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Uitnodiging Jagernath Lachmon Lezing 2014 

Thema: De relatie Suriname Nederland: ‘Hoe nu verder?’ 
 

 

De VHP Nederland memoreert jaarlijks de geboortedag van de gewezen VHP voorzitter wijlen mr. 

Jagernath Lachmon. Zijn gedachtegoed – verbroedering van het volk van Suriname – leeft in alle 

Surinamers voort. Met u staan we jaarlijks stil op deze memorabele dag en we zijn zeer verheugd dat 

professor Gert Oostindie bereid is gevonden om een middaglezing te houden over de relatie 

Suriname-Nederland. Welke invulling geven beide landen aan die relatie? Welke politieke- en 

economische factoren spelen daarbij op dit moment en in de toekomst een rol? En welke invloed 

hebben beide volkeren op deze relatie? Aan de orde komen vragen rond de transnationale banden, 

het belang van de Surinaamse gemeenschap in Nederland voor de verdere ontwikkeling van 

Suriname en de toekomstige perspectieven van deze relatie. De lezing van prof. Gert Oostindie is 

opgezet als een ‘respectvol prikkelend’ drieluik met als overkoepelend thema: ‘De relatie Suriname-

Nederland: Hoe nu verder? 

 

Prof. dr. G.J. Oostindie is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en 

hoogleraar Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde vele boeken over het Caraïbisch 

gebied, met thema’s als slavernij, dekolonisatie en natievorming, migratie en etniciteit én over de 

Nederlandse koloniale geschiedenis in bredere zin en het verband tussen de postkoloniale migraties 

en de hedendaagse herinneringscultuur rond het kolonialisme.  

 

Dr. Hans Ramsoedh treedt op als co-referent. Onder historici is hij vooral bekend als schrijver van het 

standaardwerk Suriname 1933-1944: koloniale politiek en beleid onder gouverneur Kielstra. Hij is 

thans onderwijscoördinator op lerarenopleiding in Arnhem van de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen en eindredacteur van het tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraibisch gebied, OSO. 

 

Roy Khemradj is journalist en schrijver van het boek: Jagernath Lachmon. Een politiek testament. Hij 

modereert de Jagernath Lachmon Lezing waarin het publiek genoeg ruimte krijgt om mee te doen met 

de discussie.  

 

Het slotwoord wordt gevoerd door VHP Voorzitter de heer Chandrikapersad Santokhi. 

 

De Jagernath Lachmon Lezing wordt georganiseerd door het Wetenschappelijk Bureau van VHP 

Nederland en is ingesteld om het gedachtegoed van mr. Lachmon te eren en te waarborgen voor de 

huidige en toekomstige generaties. De grote waarde van Lachmon’s rol en betekenis voor Suriname 

en de Surinaamse samenleving is ongekend groot en heeft invloed op de wijze waarop er over 

Suriname wordt gedacht. Dit moment willen we ook gebruiken om de onderlinge banden in de 

Surinaamse gemeenschap in Nederland te verstevigen.  

 

U bent van harte welkom! 
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Programma 

 
14:00 uur: Inloop 
 
14:30 uur:  Welkomstwoord drs. Soerin Mahesh, voorzitter van VHP Nederland  
 
14:35 uur: Inleiding Prof. Gert Oostindie: ’De relatie Suriname Nederland:  

Hoe nu verder?’ 
 
15:20 uur: Co-referent Dr. Hans Ramsoedh 
 
15:35 uur: Pauze 
 
15:50 uur: Discussie met het publiek  
 
16:40 uur:  Slotwoord voorzitter VHP dhr. Chandrikapersad Santokhi 
 
16:55 uur:  Dankwoord en uitreiking presentjes 
 
17:00 uur:  Informeel en netwerken  
 
18:00 uur:  Sluiting  

 
 

Datum: 12 oktober 2014 

Tijd: 14.00 uur – 18.00 uur 

Locatie: Theater Diligentia 

Adres: Lange Voorhout 5, 2514 EA te Den Haag 

Tel: 070-361 0540 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met: 
Mr. Dr. L. Soedamah  
Voorzitter Wetenschappelijk Bureau VHP Nederland 

Telefoon: +31 6 10240571 


