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INT. JUSTICE 

Lees meer over: Desi Bouterse fotografie Surinaamse ambassade

Als reclamefotograaf gevraagd worden om een staatsieportret te maken van president Bouterse. Dat 
overkwam de 31-jarige Karel Donk in Paramaribo. Op de Surinaamse ambassade in Den Haag is het 
protret nog niet opgehangen.

De beginnend fotograaf werd op 15 augustus gebeld met de vraag of hij de foto wilde maken. 
Het is een bijzondere foto geworden, vertelt de jonge fotograaf. Boven Bouterse is een licht 
zichtbaar: "Dat gele licht is symbolisch voor de hulp van boven." De gele kleur staat voor de 
gele ster in de vlag van Suriname. Donk zegt dat hij heel tevreden is met de 
gezichtsuitdrukking van Bouterse op de foto: "Ik heb geluk gehad."

Gemengde reacties 
Op straat  in Den Haag zijn de meeste reacties negatief als ze met het portret worden 
geconfronteerd: "Laat maar." En: "Hij verbergt heel veel. Maar van binnen zie ik ook veel spijt, 
dat zie ik aan zijn ogen. Wat hij gedaan heeft krijgt hij op een dag terug."  Maar er zijn ook 
positieve reacties: "Ik vind hem er goed uitzien." En weer een ander: "Dat is mijn vriend. Een 
charmeur."

Sympathiek 
Fotograaf Donk heeft geen boodschap aan het verleden van Bouterse: "Wat ik heb geprobeerd 
is een vriendelijke en sympathieke uitdrukking te krijgen. Hopelijk zal het zijn imago positief 
bijstellen." Hij wil afwachten wat er uit de rechtszaak over de Decembermoorden komt.

Op de Surinaamse ambassade is het portret van Bouterse nog niet gearriveerd, zegt een 
woordvoerster. Wanneer het wordt opgehangen kan ze niet zeggen.

 
 

Klik op de foto om het staatsieportret volledig te zien.•
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DISCUSSIE

DesiB
8 oktober 2010 - 8:25 pm

beantwoorden

Lonny for Pres
13 oktober 2010 - 9:39 pm

beantwoorden

DesiB
8 oktober 2010 - 8:22 pm / Suriname

beantwoorden

Anonymous
13 oktober 2010 - 9:37 pm / waterland

beantwoorden

Lonny for Pres
26 september 2010 - 3:00 pm / SME

beantwoorden

DesiB
8 oktober 2010 - 8:45 pm

beantwoorden

Gelazer
26 september 2010 - 1:22 am

beantwoorden

DesiB
8 oktober 2010 - 8:27 pm

beantwoorden
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Lonny je bent getraumatiseerd, hulp zoeken. Spoedig.

Wie heeft het steeds over "koloniale heersers"? Wie is getraumatiseerd, jij of ik ? 
Doe wat aan zelfreflectie.

Ie ne bgrijp denG Tata mang jongoe. Deng wit buba jaroezoe gewoon. Deng no mang 
licht oe moro op en plei meester gie oenoe. Oe kies oe srefie boi. Oeng ai moes opo. 
We L..L toemsie over sranang en mi Pres. 
Beging krien oeng eigie shit. Luku Afrika sang oe doe klootzakken. Pe a wortoe 
"Apartheid" komopo. De ernstig boerkaw.

Slaventaal? Ik wil geen snars van snappen. RNW doe er wat aan? Het moet 
leesbaar en begrijpelijk zijn voor de hele NL bevolking.

