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Voorwoord

In 2009 besloot ik opnieuw de schoolbanken in te gaan en mijn passie te volgen. 

Journalistiek dat was mijn ‘ding’. Nu, vier jaar later, mag ik terugkijken op een paar 

geweldige jaren waar ik met volle teugen van heb genoten. Geen moment heb ik 

getwijfeld aan deze keuze. Als kers op de taart heb ik tijdens de Master Journalistiek 

mijn scriptie mogen schrijven in het land Suriname, waar ik na mijn studie mijn carrière 

als journalist zal beginnen. Deze scriptie zag ik enerzijds dus als afronding, maar 

anderzijds als een nieuw begin. Het uitvoeren van dit onderzoek heeft mijn persoonlijke 

doel verwezenlijkt; inzicht krijgen in het medialandschap waar ik straks in wil 

functioneren. De scriptieperiode is voor mij, mede daarom, een geweldig leerzame en 

verrijkende ervaring geweest. Dit onderzoek is interessant voor iedere journalist die 

meer interesse heeft in het internationale verkiezingsnieuws. Suriname is bovendien nog 

een land waar weinig bekend is over de inhoudelijke kenmerken van het 

verkiezingsnieuws en daarom voor iedere journalistiek wetenschapper een walhalla; 

onder iedere steen ligt iets nieuws wat behoefte heeft aan verdere uitleg. Ik hoop met 

deze scriptie andere studenten aan te moedigen om ook de sprong in het diepe te wagen 

en letterlijk je eigen grenzen op te zoeken. 

Marion Poll 

Elsloo, 26 juni 2013 
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1. Inleiding

Onderzoek naar verkiezingsnieuws in verschillende landen behoeft meer aandacht in de 

wetenschap, omdat meer vergelijkend onderzoek bijdraagt aan een algemene theorie 

over verkiezingsnieuws (Strömbäck & Van Aelst, 2010). Verder contribueert onderzoek 

naar verkiezingsnieuws het debat over de kwaliteit van de democratie in een land 

(Strömbäck & Kaid, 2008). De burger heeft informatie nodig om haar keuze voor een 

partij te motiveren. Massamedia spelen een cruciale rol in het verstrekken van deze

informatie (Norris, 2000). In tijden van verkiezingen spelen de media, ondanks de 

andere methoden van directe communicatie, een onmisbare rol bij het bereiken van de 

kiezer (Plasser & Plasser, 2002). Surinaams onderzoek over de recente verkiezingen 

van 2010 heeft uitgewezen dat de evaluatieve toon waarmee de politieke partijen in het 

nieuws verschenen onderling verschilt (Menke & Norden, 2011). Er is echter nog geen 

onderzoek gedaan naar de inhoudelijke kenmerken van het verkiezingsnieuws. In dit 

onderzoek is getracht om deze inhoudelijke kenmerken van het Surinaamse 

verkiezingsnieuws te analyseren om zo een bijdrage te leveren aan het algemene kader 

van het verkiezingsnieuws. De theoretische bijdrage van dit onderzoek aan de 

journalistieke wetenschap is om meer inzicht te krijgen in de kenmerken van het 

Surinaamse verkiezingsnieuws en dus de manier waarop de journalistieke professie in 

een land als Suriname wordt uitgevoerd. Met deze kennis kan in de praktijk een 

kritische zelfreflectie worden bewerkstelligd om zo het doel van optimale 

informatievoorziening jegens de burger te realiseren. De volgende vraag staat centraal:

Hoe zag het verkiezingsnieuws van de Surinaamse geschreven pers eruit tijdens de 

verkiezingscampagne in 2010?

Deze probleemstelling wordt getoetst met behulp van systematische inhoudsanalyse van 

artikelen in de krant. In het theoretisch kader is opgenomen welke factoren invloed 

hebben op het verkiezingsnieuws in het algemeen. Daarna volgt een beschrijving van de 

gebruikte data en methode. De resultaten zijn vervolgens behandeld. Het onderzoek 

eindigt met een conclusie op de probleemstelling en ruimte voor discussie.
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2. Factoren die het verkiezingsnieuws bepalen

Er zijn vijf verschillende factoren die het verkiezingsnieuws beïnvloeden, namelijk het 

politieke systeem, het mediasysteem, de journalistieke normen en waarden, het karakter 

van de verkiezingscampagne en de kiezer zelf (Str mb ck & Kaid, 2008). De eerste 

vier worden in dit onderzoek meegenomen. De vijfde factor, de kiezer zelf, wordt 

buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek, omdat er, voor zover bij de auteur bekend, 

geen complete gegevens zijn over de Surinaamse kiezer. Het politieke systeem van het 

land omvat de beschrijving van het kiesstelsel. Er zijn kiesstelsels waarbij partijen en 

personen centraal staan. Wanneer de partijen centraal staan, gaat dit vaak samen met 

een parlementair stelsel. Het presidentiële stelsel is waarschijnlijker wanneer de 

kandidaten centraal staan (Plasser & Plasser, 2002). Inzake het mediasysteem wordt 

gekeken naar de eigenaarsstructuur van de mediabedrijven en welke perswetgeving van 

kracht is in het land (Str mb ck & Kaid, 2008). De derde factor, de journalistieke 

houding, wordt besproken aan de hand van de persvrijheid. Het is gebleken dat het 

niveau van de persvrijheid sterk correleert met het niveau van de democratie in een land 

en de score op de mate van persvrijheid wordt daarom gezien als een sterk instrument 

om de vrijheid van de journalist te meten (Hanitzsch & Berganza, 2012). Om de invloed 

van het karakter van de verkiezingscampagne te bepalen op het verkiezingsnieuws, 

wordt gekeken naar de manier waarop de politieke partijen campagne voeren. Dit heeft 

invloed op de inhoud van het verkiezingsnieuws, omdat de journalistieke houding 

verandert wanneer politieke partijen ervoor kiezen om steeds meer nieuws zelf naar 

buiten te brengen zonder de media daarbij in te schakelen (Blumler & Kavanagh, 1999).

Deze vier factoren worden besproken om een beter inzicht te krijgen in de situatie in 

Suriname en verwachtingen uit te spreken van hoe het verkiezingsnieuws daar mogelijk 

is georganiseerd.
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2.1 Het politieke systeem

Om verwachtingen op te stellen over de invloed van het electorale stelsel is gekeken 

naar het type stelsel dat Suriname heeft. Na haar onafhankelijkheid in 1975 kende 

Suriname een grondwet die voornamelijk was gebaseerd op het Nederlandse stelsel. Het 

land kreeg een parlementair stelsel met een ceremoniële president. Na het militaire 

regime, dat Suriname in de jaren tachtig in haar greep had en de daaropvolgende 

binnenlandse oorlog, werd er in 1987 een nieuwe grondwet aangenomen waarbij het 

land een parlementair/presidentieel stelsel kreeg. De president krijgt in dit stelsel 

uitgebreide bevoegdheden en is gekozen door het parlement.  Het parlement, in 

Suriname De Nationale Assemblee (DNA), bestaat uit 51 zetels en is, middels een 

kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging, rechtstreeks gekozen door het volk. Een 

kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging is onderdeel van een consensus 

democratie (Lijphart, 1999). Het doel van dit stelsel is om zoveel mogelijk 

verschillende groepen uit de samenleving in het parlement te vertegenwoordigen. Het 

laten horen van zoveel mogelijk groepen uit de samenleving vertaalt zich vaak, zo ook 

in Suriname, in meerdere politieke partijen in het land. Het meerpartijenstelsel is in 

Suriname van oudsher gebaseerd op de verschillende etnische groepen van de 

samenleving.1 Het soort kiesstelsel heeft effect op de inhoud van het verkiezingsnieuws. 

In het geval van een parlementair stelsel met meerdere partijen zijn de media vaker 

geneigd om meer inhoudelijk nieuws te brengen over de partijstandpunten dan wanneer 

er sprake is van een presidentieel stelsel (Str mb ck & Kaid, 2008). Dit is dikwijls ook 

het geval bij een parlementair stelsel met een indirect gekozen president (Plasser & 

Plasser, 2002). Aan de andere kant blijkt dat wanneer de macht van de gekozen 

president boven dat van het parlement staat, de presidentskandidaten meer aandacht 

                                                          

1    In 2009 was de geschatte bevolking van Suriname 481.267 personen. Het bestaat uit een aantal 

verschillende etnische groepen, waaronder de Hindoes (37%, van Noord-Indische afkomst), Creolen (31%, gemengd 

blank en zwart), Javanen (15%, van Indonesische afkomst), Marrons (10%, afstammelingen van West-Afrikaanse 

slaven), Amerindianen (2%), Chinezen (2%), blanken (1%) en anderen (2%). Bron: http://www.statistics-

suriname.org/ (29 april 2013). 
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krijgen in de media. In Suriname heeft de president meer macht dan het parlement. De 

voorzitters van de partijen krijgen hierdoor een andere rol in de campagne. Kijkend naar 

deze feiten kan het verkiezingsnieuws in de praktijk andere vormen aannemen. De 

partijvoorzitters (lijsttrekkers) krijgen mogelijk meer aandacht in het nieuws. Dit 

fenomeen wordt ook wel personalisering van het nieuws genoemd. 

Van personalisering is sprake wanneer politici meer op de voorgrond treden in 

vergelijking tot de instituties en organisaties die zij representeren (Kleinnijenhuis, 

Takens et al., 2007). De wereldwijde trend van personalisering in het verkiezingsnieuws 

is discutabel. In Duitsland werd er geen bewijs gevonden voor personalisering in het 

verkiezingsnieuws (Kaasse, 1994; Wilke & Reinemann, 2001), tot er een systematische 

inhoudsanalyse werd uitgevoerd tijdens de Duitse verkiezingen van 2002. Deze 

resultaten gaven bewijs voor een beginnend proces van personalisering (Wilke & 

Reinemann, 2003). In Amerika werd in verschillende onderzoeken over dezelfde 

verkiezingsperiode zowel bewijs gevonden van personalisering (Wattenberg, 1998) als 

ontkrachting van de trend (Sigelman & Bullock, 1991). Om een verwachting uit te 

spreken over de mate van personalisering is vooral gekeken naar Latijns Amerika. De 

verkiezingscultuur in Latijns-Amerika heeft een diversiteit aan electorale systemen. De 

traditie van campagnevoering kenmerkt zich door een sterke traditie van persoonlijk 

leiderschap. Ook bij landen met een kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging zijn 

de activiteiten van de partij geconcentreerd op een kandidaat (Plasser & Plasser, 2002).  

Op basis van deze literatuur is de volgende verwachting opgesteld:

H1 In het Surinaamse verkiezingsnieuws van 2010 van de geschreven pers zijn de 

lijsttrekkers zichtbaarder in het nieuws dan de partijen die zij representeren.

2.2 Het mediasysteem

De eigendomsstructuur van de mediabedrijven en de wetten die van kracht zijn voor de 

media vanuit de overheid hebben invloed op het opereren van de media (Strömbäck & 

Kaid, 2008). In tegenstelling tot mediabedrijven van de overheid wegen commerciële 

belangen meer mee bij mediaorganisaties die particulier zijn bestuurd. Deze eigenaren 

van ‘commerciële’ media kiezen eerder voor verkiezingsnieuws dat zich concentreert 
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op het politieke spel tussen de verschillende partijen dan de inhoudelijke standpunten 

van de partijen (Patterson, 2000). Het nieuws over het politieke spel is gecategoriseerd 

als horse race nieuws. Dit type nieuws omvat alle berichtgeving over, en naar 

aanleiding van, opiniepeilingen en electoraal onderzoek. 

Ook beschouwingen over mediastrategieën, campagnevoering en speculaties over de 

samenstelling van het nieuwe parlement vallen onder deze categorie. De categorie 

inhoudelijk nieuws bestaat uit alle berichten die de lezer informatie verschaffen over het 

gevoerde beleid en de voornemens die partijen hebben voor het in de nabije toekomst te 

voeren beleid. Tot slot is er de categorie hoopla verslaglegging, waarin alle niet 

politieke issues worden behandeld. Het zijn veelal berichten die een sfeerverslag geven 

aan de campagne. Ook het persoonlijke nieuws over politici wordt tot hoopla nieuws 

gerekend (van Praag & Brants, 2005). De voorkeur aan horse race nieuws wordt onder 

andere gegeven, omdat er minder kennis nodig is van het publiek om de boodschap te 

begrijpen. Politiek nieuws weergeven als een spel is ook geschikter voor het 

accentueren van drama en emotie, waardoor het passend is voor een breder publiek. 

Daarnaast is horse race nieuws aantrekkelijker voor commerciële media, omdat het 

minder tijd vergt van de journalisten om te produceren (Strömbäck & Kaid, 2008). Tot 

slot is het publiceren van verkiezingsnieuws als een spel een makkelijke manier voor 

een medium om kritisch te zijn, zonder direct beschuldigd te worden van partijtijdigheid. 

Opiniepeilingen zijn hiervoor bijvoorbeeld uitermate geschikt, omdat de journalist op 

een onpartijdige manier toch iets kan zeggen over de winst of verlies van een partij 

(Lavrakas & Traugott, 2000). De Surinaamse media kent vier kranten, die allen 

particulier eigendom zijn. Er zijn zo’n dertig radiostations, waarvan twee stations

overheidseigendom zijn. Ook op de televisie bestaan er twee overheidszenders 

tegenover twaalf particuliere kanalen. Voor zover bekend is er geen wetgeving op het 

gebied van persvoering, waardoor de media dus vrij zijn om te schrijven wat ze willen 
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tijdens de verkiezingscampagne.2 Aan de hand van literatuur van de invloed van het 

mediasysteem op het verkiezingsnieuws, is de volgende hypothese geformuleerd:

H2 In het verkiezingsnieuws van 2010 van de Surinaamse geschreven pers is horse 

race nieuws prominenter aanwezig dan het inhoudelijke nieuws over de partijen.

2.3 De journalistieke houding en het karakter van de verkiezingscampagne

De houding van de journalist ten opzichte van de politiek verschilt per land (Benson, 

2005). In sommige landen ligt de focus van journalisten op het ondersteunen van 

politici, waar in andere landen de kritische en afstandelijke houding van de journalist 

tegenover politici overheerst (Strömbäck & Kaid, 2008). In dit kader wordt ook wel 

gesproken van een beschrijvende of interpreterende stijl van journalistiek. In de 

beschrijvende stijl rapporteert de journalist enkel de feiten die zijn aangedragen door de 

politicus, waardoor deze alle vrijheid krijgt om het bericht te beïnvloeden (Patterson, 

1997). In de interpretatieve stijl gaat de journalist zelf actief op zoek naar nieuws en 

worden feiten verzameld om een door de journalist gekozen thema te illustreren 

(Adriaansen & van Praag, 2010). De invloed van de journalistieke houding op het 

verkiezingsnieuws heeft te maken met de mate waarin het nieuws een feitelijk en 

beschrijvende stijl kent of een interpreterende stijl heeft (Strömbäck & Kaid, 2008). In 

landen met een lage persvrijheid, is het waarschijnlijker dat journalisten een grotere 

onderdanige houding hebben jegens politici en dus meer geneigd zijn om te schrijven in 

de beschrijvende stijl. In Suriname is de pers sinds 2000 vrij verklaard. In de praktijk 

worden er echter nog regelmatig restricties opgeworpen, zoals het uitsluiten van de 

media bij persconferenties van de overheid. Ook rapporteert de pers nog regelmatig 

over aanvallen op journalisten.3 Journalisten lijken verder weinig gebruik te maken van 

hun vrijheid. Ze zouden bang zijn om kritische vragen te stellen. Dit vertaalt zich in 

berichtgeving die doorgaans een letterlijke weergave van de politieke bron bevat, 

zonder ruimte voor interpretatieve journalistiek. Deze houding van de journalist is mede 

                                                          

2 http://www.unesco.org/ (24 April 2012).
3 http://www.refworld.org/ (24 april 2013). 
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veroorzaakt door de nog steeds levende angst voor het militaire bewind, dat tot het jaar 

1987 de Surinaamse pers onder druk zette (Ferrier, 2008). 

Aansluitend op deze bevindingen wordt de houding van de journalist ook beïnvloed 

door het karakter van de verkiezingscampagne. De journalist is geneigd om meer in de 

verdediging te schieten wanneer de politieke partijen zelf een professioneel ontwikkeld 

communicatieapparaat hebben en dus minder afhankelijk zijn van de media om hun 

informatie naar buiten te krijgen (Blumler & Kavanagh, 1999). Journalisten zullen als 

reactie hierop meer hun stempel willen drukken op hun ‘eigen’ nieuws en daarmee 

kritischer zijn en meer interpretatieve journalistiek bedrijven (Zaller, 2001). Voor zover 

bekend is het communicatieapparaat van de Surinaamse politieke partijen onvoldoende 

ontwikkeld om deze houding bij de journalisten te activeren. Onderzoek tijdens de 

Surinaamse verkiezingen in 2000 laat allereerst zien dat voornamelijk de grotere 

partijen relatief weinig gebruik maakten van adverteren via de media. Ze kozen in het 

algemeen voor de ‘traditionele’ stijl van campagnevoering en brachten hun boodschap 

over bij het publiek door het organiseren van zogeheten ‘massameetings’, waarin de 

prominente partijleden de standpunten van de partij verkondigden. Ook is individuele 

campagnevoering binnen de partij niet gewenst. De partij coördineert zelf haar 

activiteiten en brengt tevens een stemadvies uit. Dit resulteerde in het verleden 

automatisch tot de meeste stemmen voor de partijvoorzitter. De kiezer bleek deze 

‘massameetings’ ook beter te waarderen dan adverteren via de media. Het beschikbare 

budget had ook invloed op de manier van campagnevoering. Slechts een klein deel van 

de partijen had voldoende geld om een grote campagne te financieren (Krisnadath, 2000) 

De rol van de media is in het algemeen ‘commercieel’ te noemen. Zowel bij de publieke 

als particuliere mediabedrijven werd geen gratis ruimte of zendtijd geboden. Een 

kanttekening hierbij is dat er sinds de jaren negentig verschillende radio- en 

televisiestations zijn gelanceerd, die gelinieerd zijn aan een partij. Op radio en televisie 

hebben enkele partijen dus vrije ruimte om hun eigen propaganda te verkondigen. Als 

tegenreactie hierop kwamen de ‘onafhankelijk’ radiostations met hun eigen politieke 

discussieprogramma’s (Krishnadath, 2000). 
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Voor zover bekend hebben de kranten geen concurrentie van ‘eigen’ publicaties van de 

politieke partijen en lijkt dus ook het karakter van de verkiezingscampagnes de 

verwachting te scheppen dat de journalist eerder een feitelijke en beschrijvende stijl zal 

hanteren in plaats van het nieuws in een interpreterend kader te plaatsen. Samengevat is 

de verwachting van de invloed van de journalistieke houding en het karakter van de 

verkiezingscampagne op de inhoud van het verkiezingsnieuws als volgt:

H3 In het verkiezingsnieuws van 2010 van de Surinaamse geschreven pers maakt de 

journalist meer gebruik van een (feitelijke) beschrijvende stijl, dan van een (thematisch) 

interpreterende stijl.
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3. Data en codeerprocedure  

3.1 De Surinaamse case

In dit onderzoek ligt de focus op de Surinaamse verkiezingen van 2010. Eenentwintig 

partijen hebben zich geregistreerd om mee te doen aan de verkiezingen. Deze partijen 

maakten onderling samenwerkingsafspraken om de kans op meer zetels in het 

parlement te vergroten. Deze afspraken resulteerden in negen samenwerkingsverbanden. 

