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‘VIJFNEGENZEVEN NETWERKEN’ – Politiek anders 
 

5 9 7  
is de landencode, die gekozen moet worden als je Suriname wilt bereiken; om je met Suriname te verbinden. 
‘VijfNegenZeven Netwerken’ is een netwerk van netwerken met een politieke signatuur, dat democratisch voorgestelde 
ideeën en strategieën samenbrengt; geen populistische opvattingen of overtuigingen nastreeft en een samenwerking is 
van individuen die geen redders, klagers of slachtoffers zijn. Het is een ontmoeting van betrokken en attente mensen, die 
willen leren en vooral oplossingen willen aandragen. Het zijn personen die werken in pragmatische, relevante en 
wederzijds voordelige partnerschappen voor passende, slimme resultaten. 
 
Het symbool van de printa sibi symboliseert een schone omgeving – een schoon milieu en land - waar wij met zijn allen 
verantwoordelijk voor zijn. De fayalobi staat voor de liefde voor elkaar. Liefde die altijd centraal moet staan bij alles wat 
we denken, zeggen en doen. 

 
 

Een passief actief kiesrecht 
Bij de algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname geven kiezers om de vijf jaar hun politieke mening door op 
een vertegenwoordiger van hun favoriete politieke partij te stemmen. Het is de bedoeling dat de gekozen parlementariërs 
vanaf hun verkiezing niet hun politieke partij, maar het volk vertegenwoordigen. Als wetgevende macht moeten zij 
continu weten wat in de samenleving leeft; zij begeleiden en controleren de uitvoerende macht, de regering, constructief 
kritisch. In een democratie zijn dit de spelregels voor en verwachtingen van de 
leden van De Nationale Assemblee - of zij nu tot de oppositie of tot de coalitie 
behoren.  
 
Politici staan open voor de meningen van de mensen in het land - en die van 

hun kiezers in het bijzonder. Politici praten daarom zo veel mogelijk met hun 

achterban en met behartigers van allerlei belangen. Zij brengen werkbezoeken, 

lopen stages, houden enquêtes, hoorzittingen en spreekbeurten en doen mee aan maatschappelijke discussies. Ook 

hebben politieke partijen vaak ‘denktanks’ en ‘wetenschappelijke bureaus’ waarin zij met deskundigen onderwerpen 

bespreken die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het land.  - Zo behoort het te zijn, toch? 

Uiteraard moeten burgers het initiatief nemen om hun mening te geven aan hun politieke vertegenwoordigers. Door jouw 

mening te laten weten, kun jij de politiek beïnvloeden. Dus: door te stemmen, bepaal je samen met anderen hoe en door 

wie Suriname wordt bestuurd. Ook na de verkiezingen is het belangrijk om kritiek te geven en invloed te blijven 

uitoefenen op het doen en laten van de regering en van De Nationale Assemblee (DNA). 

Als individu heb je meestal weinig invloed. 

Door je te verenigen met mensen met 

dezelfde mening en belangen kun je 

ideeën en voorstellen met vereende 

krachten naar voren brengen.  
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Als individu heb je meestal weinig invloed. Door je te verenigen met mensen met dezelfde mening en belangen kun je 

ideeën en voorstellen met vereende krachten naar voren brengen. We spreken officieel over ‘het actief kiesrecht;’ eerlijk 

gezegd is dit een vrij passieve manier om de leiding en het bestuur van Suriname mede te bepalen.  

 

19de-eeuwse instrumenten voor de 21ste eeuw 

Met beleid en structuren gemaakt voor problemen van de 19de eeuw proberen we problemen van de 21ste eeuw op te 

lossen terwijl daar effectievere manieren voor zijn. Denk maar aan de districtscommissariaten, op 1 juli 1863 opgezet om 

de rust te bewaren tegenover, in deze moderne tijd, de kracht van relevante, functionele netwerken die zaken op 

verschillende niveaus oplossen of verlichten.  

Ook politieke partijen en DNA, geënt op de traditionele politieke cultuur, zijn allang niet meer de plaatsen waar de 

beslissingen over de samenleving worden genomen. Die beslissingen worden genomen in de entourages van partijtoppers 

en in hun netwerken van kapitaal, bestuur en media.  

In een moderne samenleving, waarin iedereen gebruikmaakt van informatie- en communicatietechnologie (ICT), worden 

maatschappelijke prestaties, zoals oplossingen van problemen, hulpverlening, et cetera, voor een belangrijk deel geleverd 

door informele, onzichtbare netwerken, waarin mensen komen en gaan, die onzichtbaar en wisselend actief zijn, in steeds 

veranderende samenstellingen. Zo lossen dynamische netwerken continu, en grotendeels onzichtbaar, problemen op. 

Dementerende seniorenburgers en chronisch zieken worden opgevangen in netwerken van mantelzorg verlenende 

familieleden, buren, kennissen, religieuze gemeenten, zang- en gebedsgroepen, stichtingen, gezondheidswerkers, 

thuiszorg, enzovoort. 