"BLOEDROOD" als achtergrondkleur op de staatsfoto als eerbetoon aan de minimaal 
15 vermoorde Surinaamse Intellectuelen is als een begin heel passend en mooi.
Er is maar één probleem en dat is Bouterse. Niemand op deze Aardbol is tegen het 
Surinaamse Volk. Bouterse heeft een Aura om zich van Moordenaar (verdachte) en 
Drugsbaron (veroordeeld).
De enige persoon die Suriname kan verlossen van Bouterse is Brunswijk. Hij heeft 
hem daar neergezet en draagt de morele verantwoordelijkheid voor het hele 
Surinaamse volk. Brunswijk met zijn 7 DNA zetels en als afstammeling van de 
gevluchte slaven kan een historische daad verrichten en het gehele Surinaamse volk 
een grote dienst bewijzen.
Als Bouterse weg is, gaan diverse kanalen open om Suriname en het Surinaamse volk 
te helpen.
Ameerali zit nu op de plek van Brunswijk als Vice President. Als Ameerali als eerste 
daar wordt weggehaald kan Brunswijk die functie op zich nemen. Dan blijft slechts 1 
obstakel over om een Marron als President van Suriname te laten worden en daarmee 
als tussenpaus een regering met een evenwichtige afspiegeling van de samenleving 
te vormen en het hele Surinaamse volk te helpen van de ondergang.
Zo'n kans krijgt een Marron de komende millennia nooit meer. Het ligt binnen 
handbereik.

Lonny je lijdt aan mentale defectie.

Oh wacht. Dit wordt grappig.
1. Voor de vele mensen hier...ga correct nederlands leren schrijven want de 
typefouten die jullie maken.....Je zou haast denken dat jullie geen nederlands taalles 
hebben gevolgd op school en dat terwijl het een verplicht vak was/is..!!!
2. Om een zogenaamd slavernijverleden met het verleden van Dhr. Bouterse te 
vergelijken is ook je reinste onzin. Slavernij is geweest...dat weten we allemaal 
wel..maar hetgeen Dhr. Bouterse heeft gedaan staat nog vers in het geheugen van 
VELE surinamers. 
Jullie kunnen allemaal wel een grote bek opzetten over dat Nl niet moet zeuren..moet 
oprotten en ga zo maar door maar als Suri het geld aan Nl terug moet betalen wat Nl 
de afgelopen jaren er allemaal in heeft gepompt dan is het land bankroet!!
Nu ga ik Nl niet perse hierbij verdedigen maar men moet inzien dat hetgeen men hier 
uitkakelt niets meer dan ondoordachte lulkoek is !!!
Slavernij my ass..Grow up.. 
*huil huil* 
In de slachtofferrol kruipen is het makkelijkst wat deze lieden kunnen doen. Maar zelf 
de handen uit de mouwen steken en actief deelnemen aan het opbouwen van het 
land is de afgelopen jaren te moeilijk voor ze gebleken.

Je speelt Klaus voor de Surinamers.

CDA-dissident Ferrier wuift felle 
kritiek van de hand 

President Bouterse verdedigt 
salaris Hoefdraad 

Stanley Menzo dolblij met 
functie bij Vitesse 

Gregory Isaacs overleden 
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Abonkiya
25 september 2010 - 8:17 am / Suriname

beantwoorden

Anonymous
25 september 2010 - 2:47 am / Suriname

beantwoorden

DesiB
8 oktober 2010 - 8:33 pm

beantwoorden

rraynell 
25 september 2010 - 10:48 pm / Suriname

beantwoorden

Suri
1 oktober 2010 - 5:05 pm

beantwoorden

Suri
1 oktober 2010 - 5:05 pm

beantwoorden

irene gaja
24 september 2010 - 10:28 pm / su

beantwoorden

Parana
24 september 2010 - 9:27 pm / Suriname

beantwoorden

Anonymous
24 september 2010 - 8:24 pm / Suriname

beantwoorden

DesiB
8 oktober 2010 - 8:30 pm

beantwoorden

rraynell 
25 september 2010 - 10:50 pm / Suriname

beantwoorden

RAGA
24 september 2010 - 7:46 pm / SURINAME

beantwoorden

Schei uit nu eindelijk eens uit om het bij elke artikel over de decembermoorden te 
hebben! 
Die stropdas past qua kleur gewoon niet...