Enkele partijen maakten zowel een individueel als een gezamenlijk partijprogramma. 

Andere partijen opereerden zonder partijprogramma. De twee belangrijkste 

samenwerkingsverbanden zijn hier toegelicht. De andere partijen zijn opgenomen in 

bijlage een. Het Nieuw Front (NF) was tijdens deze campagne de regerende coalitie. 

Deze coalitie bestond oorspronkelijk uit vier partijen, namelijk de Nationale Partij 

Suriname (NPS), de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), de Surinaamse Partij 

van de Arbeid (SPA) en Pertjajah Luhur (PL). Op het moment van de 

verkiezingscampagne had de coalitie 29 van de 51 zetels in het parlement. Het 

Democratisch Alternatief ’91 (DA-91) sloot zich later ook aan bij dit 

samenwerkingsverband dat werd geleid door President Ronald Venetiaan. De PL stapte 

op haar beurt uit de coalitie en startte een nieuw samenwerkingsverband met andere 

partijen. De belangrijkste tegenstander van het NF was de Mega Combinatie (MC) 

onder leiding van Desi Bouterse. Dit samenwerkingsverband bestond uit vier partijen.

De Nationale Democratische Partij (NDP), Kerukunan Toludo Pranatan Ingil (KPTI), 

de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) en Nieuws Suriname (NS). 

Het NF behaalde voor het eerst in tien jaar geen overwinning tijdens de verkiezingen en 

bleef steken op dertien zetels. De grote winnaar was de MC met 23 zetels. Een 

opvallende gebeurtenis tijdens de campagneperiode die mogelijk van invloed is geweest 

op het verkiezingsnieuws, waren de perikelen rondom de A combinatie (AC) van 

partijvoorzitter Ronnie Brunswijk. Dit samenwerkingsverband, dat bestond uit de 

Algemene Bevrijding en Ontwikkeling Partij (ABOP), de Vereniging Broederschap en 

Eenheid in Politiek (BEP) en Seeka, was te laat met het indienen van haar 

kandidatenlijst in drie districten waardoor zij werd uitgesloten van deelname in de 
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districten Paramaribo, Wanica en Para. Ook was de Permanente Voorspoed Republiek 

Suriname (PVRS) te laat met het indienen van haar lijst in Marowijne en overkwam dit 

de Nationale Unie (NU) in het district Para. Deze gebeurtenis zorgde ervoor dat zowel 

deze drie partijen als President Ronald Venetiaan, die uiteindelijk de zaak heeft 

doorgeschoven naar de rechter, de eerste weken van de campagne veelvuldig in het 

nieuws zijn geweest (Menke & Norden, 2011).

3.2 Data

De onderzoeksperiode liep van 9 april, de laatste dag dat partijen hun kandidatenlijst 

konden indienen, tot 25 mei 2010, de verkiezingsdag. De data voor dit onderzoek zijn

verzameld middels systematische inhoudsanalyse van verkiezingsnieuws uit de 

Surinaamse kranten. Er is gekozen voor de geschreven pers, omdat deze data het meest 

toegankelijk en compleet waren. Bij de keuze voor de krant is gekeken naar het bereik 

en de oorsprong van de krant. In Suriname zijn vier kranten in omloop, namelijk Times 

of Suriname (ToS), De Ware Tijd (DWT), De West (DW) en Dagblad Suriname (DS).

In tabel 1 zijn enkele gegevens van de Surinaamse kranten opgenomen. Voor dit 

onderzoek is gekozen voor artikelen uit DWT, omdat deze krant allereerst bekend staat 

als de meest gelezen kwaliteitskrant van Suriname (De Vries & De Koninck, 2008). 

Verder is de eigenaar niet gelinieerd aan een politieke organisatie, waardoor de kans op 

partijdigheid in de berichtgeving kleiner is. Tot slot is DWT de enige krant met een 

online archief waardoor de kans op complete data groot is geacht. In totaal verschenen 

er 1904 artikelen in DWT tijdens de verkiezingscampagne. Het verkiezingsnieuws werd 

geselecteerd aan de hand van twee criteria. Allereerst moest de kop of lead van het 

artikel de naam van de lijstrekker of partij bevatten. Het tweede criterium was dat het 

nieuws moest refereren naar verkiezingen of de campagne (Van Praag & Van der Eijk, 

1998). 
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Na deze selectie bleven er 240 artikelen over voor de inhoudsanalyse.4 Ingezonden 

stukken en redactioneel commentaar zijn uitgesloten in dit onderzoek, omdat dit 

onderzoek zich concentreert op nieuwsproducten van journalisten, waarbij gebruik is 

gemaakt van minstens een bron. 

Tabel 1. Overzicht van de geschreven pers in Suriname

Krant Oprichtingsjaar Eigenaar Oplage (+/-)

De Ware Tijd 1957 Steve Jong Tjien Fa 25.000

Times of Suriname 2002 Rudi Dilip Sardjoe 38.000

Dagblad Suriname 2002 Faried Pierkhan 15.000

De West 1909 George Findlay 7000

Bron: (De Vries & De Koninck, 2008).

3.3 Codeerprocedure

In deze paragraaf komen alle aspecten aan bod die onder de aandacht zijn gekomen in 

de inhoudsanalyse. Dit onderzoek is opgezet om een verkennend kader te scheppen van 

het Surinaamse verkiezingsnieuws. Daarom is, naast het coderen van de aspecten die 

van belang waren bij het toetsen van de verwachtingen, ook gekeken naar andere 

inhoudelijke aspecten van het nieuwsartikel. Op deze manier kon een algemener beeld 

van het verkiezingsnieuws worden neergezet. De eenheid van analyse waren de 

krantenartikelen in DWT. Allereerst is bij de analyse gekeken naar de intensiteit van de 

verkiezingscampagne om een overzicht te geven van hoe het nieuws zich over de 

periode heeft ontwikkeld. Ook is stilgestaan bij de inrichting van de artikelen (de lengte 

van het artikel en eventueel gebruik van beeldmateriaal). Voor het toetsen van de 

zichtbaarheid en personalisering van partijen en lijsttrekkers (H1) is gekeken naar welke 
                                                          

4 Artikelen die naar aanleiding van het tweede criterium niet zijn meegenomen bevatten bijvoorbeeld nieuws omtrent 
het proces over de decembermoorden waarin lijsttrekker Desi Bouterse wordt genoemd, maar waarbij niet wordt 
gerefereerd aan de verkiezingen. Ook activiteiten van de regering, waarbij de lijsttrekker van een coalitiepartij wordt 
genoemd, maar waarbij niet wordt gerefereerd naar de campagne of de verkiezingen, zijn uitgesloten van het
onderzoek. 
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actoren het meest voorkwamen in de artikelen. Ten eerste is per artikel het totaal aantal 

lijsttrekkers en partijen gecodeerd om een vergelijking te maken tussen deze twee 

gemiddelden (Rahat & Sheafer, 2007). Ten tweede zijn de lijsttrekkers en partijen apart

per artikel gecodeerd. Deze gegevens gaven inzicht in de zichtbaarheid per individuele 

partij of lijsttrekker (Hopmann, Vliegenthart et al., 2010). De lijsttrekker is gecodeerd (a) 

wanneer de naam werd vermeld,  (b) wanneer naar de persoon werd verwezen door 

middel van een persoonlijk voornaamwoord of (c) wanneer er naar de persoon werd 

gerefereerd door middel van een synoniem, zoals ‘de president’, ‘de voorzitter’ of ‘de 

politicus’. De partijnaam is geteld op (a) de letterlijke naam of (b) wanneer er naar de 

partij werd gerefereerd met een synoniem als ‘de partij’ of ‘politieke organisatie’.

Tevens is gekeken naar een (a) neutrale, (b) positieve of (c) negatieve beoordeling die 

werd toegekend aan een partij of lijsttrekker om inzicht te geven in de manier waarop ze 

in het nieuws zijn geweest. Voor het toekennen van een beoordeling moest er een 

evaluerend oordeel, ten opzichte van de actor, in het artikel voorkomen (De Vreese, 

Banducci et al., 2006). 

Om het type berichtgeving (H2) te analyseren is gekeken naar drie typen 

berichtgeving, namelijk inhoudelijk, horse race of hoopla nieuws. Artikelen zijn als 

inhoudelijk nieuws gecodeerd wanneer (a) het een artikel betrof over de standpunten 

van politieke partijen of reacties daarop, (b) artikelen over het partijprogramma of (c) 

artikelen over het toekomstige regeerbeleid. Vervolgens zijn de inhoudelijke artikelen 

gecodeerd op onderwerp om inzicht te krijgen in de Surinaamse ‘verkiezingsissues’.  

Horse race nieuws bevatte nieuws over (a) de opiniepeilingen, (b) commentaar op winst 

of verlies van bepaalde personen/partijen, (c) uitspraken over stemvoorkeuren voor een 

bepaalde partij, (d) speculaties over de vorming van het nieuwe parlement, (e) 

uitspraken over samenwerking of geen samenwerking met bepaalde partijen in de 

toekomst, (f) een aanval van de ene op de andere partij die niet op inhoud was 

gebaseerd, (g) berichtgeving over de campagnestrategie van een partij of (h) nieuws 

over de overstap van een kandidaat naar een andere partij. Ten derde is een artikel 

gecategoriseerd als hoopla nieuws wanneer het artikel geen politieke betekenis had, 
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maar er wel verschillende politieke partijen of personen in zijn genoemd. Voorbeelden 

zijn evenementen waar partijen aan deelnemen, persoonlijke verhalen over politici of 

schandalen (Van Praag en Van der Eijk, 1998). Het grootste gedeelte van de artikelen 

over de gebeurtenis omtrent de uitsluiting van een drietal partijen is ook onder hoopla 

nieuws geplaatst, omdat het nieuws niet direct gerelateerd was aan noch inhoudelijke 

standpunten noch horse race nieuws. Het betrof voornamelijk de artikelen over ‘het 

schandaal’ dat de partijen zichzelf hadden aangedaan met discussies over de oorzaken 

en gevolgen hiervan.5  De stijl van de berichtgeving (H3) is gecodeerd aan de hand van 

het beschrijvende of interpreterende karakter van het artikel. Dit is gemeten aan de 

hand van het aantal regels dat is besteed aan de citaten van (politieke) bronnen. Zowel 

het aantal regels aan citaten (a) als het aantal regels totaal (b) is hier geanalyseerd 

(Patterson, 1997). Ook is gekeken naar een evaluerend oordeel van de journalist in het 

artikel. Om dit te meten zijn de artikelen geanalyseerd op een ‘overall’ toon die de 

journalist aan het artikel heeft toegekend. Deze toon kon neutraal, positief of negatief 

zijn (De Vreese, Banducci, et al., 2006). De artikelen zijn door één codeur handmatig 

gecodeerd aan de hand van een codeerschema. In bijlage 2 is het codeerschema, met een 

voorbeeldartikel, opgenomen om de codeerprocedure te illustreren. De intra-

codeursbetrouwbaarheid is gemeten met Cohen’s Kappa en getest op 25 artikelen. 

Personalisering is gemeten door het tellen van het aantal keren dat de lijsttrekker werd 

genoemd (Cohen’s Kappa 0.92) en de beoordeling (toon) die aan de lijsttrekker was 

toegekend (Cohen’s Kappa 0.80). Voor het type berichtgeving, inhoudelijke, horse race, 

hoopla of overig, was Cohen’s Kappa 0.80. Voor de stijl van het bericht is het totaal 

aantal regels in het artikel geteld (Cohen’s Kappa 0.74) en het totaal aantal regels dat 

daarvan aan citaten is gewijd (Cohen’s Kappa 0.71). Voor het uitwerken van de 

resultaten is allereerst gekeken naar de beschrijvende statistieken. Voor het verklaren 

van de hypothesen zijn de gemiddelden met elkaar vergeleken en kruistabellen 

opgesteld.

                                                          

5 Voorbeelden van deze artikelen zijn artikelnummers 9 en 10. 
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4. Resultaten

4.1 Intensiteit verkiezingsnieuws 

Om te beginnen is in figuur I een overzicht weergegeven van de intensiteit van het 

verkiezingsnieuw in DWT over de campagneperiode. De krant reserveerde 12.6 procent 

van haar nieuws voor informatie over de verkiezingen. Figuur 1 geeft de verdeling weer 

van het verkiezingsnieuws over de campagneperiode van 45 dagen. Met het aftrekken 

van zon- en feestdagen bleven er 37 dagen over. Er is vrijwel geen samenhang 

aangetroffen tussen het aantal campagnedagen en het aantal artikelen (r = - 0.06).6

Gemiddeld zijn er per dag zes artikelen aan de verkiezingen besteed met een minimum 

van een en een maximum van vijftien artikelen. Er zijn vier pieken waarneembaar in 

figuur 1. De eerste piek betreft de artikelen van 10 april 2010 (12 artikelen). Op deze 

dag werd bekend dat drie partijen te laat waren met het indienen van hun kandidatenlijst. 

Er laaide een discussie op omtrent de inmenging van president Ronald Venetiaan in 

deze gebeurtenis. Hij had de stembureaus, op verzoek van de vertraagde A Combinatie 

(AC), van tevoren gebeld om opdracht te geven de verlate lijsten alsnog te accepteren. 

De acceptatie moest echter wel gepaard gaan met een aantekening. Meer over deze 

discussie volgt later in deze paragraaf. De tweede piek op 20 april (12 artikelen) is een 

vervolg op de eerste gebeurtenis. Hier werd bekend dat Venetiaan zich niet over de 

beslissing  zou ontfermen of de vertraagde partijen alsnog deel mochten nemen aan de 

districten waar ze hun lijsten te laat hadden ingediend. De zaak werd in de rechtszaal 

afgehandeld. De derde piek van 27 april (15 artikelen) stond in het teken van de 

voorbereidingen op de uitspraak van de rechter. Tevens maakten enkele partijen op deze 

dag hun partijprogramma bekend. Tijdens de laatste piek op 17 mei (11 artikelen) zaten 

de partijen volop in de campagne en organiseerden veel afsluitende ‘massameetings’ 

waarin ze hun speerpunten verkondigden aan het publiek. 

                                                          

6 Voor het toetsen van de correlatie tussen het aantal campagnedagen en het aantal artikelen is allereerst gekeken of 
de variabelen voldeden aan de parametrische assumpties. Dit was niet het geval, waardoor de Pearsons correlatietest 
werd uitgesloten. Vervolgens is besloten Kendall’s Tau te gebruiken, omdat de data veel van dezelfde waarden, 
zogenaamde ‘ties’ bevatte.
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Figuur 1. Verdeling artikelen over de campagneperiode (N = 240 en M = 6)

4.2 Inrichting artikelen

Een artikel bevatte gemiddeld 483 woorden met een minimum van 140 en een 

maximum van 2299 woorden. Verder werd 38 procent van de artikelen vergezeld door 

een foto. Het thema van de foto was in 44 procent van de gevallen een sfeerfoto, met 

een feestende aanhang of een impressie van de plek waar de gebeurtenis plaatsvond. 

Andere thema’s waren een portret van de kandidaat waarover werd gesproken (31 

procent), een foto in een zakelijke setting, zoals een persconferentie, vergadering of 

toespraak (20 procent). Een klein deel is gebruikt voor grafische weergaven (5 procent). 

Deze grafische weergaven bestonden uit tabellen met resultaten van electoraal 

onderzoek of opiniepeilingen.
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4.3 Zichtbaarheid van de partijen

De zichtbaarheid per partij in het verkiezingsnieuws is weergegeven is tabel 2. 

Verreweg de meeste aandacht ging naar het NF (27 procent), de MC (19 procent) en de 

AC (21 procent). Het AC kreeg de meeste negatieve beoordelingen (24 procent). De 

negatieve berichtgeving kwam tot stand doordat de AC te laat was met het indienen van 

haar kandidatenlijst. De oorzaak hiervan lag aan interne strubbelingen binnen de partij. 

Deze gebeurtenis heeft vaak aandacht gekregen in de media.7 De twee grootste partijen 

liggen niet ver uiteen wat betreft het aantal positieve beoordelingen (NF 19 procent en 

MC 16%). Opvallend is het verschil in het aantal negatieve beoordelingen. Deze waren 

voor het NF 20 procent en voor de MC 13 procent. De negatieve beoordelingen voor het 

NF kwamen voornamelijk tot stand door de slechte positie in de opiniepeilingen. “Het 

Nieuw Front dropt landelijk dramatisch naar 13 zetels (AR 6; R5)”. Daarentegen kwam 

de MC vaker als “winnaar” en “veroveraar” uit de bus als het ging om de 

opiniepeilingen. Andersom maakte het NF veel gebruik van het naar buiten brengen van 

haar geboekte successen tijdens de regeerperiode. “Lugard verwijst daarbij naar de 

successen die daarmee behaald zijn te Apoera in West-Suriname (AN 4; R 21)”. De MC 

is vaker aangevallen door de regeringspartijen. “Op de bijeenkomst te Dijkveld 

werd…tegenover sympathisanten benadrukt dat de paarse partij binnen 

MegaCombinatie onrecht, verderf, vernietiging en isolatie betekent en Suriname op een 

“dood spoor” zal brengen (AN 5; R 2)”. De partij met gemiddeld de meeste positieve 

beoordelingen was DOE (22 procent). Samenvattend zijn de twee grootste partijen het 

NF en de MC het vaakst in het nieuws geweest tijdens de campagne. Er zijn geen grote 

verschillen waargenomen in het aantal negatieve en positieve beoordelingen in tussen 

deze partijen. Het percentage grootste positieve beoordelingen ging naar DOE. De AC 

kreeg het meeste negatieve beoordelingen. 

