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Voor hen die
in Suriname bleven, opdat
recht en waarheid
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voorwoord
‘Recht en waarheid maken vrij’ zegt het Surinaamse volkslied.
Dat biedt ons hoop en wij mogen verwachten dat ook de huidige
president dat uit volle borst zingt. Zingen is zijn favoriete bezigheid wanneer hij het ‘volk’ toespreekt.
De afgelopen 37 jaar werd de Surinaamse geschiedenis in hoge
mate bepaald en beklemd door één man, geholpen door anderen.
De huidige president. Hij had de hoofdrol tijdens de staatsgreep
van 1980. Die staatsgreep was onrechtmatig. Hij is ook eindverantwoordelijk voor de verwording van het land tot narcostaat, en
voor ernstige schendingen van mensenrechten.
Vanaf 1987 werd hij voorzitter van de partij die zijn politieke
dekmantel zou worden. Het is hem gelukt om het hoogste ambt
in de Republiek Suriname te bekleden.
Vergis u niet. De recente geschiedenis vertoont de gevolgen
van zijn keuze voor zijn begeerte, voor zijn honger naar macht, en
zijn meedogenloos geweld.
Dit boek onthult veel van dit alles en biedt inzicht waardoor
elke Surinamer die werkelijk voor ‘recht en waarheid’ staat kan
meedenken en meedoen aan een geweldloze oplossing. Aan het
herstel van de morele, de maatschappelijke en vooral de menselijke
schade die door zijn toedoen is ontstaan.
Hoe ziet die uitweg er uit? Nu de persoon van de president
een strafeis van 20 jaar onvoorwaardelijk tegen zich heeft horen
uitspreken, is deze vraag dringender dan ooit.
De huidige president is een heerser. Hij is de gevangene geworden van zijn eigen verruwing. Niet alleen de wrede begeerte
maar ook de angst heeft hem in de greep. Hij moet vanuit zijn
zwaarbewaakte compound het recht trotseren. Hij bevindt zich
figuurlijk gesproken in een fuik. Hij kan alleen het recht ontlopen
door zijn dekmantel te laten vallen en weer zijn ware aard te tonen.
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Die van dictator die de kogel verkiest boven het woord.
Hiertegen kunnen de Surinamers waar ook ter wereld zich
teweerstellen. Door koel en saamhorig te blijven. Door vast te
houden aan de principes van een democratische rechtsstaat. En
door te weten hoe een heerser zich gedraagt. Dit boek is daarbij
onmisbaar. Maar hoe een heerser te hanteren?
Maak hem niet angstiger dan hij al is. Wees helder, duidelijk.
Weerleg zijn propaganda zoals Theo Para dat telkens doet. Geef
hem te verstaan dat een rechtsstaat ook de rechten van een verdachte en straks waarschijnlijk veroordeelde president respecteert.
Ook hij verdient als elke burger bescherming van persoon en leven.
Benadruk telkens dat hij voor een historische keuze staat – de geschiedenis ingaan als laffe wreedaard of als de man die uiteindelijk
moedig berouw toonde en bereid was boete te doen.
Er is een levenshouding die elke Surinamer en ook de president
zich eigen kan maken. Gewoon kiezen en doen. Wees onbaatzuchtig en dienstbaar. Kies voor vrijheid met respect voor de ander.
Blijf geweldloos. Luister naar ieders verhaal, dat van slachtoffers
en van daders. Deel verdriet en angst. Dit is het tegengif. De ware
ontketening in liefdevolle energie.
Theo Para draagt die uit.
Antoine de Kom
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1.
Suriname en nederland:
Hoe bouterse het raamverdrag
voor vriendschap om zeep helpt
Gregor Samsa ontdekt bij het wakker worden dat hij is veranderd
in een monsterachtig ongedierte. Dat liet Franz Kafka in Der Verwandlung (De gedaanteverwisseling) gebeuren. Ruud Lubbers tekende op 18 juni 1992 als minister-president het Raamverdrag inzake
vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Suriname. Op 12 augustus 2010 onderging het Raamverdrag, met de inauguratie van een mensenrechten
schender en drugsveroordeelde tot president van Suriname, een
genre verwisseling. De president was ongrondwettig gekozen door
een deels omgekocht parlement. Naar artikel 92 van de Surinaamse
grondwet mag iemand die handelingen heeft verricht tegen de
grondwet geen president zijn. De toekenning van de Nobelprijs voor
de Literatuur aan Mario Vargas Llosa herinnerde de wereld aan het
Latijns-Amerikaanse en Caribische labyrint, waarin fictie en realiteit
in een stoelendans zijn verwikkeld en soms romanpersonages als
Sterke Man de presidentiële paleizen bewonen. Dat misleidende
labyrint had achttien jaren nodig om aan een nuchtere calvinist een
gedaanteverwisseling op te dringen: Lubbers veranderde als ondertekenaar van het Raamverdrag van politicus in schrijver van fictie.
De ‘telefooncoup’
Nadat de spindoctors van Desi Bouterse er niet in waren geslaagd
om ook maar één staatshoofd op de pompeuze inauguratieshow
van hun baas te krijgen, verscheen de nieuwe Surinaamse presi-
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dent op eigen verzoek op ‘werkbezoek’ aan de Vlissengen Road,
op kantoor bij president Bharrat Jagdeo van het armlastige buurland Guyana. De Guyanese president kwam zijn gast niet op het
vliegveld verwelkomen. President Bouterse hield zich gedeisd en
zweeg over de Guyanese militaire bezetting van een stuk door
Suriname geclaimd grensgebied – ‘het betwiste gebied’. De zucht
naar acceptatie door het buitenland, ontging de Guyanese media
niet. Het gezaghebbende Stabroek News (30-9-2010) kopte: ‘Suriname desperately seeks acceptability.’ De Stabroek staff merkte
in het artikel op dat het niet de eerste keer was dat Guyana ‘a
lifeline’ toewierp aan ‘Suriname, which was swimming in a sea of
international opprobrium’. Het dagblad greep terug naar januari
1991 toen de Surinaamse president Johannes Kraag in Plantation
Skeldon een soortgelijk ‘werkbezoek’ bracht aan de toenmalige
Guyanese president Desmond Hoyte. Kraag was op 27 december 1990 geïnstalleerd als president, nadat op 24 december 1990
met de ‘telefooncoup’ Bouterse c.s. hun vierde militaire putsch
pleegden. Een intimiderend telefoontje vanuit het gemobiliseerde
leger was genoeg om president Ramsewak Shankar, het veld te
doen ruimen. Hij was de eerste gekozen president na de militaire
dictatuur (1980-1987). Luitenant-Kolonel Bouterse, toen bevelhebber van het leger, was kort voor de ‘telefooncoup’ op doorreis,
op Schiphol geweigerd zijn aanhangers te ontmoeten, hij moest
op zijn aansluitende vlucht wachten in een door marechaussees
bewaakt afgezonderd kamertje. En dat terwijl president Shankar
op hetzelfde vliegtuig uit Paramaribo zat en naar het gevoel van
de bevelhebber onvoldoende actie had ondernomen tegen zijn
als vernederend ervaren situatie. Hij zou ‘die joker’ betaald zetten!
Bouterse had eerder, op 25 februari 1980, 13 augustus 1980 en 8
december 1982, met wapengeweld (meer) macht naar zich toe getrokken, maar de ‘telefooncoup’ was de eerste staatsgreep waarbij
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hij de nieuwe grondwet van 1987 schond. Nadat in 1991 de wiskundige en dichter Ronald Venetiaan was gekozen tot president werd
in een hechtere samenwerking met democratisch Nederland een
betere borging van mensenrechten en democratische rechtsstaat
in Suriname gezocht.
Orion
Het Raamverdrag van 1992 ademde ambitie. Niets minder dan
‘een samenhangend stelsel van nauwere betrekkingen tussen beide
Staten op basis van wederzijds respect en vertrouwen, soevereiniteit
en gelijkwaardigheid’ werd vastgelegd. ‘Indachtig de historische,
vriendschappelijke en bijzondere betrekkingen tussen beide Staten,
onder andere tot uiting komend in het grote aantal personen van
Surinaamse herkomst dat in het Koninkrijk der Nederlanden
verblijft’. De partijen verplichtten zich tot ‘handhaving en bevordering van de democratie en rechtsstaat en een democratisch
gelegitimeerde en gecontroleerde overheid’. Beide staten verbonden
zich ‘de fundamentele rechten en vrijheden van de mens’, zoals
gesanctioneerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens van 10 december 1948 en andere mensenrechtenverdragen,
te ‘eerbiedigen, handhaven en bevorderen’. Ook ‘het bestrijden van
de misdaad, in het bijzonder de grensoverschrijdende misdaad die
de rechtsorde in hun Staten kan bedreigen’ vormde een prioriteit.
De samenwerking richtte zich ook ‘op structurele versterking
van het overheidsapparaat en de bevordering van economische
ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid’. Paragrafen werden
geformuleerd op het gebied van financiële, economische en ontwikkelingssamenwerking, buitenlands beleid en veiligheidsbeleid,
defensie, culturele samenwerking, milieu en personenverkeer. Dat
het Raamverdrag tanden had bleek in 1993. In dat jaar verbood
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president Venetiaan het onprofessionele gedrag van bevelhebber
Bouterse die zich in de kazerne als partijpoliticus gedroeg. De
bevelhebber trad pontificaal af en weer ontstond een crisissituatie
in het land. Het nationale televisiestation werd door knokploegen
van de ex-bevelhebber in brand gestoken en binnen het leger was
de spanning tussen de pro-Bouterse krachten en de constitutionele krachten te snijden. In het diepste geheim vloog op verzoek
van de Surinaamse regering vanuit Curaçao een Orion van het
Nederlandse leger naar Suriname met daarin wapens voor de
democratische gezinde militairen. De vijfde staatsgreep werd
voorkomen, het pleit was beslecht in het voordeel van de democratische rechtsstaat. Gedreven door het nooit-meer-dictatuur
gevoel stelde het Raamverdrag ook eisen aan de integriteit van de
samenwerkingspartners. Mocht die integriteit in het geding zijn
dan was naar artikel 13, lid 1 opschorting van het verdrag mogelijk:
‘Indien de Regering van een van beide Staten van oordeel is dat in
de andere Staat sprake is van fundamentele schending van de constitutionele beginselen van de democratie en de rechtsstaat of van
een of meer van de in artikel 4 lid 2 van het Internationaal Verdrag
van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten
bedoelde fundamentele mensenrechten, kan die Regering verklaren dat zij het Raamverdrag met onmiddellijke ingang opschort.’
De nieuwe willekeur
Toen Aart Jacobi in 2009 Nederlands ambassadeur in Suriname
werd zei hij over zijn eerste week op Radio Nederland Wereldomroep: ‘De hartelijkheid van de ontvangst in Suriname is mij het
meest bijgebleven. De mensen zijn buitengewoon vriendelijk en
behulpzaam.’ Hij bevestigde met zijn beleving een grondhouding
die Surinamers als nationale waarde koesteren: gastvrijheid. Veel
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Surinamers beleefden dan ook plaatsvervangende schaamte toen
tijdens de presidentiële inauguratie van 12 augustus ambassadeur
Jacobi onder het toeziend oog van collega diplomaten naar een
stoel om te zitten moest zoeken. En alsof dat nog niet genoeg was,
begroette de nieuwe president stuk voor stuk alle aanwezige diplomatieke vertegenwoordigers, met uitzondering van Jacobi. Deze
on-Surinaamse onbeschoftheid was niet geheel onverwacht. His
Master’s Voice Winston Lackin, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, had al publiekelijk laten weten dat de Nederlandse
ambassadeur niet welkom was. Hij had hem zelfs van de gastenlijst doen schrappen, maar Venetiaan, die nog steeds president
was, plaatste Jacobi weer op de lijst. Bouterse’s presidentiële act
als Mr. Cooperation bleek dubbelhartig. De narratieve structuur
van ‘het nieuwe denken’ kon het niet stellen zonder vijand. Kort
na de decembermoorden van 1982, toen Bouterse aan het hoofd
stond van het totalitair regime, verklaarde hij officieel Nederland tot ‘vijand nummer 1’. Zijn latere persoonlijke problemen
met de Nederlandse justitie hebben deze xenofobische rancune
niet verzacht. In zijn inaugurele rede verzweeg hij de bijzondere
banden tussen de beide staten, hij ontkende de cultuurhistorische
banden, inclusief het feit dat veel Surinamers van Nederlandse
afkomst zijn, door als landen en continenten waarmee Suriname
cultuurhistorische banden heeft alleen Indonesië, India, China en
Afrika te noemen. Hij maskeerde zijn destructieve politiek jegens
de Surinaams-Nederlandse relaties met een exclusief territoriaal
denken waarbij het zogenaamd vooral de buurlanden zijn die
belangrijk zijn voor Suriname. Volstrekt idioot werd vervolgens
Frankrijk als buurland (Frans Guyana) eenzijdig gebombardeerd
tot de Surinaamse ‘brug’ naar Europa. In zijn regeringsverklaring,
nog geen twee maanden later uitgesproken, was die gedachte al
verdampt. In de regeringsverklaring opende hij een nieuwe aanval
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op de Surinaams-Nederlandse verbondenheid door de Nederlandse taal als ‘vreemde taal’ die ‘vrijwel nergens ter wereld wordt
gebruikt’ weg te zetten. En dat zei hij in het Nederlands. Suriname
is het enige land buiten Nederland en Vlaanderen waar het Nederlands de taal is van politiek, bestuur en rechtspraak, wetenschap
en onderwijs, dagbladen en zakenleven, de taal van de Surinaamse
roman, een taal die springlevend is onder de bevolking. Hans van
Mierlo liet zich ooit ontvallen dat hij het Nederlands in Suriname
‘het mooist gesproken’ vond. In 2003 werd Suriname geassocieerd lid van de Nederlandse Taalunie. Er bestaat een Surinaams
Nederlands woordenboek waaruit vele woorden hun weg hebben
gevonden naar Het Groene Boekje. In strijd met de beginselen van
behoorlijk bestuur, schond de president vanaf zijn eerste aantreden
de letter en geest van een voor de Surinaamse bevolking cruciaal
volkenrechtelijk vriendschapsverdrag. De ‘nieuwe wind’ bleek de
nieuwe willekeur.
Het M-woord
Bouterse en zijn ideologen hebben de revolutionaire frase vervangen door de democratische. Nu heet vrijheid en niet socialisme het
hoogste doel en is een ‘vrije democratische rechtsstaat’ en niet meer
de volksdemocratie de gewenste staatsvorm. Maar er zijn telkens
beperkende formuleringen die verraden dat de nieuwe macht onder
de begrippen iets anders verstaat. Zo noemt Bouterse de huidige
staat een ‘koloniale politiestaat’, waaruit vooral zijn weerzin tegen de politie blijkt. Na lippendienst aan een vrije pers voegt hij
eraan toe dat ‘die eerlijk objectieve informatie’ moet verspreiden,
daarmee ruimte scheppend voor intimidatie en repressie als hij de
informatie niet ‘eerlijk’ of ‘objectief’ acht. Maar er is een cruciaal
woord dat in zijn verkiezingsprogram, regeerakkoord, inaugurele
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rede, toespraak in de Verenigde Naties en regeringsverklaring
zorgvuldig is vermeden: de mensenrechten. Waarom vermijden
Bouterse c.s. het M-woord? Mensenrechten zijn concreet, gaan
over mensen van vlees en bloed. Dat woord triggert herinneringen
aan de vermoorde advocaten, journalisten, wetenschappers, vakbondsleiders, militairen en ondernemers van 8 december 1982 en
aan de zwangere vrouwen, kinderen en bejaarden die omkwamen
in de slachting van Moiwana. Mensenrechten mobiliseren aandacht voor de schending van die rechten en voor de vervolging
en berechting van die misdrijven. De president weet dat zijn lot
is verbonden aan de groteske leugen die hij in alle toonaarden
heeft gesuggereerd, maar nooit expliciet heeft durven uitspreken,
namelijk dat hij niet de opdracht heeft gegeven om op 8 december
1982 in Bastion Veere van Fort Zeelandia, vijftien voorvechters van
de democratie zonder vorm van proces, dood te schieten. Hij is
nu nauwelijks aan de macht of hij intimideert schaamteloos de
rechters in het 8-decemberstrafproces door hun politiebewaking
te vervangen door ‘bewaking’ door zijn veiligheidsdienst. Rechters
bewaakt door gewapende marionetten van de hoofdverdachte,
hoezo onafhankelijke rechtspraak?! Desi Bouterse heeft zijn persoonlijke lot verbonden aan het presidentschap, omdat die hem
feitelijk straffeloosheid garandeert en immuniteit biedt die hem
het reizen mogelijk maakt. Als drugsveroordeelde burger wordt
Suriname voor hem weer een kooi, naar die toestand wil hij onder
geen voorwaarde terug. Hij zal van de democratie een democratuur pogen te maken, een autoritaire quasi-democratie waarin
de oppositie dusdanig verzwakt wordt dat het slechts een rol mag
spelen in het optuigen van de democratische façade. Door onder
het mom van dienstplicht de jeugd te militariseren – een maatregel
die hij bewust aan het oog van de kiezer heeft onthouden – hoopt
hij zijn politieke draagvlak voor de verre toekomst veilig te stellen.
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Het isoleren van de Surinaamse bevolking van haar verdragsmatig,
belangrijkste democratische bondgenoot, past binnen het ontdemocratiseringsproces. Het Koninkrijk der Nederlanden gedoogt
tot nu toe dat het Raamverdrag van 1992 tot fictie wordt gemaakt.
Hoelang nog?
Ok t obe r 2 010
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2.
HORB IS VERMOORD
Roy Horb, de in ongenade gevallen tweede man van het toenmalige Militaire Gezag, is vermoord. De lezing van het toenmalige
militaire regime dat Horb zich op 2 februari 1983 in zijn cel in
Fort Zeelandia ‘met het koord van zijn onderbroek aan een spijker’
had verhangen blijkt gelogen. Horb zou eerst met behulp van ‘een
arts’ om het leven zijn gebracht, daarna hingen zijn moordenaars
hem met een koord op aan een spijker in de muur van zijn cel. De
getuigenis van oud-politieofficier Herman Doorson liet er geen
misverstand over bestaan. De voormalig politieman verscheen op
8 juli als getuige à décharge voor de Krijgsraad in het 8-decemberstrafproces. Dat Doorson als ‘vriend van Bouterse’ deze onthullende verklaring aflegde draagt bij aan de betrouwbaarheid en
geloofwaardigheid van zijn versie van de noodlottige epiloog van
de decembermoorden van 1982. Bouterse en zijn groep wilden met
de brandstichtingen, folteringen, decembermoorden, mediaverboden en afschaffing van verkiezingen niet alleen afrekenen met de
democratische volksbeweging, zij wilden ook andersdenkenden
binnen hun regime liquideren. In het boek Decembermoorden in
Suriname. Verslag van een ooggetuige (1983) liet Horb zijn getuigenis
optekenen door ex-minister Jan Sariman. Hij vertelt daarin dat hij
door Bouterse ‘werd gedwongen’ mee te doen aan de moorden op 8
december 1982. De ‘Leider van de Revolutie’ wilde van hem af omdat
hij zich niet kon vinden in de koers richting een ‘linkse’ totalitaire
staat in Suriname. Om hem te compromitteren liet Bevel, Horb op
de televisie met de aangeslagen journalist Jozef Slagveer verschijnen.
Slagveer las onder geweldsdreiging een valse zelfbeschuldigende
verklaring voor waarin de gearresteerden van 8 december 1982 van
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een staatsgreep en samenzwering met buitenlandse machten werden beschuldigd. Ook André Kamperveen, een ander 8-decemberslachtoffer, moest zo een valse verklaring voorlezen. Hij verscheen
niet op de televisie, slechts op de radio was zijn gebroken stem te
horen. Pas veel later, in een zitting van het 8-decemberstrafproces,
zouden filmbeelden van zijn verklaring worden vertoond. Op die
beelden, die op 8 december 1982 in het Fort Zeelandia waren geschoten, was ook zijn verhoorder te zien: Desi Bouterse. Voor de goede
verstaander was daarmee de hoofdverdachte op heterdaad betrapt,
hij was wel in het Fort tijdens de folteringen en moorden. Toen de
vn-rapporteur voor de mensenrechten mr. Amos Wako verhaal
kwam halen bij de legerleiding was het duidelijk in welke schoenen
de schuld zou worden geschoven. Sgt. Majoor Zeeuw, toenmalig
ondercommandant van de Militaire Politie en vertrouweling van
Bouterse, vertelde volgens de rapportage van Wako het volstrekt
ongeloofwaardige verhaal dat ‘een soldaat’ met een ‘Bren gun’ plots
begon te schieten op de ‘gevangenen’, omdat hij ‘waarschijnlijk
ten onrechte dacht dat ze zouden vluchten’. Op de vraag wie de
soldaat dan wel niet was, zei hij dat het een ‘dienstplichtig soldaat’
betrof ‘die alleen majoor Horb kende’. Zowel naar verklaringen van
Zeeuw, kapt. Graanoogst, als lt. Gorré was alleen (!) Horb in Fort
Zeelandia. En Horb was er niet meer. Maar Horb was voorzienig
en liet deze getuigenis optekenen: ‘Als ik mocht doodgaan bij een
verkeersongeluk, door verdrinking of wat dan ook, weet één ding:
ik ben vermoord. Vermoord door Desi en zijn bende.’
Meineed als ‘geheugenverlies’
Irwin Kanhai, advocaat van de hoofdverdachte, was als palu-
kaderlid in 1982 militant van de ‘revolutie’, lees de militaire dictatuur. Hij verdedigt met de hoofdverdachte ook zijn eigen politieke
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biografie. De ethische gedragscode van advocaten vraagt om onafhankelijkheid van de advocaat in relatie tot zijn cliënt en diens
belangen. Bij Kanhai lijkt die onafhankelijkheid zoek, niet alleen
vanwege zijn politieke affiliatie met de hoofdverdachte, maar ook
vanwege zijn meer politiek-ideologische, dan juridische strategie
in de rechtszaal. Kanhai tracht met juridische middelen de desinformatie en lastercampagne van het toenmalige militaire regime
tegen zijn slachtoffers en de laffe, valse alibi verhalen van de hoofdverdachte legitimiteit te verschaffen. Hij tracht de leugen dat de
decembermoorden het antwoord waren op een dreigende invasie en
staatsgreep, waaraan de slachtoffers zouden hebben deelgenomen,
kredietwaardigheid te verschaffen. Maar de decembermoorden
waren geen antwoord op een dreigende invasie, zij waren als volkenrechtelijk misdrijf tegen de menselijkheid juist aanleiding tot
overwegen van een buitenlandse humanitaire interventie. Kanhai
poogt slachtoffers en daders met elkaar te verwarren. Maar het is
zoals de oas in haar rapport over de decembermoorden stelde: ook
al waren de slachtoffers voornemens een staatsgreep te plegen, dan
nog rechtvaardigt niets het martelen en zonder vorm van proces
executeren van ongewapende mensen. Soerendre Rambocus en
Jiwan Sheombar werden zelfs uit hun gevangeniscellen in Santo
Boma gehaald om hen op Bastion Veere dood te schieten. Wat
Kanhai tracht te verhullen is dat de decembermoorden onderdeel
waren van een totalitaire machtsgreep, waarvan hij en zijn politieke
partij ruimschoots hebben geprofiteerd. Uit de kruitdampen van
8 december 1982 verscheen splinterpartij palu in de totalitaire
regering van 1983 als partij met de meeste ministersposten en het
premierschap. Met Doorson trachtte onze politieke advocaat weer
het invasiefabeltje iets van geloofwaardigheid te verschaffen. Hij
had daarbij, ongetwijfeld tot zijn ergernis, niet alles in de hand.
Want naast de ontboezeming over de moord op Horb, verklaarde
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deze ‘vriend van Bouterse’ ook nog dat oud vakbondsleider Fred
Derby, anders dan Bouterse beweerde, geen ‘mol’ van het militaire
bewind was en dat het ‘op de vlucht neergeschoten’ verhaal van
bevelhebber Bouterse niet waar was. Deze toenmalige politieofficier
was gedetacheerd bij Procureur Generaal R.Reeder, die hem na de
decembermoorden vroeg gegevens te verzamelen omdat mogelijk
strafbare daden waren gepleegd. Er werden geen mensen verhoord.
Bovendien kreeg hij na de dood van Horb van de pg te horen dat
hij ook met dat gegevens verzamelen moest stoppen. Doorson zei
nadrukkelijk dat het niet om een onderzoek en zeker geen strafrechtelijk onderzoek ging. De bewering van Bouterse, veel later, dat
er onder zijn bewind na 8 december 1982 onderzoek was verricht,
maar dat het was kwijtgeraakt, was dus de zoveelste leugen. Ook
in het rapport (1985) van Wako vinden we daarvan de bevestiging. De vn-rapporteur schreef dat ‘Luitenant-Kolonel Bouterse’
tegenover hem had verklaard dat ‘er geen poging is ondernomen
om een onderzoek naar de gebeurtenissen in te stellen.’ Doorson
maakte van zijn verzamelde gegevens een dossier in drievoud. Twee
exemplaren bewaarde hij op het kantoor van de pg en een gaf hij
vertrouwelijk – ‘een vriendendienst’ – via toenmalig directeur Jozef
Brahim in bewaring bij De Surinaamsche Bank. Ter zitting bleek
dat alle drie exemplaren waren verdwenen. ‘Een groot raadsel’ zei
getuige Jozef Brahim, die vertelde dat in 1993, toen hij met pensioen
ging, het bankexemplaar er nog was. Toen de rechters aan getuige
Doorson vroegen wat hij zich kon herinneren van zijn gegevens, zei
hij dat hij zich had aangeleerd na een ‘zware zaak’ de gegevens uit
zijn geheugen ‘te wissen’, want ‘anders word je gek’. Voor een ieder
met enige kennis van de werking van het menselijke geheugen is
die bewering lariekoek. De hersenen zijn geen computer. Treffend
gebruikte auditeur-militair Roy Elgin het begrip delete voor de
ongeloofwaardige pretentie van de getuige. Maar het delete-knopje
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van Doorson werkte selectief. Want hij wist wel zich te herinneren
dat in het dossier ‘90% harde informatie was dat Nederland Suriname zou binnenvallen’. Derby zou dat aan Horb gezegd hebben.
Nee, hij herinnerde zich geen details, ook wist hij geen namen,
geen gebeurtenissen, geen feiten, alleen horen zeggen van. Horb
en Derby zijn er niet meer, het dossier is foetsie, we moeten het dus
alleen doen met het delete-geheugen van de ‘vriend van Bouterse’.
Dat deze getuige buiten zijn rol ging van vertolker onder ede van
wat hij heeft waargenomen, bleek uit zijn verdachtmaking, dat
het exemplaar uit de kluis van de bank mogelijk is weggehaald
door de Nederlandse ambassade of door Ilse Labadie, voorzitster
van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, die toen bij de
bank werkte. Zowel Nederland als de nabestaanden zouden er baat
bij hebben dat informatie over de ‘invasieplannen’ niet naar buiten zouden komen. De getuige verraadde hiermee niet alleen zijn
partijdigheid, hij laadde ook de verdenking op zich de dief te zijn
die roept ‘houdt de dief’. Want behalve Jozef Brahim en Herman
Doorson wist niemand anders van het exemplaar in de bankkluis
en de afspraak was dat alleen als de laatste erom vroeg het uit de
kluis zou worden gehaald. En waarom heeft Doorson, toen midden jaren negentig bleek dat het exemplaar uit de bankkluis was
verdwenen, geen onderzoek naar de verdwijning laten instellen?!
In 1997 werd hij door het regime Bouterse-Wijdenbosch benoemd
tot hoofd van de Centrale Inlichtingen Dienst (cid). Zijn ‘vriend’
en naar het unanieme verhaal van ooggetuigen de opdrachtgever
van de decembermoorden, had alle belang bij de verdwijning van
het dossier en waarom zou de gecompromitteerde Doorson zijn
Baas daarbij niet van dienst zijn?! Als het gaat om zijn getuigenissen à décharge marcheert Doorson in de parade van pro-Bouterse
getuigen die meineed vermommen als ‘geheugenverlies’. Maar ook
om andere reden is Doorson – die terloops, in lijn met de leugens
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van Bouterse en Kanhai, alle schuld in de schoenen van de nu overleden Paul Bhagwandas tracht te schuiven – als getuige à décharge
onbetrouwbaar. Het NRC Handelsblad van 17 mei 1997 citeerde uit
een vertrouwelijk proces-verbaal van de Haagse regionale criminele
inlichtingen dienst dat ‘H.C.E. Doorson, die in het dagelijks leven
bij het korps politie Suriname werkt als inspecteur een cocaïnelijn
heeft opgezet. Doorson zou een koelvrieshuis hebben in het bedrijf
nv Doroe in Suriname alwaar cocaïne geprepareerd zou worden
in bevroren vis, bestemd voor Nederland. Doorson heeft zakelijke
belangen met Lowes en Bouterse.’
Heropening onderzoek
De justitiële autoriteiten in Suriname moeten op straffe van verlies
van geloofwaardigheid onmiddellijk het onderzoek naar de dood
van Roy Horb heropenen. Doorson moet worden verhoord, terwijl
ook de ‘arts’ die mogelijk op flagrante wijze zijn medische eed en
de mensenrechten heeft geschonden flink aan de tand moet worden
gevoeld. Gezien de huidige ongunstige politieke verhoudingen,
waarbij de hoofdverdachte president is, is internationale betrokkenheid bij het onderzoek belangrijk voor borging van procedural
justice en de geloofwaardigheid van de onderzoeksresultaten. De
Surinaamse staat is deze inzet tot waarheidsvinding verplicht aan de
Surinamers en de collega’s, vrienden en nabestaanden van Roy Horb.
J u l i 2 01 1
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3.
Epiloog:
DADERSILLUSIE
Eerlijke mensen vragen zich af of ze goed of slecht handelen. Criminelen stellen zich de vraag of ze gepakt worden of niet. In een
beschaafde politieke cultuur is zelfs de schijn van wetsovertreding
reden voor een politiek leider of bestuurder zijn functie neer te
leggen. Dat doet hij om het aanzien van zijn partij, de politiek en
zijn land niet te beschadigen. In landen waar de georganiseerde
criminaliteit deel uitmaakt van de politiek en het openbaar bestuur,
worden politieke functies juist geambieerd om aan strafvervolging
te ontkomen. Macht en wet worden ingezet tegen het recht. Deze
president had in de Nationale Assemblee nooit gekozen mogen
worden. Hij had bij aantreden een strafblad, had eerder tegen de
grondwet gehandeld (telefooncoup) en was hoofdverdachte van
massamoord. Zij die nu op hypocriete wijze het in het ‘staatsbelang’ achten ‘het instituut van het presidentschap’ een vonnis
te besparen, hadden natuurlijk nooit zo een besmette president
mogen kiezen. Nu met ‘het instituut’ op de proppen komen moet
maskeren dat zij zich met de amnestiewet van 2012, hebben schuldig gemaakt aan wetgeving ad hominem, wetgeving met als enig
doel de behartiging van de (justitiële) privébelangen van een bevriende persoon en/of personen. Mede door de onderbouwde en
integere kritiek van de parlementaire oppositie kon het publiek
in alle naaktheid de inconsistentie en willekeur van de morele
corruptie gewaarworden. Van het dadersgelijkheidsbeginsel, het
kernargument voor ‘wijziging’ van de amnestiewet van 1992, bleef
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niets over toen na alle debat vlak voor de stemming alleen de massaslachting te Moiwana van amnestie werd uitgesloten. Het was
resultante van een politieke koehandel met leed van slachtoffers,
om de tweede collaborateur, ook met een strafblad, aan boord
te krijgen. Collaboratie is iets heel anders dan verzoening. Het
laatste is het proces van herstel van menselijke verhoudingen op
basis van rechtsgelijkheid en genoegdoening voor de slachtoffers
en hun families. Collaboratie daarentegen is uit eng eigen (groeps)
belang aanschuiven bij het kwaad ten koste van de democratische
rechtsstaat en de grondrechten van de slachtoffers en hun families.
Verzoening is eervol, collaboratie is een schande.
Cultus van persoonsverheerlijking
De pajongwaaiers van de moordenaars beschuldigden in het parlement de rechters in het 8-decemberstrafproces van vooringenomenheid. Zij zouden zich lenen voor een ‘politiek proces’. Het oordeel
van de rechters is nog onbekend!. Zonder feitelijke onderbouwing
op voorhand de integriteit van de rechters aantasten, toont niet alleen een volstrekt ontbreken van respect voor de rechterlijke macht,
het demonstreert de potsierlijke arrogantie van de domheid, die
lelijke domheid van het ethisch en stilistisch analfabetisme. De
(jonge) pajongwaaiers zijn politiek gedisciplineerd in de cultus van
persoonsverheerlijking. De persoon van hun Leider is hun beginsel
en boven alle kritiek verheven. Het komt niet bij hen op dat het
de Krijgsraad niet om te doen is hun leider ‘uit te schakelen’, de
Krijgsraad wil slechts haar werk doen en recht spreken. De futuboi
van de daders hanteren de tactiek van de dief die roept ‘houdt
de dief!’. Zij willen daarmee verhullen dat het juist hun leider is
die de Krijgsraad wil uitschakelen, uit angst voor ontmaskering.
Ook al regent het ooggetuigenissen en feiten dat hun leider heeft
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gelogen (‘op de vlucht neergeschoten’, ‘ik was niet in Fort Zeelandia’, ‘ik heb de trekker niet overgehaald’), zij blijven gevangen in
ontkenning. Zij sloven zich daarin uit omdat zij in de argwanende
context van autoritair leiderschap telkens hun loyaliteit moeten
bewijzen. Gevangen in het egocentrische wereldbeeld van Baas,
ontberen zij inlevingsvermogen ten opzichte van de slachtoffers
en hun families. Zij voelen niet aan dat het wettelijk dwingen van
nabestaanden om de ontvoerders, folteraars en moordenaars van
hun geliefden te ‘vergeven’, vernederend en misdadig is, want een
flagrante schending van de rechten van de mens.
Cultuur van straffeloosheid
De wetenschap van de politieke psychologie beschrijft het fenomeen
van system justification. Mensen vermijden fundamentele kritiek
op het systeem waar ze in moeten leven, uit angst voor de spanning
die dat met zich meebrengt. Wanneer het bovendien een systeem is
waar moordenaars een beslissende invloed hebben en vrijuit gaan,
dan neemt de neiging tot system justification toe. De amnestiewet
markeert, zoals Human Rights Watch verklaarde, een verdieping
van de cultuur van de straffeloosheid. Die cultuur van de willekeur
staat haaks op het rechtsstatelijke principe dat niemand boven de
wet staat. Juist voor de arme meerderheid is die cultuur funest,
omdat dan het recht van de sterkste geldt. Sociaal-economische
ontwikkeling plaatsen tegenover morele waarden is als het plaatsen van het lichaam tegenover de geest, het is wetenschappelijk en
algemeen menselijk bezien demagogische prietpraat.
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Dadersillusie
Van de Duitse filosoof Georg Hegel is de uitspraak bekend dat het
enige dat mensen van de geschiedenis leren is dat ze niets van de
geschiedenis leren. De makers van de amnestiewet hebben het nog
bonter gemaakt, zij hebben in hun wet officieel verklaard niets te
willen leren van de geschiedenis. Zij koesteren de dadersillusie,
in naam van de toekomst, wettelijk het moreel-historische debat
te kunnen stilleggen. Zij denken met de wet de waarheid te kunnen bedwingen en hun leven in de leugen – al dan niet met een
karikaturale waarheidscommissie – aan heel de natie te kunnen
opleggen. Het is een fata morgana omdat heel onze geschiedenis,
van de koloniale slavernij en contractarbeid tot de moderne tijd
leert, dat de vrede- en vrijheidlievende Surinamers zich niet laten
verbieden het lijden dat hen is aangedaan en het verlangen naar
gerechtigheid te verwoorden en te verbeelden. Zowel de solidariteit
(wans’ ope tata komopo, wi mu seti kondre bun), de strijdbaarheid
(stré de’f stré, wi no sa frede) als de moraliteit (recht en waarheid
maken vrij, Al wat goed is te betrachten, Dat geeft aan ons land
waardij) zijn diep verankerd in de historische Surinaamse ziel.
Midden-jaren tachtig riep militair Badrissein Sital, een van de
latere 8-decemberverdachten, apodictisch: ‘8 december is een
afgesloten hoofdstuk!’ Ziet nu, bijna dertig jaren later hoe springlevend en veerkrachtig de Surinaamse strijd om gerechtigheid is,