@Lonny for Pres 
Ik ben het volledig eens met je. Hierbij gaat het niet alleen om de 15 mensen die je 
bedoelt, maar ook de vele anderen die onder de militaire dictatuur, onder leiding van 
deze zelfde Bouterse gesneuveld zijn. Denk maar aan degenen die door zonnesteken 
gedood werden. Denk ook aan de anderen, die door onbekende redenen als gevolg 
van het toenmalige regime omgekomen zijn. 
Dat deze fotograaf zegt dat hij geen boodschap heeft over het verleden van deze 
man, is begrijpelijk: hij was pas geboren, en had er geen flauw benul van wat er toen 
afspeelde. Kennelijk geloof hij ook niet wat er zich toen heeft afgespeeld.

je kent die periode duidelijk niet. dezelfde 15 mensen wilden t land van ons 
verkopen voor die witmangs. Gerechtigheid tek deng. Rest in Peace. Opgeruimd 
staat netjes.

ik vindt het jammer dat zei die het land hebben verlaten,deze uitlatingen 
dioen,als jullie hier waren gebleven was hij maybe niet gekozen tot president. ik 
sta volledig achter de President Desire Delano bouterse.jullie hebben een 
vertekent beeld en krijgen eenzeidig de informatie wat ik jammer vindt.

Sjeetje mina rraynell 
Ben je wel op school gegaan? 
Ga snel een woordenboek openslaan want jou Nederlands is verrr... 
schrikkelijk!

Sjeetje mina rraynell 
Ben je wel op school gegaan? 
Ga snel een woordenboek openslaan want jou Nederlands is verrr... 
schrikkelijk!

mooie foto moet ook snel gedistribueerd worden we verliezen tijd en mensen moetren 
wennen en hem de kans geven het waar te maken

Ai boi 
don't you worry, grontapu e hang na asi tere, 
Wel de tijden zijn gekeert de NF en euro's van holland helpen niet meer. !!!!
Conclusie: Te Don-man kon koni, koni-man e atibron. 
go home holland met je volgelingen.

Gelukkig krijgen de 15 vermoorde SME Intellectuelen ook een plek in de staatsfoto op 
de achtergrond in de kleur"BLOEDROOD". Eindelijk een beetje gerechtigheid.

Ai ze hebben t op Lina's Rust. Rest in Peace. Gerechtigheid 100.

u praat over gerechtigheid...ik wil daarover niet eens praten,want als ik het 
verleden van uw koninklijk huis moet bekijken,kleeft er veel meer bloed aan hun 
handen,laten wij ophouden met dit hiepocriet gedrag

WELKE KLEUR ZOU DIE VAN PORTRETTEN VAN DE AFSTAMMELINGEN VAN DE 
TOENMALIGE KOLONIALE HEERSERS (HOLLANDERS) MOETEN HEBBEN, BLOEDROOD 
NATUURLIJK, MET DE DUIZENDE MOORDEN (GEEN POLITIEKE TEGENSTAANDERS, 
COUPPLEGERES C.Q BERAMERS ETC), GEWONE WEERLOZE BURGERS DIE ZIJN 
WEGGERUKT VAN HUN FAMILIES ALEEN MAAR OM FINANCIEEL GEWIN. HET IS TOCH 
ZELF OOK ZO DAT BABY'S IN HET BIJZIJN VAN DE MOEDERS WERDEN VERMOORD, 
OMDAT DIE DE AANDACHT VAN DE MOEDERS AFLEIDEN OM HET MAXIMALE VAN 
HUN ARBEID TE KOSTELOOS TE GEVEN. MENSEN ZIJN ZELF LEVEND VERBRAND 
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DesiB
8 oktober 2010 - 8:41 pm