                                                          

7 Artikelen 18, 20, 22, 24, 26 en 27. 
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Tabel 2. Zichtbaarheid van de partijen in het verkiezingsnieuws (N = 240) 

Totaal Neutraal Positief Negatief
(%) (%) (%) (%)

NF 27 16 6 5

MC 19 14 3 2

DOE   6 5 1 1

VA 12   9 1 2

DUS   2       1 0 0

BVD/PVF   6         6 0 0

AC 21     14 2 6

NU   3            2 0 1

PVRS   4            3 0 1 
  

Totaal    100     70    13    17

4.5 Personalisering

Om de mate van personalisering tijdens de verkiezingscampagne te analyseren is er 

allereerst gekeken naar het verschil tussen de gemiddelden van het totaal aantal keren 

dat de lijsttrekkers zijn genoemd ten opzichte van de partijen die zij representeren. Het 

totaal aantal partijen dat is genoemd bleek significant groter (M = 2.17, SE = 0.10) dan 

het totaal aantal lijsttrekkers dat in de artikelen is genoemd (M = 0.71, SE = 0.05), t 

(239) = - 1.46, p < .001. Er is een klein positief effect gemeten ( r = 0.38). Op basis van 

deze gegevens kan H1 dus niet worden bevestigd. De lijsttrekkers zijn niet zichtbaarder 

in het nieuws geweest ten opzichte van de partij die ze representeren. Ten tweede is de 

data opgesplitst naar de specifieke benoemingen per lijsttrekker (tabel 3). Ook deze 

tabel biedt geen ondersteuning voor H1. Geen enkele lijsttrekker is meer in de krant 

genoemd dan de partij die zij representeren. Paul Somohardjo van de Volksalliantie 

komt met 47 procent het dichtst in de buurt. Opvallend is dat juist deze partijcombinatie 

zich expliciet richtte op het presidentschap. Dit liet de partijen duidelijk doorschemeren 
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in de berichtgeving. “Paul Somohardjo heeft de leiderschapskwaliteiten om het 

voortouw te nemen in de functie (AN 2; R 9)” en “Lijstduwer Hendrik Sakimin is ervan 

overtuigd dat de Volks Alliantie het presidentschap na 25 mei 2010 zal invullen (AN 8; 

R 21)”.8 In de artikelen is bovendien vaak gesproken over “De partij van Somohardjo” 

of “Somohardjo zijn combinatie”. Chas Mijnals van de PVRS nam 45 procent voor zijn 

rekening bij alle berichtgeving over zijn partij. Mijnals kwam veel in het nieuws 

omtrent de gebeurtenis van dreigende uitsluiting van de partij. De PVRS was te laat met 

het indienen van haar kandidatenlijst in het district Marowijne. Mijnals, tevens jurist, 

nam zelf te verantwoordelijkheid voor de verdediging van de partij en werd daarom 

vaak samen met zijn partij in een artikel genoemd. 9 Lijsttrekker Japket Dieko van DUS 

werd slechts eenmaal genoemd in de campagne.

Tabel 3. Zichtbaarheid van de lijsttrekkers in het verkiezingsnieuws (N = 240) 

Aantal Zichtbaarheid Zichtbaarheid tov

benoemingen lijsttrekker hun partij
(absoluut) (%) (%)

Venetiaan (NF) 54 23 39

Bouterse (MC) 28 12 29

Breeveld (DOE) 12   5 33  

Somohardjo (VA) 30 13 47

Dieko (DUS)   1   0 10

Sardjoe (BVD/PVF)   6   3 16

Brunswijk (AC) 26 10 24   

V. Leeuwarden (NU)   5   2 29

Mijnals (PVRS)   9   4 45

Noot: Ter illustratie. Ronald Venetiaan werd 54 keer genoemd in DWT. Dit was 23 procent van het totaal aantal 
artikelen wat ; dit was 39 procent van de totale zichtbaarheid van het Nieuw Front in de krant. 

                                                          

8 In de artikelen 6, 7 en 23 is tevens gerefereerd naar de focus van de VA op het presidentschap
9 Artikelen 12, 14, 15, 17, 19, 21.
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Tot slot is per lijsttrekker bekeken op welke manier ze in het verkiezingsnieuws van

DWT zijn verschenen door een overzicht te geven van het soort oordeel dat aan de 

lijsttrekker is toegekend (tabel 4). De resultaten laten zien dat er in het algemeen 

neutraal over de lijsttrekkers is gesproken tijdens de campagne (80 procent). Het totaal 

aantal negatieve en positieve evaluaties ligt dicht bij elkaar (8 procent en 11 procent). 

De meeste positieve beoordelingen kwamen op naam van Ronald Venetiaan (12 procent) 

en Paul Somohardjo (12 procent). De meeste negatieve beoordelingen waren voor Desi 

Bouterse (30 procent) en Venetiaan (17 procent). De beoordelingen van Venetiaan 

hadden voornamelijk te maken met zijn handelen richting de stembureaus. Hij gaf ze op 

9 april de opdracht om langer open te blijven, zodat AC zijn kandidatenlijsten alsnog 

kon indienen. Oppositiepartij MC beschuldigde hem onder andere van partijdigheid en 

het schenden van de rechtsstaat. “Hij is grof in de fout gegaan. Venetiaan heeft schade 

toegebracht aan de democratische rechtstaat (AN 25; R 24)”. Ook het Onafhankelijk 

Kies Bureau (OKB) keurde het handelen van de president af. Jurist Freddy Kruisland 

vond daarentegen dat Venetiaan “volkomen correct” had gehandeld (AN 16; R 33). 

Collega’s van de partij mengden zich ook in de discussie. “De president heeft niemand 

onder druk gezet en zijn gezag niet misbruikt door ze aan te geven dat ze verplicht 

waren zo te handelen”, aldus NPS-fractievoorzitter Ruth Wijdenbosch (AN 24; R 5). 

De beoordelingen van Bouterse hadden vaak te maken met het feit dat Bouterse een 

scherpe voorspelling had gedaan met betrekking tot de uitspraak van de rechter bij het 

uitsluiten van de AC voor de verkiezingen. “Je kan van tevoren zeggen dat rechters 

hier op instructies werken…ook al hebben we een OKB, deze rechter gaat zeggen: ‘A 

Combinatie mag meedoen’”, aldus Bouterse (AN 11; R 4). Met deze uitspraak haalde 

hij fel uit naar het beleid van de huidige regering. Nadat bleek dat de rechterlijke 

uitspraak in het nadeel van de AC had gewerkt, werd hier gretig op in gespeeld door de 

regeringspartijen door hem “respectloos jegens de rechterlijke macht” te noemen. Ook 

werd Bouterse vaker als persoon beoordeeld dan de andere lijsttrekkers. “Ik ben niet 

zo’n fan van Bouterse (AN 3; R31)” en “Wie op Bouterse stemt, stemt tegen zichzelf! 

(AN 13; R2)”.
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Tot slot is het beeldmateriaal bekeken waarop de lijsttrekkers zichtbaar waren. Op 18 

procent van totale beeldmateriaal waren lijsttrekkers aanwezig. Hier waren geen 

opvallende uitschieters. 

Tabel 4. Evaluatieve toon toegekend per lijsttrekker (N = 240) 

Toon (in percentages)

Neutraal Positief Negatief Totaal
(%) (%) (%) (%)

Venetiaan (NF) 25 3 4 32

Bouterse (MC) 12 1 4 17

Breeveld (DOE)   6 1 0   7

Somohardjo (VA) 15 2 0 17

Dieko (DUS)   0 0 0   0   

Sardjoe (BVD/PVF)   4 0 0   4   

Brunswijk (AC) 13 0 2 15

V. Leeuwarden (NU)   2 0 0   2

Mijnals (PVRS)   5 0 0   5

Totaal 82    14    11   100

Noot: Door afrondingsverschillen kunnen percentages met een procent afwijken. 

4.6 Type berichtgeving

In figuur 2 is een overzicht gegeven van het type berichtgeving dat DWT heeft gebruikt 

bij het verslaan van het verkiezingsnieuws. Op basis van deze resultaten kan H2 worden 

bevestigd. Het percentage berichten van het type horse race (43 procent) ligt hoger dan 

het percentage inhoudelijke berichten (34 procent). De horse race berichtgeving 

omvatte voornamelijk berichten die waren gebaseerd op een aanval op een andere partij 

of persoon, die niet op inhoud was gebaseerd (23 procent), uitspraken over de 

campagnestrategie (22 procent) of uitspraken over stemvoorkeuren (18 procent). 

Opiniepeilingen waren minder populair in de krant (8 procent). De inhoudelijke issues 
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die zijn besproken waren uiteenlopend. Er is in totaal gesproken over ruim twintig 

issues. De uitschieters waren onderwijs (7 procent), de ontwikkeling van de agrarische 

sector (6 procent), ontwikkeling van de economie door middel van eigen productie (5 

procent) en sociale zekerheid als het invoeren van het minimumloon en het verhogen 

van de algemene ouderdomsvoorziening (aov) en kinderbijslag (4 procent).10 De hoopla 

berichtgeving had voor het overgrote deel te maken met de berichtgeving omtrent de 

uitsluiting van partijen en de rechtszaak die daarop volgde (35 procent). 

Figuur 2. Type berichtgeving in DWT (N = 240)

                                                          

10 Dit waren de artikelen waarbij enkel deze onderwerpen duidelijk naar voren kwamen. De artikelen waarin 
bijvoorbeeld de partijplannen werden gepresenteerd (20 procent) zijn niet meegeteld in deze meting, omdat in deze 
partijplannen meerdere onderwerpen werden besproken. Overigens corresponderen de meest besproken onderwerpen 
vaak met de onderwerpen die in de partijplannen naar voren zijn gekomen. 
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4.7 Stijl berichtgeving

Om het onderscheid te maken tussen beschrijvend en interpreterend nieuws is het totaal 

aantal regels afgezet tegen het aantal regels dat is gebruikt voor het inbedden van citaten. 

Het percentage aantal regels dat van het totaal is besteed aan citaten ligt op 74 procent. 

De berichtgeving van DWT is dus duidelijk gekenmerkt door de beschrijvende stijl van 

wat een (politieke) bron tegen de journalist heeft gezegd. Op basis van deze gegevens 

kan H3 worden bevestigd. Er is aannemelijk bewijs aangetroffen dat de Surinaamse 

journalist nog weinig gebruik maakt van interpreterende journalistiek en eerder kiest 

voor het beschrijven van de feiten. Ter ondersteuning van de hypothese is in figuur drie 

een overzicht gegeven van de beoordeling die de journalist heeft toegekend aan de 

artikelen. Hieruit kwam naar voren dat het grootste deel van de berichtgeving een 

neutrale beoordeling kreeg van de journalist (85 procent). Ook uit deze gegevens blijkt 

dus dat er weinig ruimte was voor interpreterende journalistiek. 

Figuur 3. Toon toegekend door journalist (N = 240) 
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5. Conclusie/discussie 

In dit onderzoek is getracht om de inhoudelijke kenmerken van het Surinaamse 

verkiezingsnieuws te analyseren om zo een bijdrage te leveren aan het algemene kader 

van verkiezingsnieuws. Met deze kenmerken is tevens geprobeerd inzicht te geven in de 

werkwijze van de Surinaamse journalisten. Op basis van dit onderzoek zijn enkele 

specifieke kenmerken van het verkiezingsnieuws zichtbaar geworden. 

Allereerst was de verslaglegging van de DWT tijdens de campagneperiode 

redelijk stabiel te noemen over de campagneperiode, met uitzondering van een viertal 

pieken. Deze pieken zijn voornamelijk verklaard rondom de gebeurtenis die zich 

voordeed waarbij drie partijen te laat waren met het indienen van hun kandidatenlijst in 

enkele districten. Deze zaak kwam voor de rechter en werd door alle drie de partijen 

(AC, NU en PVRS) verloren. De meeste zichtbaarheid kwam voor de rekening van drie 

partijen. De twee grootste partijen het NF en de MC en de kleinere partij de AC. De AC 

kreeg veel aandacht, omdat zij een van de partijen was die te laat was met het indienen

van haar kandidatenlijst. Het bleek dat de oorzaak van deze fout kwam door interne 

strubbelingen in de partij. Deze strubbelingen zijn veelvuldig aan bod gekomen in het 

nieuws. Dit zorgde ervoor dat de AC het grootste aantal negatieve beoordelingen kreeg. 

Dit gegeven correspondeert met eerder Surinaams onderzoek (Menke & Norden, 2010). 

Wanneer de negatieve beoordelingen van de twee grootste partijen naast elkaar zijn 

gelegd is er een duidelijk verschil waarneembaar. Het NF kreeg meer negatieve 

beoordelingen dan de MC. De partij DOE kreeg tot slot het hoogte percentage aan 

positieve beoordelingen. Uit onderzoek blijkt dat hoe positiever een partij in het nieuws 

verschijnt, hoe waarschijnlijker het is dat deze meer stemmen krijgt (Hopmann, 

Vliegenthart et al., 2010). Dit gegeven correspondeert gedeeltelijk met de Surinaamse 

situatie. De nieuwe partij DOE kwam inderdaad het parlement binnen met een zetel. De 

AC won echter, ondanks alle negatieve berichtgeving, twee zetels. Deze winst werd 

zelfs behaald met uitsluitsel van drie stemdistricten. 
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De NF verloor (in een andere samenstelling) in totaal negen zetels. De MC won acht 

zetels.11 De resultaten van DOE, NF en MC corresponderen dus met de verwachting, 

maar het AC spreekt tegen de verwachting in. Een kanttekening bij deze conclusie is het 

feit dat alleen de krant DWT is geanalyseerd. Een suggestie voor vervolgonderzoek is 

dan ook een vergelijkend onderzoek uit te voeren onder alle kranten. Een vervolgstap 

daarop is een vergelijking maken met andere media in Suriname als radio en televisie. 

De zichtbaarheid van de lijsttrekkers bleek, tegen de verwachting in, niet 

prominenter te zijn dan die van de partij die zij representeerden. Paul Somohardjo van 

de VA en Chas Mijnals van de PVRS waren het meest aanwezig. Een verklaring voor 

het niet uitkomen van deze verwachting is mogelijk te zoeken in het feit dat de

verkiezing in Suriname nog veel kenmerken bezit op basis van hun ‘oude’ grondwet 

van 1975. In deze grondwet werd het parlementaire stelsel geïntroduceerd met een 

ceremoniële president. In dit systeem ligt de focus meer op partijen en is nieuws over de 

partij waarschijnlijker dan nieuws over de lijsttrekker (Str mb ck & Kaid, 2008). 

Wellicht is de media nog ‘zoekende’ naar de manier waarop zij het verkiezingsnieuws 

verslaan en leven de partijen nog in het ‘oudere’ systeem waarbij partij-inhoud 

belangrijker is dan het onder de aandacht brengen van de kandidaat. De nieuwe 

grondwet van 1987 waarin Suriname een republiek werd met een parlementair stelsel en 

waarin de president een sterkere positie kreeg, sluit vooralsnog meer aan bij de persoon 

gecentraliseerde campagnes die in Latijns-Amerika domineren (Plasser & Plasser, 

2002). Wellicht is het hier nog te vroeg voor. Suggesties voor vervolgonderzoek zijn 

dan ook om vergelijkbaar onderzoek te doen van personalisering van meerdere 

verkiezingen in Suriname. Op deze manier is het mogelijk een patroon te ontdekken in 

de mate van personalisering (Wilke & Reinemann, 2003; Sigelman & Bullock, 1991; 

Wattenberg, 1998). De enige partij die zich serieus concentreerde op het presidentschap 

                                                          

11 De samenstelling van het Nieuw Front was in 2005; NPS, SPA, VHP en PL. In 2010; DA’91, NPS, SPA en VHP. 
In 2005 stond de hoofdpartij, van de in 2010 MC, het NDP nog alleen in de peilingen. In 2010 sloten zij een 
samenwerking met de PALU, NS en KPTI.
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was de VA. Dit kan corresponderen met het feit dat juist Somohardjo persoonlijk meer 

aandacht kreeg in de media. 

Kijkend naar de beoordelingen die de lijsttrekkers kregen in de media, kreeg Bouterse 

de meeste negatieve uitlatingen over zich heen. Een verklaring hiervoor kan liggen in 

het feit dat zijn partij vanaf het begin van de campagne al als winnaar op de kaart werd 

gezet in de verschillende opiniepeilingen. Venetiaan en Somohardjo kregen de meeste 

positieve beoordelingen. 

Het onderzoek gaf verder inzicht in het type nieuws dat het meest is gebruikt. In 

lijn met de voorspelling was horse race nieuws prominenter aanwezig dan het 

inhoudelijk nieuws over partijen. De commerciële eigendomsstructuur zorgde voor 

meer berichtgeving van het type horse race dan inhoudelijke berichten (Strömbäck & 

Kaid, 2008; Patterson, 2000). De cijfers lagen echter dicht bij elkaar. Ook voor het 

verder uitdiepen van het type berichtgeving dat de Surinaamse media gebruiken tijdens 

de verkiezingscampagne komt de suggestie van een vergelijkend onderzoek onder 

meerdere kranten en andere media naar voren. 

