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del en zijn betrokkenheid bij de Decem-
bermoorden in1982.

Peking leende de afgelopen jaren hon-
derdenmiljoenenaanParamaribo. Inruil
daarvoormochtenChinese bedrijven on-
der andere wegen aanleggen, de natio-
nale luchthaven verbouwen en het land
voorzien van breedband internet. Uit de
financiële nota van 2020 blijkt dat de to-
tale schuld van Suriname aan China in
juni 2019 ruim $447mln bedroeg. Hier-
van stond $390,8mln uit bij de Chinese
overheid en $57,1mln bij de bank ICBC.
Met een aandeel van 86% in de totale uit-
staandebilateraleschuldisChinadegroot-
stebuitenlandsecrediteurvanSuriname.

Is de afhankelijkheid vanChinaniet te
groot? Het doembeeld is Sri Lanka. Dat
landkon zijn schulden aanChinaniet te-
rugbetalen en verloor zo de zeggenschap
over eenmet geleendChinees geld aan-
gelegdehaven.

Ramdinhoudt zichopdevlaktealshet
gaat overde toekomstige relatiemetChi-
na,al laathijdoorschemerendathijdeaf-
hankelijkheid vanPekingwil verkleinen.
‘Door politieke keuzes van de vorige re-
gering is China nu onze grootste donor.
Wij zullen de relatiemet China continu-
eren,maarhet zal geeneenzijdige relatie
zijn. Door het opbouwen van een breed
netwerk aan internationale relaties voor-
komenwe dat we te afhankelijk worden
van één land.’

OokwildeSurinaamseregeringinover-
legmetChinaoverherstructureringvande
schulden.BangdatSurinamehetzelfdelot
treft als Sri Lanka ende zeggenschap ver-
liestover infrastructuurofgrondstoffen, is
Ramdinniet. ‘OnzerelatiemetChinaheeft
eenanderkarakter’,waarmeehijdoeltop
de historische band tussen Suriname en
China. Die gaat zo’n 160 jaar terug, toen
de eersteChinese arbeidsmigranten arri-
veerden inSuriname.

RamdinontkentdatChinabijwanbeta-
lingaanspraakkanmakenopdeoliereser-
vesvanSuriname. ‘Dieolie isvanons.’Tot
drie keer toe werd er dit jaar voor de kust
vanSurinameoliegevonden.Eenopsteker
voorhet landdatgebuktgaatonderecono-
mischemalaise.HetAmerikaanseApache
enhetFranseTotalexploiterendevelden.
Surinameverdientaanbelastingenenro-
yalty’sdiebeideoliemaatschappijenmoe-
ten afdragen. Daarnaast kan de overheid
voor $800mln voor 20%eigenaarworden
vandegeproduceerdeolie.

Tochzie je indeogenvanRamdingeen
dollartekens. Het verleden van Suriname
stemt niet positief. Het landwas altijd al
rijk aan grondstoffen, zoals bauxiet en
goud. Maar door wanbeleid en corrup-
tie profiteerde de Surinaamse bevolking
daar nauwelijks van. Als het aan de nieu-
weregering ligt, gaandeopbrengstenvan
de oliewinning in een speciale spaarpot,
naarNoorsmodel. ‘Natuurlijkehulpbron-
nen zijn eigendom van het volk, niet van
deregering.Daarmoet jeheelvoorzichtig
mee omgaan. Dit geld is voor toekomsti-
ge generaties.’

mie toch al piept en kraakt. De erfenis
vanBoutersebestaatuit eenstaatsschuld
van$2,7mrd (75%vanhetbbp), eenhoge
werkloosheid, een inflatie die in één jaar
met 38,3% steeg en omvangrijke schul-
den bij buitenlandse crediteuren, vooral
bij China. Bovendien is er veel corruptie.
Op de corruptielijst van 180 landen van
Transparency International staatSurina-
meopplek 70.
Binnen enkele maanden moeten er

plannenliggendiedeinkomstenvanSuri-
namevergroten.Zowilderegeringsnijden
inde omvangrijke overheidssubsidies op
energie,debelastingenverhogenvoorka-
pitaalkrachtigeburgersenerkomteentij-
delijkesolidariteitsheffingvoorpoliticien
bedrijven.Eenbelangrijkerol inhetvergro-
ten van de verdiencapaciteit van de voor-
maligeNederlandsekolonieishetaantrek-
ken vanbuitenlandse investeerders.

Daarbij richt Suriname zijn blik vooral
ophetWesten.ViaNederlandhooptSuri-
namebetere toegang te krijgen tot deEu-
ropesemarkt. ‘Allesdraaitomvertrouwen.
De signalen zijn goed. Almeer dan hon-
derdinvesteerdersvanoverdehelewereld
hebbenhuninteressegetoond.’Namenwil
hij niet noemen.