nationaal en internationaal. Ook nu weer klinkt uit het daderskamp het waandenkbeeld van het ‘afgesloten hoofdstuk’. Maar
niemand kan de geschiedenis het zwijgen opleggen. De strijd om
gerechtigheid is onomkeerbaar, gelijk de dood van de slachtoffers.
A pr i l 2 01 2
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4.
WAARHEIDSCOMMISSIE OP BASIS
AMNESTIEWET ONACCEPTABEL
De waarheids- en verzoeningscommissie van de amnestiewet, waar
nu in allerijl door de pro-daders dna-leden een wet voor wordt
gemaakt, is een voorzetting van de onmenselijke behandeling van
de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden en
andere ernstige schendingen van de rechten van de mens. Wanneer slachtoffers en nabestaanden het recht op een eerlijk proces
wordt ontzegd, wordt hen naar het Amerikaanse Verdrag voor de
Mensenrechten mentaal en moreel leed aangedaan. In de oorspronkelijke versie van de initiatief amnestiewet werd met geen woord
gerept over een waarheids- en verzoeningscommissie. De idee voor
zo een commissie kwam dan ook niet voort uit een behoefte aan
genoegdoening voor slachtoffers en nabestaanden, maar uit de
behoefte van de machthebbende daders, met een surrogaat recht
de aandacht af te leiden van hun verwerpelijke inmenging in de
onafhankelijke rechtspraak.
Vlucht vooruit
De poging het 8-decemberstrafproces stop te zetten, uit angst
voor de waarheid en het recht, heeft als een boemerang gewerkt.
De breed gedragen nationale en internationale kritiek op de amnestiewet dwong de pro-daders coalitie tot een vlucht vooruit. Ze
vergaten hun eerdere argument een streep onder het verleden te
willen zetten, en besloten nu maar in een door hun georkestreerde
commissie de ‘echte waarheid’ te gaan fabriceren. Zij willen het
onafhankelijk strafproces vervangen door een politiek proces. Ter-
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wijl de mensenrechten beginselen van de oas worden geschonden,
wordt de oas ingeroepen voor hulp bij de zogenaamde waarheidsen verzoeningscommissie. Geleend gezag als dekmantel voor het
gemanipuleer met het leed van de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Slechts ethische analfabeten geloven dat een ‘Wet
Waarheidscommissie’ getekend door de hoofdverantwoordelijke
voor ontvoering, marteling en moord, ook van kinderen en zwangere vrouwen, op vertrouwen kan rekenen. Dat de pro-daders
parlementariërs denken dat hun hypocriete commissie gaat werken,
bewijst hun snel groeiende vervreemding van de maatschappelijke
realiteit en het rechtsgevoel van de vredelievende Surinamers.
Men hoeft geen profeet te zijn om te weten dat de voorgenomen
commissie noch de waarheid, noch verzoening zal brengen, maar
verwarring en conflict.
Misdrijven tegen de menselijkheid
In sommige landen, waar waarheidscommissies enig gezag hadden,
kregen daders amnestie na de waarheid te hebben verteld en/of excuus te hebben aangeboden. Bij de zogenaamde waarheids- en verzoeningscommissie hebben verdachten zonder enige verantwoording te hoeven afleggen op voorhand al amnestie gekregen. Het
zou als een schuldbekentenis kunnen worden opgevat. Schuld aan
zeer ernstige misdrijven waaronder massamoord. Rechtsgeleerden
vinden de decembermoorden misdrijven tegen de menselijkheid.
Daar kan naar internationaal recht en de mensenrechtenverdragen
waar Suriname partij bij is, helemaal geen amnestie voor worden
verleend. Straffeloosheid is geen morele, maar immorele ‘oplossing’, want product van de gewapende dreiging van de schenders
van de mensenrechten en de morele capitulatie daarvoor. Met de
amnestiewet, die een openlijke schending van grondwet en de in-
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ternationale rechtsorde markeert, is de legitimiteit van het huidige
bewind dubieus geworden en is het gerechtvaardigd nu weer te
spreken van een regime. Een waarheids- en verzoeningscommissie
op basis van de amnestiewet, gefabriceerd door het dadersregime,
is een belediging van de slachtoffers en nabestaanden en een ondermijning van de rechtsorde. Zij is onacceptabel en verdient
nationaal en internationaal een boycot.
A pr i l 2 01 2
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5.
SOEVEREINITEIT ZONDER
VERANTWOORDELIJKHEID?
De president heeft in de belangrijkste passage van zijn Jaarrede –
het slot – cryptisch de internationale kritiek op zijn zelfamnestiewet geframed als aanval op de soevereiniteit van de republiek
Suriname.
Wat dreef de hoofdverdachte van de decembermoorden tot
deze verkeerde voorstelling van zaken?
Ten eerste de existentiële behoefte aan ontkenning dat de
voornaamste kritiek op de zelfamnestiewet vanuit de eigen bevolking kwam en komt. Het breed gedragen protest van de duizenden demonstranten, van vakbonden, jongeren, kerken, mensenrechtenorganisaties en democratische partijen, liet er geen
misverstand over bestaan. De hoofdverdachte moest met lede
ogen toezien dat zelfs binnen zijn eigen coalitie en partij assembleeleden gewetenswroeging kregen over de zelfamnestiewet. Ook
de rechterlijke macht boog niet geheel in de door hem gewenste
richting. Hij bleef hoofdverdachte! Door de deelnemers aan de
nationale protestbeweging voor te stellen als ‘volksvijanden’ en
‘staatsvijanden’ hadden de president en zijn entourage niet alleen
hun ondemocratisch en intolerant karakter herbevestigd. Bouterse had gedemonstreerd de president van Bastion Veere te zijn.
Op de tweede plaats wilde de president in zijn Jaarrede met
de tactiek van de dief die roept ‘Houdt de dief!’ verhullen dat zijn
curriculum vitae (staatsgreperij, misdrijven tegen de menselijkheid, drugsveroordeling) en gedrag als president (zelfamnestiewet)
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de republiek Suriname internationaal hebben gecompromitteerd.
Het individu Bouterse bracht de republiek internationaal weer
in de morele beklaagdenbank en verspeelde daarmee veel soft
power* van Suriname. Van de Inter-Amerikaanse Commissie
voor de Rechten van de Mens tot de Europese Unie, van Human
Rights Watch tot Amnesty International, van de Coalitie voor
het Internationaal Strafhof tot de Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten van de Verenigde Naties, uit alle windstreken
kwamen veroordelingen van de zelfamnestiewet, die aantoonbaar
haaks staat op de internationale rechtsorde. Ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder misdrijven tegen de menselijkheid,
mogen niet straffeloos blijven.
De wereld op zijn kop
In zijn Jaarrede beweerde de president dat de Surinaamse soevereiniteit ‘van buitenaf’ wordt ‘ontkend’ en ‘aangevallen’ zonder
zijn stelling met feiten te onderbouwen. Ook de beschuldiging
dat sprake zou zijn van ‘de opzettelijke aantasting van onze soevereiniteit door het buitenland’ miste een poging tot feitelijke
onderbouwing. De lezer ontkomt niet aan de indruk dat de president met het oproepen van het spook van het boze buitenland
het gevoel van zelfvictimisatie en xenofobie tracht op te roepen bij
de achterban, om zo te maskeren dat het juist het dadersregime is
dat moorden op zijn geweten heeft en tot nu toe de mensenrech* Soft power is een begrip gemunt door Joseph Nye Jr., voormalig Dean van de Kennedy School
of Government van Harvard University. Hij beschreef daarmee de aantrekkingskracht
en het vermogen van landen om te overtuigen. Het is anders dan hard power die bestaat
uit militaire en economische macht. Soft power vindt haar bron in de aantrekkelijkheid
van de cultuur, de politieke idealen en het beleid van een land. Afbrokkeling van de soft
power van een land kan isolement bevorderen, bonafide investeringen schelen en de
internationale en regionale positie verzwakken.
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ten van de nabestaanden op een eerlijk proces en gerechtigheid
schendt. De president zette demagogisch de wereld op zijn kop
door dader en slachtoffer te verwisselen. Beschuldigen zonder
poging tot onderbouwing is het discours van de willekeur.
Verantwoordingsplicht
Het soevereiniteitsbegrip is niet eenduidig. Het is onderhevig
aan verandering, interpretatie en onderhandeling. Welk soevereiniteitsbegrip wordt door Bouterse gehanteerd? Dit zijn de
laatste zinnen van zijn Jaarrede, waarin alle waarnemers een
verwijzing naar de zelfamnestiewet lazen: ‘Vanuit onze soevereiniteit beredeneerd, is het ons onvervreemdbaar recht de door
ons als nodig en noodzakelijk beoordeelde wetgeving tot stand
te brengen zonder enige verplichting tot verantwoording aan
anderen. De Surinaamse wetgever is aan anderen dan zichzelf
geen verantwoording verschuldigd.’
Bouterse hanteert een autocratisch soevereiniteitsbegrip dat
de idee van de machtsstaat ademt: soevereiniteit zonder verantwoordelijkheid. Hij laat zich leiden door een particuliere, obsolete
interpretatie van de soevereiniteit en niet, zoals de president
betaamt, door de moderne interpretatie zoals verwoordt in de
grondwet en het internationaal recht. Wat zijn de feiten? De grondwet van Suriname onderwerpt de nationale wetgeving aan de
internationale verdragen die door de republiek zijn geratificeerd.
De toepassing van die verdragen, kan ook door de rechterlijke
macht worden getoetst. Deze constitutionele inperking van de
bevoegdheid van de wetgever impliceert een verantwoordingsplicht. Bovendien is de praktijk dat Suriname door allerhande
rapportages internationaal verantwoording aflegt, bijvoorbeeld in
vn-verband ten aanzien van de bescherming en bevordering van
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de mensenrechten. Voor elke democraat is het verder een absurde
stelling dat de wetgever, de volksvertegenwoordiging, alleen aan
zichzelf verantwoording verschuldigd is. Het is de bevolking die
de ultieme bron is van de soevereiniteit en aan haar moet dan
ook verantwoording worden afgelegd.
De hoogste plicht
In de moderne, democratische opvatting van de soevereiniteit
ligt er voor de staat niet alleen het recht op territoriale integriteit
en niet-inmenging van andere staten, er liggen ook plichten. De
hoogste plicht is het beschermen van de veiligheid en mensenrechten van de eigen bevolking. Een plicht die op 8 december 1982
en 29 november 1986 op hartverscheurende wijze door de Surinaamse staat is verzaakt. De tijd dat de machthebber beschut door
de nationale soevereiniteit zonder kritiek en actie van buitenaf
eigen burgers politiek kon vervolgen, martelen en vermoorden is
voorbij. Soevereiniteit is niet alleen meer een recht, het is vooral
ook een verantwoordelijkheid en bij verantwoordelijkheid hoort
het afleggen van verantwoording. Wie afziet van het afleggen van
verantwoording faalt in het dragen van zijn verantwoordelijkheid.
Als Suriname internationaal wordt aangesproken op verzuim in
het nakomen van zijn verdragsverplichtingen inzake de mensen
rechten, is dat geen aanval op zijn soevereiniteit maar juist een
erkenning en waardering daarvan. Het is in het belang van de
Surinaamse bevolking als internationaal haar machthebbers
worden aangesproken op het schenden van de eigen grondwet, het
ondermijnen van de onafhankelijke rechtsgang en het schenden
van het internationaal recht. Het getuigt dan ook van gebrek aan
integriteit als de buitenlandse boodschappers die betrokkenheid
bij de Surinaamse bevolking tonen, worden gediscrediteerd door
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valse beschuldigingen, enkel en alleen omdat hun boodschap kritisch is. Het is dit gebrek aan integriteit, empathie en respect voor
de menselijke waardigheid van de andersdenkende, dat de vijftien
kritische boodschappers van 8 december 1982 het leven kostte.
Se p t e m be r 2 01 2
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6.
NON-DISCRIMINATIE MOET
OOK IN DE POLITIEK
Steve Meye is staatsbisschop met een fors salaris, met dank aan de
belastingbetaler, gefiatteerd door zijn Volle-Evangelie kerkganger,
president Bouterse, drugsveroordeelde en hoofdverdachte in het
geschorste 8-decemberstrafproces. Naar de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur zou deze salaristoekenning door de president deugdelijk gemotiveerd moeten worden. Een rechtsstatelijke
principe is de scheiding van kerk en staat. Het salaris van de staatsbisschop is nooit gemotiveerd. Door dit salaris te accepteren heeft
Meye op zijn beurt de schijn van politieke bevooroordeeldheid
tegen zich. Is de hoogste loyaliteit voor God of voor de president
gereserveerd? In het wereldlijke verkeer geldt immers wie betaalt,
die bepaalt. Op de ‘eenheid- en verzoeningsmanifestatie’ op het
Onafhankelijkheidsplein leek Meye niet een man van God, maar
een agitator van de president. De eenheid en verzoening op die
manifestatie werden gesymboliseerd door de omhelzing van de
coalitieleiders*, allen met een strafblad. Diegenen die niet aan dat
soort verzoening wilde deelnemen waren volgens Meye ‘staatsvijanden’ die ‘moesten worden geïdentificeerd’. Op zondag 6 mei bracht
Meye zijn Engelssprekende collega dr. Benneth in het geweer. Meye
vroeg haar wat met de critici van de amnestiewet moest gebeuren.
Benneth zei eerst, in een ‘visioen’, de critici als ‘pigs’ te zien. Ze
noemde hen ‘the wicked ones’ om eraan toe te voegen ‘which you
should destroy’. Aan deze fascistische haatpraat verschafte Meye
een podium. Schaamteloos liet hij een vreemdeling zijn landgenoten
* Desi Bouterse, Paul Somohardjo en Ronnie Brunswijk.
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uitschelden voor varkens. Toen Meye onder vuur kwam van de
verontwaardiging in de samenleving, bood hij zijn ‘excuus’ aan.
Hij zei dat zijn aanvallen niet gericht waren tegen de critici van
de amnestiewet, maar tegen allen die niet aan verzoening wilde
deelnemen, ook voorstanders van de amnestiewet. Meye loog. Er
was geen enkele voorstander van de amnestiewet die zich tegen de
‘eenheid en verzoening’ van Bouterse verzette. Maar ook al loog
Meye niet, het om een andere mening uitsluiten van burgers is
discriminatie. Toen Bouterse zijn macht nog moest vestigen wekte
Meye de indruk dat zijn bekeerling was veranderd en beloofde hij
een publiek excuus van de president voor de decembermoorden.
De tijd leerde dat hij ook toen loog. Er kwam helemaal geen verzoeningsgebaar. Sterker, er kwam een zelfamnestie en allen die zich
daartegen keerden werden door de president van ‘destabilisatie’
beschuldigd en gebrandmerkt als ‘vijanden van het volk’. In het
aangezicht van de tegenspraak, verschrompelde Meye’s spiritualiteit en zong hij mee in het koor van de ideologische ontrechting.
Spiritualiteit
Het ‘niets menselijks is ons vreemd’ geldt ook voor de geestelijke
voorgangers. Integere geestelijken erkennen dat en betonen nederigheid. Waar geestelijken zich aan de toets van de kritiek trachten
te onttrekken, door te suggereren patent te hebben op het woord
Gods, verworden zij tot charlatans die zich aanmatigen de waarheid
in pacht te hebben. In samenlevingen waar onderontwikkeling en
onwetendheid welig tieren en de wanhoop van armoede en desolaatheid velen in de greep heeft, hebben zulke charlatans grotere kans
van slagen. Zulke charlatans lenen zich doorgaans voor de hoogste
bieder, waaronder machthebbers die er niet voor terugdeinzen de
religie als politiek wapen te misbruiken. Het zou een grote fout zijn
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het gedrag van dit soort lieden te identificeren met geestelijken in
het algemeen. Integere geestelijken zijn van onschatbare waarde in
veel samenlevingen. Juist door hun onafhankelijkheid en een zekere
distantie te betrachten ten aanzien van zakelijke en partijpolitieke
belangen, scheppen zij een mentale en morele ruimte waar vriend
en vijand terecht kunnen. Zij voeden vertrouwen en verbinding en
wijzen de weg naar verzoening-zonder-uitsluiting. Hun spirituele
werkzaamheid biedt op grote schaal aan mensen de mogelijkheid
door gebed, meditatie en samenzijn de menselijke kernwaarden,
door generaties overgedragen, te onderhouden en levend te houden.
Als die kernwaarden in het geding zijn, zoals bij ernstige schendingen van mensenrechten en misdrijven tegen de menselijkheid, dan
zien we in veel landen, waaronder de onze, integere geestelijken actief de bevolking ondersteunen in het vreedzaam verdedigen van die
waarden. Surinamers hebben hoge achting voor zulke geestelijken
als Mahatma Ghandi en Martin Luther King, beiden wereldwijd
gerespecteerd vanwege hun filosofie van de geweldloosheid in de
strijd voor emancipatie van de onderdrukten. Ghandi verwierf
faam in de Indiase onafhankelijkheidsstrijd tegen het Britse kolonialisme en imperialisme. King was een kampioen van de burgerrechten en Afro-Amerikaanse emancipatiestrijd. Een hedendaags,
opmerkelijk voorbeeld is de Vietnamese boeddhistische monnik en
zenmeester Thich Nhat Hanh, die door Martin Luther King was
voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Thay, zoals zijn volgelingen hem liefkozend noemen, heeft internationale bekendheid
verworven als vredestichter in de Amerikaans-Vietnamese oorlog,
waarbij het aandurfde oog te hebben voor het leed aan beide kanten.
Voor hem was en is vrede niet slechts de afwezigheid van oorlog,
maar een innerlijke weg van tolerantie en acceptatie van de andere
mens als gelijkwaardig en gelijkberechtigd, ongeacht zijn levens- of
geloofsovertuiging, politieke kleur, etnische afkomst of sekse. Hij
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keert zich tegen wat hij noemt ‘het dualistische denken’, ik versus
jou of wij versus zij. Thay typeerde zijn weg van vrede treffend als
‘de wijsheid van non-discriminatie’.
Non-discriminatie
De wijsheid van non-discriminatie kan ook Suriname veel goeds
brengen. Onder de militaire dictatuur heeft ons land een hoge
prijs betaald voor de weg van politieke discriminatie. Wie toen een
andere mening had dan de machthebbers mocht niet vrij spreken,
schrijven, vergaderen of demonstreren. Wie het toch durfde werd
geïntimideerd, vervolgd, gefolterd en vermoord. Het meest bekend
zijn de vijftien helden van 8 december 1982, voor wie het Nationaal
Monument Bastion Veere – 8 december 1982, is opgericht. De
ideologie van discriminatie legitimeert de ontrechting van andersdenkenden. Door laster en smaad worden mensen opgehitst tegen
critici en wordt de grond rijp gemaakt voor het schenden van hun
mensenrechten als het recht op leven en hun psychische en fysieke
integriteit. Als nu de toenmalige dictator omstreden figureert als
president en vreedzame demonstranten tegen de internationaal
veroordeelde amnestiewet 2012 wegzet als ‘vijanden van het volk’,
dan is goed invoelbaar dat velen weer gewelddadige schendingen
van mensenrechten vrezen. Een waardige president kent de wijsheid van non-discriminatie en beheerst zijn boze partijpolitieke
impulsen. Hij weet verstandig om te gaan met zijn emoties en is in
staat professioneel en met zelfcontrole en empathie zijn constitutionele rol als president van alle Surinamers te vervullen. Het is een
misvatting te denken dat een verkiezingsoverwinning, aan partijen
of een verzameling partijen het recht geeft, de staat van allen tot
een eenpartijstaat te maken. Voor de wet is een ieder gelijk en in
die geest moet de staat worden bestuurd als de organisatie van de
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nationale soevereiniteit, die constitutioneel, met respect voor het
internationaal recht en in lijn met de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, elke burger in gelijke situaties gelijk behandeld.
Als de demagogische perschef van de president, Clifton Limburg,
de met belastinggelden gefinancierde overheidsmedia misbruikt
voor ideologische aanvallen en kwaadsprekerij tegen burgers die
gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting, dan maakt
hij, en daarmee ook zijn baas die dat toelaat of wellicht inspireert,
zich schuldig aan politieke discriminatie en ondermijning van de
onpartijdigheid en integriteit van de overheid. Hij demonstreert
bad governance.
Verzoening
De amnestiewet 2012 heeft oude wonden opengereten, de onafhankelijke rechtsgang tenminste tijdelijk geblokkeerd en internationaal
Suriname weer een beroerde naam bezorgd. De ndp heeft de kiezers
de toekomst beloofd, maar bracht het verleden aan de macht, zij
beloofde change, maar bracht regressie. De verdeeldheid en stagnatie zijn onmiskenbaar. Nationale verzoening kan niet opgelegd
worden, want vertrouwen verwerf je door geloofwaardigheid. Het
is een waan te denken dat je met het aan de macht brengen van
de verantwoordelijken voor ernstige schendingen van de mensenrechten, weer saamhorigheid en verzoening in de samenleving
kan brengen. Nieuwe politici en leiders zijn nodig om de nieuwe
generatie, niet belast door het verleden, een kans te geven met de
wijsheid van non-discriminatie elkaar te vinden in productieve
samenwerking voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de republiek. In de vhp en nps heeft zo en belangrijke
generatieshift plaatsgehad. De ndp zou daarvan kunnen leren. Zo
een hervorming is natuurlijk moeilijker binnen die partij, omdat
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de harde kern van het oude leiderschap in het verleden heeft getoond geweld niet te schuwen. Intimidatie is daar troef. Maar de
geschiedenis leert dat ook in zulke autoritair aangestuurde partijen
mensen die gaan voor het algemeen belang en zich laten vervullen
door courage civil, hervormingen kunnen bewerkstelligen. Het zijn
vaak zulke hervormingen die normalisering en verzakelijking van
politieke verhoudingen versneld doen plaats vinden. Suriname heeft
behoefte aan verwerking van het verleden en het hervinden van een
common ground voor oprechte en capabele politici en bestuurders,
ongeacht hun politieke kleur. Gebeurt dat niet dan blijft de politiek
voor een flink deel gegijzeld door mensen die bekwaamheid en integriteit missen, maar door de macht van omkoping en intimidatie
mensen naar hun hand weten te zetten. Een van de kenmerken van
fatsoenlijke en ontwikkelde landen is dat cv, opleiding en bekwaamheid beslissend meetellen en dat academici en vakmensen niet zijn
veroordeeld zich te laten bebazen door lieden die slechts kunnen
manipuleren, maar verder van geen toeten of blazen weten. Kijk
maar hoe veel de onbekwaamheid van de president het land kost.
Een president met kennis, kunde en morele formatie heeft niet een
overstaffed en peperduur Kabinet plus proliferatie van commissies
nodig, om zijn rol als regeringsleider en staatshoofd uit te oefenen.
En dat nog los van het vulgaire nepotisme en de beunhazerij zoals
het toeschuiven aan je vrouw van een staatssalaris en het geven
van een ctu-salaris aan je (veroordeelde) zoon, terwijl hij intussen
manager is in een goudbedrijf. De cultuur van non-discriminatie
kan bevorderen dat integriteit, professionaliteit en bekwaamheid
hogere waarden worden dan partijpolitieke loyaliteit. Slechts dan
komt de juiste mens op de juiste plaats.
Ok t obe r 2 01 2
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7.
DE STRAFFELOOSHEID VAN DE SLAVERNIJ
In zijn 1 juli-speech heeft president Bouterse (ndp), onder het
aanroepen van de anti-historische kreet ‘niet achterom kijken’,
Nederland ‘vergeven’ voor zijn slavernijverleden. Zijn bewering
dat ‘de kolonisator’, alsof Nederland nog een koloniale staat is, om
vergeving voor zijn slavernijverleden had gevraagd, was gelogen.
Vice-premier Asscher (PvdA) had, op de 1 juli herdenking in Amsterdam, ‘diepe spijt en berouw’ uitgesproken, ‘over hoe Nederland
is omgegaan met de menselijke waardigheid.’ Deze nederigheid
deed een enkele nazaat van de tot slaaf gemaakten, een traantje
wegpinken. Mensen verlangen naar vrede en verzoening. Toch
was het gebaar onvoldoende. De Nederlandse regering ging weer
voorbij aan het gevraagde excuus. Over de koloniale slavernij, sprak
de vice-premier in zijn spijtriedel, in eufemistische en abstracte
termen. Excuses gaan om meer dan een woordkwestie. Excuses
maken kwetsbaar, zij kunnen worden geweigerd. Excuses erkennen
meer dan spijt, het lijden van de nabestaanden, van de nazaten
van de tot slaaf gemaakten, de late gevolgen van de slavernij. Excuses markeren de erkenning van – om met Abram de Swaan te
spreken – de ‘ereschuld’ van het Koninkrijk der Nederlanden aan
de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Excuses kunnen volkenrechtelijke implicaties hebben, daar is Nederland zo huiverig voor.
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Misdaad tegen de menselijkheid
In 2001 erkende de Verenigde Naties dat de slavernij een misdaad
tegen de menselijkheid was en dat een proces van reparatie moet
worden ingezet. Ook het Franse parlement besloot in hetzelfde
jaar dat de slavernij, kwalificeerde als misdaad tegen de menselijkheid. Naar het internationaal strafrecht is sprake van misdaden
tegen de menselijkheid, als het gaat om zeer ernstig misdrijven
als marteling, moord en slavernij, die systematisch of op grote
schaal plaatsvinden en waar de staat bij betrokken is. De koloniale
Nederlandse staat heeft de slavernij met wet en geweld beschermd
en bevorderd. Ook kerk en wetenschap met hun rastheorieën,
hebben meegewerkt aan de dehumanisering van de Afrikaanse
mens. Verwerking van het slavernijverleden vraagt erkenning van
de strafrechtelijke dimensie en daarmee van de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid. Die perceptie maakt de cultuur van de
straffeloosheid tijdens en direct na de slavernij, zichtbaar. Een
cultuur die de daders en hun nazaten, veelal invloedrijke mensen
in bestuur en bedrijfsleven, ongemoeid heeft gelaten. Het doet
ook beter begrijpen waarom de slavernij decennia lang uit de
Nederlandse geschiedenisboekjes is gehouden, en de Gouden
Eeuw van haar schandvlekken werd ontdaan. Het toedekken van
eigen misdaden, de weg van ontkenning en vermijding, had een
prijs. Het neerkijken op de volkeren in de koloniën, de rassendiscriminatie en de witte superioriteitswaan werden ongemoeid
gelaten, niet uitgedaagd en weersproken. Een kans tot ethische
rehabilitatie werd gemist. De koloniale arrogantie woekerde voort.
Straffeloosheid baart normatieve zwakte. Recidive ligt op de loer.
In de ‘politionele acties’ tegen de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging, verviel Nederland weer in misdrijven tegen de
menselijkheid. En toen de Duitse bezetter honderdduizenden
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Joden uit Nederland deporteerde, faalde de Nederlandse natie, op
een kleine minderheid na, in het actief beschermen van de Joodse
medeburgers. Anno 2013 weigerde de Tweede Kamer gehoor te
geven aan het voorstel van de Christen Unie om, ter gelegenheid
van 150 jaar afschaffing van de slavernij, plenair stil te staan bij
de Nederlandse slavernij en een debat over excuses te houden. In
Nederland is ‘benoemen’ nu politiek correct, maar niet als het
gaat om de koloniale slavernij.
Cultureel trauma
De individuele daders en slachtoffers van de koloniale slavernij,
leven niet meer. Strafprocessen zijn uiteraard niet meer aan de orde.
Maar staten kennen volkenrechtelijk continuïteit, zij kunnen zich
niet aan hun verantwoordelijkheid onttrekken, door verantwoordelijkheid af te schuiven op vorige generaties bestuurders. Zoals de
zeges en veroveringen van eeuwen door staten worden toegeëigend,
zo moeten zij ook ter verantwoording worden geroepen voor hun
misdrijven, die zij decennialang hadden verzwegen, verhuld of verdrongen. Niet uit wrok of bitterheid, maar als genoegdoening voor
slachtoffers en nabestaanden, en voor herstel van verhoudingen
tussen mensen en gemeenschappen. Want hoewel in hun menselijkheid miskend, hadden ook de Afrikaanse, tot slaaf gemaakten,
een sociale identiteit, een etniciteit en cultuur. Ook de gemeenschappen die zij formeerden kennen continuïteit. De nationale
identiteit en waardigheid van Suriname zijn ondenkbaar zonder
de verhalen en vrijheidstrijd van de Inheemse en Afrikaanse tot
slaaf gemaakten. Wetenschappelijke onderzoekers typeren de
transatlantische slavernij dan ook als een cultureel trauma, dat ook
de late gevolgen voor de nazaten omvat. Nederland was, vanwege
de invloed van de slavenhouders in de Staten Generaal, relatief erg
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laat met de afschaffing van de slavernij. Hij compenseerde in 1863
de slavenhouders, niet de tot slaaf gemaakten, die moesten nog
een decennium gedwongen op de plantages werken. Nederland
lijkt nu, in de verwerking van het cultureel trauma, humanitair
wederom krenterig te zijn. De stopzetting van de subsidie van het
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden (ninsee), is daar
een levend bewijs van.
Nazaten en nazaten
Bouterse getuigde van cynische naïviteit, door met zijn ‘wij zijn
nazaten, zij zijn nazaten’, zijn vergiffenis voor de slavernij te rechtvaardigen. Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen nazaten
van de tot slaaf gemaakten en nazaten van de slavenhouders. Rijkdom en armoede, privileges en achterstelling, sociale ongelijkheid
en discriminatie, worden vaak transgenerationeel gereproduceerd.
Ook de ideologieën van de sociale ongelijkheid en discriminatie,
al dan niet verkleed als wetenschap, zijn met de slavernij niet ten
grave gedragen. Is het biologisch racisme na de val van het Derde
Rijk grotendeels in diskrediet geraakt, nu worden cultuur, taal
en nationale afkomst, als aangrijpingspunt van stigmatisering,
uitsluiting en vernedering gehanteerd. Soms openlijk, meestal
heimelijk. Ook in de boezem van de Nederlandse natie woedt
strijd tussen non-discriminatoire en wit chauvinistische denkers
en politieke stromingen. Ook in het omgaan met het Nederlands
slavernijverleden zijn er historisch revisionisten, die in hun onderzoeksbemoeienissen met de Nederlandse slavernij, de nadruk
leggen op relativering van het kwaad van de slavernij en die de late
gevolgen van de slavernij ontkennen. Zij verdedigen ideologisch
niet de slavernij, maar de belangen van de post-slavenhouders
staat tegen de historische claims van de nazaten van de tot slaaf
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gemaakten. De historisch revisionist trekt ten strijde tegen Abram
de Swaan’s ‘ereschuld’. Historicus Piet Emmer, verwoed tegenstander van excuses en compensatie, deed in het Nederlandse dagblad
Trouw (29-06-2013) zijn lezers eerst de Neerlando-centrische bril
op. Al ‘de verschrikkingen van vroeger’ moesten worden gezien
als ‘noodzakelijk kwaad’, ‘om Nederland te laten groeien tot wat
het nu is…’ Voor de lezer van Emmer, wordt ook de slavernij tot
‘noodzakelijk kwaad’. Het kwaad krijgt de gedaante van noodzakelijkheid, de verantwoordelijkheid voor de keuze, wordt verhuld. Op
die bodem van moreel relativisme, wordt het universele karakter
van de mensenrechten in de tijd, ontkend. De vroegere misdrijven
worden gerelativeerd, onbegrip voor de verontwaardiging en pijn
van de nazaten van de tot slaaf gemaakten, wordt geïnduceerd. In
zijn poging de discriminatie van de Afrikaanse mensen binnen
de rechtssystemen van de Europese staten ‘wetenschappelijk’ te
rechtvaardigen, stelde Emmer een ander beginsel, dan de gelijkberechtiging van zwart en wit, voor: ‘Daarom dienen we het inkomen
van de slaven in de Europese koloniën niet te vergelijken met dat
van de vrije arbeid ter plekke, maar met dat van hun lotgenoten
thuis. Dan blijkt er tussen alle ellende een lichtpuntje te zijn, want
de koloniale slaven en hun nakomelingen verdienden en verdienen
veel meer dan de nakomelingen van de slaven met een Afrikaanse
of Aziatische eigenaar. Dat geldt zeker voor degenen die vanuit de
koloniën op den duur naar Europa konden verhuizen. Zo bedraagt
het gemiddeld inkomen in Ghana op dit moment 2300 euro per
jaar, in Suriname 5400 euro per jaar en in Nederland ruim 32.000
euro per jaar. Zo bezien bestaat er voor een financiële compensatie
van gederfd inkomen tijdens het slavernijverleden geen reden.’
Alsof tegenover het inkomen van zwarte mensen in Ghana, Suriname en Nederland ‘op dit moment’ geen ondernemerschap,
arbeid of sociaal zekerheidsrecht staat. Het ‘lotgenoten’-beginsel
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van Emmer is een echo van het apartheidsdenken, waarbij het
inkomen van de zwarte burger met die van zijn ‘lotgenoten’ mag
worden vergeleken, maar niet met het hogere inkomen van zijn
witte medeburger. Dat juist rond 150 jaar Keti Koti, Emmer deze
denigrerende opvattingen te berde bracht, roept vragen op over
zijn professionele zelfbeheersing en humaan inlevingsvermogen.
Perverse ruil
Bezien vanuit de Afrikaans Surinaamse emancipatiebeweging,
welke zich energiek beijvert voor wetenschappelijk onderzoek,
excuses, reparatie en gelijke kansen, is het vergeven van Nederland
voor zijn slavernijverleden, volstrekt onbegrijpelijk. Begrijpelijk is
het gratuite gebaar van Bouterse wel, vanuit diens eigen belang
bij ‘niet achterom kijken’ en straffeloosheid, zoals vormgegeven
in de zelfamnestiewet van 2012. De hoofdverdachte van de decembermoorden hoopt het terechte Nederlandse verzet tegen zijn
zelfamnestiewet af te zwakken met vergiffenis voor het koloniale
slavernijverleden. De vergeving voor misdrijven tegen de menselijkheid van toen als pervers ruilmiddel voor vergiffenis voor de
misdrijven tegen de menselijkheid, waar hij zelf voor verantwoordelijk is. Maar zoals Simon Wiesenthal (1908-2005), de wereldbekende nazi-jager, het stelde: niemand kan namens de slachtoffers
vergiffenis schenken. Bouterse bevindt zich dus helemaal niet in de
positie, om vergiffenis te schenken. Echter, voor Nederland, zeker
in crisistijd, is de verleiding groot de ongevraagde capitulatie van
de moreel aangeslagen president te kapitaliseren en in haar diplomatieke dienst de dominee te vervangen door de koopman. Toch
zal Den Haag, uit respect voor het eigen strafrecht – Bouterse is
drugsveroordeelde in Nederland – en de Nederlandse slachtoffers
en nabestaanden, de integriteitsagenda in zijn Suriname-beleid,
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als prioriteit moeten behouden. Bouterse verloor in Suriname
met zijn schendingen van de mensenrechten, democratische en
humanitaire geloofwaardigheid. Met de verkwanseling van de
belangen en historische aspiraties van de Afrikaans Surinaamse
emancipatiebeweging, liet hij zijn antikoloniale masker vallen.
‘Gado na wan bun gado’ (God is een goede god. TP) zong hij op
zijn 1 juli-podium. Ik hoop het voor hem.
J u l i 2 013
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8.
ANTI-CORRUPTIEWET:
SJERP IN INTEGRITEITSKOMEDIE
‘Het recht huilt als zij wordt meegesleurd door corruptiehongerige
mannen die het voor het zeggen hebben, en wiens besluiten zijn
gecorrumpeerd.’ (vertaling Theo Para)
H e siodus , Werken en dagen, 700 vo or c h r ist us