Tot slot kwam in het onderzoek naar voren dat de Surinaamse journalist zich 

meer concentreert op het hanteren van een beschrijvende stijl. Ze kozen meer voor het 

enkel weergeven van de feiten die zijn aangedragen door de (poltieke) bron (Patterson, 

1997). Het percentage aantal citaten van het aantal regels in totaal lag hoger dan het 

‘interpreterende’ aantal zinnen van de journalist zelf. Ook was de toon die de journalist 

toekende aan de artikelen overwegend neutraal. Journalisten lijken zich, ondanks de 

persvrijheid in hun land, nog steeds niet prettig te voelen in het naar buiten brengen van 

hun eigen mening. Ze houden het in het algemeen bij een letterlijke weergave van de 

feiten (Ferrier, 2008). De journalisten van DWT voelen zich aanvullend ook niet 

bedreigd door het karakter van de campagne van politieke partijen. Dit sluit aan op de 

verwachting dat dit karakter nog niet voldoende ontwikkeld zou zijn om een dergelijke

reactie te bewerkstelligen (Krisnadath, 2000). Een interessante suggestie voor 

vervolgonderzoek op dit punt zou een uitbreiding zijn naar andere Surinaamse media

waar meer concurrentie is van publieke media of ‘propaganda’ media, waar de eigenaar 

van het medium is gelinieerd aan een politieke instantie. In dit onderzoek werd eerder 
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naar voren gehaald dat de Surinaamse radiostations lijken te reageren op de 

ontwikkeling van politici die een eigen radiostation bezitten (Krisnadath, 2000). Het 

analyseren van radiostations op interpreterende journalistiek zou dus een mogelijkheid 

zijn. Voor DWT journalisten is dit gegeven een aanleiding voor zelfreflectie van de 

verslaglegging tijdens de campagneperiode. Wellicht zou de redactie meer kunnen 

nadenken over een verschuiving van de beschrijvende stijl naar een interpreterende stijl 

waarin ze meer rondom thema’s kunnen schrijven in plaats van de concentratie te 

leggen op uitspraken van de verschillende (politieke) bronnen (Adriaansen & van Praag, 

2010). Op deze manier kan de journalist zelf actief op zoek gaan naar nieuws en de 

informatievoorziening naar de burger optimaliseren. Nieuwsvoorziening heeft als doel 

informeren en als de journalist helder voor ogen heeft wat zij precies wil overbrengen, 

dan dienen de feiten van de bron enkel als illustratie van een breder kader van gedegen 

informatie. 
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Bijlage 1 Politieke Partijen en samenwerkingsverbanden tijdens de verkiezingen van 2010

Nr Samenwerkingsverband Partij Afkorting Voorzitter

1 Democratie en Ontwikkeling in Eenheid DOE Carl Breeveld

2 Volksalliantie Pertjajah Luhur

Unie van Progressieve Surinamers 

Progressieve Surinaamse Volkspartij 

Trefpunt 2000 

PL

UPS

PSV

TP 2000

Paul Somohardjo 

Ronald Grunberg

Henry Orie

Arti Jesserun 

3 Democratische Unie Suriname DUS Japket Dieko 

4 Nieuw Front (NF) Vooruitstrevende Hervormings Partij 

National Partij Suriname

Surinaamse Partij van de Arbeid  

Democratisch Alternatief 91 

VHP

NPS

SPA

DA 91

Ramdien Sardjoe

Ronald Venetiaan

Guno Castelen

Winston Jesserun 

5 Mega Combinatie (MC) Nationale Democratische Partij

Kerukunan Toludo Pranatan Ingil 

Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie 

Nieuw Suriname 

NDP

KPTI

PALU

NS

Desi Bouterse

Willy Soemita 

Jim Hok

John Nasibdar
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6 BVD/PVF Combinatie Basispartij voor Vernieuwing en Democratie 

Politieke Vleugel 

BVD

PVF

Rudi Dilip Sardjoe 

Soedeschad Jairam 

7 A-Combinatie (AC) Algemene Bevrijding en Ontwikkeling Partij  

Vereniging Broederschap en Eenheid in Politiek 

SEEKA SEEKA 

ABOP

BEP

SEEKA

Ronnie Brunswijk

Caprino Alendy

Paul Abena 

8 Nationale Unie NU Paul van Leeuwarden

9 Permanente Voorspoed Republiek Suriname PVRS Chas Mijnals 
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Bijlage 2 Codeerschema

Het codeerschema wordt geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeldartikel:

PL-voorzitter waarschuwt overlopers

23/04/2013 - Ivan Cairo

PARAMARIBO - Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo maakt zich niet druk dat 

partijgenoten zijn partij verlaten en zich aansluiten bij andere politieke organisaties. Hij

waarschuwt hen wel dat ze er allicht niet beter van worden. De ronselaars die leden 

wegkapen uit politieke partijen, worden er volgens hem wel beter van.

De mooie beloften die worden gedaan aan overlopers worden niet altijd waar gemaakt, 

zegt de politicus.

Volgens Somohardjo is het nu 'hengelseizoen' en maken bepaalde personen er een 

oogstfeest van om leden los te weken uit hun partij, zodat ze zich kunnen aansluiten bij 

een andere politieke organisatie. Hij zegt er overigens geen moeite mee te hebben als 

zijn partijleden zich aansluiten bij een coalitiepartner. Naar verluidt heeft een aantal PL-

kernen in Commewijne zich afgescheiden en onderdak gevonden van coalitiepartner 

ABOP van Ronnie Brunswijk.

Somohardjo is er wel faliekant op tegen als coalitiepartners doelbewust acties 

ondernemen om mensen uit zijn partij weg te lokken met allerlei beloften zoals 

promoties en werkgelegenheid bij de overheid, vooral bij ministeries die zij beheren. "Je 

komt dus hengelen in mijn aquarium en dat kan niet", vindt de partijleider.

Het hoofdbestuur begint binnenkort activiteiten om de partij verder te versterken. Zo 

zullen in verschillende buurten kernen worden versterkt, geheractiveerd of nieuwe 

aangesteld. Bij de verkiezingen van 2015 stelt Pertjajah Luhur als doel een groei van 

100 procent te realiseren en streeft opnieuw naar het binnenhalen van het 

presidentschap van Suriname.-.
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Overzicht variabelen (codeerschema)

Variabele Meting Voorbeeld

Artikelnummer numeriek   1

Campagnedag numeriek   1

Titel artikel string

PL-voorzitter waarschuwt overlopers

Datum numeriek   04/23/2013

Auteur numeriek   2

Onderwerp string   aanval 

Aantal woorden numeriek   232

Aanwezigheid foto 1 = ja 2 = nee   2

Zichtbaarheid Partij 1   4

Partij 2   7

Partij 3 10

ETC. 1 = NF

2 = MC

3 = DOE

4 = Volksalliantie

5 = DUS

6 = BVD/PVF Combinatie, 

7 = AC
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8 = NU

9 = PVRS

10 = niet van toepassing 

Toon toegekend aan partij 1 0

Toon toegekend aan partij 2 2

Toon toegekend aan partij 3 4

ETC 0 = neutraal 1 = positief

2 = negatief 4 = niet van toepassing 

Op basis waarvan string 

is deze toon toegekend (beoordeling)

Beoordeling partij 1 Geen evaluatie aanwezig 

Beoordeling partij 2 PL Leider is er faliekant op tegen dat 

coalitiepartners doelbewust acties

ondernemen om leden weg te halen

bij andere partijen. ABOP wordt als 

coalitiepartner genoemd in het 

artikel. Dit suggereert dat ABOP 

dit zal doen. 

Beoordeling partij 3 Niet van toepassing

ETC. 

Lijsttrekker 1 4

Lijstrekker 2 7

Lijstrekker 3 10

ETC. 1 = Ronald Venetiaan
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2 = Desi Bouterse

3 = Carl Breeveld

4 = Paul Somohardjo

5 = Japket Dieko 

6 = Rudi Dilip Sardjoe 

7 = Ronnie Brunswijk

8 = Paul van Leeuwarden

9 = Chas Mijnals 

10 = niet van toepassing

Toon toegekend aan lijstrekker 1 0

Toon toegekend aan lijstrekker 2 0

Toon toegekend aan lijstrekker 3 3

ETC 0 = neutraal 1 = positief

2 = negatief 3 = niet van toepassing 

Op basis waarvan string 

is deze toon toegekend (beoordeling)

Beoordeling lijstrekker 1 geen negatieve evaluatie gegeven op 

persoon

Beoordeling lijstrekker 2 geen negatieve evaluatie gegeven op 

persoon 

Beoordeling lijstrekker 3 niet van toepassing 

ETC. 

Toon van het bericht (journalist) 0 = neutraal 1 = positief 0
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2 = negatief 3 = niet van toepassing 

Type berichtgeving 1 = Inhoudelijk frequentie 2

2 = Horse race frequentie

3 = Hoopla frequentie

Onderwerp Horse Race berichtgeving

0 = overig frequentie 6

1 = opiniepeilingen 

2 = commentaar op winst of verlies

3 = uitspraken over stemvoorkeuren

4 = speculaties over toekomstige regering (niet inhoudelijk)

5 = uitspraken over wel of geen samenwerking

6 = een aanval die niet op inhoud was gebaseerd 

ETC.

Type foto 0 = overig frequentie nvt

1 = sfeer

2 = portret

3 = zakelijk

4 = grafische weergave 

Foto bijschrift string nvt

Foto correspondeert met tekst? 1 = ja 2 = nee nvt
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Onderwerp foto 0 = overig nvt

1 = vergadering

2 = persconferentie

3 = social event

4 = stembureau

Stijl berichtgeving Aantal regels frequentie 14

Aantal regels citaten frequentie 9
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Bijlage 3 Artikelen DWT

1. Mega Combinatie dicht bij regeermeerderheid

25/05/2010 -

Met 23 zetels landelijk zit de Mega Combinatie volgens de voorlopige telling van 
stemmen (woensdag 02.30 uur) dichtbij een regeermeerderheid. Ook komt MC uit op 
een comfortabele meederheid binnen de Districts- en Ressortraden (520 zetels). Dat 
betekent dat MC zeker de president kan kiezen binnen de Verenigde Volksvergadering 
(VVV), indien er geen gekwalificeerde meerheid wordt behaald binnen coalitieverband 
op DNA-niveau. Het Nieuw Front dropt landelijk dramatisch naar 13 zetels.
A Combinatie stijgt naar 7 zetels en de Volks Alliantie komt op 6 zetels. DOE pakt in 
Paramaribo één zetel. Landelijk zijn er 51 zetels te verdelen. Suriname lijkt hiermee ook 
mogelijk af te stevenen op een patstelling. Dit gebeurt indien MC wel de president kan 
kiezen in de VVV, maar geen meerderheidscoalitie kan vormen binnen de Nationale 
Assemblee.
Een mogelijke regeercombinatie die tot stand kan komen is tussen MC en Volks 
Alliantie. Zij hebben dan samen 29 zetels. Met AC erbij heeft die regering dan ruim de 
gekwalificeerde meerderheid van 34 zetels om de president binnen de DNA te kunnen 
kiezen.
MC wist beide zetels in Coronie te veroveren. De voorlopige cijfers geven verder aan 
dat MC in Brokopondo een zetel aan AC verliest. MC compenseert dit verlies in 
Nickerie en Para door een zetel van het Nieuw Front te pakken.
De landelijke opkomst ligt op 73 procent. Dat is 10 procent hoger dan eerdere prognose 
van het Centraal Hoofdstembureau.-.
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2. VolksAlliantie wil bruggenbouwersfunctie na verkiezingen

24/05/2010 - door Eric Mahabier

VolksAlliantie wil na de verkiezingen een nationale dialoog totstand brengen, waarbij 
niet alleen tussen de groepen binnen het volk de eenheid gesmeden moet worden, maar 
ook tussen politieke partijen. Suriname moet straks in alle eenheid de verkiezingen van 
de president en vicepresident tegemoet treden. VolksAlliantie wil de 
bruggenbouwersfunctie op zich nemen om ervoor te zorgen dat de nationale dialoog 
daadwerkelijk totstand komt.
Dit bracht Middenblok-voorzitter Henry Ori gisteravond naar voren tijdens de 
slotmassameeting van VolksAlliantie aan de Gemenelandsweg. Ook Pertjajah Luhur-
voorzitter Paul Somohardjo benadrukte in zijn toespraak de bruggenbouwersfunctie die 
de VolksAlliantie na de verkiezingen zal innemen. Volgens Ori heeft Somohardjo de 
leiderschapskwaliteiten om het voortouw te nemen in die functie. De eenheid onder het 
volk en politieke partijen is nodig, omdat alleen dan het land tot ontwikkeling gebracht 
kan worden. Volgens Somohardjo zal de verkiezingsstrijd gaan tussen VolksAlliantie, 
het Nieuw Front en de Mega Combinatie. Opmerkelijk waren de aanvallen van 
Somohardjo en Trefpunt 2000-voorzitter Arti Jessurun op DOE.
Volgens Somohardjo heeft DOE geen enkele zetel in Paramaribo. Hij beschuldigt SWI-
topper Jack Mencke van favoritisme in zijn opiniepeiling. Mencke zou als goede vriend 
van voormalig DOE-voorzitter Marten Schalkwijk deze partij bevoordelen in zijn 
peilingen. Somohardjo gaf ook flink af op delen van de pers en beschuldigde hen van 
omkoping. In één der dagbladen zou er een bericht hebben gestaan dat de 
VolksAlliantie-massameeting op het PSV-terrein teleurstellend was, terwijl volgens 
Somohardjo er sprake was van een heel goede opkomst. Volgens hem is in Suriname 
maar één persoon “volmaakt” namelijk de “voorzitter” van DOE, Carl Breeveld. 
Hoewel de massameeting voor vijf uur ‘smiddags gepland was, was reeds vroeg in de 
middag een drukte te bespeuren op het PL-terrein aan de Gemenelandsweg.
Vanuit diverse delen in Paramaribo reed de aanhang in een optocht naar de 
massameeting. Somohardjo werd begeleid door een groep motorfietsers. Anders dan 
gebruikelijk, hebben de vier voorzitters van VolksAlliantie eerst het woord gevoerd. 
Hierna kwamen andere prominenten van deze combinatie aan het woord. De organisatie 
koos voor deze strategie, omdat Apintie Televisie, die live uitzond, slechts een uur de 
tijd had voor de massameeting van VolksAlliantie. Hierna had het tv-station de live-
uitzending van de Nieuw Front-massameeting. Somohardjo vond dat hij meer massa op 
het been heeft kunnen brengen dan de Mega Combinatie en het Nieuw Front.-.
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3. Mega Combinatie ook bij scholieren favoriet-NF geliefd onder hoogopgeleiden

21/05/2010 - door Mariska Dinkelman

Mega Combinatie doet het ook onder scholieren goed. Uit een peiling onder 750 
leerlingen en studenten van het VOJ, VOS en het Hoger Onderwijs blijkt dat de meeste 
respondenten kiezen voor de Mega Combinatie. Gemiddeld ontvangt deze combinatie 
6.02 zetels, terwijl Nieuw Front blijft steken op 3.14 en Doe op 1.9 zetel. Opvallend is 
dat studenten van het hoger onderwijs (IOL en ADEK) wel weer partijen of coalities als 
Nieuw Front (28 procent) of Doe (26 procent) prefereren. Zij ontvangen beide onder 
deze onderzoeksgroep bijna drie keer zoveel stemmen als de Mega Combinatie (10 
procent). Als geen enkele partij of combinatie een regeerbare meerderheid verwerft, 
geeft de meerderheid van de respondenten (38 procent) aan dat de voorkeur uitgaat naar 
een coalitie van Nieuw Front en Mega Combinatie. De opiniepeiling is een initiatief van 
Roy Narrain, directeur van het avondhavo in Paramaribo en Dennis Barrow, coördinator 
avondopleidingen in Nickerie. Opvallend is ook dat het Nieuw Front gisteren bij de 
schaduwverkiezingen op het Arthur A. Hoogendoorn Atheneum een ruime meerderheid 
behaalde. Met bijna 180 stemmen ontvingen zij meer dan drie keer zoveel stemmen als 
de Mega Combinatie en Doe. Deze kwamen met 47 stemmen op een gedeelde tweede 
plaats. Ongeveer 400 leerlingen, docenten en ondersteunend personeel mochten in één 
van de drie kieshokjes hun stem uitbrengen. Hariette Helstone, decaan van de school, 
organiseerde het evenement. Duidelijk in haar sas, riep ze de leerlingen op om bewust te 
kiezen. “In plaats van twee lesuren te praten over de politiek of de leerlingen 
partijfoldertjes in hun handen te drukken, lijkt het ons beter ze op deze actieve manier 
kennis te laten maken met de verkiezingen.”
Als eerste controleert Judy Samson, docente geschiedenis, de naam van de stemmers. 
Daarna ontvangen ze van medeleerlingen hun stembiljet, dopen ze een vinger in de inkt, 
maken ze in het stemhokje hun keuze om uiteindelijk hun stembiljet in de bus te doen. 
“Helaas hadden enkele leerlingen het verkeerd begrepen. In plaats van met het rode 
potlood hadden zij met een rode vingerafdruk hun keuze op het stembiljet aangebracht.
Dat zijn ongeldige stemmen.” De meeste stemmers zijn open over hun partijvoorkeur. 
Veel jongeren kiezen voor Nieuw Front, omdat ze tevreden zijn over de afgelopen vijf 
jaar. Sue Ann (15) zegt dat het Front goede plannen heeft en het goed doet bij de 
debatten. Ook vriendinnen Alisha (12) en Elisa (12) kiezen voor Nieuw Front. Ish (16) 
kiest echter voor de Mega Combinatie. “Ik ben niet zo'n fan van Bouterse, maar ik ben 
voor Palu. Ik stem op een vriend van mijn vader. Een goede vent en zeker niet zo 
corrupt als de rest.” Rudy (18) kiest bewust voor DA'91 omdat hij vindt dat ze een goed 
programma hebben en veelbelovend zijn. “Van Ravenswaay vind ik één van de beste 
ministers nu.” Helstone maakt er een heel evenement van. Muziek van de verschillende 
politieke partijen schettert over het schoolplein. Een mc geeft commentaar en 
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waarschuwt de leerlingen om niet onder invloed van alcohol, drugs of vrienden te 
stemmen. Aan de takken van de boom, die midden op het plein staat, hangen vlaggen 
van de verschillende partijen. De decaan loopt zelf tussen de leerlingen door, geeft 
commentaar en stelt vragen over de politiek. Aan een paar jonge meisjes vraagt ze 
waarom zoveel partijen dieren op hun vlag hebben staan. Hierop zegt een leerling uit 
klas 1a: “Omdat ze respect hebben voor de dieren”.-.

