele Bijbel? 

 

Ik besluit met het woord van de apostel Paulus aan zijn trouwe medewerker Timoteüs: 

“Ik bezweer u ten overstaan van God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal 

oordelen, ik bezweer u bij zijn verschijning en bij zijn koninkrijk: verkondig het woord, 

dring te pas en te onpas aan, weerleg, berisp, bemoedig, met al het geduld dat het 

onderricht vereist. Want er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal 

verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraren om zich heen zal verzamelen die de oren 

strelen. En ze zullen hun oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei 

mythen. Maar u, blijf nuchter bij dit alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een 

evangelist, vervul trouw uw dienst” (2 Tim. 4,1-5). 

 

Paramaribo, 8 december 2016 

Pater Toon te Dorsthorst, OMI 

Boslandpastor 