Wat hebben corrupte bestuurders en ambtenaren, omkopende
zakenlieden en omgekochte politici, te vrezen van de door de
president ingediende anti-corruptie ontwerpwet? Een effectieve
anti-corruptiewet is normatief passend, helder en uitvoerbaar.
Onder druk van de publieke opinie en donoren zijn veel regeringen
in ontwikkelingslanden ertoe overgegaan anti-corruptiewetten
uit te vaardigen, om tenminste de indruk te wekken omkoping,
nepotisme, belangenverstrengeling en machtsmisbruik tegen te
gaan. Echter, de algemene formuleringen in die wetten lieten een
te grote discretionaire bevoegdheid aan de handhavende instituten,
die veelal onderbezet en ongekwalificeerd waren, en bovendien
vaak politiek gemanipuleerd. De Wereldbank adviseerde in 2001
daarom bright-line rules – simpele, niet mis te verstane regels met
meer duidelijkheid dan nuance – voor de anti-corruptiewetten in
landen met een tekortschietende handhaving. Zij gaf de volgende
voorbeelden: Geen enkele bestuurder of ambtenaar mag een gift,
betaling of wat dan ook van waarde, boven een zeer klein bedrag,
aannemen; geen bestuurder of ambtenaar mag direct of indirect
(via familie of andere, bijvoorbeeld partijpolitieke relaties) belang
hebben in een onderneming of andere entiteit die valt binnen de
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sfeer van zijn beslissingen; elk jaar moeten bestuurders en ambtenaren boven een bepaalde inkomensgrens hun inkomens, vermogen en bezittingen publiek maken; een bestuurder of ambtenaar
mag geen familielid in dienst nemen; bestuurders en ambtenaren
moeten elke relatie die ze hebben met mensen en/of ondernemingen die worden ingehuurd of aan wie opdrachten, grond of
concessies worden gegund, publiek maken. Uiteraard moeten op
het niet nakomen van de bright-line rules sancties staan.
Onafhankelijke anti-corruptie commissie
Effectieve anti-corruptiewetgeving bevordert bovenal een onafhankelijke, sanctiebevoegde, doeltreffende handhaving. Zonder
onderzoek en sanctie, administratief en/of strafrechtelijk, geen
preventie. Adequate anti-corruptiewetgeving versterkt de onafhankelijkheid van de handhavende instituties, zodat niemand
boven de wet kan staan, en zelfs de hoogste baas onderwerp van
anti-corruptieonderzoek kan zijn. Zo werd na onderzoek door de
Ethics and Anti-Corruption Commission (eacc) president Zuma
van Zuid Afrika gesommeerd overheidsgeld dat hij had besteed
aan zijn buitenhuis terug te storten. Anti-corruptie wetgeving
draagt bij aan borging van een professionele en goed geëquipeerde
bezetting van de handhavende instituties. Daarbij hoort ook een
democratisch toezicht op die instituties opdat anti-corruptieonderzoek niet wordt misbruikt om politieke of bureaucratische
tegenstanders uit te schakelen. Het gaat om de integriteit van bestuur en het beschermen van de publieke middelen. Op corruptie
is moeilijk de vinger te leggen vanwege de vaak ondoorzichtige
familie-, partij- en vriendennetwerken, waarbinnen de staat en
daarmee vooral de armere mensen financieel schade wordt berokkend. Een serieuze anti-corruptiewet laat zich dan ook kennen
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door het afdoend faciliteren van transparantie, onderzoek, opsporing, bewijsvoering en sanctionering. Zij wordt ondersteund door
openheid-bevorderende wetgeving, door horizontale, verticale en
externe checks and balances en zij bevordert de betrokkenheid van
integere publieke functionarissen, de pers en de civic society bij
de corruptie- en fraudebestrijding. Zo kan een Wet op de Openbaarheid van Bestuur elke burger het recht geven op toegang tot
bestuurlijke informatie. Niet alleen aan het parlement, maar ook
aan de burger en de pers moet het openbaar bestuur, op aanvraag,
binnen de wettelijk vastgestelde tijd, op straffe van sancties, informatie en openheid geven. De anti-corruptiewetgeving kan ook de
klokkenluider, hij of zij die de corruptie aan de kaak stelt, wettelijke
en materiële bescherming bieden, terwijl zij daaraan gekoppeld
ook het wegkijken of toedekken van corruptieve handelingen
normatief sanctioneert. Landen die serieus zijn in corruptiebestrijding schaffen in hoge mate wetten af die bestuurders beschermen
tegen reputatieschade. Zij voorkomen daarmee dat bestuurders
de pers en het publiek, die al dan niet vermeende bestuurlijke
corruptie aan de orde stellen, met behulp van justitiële vervolging
het zwijgen opleggen. Het kenmerkt democratische rechtsstaten
met goed bestuur, dat het publiek belang en publieke bezit boven
de reputatie van de bestuurder wordt gesteld. In die landen wordt
de reputatie niet met rechterlijke bevelen opgelegd, maar verdiend.
Een effectieve anti-corruptiewet kan het ook mogelijk maken de
jaarlijks publiek gemaakte inkomens, vermogens en bezittingen
van bestuurders en hogere ambtenaren indien nodig materieel te
onderzoeken. Anti-corruptie en anti-fraude bureaus of commissies
van echte rechtsstaten of regionale rechtsstatelijke verbanden tonen
hun performance met cijfers over de hoeveelheid teruggevorderd
publiek geld, het aantal ontmaskerde fraudeurs en corrupten, het
aantal toegepaste bestuurlijke sancties en het aantal strafrechtelijke
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vervolgingen en veroordelingen. Met het oog op het laatste werken
de anti-corruptie commissies nauw samen met politie en justitie.
Straffeloosheid
De anti-corruptie ontwerpwet is normatief minimalistisch en
ontwijkend. Strafpleiter Gerard Spong wees erop dat in artikel 1,
de Algemene Bepalingen, een definitie van corruptie ontbreekt.
Verder dan omkopingsdelicten zoals al strafbaar gesteld in het
Wetboek van Strafrecht komt de ontwerpwet niet. De duiding
van de actuele vormen van nepotisme, belangenverstrengeling,
non-transparantie en gunningen wordt vermeden. Bright-line
rules ontbreken. De Preventie Commissie, waar de ontwerpwet
in voorziet, is onduidelijk qua samenstelling, niet onafhankelijk,
politiek onderworpen aan de president en niet bevoegd tot onderzoek naar corruptiegevallen, laat staan tot administratieve sancties. Het is niet meer dan een met een vage opdracht opgetuigde
advies- en voorlichtingscommissie. Niet het openbaar maken
van gegevens, maar de ‘geheimhoudingsplicht’ staat centraal, met
strafrechtelijke gevolgen als die wordt geschonden. De tandeloze
Commissie mag niet eens inzicht krijgen in de ‘verplichte verklaring’, waarin bepaalde publieke functionarissen bij de notaris,
eenmalig (!) verplicht inzicht in hun vermogen, bezittingen en
schulden moeten geven. Over limitering en openbaarmaking
van zakelijke schenkingen aan politieke partijen, een belangrijke
vorm van feitelijke invloed kopen in het openbaar bestuur, wordt
in de anti-corruptiewet met geen woord gerept. Het blijft duister
voor de Surinaamse kiezer wat voor kapitaal, al dan niet bonafide,
schuil gaat achter de politieke partij. De anti-corruptiewet van
Bouterse ademt de geest van non-transparantie en straffeloosheid.
In plaats van radicale openheid, onderzoek en sanctie, ‘geheimhou-
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dingsplicht’, ‘advies’ en ‘voorlichting’. Er wordt verwezen naar een
Openbaar Ministerie, dat met de zelfamnestiewet, notabene in het
lopende het 8-decemberstrafproces, aan de ketting werd gelegd.
Ook bij de vele corruptieschandalen bleek dat het geval. Geen enkele corrupte bestuurder werd vervolgd, sterker, er werd ondanks
zware verdenkingen beloond en gepromoveerd. De afkondiging
van de ‘kruistocht tegen corruptie’ in 2010 is een rookgordijn gebleken, waarachter bestuurlijke corruptie institutioneel vrij spel
kreeg. Bouterse’s anti-corruptiewet, ingediend tegen het eind van
zijn regeerperiode, is niets meer dan electorale symboolpolitiek,
een sjerp in een integriteitskomedie. De corrupten kunnen onder
dit gesternte rustig naar bed, zij hoeven niets terug te geven, zij
hebben niets te vrezen.
Ja n ua r i 2 01 4
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9.
VALSE VERZOENING
Op 23 december 1982 schreef mr. Kenneth Gonçalves, Deken van de
Orde van Advocaten, namens een brede samenwerking van professionele, maatschappelijke en religieuze organisaties, een open brief
aan de ‘Voorzitter van het Beleidscentrum, Luitenant-Kolonel D.D.
Bouterse’. Kort daarvoor, op 15 november 1982, had die LuitenantKolonel op de televisie zijn belofte om na zijn staatsgreep van 1980,
uiterlijk in 1982 verkiezingen te houden, definitief gebroken. Door
wederom nee te zeggen tegen de democratie had Bouterse de Surinaamse bevolking wederom de institutionele mechanismen om
haar meningsverschillen vreedzaam, rechtvaardig en constructief
op te lossen, ontnomen. Mr. Gonçalves drong in zijn historische
brief aan op respect voor de Surinaamse bevolking, voor ‘haar
niveau, haar cultuur-historische achtergrond, haar staatkundige
achtergrond en haar geïnteresseerdheid in het politieke gebeuren’.
Hij voorzag dat de keuze voor ‘de totalitaire staatsopvatting’ zou
leiden tot ‘ongekende repressieve machtsuitoefening’. Gonçalves
nodigde uit tot ‘een proces van constructief verlopende dialoog.’
Zijn vreedzame inzet te komen tot een nationale dialoog zou hem
zijn leven kosten. Samen met veertien andere voorvechters van de
democratie en rechtsstaat werd hij, in opdracht van de machthebber, valselijk van een staatsgreep beschuldigd en zonder vorm van
proces gemarteld en doodgeschoten in het Fort Zeelandia. Nu,
bijna 32 jaren later, nodigt de regering van de hoofdverdachte in
het 8-decemberstrafproces ook organisaties van nabestaanden
van de slachtoffers van 8 december 1982 uit deel te nemen aan een
regeringsconferentie met als thema ‘International experiences on
National Dialogue’. De Bouterse-conferentie zou ‘een mogelijkheid
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tot leren’ van buitenlandse ervaringen in vooral ‘de Amerika’s en
Afrika’ bieden, en daarmee moeten bijdragen aan ‘het implementeren’ van een ‘nationale dialoog’ in Suriname, dat op haar beurt
‘een proces van nationale verzoening’ zou moeten bevorderen.
Gerechtigheid en verzoening
De notie van duurzame ontwikkeling impliceert transgenerationele
solidariteit. Wij moeten de ontwikkelingskansen van de volgende
generaties niet belasten met milieuschade, staatsschulden en corrupte instituties, maar hen juist meer nalaten dan waarmee wij het
hebben moeten doen. In dat licht is het ook passend onze conflicten
op te lossen en/of te mitigeren, opdat wij de onderlinge verhoudingen van onze nazaten zo weinig mogelijk belasten met onze hebi’s
(lasten TP). Een van de meest funeste en langdragende gevolgen
van oorlog, dictatuur en ernstige schendingen van mensenrechten
is de verstoring van intermenselijke verhoudingen en woekering van
verbittering, achterdocht en wantrouwen. De cruciale opgave in het
normaliseren van maatschappelijke betrekkingen, noodzakelijk voor
de wederopbouw van integere instituties, economie en cultuur, is de
officiële en maatschappelijke erkenning van het leed, de slachtoffers
en hun nabestaanden aangedaan en effectieve activiteiten gericht op
gerechtigheid en Wiedergutmachung. Het International Institute for
Democracy and Electoral Assistance (1998b) wees op de tweesprong
van landen die net een strijd tegen onderdrukking en tirannie achter
de rug hadden. Moesten zij de voormalige onderdrukkers en daders
blindelings vergeven of hen najagen en straffen? Het instituut concludeerde dat, anders dan het op het eerste gezicht leek, niet ging
om een keuze tussen gerechtigheid en verzoening, maar om het
vinden van een balans tussen beiden. De regeringsconferentie legt
eenzijdige nadruk op verzoening. Daarmee laadt de regering dan
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ook de verdenking op zich feitelijk een conferentie tegen gerechtigheid te houden. De suggestie van een educatief oogmerk ontbeert
geloofwaardigheid, door een selectieve agenda met het accent op
buitenlandse ervaringen, bij geringschatting van de decennialange
Surinaamse ervaring met nationale dialoog. Waarom negeert de
regering de oude Surinaamse volkswijsheid: ondrofeni gi yu bangi
fu sidon?! (Ervaring geeft een bank om op te zitten. TP). Omdat zij
zover mogelijk van de waarheid wil ‘leren’. De waarheid is immers
concreet, het ligt voor ons niet ‘in de Amerika’s en Afrika’, maar
in de graven van de slachtoffers van mensenrechtenschendingen
in stad en district, in de pijn en het verdriet van de kinderen, moeders, vaders, broers, zussen, familie en vrienden van de slachtoffers.
Achter de educatieve façade van de regeringsconferentie gaat de
politieke agenda van de president-hoofdverdachte schuil, die voor
de verkiezingen van 2015 hunkert naar een morele witwas-beurt
met de zeep van ‘nationale dialoog’ en ‘nationale verzoening’. Nog
voor de regeringsconferentie is begonnen, lijkt het al gereduceerd tot
op zijn best quasi-wetenschappelijk luchtfietsen met de blik op de
spiegel. Zowel de parlementaire oppositie van het Nieuw Front (vhp,
nps, spa, da91) als het platform van mensenrechtenorganisaties
(Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, Stichting 8 december) en
vakbeweging (c47) wezen de regeringsconferentie af als een poging
‘maatschappelijk draagvlak’ voor de omstreden zelfamnestiewet
en daaraan gekoppelde ‘waarheids- en verzoeningscommissie’ te
creëren.
Valse verzoening
Een belangrijke internationale theoreticus van het concept van
verzoening is Joseph Montville, Director van het Program on
Healing Historical Memory aan de School for Conflict Analysis and
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Resolution van de George Mason University in Washington. Hij
onderscheidde drie essentiële stappen in het proces van verzoening.
Ten eerste de erkenning. Als onderdrukkers en daders publiekelijk
toegeven en erkennen wat zij hebben misdaan, wordt de kennis
in zekere zin tot waarheid, en worden slachtoffers en nabestaanden tot op zekere hoogte verzekerd dat het verleden zich niet zal
herhalen. Dit op zichzelf faciliteert healing en dialoog. Maar, stelt
Montville (1998): ‘Wil de daad van erkenning effectief zijn dan
moet het compleet en gedetailleerd zijn. Het slachtoffer kan geen
enkele omissie van pijnvolle episodes of verlies, van de kant van
diegene die erkent accepteren, omdat anders de bedoelingen van
de erkenning verdacht worden.’ Hoe ver zijn we met die erkenning?
Suriname leeft na bijna 32 jaren, publiek nog steeds in de leugen van
‘op de vlucht neergeschoten’. De hoofdverdachte ontkent tot nu toe
tijdens de moorden in het Fort Zeelandia aanwezig te zijn geweest,
terwijl hij volgens zijn toenmalige kameraad en medeverdachte
Ruben Rozendaal persoonlijk Cyrill Daal en Surendre Rambocus
heeft doodgeschoten. Ooggetuige Fred Derby en andere ooggetuigen getuigden niet alleen van de aanwezigheid van de hoofdverdachte in het Fort, maar ook van het feit dat hij de belangrijkste
opdrachtgever van de moorden was. In het 8-decemberstrafproces
bleek ook zijn alibi vals te zijn. Zijn angst voor het vonnis in het
8-decemberstrafproces was dan ook begrijpelijk. Als hij zich onschuldig achtte, zoals Edgar Ritfeld, die succesvol in hoger beroep
ging tegen de schorsing van het 8-decemberstrafproces, dan had
hij zich voor de rechter verantwoord en geen misbruik gemaakt
van zijn macht door een zelfamnestiewet uit te vaardigen. Met de
zelfamnestiewet schond hij niet alleen de grondwet en internationale mensenrechtenverdragen, hij voorkwam bovenal het vonnis,
het sluitstuk van de waarheidsvinding. Het aanhoudend liegen en
belemmeren van de rechtsgang staat haaks op de eerste stap van
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Montville’s verzoeningsproces. Het zijn uitingen van minachting
voor de slachtoffers, de nabestaanden en de morele gemeenschap.
De tweede stap in het proces van verzoening is volgens Montville
het tonen van berouw. De daders nemen verantwoordelijkheid voor
hun misdaden door spijt te betuigen en direct om vergiffenis te
vragen. Ook hierbij speelt, oprechtheid, zoals beoordeeld door de
slachtoffers, een sleutelrol in het succes van deze stap. De derde
stap is vergeving. De eerste twee stappen gemaakt door de daders
leggen de voorwaarden voor de laatste psychologische stap, dat is
het vrijwillig schenken van vergiffenis door de slachtoffers, uiteraard voor zover zij nog in leven zijn. Het kan lang duren voordat
de slachtoffers vergiffenis schenken of het gebeurt nooit, maar
werkelijke erkenning en berouw door de daders zal al een positief
effect hebben op de onderlinge relaties in de samenleving. Tegen
de achtergrond van het verzoeningsschema van Montville en het
leugenachtige dadersgedrag in de afgelopen drie decennia, gebiedt
de realiteitszin ons te concluderen dat de decembermoordenaars
hun kans op verzoening hebben verspeeld. Zij die leven in de
leugen zijn onbetrouwbaar en moreel incapabel voor een serieus
verzoeningsproces à la Montville. Hun leuze van verzoening is
niet meer dan electorale demagogie, het is vals. De Duitse schrijver
en denker Theodor Adorno verwoordde deze valse verzoening
na de oorlog in zijn eigen land als volgt: ‘Hun omgaan met het
verleden impliceert niet het serieus verwerken van dat verleden,
het doorbreken van die ban door een daad van helder bewust zijn.
Het suggereert eerder de wens een bladzijde om te slaan, en indien
mogelijk, het uit het geheugen te wissen. De houding dat het juist
is dat alles vergeven en vergeten dient te worden door diegenen
die kwaad is aangedaan, wordt gepropageerd door de partij die
zich aan het onrecht heeft schuldig gemaakt.’ Wat de regering van
de president-hoofdverdachte nationale verzoening noemt is niets
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anders dan de samenzwering van het zwijgen, opdat het schenden
van de grondrechten van slachtoffers en nabestaanden, zoals het
recht op een eerlijk strafproces waar alle verdachten zich moeten
verantwoorden, straffeloos kan worden voortgezet. Haar nationale
verzoening is niet alleen vals, het is ook een illusie.
F e brua r i 2 01 4
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10.
ALS DE DICHTER REIST OP
DE VLEUGELS VAN DE LIEFDE
Vanuit een luie houding op de dubbelzit stoelen vlakbij de ingang
van het treinstel, keek ik even boven mijn opengeslagen boek uit
naar de jonge, blonde vrouw die net was ingestapt. Terwijl ze haar
blik langzaam van mij afwendde en aan de andere zijde van het
gangpad ging zitten, glimlachte ze betrapt en ondeugend tegelijk.
Pas enige momenten daarna besefte ik dat ze de geelgroen afgedrukte titel op de groene kaft van het voor mijn gezicht gehouden
boek had gelezen. Ritmisch zonder string. Toen voelde ík mij betrapt. Wat zou ze wel niet denken? Er was maar één die schuldig
was aan dit woordeloze gevoelstafereel in het openbaar vervoer:
de dichter Antoine de Kom (1956) die het aan de kwajongen in
zichzelf had overgelaten, de titel te verzinnen voor zijn dichtbundel, die tot de beste van Nederland zou worden bekroond. De jury
van de vsb-poëzieprijs 2014, de meest prestigieuze dichtersprijs
van Nederland, was unaniem. De prijs van 25.000 euro en nog
meer moois ging naar de dichter van Ritmisch zonder string. Het
voelde zo ongeveer als toen mr. Gerard Spong, door zijn collega’s
tot beste strafpleiter van Nederland werd uitgeroepen. Voor het
eerst stond nu een dichter met Surinaamse strings op de hoogste
plek van het erepodium. De Kom maakte geen geheim van het
emancipatoire momentum. Hij zei in het NRC Handelsblad dat de
Nederlandse poëzie wit was. Hij was wars van ‘bekentenispoëzie’,
hij wist het verschil tussen gedicht en pamflet. Maar hij had ook
geen valse schaamte over zijn onmiskenbare engagement. Ook
op de achterflap van zijn dichtbundel liet deze dichter-psychiater
het nadrukkelijk weten, hij is ‘een kleinzoon van de Surinaamse
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nationalist en verzetsstrijder Anton de Kom’. In dezelfde alinea
vertelde hij de lezer dat hij is gehuwd ‘met de mensenrechtenactiviste Lilian Gonçalves-Ho Kang You’. Ritmisch zonder strings
begon voor lilian met het liefdesgedicht ‘haar vele’.
je sprak hoewel het schieten alweer opgehouden was.
de kinderen staan zwijgend aan de kant.
dan is er weer de regen
zijn er weer bladeren waar je uit tevoorschijn stapt.
je denkt waarschijnlijk weer aan alles
als je uit het brandpunt zuchtend heel dicht
naast me komt
Het bleef niet daarbij. In de duizelingwekkende poëtische waaier
van reiservaringen in Fes, Kaapstad, Paramaribo, Istanbul, Menorca, Filipijnen, Sahara, Den Haag, New Orleans, Damascus, Hon
duras, Sint Petersburg enzovoort, aFdemde overal de liefde, veelal
verhuld als receptieve, zinderende, esthetische vitaliteit.
De reiziger De Kom liet Fes prachtige dichtregels.
in luwte van dadelpalmen dommelen tot
citroen en cipres als munt en vijg zichzelf overslaan
in de smalle stegen waar bedelaars hun dag ontdenken
In het land van Nelson Mandela bleef hij wars van blinde adoratie.
zilverkleurige auto’s en zwarte mannen van de veiligheidsdienst.
wij hebben de grenzen verkend en wij zijn verder verdwenen
achter de mascara die Zuid-Afrika heet
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In Suriname herinnerde hij in laos plots Ronald Venetiaan.
opeens
miste je de president
je ziet hem nóg
over de rode loper in zijn paleis links afslaan
en dan de trap af dalen.
er hangt een ruisdael aan de muur.
Terwijl hij stil hield bij ‘het fort van uitermate weinig woorden’.
falend geheugen vriend voel
worden van alles wat met hitte
& Gods wil ons verleden vol
drankflessen witgoed bloedbad en boeien was.
boeien in diverse maten voor enkels
of handen of handen of hals. Nog te zien
in het fort van uitermate weinig woorden
waar de allerhoogste ziel en geest om zijn troon
heeft verzameld
en aangeeft dat zijn positie
onhoudbaar is
In het nationale morele conflict van Suriname blijkt de kleinzoon
van Anton de Kom begiftigd met de principevastheid van opa. In
zijn interview in het NRC Handelsblad naar aanleiding van zijn
prijs was hij helder:
‘Mijn poëzie heeft veel met Suriname te maken, met een
president die weigert zich voor de rechter te verantwoorden
voor de meest verschrikkelijke misdaden.’
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Mij deed de leeservaring met Ritmisch zonder string denken aan
een formidabel Caribisch salsa orkest waar trompetten, zangers,
timbales, conga’s, gitaren, piano’s elk hun virtuoze improvisaties
lanceren, zo individueel, anders, origineel en toch samengebonden
door het tak-tak-tak-taktak van het meest simpele instrument:
de twee stokjes, de claves. Wie het ritme van de claves kwijtraakt
wordt overweldigd door het muzikale geweld. Dat overkwam een
enkele Nederlandse recensent tijdens het lezen van Ritmisch zonder string. Hij schreef over ‘poëzie bedolven onder veel tropisch
gekleurd taalgeweld’ en raakte zelfs de spelling van de bundeltitel
kwijt, het werd bij hem Zonder string. Hij was de claves, het Ritmisch, kwijt.
En de dichter had in graszee niet aanraken nog zo een heldere leesinstructie gegeven.
nergens is het beter dichten dan op aanrollende golven.
Men neme een stevige regel en houde zich daaraan vast.
De golven breken op. De regel wordt schuimend gedicht en
als de golf op het punt van omslaan komt is de bladzij altijd
sneller. Dichten is zulk omslaan golven zijn al brekend en
ontrollen dan pas echt hun poëzie.
F e brua r i 2 01 4
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11.
CORRUPTIE VERSUS SOCIALE ZEKERHEID
‘De grootste bedreiging waar we mee geconfronteerd worden
is corruptie binnen de overheid. Dit is geen politieke praat,
het is een reële bedreiging. Want waar inkomsten van de
staat moeten gaan naar kinderzorg, zien we dat het geld gaat
in de zakken van individuen en hun familie. Als er iets is dat
het sociale zekerheidsstelsel verder dan ooit van huis brengt,
is het de corruptie wel’.
Robby Be r nst e i n, voorzitter van de vakcentrale C47.