4. Nieuw Front bezoekt Boven-Suriname -Meer aandacht voor dorpsinfrastructuur

20/05/2010 - door Isaak Poetisi

De schrik zit er goed in bij de bewoners in het Boven-Surinamegebied na de Blue 
Wing-crash. “Het binnenland rilt bij die gedachte”, benadrukt Johannes Lugard, 
kandidaat nummer 3 op de Nieuw Frontlijst voor het district Sipaliwini, de gevoelens 
die er leven bij de mensen. Hij doet daarom een dringend beroep op de bevoegde 
autoriteiten vaart te zetten achter het onderzoek naar de oorzaak van het 
vliegtuigongeluk, zaterdag te Poeketie in Noord-Oost Suriname. Bij dit incident 
kwamen acht personen, onder wie de piloot en copiloot om het leven. “Het kan zo niet 
verder dat er onschuldige mensen de dood worden ingejaagd”, zegt Lugard. Deze 
oproep deed hij gisteren tijdens een Nieuw Front massameeting in het dorp Pikin Slee. 
‘Tjoepie’, zoals hij bekend staat dient al jaren in het onderwijs en kent als geen ander de 
omstandigheden in het Boven-Surinamegebied. Deze bijeenkomst werd voornamelijk 
bijgewoond door honderden SPA- en NPS-sympathisanten. Lugard, die enkele 
fundamentele ontwikkelingsaspecten ontvouwde ziet graag dat er meer inspanningen 
gestopt worden om het onderwijs in het binnenland verder te ontwikkelen. Hij vindt het 
idee om een Muloschool te Atjoni te vestigen een adequate oplossing daartoe. “Als 
straks het wereldkampioen voetballen een aanvang maakt zullen de bewoners in 
Sipaliwini wederom verstoken zijn van tv-signalen”, voegd Lugard daar toe. Het is 
zijn innige wens dat het nu bestaande looppad, dat de dorpen met elkaar verbindt een 
wegverbinding wordt. Als mogelijke oplossing voor de verhoging van de 
landbouwproductie ziet hij de bundeling van de landbouwers in coöperatief verband. 
Het is bekend dat in dit verband de afdeling Coöperatiewezen van ATM reeds de nodige 
bijstand geeft aan landbouwcoöperaties in diverse districten. Lugard verwijst daarbij 
naar de successen die daarmee behaald zijn te Apoera in West-Suriname. Humbert 
Amania nummer 2 op NPS/NF-lijst boeide zijn gehoor met het cijfermatig weergeven 
van de resultaten van de NF-regering op het stuk van onderwijs. Hij verwijst naar de 
muloschool en het internaat die opgezet zullen worden in het bestuurscentrum Pokigron. 
Hij sluit zich ook bij de gedachte van Lugard dat onderwijs de basis is voor 
ontwikkeling in het gebied. “De Front regering heeft de afgelopen tien jaar zestien 
nieuwe scholen met in totaal 139 leslokalen gebouwd in Sipaliwini”. Verder zijn er 64 
gerenoveerd met een aantal van 203 les-lokalen. “Als de Frontregering stembus-
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overwinning behaalt, zal het beleid mede erop gericht zijn het niveau van het Bijzonder 
Onderwijs op te trekken.” Frontlijsttrekker Norman Banai (29) die medisch analist is, 
wil zich sterk maken voor het plaatsen van artsen in alle dorpen die over een polikliniek 
beschikken. President Venetiaan sluit aan op de ontwikkelingsgedachte van Lugard en 
wil tijdens een volgende regeringsperiode de infrastructuur tegen de achtergrond van 
een ordentelijke ruimtelijke ordening leggen. “Ik zie dan ook graag dat iedere 
Surinamer, dus ook de mensen in het binnenland in ordentelijke huizen wonen.”.-.

5. NDP-stokpaardje VHP-wijkvergaderingen

17/05/2010 - door Fenny Zandgrond

NDP blijft het meest geliefde onderwerp in de politieke boodschap van VHP-
prominenten op wijkvergaderingen. Op de bijeenkomst te Dijkveld werd, net als te 
Houttuin, tegenover sympathisanten benadrukt dat de paarse partij binnen 
MegaCombinatie onrecht, verderf, vernietiging en isolatie betekent en Suriname op een 
“dood spoor” zal brengen. Ook de blunder van NDP-topper Charles Pahlad werd zwaar 
onderstreept en vertaald als een aanslag op de hindostaanse achterban.
VHP-lijsttrekker Chandrikapersad Santokhi stelde dat droom van NDP-voorzitter Desi 
Bouterse om Suriname te transformeren tot een paradijs inhoudloos is. Tot nu toe zou 
een regering onder leiding van deze partij het land naar de “hel” hebben gebracht. 
Andere leiders van de partij (Andre Misiekaba…red) hebben aangegeven een revolutie 
te willen brengen in Suriname na de verkiezingen, “dus vernietiging en dood”. De 
bewindsman vertelde weer dat hij voor Wanica een enorme groeipotentie ziet. Het 
district leent zich voor land- en tuinbouw, kan hoge sportprestaties leveren en een 
belangrijk handelscentrum worden. Ook zijn er mogelijkheden voor sierteelt, 
uitbreiding van producten en huisvesting. Aan het woord kwam ook oud-parlementariër 
Humphrey Nurmohamed, die wees op de ontwaarding van de Surinaamse gulden tijdens 
de drie NDP-regeringen. Nurmohamed werd in november 1999 ontzet uit het parlement, 
omdat hij verzwegen had dat hij de Nederlandse nationaliteit bezit.
VHP gaat dan ook voor vijf van de zeven parlementszetels in dit district. “We zullen 
alles doen om de vijf zetels voor Nieuw Front binnen te halen”, gaf Asiskoemar 
Gajadien vurig aan. Zijn partij zal het beleid van investeerders voortzetten. Chinezen, 
Indiërs, Marokkanen; alle buitenlanders zijn welkom om te beleggen in Suriname. Hij 
riep de aanhangers op om de VHP bij alle gelegenheden, zoals in gebedshuizen en op 
markten, te propageren. De VHP-toppers weten van propagandisten van andere partijen, 
die VHP’ers proberen te lokken met grondbeschikkingen en cadeaus. In deze riep 
Santokhi de ongeveer tweehonderd aanwezigen op alles aan te nemen, maar in het 
stemhok te bewijzen dat hun “zelfrespect” niet te koop is. Hij kent de persoonlijke 
achtergrond van de leider van deze partij (Paul Somohardjo…red), die slechts een spoor 
van “misleiding en oplichting” laat zien.-.
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6. Verkiezingsretoriek steeds eentoniger

10/05/2010 - door Fenny Zandgrond

Nu de verkiezingscampagnes naar een climax moeten gaan, wordt de boodschap van de 
verschillende politieke leiders steeds eentoniger. Houdt het Nieuw Front (NF) zijn 
achterban nog altijd de achteruitkijkspiegel voor, met vooral beelden uit 1980-’87 en 
1996-2000; Mega Combinatie probeert met ‘grote dromen’ nog de aandacht van haar 
achterban vast te houden.De Volks Alliantie van Paul Somohardjo doet dat door zich 
sterk te maken voor het presidentsschap en steeds te wijzen op de meer dan 25.000 
grondbeschikkingen die zijn uitgegeven.
Het afgelopen weekend was deze retoriek wederom het geval en leek het vrijwel alle 
politieke leiders aan verfrissende inhoudelijke standpunten te ontbreken. Voortzetting 
van het ontwateringsprogramma, verbeteren van de vuilophaaldienst, stimuleren van het 
ondernemerschap en verder uitbouwen van de verkregen stabiliteit; daarnaar mogen de 
aanhangers van het Nieuw Front uitkijken in een eventuele vervolgregeerperiode.
NF-toppers somden gisteravond tijdens een massameeting in het SPA-centrum als 
wapenfeiten onder meer op de in aanbouw zijnde dijken te Commewijne en Coronie. 
Deze zouden zoveel maal duurder zijn dan de Wijdenbosch- en Coppenamebrug en 
niet worden betaald door het volk maar door de regering. De wet Huiselijk Geweld is 
afgekondigd, waardoor vrouwen zich thuis nu veiliger zouden voelen. Winston Jessurun 
hield de ongeveer vijftienhonderd belangstellenden voor dat zij zich niet moeten laten 
afleiden door grootse plannen van Mega Combinatie, die Wanica een ziekenhuis in het 
vooruitzicht heeft gesteld.
Volgens de politicus azen zijn rivalen op de 697 miljoen US dollar reserve bij de 
Centrale Bank van Suriname. Mega Combinatie slaat terug door de regering te vragen 
hoe nu meer dan tachtig procent van de samenleving onder de armoedegrens leeft, 
terwijl dat in 2000 nog rond de vijftig procent lag. NDP-voorzitter Desi Bouterse 
constateert na 60 jaren dat er zich een tragedie aan het voltrekken is van slechte 
gezondheidszorg, grote werkloosheid, corruptie en terugval, dit ondanks de 
beschikbare ontwikkelingshulpmiddelen. “Hoe is het mogelijk dat in Suriname, 
als zeventiende rijkste land, ondanks de zo geprezen stabiliteit door de huidige 
Frontregering, nog steeds 80 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft?”
Op zijn massameeting te Clevia kwam Somohardjo op de proppen met standpunten als 
kinderbijslag en algemene oudedagsvoorziening (aov), die omhoog moeten. Echter 
vergeet hij voor het gemak dat deze zaken niet gerealiseerd zijn door de huidige 
regering waarin Pertjajah Luhur het beheer heeft over het ministerie van Sociale Zaken 
en Volkshuisvesting.
De boodschappen van de NF-leiders en parlementskandidaten gisteravond hadden 
vrijwel niets nieuws. Opnieuw regende het van verwijten over een economisch 
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wanbeleid van de NDP-regering, hun grootste rivaal. Nu de oppositie haar heeft 
verweten dat burgers uit pure armoede slechts gestimuleerd worden carwashes en 
barbeque- tenten op te zetten, zegde de huidige coalitieregering toe het klein 
ondernemerschap te versterken. “A no kan tak’ sma e broko un saka so”, stak Patricia 
Etnel deze ‘kleine ondernemers’ een riem onder het hart. SPA-voorzitter Guno Castelen 
toonde zijn erkentelijkheid tegenover de Surinamers die geduld hebben gehad tijdens 
het Structureel Aanpassingsprogramma, SAP, van het NF in de jaren negentig. De 
burgers hebben de torenhoge inflatie getrotseerd om de regering in staat te stellen de 
economie te ordenen. Suriname heeft zich door deze zware tijd heen geworsteld. Door 
het goed beleid die daarna is gevolgd heeft het land de wereldcrisis die 
is veroorzaakt door hebzucht kunnen weerstaan. Castelen riep de aanhangers van zijn 
partijcombinatie op zwevende kiezers in hun omgeving te overtuigen van de goede 
bedoelingen van het NF door te wijzen op de destructief 
beleid van voormalige machthebbers. Wat de concrete nieuwe plannen 
in de volgende termijn zullen zijn die de besluiteloze kiezer over de drempel 
moeten trekken, gaf hij niet aan.-

7. Somohardjo mist javaans gezicht in NF

07/05/2010 - door Eric Mahabier

Met het wegtrekken van de Pertjajah Luhur (PL) is ook het javaans gezicht uit het 
Nieuw Front (NF) verdwenen. Landelijk heeft het NF slechts één javaan kandidaat 
gesteld. Het NF predikt verbroedering, maar geeft de javaan niet de gelijkwaardige 
plaats op de kandidatenlijst. Hoe is het mogelijk dat de leider van de KTPI, Willy 
Soemita, niet op de kandidatenlijst van de Mega Combinatie (MC) geplaatst wordt? 
Zonder de handtekening van Soemita kon de MC niet aan de verkiezingen van 25 mei 
meedoen. Met deze twee zaken timmert Volks Alliantie-voorzitter Paul Somohardjo het 
Nieuw Front en de Mega Combinatie op zijn massameetings. Voor wat het Nieuw Front 
betreft wijst Somohardjo naar de rol die de Pertjajah Luhur heeft gespeeld door erop te 
te staan dat de partij in aanmerking komt voor het voorzitterschap van het parlement. 
Somohardjo probeert de javaanse stemmen naar zich toe te trekken door ze voor te 
houden dat de Volks Alliantie voor alle drie hoge posten in het land gaat, namelijk het 
presidentschap, vicepresidentschap en assembleevoorzitterschap.
“Kandidaat zijn is één, maar we hebben nog een heel traject na de algemene 
verkiezingen” reageert Nieuw Frontleider Ramdien Sardjoe op de uitspraak van 
Somohardjo dat deze combinatie slechts één javaanse kandidaat op de lijst heeft staan. 
Sardjoe geeft aan dat de respectieve Nieuw Front partijen op ressortraadsniveau wel 
kandidaten uit die bevolkingsgroep hebben gepresenteerd. Dat javanen niet op de 
assembleekandidatenlijsten staan wil volgens Sardjoe niet aangeven dat het Nieuw 
Front geen javaans gezicht meer heeft.
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De landelijke opmars van het Nieuw Front zit volgens Sardjoe ook bij de javaanse 
gemeenschap. “Zoals de tekenen nu voor ons staan moet ik zeggen dat we redenen 
hebben optimistisch te zijn.” Sardjoe zegt dat het Nieuw Front gaat voor consolidatie en 
groei van de 23 zetels die het bij de verkiezingen van 2005 heeft binnengehaald.-.

8. Doelwit Mariënburg:-Grondenrechten geen prioriteit voor Volks Alliantie

05/05/2010 - door Eric Mahabier

Op de laatste massameeting van de Volks Alliantie, maandag in Commewijne, was geen 
ruimte voor het grondenrechtenvraagstuk. Bewoners van Tamansarie, Mariënburg en 
Zoelen zitten al jaren met dit probleem in hun maag. Zij hebben nog steeds geen titel op 
de grond, waardoor ze ook niet aan de slag kunnen met herstel van hun woningen of de 
bouw van nieuwe huizen op die gronden. De grond behoort nog altijd aan de 
voormalige suikeronderneming Mariënburg. In Mariënburg en Zoelen zijn de 
eeuwenoude kampongwoningen stille getuigen van dit probleem. Ook Mariënburg-
projectdrager Michel Sjak Shie die als eerste het woord voerde, zweeg in alle talen over 
deze kwestie. De in groten getale opgekomen aanhang van Volks Alliantie te 
Mariënburg luisterde heel aandachtig naar Sjak Shie, die echter inging op het 
ontwikkelen van de aquacultuur. Volgens Sjak Shie behoren het gebrek van licht en 
water tot belangrijke problemen in het gebied. De afgelopen jaren is een project 
ontwikkeld met zeshonderd bouwkavels op Mariënburg.
Vanwege het ontbreken van stroom en water, kan er niet optimaal gebouwd worden. 
Sjak Shie vroeg de Commewijners ervoor te zorgen dat de Volks Alliantie in de 
regering komt, zodat ze licht en water op het verkavelingsproject kunnen realiseren. 
Volks Alliantie-lijsttrekker Ronny Tamsiran presenteerde op zijn beurt een ‘visie’ die 
een weg aanlegt van de Oost - Westverbinding naar Mariënburg. In het verlengde 
hiervan komt er dan een veerverbinding met de rechteroever, waardoor de productie van 
landbouw ter hand genomen kan worden.
Lijstduwer Hendrik Sakimin is ervan overtuigd dat de Volks Alliantie het 

presidentschap na 25 mei 2010 zal invullen. Volgens Sakimin staat Commewijne voor 
een aantal uitdagingen. Acht Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG) moeten in 2015 
bereikt worden. Uitbanning van armoede en toegang voor eenieder tot onderwijs zijn er 
twee van. “Wi mus’ tyari na 25 mei wan president die kan bereik ala den doelen disi”, 
zei Sakimin. De bijdrage aan de stabiliteit is volgens de lijstduwer ook te danken aan 
het beleid van minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening en Grond, en 
Bosbeheer. De ongeveer 25.000 verstrekte grondpapieren door Jong Tjien Fa hebben 
volgens Sakimin ervoor gezorgd dat er flink bouwprojecten zijn uitgevoerd. Stabiliteit 
zou het resultaat hiervan zijn.-.
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9. AC’ers voelen zich gebeten hond

28/04/2010 - door Ebu Jones

Totaal ontredderd dropen A Combinatie (AC) -sympathisanten gisteren af van het 
kantongerecht aan de Grote Combéweg. Ze voelen zich de gebeten hond nu het doek 
definitief is gevallen. Rechter Robby Rodrigues was onverbiddelijk: AC mag niet 
meedoen aan de verkiezingen in Paramaribo. ‘Laat is laat’ klonken de harde woorden 
nog lang na in de oren.Hoopvol gestemd trok een grote groep AC’ers gistermorgen naar 
het gerechtsgebouw, tot op het bot verzekerd dat Vrouwe Justitia nog altijd 
geblinddoekt rechtspreekt. En dat deed ze ook: keihard. "Ik kan niets doen aan het 
besluit van de rechter. We moeten ons ook aan de wet houden. Maar wat wel het geval 
is bij mij is dat ik gedemotiveerd ben om mee te doen aan de verkiezingen. God alleen 
weet of in nog ga stemmen. En indien wel, op wie? Als de dag aanbreekt zie ik wel of 
ik ga stemmen en op wie ik ga stemmen", omschrijft Andy Apensa zijn teleurstelling. 
Walter Bonjaski: "De rechter heeft beslist dat we te laat waren. Dan zal dat het geval 
zijn geweest. Wat ik wel weet, is dat dit mij motiveert om me harder in te zetten voor 
AC. Want wij halen tien zetels bij de komende verkiezing". "Het is niet gelukt om 
alsnog mee te kunnen doen in Paramaribo, Wanica en Para.
We kunnen niets anders doen. Ze mogen het weten, ik ben boos op onze leiders dat ze 
laat waren, maar de deuren van het hoofdstembureau waren nog open. Ze konden ons 
een kans geven. Om te zien in wat voor Suriname we leven. Het komt goed, maar ik ga 
niet stemmen. Ik zie geen andere leider die mijn stem waard is", weet Saskia 
Landsoe. "Ik ga niet stemmen. Ik ga me tijd niet verdoen. Mijn kostbare tijd zal ik 
aanwenden om onze achterban in het binnenland te mobiliseren om massaal op AC te 
stemmen", sluit Samantha Waterberg de rij af.-.