DezeweekkondigdedeNederlandsemi-
nister SigridKaag vanBuitenlandseHan-
del een digitale handelsmissie aan naar
Suriname.Ramdinzietvolopkansenvoor
Nederlandsebedrijven, vooral inde land-
en tuinbouw en de olie- en gassector. Na
lang zoekenwerden er dit jaar grote olie-
veldenvoordekustvanSurinameontdekt.
‘Dat betekent dat de komende vijf jaar
enorme voorinvesteringenmoetenwor-
den gedaan’, stelt Ramdin. ‘Denk aan de
bouwvanbruggen,baggeroperatiesende
aanlegvaneendiepzeehaven.Nederlandse
bedrijvenbezittenveelspecialistischeken-
nisopditgebied.Alszijwillen,kunnenzij
indit gebiedgoede zakendoen.’
De nieuwe Surinaamse regering kiest

duidelijk voor een Europa-vriendelijke
koers, in tegenstelling tot het vorige re-
gime. Bouterse liet de EU links liggen en
haalde vooral de banden aanmet China,
dat geen lastige vragen stelde over de ver-
oordelingenvanBoutersevoordrugshan-

“
‘Doorpolitiekekeuzes
vande vorige regering
isChinanuonze
grootste donor,maar
deolie is vanons’
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‘Nederlandse
bedrijven
kunnen in
Surinamegoede
zakendoen’

BasKnoop
DenHaag

UitzichtlooswilAlbertRamdindesituatie
nietnoemen. ‘Ineen failedstate isdesitu-
atieuitzichtloos,endat is inSurinameniet
zo’, zegt de nieuweminister van buiten-
landsezakeneninternationalesamenwer-
kingmeteenknipoognaardeomstreden
uitspraken van zijn Nederlandse collega
Stef Blok. Die omschreef het Zuid-Ameri-
kaanse land twee jaar geleden op een be-
slotenbijeenkomstalseenmisluktestaat.

Maarbezorgdisde62-jarigeRamdinwel
overdeeconomischegezondheidvanzijn
land. ‘Als Suriname een bedrijf was, was
het al drie keer failliet verklaard’, zegt hij
in een gesprek op de Surinaamse ambas-
sade inDenHaag.
Ramdinwas deze week de eerste Suri-

naamse regeringsvertegenwoordiger in
tien jaar tijd die de oud-kolonisator be-
zocht. Nederland en Suriname zetten
eeneerste stapopwegnaarherstel vande
diplomatieke en handelsbetrekkingen,
die na de aanstelling van de veroordeel-
de drugscrimineel Desi Bouterse als pre-
sident in 2010 ernstig verstoord raakten.

Naeendecenniumkwamer inmeieen
einde aanhet tijdperk-Bouterse, die Suri-
name berooid achterliet. Oppositiepartij
VHP,departij vanRamdin,wonmetover-
macht de parlementsverkiezingen en de-
gradeerde de NDP van de veroordeelde
voormaligemilitairedictator totdeoppo-
sitiebanken.Half juli traddenieuwerege-
ring aan van VHP-president Chandrika-
persad (‘Chan’) Santokhi.

Omdeeconomieuithetsloptetrekken,
wilSurinamezosnelmogelijkbuitenland-
se investeerdersaantrekken.Endaarvoor
kijkt de regering Santokhi nadrukkelijk
naar Nederland en de Europese Unie.
‘Voor Nederlandse bedrijven kan Surina-
me de toegangspoort zijn tot Latijns- en
Zuid-Amerika’, zegt Ramdin, die in Am-
sterdamsociale geografie studeerde.

De start vandenieuwe regering verliep
allesbehalve vlekkeloos. Nog altijd is de
invloedvanBouterseophet landsbestuur
voelbaar,steltRamdin.Opdeeerstewerk-
dagwachtte de kersverseministersploeg
eenonaangenameverrassing:opdemees-
teministeries waren computers verdwe-
nen,veeldocumentenblekenonvindbaar.
OoknamBouterse vlak voor zijnaftreden
nogduizendennieuweambtenarenaanen
trakteerdehijhonderdenambtenarenop
eenforse loonsverhoging. ‘Ditverwacht je
niet ineennormaal transitieproces’,blijft
Ramdindiplomatiek.
En dat terwijl de Surinaamse econo-

Buitenlandse investeerdersmoetenna vertrek
Bouterse de Surinaamse economieweer uit het
slop trekken, zegtminister Albert Ramdin.

“
‘Een ‘failed state’?
Nee, in zo’n staat is
de situatie uitzichtloos,
endat is in Suriname
niet zo’
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