Moderne, geciviliseerde samenlevingen kennen een stelsel van
sociale zekerheid, dat is gebaseerd op humanitaire solidariteit.
Die samenlevingen zijn morele gemeenschappen waar burgers
en overheden niet onverschillig staan tegenover de nood en het
lijden van de medemens. Zij hechten aan de norm van menselijke
waardigheid en het beginsel van non-discriminatie. Sociale zekerheid faciliteert toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor
elke burger en in het geval van werkloosheid, ouderdom en of
andere maatschappelijk kwetsbare posities, een bestaansminimum.
Sociale zekerheid is een geïnstitutionaliseerde vorm van sociale
rechtvaardigheid, waarbij de sterkste schouders de grootste lasten
dragen. Sociale zekerheid is niet alleen een sociaal rechtvaardige operatie, het is ook een kostbare operatie. Veelal wordt via
verplichte premies zeer omvangrijke financiële middelen aan de
samenleving, burgers en ondernemingen, onttrokken. Overheden

ParaEPcorr4.indd 65

09-07-18 14:28

66

doen dat door sociale wetten en regelgeving te introduceren. Om
de sociale zekerheid uit te voeren ontstaan publiekrechtelijke
instituties en organen die beheer en toezicht moeten organiseren.
Good governance
Omdat de sociale zekerheid steunt op wet- en regelgeving en voor
een effectieve uitvoer afhankelijk is van deugdelijk bestuur en
professionalisme, staat zij haaks op een bestuur dat zich kenmerkt
door ondergraving van de rechtsstaat en door corruptie. Wil de
sociale zekerheid effectief en duurzaam zijn, dan moet zij bestaan
binnen een rechtsstatelijke context die zich kenmerkt door integriteit. Bij ontbrekende integriteit ontvalt het maatschappelijke
draagvlak voor solidariteit. Het is dan beter eerst het landsbestuur
op orde te brengen, alvorens op zo’n schaal financiële middelen te
onttrekken aan de samenleving. Effectieve en duurzame sociale
zekerheid moeten ingebed zijn in een democratische rechtsstaat
met good governance.
Valkuil
Evenals bij andere bureaucratische operaties kan ook bij sociale
zekerheid sprake zijn van doelverschuiving. Dat wil zeggen dat
de sociale zekerheid in de praktijk een ander oogmerk dient dan
de wettelijke opdracht. Zo kan een sociale zekerheid die gecoupt
wordt door corrupte partijpolitieke elites misbruikt worden om
met publieke middelen delen van de bevolking politiek aan zich te
binden. Niet wettelijke aanspraken, maar partijpolitieke loyaliteit
kan de boventoon gaan voeren in de toekenning van de voorzieningen. Ook kunnen de bestuurlijke elites zich via hoge salarissen en andere emolumenten, van dure auto’s tot snoepreisjes, de
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middelen uit de sociale zekerheid fondsen toe-eigenen. Wanneer
sociale zekerheid steunt op sociale demagogie, wordt veelal geen
rekening gehouden met de financiële haalbaarheid van de sociale
programma’s. De samenhang van het geheel van staatsinkomsten
en uitgaven raakt verloren, en de staatshuishouding op termijn in
de war. Chavistisch Venezuela heeft getoond hoe weinig duurzaam,
populistische sociale zekerheid, die niet is ingebed in een rechtsstaat en bestuurlijk deugdelijke context, is. In laatste instantie
trekken ook de armen in zo een systeem aan het kortste eind, en
belanden zij in lange, soms nachtelijke, rijen voor supermarkten
met lege schappen.
Lege wetten
De regering van de president-met-de-paarse-pet wil in een overhaaste operatie, vlak voor de verkiezingen, een nationaal sociaal
zekerheidsstelsel door het parlement jagen. Ze heeft inmiddels
ontwerpwetten voor een zorgverzekering en een pensioenverzekering in de dna neergelegd. Dat meer dan de sociale noden van de
bevolking, de eigen partijpolitieke agenda daarbij leidend is, heeft
zij onder meer verraden door in de Memorie van Toelichting te
spreken over ‘deze’ regering. Wetgeving kent continuïteit van regering en bestuur. Het is niet de wet van deze regering en de wet van
de andere regering, er is een wet van ‘de’ regering, ongeacht de politieke kleur. Het gaat in deze niet om een taalkundige omissie, maar
om het werkelijke oogmerk van deze slecht voorbereide en lege
ontwerpwetten. De ontwerpwetten zijn leeg omdat cruciale punten
als premiestelling, definitie van het basiszorgpakket, omvang en
samenstelling van de bestuurlijke organen en dergelijke niet zijn
ingevuld, maar verder worden geschoven naar ‘staatsbesluiten’.
Dat betekent niets anders dat de regering de volksvertegenwoor-

ParaEPcorr4.indd 67

09-07-18 14:28

68

diging belangrijke besluitvorming aangaande sociale zekerheid
onthoudt, en die volledig naar zich toetrekt. Het is dezelfde tactiek
die gebruikt is om het Kabinet van de President met omvangrijke
staatsmiddelen te spekken zonder transparante parlementaire
controle en debat. Het betekent een verlies aan openbaarheid van
bestuur en het vergroten van de ruimte voor politieke willekeur.
Dat het beheer van tientallen miljoenen dollars aan middelen uit
de samenleving op deze wijze door de regering naar zich wordt
toegetrokken, is verdacht. Hetzelfde geldt voor de toebedeling van
het toezicht en de controle op ministerieel niveau. De zorgverzekering valt naar haar aard binnen het domein van het ministerie
van Volksgezondheid. Waarom wil de president-met-de-paarse-pet
het dan plaatsen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken?
Het antwoord laat zich raden. Volksgezondheid is zogenaamd
gedepolitiseerd, daar zit geen minister van de president-met-depaarse-pet. Op het ministerie van Binnenlandse Zaken wel. De
pensioenwetgeving naar haar aard valt binnen het domein van
het ministerie van Sociale Zaken. Ook daar zit geen minister van
de president-met-de-paarse-pet. Ook dat dossier wordt geplaatst
onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat de versterkte
oppositie in de Nationale Assemblee te hoop loopt tegen de slecht
voorbereide, lege, financieel niet onderbouwde, overhaaste sociale
(ontwerp)wetgeving is dan ook alleszins begrijpelijk.
Constitutionele crisis
De republiek Suriname maakt een tijdelijke periode van stagnatie
door. Er is sprake van een ernstige constitutionele crisis, waarbij
met de zelfamnestiewet van 2012 de cultuur van straffeloosheid
in Suriname formeel is gesanctioneerd. Als je maar machtig genoeg bent, mag je straffeloos moorden. Suriname leeft onder een
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dadersregime, dat het minimum aan morele integriteit ontbeert.
Bestuurlijk heeft niet de politiek, maar de georganiseerde misdaad
feitelijk het primaat. Op voorheen ongekende schaal worden publieke middelen en bezittingen, waaronder bosconcessies, partijpolitiek toegeëigend en/of verkwanseld aan malafide buitenlandse
ondernemers. Het zou volkomen roekeloos gedrag zijn van de
Nationale Assemblee als zij sociale wetgeving sanctioneert, die dit
dadersregime in staat zal stellen vele miljoenen dollars aan sociale
premies te onttrekken aan de samenleving. Sociale zekerheid is een
groot goed en juist daarom vraagt haar ontwerp, organisatie en
uitvoer, om rechtsstatelijkheid en deugdelijk bestuur. De bestuurlijke voorwaarden voor de introductie van een nationaal sociaal
zekerheidsstelsel ontbreken onder het regime van de presidentmet-de-paarse-pet. De volksvertegenwoordiging mag niet de kat
op het spek binden.
J u l i 2 01 4
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12.
BEHR, KAMPERVEEN, RAHMAN, SLAGVEER,
WIJNGAARDE EN DE INTERNATIONALE DAG
TEGEN STRAFFELOOSHEID VAN MISDRIJVEN
TEGEN JOURNALISTEN
Op 2 november is wereldwijd de eerste International Day to End
Impunity against Crimes against Journalists (idei), de Internationale
dag tegen straffeloosheid van misdrijven tegen journalisten, gehouden. Deze nieuwe traditie van strijd tegen straffeloosheid is door
resolutie 68/163 van de Verenigde Naties in het leven geroepen. De
aanleiding was de moord vorig jaar op twee Franse journalisten in
Mali. In de afgelopen tien jaren zijn meer dan 700 journalisten wereldwijd vermoord, alleen omdat zij hun werk deden. De onthoofdingen van journalisten door IS hebben recent de aandacht voor
deze misdrijven verscherpt. Naast moorden worden door de vn
als misdrijven ook genoemd willekeurige gevangenschap van journalisten, foltering en verdwijningen. De vn wijst op de noodzaak
van het strafrechtelijk ter verantwoording roepen van de daders
en dus het doorbreken van de ‘cyclus van straffeloosheid’, omdat
ontbreken van effectieve strafrechtelijke sancties daders inspireert
tot meer misdaden of nieuwe misdrijven uitlokt. De Internationale
dag tegen straffeloosheid van misdrijven tegen journalisten moet
regeringen en samenlevingen mobiliseren tegen straffeloosheid om
zo bij te dragen aan een vrije en veilige omgeving voor journalisten. In de vn-resolutie wordt gewezen op de bijzondere plaats van
journalisten in het licht van de vrije meningsuiting en vrije pers,
beiden hoekstenen van de democratie en een vrije samenleving. De
vn wijst erop dat wanneer journalisten niet veilig zijn en worden
geïntimideerd, dit doorwerkt in de hele samenleving.
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Surinaamse journalisten vermoord
Onder de vijftien slachtoffers van 8 december 1982 bevonden zich ook
vier journalisten en een mediaman, een derde deel van de slachtoffers. Bram Behr van het weekblad Mokro. Mediaman André Kamperveen van radio abc. Lesley Rahman van het dagblad De Ware
Tijd. Jozef Slagveer van het persbureau Informa. Frank Wijngaarde
van radio abc. Zij werden door de horden van de dictatuur met veel
intimidatie ontvoerd, willekeurig gevangen genomen en zonder
enige vorm van proces gemarteld en vermoord. Zij werden belasterd
door hen valselijk te beschuldigen van een staatsgreep gesteund door
de cia. Het was het misleidende recept van de dief die roept ‘houdt
de dief!’. De ‘Leider van de Revolutie’ Bouterse loog de bevolking
op de televisie voor, dat de slachtoffers van 8 december 1982 ‘op de
vlucht zijn neergeschoten’. President Bouterse heeft deze monsterlijke en laffe leugen niet gecorrigeerd. Het ‘Report on the situation of
human rights in Suriname’ (1983) van de mensenrechtencommissie
van de Organisatie van Amerikaanse Staten (oas), rapporteerde
dat alle lichamen van de vijftien 8-decemberslachtoffers kogelgaten
vertoonden in borst, buik, gezicht of ledematen. Ten aanzien van
de vier journalisten vermeldde het oas rapport ook het volgende:
Bram Behr had verwondingen in het gezicht en kogelwonden in
borst en voeten.
André Kamperveen had een gezwollen gelaat en verwondingen
aan de kaak, vermoedelijk een ontwrichting. Hij had een achttiental kogels in de borst. Voorts is een dijbeenbreuk geconstateerd.
Eén bron meldde een schot in de rechterslaap.
Lesley Rahman had scheuren en sneden in het gezicht. Hij had
bulten op het voorhoofd. Eén bron meldde te hebben geconstateerd
dat huidlappen van het bovenbeen waren afgetrokken.
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Jozef Slagveer had een gezwollen gezicht met vele bloeduitstortingen, in het bijzonder aan de linkerkant. Voorts had hij een
kaakbeschadiging.
Frank Wijngaarde had een kaakfractuur. Zijn tanden waren
naar binnen geslagen. Hij had kogels in de borst en schotwonden
in het gezicht.
Deze misdrijven tegen de menselijkheid hadden tot doel elke
kritiek het zwijgen op te leggen. Radio abc, radio Radika en het
gebouw van het dagblad de Vrije Stem werden in brand geschoten.
De brandweer werd verboden te blussen. Alle media werden verboden of, zoals in het geval van de Ware Tijd, onder censuur geplaatst.
Eerbetoon en strijd tegen straffeloosheid
Na jaren strijd van nabestaanden, mensenrechtenorganisaties en
de democratische gemeenschap, tegen de straffeloosheid en voor
gerechtigheid ging eindelijk het 8-decemberstrafproces van start.
Toen het strafproces in 2012 ten einde liep en recht en waarheid in
zicht kwamen, mede vanwege een verpletterende bewijslast tegen
de daders, greep de president-hoofdverdachte met een zelfamnestiewet persoonlijk in. De Surinamers mochten de ware toedracht
niet weten! De politiek en strafrechtelijk verantwoordelijke voor
de brandstichtingen, ontvoeringen, folteringen en moorden van
8 december 1982, formaliseerde daarmee de cultuur van straffeloosheid in Suriname. Verdachten als Edgar Ritfeld en Badrissein
Sital die overtuigd zijn van hun onschuld hebben juist aan het
Hof van Justitie gevraagd het 8-decemberstrafproces voortgang
te laten vinden, opdat zij kunnen worden vrijgesproken. Maar
de president-hoofdverdachte bekende met zijn zelfamnestiewet
onbedoeld schuld!. Daarom op 2 november geen woord van de
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president, de minister van Buitenlandse Zaken of staatsmedia over
de vier vermoorde journalisten en mediaman en de Internationale dag tegen straffeloosheid van misdrijven tegen journalisten.
Zij getuigden daarmee niet leiders en spreekbuizen te zijn van
de republiek, maar van een kliek. De zelfamnestiewet was de
officiële bevestiging van het feit dat Suriname, zucht onder een
dadersregime. De duizenden Surinamers die in 2012 in Paramaribo de straat opgingen tegen de zelfamnestiewet vinden nu in
de Internationale dag tegen straffeloosheid van misdrijven tegen
journalisten, een enorme erkenning en aanmoediging van hun
strijd tegen de straffeloosheid van de misdrijven tegen de vier
journalisten, de mediaman en andere slachtoffers van de militaire
dictatuur van Desi Bouterse. De Stichting 8 december 1982 heeft
met het initiatief, te komen tot het Platform 2 november, de eerste
stap gezet naar het duurzaam realiseren van de Internationale
dag tegen straffeloosheid van misdrijven tegen journalisten, in
Suriname. In ons land zal elk jaar op 2 november, ook lang nadat
de daders er fysiek niet meer zijn en historisch ten grave zijn
gedragen, de nagedachtenis van Bram Behr, André Kamperveen,
Lesley Rahman, Jozef Slagveer en Frank Wijngaarde oplichten in
het collectieve geheugen van de morele gemeenschap.
Nov e m be r 2 01 4
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13.
ALS DE HOOFDVERDACHTE SPREEKT
ALS PRESIDENT
‘Manipulatie van de waarheid leidt niet tot het ontbreken van
waarheid, het is erger dan geen waarheid. Gemanipuleerde
waarheden helpen de machtigen, of versterken de posities van
de mensen die hen propageren.’
Ai Weiwei
‘Waarheid is de vrucht van de tijd, niet van de autoriteit.’
F r a nc is Bac on
‘Niet om oude wonden open te rijten, maar als een noodzakelijk
middel om gerechtigheid, heling en eenheid te bevorderen.’
Paus F r a nc is c us , over de noodzaak van waarheid in
verwerking van mensenrechtenschendingen

President Bouterse heeft in zijn nieuwjaarsboodschap, 2015 tot ‘jaar
van de waarheid’ uitgeroepen. In dat licht sprak hij over de ‘Waarheids- en Verzoeningscommissie’. In dit essay onderzoek ik zijn
tekst over die commissie. De letterlijke tekst, inclusief de taalfouten,
zoals gepubliceerd op de website van de president luidde als volgt:

ParaEPcorr4.indd 74

09-07-18 14:28

75

‘2015, het jaar van de waarheid, vraagt onze aandacht voor ook
de meer gevoelige kwesties die wij als natie doorstaan. In deze
regeerperiode heeft De Nationale Assemblee opgeroepen tot
het instellen van een Waarheids- en Verzoeningscommissie
als verdere uitwerking van de Amnestiewet van anno 1992.
Met de uitbreiding van deze wet, welke in 2011 (moet zijn 2012.
TP) heeft plaatsgevonden, en de in te stellen Commissie kunnen wij als volk nader tot elkaar komen zodat wij collectief
voorwaarts kunnen gaan. Middels het mechanisme van een
Waarheids- en Verzoeningscommissie zal het mogelijk zijn:
»» De vraag te beantwoorden of er schending van mensenrechten hebben plaatsgevonden;
»» Getuigenissen te doen afnemen om achter de maximale
waarheid in al haar aspecten te komen;
»» Een verzoeningsproces tot stand te brengen;
»» De recente donkere episoden in politiek historisch perspectief te plaatsen.
Ik mag U meedelen dat er intensief gewerkt wordt met o.a. de
oas om een programma te ontwikkelen en uit te voeren om
zoveel mogelijk Surinamers vertrouwd te maken met een dergelijke Commissie. Aan het eind van deze exercitie zullen wij ons
er voor inzetten dat een Instituut in het leven wordt geroepen
welke als documentatiecentrum kan dienen voor alles wat zich
tussen 1975 en 1992 heeft voltrokken. Een dergelijk instituut zal
het publiek van informatie kunnen voorzien over de waarheid
van deze periode. Wij spreken de hoop uit dat een ieder die over
van toepassing zijnde bronnen beschikt volle medewerking zal
verlenen aan de beoogde publieke documentatie.’
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‘Schok’
De paarse president spreekt verhullend over ‘de gevoelige kwesties
die wij als natie moeten doorstaan’. Hij vermijdt het beestje bij de
naam te noemen. Zoals in zijn amnestiewet van 5 april 2012 de
decembermoorden ‘gebeurtenissen’ heten, worden in zijn Jaar van
de Waarheid, ernstige schendingen van mensenrechten ‘gevoelige
kwesties’. Met zijn ‘als natie’ verdoezelt hij de scheidslijn tussen
daders en slachtoffers en daarmee de morele schuld van de daders
en het morele leed van de slachtoffers en nabestaanden. Een verhullende probleemstelling weerspiegelt niet de intentie het probleem te
willen aanpakken, maar vermijdingsgedrag. Echter, bij de paarse
president is de voorkeur voor eufemismen als het gaat om de decembermoorden boosaardiger. Toen hij in opruiende taal na zijn
amnestiewet van 2012 op zijn podium van ‘verzoening’ tekeer ging
tegen de duizenden demonstrerende ‘volksvijanden’, die vreedzaam
protesteerden tegen zijn amnestiewet van 2012, bagatelliseerde hij
het leed van de nabestaanden: ‘15 doden in 300 jaar.’ Wanneer de
Slager van Bastion Veere moet instaan voor de gevolgen van zijn
misdrijven tegen de menselijkheid worden die naar aard en ernst als
minder erg voorgesteld. Maar toen die misdrijven werden gepland
en uitgevoerd hadden zij naar getuigenis van majoor Roy Horb juist
als doel een zo groot mogelijke ‘schok’ in de samenleving te veroorzaken. Door doodsangst moest de kritiek op de militaire dictatuur
verstommen, een dictatuur die verhoudingsgewijs meer dodelijke
slachtoffers heeft gemaakt dat de militaire dictatuur in Brazilië.
Verzwegen
In zijn nieuwjaarsboodschap verzweeg de paarse president dat hij,
ook naar zijn eigen amnestiewet van 2012, bestuurlijk als wetgever
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schromelijk is tekort geschoten. In artikel 4 van de amnestiewet
van 2012 staat immers: ‘Onmiddellijk na afkondiging van deze wet
wordt bij wet een Waarheids- en Verzoeningscommissie ingesteld
voor onderzoek en waarheidsvinding van mensenrechtenschendingen in de periode 1980-1985, waaronder de gebeurtenissen op
8 december 1982.’ De rekbaarheid van het begrip ‘onmiddellijk’ bij
de president gaat elk voorstellingsvermogen te boven. Bijna drie
jaren na afkondiging van zijn amnestiewet heeft hij niet meer te
bieden dat een vage belofte. Het is kennelijk al zolang na afkondiging van zijn amnestiewet, dat hij in plaats van 2012, 2011 noemde
als jaar van zijn amnestiewet. Via de gelegenheidsvondst van een
‘documentatiecentrum’ suggereerde de president een andere, uitgebreidere onderzoeksperiode (1975-1992) dan die in zijn amnestiewet is opgenomen. Hij maskeerde daarmee zijn concessie in zijn
amnestiewet, namelijk dat het onderzoek betrof naar uitsluitend
mensenrechtenschendingen onder zijn militaire dictatuur.
‘Frommel’-formuleringen
Met ‘frommel’-formuleringen en de tactiek van geleend gezag
trachtte de paarse president zijn zelfamnestie en ‘Waarheids- en
Verzoeningscommissie’ te koppelen aan de amnestiewet van 1992,
die vanuit mensenrechten perspectief overigens ook zeer omstreden was. Hij doet alsof de ‘Waarheids- en Verzoeningscommissie’, die deel uitmaakt van zijn amnestiewet van 2012, slechts
een oproep is van de Nationale Assemblee. Maar volgens de Surinaamse grondwet wordt de wetgevende macht gevormd door
zowel Nationale Assemblee als de regering. Met andere woorden
de amnestiewet van 2012 is ook een direct product van de president
als medewetgever. En gezien hij de hoofdverdachte is in het, door
de amnestiewet van 2012 en een capitulerende Krijgsraad gestag-
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neerde, 8-decemberstrafproces, is hij direct belanghebbende. Naar
het voorbeeld van generaal Augusto Pinochet, maakte hij zich als
wetgever schuldig aan conflict of interest. Om die reden heet de
amnestiewet van 2012 nu in de volksmond dan ook de zelfamnestiewet. Het is verder empirisch bezien onwaar de ‘Waarheids- en
Verzoeningscommissie’ als ‘uitbreiding’ van de amnestiewet van
1992 voor te stellen, omdat de amnestiewet van 2012 als uitbreiding
van die van 1992 is voorgesteld. Ter vergelijking: omdat Dino de
zoon is van Desi is hij daarmee toch niet de zoon van de pa van
Desi? In het oorspronkelijke wetsontwerp van de zelfamnestiewet
stond helemaal niets over een waarheidscommissie, laat staan
over de ‘Waarheids- en Verzoeningscommissie’. De oproep van
de paarse indieners, die zich als stem van de jeugd voorstelden,
was om niet in de achteruitkijk spiegel te kijken, maar naar de
toekomst. In zo een denken paste een waarheidscommissie uiteraard niet. De ‘Waarheids- en Verzoeningscommissie’ kwam in de
zelfamnestiewet als poging het enorme nationale en internationale
protest wind uit de zeilen te halen. Het standpunt van de paarse
‘jeugd’ de geschiedenis het zwijgen op te leggen bleek niet houdbaar.
Verkiezingspraat
De architecten van de zelfamnestiewet kozen voor hun waarheidscommissie, in lijn met hun tactiek van geleend gezag, de naam van
de waarheidscommissie van Zuid Afrika. De suggestie van verwantschap was onwaarachtig. De Waarheids- en Verzoeningscommissie
in Zuid Afrika was geen deel van een zelfamnestiewet. Daders konden pas na vertellen van de waarheid in aanmerking komen voor
amnestie, terwijl strafrechtelijke vervolging van ernstige misdrijven
niet werd uitgesloten. De Waarheids- en Verzoeningscommissie werd
geïnstalleerd onder een regering van moreel gezag, de regering van
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president Nelson Mandela, niet onder een regering van een president
die verantwoordelijk was voor misdrijven de menselijkheid. In geen
land ter wereld heeft een waarheidscommissie bestaan als onderdeel
van een zelfamnestiewet. De waarheid is geen onderdeel van de leugen. De zelfamnestiewet was met haar schending van grondrechten
en het verbod op inmenging in een lopend strafproces, niet alleen
een aanslag op de constitutionele orde in Suriname. Het was ook
flagrant in strijd met de internationale mensenrechtenverdragen,
waar Suriname partij bij is. Daarom volgde van de Inter-Amerikaanse
Commissie voor de Mensenrechten van de oas tot de hoge commissaris voor de mensenrechten van de vn, veroordelingen van
de zelfamnestiewet. Met een ‘frommel’-formulering trachtte de
paarse president daarom onterecht medewerking van de oas aan
zijn waarheidscommissie te suggereren. Maar voor de opmerkzame
lezer was helder dat in het kader van de oas de paarse president niet
meer sprak over de specifieke ‘Waarheids- en Verzoeningscommissie’,
maar verhullend over ‘een dergelijke Commissie’. De ‘Waarheids- en
Verzoeningscommissie’ van de president-hoofdverdachte was moreel
een doodgeboren kind. Aanhoudend was de kritiek dat de paarse
president zich niet hield aan zijn eigen belofte onmiddellijk na zijn
amnestiewet, bij wet een Waarheids- en Verzoeningscommissie te
installeren. En nu aan de vooravond van de verkiezingen trachtte hij
de leegte van deze belofte, evenals die van de 18.000 woningen en de
‘kruistocht tegen corruptie’, met een nieuwe belofte te verbloemen.
Een gratuite belofte omdat door bewust uitstel het, onhaalbaar is
geworden voor de verkiezingen een waarheidscommissie te installeren. Eerst mocht de Krijgsraad de waarheid over 8 december 1982
niet uitspreken, daarvoor kwam de zelfamnestiewet. Nu was de
eigen ‘Waarheids- en Verzoeningscommissie’ gesaboteerd. Opdat
de kiezers, vooral de jeugd, in onwetendheid de stembus in moeten.
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Ontkenning
De rationale van een waarheidscommissie is het tegemoet komen
aan het leed van slachtoffers van oorlogsmisdaden en ernstige schendingen van de mensenrechten. Met te stellen dat de ‘Waarheids- en
verzoeningscommissie’ moet onderzoeken ‘of ‘ er mensenrechtenschendingen in Suriname hebben plaatsgevonden, sprak de president
zelfs zijn eigen amnestiewet tegen (zie artikel 4 boven). De presidenthoofdverdachte bewees daarmee dat hij zich zowel volkenrechtelijk
als staatsrechtelijk niet als president van de republiek opstelt. Onderzoekscommissies van de oas en de vn hebben immers uitgebreid gedocumenteerd vastgesteld dat dat er wijdverbreid, ernstige
schendingen van de mensenrechten onder de militaire dictatuur
en in de binnenlandse oorlog hebben plaatsgevonden. President
Ronald Venetiaan heeft die schendingen erkend en bijvoorbeeld het
Nationaal Monument Bastion Veere 8 december 1982 op 8 december
2009 onthuld. Daarop prijkt ‘Recht en waarheid maken vrij’, zoals
Surinamers dat bezingen in hun volkslied. Mede ingegeven door
het beginsel van rechtszekerheid kent het staatsrecht bestuurlijke
continuïteit. Met het ongemotiveerd ontkennen van het feit dat al is
vastgesteld dat mensenrechtenschendingen onder zijn dictatuur hebben plaatsgevonden, ook in zijn eigen amnestiewet, demonstreerde
ex-dictator Bouterse als president onbehoorlijk en willekeurig bestuur.
Het is dan ook volkomen invoelbaar dat de Stichting 8 december 1982
de nieuwjaarsboodschap ‘een klap in het gezicht van de nabestaanden’ noemde. De president sprak bovendien zichzelf tegen door in
dezelfde tekst te spreken over ‘recente donkere episoden’. Wat dan
zijn die ‘donkere episoden’ anders dan ernstige schendingen van de
mensenrechten?!
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Integriteit presidentschap
Een president die hechtte aan de integriteit van presidentschap zou
indien een strafzaak tegen hem liep, bedanken. De waardigheid
van het presidentschap vraagt immers dat een president ook niet de
schijn van niet-integer of misdadig gedrag tegen zich mag hebben.
Desi Bouterse echter compromitteert de integriteit van het presidentschap. Hij misbruikt de integriteit van het presidentschap om
aan strafrechtelijke vervolging te ontkomen. Zo onderschikt hij het
nationale belang aan zijn persoonlijke belangen. De bovenstaande
tekstanalyse laat toetsbaar zien dat ook in de nieuwjaarsboodschap
het de hoofdverdachte was die sprak als president.
Ja n ua r i 2 015
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14.
WAAROM WIL DE PRESIDENT
DE HELFT VAN DE VHP OPSLUITEN?
President Bouterse heeft op Tamansari gedreigd de helft van de vhp
‘te zullen opsluiten’. Hij reageerde op de aanhoudende beschuldigingen van corruptie die zijn regering ten deel vallen. ‘Never push
a peaceful man to far.’ De impliciete suggestie was dat de ‘peaceful
man’ (!) het vreedzame pad dan zal verlaten. Vijf maanden voor de
verkiezingen mag Bouterse natuurlijk vooral worden aangesproken in zijn functie als president. Dat is ook wat vhp-leider Chan
Santokhi deed. De oud-minister van Justitie en Politie wees erop
dat het niet de grondwettelijke bevoegdheid is van de president
om mensen op te sluiten. Hij wees op de scheiding van machten
en de rol van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht in
geval van misdrijven. De president reageerde snel op deze pijnlijke
terechtwijzing, door toe te geven dat zijn uitspraak een correctie
behoefde. Maar zijn verantwoording van zijn uitspraken getuigde
niet van een besef van de aard en ernst van zijn fout. De president
zei dat ‘bij spreektaal er technische fouten kunnen in sluipen’.
Chagrijn van Tamansari
De zelfkritiek van de president was niet geloofwaardig, omdat hij
zelf bij zijn Tamansari dreigement had gezegd dat hij de uitspraak
eerder in de Nationale Assemblee al had gedaan. Twee keer dezelfde
slip of the tongue, dat gelooft hij zelf niet. Bouterse bedoelde wat hij
zei, maar hij was vergeten dat hij niet meer de dictator was van de
jaren tachtig, maar president binnen het kader van de grondwet. Dat
is het probleem van de leugen, van het je anders voordoen dan je
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werkelijk bent, je moet je werkgeheugen overbelasten. Je kunt niet
spontaan spreken en handelen, je moet telkens nadenken opdat niet
je plots je ware gezicht laat zien. Een dictatoriale persoonlijkheid die
de rol van democratisch president moet spelen tracht koortsachtig
publieke optredens te controleren en te protocolleren. Daarom geen
debatten in het parlement, geen vrije discussies of gedachtewisselingen, maar alleen veilige monologen, beschermd tegen bevraging
en kritiek, ex-cathedra spreken. Maar emoties zijn onhebbelijke
krachten, die kunnen plots de controle verrassen. De president werd
boos, hij voelde zich aangevallen, de anti-corruptiekritiek krijgt
immers steeds meer maatschappelijk draagvlak. Zelfs zijn eigen
partijgenoten klagen de mega-corruptie aan of verlaten de partij.
Tegen die stroom in heeft Openbare Werken minister Parmessar,
serviel jegens Baas, kleur bekend door op Tamansari het omstreden
beleid van zijn afgetreden paarse voorganger Abrahams te omarmen. Deze Parmessar, die in het verleden getracht heeft tegen de
wet in, stiekem, met een Nederlands paspoort op zak, president
te worden, daagt nu de anti-corruptie critici uit met ‘bewijzen’ te
komen. Zijn gebaar lijkt moedig, maar is laf. Want Parmessar weet
dat in de heersende cultuur van de straffeloosheid zelfs massamoord
niet mag worden onderzocht en vervolgd als het om de presidenthoofdverdachte en zijn entourage gaat, laat staan corruptie. De
president kent zijn eigen vrouw een fors salaris toe, zijn secretaris
mag er met 86.000 ha concessiegrond vandoor, ministers die moeten
opstappen vanwege bedenkelijke transacties worden raadsadviseur,
maar niets wordt onderzocht, laat staan vervolgd en berecht. In
een recent rapport van de Amerikaanse overheid wordt gesteld dat
er volstrekt geen transparantie is ten aanzien van het financieel
beheer van overheid en semi-overheidsbedrijven in Suriname. Zo
veel als officieel wordt beweerd door de regering in Suriname, zo
weinig kan worden aangetoond. Als wordt beweerd dat in een open
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aanbesteding de bouwwerkzaamheden in verband met het Wanica
ziekenhuis zijn gegund aan de onderneming van een paarse topper,
dan weten we binnen zo een bestuurlijke context niet of het toch met
voorkennis is gebeurd en/of dat anderszins is gemanipuleerd. De
prijs van non-transparantie, rechtsongelijkheid en straffeloosheid
is ongeloofwaardigheid. Geen tandeloze anti-corruptiewet kan daar
wat aan veranderen. Dat pijnlijke besef bij het paarse leiderschap
veroorzaakte, mét de verkiezingen in aantocht, het chagrijn van het
circus van Tamansari, met ‘Kleine Pengel’* als clown.
Rule of Law
De president heeft getracht het buiten zijn grondwettelijke bevoegdheden treden te bagatelliseren als ‘technische fouten’. Echter,
als de president, burgers en leden van een oppositiepartij bedreigd
zelf ‘op te sluiten’ dan is dat een doodzonde. Het is geen technische, maar staatsrechtelijke fout. De president dient in woord en
geschrift, in al zijn handelen, gehoorzaamheid aan de grondwet
(artikel 93) te betrachten. Als de president zo een fundamenteel
constitutioneel principe als de scheiding van machten schendt,
zoals in Tamansari is gebeurd, dan kan hij zich er niet met een
Jantje van Leiden vanaf maken. Hij moet dan de eer aan zichzelf
houden, omdat hij anders de waardigheid van het presidentschap
verder aantast. De president is opperbevelhebber van het leger en
de hoogste baas van alle gewapende machten en geheime diensten.
Deze president heeft zelfs zonder wettelijke grondslag en buiten
de parlementaire controle om, een soort presidentiële garde in
de vorm van de zwaar bewapende Counter Terrorism Unit (ctu)
opgericht. Dat de grondwet en wetten, mede door de scheiding
* Bouterse noemde de aanwezige overgelopen NPS-er ‘Kleine Pengel’, een verwijzing naar
de voormalige NPS leider Jopie Pengel.
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van machten, de machtspositie van een president onderwerpt
aan wettelijke bevoegdheden, is erop gericht machtsmisbruik te
voorkomen. Het dient ertoe de samenleving rechtsbescherming
te bieden tegen doelverschuiving van het geweldmonopolie van
de staat. Het dient ertoe te voorkomen dat de staat in plaats een
beschermer, onderdrukker wordt van de bevolking. In die Rule of
Law ligt het kernverschil tussen beschaving en barbarij. Buitenwettelijke geweld en geweldsdreigementen, want dat is opsluiting,
kwalificeren als barbarij.
De dief die roept: ‘Houdt de dief!’
In zijn partijpolitieke discours heeft de president de vhp bedreigd
met resultaten van ‘enkele jaren’ onderzoek naar vermeende corruptie op het ministerie Openbare Werken door leden van die
partij. Voor Santokhi had hij een dreigement: ‘U zult uw stoel vasthouden als het zover is.’ Elke president is constitutioneel gehouden
aan de waarborging van de mensenrechten, de rechtszekerheid
en de rechtsgelijkheid. Zeker in het geval van justitieel onderzoek
en vervolging respecteert hij strikt de scheiding van machten, de
rechten van verdachten en het beginsel van non-discriminatie.
Wat opvalt bij de anti-vhp-dreigementen van de president is dat
hij volstrekt onduidelijk is over het rechtsstatelijk kader waarbinnen het onderzoek plaatsvindt en door wie het onderzoek wordt
uitgevoerd. Hij maakt zich daarmee schuldig aan het scheppen van
rechtsonzekerheid. Doordat de president kennelijk al op de hoogte
is van de resultaten van het onderzoek, bekent hij direct betrokken
te zijn bij dat onderzoek. Binnen welk wettelijk kader onderzoekt
de president, persoonlijk, corruptie vergrijpen op ministeries?!
Het meest merkwaardig is dat het anti-corruptieonderzoek van de
president zich richt tegen slechts leden van een bepaalde politieke
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partij, waarbij bovendien al vaststaat – nog voor de rechter aan te
pas is gekomen – dat ‘de helft’ van die partij, ‘opsluiten’ ten deel
zal vallen. Onderzoek naar en vervolging van corruptie geschieden
in een rechtsstaat, evenals het geval is bij alle misdrijven, door de
wettelijke organen en zonder aanziens des persoon. In het geval
van het door Bouterse aangekondigde anti-corruptie onderzoek
tegen de vhp, lijkt sprake van een klassiek voorbeeld van politieke
discriminatie, van politieke vervolging. Dat zou niet alleen een
aanval zijn op de vhp, maar op de grondwet en de politieke vrijheid.
Kennelijk in politieke nood en onder stress, want politiek-moreel
steeds meer geïsoleerd, lijkt de president-hoofdverdachte weer
terug te vallen op zijn oude, rancuneuze reflexen. De tactiek van
de dief die roept: ‘Houdt de dief!’ wordt van stal gehaald. Het is
een tactiek die in de jaren tachtig diende ernstige schendingen van
de mensenrechten de schijn van legitimiteit te geven. De militaire
dictatuur zorgde voor buitenwettelijke ‘opsluiting’ en marteling
van ministers en politici van de nps in 1980 onder de vlag van strijd
tegen corruptie, terwijl volgens het post-dictatoriale Rekenkamer
Verslag van Hans Prade, het juist het militaire regime Bouterse
was dat ook qua corruptie alle grenzen te buiten was gegaan. Op
8 december 1982 werden 16 vooraanstaande strijders voor democratie en rechtsstaat slachtoffer van buitenwettelijke ‘opsluiting’,
vijftien van hen werden zonder vorm van proces gemarteld en
op Bastion Veere doodgeschoten door de dictatuur. Zij werden
valselijk beschuldigd van een poging tot staatsgreep, terwijl het
de daders waren die weer een staatsgreep pleegden met als doel
vestiging van een totalitair regime. In de regeringsverklaring van
1 mei 1983 van dat regime werden algemene verkiezingen en een
gekozen volksvertegenwoordiging definitief afgeschaft.
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Uit de school geklapt
De dreigementen tegen en pogingen tot criminalisering van de
voornaamste oppositiepartij moeten serieus worden genomen. Zeker als men met anti-democratische putschisten, nota bene met een
strafblad, van doen heeft. Als er uit de school wordt geklapt, is het
goed te analyseren wat daarin wordt gereflecteerd. Oppositionele
politici hebben eerder al melding gemaakt van het buitenwettelijk
afluisteren van telefoonverkeer. Oppositie en critici worden afgeluisterd en in kaart gebracht. De tekenen van politieke vervolging
verraden wat achter de schermen gebeurt. De repressie wordt geduldig voorbereid, de messen worden geslepen. In de vorige verkiezingen vroeg de president-hoofdverdachte om maar vijf jaar, nu
doet hij weer vijf vingers omhoog, alsof het gaat om nog maar vijf
jaar. Slechts de naïeveling gelooft dat het hem om in tijd begrensde
macht gaat. Het presidentschap biedt hem een vrijhaven om te
ontkomen aan strafvervolging. Bovendien leert de mega-corruptie
wat een bron van zelfverrijking de staat van de straffeloosheid kan
zijn, een lucratieve business. Dit is geen macht van vijf jaren, dit
is een macht die de illusie van de eeuwigheid koestert. Dat vond
Ramon Abrahams zo geweldig aan de macht in de Volksrepubliek
China, dat het al vanaf 1949 bestaat. Bij zo een macht hoort geen
oppositie. Dat slechts armoede de vijand is van de paarse presidenthoofdverdachte, is dan ook een demagogische leugen.
Ja n ua r i 2 015

ParaEPcorr4.indd 87

09-07-18 14:28

88

15.
LIED VAN DE MENSELIJKE WAARDIGHEID
Lilian Gonçalves-Ho Kang You, mensenrechtenactiviste en juriste,
is op 9 februari in een stampvolle Pieterskerk in Leiden door de
Leidse Universiteit onderscheiden met een eredoctoraat. Zij kreeg
de eervolle onderscheiding voor haar voortdurende inzet voor de
democratische rechtsstaat, haar sterke maatschappelijke betrokkenheid en haar strijd voor de eerbiediging van de rechten van
de mens, in het bijzonder van de vrouwen. Zij was ondermeer
vice-voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling, voorzitter
van de Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname
en voorzitter van het International Executive Committee van
Amnesty International te London. In die hoedanigheid heeft zij
in 2006 aan Nelson Mandela de Ambassador of Conscious Award
uitgereikt. Gonçalves ontving eerder prestigieuze prijzen, waaronder de Prijs van de Nederlandse Juristen Vereniging voor haar
werk voor Amnesty International, en de Aletta Jacobs prijs van de
Rijksuniversiteit Groningen, voor sterke maatschappelijke betrokkenheid. Erepromotor prof.mr. Geert Castermans noemde de erepromovendus de ‘muze’ van de Leidse rechtenfaculteit. Gonçalves
die in Leiden rechten heeft gestudeerd, is door haar voorbeeld een
blijvende inspiratiebron voor de aankomende generatie juristen.
Zij gaf in haar dankwoord bijzondere aandacht aan de strijd voor
gerechtigheid van de nabestaanden van de vijftien slachtoffers van
de decembermoorden. Kenneth Gonçalves, haar toenmalige echtgenoot en Deken van de Orde van Advocaten in Suriname, was een
van de slachtoffers van de decembermoorden. In het langdurige
applaus voor de Surinaamse eredoctor in de Pieterskerk was de
bewondering voor haar levensverhaal hoorbaar. Na de moord op
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haar man door de militaire dictatuur, moest zij haar land verlaten
en verder met haar zeer jonge dochter, die het voortaan zonder
haar vader zou moeten stellen. Lilian Gonçalves deed het, en hoe!
Gastcollege
Een dag na de erepromotie hield Gonçalves in de Grotiuszaal van
het Kamerlingh Onnes Gebouw een gastcollege voor studenten.
De Universiteit kondigde het gastcollege op haar website op de
volgende wijze aan: ‘Gonçalves zal spreken over haar persoonlijke
ervaringen met mensenrechten, en betrekt hierbij de zaak van de 59
verzoekers bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten
van de Mens (IAHCR) van de Organisatie van Amerikaanse Staten.
Het gaat om de nabestaanden van de vijftien Surinamers die in
1982 te Paramaribo, in het hoofdkwartier van de toenmalige legerleider Desi Bouterse, werden gemarteld en gefusilleerd, vanwege
hun kritiek op het militaire bewind. De procesgemachtigde van
de verzoekers, Gaetano Best llm (Universiteit van Amsterdam),
zal daarom bijdragen aan het gastcollege.’
440
Naast Gonçalves ontvingen in de Pieterskerk ook William Christie,
musicoloog en musicus, en Peter J. Katzenstein, politiek econoom,
een eredoctoraat voor hun uitzonderlijke academische bijdragen.
De uitreiking van de eredoctoraten vond op een voor de Leidse
Universiteit heel bijzondere dag plaats. De Universiteit vierde haar
440-jarig bestaan, het was de 440ste Dies Natalis. 440! Dat getal
riep bij mij een associatie op, ver buiten de Pieterskerk, tot in de
Republica Dominicana. Juan Luis Guerra is voor de merengue en
bachata, wat Bob Marley was (is) voor de reggae van Jamaica. Hij
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vertaalt op geniale en inclusieve wijze het existentiële lijden, de vrolijkheid en de aspiraties van de mensen in zijn land in aanstekelijke
ritmes en poëtische melodieën, die tot ver buiten de landsgrenzen gevoeld en begrepen worden. Juan Luis Guerra noemde zijn
legendarische band: 440. Muziekinstrumenten worden gestemd
met als standaardreferentie de muzikale noot A (= 440 Hz). Zoals
de musici geen harmonie kunnen vinden als zij hun muziekinstrumenten niet afstemmen op die noot A, zo vinden mensen
geen harmonie als hun bestuurlijke instrumenten (staten) niet
afgestemd zijn op de mensenrechten. Door de 440e Dies Natalis
werd het mij duidelijk: Wat Juan Luis Guerra en Bob Marley voor
de muziek van hun landgenoten betekenen, dat betekent Lilian
Gonçalves voor de mensenrechten van de Surinamers. Haar leven
zingt het lied van de menselijke waardigheid.
F e brua r i 2 015
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16.
VOLKSPRESIDENT
De president noemt zich volkspresident. De grondwet kent geen
volkspresident. Volkspresident is een buiten-grondwettelijk begrip.
De grondwet maakt duidelijk onderscheid tussen staat en burger.
Zo hoort het ook in een democratische rechtsstaat. De staat heeft
geweldsmonopolie. Haar macht moet worden begrensd, anders
kan zij treden in de persoonlijke levenssfeer en vrijheid van de
burger. Een belangrijke motivatie voor mensenrechten is het beschermen van burgers tegen machtsmisbruik door de staat. Het
begrip volkspresident vervaagt de grens tussen staat en burger.
Het verdoezelt de rol van de gekozen volksvertegenwoordiging,
het hoogste grondwettelijk orgaan. Volkspresident suggereert dat
de president per definitie namens en in het belang van het volk
handelt. Of de president in het belang van het volk handelt, is ter
beoordeling van de volksvertegenwoordiging. In landen waar de
burgerrechten niet of onvoldoende worden gerespecteerd door de
staat, zien we vaak namen als volksdemocratie en volksrepubliek
opduiken. Het is de formule van namens, maar zonder het volk.
Het zijn ondemocratische staten.
M a a rt 2 015
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17.
ZWEVENDE POLITICUS
Politiek lijkt handel. Een in- en verkoop van populariteit op de
politieke markt. In Suriname kennen we naast de zwevende kiezer,
de zwevende politicus. In de recente overeenkomst van de democratische oppositie V7, was het thema de verdeling van plaatsen
op de kandidatenlijsten. Het regeerprogram, zo luidde de belofte,
zou later komen. Als eerst het programma was overeengekomen,
dan heette de combinatie waarschijnlijk V6. Dan was direct koren
van kaf gescheiden. Een program is iets anders dan een lijst (valse)
beloftes. Partijen of combinaties horen in politieke programma’s
doelen en maatregelen neer te schrijven die de belangen en wensen
van de verschillende delen van de bevolking omvatten. Zij geven
ook aan hoe ze dat willen financieren. Het politieke programma
mag niet ondergeschikt zijn aan de ‘positionering’ van de politicus.
Gebeurt dat wel dan krijgen we zetel combinaties in plaats van
program combinaties. Partijen of politici gedragen zich dan, na
verkiezingen, veel makkelijker in strijd met hun afspraken met de
kiezers. De heersende moraal is immers: als de politicus er maar
beter van wordt. Zo verdampt vertrouwen in bestuur en politiek.
En wordt de deur wagenwijd geopend voor de machtswellusteling.
M a a rt 2 015
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18.
RAMBOCUS
11 maart 1982. Militaire dictatuur. Intimidatie als bestuurlijk argument. Bevelhebber Bouterse was helder: ‘A no pamflet pot’mi
dya. Na gon pot’mi dya. Soso gon kan puru mi.’ (Niet het pamflet
heeft mij hier geplaatst. Het geweer heeft mij hier geplaatst. Slechts
het geweer kan mij weg krijgen. TP). Rambocus en zijn ‘Beweging
van 11 maart 1982’ durfden de uitdaging aan. Zij namen de wapens
op in naam van de vrijheid. De coup mislukte door verraad. De
gewonde rebel Wilfred Hawker werd zonder vorm van proces
geëxecuteerd. Rambocus, Jiwan Sheombar en andere opstandelingen viel marteling ten deel. In een omstreden stafproces werden
zij tot lange vrijheidsstraffen veroordeeld. Hun advocaten John
Baboeram, Eddy Hoost en Harold Riedewald hadden betoogd dat
de dictatuur zelf een aanslag was op de democratische rechtsstaat.
Op 8 december 1982 werden Rambocus, Sheombar, Baboeram,
Hoost en Riedewald slachtoffers van de decembermoorden. Ruben
Rozendaal en ooggetuige Roy Horb hebben verklaard dat de ongewapende Rambocus zonder vorm van proces, persoonlijk door
Bouterse in het Fort Zeelandia was doodgeschoten. Uiteindelijk
werd het niet het geweer dat verandering bracht, maar het pamflet, de geweldloze burgerlijk ongehoorzaamheid, zoals Mahatma
Ghandi en Martin Luther King die hadden gepropageerd. De staking van 1983/4 die begon in de bauxiet- en aluminiumindustrie
dwong de dictatuur op de terugtocht. Zíj opende de deur voor het
democratiseringsproces.
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19.
Zestien JAREN
The New York Times heeft bericht dat ‘de zoon van Suriname’s president’ door de Amerikaanse rechter tot 16 ¼ jaar gevangenisstraf
is veroordeeld. Hij was aangeklaagd voor drugsmokkel, steun aan
terrorisme en illegaal wapenbezit. Dino B. ‘werkte in een counter
terrorist unit van Suriname’. De eerdere verklaringen van ndpvoorman Doekhie en minister Lackin dat Bouterse jr. ‘onschuldig’
was, zijn niet accuraat gebleken. Dino B. zei volgens het dagblad
zich ‘diep, diep, diep te schamen over zichzelf.’ 16 jaren opgelegd
sociaal isolement is niet alleen voor de veroordeelde een persoonlijk drama, ook voor zijn kinderen en familie. Voor Suriname is
sprake van een pr-ramp op wereldschaal. Dat scheelt het land soft
power en bonafide investeringen.
Sommige paarse spindoctors trachten met een complottheorie
de tragische gebeurtenis te externaliseren. Daarmee wordt aan de
jeugd een kostbare les onthouden. Als niet criminele hebzucht, maar
integriteit leidend was, dan zouden de Amerikaanse undercover
agenten zijn gearresteerd. Zij waren voor het gerecht gebracht wegens
uitlokking en schending van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Suriname. De Amerikaanse ambassadeur was op het matje
geroepen. Aan de wereld was getoond dat politionele provocaties
zinloos zijn bij functionarissen van een integer openbaar bestuur.
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ParaEPcorr4.indd 94