10. Amafo even hoofdrol in AC-soap

28/04/2010 - door Fenny Zandgrond

Een doodse stilte heerste gisteren in de rechtszaal toen rechter Robbie Rodrigues begon 
met het voorlezen van de eis van A Combinatie en de verdediging van de Staat 
Suriname. Even tevoren waren de drie voorzitters van de samenwerkende partijen met 
aanhang de zaal nog net op tijd binnengekomen en konden met veel geschuif een ‘halve 
bil' vinden in de tjokvolle en krappe rechtszaal. Met ingehouden adem luisterden 
journalisten, juristen en enkele AC-sympathisanten naar de uitleg van de magistraat, tot 
de mobiele telefoon van Alice Amafo de spanning abrupt sneed. Na grabbelen in haar 
handtas vond zij de stoorzender die het geluid van een glas vullend water teweegbracht. 
"Komt er nog wat van?", vroeg Rodrigues streng terwijl hij boven zijn bril uitkeek. "Ja, 
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meneer de rechter", klonk het gedwee.
Verontwaardigd en fronsend keek het publiek de vrouw aan, het middelpunt van de 
narigheid die A Combinatie uiteindelijk bij de rechterlijke macht deed belanden. Twist 
over de jonge intellectueel, die eerder in opspraak kwam als lid van de uitvoerende 
macht, en nu wil overstappen naar de wetgevende macht. Amafo vindt uiteindelijk de 
toets om haar mobieltje uit te schakelen en de rechter kan verder met het vernietigend 
oordeel voor de politieke combinatie: AC zal niet meedingen naar de zeventien knikkers 
in Paramaribo en dus ook niet in de overige drie districten waar de voorzitters van de 
hoofdstembureaus hun kandidatenlijsten niet in ontvangst hebben genomen. De 
‘slachtoffers' van dit oordeel zijn de hoofdpersoon en de kibbelende partijen: Amafo 
zelf, Caprino Alendy en Michel Felisi, en nog reservespeler Paul Abena.
"Ik kan me nimmer verantwoordelijk voelen voor wat gebeurd is", geeft Amafo 
journalisten na de uitspraak te kennen. Partners kunnen niet bemoeien met interne 
aangelegenheden van partijen, stelt ze. Als Abop-structuren haar hebben aangewezen 
om de achterban te vertegenwoordigen in het parlement, zal een andere politieke partij 
hier niets aan kunnen doen, geeft zij verder aan. Toen dit op de dag van de indiening 
van de kandidatenlijsten uiteindelijk doordrong tot partner BEP was het uur reeds 
gevorderd. Gevolg: AC kwam laat in Para, Wanica, Paramaribo en Sipaliwini.
In Sipaliwini hield stembureauvoorzitter Raymond Landbrug de deuren langer dan de 
wettelijk vastgestelde tijd open en ontving de stukken toch nog. In Brokopondo meldde 
AC zich vijf minuten vóór sluitingstijd en kreeg daarna nog minstens een kwartier na de 
‘fatale’ tijd van drie uur de gelegenheid ontbrekende documenten aan te zuiveren.-

11. Analyse-Paniekvoetbal of bewuste tactiek?

28/04/2010 - door Iwan Brave

Desi Bouterse, voorzitter van de Democratische Nationale Partij (NDP), uitte onlangs 
weer zijn eigen (wijze) kijk op de Surinaamse rechtsstaat, tijdens een massameeting van 
de NDP op Latour. Volgens Bouterse zou er “iets ernstig” mis zijn. Hij beweerde: “Je 
kan van tevoren zeggen dat rechters hier op instructies werken.” En: ook al hebben we 
een OKB, “deze rechter gaat zeggen: ‘A Combinatie mag meedoen.’”
Hij deed dat op goed geacteerde doemtoon, alsof donkere wolken zich daadwerkelijk 
samenpakten boven de Surinaamse rechtsstaat, die inderdaad nog altijd herstellende is 
van Bouterses militaire regime dat in 1987 (én 1992) werd beëindigd.Niet heel lang 
geleden werd Bouterse gevonnist door kortgedingrechter Susana Chu om publiekelijk 
verontschuldigingen te maken aan minister Santokhi van Justitie en Politie wegens 
lastering door Bouterse. Vandaar zijn neerbuigende mening over de rechterlijke macht.
Het is echter geen laster indien je het onomstotelijk hard kan maken. Dat betekent dat 
ook sterke vermoedens niet voldoende zijn. Maar Bouterse blijkt nog steeds een allergie 
te hebben voor wat ook maar met de rechterlijke macht te maken heeft. En dan vooral 
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als het om zijn eigen persoon of belangen gaat. Daarom stond voor Bouterse ook al van 
tevoren vast dat het 8 December-proces (of Decembermoordenproces) een ‘politiek 
proces’ is en een ‘farce’. Dus weigert hij dan ook in persoon te verschijnen voor het 
gerecht. Dat is zijn goed recht in de Surinaamse rechtsstaat – terwijl je zo’n recht beslist 
niet had tijdens zijn regime. Door weg te blijven demonstreert Bouterse dat hij de 
rechterlijke macht minacht en daarmee ook de rechtsstaat.

Dat Bouterse ook geen respect heeft voor rechtsprocessen, werd in Latour weer 
duidelijk door ongefundeerd te stellen dat rechters “op instructies” werken. Hij durfde 
daarom te voorspellen wat het rechterlijk vonnis zou zijn ten aanzien A Combinatie, die 
te laat haar kandidatenlijsten in een aantal kiesdistricten had ingediend. Natuurlijk weet 
Bouterse dat de kans altijd fifty-fifty is met zo’n voorspelling. A Combinatie is 
gistermorgen in het ongelijk gesteld. Was het andersom, dan had Bouterse gezegd: 
“Wat heb ik jullie gezegd?” En zo zal hij ongetwijfeld ook nu een voorgekookt 
antwoord klaar hebben waarom AC toch niet mag meedoen aan de verkiezingen in 
Paramaribo. Nu het rechterlijk vonnis er ligt, dringen zich een aantal prangende vragen 
op. Heeft Bouterse – nu AC in ongelijk is gesteld – voor zijn beurt gesproken, en heeft 
hij de plank volledig misgeslagen? Of heeft Bouterse bewust hier de tactiek van 
‘psychologische oorlogsvoering’ toegepast en op gewiekste wijze de rechters beïnvloed; 
al was het maar om Bouterse een ‘poepie’ te laten ruiken of om vooral niet als zodanig 
– ‘werken op instructies’ – over te komen? Of was het gewoon paniekvoetbal van 
Bouterse? Of: geeft hij niet een slecht voorbeeld en signaal aan jonge Surinamers in het 
respecteren en beleven van de rechtsstaat? Of heeft Bouterse gewoon gelijk wat onze 
rechtsstaat betreft? Het antwoord is aan u.-.

12. Kiesregeling in strijd met mensenrechten

23/04/2010 - door Ebu Jones

De Kiesregeling is in strijd met internationale verdragen. Het is onvolledig, heeft geen 
respect voor het belang van de burger, is niet sociaal en is in strijd met burgerrechten. 
Met deze aantijgingen heeft advocaat Chas Mijnals en tevens voorzitter van Permanente 
Voorspoed Republiek Suriname (PVRS) gisteren de Kiesregeling onderuit proberen te 
halen. Namens de PVRS heeft hij het hoofdstembureau van Marowijne, dat door 
advocaat Eddy Hooplot wordt bijgestaan, van repliek gediend.
Mij-nals heeft kortgedingrechter Anand Charan er op gewezen dat artikel 38 van de 
Kiesregeling in strijd is met internationale verdragen waar Suriname partij bij is. “Het is 
dan volledig in strijd met het internationaal mensenrechtenverdrag en brengt grote 
consequenties met zich mee”, stelt de pleitbezorger. Alleen op grond hiervan zal de 
rechter de PVRS in het gelijk moeten stellen en beslissen dat de partij alsnog de 
gelegenheid krijgt haar kandidatenlijsten in te dienen bij het hoofdstembureau in 
Marowijne.
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Door het niet accepteren van de lijsten, dat als gevolg heeft dat PVRS niet mag 
meedoen aan de verkiezingen in dat district, wordt het democratisch recht van grote 
aantallen mensen in Suriname geschonden. Mij-nals onderkent dat zijn organisatie laat 
was met het indienen, maar vindt niet dat de lijsten geweigerd mochten worden door de 
voorzitter van het hoofdstembureau.
“Het hoofdstembureau had respect kunnen tonen door te zeggen, 'we vinden het jammer 
dat u laat bent, maar zullen de lijsten in ontvangst nemen en in het proces-verbaal uw 
late indiening vermelden’. Daarna wordt bepaald of uw indiening aan de wettelijke 
eisen heeft voldaan”, verduidelijkt de advocaat.-.

13. Hooghart wil ‘geen tweede 8 december’-CLO viert verjaardag met stemadvies

22/04/2010 - door Pieter Van Maele

“Kies op 25 mei niet emotioneel. Wie op Bouterse stemt, stemt tegen zichzelf!” Met 
deze boodschap van voorzitter Ronald Hooghart vierde de Centrale van Landsdienaren 
Organisaties (CLO) gisteren haar 39ste verjaardag. Om stil te staan bij die verjaardag 
organiseerde het hoofdbestuur een ‘Assemblee van de Ledenraad’. Tijdens deze 
ledenvergadering, die een uur te laat begon, werd volgens het programma enige tijd 
stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen van het Functie Informatie Systeem Overheid 
(Fiso).Michael Miskin, penningmeester van de CLO, deed zijn uiterste best om de 
vertegenwoordigers van de opgedaagde lidbonden de laatste Fiso-ontwikkelingen uit de 
doeken te doen.
Daarna werden de aanwezigen om de oren geslagen met de persoonlijke kijk van 
Hooghart op de recente gebeurtenissen in de aanloop naar de verkiezingen. “Het is goed 
dat een instelling als het OKB bestaat. Hun komst maakt deel uit van de evolutie van 
Suriname tot rechtsstaat. Nu zijn ze echter in de fout. Ik vind namelijk dat we geen 
enkele partij de toegang tot de verkiezingen mogen uitsluiten.”
Daarmee doelde Hooghart op de commotie die is ontstaan als gevolg van het 
inschrijvingsdebacle van A Combinatie. De CLO-voorzitter pleitte er vervolgens voor 
om de verkiezingen uit te stellen naar een latere datum.
“Iedereen weet dat ik NPS’er ben. Toch vind ik dat alle partijen aan de verkiezingen 
moeten kunnen meedoen. Ik heb namelijk overal vrienden. Als we partijen gaan 
uitsluiten, dan krijgen we problemen. En ik wil geen tweede 8 december!”
Vervolgens richtte Hooghart zijn pijlen op de NDP. “De Surinaamse rechtsstaat staat 
sinds de militaire ingreep onder druk.
Er zijn mensen vermoord en verkracht geweest. Daarom zeg ik altijd: ‘Wie op Bouterse 
stemt, stemt tegen zichzelf.’ Maak op 25 mei geen emotionele keuze. President 
Venetiaan heeft mij ook zeer slecht behandeld, maar daarom verander ik nog niet van 
partij.” Ten slotte kreeg ook de Surinaamse pers een veeg uit de pan. “Onze media 
manipuleren de jongeren én de politiek”, besloot Hooghart.
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Lang niet elke aanwezige kon de uitspraken van de CLO-voorzitter voor zoete koek 
aannemen.
“Ik vind dit niet kunnen. Het hoofdbestuur van de CLO bestaat echt wel niet alleen uit 
mensen van Nieuw-Frontsignatuur”, aldus een misnoegd bestuurslid van een 
aangesloten vakbond, dat anoniem wenste te blijven. “De voorzitter zou veel 
objectiever moeten zijn. Ik ga hem daar binnenskamers zeker en vast nog over 
aanspreken. Als hij niet verandert, dan denk ik misschien zelfs aan opstappen.”.-

14. Hooplot: “PVRS ‘niet ontvankelijk’ stellen”

22/04/2010 - door Ebu Jones

De politieke partij Permanente Voorspoed Republiek Suriname (PVRS) dient niet 
ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering tegen het hoofdstembureau in 
Marowijne. Dit hield de advocaat van het hoofdstembureau, Eddy Hooplot, gisteren 
kortgedingrechter Anand Charan voor bij de eerste behandeling van het kort geding dat 
PVRS aanhangig heeft gemaakt. De PVRS kwam in verweer, omdat het 
hoofdstembureau op 9 april heeft geweigerd haar kandidatenlijsten in ontvangst te 
nemen.

De PVRS vordert dat het hoofdstembureau haar alsnog in de gelegenheid stelt zich in 
te schrijven voor deelname in kiesdistrict Marowijne. Een totaal verkeerd opgemaakte 
vordering volgens Hooplot. “PVRS zou hooguit kunnen vragen om alsnog de 
kandidatenlijsten in te laten dienen. Maar de rechter is daartoe niet bevoegd”, meent de 
raadsman. En ook al zou de vordering juist zijn verwoord, redeneert hij verder, dan is de 
rechter niet bevoegd haar
toe te wijzen.
De bewering van PVRS dat het hoofdstembureau het besluit heeft genomen om de 
stukken niet in ontvangst te nemen, snijdt volgens Hooplot geen hout. De sluitingstijd 
zat eenvoudig erop.
“Het hoofdstembureau kon geen besluit nemen en het heeft ook geen besluit genomen 
om stukken van PVRS niet te ontvangen”, legt Hooplot uit. “Dit kon ook niet, omdat de 
wet bepaalt dat drie uur de vergadering van het hoofdstembureau waarbij de lijsten in 
ontvangst worden genomen, afgesloten wordt en terstond een andere vergadering 
aanvangt.”

Ook de overmacht waarop PVRS zich beroept is niet valide. Probleem hebben met 
een cd van het Centraal Hoofdstembureau en de in rehabilitatie zijnde weg naar 
Moengo is niet steekhoudend zegt Hooplot. “Men was niet verplicht gebruik te maken 
van het computerprogramma. De lijsten konden ook op de hand geschreven worden. 
Het programma was meer een vergemakkelijking. Men wist al jaar en dag dat de weg 
naar Moengo gerehabiliteerd wordt. Waarom is men niet eerder vertrokken naar 
Moengo.
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Al die punten die als overmacht aangehaald zijn, kon de partij voorkomen”.
Voorzitter Chas Mijnals, die zelf optreedt als advocaat van de PVRS, krijgt vandaag de 
gelegenheid de beweringen van Hooplot te weerleggen.
Zelf zegt hij dat het het recht is van Hooplot om te zeggen wat hij wil.-\

15. Natione Unie en PVRS krijgen rechtsingang

21/04/2010 - door Eric Mahabier

Rechter Robbie Rodriques neemt vanmiddag het kort geding in behandeling dat de 
Nationale Unie (NU) en de partij voor Permanente Voorspoed Republiek Suriname 
(PVRS) hebben ingediend. NU heeft geen jurist in de arm genomen; de zaak zal 
mondeling bepleit worden door secretaris Mahin Jankie. In de vordering vraagt de NU 
de rechter om de Staat Suriname op te dragen de partij alsnog haar kandidatenlijsten 
voor deelname aan de verkiezingen in Para in te laten indienen. NU eist een eenmalige 
dwangsom van een miljoen Surinaamse dollar indien bij een toewijzing van de 
vordering de Staat nalaat uitvoering te geven aan het vonnis. “Is een drukmiddel om het 
vonnis na te leven, want we weten dat zonder dwangsom de Staat slordig is in het 
uitvoeren van vonnissen”, verklaart Jankie.
“We zijn niet fout. We waren niet laat. Het hoofdstembureau Para heeft tegen de wet in 
geweigerd onze stukken te ontvangen”, geeft hij alvast een deel van zijn mondelinge 
pleidooi prijs. Jankie is blij dat de rechter het spoedeisende karakter van de kwestie 
heeft erkend. Gisteren is omstreeks twaalf uur ‘s middags het verzoek ingediend, een 
uur later had hij al antwoord dat de zaak vandaag in behandeling wordt genomen.

De jurist Freddy Kruisland zal vandaag namens A Combinatie rechtsingang zoeken 
bij de rechter. PVRS-voorzitter Chas Mijnals was niet bereikbaar voor commentaar, 
maar liet eerder weten dat hij als jurist zelf de zaak gaat bepleiten.

De stap naar de rechter voor deze drie politieke organisaties is 
noodzakelijk aangezien president Ronald Venetiaan zich onbevoegd heeft verklaard 
een oordeel te geven op hun beroepschriften. NU wil alsnog toegelaten worden voor 
deelname in Para en de PVRS in Marowijne. Daar was de partij van Mijnals laat met de 
indiening. In Paramaribo, Wanica en Para was A Combinatie laat met het indienen van 
de kandidatenlijsten.-.