 

Als de veelheid van onzichtbare, kleine prestaties, die netwerken veelal gratis leveren, zou worden geleverd door één 

organisatie, bedrijf of ministerie, dan zou dat heel veel geld kosten en bovendien gepaard gaan met een grote 

bureaucratie. 

 

Geen plaats meer voor centralistische autoritaire structuren 

Vroeger werden samenlevingen bijeengehouden door 

centralistische autoritaire machtsstructuren. De hedendaagse 

moderne gemeenschap is een verzameling van mensen in 

verschillende netwerkrelaties, die toegang hebben tot en 

gebruikmaken van hedendaagse ICT, om de gemeenschap bijeen 

te houden. De centralistische, autoritaire politieke partij van de 

19de eeuw is niet het instrument waarmee we in de huidige globaliserende samenleving maatschappelijke vraagstukken 

kunnen oplossen.  

Terwijl technisch de mogelijkheden voor directe democratie en directe inspraak van het volk aanwezig zijn, houdt de 

politiek vast aan het monopolie op de kandidaatstelling. Dit monopolie is een bron van corruptie. Dit monopolie zorgt 

ervoor dat alleen mensen met geld en invloed verkiezingen kunnen winnen. 

 

Veel mensen willen meer dan alleen maar een verandering van regeerteam en volksvertegenwoordigers. Zij willen een 

grote schoonmaak van het politieke systeem. Die grote schoonmaak kan gedaan worden door bestuurders en 

parlementariërs met een breed, sterk draagvlak in de samenleving. Herstel van de rechtsstaat, vertrouwen in de overheid 

en stoppen van de verdere verslechtering van de economie zijn de belangrijkste thema’s daarbij.  

Veel mensen willen meer dan alleen maar een 

verandering van regeerteam. Zij willen een 

grote schoonmaak van het politieke systeem 
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Het belang van goede kandidaten 

Veel hangt af van goede kandidaten voor machtsposities in regering, parlement, 

ressortraden, staatsbedrijven, overheidsstichtingen en ngo's. De traditioneel 

opgezette politieke partijen hebben het monopolie op het selecteren van 

kandidaten voor de verkiezingen en voor ministersposten, ambassadeursposten, 

erebaantjes, beurzen en wat al niet meer. Omdat de selectie van kandidaten in 

de partijen niet transparant is en wordt gemanipuleerd door de leiding, is er 

weinig hoop dat er kandidaten naar voren zullen komen, die een vuist kunnen 

maken tegen de gevestigde belangen. Daarom moet gekeken worden naar 

andere manieren om kandidaten te mobiliseren en te selecteren.  

In essentie gaat het om herstel van het vertrouwen in onze overheid en in elkaar als Surinamers, want wij zijn de overheid; 

wij, het volk van Suriname! We moeten toewerken naar een betrouwbare overheid; alleen zo zullen we uit de malaise raken 

die Suriname al sinds zijn onafhankelijkheid in de greep heeft.  

De kernwaarden van een betrouwbare overheid zijn de kenmerken van behoorlijk bestuur.  

Een betrouwbare overheid is in haar handelen: 

1. open en duidelijk: burgers hoeven niet te gissen naar wat de overheid doet en waarom; 

2. respectvol: elke burger wordt met fatsoen tegemoet getreden en bejegend; 

3. betrokken en oplossingsgericht: maatregelen worden getroffen met de vraag van de burger als uitgangspunt;  

4. eerlijk en betrouwbaar: de overheid dient alle burgers met dezelfde agenda en is aanspreekbaar op de resultaten. 

 

‘VijfNegenZeven Netwerken’ – Kandidaten van het volk – door het volk 

Op 22 november 2022 is de politieke vereniging ‘VijfNegenZeven 

Netwerken’ als cadeau aangeboden aan Suriname. Een politieke partij, kant 

en klaar met alomvattende statuten en een exact geformuleerd 

huishoudelijk reglement, is een ongebruikelijk cadeau. Het is een partij 

zonder een dominerend bestuur; zonder een allesbepalende leiding.  

Een partij waarvan iedereen vanaf 15 jaar, zonder uitzondering, lid kan worden, voor eenmalig SRD 20. 

Een van de hoofdbeginselen van ‘VijfNegenZeven Netwerken’, verankerd in de statuten, is dat geen enkele donatie of 

sponsoring, hoe klein of groot dan ook, beslissingen en het beleid van de vereniging kan beïnvloeden. Financiële 

ondersteuning, van welke gulle gever dan ook, zal nooit invloed mogen uitoefenen op de integriteit van ‘VijfNegenZeven 

Netwerken.’ 

De statuten van ‘VijfNegenZeven Netwerken’ kan je hier lezen en downloaden. 