09-07-18 14:28

95

20.
REVO GEWELD
De ndp had op haar bijeenkomst voor jongeren in ocer een groot
spandoek boven het podium opgehangen, met daarop de tekst:
‘Revo de basis. Wij zijn de toekomst.’ Paarse partijtoppers memoreerden de alfbetiseringscampagne en andere sociale projecten
in de jaren tachtig. Zij verzwegen voor de jongeren dat er op 25
februari 1980 geen sprake was van een revolutie, maar van een
bloedige, militaire staatsgreep tegen de democratische rechtsorde.
Zij verzwegen de systematische schendingen van de mensenrechten, waaronder folter en moord. Zij verzwegen het leed van de
kinderen van de slachtoffers van de decembermoorden, die het
hun leven lang zonder vader zouden moeten stellen.
‘Revo de basis’ aan de jeugd voorhouden als ideaal, getuigt van
de pedagogiek van het geweld. De leuze deed mij denken aan een
uitspraak van salsero-politicus Ruben Blades: mensen die tijdens
hun leven niet van gedachten veranderen, hebben niets geleerd.
Het is een gevaarlijke en contraproductieve gedachte dat gewapend
geweld tegen de democratische rechtsorde, een goede basis vormt
voor sociale hervormingen en de toekomst van de jeugd. Een verantwoorde opvoeding leert dat niet geweld en onverdraagzaamheid, maar vrede en empathie de inclusieve basis bieden aan een
goede toekomst voor jeugd, familie en gemeenschap.
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21.
DE ZORGCRISIS
Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, azp, is door chronisch
geld- en vreemde valutagebrek structureel haar betalingsverplichtingen niet nagekomen. Zij is haar kredietwaardigheid kwijt.
Buitenlandse leveranciers willen alleen tegen contante betaling
medicijnen en verbruiksartikelen leveren. azp directeur Brahim
heeft in een brandbrief aan vice-president Ameerali om srd 10
miljoen gevraagd. De situatie is zo precair dat het academisch
ziekenhuis haast geen verantwoorde medische zorg meer kan
leveren. Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, heeft de azp-situatie ‘tekenend voor de sector’ genoemd. Na
de regeringsmaatregel in 2014 om de suppletie aan ziekenhuizen
stop te zetten, ging het goed mis.
Een academisch ziekenhuis biedt, evenals algemene ziekenhuizen, reguliere patiëntenzorg en plek voor het opleiden van
medisch specialisten. Daarnaast heeft zij een werkplaats functie
voor onderzoek en onderwijs voor de medische faculteit. Het azp
heeft een fundamentele en leidende rol binnen de medische zorg
in Suriname. Als een falende financiering de beschikbaarheid en
kwaliteit van zorg van deze instelling en andere ziekenhuizen zo
ernstig en structureel aantast, dan is sprake van niets minder dan
een zorgcrisis. Een crisis die eraan herinnert dat sociale zekerheidswetten zonder duurzame financiering, niet beantwoorden
aan de noden en zorgbehoefte van de samenleving.
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22.
ADVOCAAT EN ETHIEK
Harish Manorath vindt niet dat het kandidaat zijn op de lijst
van abop in strijd is met zijn functie als Deken van de Orde van
Advocaten. De voorzitter-presidentskandidaat van abop is in
Nederland en Frankrijk voor drugshandel veroordeeld. Hij staat
op de opsporingslijst van Interpol. Manorath stond in 2010 op de
lijst van de Megacombinatie van Bouterse, die volgens de advocaat ‘een zwaardere veroordeling heeft’. Hij verdedigde onlangs
zijn eerdere keuze voor president Bouterse, hoofdverdachte in het
8-decemberstrafproces. De advocaat zegt niet verantwoordelijk
te zijn voor handelingen van anderen en zich onafhankelijk te
kunnen opstellen.
Ethische afwegingen zijn zorgvuldig als belangen van alle
betrokken partijen worden meegewogen. De Orde van Advocaten is op 8 december 1982 zwaar getroffen. De advocaten John
Baboeram, Eddy Hoost, Kenneth Gonçalves en Harold Riedewald
waren slachtoffers van de decembermoorden. Mr. Gonçalves was
toen Deken van de Orde van Advocaten. Het vermijden van collaboratie met verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen
en drugsmisdrijven is een teken van respect voor de slachtoffers
en nabestaanden. Harvard professor en filosoof T.M. Scanlon
noemt de weigering, daders hun ernstige misdrijven te verwijten,
‘onverenigbaar met normale morele relaties’ met slachtoffers en
nabestaanden.
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23.
LOONSLAVERNIJ
De bevolking van Denemarken is het gelukkigst van heel de wereld.
Zo blijkt uit recent onderzoek. Naast het leven in een democratische rechtsstaat en sociaal-economische welvaart, kent Denemarken veel aandacht voor de werk-leven balans. Vrije tijd wordt er
even belangrijk of belangrijker geacht dan werk. Als om vier uur in
de middag de meesten stoppen met werken, wordt tijd en aandacht
besteed aan het familieleven, vriendschappen, sport en recreatie.
De Denen herstellen zo beter en ervaren meer voldoening in het
leven. Dat komt ook hun productiviteit en creativiteit ten goede.
Als werk ook vrije tijd geeft, roept dat ook een positieve houding
op ten opzichte van werken.
Ik moest denken aan het luiden van de noodklok door C47 over
de arbeidsomstandigheden van bewakers bij de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Financiën. Zij zouden zeven dagen per
week werken van zeven uur ’s avonds tot zeven uur ’s ochtends.
Zij draaien alleen nachtdiensten en kennen geen vrije dagen. Dat
is bewezen ongezond, in strijd met de arbeidswetgeving en desastreus voor het persoonlijke leven. De bewakers zijn in dienst
van bewakingsbedrijven die door de overheid worden ingehuurd.
Zelfs hun lonen zouden niet tijdig worden betaald. Loonslavernij
maakt ongelukkig.
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24.
PADIE-EXPORT IN VERKIEZINGSTIJD
Wat de padie-exportshow had moeten worden liep uit op een klucht.
Het padie-transport was, zonder openbare aanbesteding, gegund
aan de broer van ndp-minister Lackin. Die minister was nauw
betrokken bij de Petro Caribe padie-deal. Het schip dat de eerste
lading zou vervoeren kon dat niet. Het voldeed niet aan de minimumeisen. Over de verdeelsleutel en besteding van de inkomsten
was verwarring. Na beschuldigingen van vriendjespolitiek stapte
het bestuur van de Vereniging van Rijst Exporteurs op. Caracas
betaalt volgens lvv-minister Algoe een prijs ‘ver boven de wereldmarktprijs’. Merkwaardig.
Venezuela is bankroet. De schappen in de winkels zijn leeg.
De regering Maduro wijst met de beschuldigende vinger naar het
buitenland. Volgens de internationale Corruption Perception Index is Venezuela een van de meest corrupte landen ter wereld. Het
land kent geen Trias Politica meer en de mensenrechten worden
er stelselmatig geschonden. Venezuela illustreert dat ondanks
rijke olievoorraden, corruptie zowel de integriteit van openbaar
bestuur als de levensstandaard te gronde richt. Waarom een land
in zo een financieel-economische nood meer voor onze padie wil
betalen? Dat is het geheim van ideologische diplomatie. Bij de
verkiezingscampagne van Maduro was presidentszoon en ctuvoorman Dino Bouterse op solidariteitsbezoek.
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25.
GENDER EMANCIPATIE
Suriname doet het zeer slecht, vergeleken met andere landen, als
het gaat om politieke participatie van vrouwen op politiek en
bestuurlijk niveau. Vrouwen zijn even capabel als mannen. Het
openbaar bestuur loopt met uitsluiting van vrouwen, kostbare
kennis, ervaring en vaardigheden mis. Er is geen rechtvaardiging
voor deze ondervertegenwoordiging van vrouwen als het gaat om
politieke macht.
Yale professor John Dovidio, specialist op ‘subtiele discriminatie,’ rapporteerde over een onderzoek bij de Amerikaanse zeemacht.
Bij promotie was sprake van ondervertegenwoordiging van vrouwen en Afro-amerikanen. Een commandant veranderde de spelregels. Hij zei: vrouwelijke en Afro-amerikaanse militairen zijn even
capabel als witte. Als er sprake is van ondervertegenwoordiging,
moet er verantwoording worden afgelegd hoe dat komt. Het leidde
tot proportionele vertegenwoordiging bij promotie. Toen na drie
jaren een nieuwe commandant kwam en die regel werd afgeschaft,
keerde de ondervertegenwoordiging terug. Achtergestelde groepen
leiden onder de impliciete vooroordelen dat zij tot minder in staat
zijn. Dat is wat ook vrouwen ten deel valt.
Het veranderen van de spelregels is noodzakelijk om die vooroordelen de pas af te snijden. Een wet gender emancipatie openbaar
bestuur, kan een quotum stellen voor het minimum percentage
vrouwen in volksvertegenwoordigende en bestuurlijke organen.
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26.
AFGEZEGD GEBED
President Bouterse wilde op het Onafhankelijkheidsplein voorgaan in een massaal paasgebed. Daarbij zou aan de ‘Almacht’ ook
vergiffenis moeten worden gevraagd. De president had in een
brief alle geloofsorganisaties uitgenodigd. Hij wekte daarmee de
indruk dat het ging om een multireligieuze gebedsmanifestatie.
Uit reacties van geestelijken leek alleen Steve Meye, de Bisschop
van Bouterse’s eigen kerk, Gods Bazuin Ministries International,
van te voren door de president te zijn geconsulteerd. Meye wist
te vertellen dat het vergiffenis vragen ook voor ‘de jaren tachtig’
gold. De president had de duizenden demonstranten tegen de zelfamnestiewet, opruiend ‘volksvijanden’ genoemd. Meye noemde
ze ‘staatsvijanden’. Onder maatschappelijke druk moest hij dat
weer intrekken.
Als je oprecht alle geloofsorganisaties wil betrekken, dan ga
je niet eerst besluiten over inhoud, vorm, plaats en datum en hen
dan pas uitnodigen. Als president trek je niet je eigen kerk voor. Je
gaat niet alleen aan jouw geestelijk voorganger een dik overheidssalaris toekennen. Dat is rechtsongelijkheid in geloofszaken. De
sma, de organisatie van moslims, liet al weten niet mee te doen.
De Rooms-Katholieke kerk vond de gebedsactie van de president,
met verkiezingen in aantocht, naar politiek ruiken. Het massa
gebed is nu afgezegd. Het was ongeloofwaardig.
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27.
DEMOCRATISCH ANTI-KOLONIALISME
In veel exkoloniën liep het overhaast staten-maken uit de hand.
Machthebbers behandelden andersdenkenden als staatsvijand. De
mensenrechten verdwenen onder de militaire laars. Rekolonisatie
door de eigen leiders. De mensenrechten, en vooral toegespitst op
het respect voor het individu en zijn vrije meningsuiting, werden
negatief ‘westers’ genoemd.
In het etnocentrische antikolonialisme staat niet centraal
wat er door het koloniale regime verkeerd was gedaan, maar wie
het verkeerd had gedaan. De koloniaal werd dan in het geval van
Suriname de bakra. Het koloniale, racistische vooroordeel werd
veranderd, niet van inhoud, maar van richting. De bakra is per
definitie schuldig is, ‘wij’ – de koloniale slachtoffers – per definitie
onschuldig. Niet wij maken een keuze, maar ons slachtofferschap
determineert ons tot deze of gene actie. Het ‘wij mogen alles’ wordt
vermomd als het ‘wij-konden-niet-anders’. Willekeur wordt opgedist als wetmatigheid en de pretentie van de onfeilbaarheid verkocht
als historische roeping. Geen mensenrechtenschendingen zonder
de ideologie van de willekeur.
President Ronald Venetiaan liet een ander anti-kolonialisme
zien: het democratisch anti-kolonialisme. Ferm in de verdediging
van de nationale soevereiniteit, vasthoudend in het waarborgen van
de menselijke waardigheid en mensenrechten van alle inwoners
van zijn land. Ook die van zijn tegenstanders.
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28.
WATERVOORZIENING VERWAARLOOSD
De infrastructuur van de watervoorziening is ernstig verwaarloosd.
Door lekkages en storingen bereikt 40 % van het geproduceerde
water de afnemer niet. Directeur Sven Sjauw Koen Fa van de Suriname Waterleiding Maatschappij, zei in dwt dat swm de ontwikkelingen niet kan bijbenen. De financiële tekorten en onplanmatige
woningbouwprojecten, doen swm achter de feiten aanlopen. De
productiekosten per kubieke meter water bedragen 3 srd, maar
er mag slechts 1,80 srd in rekening worden gebracht. Het lijkt
voor de swm dweilen met de kraan open. Vooral in het noorden
van Paramaribo is de situatie urgent. Veel waterbronnen zijn daar
verzilt. Eigenlijk moeten ze worden gesloten, maar omdat dan heel
de voorziening zou komen stil te liggen wordt het verzilte water
vermengd met water uit het zuiden. Journalist Gerold Rozenblad
typeerde de toestand in de watervoorziening als ‘feitelijke crisis’.
De watervoorziening behoort evenals onder meer gezondheidszorg en onderwijs tot de publieke diensten. De publieke
diensten behoren tot kerntaken van onze overheid. Gelijk de gezondheidszorg – zie de ziekenhuiscrisis – en het onderwijs lijdt
ook de watervoorziening onder falende financiering. Gegoochel
met cijfers en balansen kan de leek imponeren, maar de bittere
waarheid van ernstig tekortschietende publieke diensten is niet
te verhullen.
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29.
GERECHTIGHEID FRANK ESSED
Armand Zunder is directeur van het Kennisinstituut voor Onder
zoek naar Genocide en Reparaties. Ter gelegenheid van de geboortedag van Frank Essed (21 april 1919-1988) heeft hij, namens de
Nationale Reparatie Commissie Suriname, bij de regering aangedrongen op excuses aan de nabestaanden van Essed. Ook moet een
belangrijke plek naar Dr. Ir. Frank Essed worden vernoemd.
Essed was een van Suriname’s briljantste intellectuelen. Zowel
technisch, bestuurlijk, ecologisch, sportief, cultureel als emancipatoire leverde hij grote bijdragen. Evenals tientallen andere democratische en patriottische Surinamers viel hem na de militaire
staatsgreep van 25 februari 1980 vernedering, politieke vervolging
en onrechtmatige gevangenschap ten deel. Volgens de Nationale
Reparatie Commissie Suriname is het leven ‘van deze grote Surinamer geschaad’.
De Nationale Reparatie Commissie Suriname heeft, als deel
van de Caribische reparatiebeweging, centraal staan de koloniale
misdaden tegen de Inheemsen en de Afrikaanse tot slaaf gemaakten. Met het breken van een lans voor genoegdoening voor de nabestaanden van een slachtoffer van de militaire dictatuur, illustreerde
zij de traditie van het democratisch anti-kolonialisme. Ongeacht
de etniciteit van de daders verdedigde zij het recht op rehabilitatie
van een onzer ‘rolmodellen’. Reparatie en gerechtigheid liggen in
elkaars verlengde. Het gaat om de menselijke waardigheid.
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30.
OPENLIJKE DISCRIMINATIE
Bij Staatsbesluit is de wettelijke erkenning van een duurzaam
samenlevingsverband nadrukkelijk beperkt tot partners van ‘verschillende sekse’. De regering Bouterse heeft daarmee partners
van gelijke sekse uitgesloten van die wettelijke erkenning. Zij
discrimineert en matigt zich het recht aan de liefde van partners
van gelijke sekse bestuurlijk onder te waarderen. Ook treft zij
lbgt-partnerschappen financieel. Een partner van een geliefde
van gelijke sekse komt immers niet in aanmerking voor pensioenuitkering bij overlijden van de partner.
Dit discriminatoire Staatsbesluit is in strijd met het non-discriminatie beginsel van de grondwet en door Suriname geratificeerde
internationale mensenrechtenverdragen. Het is een onrechtmatige
bestuursmaatregel. In een democratische rechtsstaat moet een
regering burgers in gelijke gevallen, gelijk behandelen. Dat is abc
van behoorlijk bestuur. Heel de geschiedenis leert dat bestuurlijke
rechtsongelijkheid de deur opent voor wandaden tegen mensen. Het
is een uitlokkende en onderhoudende factor voor schendingen van
de rechten van de mens. Een opvatting hebben over de seksuele
voorkeur van de andere is één ding, het uitsluiten en discrimineren
van een medeburger, op welke grond dan ook, is een aanslag op
het fundament van de beschaving. Achterlijkheid en intolerantie
gaan hand in hand.
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31.
WILFRED LIONARONS
Vandaag zou Wilfred Lionarons 90 jaar worden. Hij haalde het
net niet. Zijn naam hoorde ik voor het eerst van mijn oma die
we liefkozend ‘Moeder’ noemde. Zij woonde aan de Nassylaan,
schuin tegenover de drukkerij van Lionarons. Ik herinner mij haar
uitspraak: ‘Tek’a kranti gi mi, kon mi lesi fa Wilfred saka tiki gi
den.’ (Pak de krant voor me, opdat ik kan lezen hoe Wilfred ze
ervan langs geeft. TP). Later, toen ik zelf publicist was, begreep ik
Moeder’s trefzekere duiding van zijn schrijfstijl. Lionarons was een
polemist, een criticus, in hart en nieren. Het vraagt vrijheidsdrang
om in een ons-kent-ons samenleving een non-conformistische
mening te publiceren. Het vraagt moed om in een patronage cultuur de machtigen uit te dagen.
De militaire dictatuur was voor Lionarons een onacceptabele
aanslag op de democratische rechtsstaat. In zijn dagblad de Vrije
Stem liet hij dat weten. Op 8 december 1982 ontsnapte hij aan de
dood, omdat hij in het buitenland was. De dictatuur stak zijn
drukkerij en bezit in brand en verbood de brandweer te blussen.
Evenals alle andere onafhankelijke media werd de Vrije Stem verboden. Lionarons bleef in Nederland kritisch schrijven en werd
mensenrechtenactivist bij Amnesty International. Hij weigerde
nog een voet op Surinaamse bodem te zetten. Zolang er geen
gerechtigheid was geschied.
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32.
Dertig JAAR RIJSWIJKSE MOORDEN
Vandaag, 8 december, herdenken we evenals voorgaande jaren de
vijftien slachtoffers van de decembermoorden en alle slachtoffers
van mensenrechtenschendingen en misdrijven tegen de menselijkheid, in de republiek Suriname. Wij herdenken ook de slachtoffers die vielen als gevolg van aanslagen tegen de anti-dictatoriale
Surinaamse diaspora in Nederland.
Dit jaar was het 30 jaar geleden, in de nacht van 7 op 8 maart,
dat in een kantoorpand aan de Verrijn Stuart laan in Rijswijk,
vijf jonge Nederlandse muzikanten, die daar oefenden, door twee
mannen in koelen bloede werden neergeschoten. Drie van de
slachtoffers, de 32-jarige A. Kneefel, de 29-jarige F. Bakker en de
29-jarige W. van Petten, vonden daarbij de dood. Twee van de
slachtoffers overleefden de aanslag. Er was geen sprake van roof
of ander motief dat dit misdrijf tegen de jonge mannen kon verklaren. Een journalist sprak over ‘de vergismoorden’. In het pand
waren ook gevestigd de Raad voor de Bevrijding van Suriname
en de Weekkrant Suriname, beiden fel gekant tegen de militaire
dictatuur van Desi Bouterse. Vóór de zogeheten Rijswijkse moorden hadden meerdere, onopgeloste aanslagen op in Nederland
woonachtige Surinaamse tegenstanders van de dictatuur plaats
gevonden. Zo werd op 21 maart 1984 Humphrey Somohardjo in
de deuropening van zijn huis te Schiedam beschoten. Hij raakte
ernstig gewond. Toenmalig verzetsleider Paul Somohardjo verbleef
vaak bij zijn broer Humphrey. Aangenomen werd dat het om een
moordaanslag tegen Paul Somohardjo ging.
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Rechteloosheid
Toenmalig criticus van de dictatuur mr. A. Haakmat, die superminister was geweest onder Bouterse, noemde in het Vrije Volk, de
datum van de Rijswijkse moorden – 8 maart – een verwijzing naar
8 december 1982. Hij zei Bouterse persoonlijk goed te kennen en te
weten dat de laatste ‘dol is op symboliek’. Ludwig van Mullier was
ten tijde van de moordpartij, leider van de Liga van Surinaamse
Patriotten in Nederland, in die tijd de belangrijkste pro-revo club
in Nederland. Onder de vier verdachten die toen werden aangehouden, was een lid van de Liga. Evenals de andere verdachten werd
die vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Van Mullier, inmiddels
fel criticus van Bouterse, noemde mij telefonisch onlangs twee namen van organisatoren van de Rijswijkse moorden, een toenmalig
vooraanstaand lid van de Surinaamse ambassade in Nederland en
het toenmalige hoofd van de inlichtingendienst van militair dictator
Bouterse. Hij was op grond van zijn rechtstreekse bronnen ervan
overtuigd dat de aanslag erop gericht was af te rekenen met politieke
tegenstanders in Nederland. Uit het dossier van het zogeheten copa
team, dat onderzoek deed naar de betrokkenheid van Bouterse c.s.
bij de cocaïnehandel, bleek dat de Nederlandse justitie, Bouterse
ervan verdacht de hand te hebben in de Rijswijkse moorden. Het
justitieel onderzoek naar de Rijswijkse moorden liep echter vast,
de daders leken naar het buitenland ontsnapt. De Nederlandse
slachtoffers en nabestaanden viel, evenals hun Surinaamse lotgenoten de lange nacht van straffeloosheid en rechteloosheid, ten deel.
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Internationale misdrijven
Hoewel internationale misdrijven als misdrijven tegen de menselijkheid, tot de ernstigste misdrijven worden gerekend en nooit in
aanmerking komen voor verjaring of amnestie, gaan de daders
tot nu toe in de meeste gevallen vrijuit. Het betreft immers in veel
gevallen misdaden van een staat en/of terreurbeweging. De hoofdaanklager van het speciaal tribunaal voor Sierra Leone, David
Crane, benadrukte dat inzake misdrijven tegen de menselijkheid,
niet alleen strafrechtelijke, maar ook politieke en diplomatieke
kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn. Bij het strafrechtelijk ter
verantwoording roepen van verdachten van misdrijven tegen de
menselijkheid, is immers vaak sprake van andere omstandigheden
en machtsverhoudingen, dan die gebruikelijk zijn in een functionerende rechtsstaat. Dat de Nederlandse overheid de Rijswijkse
moorden als strafrechtelijke business as usual heeft benaderd, en
niet als mogelijk misdrijf tegen de menselijkheid en schending van
haar soevereiniteit door staatgerelateerde opdrachtgevers van een
ander land, was dan ook een voorstelbare denkfout. De politieke
en volkenrechtelijke respons was, anders dan bijvoorbeeld in het
recente geval van de Rusland-gerelateerde aanslag op de mh17,
niet krachtig en doortastend, of niet aanwezig. De monodisciplinaire denkfout kan alsnog worden gecorrigeerd. De slachtoffers
en nabestaanden hebben daar recht op.
Collectief morele geheugen
Een grondbeginsel van het strafrecht is dat een ieder voor onschuldig dient te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen. Daders
van dictaturen maken propagandistisch misbruik van dit beginsel,
door straffeloosheid aan onschuld gelijk te stellen. Het strafrecht
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veronderstelt een functionerende rechtsstaat. Onder omstandigheden van het ontbreken of disfunctioneren van de rechtsstaat, kan
het dogmatisch volgen van de onschuldpresumptie een teken van
morele onverschilligheid zijn. Strafrechtelijke vervolging van historische misdaden is in Suriname, evenals in veel andere post-dictatoriale landen, vanwege obstructie door dadersmacht niet of zeer
beperkt mogelijk gebleken. De beschikking van het Hof van Justitie,
dat het Openbaar Ministerie de vervolging in het 8-decemberstrafproces moet voortzetten, is bemoedigend, maar weerspreekt
niet de voor de rechtsstaat funeste realiteit dat verantwoordelijken
voor misdrijven tegen de menselijkheid, de regering, het parlement,
de gewapende machten en de geheime diensten controleren. Een
werkelijk onafhankelijke rechtspraak veronderstelt staatsrechtelijke
integriteit, waarbij uitvoerende en wetgevende macht de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht onvoorwaardelijk respecteren.
Daarvan is, getuige de zelfamnestiewet van 2012, in Suriname geen
sprake. Het gedrag van de auditeur-militair en het vonnis van 2012
van de Krijgsraad, beiden in de context van de zelfamnestiewet,
hebben geleerd dat in een situatie waarbij de hoofdverdachte in
zijn functie als president zorg draagt voor de ‘veiligheid’ van de
rechterlijke macht, er sprake is van een geïntimideerde rechtsgang.
Geen wonder dat de Krijgsraad, in strijd met de wet, zonder poging
tot motivering, evenals de zelfamnestiewet, heeft geconcludeerd
dat de decembermoorden niet kwalificeren als misdrijven tegen
de menselijkheid. Terwijl eerder de gerenommeerde Zuid Afrikaanse hoogleraar internationaal recht John Dugard als amicus
curiae van het Amsterdams Gerechtshof, uitgebreid onderbouwd,
had geconcludeerd dat de folteringen en moorden van 8 december
1982 wel vallen binnen de delictomschrijving misdrijven tegen de
menselijkheid. Ook de massaslachting te Moiwana van 29 november 1986 paste binnen die delictomschrijving. Met het oog op een
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historische en normatieve synthese van de Surinaamse ervaring,
zou het zinvol zijn om naast de inspanningen voor strafrechtelijke
vervolging van de massamoorden van 8 december 1982 en 29 november 1986, een onafhankelijk onderzoek naar de mensenrechtenschendingen, misdrijven tegen de menselijkheid en de cultuur
van de straffeloosheid in de republiek Suriname te doen verrichten
door een commissie van gezaghebbende deskundigen, ook internationale. Zo een onderzoek is niet alleen complementair aan en
bevorderlijk voor het strafrecht, het kan ook een aanzet zijn tot
de noodzakelijke, preventieve hervormingen van wet en staat. De
erkenning van misdrijven tegen de menselijkheid in de republiek
Suriname, de erkenning van de systematische en wijdverbreide
ontrechting, vervolging en liquidatie van burgers door de militaire
dictatuur, de erkenning van de politicide, is noodzakelijk. Van
straffeloosheid gaat een zeer slecht, uitlokkend signaal uit. Het is
daarom van internationaal belang dat waar mogelijk, daders de
prijs voor hun handelen betalen, strafrechtelijk én anderszins. Dat
in het legermuseum de hoofdverdachte van de decembermoorden
en hoofdverantwoordelijke voor Moiwana ’86, als historische held
van Zuid Amerika en het Caribisch gebied wordt geafficheerd, bevestigt de noodzaak er voor zorg te dragen dat schendingen van de