16. Vuile was torpedeert kort geding AC

21/04/2010 - door Ivan Cairo

Leek A Combinatie (AC) gistermorgen nog vastberaden naar de kortgedingrechter te 
stappen om toch aan de verkiezingen in Paramaribo, Wanica en Para deel te nemen, in 
de vooravond daalde de animo om de vordering in te dienen vrijwel naar nul. Door de 
vuile was van AC gisteren via Sky Radio buiten te hangen, heeft Lothar Boksteen van 
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het Centraal Hoofstembureau (CHS), de kansen van de combinatie op succes bij de 
rechter vrijwel de grond ingeboord, weet een insider. “Wat ga je de rechter nog zeggen 
als meneer Boksteen precies uit de doeken heeft gedaan wat heeft gespeeld en Abop-
voorzitter Ronnie Brunswijk in een interview ook hetzelfde zegt”, stelt een AC-politicus 
die niet bij naam genoemd wil worden. “Wasting time om naar de rechter te stappen”, 
reageert Brunswijk zelf. “Wat gaan we bij de rechter zoeken”. Evenwel zal hij de 
combinatie ondersteunen als deze de stap nog maakt. Brunswijk had gehoopt op een 
gunstige uitspraak van de president, maar nu deze zich niet bevoegd verklaard heeft, 
ziet hij het ook niet meer zitten. Sinds donderdag buigen juristen van de combinatie zich 
over de mogelijkheden hoe een juridisch traject in te zetten, mocht bij president Ronald 
Venetiaan nul op rekest worden gekregen. AC was van plan drie van Surinaamse meest 
gerenommeerde advocaten in de arm te nemen om deze zaak bij de kortgedingrechter 
aan te vechten. Een crisisteam dat de zaak coördineerde, is de afgelopen dagen niet 
meer bijeengekomen. Zelfs niet nadat president Venetiaan zichzelf onbevoegd had 
geacht. “Ik verwacht dus niet dat we nog naar de rechter gaan; het heeft geen zin”, zegt 
de AC-bron berustend. Volgens advocaat Freddie Kruisland wordt het voor de rechter 
die de kwestie voorgelegd krijgt, geen makkelijke opgave een oordeel te vellen. In 
hoeverre AC bij de rechter succes boekt, zal afhangen van de deugdelijkheid van de 
argumentatie om aan te geven dat door overmacht de uiterlijke termijn van indiening 
van de kandidatenlijsten niet is gehaald. “AC moet bij de rechter overmacht kunnen 
aantonen. Je moet kunnen aantonen op welke goede gronden je er niet was”. De rechter 
zal zich volgens Kruisland bij zijn oordeelvorming zeker ook bezighouden met de 
eventuele maatschappelijke consequenties. De rechter zal ook rekening houden of 
rechten van derden niet geschonden worden indien de uitsluiting van AC gehandhaafd 
zal worden. Kruisland wijst er overigens op dat het laat indienen, niet tot de in de 
Kiesregeling genoemde grondregel behoort om een kandidatenlijst ongeldig te 
verklaren. Kandidatenlijsten kunnen alleen ongeldig worden verklaard, indien deze niet 
ondertekend zijn, de machtigingen om deze in te dienen niet door de tekeningsbevoegde 
partijorganen van een handtekening zijn voorzien of wanneer deze niet door ten minste 
twee gemachtigden zijn ingediend. Het besluit van president Venetiaan om zich 
onbevoegd te verklaren een oordeel te vellen, vindt Kruisland “volkomen correct”. 
Volgens hem hadden de betreffende hoofdstembureaus de kandidatenlijsten wel in 
ontvangst moeten nemen. In zijn Presidentieel Besluit wijst de president erop dat 
“alleen tegen een besluit van het hoofdstembureau administratief beroep mogelijk is of 
openstaat”. Tegen het niet kunnen inleveren van kandidatenlijsten is volgens hem geen 
administratief beroep mogelijk en hij behandelde de beroepschriften van AC, PVRS en 
NU als een verzoek. Deze drie partijen konden in enkele districten geen 
kandidatenlijsten indienen, omdat hun vertegenwoordigers na sluitingstijd van de 
hoofdstembureaus arriveerden. Hij voerde echter aan, dat krachtens de Kiesregeling hij 
ook niet bevoegd is kennis te nemen van het verzoek, daar er geen voorziening hiervoor 
bestaat.-.
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17. Tijdsdruk duwt AC naar spoedkortgeding

20/04/2010 - door Eric Mahabier

“Een ware race tegen de klok, maar we gaan in spoedkortgeding”, reageert Caprino 
Alendy van A Combinatie (AC). Hoewel hij op een positief besluit van het staatshoofd 
had verwacht, zegt Alendy dat AC zich neerlegt bij de zienswijze van de president. “We 
zijn op alles voorbereid, maar hadden toch gehoopt dat de president de weg naar de 
rechter zou besparen.” AC, de Nationale Unie (NU) en de partij voor Permanente 
Voorspoed Republiek Suriname (PVRS) hebben tot 29 april de tijd om van de 
kantonrechter gedaan te krijgen dat ze alsnog aan de verkiezingen in de diverse 
kieskringen kunnen deelnemen. President Ronald Venetiaan heeft zich zondagavond 
onbevoegd verklaard een besluit te nemen op de beroepschriften die deze drie politieke 
organisaties afzonderlijk hadden ingediend. De president heeft de politieke organisaties 
de weg naar de rechter opengehouden.

De tien hoofdstembureaus hebben intussen 29 april geprikt als de wettelijke dag 
waarop de loting zal plaatsvinden van de volgorde waarop de in de desbetreffende 
kieskringen deelnemende politieke organisaties op de stembiljetten komen te staan.

Met de onbevoegd verklaring van het staatshoofd kan AC niet deelnemen aan de 
verkiezingen in Paramaribo, Wanica en Para. NU kan niet deelnemen in Para en de 
PVRS niet in Marowijne. De rechter alleen kan hun deelname nog bewerkstelligen.

Volgens PVRS-voorzitter Chas Mijnals, beroept Venetiaan zich op het feit dat de wet 
hem slechts de bevoegdheid geeft te oordelen in geval er kandidatenlijsten op de 
hoofdstembureaus zijn ingediend.
In het geval van de PVRS was deze partij laat voor de indiening in Marowijne en het 
hoofdstembureau weigerde na de wettelijke indieningstijd deze te ontvangen. “We zijn 
het niet eens met de president en gaan ons gelijk bij de rechter zoeken”, zegt Mijnals die 
als jurist zelf deze zaak voor de PVRS gaat bepleiten.

NU had volgens voorzitter Paul van Leeuwaarde zich aanvankelijk op het standpunt 
gesteld om zich neer te leggen bij het besluit van de president.
Na een spoedberaad is toch besloten naar de rechter te stappen, omdat NU niet laat was 
met de indiening, maar dat het hoofdstembureau Para gewoon geweigerd heeft de lijsten 
te accepteren.
“We zijn ons van bewust dat we de tijd niet met ons mee hebben, maar we gaan al het 
nodige doen om onze deelname in Para mogelijk te maken”, aldus de NU-voorzitter.

“Het is de beste uitspraak die de president kon doen”, reageert Nieuw Front-leider 
Winston Jessurun. Het coalitielid is van oordeel dat een onafhankelijke rechter in deze 
kwestie moet oordelen, mede daar de wet op diverse stukken heel onduidelijk is. De 
uitspraak van de rechter kan dan ook als jurisprudentie voor de toekomst gaan dienen, 
stelt Jessurun. De Megacombinatie (MC)is volgens woordvoerder Henk Ramnandanlal 
in beraad en zal zich spoedig uitspreken over deze hele kwestie.-.
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18. Brunswijk:-Vertragingstactiek nekte AC

20/04/2010 - door Fenny Zandgrond

“Dan gaan we maar voor de consequenties moeten instaan. Maar zolang Amafo op de 
lijst staat, gaan we niet meedoen aan de verkiezingen.” Deze reactie van Bep-voorzitter 
Caprino Alendy geeft volgens Abop-leider Ronnie Brunswijk aan hoe scherp zijn 
collega de kandidaatstelling benaderde.Nu voorzitter Lothar Boksteen van het Centraal 
Hoofdstembureau (CHS) uit de doeken heeft gedaan dat een interne machtsstrijd A 
Combinatie (AC) nekte in diverse districten, komt Brunswijk met zijn toedracht. “Abop 
heeft nooit geweigerd om voor een district te tekenen”, benadrukt hij. Ondanks Alendy 
gewezen werd op de risico’s van de late organisatie van de kandidatenlijsten, stelde 
deze het vertrek van Amafo principieel als voorwaarde voor AC’s deelname aan de 
verkiezingen. BEP bleef weigeren haar kandidatenlijst samen te voegen met Abop en 
Seeka tot de middag van indiening op 9 april.Tegenover de krant zegt Brunswijk te 
hebben aangedrongen op completering van de AC-kandidatenlijsten op 5 april. 
Uiteindelijk werd deze deadline twee dagen verschoven om de tegenstribbelende BEP 
zover te krijgen mee te werken. Alendy en ondervoorzitter Linius Dieko kwamen 
uiteindelijk, maar zonder bescheiden, om de machtigingen in orde te maken. Alice 
Amafo moest van de lijst, bleef de eis. Abop hield het been stijf. BEP werkte die dag 
voor de indiening wel mee aan samenwerking met NPS in Paramaribo, maar wilde niet 
toegeven aan zijn partners in de combinatie. Brunswijk zegt rond donderdag-
middernacht een ‘commissie van goede diensten’ te hebben ingesteld om de impasse te 
doorbreken. Maar tevergeefs. Uiteindelijk week hij uit naar de NPS-voorzitter die hem 
verwees naar Boksteen. Brunswijk bevestigt rond twee uur ‘s ochtend de CHS-
voorzitter te hebben gebeld. Na diverse pogingen Alendy over te halen mee te werken, 
keerde de commissie op 9 april rond half vier ‘s ochtends teleurgesteld terug naar het 
Abop-station te Tourtonne. “Toen zaten we met de gebakken peren.” Uiteindelijk 
verscheen Dieko rond half elf ‘s morgens met een memory stick zonder documenten. 
Na kort gekissebis over de volgorde van districten werd Nickerie eerst afgehandeld en 
daarna Marowijne. Brunswijk stelt dat de overmacht waarnaar AC steeds refereert te 
maken heeft met de file waarin hij belandde op weg naar Moengo. Bij de Wijdenbosch-
brug besloot hij toch maar de helikopter te nemen. Terug in Paramaribo begreep hij dat 
zijn combinatie in drie districten in problemen was geraakt. Seeka voorzitter Paul 
Abena bevestigt het relaas van Brunswijk. “Wat meneer Brunswijk zegt is inderdaad 
zo.” CHS-voorzitter Boksteen deed tegenover Sky Radio een boekje open over de 
interne strubbelingen van AC. “Dit heeft niets te maken met overmacht, dat ding is 
gewoon machtsdronken zijn binnen de A Combinatie. Een machtsstrijd dat tot het 
uiterste is uitgevochten. Dat was het probleem en geen enkele overmacht. En men 
dacht: als ik later kom dan verzinnen we wel wat. Als de halve stad was afgebrand en 
iedereen laat kwam, dan hadden we er rekening mee gehouden.-
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19. PVRS-voorzitter Mijnals:-‘Kieswet stelt geen sancties voor laatkomers’

16/04/2010 –De Surinaamse kiesregeling heeft geen strafbepaling tegen het laat 

indienen van kandidatenlijsten bij verkiezingen. Op grond daarvan kunnen partijen die 

hun lijsten indienen na het in de kiesregeling opgenomen tijdsbestek dus niet worden 

uitgesloten van deelname. Hoofdstembureaus missen derhalve elke bevoegdheid de 

sanctie van uitsluiting toe te passen. Dat is de mening van de partij Permanente 

Voorspoed Republiek Suriname (PVRS). Momenteel is een maatschappelijke discussie 

gaande of A Combinatie al dan niet uitgesloten kan worden van deelname in de 

kiesdistricten Para, Wanica en Paramaribo, nadat de hoofdstembureaus van deze 

districten weigerden haar stukken op 9 april, de dag van de kandidaatstelling aan te 

nemen. A Combinatie arriveerde nadat deze stembureaus hun zittingen al hadden 

gesloten. Volgens de Kiesregeling kunnen kandidatenlijsten tussen 8 uur ‘s morgens en 

uiterlijk 3 uur ‘s middags op de dag van de kandidaatstelling worden 

ingeleverd. “Artikel 38 van de Kiesregeling geeft geen ruimte aan het hoofdstembureau

om tot weigering van de kandidatenlijst te geraken wanneer een partij laat is. Artikel 38 

zwijgt helemaal over sancties”, zei PVRS-voorzitter Chas Mijnals gisteren tijdens een 

ontmoeting met journalisten, waarbij de partijvisie werd gepresenteerd. Elke autoriteit 

mist derhalve de wettelijke bevoegdheid sancties op te leggen. Volgens hem moet 

gekeken worden naar het groter belang, niet naar het enge belang van de politieke 

organisatie. Het belang van de kiezers die op A Combinatie zouden willen stemmen op 

25 mei aanstaande. “We moeten veel verder kijken; naar al die mensen die op die partij 

willen stemmen. Zij die hun democratische keus op die partij hebben gericht. Je 

ontneemt de mensen de gelegenheid om de partij van hun keuze van hun stem te 

voorzien. En dat is niet bepaald democratisch”, meent de politicus. Het algemeen tevens 

groter belang weegt veel zwaarder, dan zich vast te klampen aan de klok. De PVRS is 

daarom solidair met partijen wier achterban uitgesloten dreigen te worden van deelname 

aan de komende stembusgang. Dat president Ronald Venetiaan heeft geadviseerd aan 

hoofdstembureaus om de lijsten te accepteren met de aantekening dat ze laat zijn 

ingediend, is dus niet verkeerd. De tijdslimiet in de wet geldt volgens Mijnals als 

ordemaatregel waaraan geen sanctiemaatregel is gekoppeld. De inschrijvingsproblemen 

die nu spelen, moeten volgens de PVRS-voorman op een “democratische en wijze 



59

manier” worden opgelost. In Marowijne was PVRS ook laat met het indienen van haar 

kandidatenlijsten.-

20. Straatmeningen over uitsluiting AC-‘Triest, maar regels zijn regels’

14/04/2010 - door Diane van Rangen

Door te late indiening van kandidatenlijsten, vrijdag, ziet het er slecht uit voor A 
Combinatie, die mogelijk in bepaalde kiesdistricten niet zal mogen meedoen aan de 
komende verkiezingen op 25 mei. Wat denkt de doorsnee burger van de laatste 
ontwikkelingen rondom deze geplaagde combinatie? Opmerkelijk is dat jongeren niet 
graag ingaan op politieke zaken. Van de acht aangesproken jongeren, wilde er maar één 
zijn reactie geven.Ingrid (37) die op het punt staat inkopen te doen bij een grote 
winkelzaak zegt dat ze het jammer zal vinden als AC niet zou mogen meedoen. Ze heeft 
graag dat er een mogelijkheid wordt geschapen voor deelname. “Ik vind het niet erg als 
ze nog een kans zouden krijgen. Want wat zal er gebeuren met hun aanhangers?” Aan 
de andere kant geldt de wet voor eenieder en moet je je eraan houden.
Radjesh (30) is strenger: “Het is een kwalijke zaak dat partijen zo laks zijn omgegaan 
met hun eigen belangen en ze moeten de fout bij zichzelf zoeken.” Wel beseft hij dat 
het een groot nadeel zal betekenen als de combinatie niet mag meedoen. Vooral 
vanwege de grote aanhang in de betreffende districten.
Jimmy (52) vindt dat partijen die te laat zijn niet nog een kans verdienen. “Surinamers 
moeten leren om de wet te respecteren. Zou er ook zo een heibel zijn ontstaan als het 
om de Mega Combinatie zou gaan?”, vraagt hij zich af. Hij vindt niet dat ze nog een 
kans moeten krijgen, omdat het al lang daarvoor bekend was dat ze hun stukken 
moesten indienen en dat niet op tijd hebben gedaan en er voor niemand een 
uitzondering moet worden gemaakt.
“De situatie zal ervoor zorgdragen dat ze zetels zullen verliezen, aangezien ze veel 
aanhangers hebben in desbetreffende districten”, voorspelt Rolens (43). “Ze zouden wel 
stemadvies kunnen geven in voordeel van het Nieuw Front en op die manier een 
samenwerking creëren, waardoor ze toch nog zeggenschap krijgen in een te vormen 
regering.” Hij denkt niet dat het een kwestie is geweest van computerproblemen, maar 
eerder interne problemen binnen de combinatie. “Dit hadden ze al heel lang moeten 
oplossen en niet aan het eind gaan zitten jammeren en de schuld op anderen schuiven.”
Ritesh(21) vindt het triest als ze niet mogen meedoen. “Maar regels zijn regels. Als AC 
toch nog een kans krijgt, moeten ook andere partijen dit krijgen om eventueel hun 
lijsten te herzien.”.-.
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21. Ook PVRS laat met indiening kandidatenlijsten

13/04/2010 - door Eric Mahabier

Niet alleen A Combinatie (AC) en de Nationale Unie (NU), maar ook de Partij voor 
Permanente Voorspoed Republiek Suriname (PVRS) vecht bij de autoriteiten 
verkiezingsdeelname aan. Volgens voorzitter Chas Mijnals was de partij door 
“overmacht” laat bij de indiening van haar kandidatenlijsten in Marowijne. De 
gemachtigden van de partij kwamen vijf minuten na half vier aan op het 
hoofdstembureau waar voorzitter Theo Sondrejoe weigerde de lijsten in ontvangst te 
nemen.PVRS heeft intussen een brief geschreven naar president Ronald Venetiaan om 
hun alsnog tot de verkiezingen in kieskring Marowijne toe te laten. De partij heeft de 
lijsten voor Paramaribo en Wanica wel op tijd ingediend. Ook NU heeft een 
beroepschrift aan het staatshoofd gericht om alsnog in Para toegelaten te worden. Daar 
zijn de lijsten van NU geweigerd, omdat slechts een gemachtigde deze had getekend. 
AC heeft de hoofdstembureaus in Paramaribo, Wanica en Para gevraagd hun lijsten 
alsnog in ontvangst te nemen, zodat ze ook in deze kieskringen aan de verkiezingen 
kunnen deelnemen. De deadline voor indiening van de kandidatenlijsten in deze 
districten is zoals bekend niet gehaald.
“We zitten in een situatie waar de president voor een oplossing moet zorgen”, reageert 
Mijnals verder tegenover dWT. Hij geeft toe dat het om een identieke situatie als bij AC 
gaat. “Als gevolg van de beslissing van de voorzitter van het hoofdstembureau hebben 
we onze lijsten niet kunnen indienen, dat vinden wij niet rechtmatig”, zegt Mijnals die 
ook jurist is. “Drie uur is drie uur”, maar volgens hem legt de Kiesregeling geen 
sancties op voor wat er moet gebeuren wanneer partijen laat aankomen.
“Maar hier word je dan wel sancties opgelegd in die zin dat je lijst niet wordt 
geaccepteerd en dat je niet mag meedoen in zo’n district”. Mijnals geeft verder aan dat 
nergens in de wetten is aangegeven dat de lijsten geweigerd kunnen worden. Hij is het 
eens met president Venetiaan die de hoofdstembureaus voorstelde om de lijsten alvast te 
accepteren en in het proces-verbaal vast te leggen dat deze stukken laat zijn ingediend. 
Voor wat de overmachtsituatie betreft voert Mijnals de slechte weg van Paramaribo 
naar Moengo aan als één van de punten.
“De weg is als een golfbaan. En dan zijn er nog werkzaamheden gaande. Onze mensen 
moesten naar Paramaribo komen en weer terugrijden”. Dit alles heeft vertraging 
gebracht. Verder was het systeem, dat door de autoriteiten ontwikkeld is voor de 
invulling van de kandidatenlijsten, ook ingewikkeld. “Een fout kan je niet corrigeren, 
dus moet je heel voorzichtig en nauwkeurig te werk gaan”, motiveert Mijnals. PVRS zal 
nagaan in hoeverre er behoefte is om in contact te treden met AC en NU voor het 
uitvoeren van een gezamenlijke strategie om de overheid zover te krijgen dat partijen 
alsnog hun kandidatenlijsten kunnen indienen.-.
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22. Abop smeekt- president om- herkansing

12/04/2010 -

A Combinatie-partij Abop heeft op haar website een smeekbede gelanceerd om in de 

kiesdistricten Paramaribo, Wanica en Para toch mee te doen aan de verkiezingen van 25 

mei aanstaande. A Combinatie (AC) heeft vrijdag de kandidatenlijsten bij de 

hoofdstembureaus van deze drie kiesdistricten niet kunnen indienen. De aanbieders van 

de stukken arriveerden nadat de zittingen om de lijsten in onvangst te nemen al waren 

gesloten. Wat Paramaribo en Wanica betreft, was de sluitingstijd zelfs met een half uur 

tot zelfs een uur verzet om A Combinatie tegemoet te komen. President Ronald Vene-

tiaan is nu de laatste strohalm. "Wij willen daarom op deze plaats vurig pleiten voor 

interventie van de president als hogerberoepsinstantie, waarbij er niet alleen gekeken 

moet worden naar de letter van de wet, maar ook naar de geest van de wet. De AC kan 

dan hopelijk alsnog deelnemen in bovengenoemde districten, zodat er eerlijke en 

representatieve verkiezingen mogelijk zijn", zegt Abop op haar website.