De kracht van ‘VijfNegenZeven Netwerken’ is dat het geen allesbepalende goeroe heeft als partijvoorzitter, en niet 

beïnvloed wordt door financiën van sponsors en partijloyalisten. Bovendien zal het oprichtingsbestuur van 

‘VijfNegenZeven Netwerken’ over zes maanden aftreden en zich niet verkiesbaar stellen bij de verkiezing van het 

partijbestuur op 25 mei 2023.  

‘VijfNegenZeven Netwerken’ zal bemenst worden door eenieder die Suriname een warm hart toedraagt, ongeacht 

politieke kleur en vlag. Het participeren van mensen, juist uit een veelheid van verschillende politieke achtergronden, 

maakt het mogelijk dat ‘VijfNegenZeven Netwerken’ daadwerkelijk kan netwerken. 

In essentie gaat het om herstel van het 

vertrouwen in onze overheid en in elkaar 

als Surinamers, want wij zijn de overheid; 

wij het volk van Suriname! We moeten 

toewerken naar een betrouwbare 

overheid; alleen zo zullen we uit de 

malaise raken die Suriname al sinds zijn 

onafhankelijkheid in de greep heeft.  

Het oprichtingsbestuur van ‘VijfNegenZeven 

Netwerken’ treedt af over zes maanden en 

stelt zich niet verkiesbaar bij de verkiezing 

van het partijbestuur op 25 mei 2023.  

https://tinyurl.com/597Netwerken-Statuten
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“Dit is zeer ongebruikelijk binnen onze politieke cultuur in Suriname”, want “je kunt geen lid zijn van twee partijen 

tegelijk. Dan ben je een tu-mofo gon. Je bent niet loyaal aan jouw partij. Je bent onbetrouwbaar, en je verspeelt je kansen 

om ooit nog hogerop te komen binnen jouw partij. Bovendien zal het 

hoofdbestuur het niet accepteren, en zal je moeten kiezen.1” Het is 

net als een gijzelingssituatie: geen ontsnapping mogelijk, behalve via 

een politieke dood.  

Het is juist deze huidige partijpolitieke cultuur die voor eens en altijd 

verbroken moet worden.  

We moeten loyaal zijn aan Suriname … en niet aan een politieke partij. Alleen in de aanloop naar de verkiezingen is het 

een ‘battle.’ Niet nu, in november 2022 – nu is onze enige ‘battle’ de strijd voor een beter Suriname.  

 

Netwerken is wat ‘VijfNegenZeven Netwerken’ doet. De eerste prioriteiten: 

Anders dan wat we gewend zijn en wat gebruikelijk is in partijpolitiek, is er geen groeimogelijkheid binnen 

‘VijfNegenZeven Netwerken’ om hogerop in de hiërarchie te komen. Het 

enige dat mogelijk en belangrijk is, is netwerken perfectioneren met 

relevante, bestaande netwerken van mensen, die een schoon, gezond, 

kundig, ontwikkeld en welvarend Suriname als resultaat vooropstellen.  

De hoofdprioriteit van ‘VijfNegenZeven Netwerken’, geleid door de statuten en de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs), 

is contact onderhouden en netwerken verbinden met netwerken en organisaties, die streven naar: 

1. goed beleid; 

2. scholieren, die de school afmaken; 

3. een gezond Surinaams milieu; 

4. emotionele heling van het Surinaamse volk; 

5. herstel van de Surinaamse economie; 

6. een waardig leven voor seniore burgers; 

7. erkenning van de grondenrechten van de Inheemse- en Tribale volkeren; 

8. ondersteuning van sport en sportiviteit, voor gezonde competitie en coöperatie. 

9. overbrugging van intergenerationele uitdagingen 

Dit is jouw uitnodiging om mee te komen netwerken, namens een netwerk of als individu.  

De eerste mensen hebben zich al aangemeld om, binnen hun gebieden van expertise en interesse, 

netwerkverantwoordelijkheden op zich te nemen, in een of meer van de eerst-gekozen negen prioriteitsgebieden.  

Allemaal zijn dit personen, die voor zichzelf, geen politieke status of functie nastreven en streven naar een schoon, 

gezond, kundig, ontwikkeld en welvarend Suriname.  

A yuru doro, no drai drai 

A yuru doro, opo yu ai 

Tyar’ a kenki kon 

Tyar’ a kenki kon 

 

VijfNegenZeven Netwerken | email: info@vijfnegenzeven.org | +597 847 0597 | DSB (SRD) 85.12.647 | www.facebook.com/597Netwerken 

 
1 Hans Breeveld, politicoloog 

Het enige dat mogelijk en belangrijk is, is 

netwerken perfectioneren met relevante, 

bestaande netwerken van mensen, die een 

schoon, gezond, kundig, ontwikkeld en 

welvarend Suriname als resultaat vooropstellen.  

Dit is jouw uitnodiging om mee te komen 

netwerken, namens een netwerk of als 

individu.  
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