mensenrechten, misdrijven tegen de menselijkheid en het falen van
rechtshandhaving niet aan een gezaghebbend, normatief oordeel
mogen ontsnappen. Bewijs is wat anders dan absolute waarheid,
het is een moment van overtuiging. Er bestaan graden van bewijs
die in de verschillende vakgebieden op eigen wijze vorm krijgen.
Een politiek-criminele organisatie kan erin slagen door obstructie
en intimidatie van vervolging en rechtsgang, individuele leden te
behoeden voor strafrechtelijke verantwoording. Maar dat hoeft
haar niet te behoeden voor de naming and shaming, als gevolg
van deskundig en moreel gezaghebbend onderzoek, dat aard en
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ernst van de misdaden en ook bestuurlijke verantwoordelijkheid
en soms potentiële verdachten kan duiden.
In de arena van de tijd gaat het, naast de berechting van individuele daders, om vorming van het collectieve morele geheugen,
dat moet schragen de geniale dichtregel van Trefossa, die hij ons
in het volkslied naliet:
‘Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij.’
Misdrijven tegen de menselijkheid en hun echo in de cultuur
van straffeloosheid zijn onverenigbaar met de integriteit van het
openbaar bestuur. Politieke geweldscriminaliteit en bestuurlijke
corruptie gaan hand in hand. De verbreiding van de cultuur van
de straffeloosheid, gefaciliteerd door ontkenning en onverschilligheid, heeft de checks and balances van openbaar bestuur en
rechtshandhaving geërodeerd, en daarmee de weg bereid voor het
leegzuigen van de monetaire reserve en de staatskas. De bevolking betaalt het gelag met dramatisch koopkrachtverlies, sociale
onzekerheid en werkloosheid, door recidiverende devaluaties,
draconische prijsstijgingen en afbraak van de publieke diensten.
Een samenleving die het welzijn van elke burger centraal stelt,
staat voor recht en waarheid. Of zoals de Amerikaanse filosoof en
activist Cornel West het romantisch formuleerde:
‘Never forget that justice is what love looks like in public.’
De ce m be r 2 015
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33.
RECHTSZAAL VERSUS KAMPVUUR
Op 8 december zou Desi Bouterse met zijn ‘getuigenis’, zijn zoveelste mediapoging starten, om zijn leugenachtige lezing over
de folteringen en moorden van 8 december 1982 – ‘ik was niet in
het Fort, ik heb de trekker niet overgehaald’ – als waarheid aan
de bevolking te verkopen. De hoofdverdachte van ‘op de vlucht
neergeschoten’ maakt dit keer misbruik van de statuur van het
presidentschap, en werd daarbij geholpen door zijn ideologisch
verwante ‘patriot’ Sandew Hira, de laatste nu ook als nabestaande
Dew Baboeram. Het begon met een quasi-spontane, sentimenteel
aangezette mediabriefwisseling tussen Bouterse en Hira. Het was
een poging nabestaanden en publiek op het verkeerde been te zetten. De gedramatiseerde briefwisseling bleek achter de schermen
geïnitieerd en in overleg met de briefschrijvers voorbereid door de
gevreesde directeur Nationale Veiligheid, Melvin Linscheer. Die
lijn van desinformatie, de poging van de leugen zich te vermommen als ‘waarheidsvinding’, werd doorgetrokken naar Brokobaka,
de privé datsja van de president-hoofdverdachte.
Kampvuur
Het Brokobakagesprek – ‘De getuigenis van president Bouterse’ –
waarvan onafhankelijke journalisten en onafhankelijke waarnemers waren buitengesloten, leverde zoals juristen hadden voorspeld
niet de beloofde waarheid maar liep af met een sisser: de zelf verschonende leugen over 8 december werd herhaald, nu opgediend
met zelf rechtvaardigende ideologische propaganda. Dat niet de
feitelijke toedracht, maar propaganda centraal stond in de regi-
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stratie door de paarse staatstelevisie van de waarheidspoppenkast,
was leesbaar in de onbedoelde bekentenis van Hira (Starnieuws,
30-11-2015): ‘op de achtergrond achter de kreek werd een groot
kampvuur aangestoken voor een mooier achtergrondbeeld.’ Hira
zelf liet een foto publiceren waarin hij gemoedelijk naast Bouterse
op een boomstronk zit, beiden in informele kleding, de een met
sandalen en een flesje water, de andere met sportieve schoenen
en een blikje bier. Om te begrijpen hoe Hira door de paarse propagandamachine werd misbruikt, is kennis van het recept van
de romancier behulpzaam. Het gaat niet zozeer om de expliciete,
feitelijke inhoud – Hira heeft al toegegeven geen ‘oordeel’ te zullen geven – maar om de latente inhoud, om wat nonverbaal wordt
gecommuniceerd. In de waarheidssoap was Hira metafoor voor
de nabestaanden. Zijn nabestaandenschap werd door de sluwe
paarse propaganda moreel geëxploiteerd. Zijn gemoedelijke, informele en vertrouwen schenkende, sentimentele omgang met
de hoofdverdachte moet de laatste moreel salonfähig maken. De
rest van de ‘waarheidsvinding’ wordt ingevuld door de paarse
propaganda-machine.
Negationisme
Met zijn, door Melvin Linscheer, Desi Bouterse en paarse staatsmedia gesteunde, ‘getuigenis’-campagne voor stopzetting van het
8-decemberstrafproces, heeft Sandew Hira zich bekend tot het
negationistisch kamp. Negationisme is de internationaal gangbare
benaming voor pogingen van dadersregimes om door manipulatie
van historische feiten, externaliseren en desinformatie, historische
misdaden of hun ware aard te maskeren, om straffeloosheid te
bewerkstelligen of te handhaven. Het negationisme in Suriname
kenmerkt zich door ontkenning (negatie) van de ware aard en ernst
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van de misdrijven van de militaire dictatuur, door de noodzaak
van strafrechtelijke verantwoording voor die misdaden te miskennen. In het bijzonder worden misdrijven tegen de menselijkheid
ontkend. Zo werd in de zelfamnestiewet van 2012, ondanks het
feit dat volgens die wet misdrijven tegen de menselijkheid zijn uitgesloten van amnestie, toch amnestie verleend aan de verdachten
van de decembermoorden.
Geen hoor en wederhoor
Als Hira stelt (Starnieuws, 27-11-2015) dat hij geen rechter is en
geen oordeel zal vellen wie wel of geen gelijk heeft, dan liegt hij.
Ik doel daarbij niet op de onverschilligheid ten aanzien van de
tegenstelling daders-slachtoffers, maar op het feit dat nog voordat zijn ‘waarheidsvinding’ begon zijn pro-daders conclusie al
vast stond: straffeloosheid! Dat plaatste hem in het kamp van de
president-hoofdverdachte Bouterse en andere makers van de zelfamnestiewet. Die partijdigheid kwam niet alleen tot uitdrukking
in Hira’s vaak lasterlijke aantijgingen tegen de nabestaandenbeweging voor gerechtigheid (8-decemberstrafproces) en critici van
de straffeloosheid, maar ook in de inrichting van zijn onderzoek.
Zo werd ondanks aandringen van 8-decemberverdachte Ruben
Rozendaal zijn verhaal te doen bij Hira, Rozendaal naar zijn zeggen
genegeerd. Op 8 december 2015 mocht immers alleen Bouterse’s
verhaal, effectief onweersproken, aan de paars gedomineerde Nationale Assemblee worden aangeboden. Het beginsel van hoor
en wederhoor vormt de basis van elk serieus onderzoek. Het zal
volgens Hira’s mededeling ontbreken in zijn rapportage van 8
december 2015. Pas 1 jaar later, op 8 december 2016, wordt eventueel wederhoor gepubliceerd, verstopt als speld in een hooiberg
van ‘duizenden pagina’s’ bijeengeschraapt allerlei, het zogeheten
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‘eindrapport’. Een bekend adagium luidt: justice delayed is justice
denied (recht dat wordt uitgesteld is recht dat wordt ontzegd). De
belofte van een mosterd-na- de-maaltijd ‘wederhoor’ – 1 jaar later
gepubliceerd! – maakt het methodologische en ethische tekort,
het ontbreken van hoor en wederhoor in ‘De Getuigenis’ van
8 december 2015, niet ongedaan. Hira heeft bovendien aangekondigd (idem) met Bouterse ook een gesprek te zullen voeren ‘over
de beleidsconclusies (! TP) die getrokken zouden kunnen worden
uit dit proces.’ En dat nog voordat eventueel andere betrokkenen
zijn gehoord. De bevoorrechte behandeling van ‘de getuigenis’ van
de president-hoofdverdachte tekent de partijdigheid en bevestigt
het walgelijke bedrog bij het door de paarse stvs aangestoken
kampvuur van Brokobaka.
Rechtszaal
De misdrijven van de militaire dictatuur (1980-1987) waren vormen
van asymmetrisch geweld tegen de burgerbevolking. Zij waren
veelal ernstige schendingen van de internationale mensenrechtenverdragen, het internationaal humanitair recht en het internationaal
strafrecht. De Zuid-Afrikaanse hoogleraar internationaal recht
John Dugard concludeerde dat de decembermoorden kwalificeren
als misdrijven tegen de menselijkheid. Het waren internationale
misdrijven, dat wil zeggen dat ze niet alleen als misdrijven tegen
de eigen bevolking, maar ook als misdaden tegen de volkerengemeenschap moeten worden opgevat. Om die reden ook waren de
mensenrechtencommissies van de internationale organisaties als de
Organisatie van Amerikaanse Staten (oas) en de Verenigde Naties
(vn) er snel bij (www.decembermoorden.com). In goed gedocumenteerd onderzoek ter plekke, binnen een helder normatief kader,
waarbij zowel nabestaanden, andere getuigen als de verantwoorde-
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lijken van de dictatuur werden gehoord, beschreven de deskundige
onderzoekers zowel de misdrijven als de context waarbinnen die
hadden plaatsgevonden. Ook internationale ngo’s als Human Rights
Watch, Amnesty International en het Nederlands Juristen Comité
voor de Mensenrechten (njcm), schreven goed gedocumenteerde
rapporten over de misdrijven. Verschillende publicisten en wetenschappelijk onderzoekers leverden veel waardevol materiaal over
de bloedige jaren tachtig in Suriname, door sommige economische
onderzoekers ‘the lost decade’ genoemd. De kernwaarheid die
door die hele rijkdom aan onderzoeksmateriaal ademt, is dat de
militaire dictatuur zich heeft schuldig gemaakt aan, naar Surinaamse verhoudingen, grootschalig en systematisch, asymmetrisch
geweld tegen de burgerbevolking en het obstrueren van het recht.
Zij heeft niet alleen veel slachtoffers gemaakt, maar aanhoudend
moreel leed veroorzaakt door slachtoffers en nabestaanden recht
te onthouden. De internationale onderzoeksrapporten, zoals die
van de mensenrechtencommissie van de oas (1984), heeft ook
korte metten gemaakt met de lasterlijke beschuldigingen tegen
de slachtoffers en de leugens van de dictatuur. Zo stelde de oas
commissie dat zelfs als de slachtoffers van de decembermoorden
zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een coup (wat duidelijk
niet het geval was), dan nog rechtvaardigt niets het gebruik van
‘terroristische methoden’. De oas en vn-rapporten waren helder:
zonder vervolging en berechting van de daders kan Suriname niet
werkelijk een democratische rechtsstaat zijn. Met haar opdracht
van 30 november aan het Openbaar Ministerie, om de vervolging
in het 8-decemberstrafproces voort te zetten, heeft het Hof van
Justitie in die geest, hoop in het Surinaams recht doen herleven. De
rechtszaal, niet het kampvuur, verdient nu de collectieve aandacht.
De ce m be r 2 015
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34.
BUITENLANDSPOOK EN
ROEKELOOSHEID PRESIDENT
Zowel bij de onthulling van het Waterkant-monument voor slachtoffers van de binnenlandse oorlog als het Memre Buku kazernemonument voor de gevallen militairen in die oorlog, leek niet de
nagedachtenis van de slachtoffers, maar de politiek-historische
zelfrechtvaardiging van de zittende macht centraal te staan. Geen
levende herinneringen aan de gevallen burgers of militairen voerden de boventoon. Wat luid klonk was het propagandaverhaal
dat Bouterse en zijn zogenaamde revolutie van ‘1980’ de soevereiniteit en de volksbelangen zou hebben verdedigd. Wat opviel
bij de ‘opening’ van de monumenten was het verzwijgen van de
schendingen van de rechten van de mens, de oorlogsmisdrijven
en misdrijven tegen de menselijkheid (Moiwana). De locaties van
de monumenten, ver van slagveld en plaatsen delict, zouden als
symbool van vermijding kunnen worden gezien. De bedenkers
van deze symboliek van de verhulling zijn voorvechters van de
cultuur van de straffeloosheid.
Negationisme
In een poging de gehavende morele reputatie van zijn ‘revolutie’
en macht te boven te komen en de Surinaamse beweging voor
gerechtigheid wind uit de zeilen te halen, zet president Bouterse,
nu als baas van een feitelijke 1-partij-staat, schaarse staatsmiddelen
in voor het herschrijven van de geschiedenis. Het monumentenproject, uitgevoerd door Henk Herrenberg en het project ‘De
getuigenis van president Bouterse’, uitgevoerd door Sandew Hira,
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passen naadloos in die ambitie. Internationaal spreekt men van
historisch revisionisme of negationisme (ontkenning) wanneer
machthebbers met bloed aan de handen, trachten door het apodictisch opleggen van hun verhaal de feiten toe te dekken of te
verdraaien. De Surinaamse variant van het negationisme kent
7 fundamentele ontkenningen.
De 7 ontkenningen
Ten eerste de ontkenning dat op 25 februari 1980 sprake was van
omverwerping van de democratische rechtsorde en de vestiging
van een militaire dictatuur. Ten tweede de ontkenning dat de
omverwerping van de democratische constitutionele orde en onafhankelijke rechtspraak, de bron was van ernstige mensenrechtenschendingen en misdrijven tegen de menselijkheid. Ten derde
de ontkenning dat onder de dictatuur van Bouterse, politicide
(onder meer de decembermoorden) heeft plaats gevonden, waarbij
Surinamers werden gemarteld en vermoord vanwege hun politieke
overtuigingen. Ten vierde de ontkenning dat het uitschakelen
van de democratische controle door de dictatuur, zoals de Rekenkamer, de poort voor bestuurlijke corruptie, op ongekende
schaal, had geopend en daarmee de basis had gelegd voor de ‘lost
decade’, de ruïnering van de economie in de jaren tachtig. Ten
vijfde de ontkenning dat het structurele verlies van integriteit
van het openbaar bestuur, door de dictatuur, heeft geleid tot een
duurzame verstrengeling van een belangrijke deel van politiek en
bestuur met de georganiseerde misdaad. De schuldbekentenis en
veroordeling voor cocaïnesmokkel van Dino Bouterse, zoon van
de president, en voormalig leidinggevende van de Counter Terror Unit (ctu), door de New Yorkse rechtbank, mogen als actueel
voorbeeld van dit verontrustend fenomeen dienen. Onlangs liet
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de Amerikaanse assistent aanklager Andrew Defilippis in zijn
openingstoespraak in de zaak tegen Dino Bouterse’s ‘partner in
crime’ Muntslag, een verontrustend oordeel horen: ‘Muntslag en de
zoon van de president waren corrupt tot in de kern.’ Hij motiveerde
zijn stelling: ‘Ze gebruikten hun macht en status in Suriname om
cocaïne te verhandelen en hun eigen zakken te spekken.’ Ten zesde
de ontkenning dat 25 februari 1980 het precedent van geweld-inplaats-van-de-politiek, had geschapen en daarmee tegengeweld had
uitgelokt. Het zijn de gewone mensen die met hun lijden de prijs
hebben moeten betalen voor de gewapende conflicten tussen de
verschillende belangengroepen, inclusief de Binnenlandse Oorlog
en de oorlogsmisdrijven die zijn gepleegd. De zevende ontkenning
betreft de historische bijdrage van de vredelievende, democratische
krachten van Suriname aan het herstel van democratie en vrede,
aan nationale verzoening en financieel-economisch herstel. Tot
die krachten, die consequent geweld als vervanging van de politiek hebben afgewezen, kunnen worden gerekend de authentieke
bewegingen van nabestaanden die vechten tegen de cultuur van
de straffeloosheid en voor gerechtigheid, de mensenrechtenorganisaties, democratische vakorganisaties en partijen, democratisch
gezinde kerkelijke organisaties en ngo’s. En niet te vergeten de
vredelievende en democratisch gezinde burgers van Suriname.
Factfree politics
Bij de ‘opening’ van het kazerne-monument heeft president Bouterse het buitenlandspook – nu ‘om de hoek’– weer van stal gehaald. Er zou een actuele dreiging zijn van, door het buitenland
gesteund, binnenlands protest. Eerder had de president het Hof
van Justitie als verlengstuk van het buitenland voorgesteld, omdat
de rechters hadden gevonnist dat het 8-decemberstrafproces moest
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worden voortgezet. Bouterse is hoofdverdachte in het 8-decemberstrafproces. Ook de tegen corruptie protesterende burgers van
‘We zijn moe’, werden als manifestaties van het buitenland in
Suriname neergezet. Bouterse zei in zijn monument-toespraak dat
het buitenland zich sinds 1980 tegen hem had gekeerd omdat hij de
belangen van het volk centraal gesteld zou hebben. Hij is een meester van factfree politics. Na zijn, door kolonel Hans Valk van de
Nederlandse Militaire Missie in Suriname, gesteunde staatsgreep,
kreeg de eerste regering van de dictatuur, 500 miljoen Nederlandse
gulden aan financiële steun van de Nederlandse regering, sinds
1975 het buitenland. De ernstige schendingen van de mensenrechten en de internationale misdrijven zoals de decembermoorden,
zorgden voor een keerpunt. De mensenrechtencommissies van
de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten
(OAS), het buitenland, keerden zich tegen de ernstige schendingen van de grondrechten van de Surinaamse bevolking door de
militaire dictatuur.
Roekeloosheid
De factfree uitingen van bestuurlijke agressie en laster tegen kritische en oppositionele Surinamers, notabene bij de ‘opening’ van
monumenten voor slachtoffers, lijken een poging de hulpeloosheid van de schaamte te vervangen door de energie van intimidatie. Want nu staan de valse verkiezingsbeloften – ‘nog vijf!’- in
schril contrast met de snel verslechterende en voor steeds meer
Surinamers dramatische sociale toestand. En dat terwijl aan de
grootscheepse zelfverrijking door bestuurlijk nepotisme grotendeels buiten schot is gebleven en blijft. Waarom noemt Bouterse
overigens niet de buitenlandse vijand bij naam? Zonder feitelijk te
zijn kan je van alles roepen, zoals de slachtoffers van 8 december
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1982 ook valselijk werden beschuldigd van handlangerschap van de
cia. De echte oorzaak van de groeiende maatschappelijke onvrede
ligt bij de groeiende, door wanbestuur escalerende armoede. Dat
is wat door het buitenlandspook moet worden gemaskeerd – ‘a no
mi’. Het aanroepen van het buitenland spook is de politiek van
de roekeloosheid. Want een verantwoordelijke regering zou in
een economische crisis luisteren naar de bevolking, vertrouwen
scheppen, evidence-based beleid ontwikkelen en uitvoeren en
het investeringsklimaat voor bonafide investeringen bevorderen.
Een verantwoordelijke regering zou niet kunstmatig een sfeer van
conflict, dreiging en intimidatie creëren uit angst voor de mondigheid van de bevolking. Zo een vijandige sfeer zorgt immers voor
angst en economische terughoudendheid, niet alleen bij de burgers,
maar ook bij bonafide investeerders en productie-ondernemers.
Ja n ua r i 2 016
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35.
DE ROL VAN HET ICJ EN HET
8-decemberstrafproces
In Starnieuws van 7 maart heeft Sandew Hira, mr. dr. Jeff Handmaker en de Internationale Commissie van Juristen (icj), voor wie
Handmaker waarnemer is bij het 8-decemberstrafproces, in een
kwaad daglicht gesteld. Hira schreef onder meer:
‘Zo wordt in het 8-decemberproces de Internationale Commissie van Juristen (icj) gemobiliseerd. Jeff Handmaker, een Hollander uit Rotterdam heeft zich via de juridische weg gemengd in
een politieke strijd in Suriname.’
In het kader van hoor en wederhoor heb ik dr. Handmaker
geïnterviewd en via internet gekeken naar het curriculum vitae,
de publicaties en activiteiten van deze icj-vertegenwoordiger.
Wie is Jeff Handmaker?
Jeff Handmaker is geen ‘Hollander uit Rotterdam’, maar Brits
advocaat en wetenschapper, geboren in Oxford. Hij is universitair
docent mensenrechten aan het International Institute of Social
Studies van de Erasmus Universiteit en ook werkzaam aan de University of the Witwatersrand in Zuid Afrika. Hij was zowel onder
het apartheidsregime als tijdens de transitie periode actief in de
Zuid-Afrikaanse organisatie Lawyers for Human Rights (lhr). Als
lid van lhr was hij nauw betrokken bij de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. lhr was in beginsel voorstander
van het idee voor een waarheidscommissie. In dit opzicht was lhr
niet legalistisch doctrinair maar had in de context van beëindiging
van het gewapend conflict oog voor de sociale, culturele en poli-
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tieke context. Tegelijkertijd waakte lhr voor onvoorwaardelijke
amnestie. Sindsdien vocht Handmaker tegen straffeloosheid bij
internationale misdrijven en ernstige mensenrechten schendingen.
Handmaker is redacteur van de South African Journal on
Human Rights, gepromoveerd in de sociologie van het recht met
als thesis ‘Advocating for Accountability: Civic-State Interactions
to Protect Refugees in South Africa.’ In zijn onderzoek, publicaties
en werk voor vluchtelingenrecht in Zuid Afrika, kritiseerde hij het
kolonialisme en de apartheid. Het laatste noemde hij in gesprek
met mij ‘die andere vorm van kolonialisme’. Hij is auteur van vele
artikelen en boeken over de mensenrechten in het Midden-Oosten,
Zuidelijk Afrika, Europa, Latijns-Amerika en andere regio’s.
Wat is het ICJ?
Deze onafhankelijke internationale organisatie voor de implementatie van mensenrechten werd opgericht in Berlijn in 1952 en
is gevestigd in Genève. De organisatie heeft 60 secties en geaffilieerde organisaties over de hele wereld. Handmaker is door
de icj afgevaardigd als onafhankelijk proceswaarnemer bij het
8-decemberstrafproces. Hij ontkent dat het icj ‘gemobiliseerd’ is
door anderen dan het icj zelf. Het icj heeft een lange traditie om
dit soort high profile strafprocessen kritisch te volgen.
Geen politieke agenda
Handmaker ontkent dat hij of het icj een politieke agenda heeft.
Hij verwijst mij naar www.icj.org. Handmaker en het icj spreken vanuit het perspectief van het internationaal recht, en zien
toe op naleving van de internationale plicht tot vervolging van
internationale misdrijven door alle staten. In zijn interview van

ParaEPcorr4.indd 124

09-07-18 14:28

125

28 januari 2013 met Radio abc liet hij er geen misverstand over
bestaan: ‘Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Suriname
is verplicht iemand aansprakelijk te stellen als er sprake is van
internationale misdrijven.’
M a a rt 2 016
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36.
AMBASSADEUR CHINA OVER DE SCHREEF
Ambassadeur Yang Zigang wordt niet tegengesproken in Suriname. Hij is de vertegenwoordiger van het machtigste vreemde
land in Suriname, de Volksrepubliek China. Van de detailhandel
tot de telecommunicatie, van het hout tot het leger, van computers
in verkiezingstijd voor de paarse First Lady, tot de universiteit en
de renovatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de hand
van China reikt haast tot overal. President Bouterse liet er geen
misverstand over bestaan, China is met stip de belangrijkste donor
van zijn regering. Hij vond het prima, eerder had hij Suriname
immers als bruggenhoofd van China in de regio, in de aanbieding
gezet. In relatie tot Beijing neemt de president het begrip nationale soevereiniteit, als het gaat om zijn land, niet in de mond. De
financiële en ideologische overmacht van China in Suriname is
zo groot, dat zelfs kritische columnisten als Giwani von Zeggen
zich niet herinneren dat China zich ooit aan militaire agressie
tegen andere landen heeft schuldig gemaakt. De Vietnamezen en
Tibetanen hebben daar andere herinneringen aan.
Rooskleurig?
In Starnieuws van 20 april ziet voor Yang de toekomst van Suriname er ‘rooskleurig’ uit. Kennelijk gaat Yang ervan uit dat ook
de feiten hem niet kunnen tegenspreken. Propaganda is niet empathisch, het is vooringenomen. Want terwijl de meerderheid van
Surinamers in rap tempo haar inkomen ziet dalen door gierende
inflatie (recidiverende devaluaties) en steeds meer Surinamers
geen brood op de plank kunnen krijgen, komt Yang met beloftes,
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die Surinamers doen denken aan de beloftes van 2010. Nu leven
de Surinamers de pijn van ‘nog vijf’. Yang mag tevreden zijn over
zijn inspanningen die de tot een wijdverbreide invloed van China
op bestuur en samenleving in Suriname hebben geleid. In de
Verenigde Naties kan China rekenen op de stem van Suriname.
Advocaat Oscar Hammerstein, in Suriname op bezoek, muntte
zijn observaties van de grote invloed van China in Suriname
als ‘nieuw kolonialisme’. Bij zo een vanzelfsprekendheid van de
macht van China in Suriname, kan het gebeuren dat de ambassadeur in zijn enthousiasme de volkenrechtelijke grenzen uit het
oog verliest. Zo lazen we in dezelfde editie van Starnieuws: ‘Yang
gelooft dat Suriname de economische problemen te boven komt
onder leiding van de huidige regering.’ Yang ging over de schreef
door gebruik van het woord ‘huidige’. Volkenrechtelijk heeft hij te
dealen met elke regering van de republiek Suriname, een officiële
voorkeur voor de huidige, de vorige, of toekomstige, past daarbij
niet. Temeer daar in straatprotesten, in het parlement en breder in
de samenleving steeds meer wordt betwist dat de huidige regering
geschikt is om de economische problemen op te lossen. Het past
een vertegenwoordiger van een vreemde mogendheid niet zich
in die binnenlandse discussie en strijd te mengen. Het zijn de
Surinamers die het zelfbeschikkingsrecht hebben, om in eerlijke
verkiezingen zelf te bepalen welke regering het best het land kan
leiden uit de crisis, welke gevolg is van dalende grondstofprijzen
en corrupt bestuur.
A pr i l 2 016