beantwoorden

Hugo Chavez
24 september 2010 - 6:26 pm / Bélgica/Gent

beantwoorden

Suri
1 oktober 2010 - 5:08 pm

beantwoorden

DesiB
8 oktober 2010 - 8:36 pm

beantwoorden

bols67
24 september 2010 - 4:28 pm

beantwoorden

Henky
24 september 2010 - 1:39 pm / Zoetermeer Nederland

beantwoorden

Lonny for Pres
24 september 2010 - 1:28 pm / SME

beantwoorden

DesiB
8 oktober 2010 - 8:37 pm

beantwoorden

glor
25 september 2010 - 2:11 pm / suriname

beantwoorden

Sranan
26 september 2010 - 12:24 am

beantwoorden

OMDAT ZE IN OPSTAND KWAMEN TEGEN DE MENSONTERENDE BEHANDELING VAN 
HUN EN HUN NAASTEN. HOLLAND EN JE HEBT TOT DE DAG VAN VANDAAG JE 
SMOND NIET OPEN GEMAAKT OM SORRY TE ZEGGEN. HOLLAND SHAME ON YOU!!!!!!

Ei Raga power jongoe. Die koloniale heersers hebben flink misbruik van ons 
gemaakt. Na oeng bouw deng kondre op. Ze kunnen ons nu niet melken. Want a 
kaw ei trap deng ien deng bek. Ondanks deng wang potie oeng bakka na tei. A tei 
datie deng no mang tai. Pres go For it.

Een ieder die mijn reacties weleens is tegengekomen weet dat deze boy Niet 
nederlands gezind is. Voor mij zijn het een stelletje arrogante- en in de meeste 
gevallen KINDERACHTIGE omlaaggevallen betweterige misbaksels !!! 
Wat is er nou mis aan die foto ??? Dat de reacties op straat is Den Haag negatief zijn, 
nou en ??????? El PRESIDENTE ligt daar helemaal niet wakker van. 
Heb je wel eens GOED naar een staatsieportret gekeken van BEA, queen of 
HULLAND ?????? Slechts een paar jaartjes ouder dan Bouta, maar godverdorie wat 
een GERIMPELDE Porum heeft dat mens !!!!!!! Facelift met spoed vereist !!!! Laat ze 
liever met de foto van Bea door de straten van Den Haag lopen in plaats van die van 
PRES Bouta. 
Voor degene die het nog niet weten, WIJ SURIS ZIEN ER ALTIJD JONGER UIT DAN WE 
IN FEITE ZIJN !!!!!

Ja Hugo 
De bloeddoorlopen drugsogen van jouw president zijn ook mooi te zien!

Suri hoe oud ben. Chips ei tekie. Letitia Vriesdelaan bezoeken. Isolatiekamer

dat er schaarste is aan nieuwsgaring van de zijde van de redactie van rnw getuig dit 
artikel,als je dit als nieuws item ziet dan hoef ik mij zelf niet meer de vraag te stellen 
hoe lager het niveau kan zijn ,dat jullie de man niet mogen is jou volste recht maar 
om een foto tot een nieuwswaardig artikel te maken ,terwijl er belangerijkere zaken 
aan de orde zijn toont het probleem die jullie hebben,oordelen en geoordeeld worden 
zijn twee vverschillende zaken maar de natuur die zal het met jullie doen geloof mij 
maar time will tell.

Ja, ik kan me voorstellen dat deze foto niet leuk is voor het koloniaal denkpatroon 
van velen. Maar het Surinaams volk heeft gekozen. Wat een grote frustratie betekent 
voor politiek Den Haag en zij die nog steeds denken dat zonder nederland Suriname 
geen kans maakt. SRANANG SA WINIE!!!

Ik schaam mij diep om dit portret van een moordenaar en dugsbaron als President, 
maar het enige dat goed is, is de rode kleur als achtergrond van het vergoten bloed 
van de 15 Surinaamse Intellectuelen in december 1982.

Begin in een spiegel te kijken.

"lonny for pres" in welk land woon je?

Hahahaha Lonny for pres, komt vast uit t diepste van t binnenland waar ze 
geen verstand hebben. Want die moorden zijn nogsteeds van 1980..
Ai bea lijkt op die kippen die ze in tata kweken, ze zijn voor hun tijd 
volgroeid..
en de kleur rood zou niet eens voldoende zijn om als achtergrond gebruikt te 
worden bij de foto van bea.. als we over "slavernij" moeten beginnen....

12

NIEUWE REACTIE INZENDEN

Uw naam: *
Anonymous  
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