"Naar het zich nu laat aanzien, dreigt er een groot probleem in de aanloop naar de 

verkiezingen. De kandidatenlijsten van A Combinatie voor het district Paramaribo en de 

districten Para en Wanica, zijn te laat ingeleverd. De consequenties voor de A 

Combinatie zijn potentieel rampzalig en er dreigt een groot verlies aan zetels", zegt de 

partij verder. Aangegeven wordt dat het samenstellen en indienen van kandidatenlijsten 

binnen een lijstcombinatie een complexe zaak is. Abop wijst geen schuldige aan, omdat 

volgens de partij nog nader onderzoek noodzakelijk is.

"Er was mogelijk sprake van interne strubbelingen. Daarnaast zorgde het lijst-akkoord 

met NF voor veel verschuivingen, die op het laatste moment eenvoudig niet meer te 

verwerken waren, waardoor er sprake was van overmacht. Dat neemt niet weg, dat de 

AC in deze ook de hand in eigen boezem moet steken", zegt Abop verder. Wat 

Paramaribo betreft is de partij van mening dat stembureauvoorzitter Rudy Strijk nog 

enkele minuten had kunnen wachten met sluiting van de zitting, aangezien de eerste 

gemachtigde al vóór half drie was gearriveerd en de tweede rond twee over half 

drie aankwam. "Nogmaals, wij willen onszelf niet vrijpleiten, maar vragen toch om 

enig begrip en flexibiliteit van de autoriteiten. Er was ook van te voren gemeld door de 

A-Combinatie dat het niet lukte om de deadline van drie uur te halen, die toen ook 

verzet is naar 15.30 uur", aldus Abop.-.
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23. Volks Alliantie lift mee op successen regering

12/04/2010 - door Eric Mahabier

De eer voor de successen van de regering-Venetiaan/Sardjoe mag niet alleen naar de 
Nieuw Frontpartijen en A Combinatie. Pertjajah Luhur en nu de Volks Alliantie zijn 
wezenlijk deel van de regering, dus valt de eer ook hen te beurt. Stabiliteit is een van de 
successen die mede door Pertjajah Luhur tot stand is gekomen en valt de eer dus ook de 
Volks Alliantie ten deel. Volks Alliantievoorzitter Paul Somohardjo oogstte 
zaterdagavond met deze opmerking luid applaus van zijn aanhang bij de eerste 
combinatiemassameting. In zijn redevoering bestempelde Somohardjo de gouddeal die 
de regering-Venetiaan/ Ajodhia met Gross Rosebel, nu Iamgold, gesloten heeft als de 
“slechtste”.
De gouddeal die met multinational Newmont zal worden gesloten moet volgens 
Somohardjo beter zijn dan die met Iamgold. Hij indiceerde dat anders de Pertjajah 
Luhur-fractie geen medewerking zal verlenen aan de goedkeuring van de principe-
overeenkomst die de regering en Newmont hebben bereikt. Een ander punt waarmee 
Somohardjo zijn coalitiepartners ook een stoot gaf is de rol die Surinaamse 
Nederlanders moeten krijgen in de ontwikkeling van Suriname. De leider van de Volks 
Alliantie gaf te kennen dat als het aan hem ligt deze groep de Surinaamse nationaliteit 
erbij krijgt.
Surinaamse Nederlanders kunnen zich dan vrijelijk als elke Surinamer in Suriname 
bewegen en economische activiteiten ontplooien. Hij ontneemt hen dan wel het actief 
en passief kiesrecht, omdat hij geen situatie wil krijgen dat op gegeven moment het land 
vanuit Nederland geregeerd wordt. Somohar-djo gaf zijn achterban te kennen dat de 
ruim 1.500 kandidaten die voorgedragen zijn voor de drie volksvertegenwoordigende 
lichamen, totaal vrij zijn op voorkeursstemmen hun campagne te voeren. “Survival of 
the best”, omschrijft hij deze campagne. Henri Ori, Ramon Cruden, Soewarto 
Moestadja en Raymond Sapoen waren enkele van de andere sprekers.
Voormalig parlementsvoorzitter Emile Wijntuin en oud-cultuurdirecteur James Ramlal 
waren enkele van de aanwezige prominenten op deze massameeting. Moestadja deelde 
zijn gehoor mee dat de Volks Alliantie voor het presidentschap gaat, “omdat het anders 
moet” met de ontwikkeling in het land. Hierop voortbordurend zei Sapoen dat de 
regering-Venetiaan/ Sardjoe de basis heeft gelegd voor ontwikkeling van Suriname. 
Deze basis zal als uitgangspunt door de Volks Alliantie genomen worden indien ze in 
de regering komt.-.
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24. Ruth Wijdenbosch:-‘Nodeloos hetze omtrent optreden president’

12/04/2010 - van de redactie

NPS-fractiecoördinator Ruth Wijdenbosch vindt dat er “nodeloos” een “hetze” is 
ontstaan over het optreden van president Ronald Venetiaan bij de indiening van de 
kandidatenlijsten afgelopen vrijdag. Het staatshoofd belde naar diverse 
hoofdstembureaus met het verzoek na de wettelijke sluitingstijd A Combinatie (AC) 
ruimte te geven alsnog haar kandidatenlijsten in te dienen.

“De president heeft niemand onder druk gezet en zijn gezag niet misbruikt door ze aan 
te geven dat ze verplicht waren zo te handelen”, benadrukt Wijdenbosch. Volgens de 
politica heeft het staatshoofd nimmer de intentie gehad buiten de wettelijke regels om te 
handelen. Ze benadrukt dat de Kiesregeling niet erin voorziet hoe te handelen indien 
een politieke organisatie extra ruimte vraagt. “Bovendien heeft de president de 
hoofdstembureaus gevraagd om al die zaken in het proces-verbaal mee te nemen.
Alles geeft aan dat de president niet de intentie heeft gehad buiten de regels om te 
handelen”, vindt Wijdenbosch. Van enig uitstel of verschuiving van de 
verkiezingsdatum is er volgens haar geen sprake. “Er zijn genoeg dagen om zaken te 
corrigeren en van verschuiving van de verkiezingsdatum is er helemaal geen sprake” . 
Ze brengt in herinnering dat in de wettelijke verkiezingskalender de beroepsdata ook 
zijn ingerekend. Ze vindt het wel “jammer” dat AC in bepaalde districten de tijd niet 
heeft gehaald om kandidatenlijsten in te dienen. Het is volgens haar een situatie die 
zich voor het eerst voordoet.

De politica kijkt daarom uit hoe ermee zal worden omgegaan. “Dat ik het jammer 
vind voor A Combinatie staat los van de samenwerking die Nieuw Front met ze heeft”. 
VHP-secretaris Mahinder Rathipal geeft op persoonlijke titel – hij is ook jurist– aan dat 
de wet duidelijk is. AC kan volgens hem in Paramaribo, Wanica en Para niet meer aan 
de verkiezingen deelnemen. “Ook als politicus hou ik me vast aan de mening die ik als 
jurist ben toegedaan”, aldus Rathipal. DOE-voorzitter Carl Breeveld zit ook op deze 
lijn. "Wij zouden het jammer vinden als Surinamers niet kunnen stemmen op de partij 
waarop ze willen stemmen. Maar regels zijn regels en de wet is de wet.
En het is belangrijk dat de wet wordt gehandhaafd. Iedereen moet dezelfde behandeling 
kunnen verwachten en krijgen”. Het handelen van de president vindt Breeveld 
overigens voorbarig, want ook het staatshoofd moet zich aan de wet houden. “Hij had 
niet van tevoren moeten ingrijpen om de hoofdstembureaus langer open te houden, 
maar A Combinatie had achteraf bezwaar moeten indienen, zoals het hoort”. 
“Coalitiebelangen mogen op geen enkele manier een rol spelen in het voortraject naar 
de verkiezingen en deze belangen mogen zeker geen reden zijn voor de president om in 
te grijpen.
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Wij hebben de indruk dat die belangen wel een rol hebben gespeeld”. Dharm Mungra, 
ondervoorzitter van de BVD: "Op het moment dat Venetiaan heeft ingegrepen is hij zijn 
boekje te buiten gegaan. De democratie staat hiermee op losse schroeven en is ernstig in 
gevaar. Want er is eigenlijk geen discussie mogelijk. Je bent te laat of op tijd. In dat 
eerste geval wijk je af van de wet en van de wet kan en mag je niet afwijken. A 
Combinatie kan zich niet beroepen op onmacht want het was geen onmacht. Een 
aardbeving of een orkaan is onmacht, een ordinaire interne ruzie is dat niet”.-.

25. ‘Het houdt op voor A Combinatie’-Venetiaan onbevoegd in te grijpen

10/04/2010 - door onze redactie

Het ingrijpen van president Ronald Venetiaan gisteren, om bij hoofdstembureaus voor 
langere openstelling te pleiten zodat coalitiepartner A Combinatie (AC) alsnog 
kandidatenlijsten kon indienen, is onwettelijk. Hij mist hiervoor elke bevoegdheid. AC 
is er niet in geslaagd kandidatenlijsten voor de districten Paramaribo, Wanica en Para in 
te dienen.
Jurist Freddy Kruisland is van oordeel dat het in deze districten ophoudt voor 
AC.“Volgens de bepalingen in de Kiesregeling moet het indienen van de lijsten 
geschieden binnen een bepaalde tijd. Gebeurt dat niet, dan kan die organisatie niet meer 
meedoen aan de verkiezingen in die districten”, aldus de jurist.Er zijn geen sancties op 
het handelen van de hoofdstembureaus die gisteren bij de kandidaatstelling buiten de 
wettelijke vastgestelde tijd open zijn gebleven. “Maar ik zou wel om drie uur sluiten”, 
reageert voorzitter Lothar Boksteen van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) 
tegenover dWT. “Ze kunnen altijd proberen”, antwoordt hij op de vraag of AC nog in 
beroep kan gaan bij de president. Voor Boksteen is echter duidelijk dat wie geen 
kandidatenlijsten heeft ingediend, onmogelijk kan meedoen aan de verkiezingen in de 
desbetreffende kieskring.
Door in te gaan op het verzoek van de regeringsleider hebben de leden van betreffende 
stembureaus hun betrouwbaarheid verloren, meent voorzitter Jennifer van Dijk-Silos 
van het Onafhankelijk Kiesbureau, OKB. Ze is des duivels en dreigt nu al de uitslag van 
de verkiezingen niet bindend te verklaren, vanwege deze gang van zaken. De voorzitters 
van de betreffende stembureaus hebben de wettelijke regelingen overtreden en het 
vertrouwen dat in hen is gesteld schromelijk geschonden. Deze personen moeten wat 
haar betreft onmiddellijk vervangen worden om de integriteit van het kiesproces te 
herstellen. Ook Mega Combinatie-woordvoerder Henk Ramnandanlal (Palu) meent dat 
president Venetiaan elke bevoeghied mist om zich te bemoeien met de werkzaamheden 
van de hoofdstembueaus. 
“De president heeft andere functionarissen in de situatie gebracht om de wet te 
overtreden ten gunste van een coalitiepartner. Hij is grof in de fout gegaan.” Volgens 
Ramnandanlal is met het optreden van Venetiaan schade toegebracht aan de 
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democratische rechtsstaat. Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo vindt het 
jammer dat AC in een aantal districten geen kandidaten heeft kunnen registreren. “Maar 
wet is wet, ze kunnen niet meer meedoen”, stelt de partijleider. Dat AC er niet in is 
geslaagd overal waar ze van plan was kandidaten te plaatsen die ook te kandideren, 
begrijpt Somohardjo niet. “Ik sta er versteld van. Ik kan me dat niet voorstellen. Dat 
snap ik helemaal niet.”-.

26. Blunderende AC mist inschrijving kandidaten

10/04/2010 - door Eliëzer Pross

A Combinatie (AC) heeft gisteren de deadline niet gehaald om haar kandidatenlijsten in 
te dienen in de kiesdistricten Paramaribo, Wanica en Para. En in het district Sipaliwini 
is AC alsnog buiten de wettelijke sluitingstijd in de gelegenheid gesteld haar 
kandidatenlijsten voor de volksvertegenwoordigende organen in te dienen. De 
Kiesregeling schrijft echter voor dat partijen kandidatenlijsten tussen 8 uur ‘s morgens 
en drie uur ‘s middags dienen in te leveren.
In Marowijne en Brokopondo kon AC op de valreep de lijsten indienen, maar deze 

stukken waren onvolledig. President Ronald Venetiaan heeft vijf minuten vóór sluiting 
gebeld naar het hoofdstembureau van Wanica met het verzoek te wachten op AC. Dit 
meldde districtscommissaris Ram Soekarnsingh. Het hoofstembureau gaf AC een uur 
extra, maar de combinatie kwam alsnog twee minuten over vier met haar lijsten. De 
NDP heeft direct protest aangetekend bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) tegen 
deze onwettige gang van zaken.
Het OKB heeft zijn afkeuring uitgesproken over de inmenging van de president.

Op de hoofdstembureaus van Sipaliwini en Paramaribo hebben Ronnie Brunswijk en 
Alice Amafo, respectievelijk voorzitter en bestuurslid van Abop, die deel uitmaakt van 
AC, ook nog het protocol geschonden. Zij zijn namelijk, nadat de deuren waren 
gesloten, het gebouw binnengedrongen waar de functionarissen in geheime vergadering 
proces-verbaal aan het opmaken waren.

De Ware Tijd verneemt dat aan de blunder van AC een interne strubbeling ten 
grondslag ligt over de kandidaatstelling van Alice Amafo in Paramaribo door de Abop. 
De overige twee AC-partners, namelijk BEP en Seeka, zijn fel gekant tegen de 
kandidaatstelling van Amofo. Amafo wilde niet kwijt niet of zij wel of niet op de 
verkiezingslijst in Paramaribo voorkomt. Zij was minister van Transport, Communicatie 
en Toerisme bij de start van de huidige regering, maar moest aftreden vanwege een 
corruptieschandaal, waarbij regeringsgelden werden gebruikt om haar verjaardagsfeest 
te financieren.-
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27. Amafo, femme fatale?

10/04/2010 - door Ebu Jones en Fenny Zandgrond

Het hardnekkig vasthouden van Abop aan Alice Amafo als DNA-kandidaat op lijst van 
A Combinatie (AC) in Paramaribo, heeft als een splijtzwam gewerkt in de combinatie. 
De ex-bewindsvrouw van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme kan 
in deze als een femme fatale worden gezien.De interne spanningen rondom haar 
omstreden persoon hebben ertoe geleid dat AC op alle hoofdstemdbureaus in stad en 
districten te laat was met indienen van de kandidatenlijsten. In de kiesdistricten Wanica, 
Para en Paramaribo kwam AC zelfs voor een gesloten deur te staan en mocht daar de 
kandidatenlijsten niet meer indienen.

AC-partner BEP stelde zich principieel op feit dat Amafo niet op de AC-lijst in 
Paramaribo moest staan. Dit vanwege de smet die zij drie jaren geleden heeft 
gebracht op de combinatie. Amafo stapte na aandringen van president Vene-
tiaan op, nadat bleek dat ze haar dertigste verjaardag had gefinancierd met 
overheidsgelden.

“Gezien het verleden van deze persoon zou het niet raadzaam zijn om haar op de lijst 
te plaatsen”, zegt BEP-parlementariër August Bado aan dWT. “Wij kunnen als 
gerespecteerde organisatie geen ruimte laten voor de tegenstanders om naar ons uit te 
halen. We weten allemaal wat er gezegd zou kunnen worden.”

Antonius Pokie vertelt dat na screening van de AC-kandidaten, het centraal orgaan 
van de BEP de corruptieschandaal rondom Amafo nog te vers vond om haar op de lijst 
te plaatsen. Maar Abop – lees Brunswijk – hield zijn been stijf. Voor die partij moest 
Amafo kosten wat kost op de lijst komen. “Voor ons was het dus niet zo prettig dat ze 
zo snel weer prijkt op de lijst van AC en zelfs als nummer twee”, aldus Pokie.

Amafo, Abop-kandidaat en beschermelinge van Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, 
zou volgens BEP op de achtergrond moeten meelopen. Pokie: “Je moet toch even je 
gevoelens kenbaar maken, dat men weet wat je standpunt is. Maar uiteindelijk zitten we 
in een combinatie en het gaat dus om een groter belang. BEP kan het dus niet maken dat 
we bijvoorbeeld niet zouden deelnemen. Maar het is goed dat de gemeenschap weet wat 
het standpunt is van BEP. Dat is voor ons heel belangrijk.”

BEP gaf Abop uiteindelijk toch haar zin. Maar de prijs blijkt zeer hoog: mogelijk geen 
verkiezingsdeelname in drie kiesdistricten (Paramaribo, Wanica en Para). Een 
humeurige Brunswijk beticht BEP van pootje haken. “Deze mannen van BEP zijn 
opzettelijk geweest.”-


