
Toespraak van Dhr. Victor Jones in het kader van kick-off 45 jaar SIVIS 15/08/’13 

- Minister van Arbeid Technologische Wetenschappen en Milieu, Dhr. 

Michael Miskin. 

- Vakbondsvrienden uit Curacao. 

- Voorzitter stichtingsbestuur SIVIS, heer Robby Berenstein. 

- Overige leden stichtingsbestuur SIVIS. 

- Oprichter SIVIS, heer Thomas van Genderen. 

- Gewezen Directeur SIVIS, heer Victor  Fer, vertegenwoordigd door mevr. 

Fer. 

- Beleidsadviseur SIVIS, heer Haverkamp 

- Directie en Personeel SIVIS 

- Voorzitters Vakbonden, Vakbondsvrienden. 

- Docenten 

- Vertegenwoordiger Mitra 

- Overige Genodigden. 

- Cursisten middenkader en hoger kader opleiding. 

- Familieleden, 

-  Pers  

Mag ik u allen welkom heten. 

Ik wil vandaag stilstaan bij het getal 4. Het getal 4 heeft vele betekenissen en vele 

waarden; in de wiskunde, natuur wetenschappen, culturen, in het mensen leven, in 

de numerologie. Het getal 4 is verder een heilig getal dat wordt geassocieerd met 

het aardse. Er zijn 4 evangelisten, 4 jaargetijden, 4 windstreken, symboliseert ook 

maagd Maria, maar daar zal ik het vandaag  niet over hebben.  

Wat betekent het getal 4 voor SIVIS? Op 22 mei j.l., de dag nadat het SIVIS haar 

44
e
 jaardag is ingegaan (let wel dubbel 4) is de 4

e
 directeur benoemd en zijn er 4 

medewerkers die allen gediend hebben onder de 4 directeuren dus (ze zijn er nog 

steeds) ook het 44
e
 jaar ingestapt. Het SIVIS kent geen traditie van feestvieren. Wij 

zijn echter de mening toegedaan dat er op weg naar 45 jaar SIVIS er wel 

verandering hierin mag komen. Het SIVIS heeft haar bestaansrecht binnen de 

Surinaamse samenleving en zeker ook in het Caraibisch gebied bewezen. Er is een 

solide fundament gelegd, het kan ook niet anders, gelet op de voorgaande 



directeuren, te starten bij de oprichter de heer Thomas van Genderen, gevolgd door 

Victor Fer, en overgenomen door Roy Haverkamp, klinkende namen allemaal. We 

hadden dus ook niets anders verwacht. 

Wij staan nu op het punt het SIVIS naar grotere hoogte te stuwen. Wij staan nu op 

het punt SIVIS meer bekendheid te doen genieten, nationaal, regionaal en 

internationaal. We staan nu op het punt SIVIS op de WORLD WIDE WEB te 

plaatsen. We staan nu op het punt om SIVIS in vet gedrukte letters te doen 

plaatsen. We staan nu op het punt de brug te slaan tussen vakbeweging en 

bedrijfsleven. De relatie is niet slecht, echter verdiend het een betere plaats. Er 

lopen mijn inziens nog te veel werkgevers rond anno 2013 die arbeidsvijandig zijn 

of zich arbeidsonvriendelijk opstellen. Evenzo zijn er werknemers en werknemers 

vertegenwoordigers die zich ook niet erg fatsoenlijk opstellen naar de werkgever 

toe. Ook hier ligt er een grote rol voor ons weggelegd. We staan op het punt de rol 

van trendvolger in te ruimen voor de rol van trendzetter.Vandaag zullen wij niet de 

geschiedenis in gaan, we willen wel nagaan waar wij van daan komen. 

Met mijn speurneus heb de hand mogen leggen op een document van 1969, het 

oprichtingsjaar van het SIVIS 

Ik citeer: 

De Regering van Suriname spreekt gaarne haar vreugde uit over het feit, dat dit 

Scholingsinstituut voor het vakbondswezen in Suriname geboren is uit een 

initiatief van onze Surinaamse vakbeweging zelve, zij het ook dat dit initiatief 

gepaste steun heeft gekregen van de Nederlandse vakbeweging, de Nederlandse en 

Surinaamse Overheid, alsmede de vereniging Surinaams Bedrijfsleven. In het 

algemeen kan worden gesteld, dat onderwijs en scholing in velerlei vorm de basis 

zijn van de door ons allen zo gewenste sociaal – economische ontwikkeling van 

ons land. Ook de scholing van vakbondsleiders dient hieronder te worden 

begrepen. Immers, door de ontvangen scholing en de opgedane kennis, zullen zij 

beter toegerust zijn voor de belangrijke taak, die zij in het maatschappelijk proces 

hebben te vervullen. 

Ik moge tenslotte namens de Regering van Suriname de wens uitspreken, dat het 

Instituut zal groeien en bloeien en een belangrijke bijdrage zal leveren aan de 

sociaal – economische ontplooiing van ons geliefd vaderland. 



Einde citaat; woorden uitgesproken door de toenmalige Minister van Arbeid en 

Sociale Zaken nu wijlen Dhr. A. A. BISWAMITRE 

Het is geen toevalligheid dat wij de VSB in ons bestuur hebben. Zij zijn er vanaf 

de oprichting van het SIVIS, de VSB is altijd vertegenwoordigd geweest in het 

stichtingsbestuur. In 1969 hebben de toenmalige vertegenwoordigers van de VSB 

het volgende gezegd : Ik citeer: 

De vereniging is ervan overtuigd, dat het Scholingsinstituut onder de bezielende 

leiding van onze Directeur – Scholingsleider en het hardwerkende dagelijkse 

bestuur het bewijs zal leveren te kunnen voldoen aan het gestelde doel, namelijk 

een goede en breed opgezette vorming van de Surinaamse 

vakbondsvertegenwoordiger, de vorming van goede onderlegde gesprekspartners 

in het tussen de bedrijfsleiding en de werknemers zo nodige regelmatige overleg, 

dat moet leiden tot beter begrip van elkanders standpunt in het gemeenschappelijke 

belang van een bloeiend Surinaams bedrijfsleven, waarin en de bedrijfsleiding en 

de werknemers bevrediging vinden. 

Einde citaat. 

 

 

Het commentaar ligt aan u. 

 

Geachte aanwezigen mag ik u een heel fijne voortzetting van de dag met ons toe 

wensen. 

SIVIS for all. SIVIS forever, u zegt het samen met mij, SIVIS for all, SIVIS for 

ever. 

 

Ik dank u. 

 

   