ParaEPcorr4.indd 127

09-07-18 14:28

128

37.
PRESIDENTIEEL BEDROG
Met het misbruik van artikel 148 van de Grondwet, om politiek in
te grijpen in het lopende 8-decembermoordproces, waarin hij zelf
hoofdverdachte is, heeft Bouterse zichzelf weer weer ontmaskerd
als een dictatoriale leider die zijn staatsmacht inzet voor persoonlijk gewin. Weer was een verzonnen gevaar, nu de ‘staatsveiligheid’,
de ‘onderbouwing’! In een democratische rechtsstaat zou een
democratische bestuurder de schijn van belangenverstrengeling
vermijden, door terug te treden in een casus waarin hij privé belangen heeft. Niet Bouterse. Mr. Gerard Spong had bij Bouterse’s
aantreden als president in 2010 al geopperd, dat de hoofdverdachte
van de decembermoorden het presidentschap ambieerde om aan
strafvervolging te ontkomen c.q. het strafproces te frustreren.
Spong heeft een vooruitziende blik gehad. Omdat Bouterse en
zijn NDP wisten dat de grote meerderheid van Surinamers, zonder aanziens des persoons, voor een onafhankelijke rechtspraak
was, hebben zij het electoraat voorgelogen dat zij de onafhankelijke rechtsgang inzake 8 december zouden respecteren. Toen de
amnestiewet van 2012 met spoed door de Nationale Assemblee
moest worden gejaagd en daarna met evenveel spoed door de
president moest worden bekrachtigd, moest Bouterse ‘toevallig’
naar Guyana en Apoera.
Theater van bedrog
Zijn toenmalige paarse minister van Openbare Werken, Ramon
Abrahams, die later moest aftreden vanwege mega-corruptieschandalen, trad op als presidentieel woordvoerder. Bouterse zou
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al sinds maanden afgesproken hebben mee te gaan met de inaugurele vlucht van Surinam Airways naar Guyana. Eenmaal in
Georgetown zou hij als Caricom voorzitter een bezoek brengen
aan het Caricom secretariaat en de president van Guyana. Over
de inhoud van die bezoeken werd wijselijk geen enkele mededeling gedaan. Na het tripje naar Guyana moest ook een bezoek aan
Apoera worden afgelegd, om daar bij te dragen aan het slechten van
de ruzie tussen drie kapiteins. Wie het bovenstaande afzet tegen
zo een ingrijpende nationale en internationale mensenrechten
kwestie als de vervolging van de moord op vijftien voormannen
van de Surinaamse democratische beweging, leest de cynische
Abrahamse goedpraterij als een litanie van drogredenen. Het theater van bedrog werd noodzakelijk geacht om het conflict of interest,
de belangenverstrengeling, het anti-constitutioneel plaatsen van
het persoonlijk belang boven het algemene belang, te maskeren.
Vice-president Ameerali werd gecompromitteerd en ondertekende
de amnestiewet. Staatsrechtelijk maakte het niets uit omdat volgens
de grondwet de vice- president verantwoording verschuldigd is
aan de president. Dat was het theater, staatsrechtelijk wel, fysiek
niet ondertekenen. Bouterse had een wet gemaakt, een wet ad
hominem, om aan zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor
de vijftienvoudige moord te ontkomen.
Liegen bij de VN
De regering Bouterse deinst er niet voor terug ook internationaal
haar theater van bedrog op te voeren. Zo hebben de vertegenwoordigers van de regering Bouterse, inclusief minister Van Dijk-Silos
van Justitie en Politie, onlangs tegenover de Mensenrechten Raad
van de Verenigde Naties in Genève, een leugen over onze grondwet
verkocht, om zo de belangenverstrengeling van de president inzake
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de zelfamnestiewet, te verbloemen. Zij vertelden het internationaal
gehoor dat de amnestiewet van 2012 slechts het product was van de
volksvertegenwoordiging, de Nationale Assemblee, en niet van de
uitvoerende macht, de president. Dit terwijl volgens de Surinaamse
grondwet de regering c.q. de president, medewetgever is. Bouterse
was staatsrechtelijk, anders dan zijn vertegenwoordigers de vn
Mensenrechten Raad voorhielden, persoonlijk verantwoordelijk
voor en betrokken bij de amnestiewet waar hij zelf expliciet als
hoofdverdachte persoonlijk belanghebbende bij was. Overigens
is zijn politieke verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het
realiseren van de zelfamnestiewet slechts voor onverbeterlijke
naïevelingen omstreden. Al de paarse dna-leden, die de zelf
amnestiewet aankaartten en aannamen, stonden partijpolitiek
in een hiërarchische relatie tot ‘partijvoorzitter’ Bouterse, ‘Baas’.
Leven in de leugen
De vertegenwoordigers van Bouterse, inclusief de minister van
Justitie en Politie, logen de vn Mensenrechten Raad ook voor dat
de onafhankelijke rechtspraak inzake het 8-decemberstrafproces
werd gerespecteerd. Verzwegen werd de lasterlijke campagne en
opruiing tegen de rechterlijke macht, als zou zij een handlanger zijn
van het buitenland. Met Bouterse aan het hoofd leeft Suriname in
de leugen. Een nieuw voorbeeld is de zogenaamde Dag van Nationale Rouw, die door Kanta Adhin, weduwe van John Baboeram, als
Dag van Respectloosheid werd getypeerd. Zonder overleg met de
decennia oude organisaties van nabestaanden en mensenrechten
organisaties van de republiek, en de volksvertegenwoordiging,
werd top-down die dag door de Bouterse regering gelanceerd. De
president- hoofdverdachte, verantwoordelijk voor de ernstigste en
meeste mensenrechtenschendingen in de jaren tachtig, mag op die
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dag het woord voeren. Geen wonder dat met de verhullende term
‘politiek geweld’, politicide, ernstige schendingen van de mensenrechten, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven
aan het publiek oog worden onttrokken. Ironischer kan het niet,
de Dag van Nationale Rouw – een emotio-propaganda voor straffeloosheid, vond plaats notabene op de dag dat Bouterse weer het
recht of recht, een mensenrecht, in het 8-decemberstrafproces
schond. Bouterse financierde ook het ideologisch mediaproject van
zijn ‘patriot’ Sandew Hira: ‘De Getuigenis van President Bouterse’.
In dat kader van ‘waarheidsvinding’ trachtte hij vanuit zijn buitenverblijf te Brokobaka, zonder tegenspraak van Hira, de kijkers wijs
te maken dat niet hij maar zijn toemalige, nu overleden, kameraad
Paul Bhagwandas, de leugen van ‘op de vlucht neergeschoten’ had
verzonnen. Bouterse zei die lezing vanaf het begin ‘lulkoek’ te hebben gevonden. Wat de kijker vanuit Brokobaka werd onthouden,
is dat op 9 december 1982 bevelhebber Bouterse die ‘lulkoek’ op
de televisie als waarheid aan het Surinaamse volk had verkocht.
Toen werden evenals nu externe gevaren verzonnen, psychologen
zeggen geëxternaliseerd, om het misbruik van staatsmacht en
staatsmiddelen te rechtvaardigen. Bouterse zal vroeg of laat eraan
moeten geloven. De leugen legt het af tegen de tijd.
J u n i 2 016
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38.
TRANSITIONAL JUSTICE VERSUS
STRAFFELOOSHEID
Stanley Henkeman van het Zuid-Afrikaanse Instituut voor Recht
en Verzoening heeft zijn lezing over transitional justice (overgangsrecht), voor een haast lege zaal gehouden. Dat is spijtig, omdat de
vreedzame transitie van apartheid naar democratie, fascinerend
was en het concept van transitional justice behulpzaam kan zijn in
het verwerken van Suriname’s traumatische verleden. Transitional
justice is een verzamelnaam voor vormen van gerechtigheid en
verzoening, in situaties van overgang van dictatuur en/of burgeroorlog naar democratie, aangepast aan de verhoudingen en
omstandigheden van het land. Na jaren onderhandelen tussen
het anc van Nelson Mandela en de Nasionale Party kwam de
Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid Afrika tot stand.
Het was een vorm van transitional justice, waarbij daders van
politiek gemotiveerde misdrijven, die ten tijde van het apartheidsregime waren gepleegd, rekenschap moesten afleggen. Het
was een vorm van erkenning en genoegdoening naar de slachtoffers en nabestaanden toe. Afhankelijk van de aard en ernst van
de misdrijven kon een individuele dader na het vertellen van
de waarheid en betonen van spijt, amnestie verkrijgen of alsnog
voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking komen. In Suriname kreeg overgangsrecht ondermeer vorm in het 8-decemberstrafproces, dat het gevolg was van het besluit tot vervolging van
het Hof van Justitie, het hoogste rechtscollege van de republiek.
Het beantwoordde aan diepgewortelde nationale waarden zoals
het strafbaar zijn van moord. De stuiting van de verjaring van
de decembermoorden was mede het gevolg van de strijd voor
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gerechtigheid van nabestaanden, mensenrechtenorganisaties en
progressieve vakbeweging.emo Alle betrokken partijen hadden
publiek verklaard de onafhankelijke rechtsgang te accepteren, een
verworvenheid in het vormgeven aan nationale verzoening, het
proces van herstel van vertrouwen. Echter, toen in 2012 het tijd
was voor het requisitoir, de aanklacht, greep president Bouterse,
tevens hoofdverdachte in het strafproces, in met de zelfamnestiewet, die nationaal en internationaal op onderbouwde afwijzing kon
rekenen. In 2016, nadat de rechters, ondanks de zelfamnestiewet,
tot voortzetting van het strafproces hadden besloten, legde de
president-hoofdverdachte onder het mom van ‘staatsveiligheid’,
met artikel 148 van de grondwet, het Openbaar Ministerie aan
de ketting. De Surinamers mochten de aanklacht niet horen, laat
staan het vonnis.
Surrogaat waarheidscommissie
In de zelfamnestiewet had Bouterse, als doekje voor het bloeden, de
‘onmiddellijke’ instelling van een waarheids- en verzoeningscommissie, beloofd. Die commissie bleef een loze belofte. Als substituut
voor een wettelijk ingestelde waarheidscommissie, begon Bouterse
met behulp van de ideologisch verwante ‘patriot’, nabestaande
en publicist Sandew Hira, een surrogaat-proces van waarheidsvinding, een sentimentele mediashow met ook in de naam de
vooringenomenheid: ‘De Getuigenis van President Bouterse’. Hira,
gerecruteerd en gefinanceerd door kamp Bouterse, gelanceerd door
de paarse staatsmedia, wierp zich op als wetenschapper en kampioen van dialoog en verzoening. Die slogans bleken een schaamlap
voor het moreel discrediteren van de strijd voor gerechtigheid van
nabestaanden, het propageren van stopzetting van het 8-decemberstrafproces en verdediging van onvoorwaardelijke amnestie voor
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daders. Hira ging zover, tegemoet komend aan het dader narratief,
een deel van de slachtoffers van de decembermoorden van een
couppoging te beschuldigen. Ongeloofwaardigheid en een verradersimago werden zijn deel. Hij moest zijn Starnieuws-column
stopzetten. Een overweldigende meerderheid van zijn lezers en
lezeressen gaf hem wekelijks een moreel pakslaag. Mislukt als
‘verzoener’ in de ogen van de authentieke, decennia oude organisaties van nabestaanden, richtte hij zijn eigen (!) nabestaanden
comité op. Dat comité moest onder de vlag van ‘alle slachtoffers en
nabestaanden’, de dader agenda van onvoorwaardelijke amnestie,
inclusief een top-down, mislukte nationale rouwdag, uitdragen.
Hira en zijn comité waren de gastheren van Henkeman. Hira
gebruikte de Zuid-Afrikaan als bron van geleend gezag, om zijn
omstreden comité aan een ‘leidende rol’ te helpen, in plaats van
Henkeman’s neutraliteit in het nationale conflict aan te wenden
als brugfunctie, als mogelijkheid de Zuid-Afrikaan ook met de
authentieke nabestaanden- en mensenrechtenorganisaties in gesprek te brengen. Wat was het resultaat van die zelffocus? Een
haast lege zaal!
Nationaal Monument Bastion Veere
Hira heeft als ‘begeleider’, Henkeman niet alleen afgehouden van
contact met de nabestaanden- en mensenrechtenorganisaties, ook
zijn mediaverslag van het bezoek aan ‘Fort Zeelandia’, plaats delict, was maskerend. Hij repte met geen woord over het Nationaal
Monument Bastion Veere 8 december 1982, een expressie van transitional justice. Het is niet zonder reden. Op de gedenksteen staat
niet alleen een ode aan alle vijftien slachtoffers van de moorden,
maar ook de opgave: ‘Recht en waarheid maken vrij’. Omdat voor
Hira, verzoening in Suriname gelijk staat aan identificatie met
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het dadersregime, verzwijgt hij een fundamenteel verschil tussen
het Zuid-Afrika van Mandela en het Suriname van Bouterse. De
laatste impliceert een dadersregime, de eerste de regering van de
bevrijding. Dat Mandela een waarheid- en verzoeningscommissie
zou voorstaan onder het apartheidsregime is ondenkbaar. Maar
ook leren van het post-apartheid Zuid-Afrika vraagt een kritische
geest. Zo riep Hira op het voorbeeld van de verzoeningsweg tussen
twee monumenten in Zuid Afrika, te kopiëren, zonder kritische
bespreking van het voorbeeld. In 2011 opende, de door corruptieschandalen geplaagde anc-president Jacob Zuma, de omstreden
Weg van Verzoening tussen het Freedom Park en het symbool
van witte suprematie en de apartheidsstaat, het Voortrekkers Monument. Het Voortrekkers Monument wordt particulier beheerd
en is geïllustreerd met afbeeldingen die de zwarte bevolking als
moreel inferieur neerzetten. Verschillende anti-koloniale critici
wilden het monument neerhalen. Dat het monument, inclusief
zijn verwerpelijke narratief, mocht blijven bestaan, kon als teken
van democratische tolerantie worden gezien. Maar waarom ook
morele legitimiteit aan zo een discriminatoire narratief verlenen
onder het mom van ‘verzoening’, ging veel critici te ver. Verzoening
betekent herstel van maatschappelijk vertrouwen, opdat conflicten op vreedzame wijze worden opgelost, het betekent niet het
verslappen van de kritiek op historisch onrecht en discriminatie.
Dat Hira, die zelf een eigen dekoloniale theorie – Decolonize The
Mind (dtm) – claimt, in zijn selectieve kopieerzucht kritiekloos
over deze morele upgrading van het koloniale Voortrekkers Monument heen stapte, getuigt van politiek opportunisme. Ook in
Suriname zullen kunstmatige bouwkundige constructen, de reële
intermenselijke en institutionele processen van waarheidsvinding, erkenning, rekenschap, recht, compensatie, herdenking en
verzoening, niet kunnen vervangen. Symboliek als expressie van
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reële processen kan zinvol zijn. Als substitutie van die processen,
is het niet meer dan manipulatie.
30 jaar Moiwana
Hira en zijn Comité ontzeggen met hun steun voor onvoorwaardelijke amnestie, niet alleen het mensenrecht op recht aan slachtoffers
en nabestaanden van 8 december 1982. Op 29 november is het 30
jaren geleden dat tientallen dorpelingen te Moiwana door een
militaire eenheid van Bouterse werden afgeslacht. Zonder kritische
bevraging liet Hira in ‘De Getuigenis van President Bouterse’, een
smakeloos geromantiseerde stvs tv-show, zijn ‘vriend’ Melvin
Linscheer, toenmalig Commandant van de Zuidelijke Troepen, dit
misdrijf tegen de menselijkheid, op leugenachtige wijze goedpraten.
Terwijl er het onuitgevoerd vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof
voor de Mensenrechten ligt, dat de daders van deze massamoord
moeten worden vervolgd en berecht. Transitional justice is ondenkbaar zonder rekenschap, het beoogt immers herstel van de sociale
norm van respect voor het leven en de menselijke waardigheid.
Nov e m be r 2 016
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39.
WET POLITIEK GEWELD MISKENT
MOREEL LEED
De president heeft een ontwerp gepubliceerd voor een ‘Wet houdende vaststelling van voorzieningen ten behoeve van slachtoffers
en hun nabestaanden van politiek geweld’, hierna te noemen Wet
Politiek Geweld. Onder de ontwerpwet en de Memorie van Toelichting staat de naam van Desiré D. Bouterse. De president heeft via
zijn Minister van Justitie en Politie de ontwerpwet geconcipieerd
met het dit jaar op initiatief van Sandew Hira opgerichte Comité
Slachtoffers en Nabestaanden Politiek Geweld. Dit Comité ondersteunt het regeringsbeleid van onvoorwaardelijke amnestie. De
nabestaanden bewegingen en mensenrechtenorganisaties, die zich
sinds decennia beijveren voor recht en waarheid, zijn bij het maken
van de ontwerpwet niet gehoord, laat staan betrokken. Hoewel de
indruk wordt gewekt dat het concept nog open staat voor ‘ feedback’, is met deze top-down ons-kent-ons aanpak gewaarborgd,
dat alleen de pro-straffeloosheid benadering in ‘discussie’ wordt
gebracht. Vanwaar de presidentiële angst voor en uitsluiting van de
ervaringen, opvattingen en eisen van de authentieke nabestaanden
bewegingen en mensenrechtenorganisaties?
Moreel leed miskend
Onder het mom van erkenning van het leed van de slachtoffers
en nabestaanden, verbloemt de Wet Politiek Geweld de aard en
ernst van de misdrijven die tegen honderden Surinamers, waaronder, vrouwen en kinderen, zijn begaan. Het eufemistische begrip politiek geweld maskeert niet alleen dat er sprake is geweest
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van internationale misdrijven, waaronder foltering, misdrijven
tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Het verhult ook de
asymmetrie van het geweld, zoals het vermoorden van de vijftien
ontvoerde, ongewapende mannen in Bastion Veere en het afslachten van tientallen ongewapende dorpelingen van Moiwana. Het
houdt daarmee de verantwoordelijken en de vervolgingsplicht
uit zicht. Een plicht die officieel is bevestigd door de mensenrechtencommissies van de Organisatie van Amerikaanse Staten
(oas), de Verenigde Naties en het Inter-Amerikaanse Hof voor de
Mensenrechten (Moiwana vonnis). De Wet Politiek Geweld verhult
de ernstige schendingen van de mensenrechten en het (internationaal) strafrecht. Het miskent het morele leed van slachtoffers
en nabestaanden. Slachtoffer zijn van geweld omdat je een andere
mening had dan de militaire dictatuur of van het Junglecommando
is één ding. Maar daar bovenop moeten aanzien dat de daders
zonder rekenschap te hoeven afleggen vrijuit gaan, en de hoofdverantwoordelijke voor de meeste mensenrechtenschendingen en
internationale misdrijven, tegen letter en geest van de grondwet in,
zelfs president kan worden, betekent voortzetting van moreel leed.
Van staatswege wordt closure aan slachtoffers en nabestaanden
onthouden. De rechtsstaat faalt.
Sigaar uit eigen doos
In het recente vredesakkoord van Colombia heeft de farc zich
ertoe verplicht al haar bezittingen over te dragen aan het fonds dat
haar slachtoffers en hun familie moet compenseren. Herstelbetaling (reparatie) is meer dan geld, het impliceert erkenning van
het aangerichte leed door de verantwoordelijken en de bereidheid naar die verantwoordelijkheid te handelen. Het is een van
de vormen van transitional justice (overgangsrecht), waarmee
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getracht wordt geschonden vertrouwen te herstellen, nationale
verzoening te bewerkstelligen. Doordat de Wet Politiek Geweld
volledig voorbijgaat aan het beginsel van rekenschap, laat staan
aan dat van aansprakelijkheid, vermijdt zij te motiveren waarom
uitsluitend uit publieke middelen de aangerichte schade moet
worden vergoed. Zeker in tijden van crisis en een leeggemaakte
staatskas, is zo een motivatie richting samenleving en belastingbetaler extra noodzakelijk. De president en zijn Minister van
Justitie en Politie schenden met hun Wet Politiek Geweld een
beginsel van behoorlijk bestuur: het motivatie beginsel. Zij hanteren in plaats daarvan het ‘winti wai, lanti pai’ beginsel van de
willekeur. Waarom gaan de verantwoordelijken voor de misdrijven
ook financieel vrijuit? Zij hebben, in hun arrogantie om buiten
de vreedzame, democratische wegen om, hun wil gewelddadig
op te leggen, doelbewust, ernstige schade aan de samenleving
aangericht en zich persoonlijk verrijkt. Burgers werden gefolterd
en vermoord, en door intimidatie het land uitgejaagd. Recht en
vrijheden werden vertrapt. Overheidsgebouwen, mediagebouwen,
een vakbondscentrum en woningen werden in brand geschoten.
En nu moeten niet de daders, waarvan verschillende nu tot de rijksten in de samenleving behoren, maar de samenleving, de gewone
Surinamers, waaronder de nabestaanden, volledig voor de schade
opdraaien? De president-hoofdverdachte en zijn serviele Minister
van Justitie denken met het geven van een sigaar uit eigen doos,
politiek goede sier te maken. Met hun financiële beloften zonder
cijfers, lijken zij met hun Wet Politiek Geweld, de aanhoudende
strijd van nabestaanden, mensenrechtenorganisaties en democratische krachten, tegen straffeloosheid, en voor recht en waarheid,
wind uit de zeilen te willen halen. Niet het leed van slachtoffers en
nabestaanden, maar machtsbehoud lijkt de voornaamste drijfveer.
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Leven in de leugen
De president van ‘op de vlucht neergeschoten’ wil het leven in
de leugen institutioneel verankeren, om een eind te maken aan
de niet-aflatende morele bevraging van zijn presidentschap. In
zijn Wet Politiek Geweld brengt hij ‘onderzoek en waarheidsvinding’ onder in een ‘subcommissie’ van de Minister van Justitie
en Politie. De slager keurt zijn eigen vlees! Niet alleen tracht de
president-hoofdverdachte met zijn zelfamnestiewet van 2012 en
artikel 148 manoeuvre, tegen letter en geest van de grondwet in,
het 8-decemberstrafproces te obstrueren, hij vervangt in de Wet
Politiek Geweld zonder poging tot motivatie, zijn belofte in de
zelfamnestiewet van een ‘waarheids- en verzoeningscommissie’,
door een ministeriële ‘subcommissie’. Een macht die steunt op de
leugen, is een natuurlijke vijand van het beginsel van onafhankelijk onderzoek, van hoor en wederhoor. Dat de regering van de
president-hoofdverdachte in de Wet Politiek Geweld aankondigt
de eenzijdig door haar gefabriceerde ‘waarheid’ via ‘educatieve
programma’s’ in het ‘collectieve geheugen’ te zullen opslaan, onder
meer via ‘lesprogramma’s in het onderwijs’, voorspelt ideologische
indoctrinatie op scholen, om de cultuur van straffeloosheid te
verduurzamen.
Traumaverwerking als propaganda
Met de Wet Politiek Geweld suggereert de regering slachtoffers
en nabestaanden te willen helpen met traumaverwerking. Een
regering die voortgaat met het schenden van de mensenrechten
van slachtoffers en nabestaanden, door het schenden van hun
mensenrecht op recht, is volstrekt ongeloofwaardig als aanbieder
van psychologische zorg. Zij blijkt bovendien onbekwaam als het

ParaEPcorr4.indd 140

09-07-18 14:28

141

gaat om psychotrauma en mentale veerkracht. Zo schrijft zij in
de Wet Politiek Geweld dat de slachtoffers en nabestaanden zijn
getraumatiseerd. Op welk onderzoek zij die absolute generalisatie
baseert, blijft onbenoemd. Ik ken persoonlijk verschillende nabestaanden die ondanks de ingrijpende, pijnlijke ervaringen niet
zijn getraumatiseerd. De president en zijn minister maken zich
schuldig aan kwakzalverij, want hoe kan zij zichzelf als politiek
orgaan de taak toebedelen te inventariseren welke slachtoffers en
nabestaande behoefte hebben aan professionele hulp bij psychotrauma?! Indicatiestelling is een professionele en geen politieke
aangelegenheid. Het totale gebrek aan empathie en compassie met
alle slachtoffers en nabestaanden, blijkt vooral uit het ontzeggen
van een veilige context bij vragen om hulp bij traumaverwerking.
Hoe kan van een nabestaande van slachtoffers van de militaire
dictatuur van Bouterse worden verwacht, dat zij of hij zich bij
de regering van president-hoofdverdachte Bouterse, de regering
die het recht op recht ontzegt, aanmeldt voor hulp bij traumaverwerking?! Slechts lieden die traumaverwerking misbruiken
als voorziening voor politieke propaganda, verzinnen deze voor
slachtoffers en nabestaanden vernederende en kwetsende psychosociale constructies.
Vriendjespolitiek
Om de Wet Politiek Geweld uit te voeren wil de regering Bouterse een instelling in het leven roepen. Die instelling zal worden
bemenst door leden van het Comité van zijn ‘patriot’ Sandew
Hira. Vriendjespolitiek! Hira heeft zich als uitvoerder van het
quasi-waarheidsvinding traject ‘De getuigenis van president Bouterse’, voor de president-hoofdverdachte verdienstelijk gemaakt
als pro-amnestie nabestaande en agitator tegen de beweging voor
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gerechtigheid van de 8-decembernabestaanden en mensenrechtenorganisaties. Hij heeft daarbij getracht slachtoffers van de binnenlandse oorlog op te hitsen tegen de 8-decembernabestaanden,
door de laatsten te verwijten alle aandacht te krijgen. Ook in de
Wet Politiek Geweld klinkt de echo van die walgelijke vorm van
verdeel- en heerspolitiek door. De geest van willekeur en rechtsongelijkheid geldt in de ontwerpwet niet alleen de straffeloosheid van
de daders, maar ook de non-inclusieve benadering van slachtoffers
en nabestaanden. Zeker zij die weigeren te capituleren voor de
regeringspolitiek van onvoorwaardelijke amnestie, vinden in de
Wet Politiek Geweld slechts miskenning van hun leed.
Nov e m be r 2 016
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40.
DE FOUTE KOLONEL EN
DE STIEKEME SERGEANT
Zowel Desi Bouterse als Chas Mijnals hebben onlangs ontkend dat
kolonel Hans Valk, toenmalig hoofd van de Nederlandse militaire
missie in Suriname, betrokken was bij de bloedige staatsgreep
van 25 februari 1980. Beide sergeanten maakten deel uit van de
Bond van Militair Kader (Bomika), de vakorganisatie van onderofficieren, die actie voerde voor betere arbeidsvoorwaarden
en arbeidsverhoudingen in de amper vier jaar oude Surinaamse
krijgsmacht. Beiden hebben onlangs verklaard dat de staatsgreep
geen uitvloeisel was van de vakbondsstrijd, maar door een kleine
groep militairen met een eigen agenda werd voorbereid. Van het
momentum van de vakbondsstrijd werd slechts gebruik gemaakt.
Mijnals die het idee van de staatsgreep claimde heeft verklaard dat
Bouterse met zijn idee ervan door is gegaan. Hij was van de beslissing tot en uitvoer van de staatsgreep door Bouterse buitengesloten.
Wijs geworden door tijd en vorming, Mijnals is nu advocaat en
criticus van de zelfamnestiewet van 2012, kijkt hij nu anders terug
op het putschisme. Dat vindt hij niet meer de manier om politieke
veranderingen tot stand te brengen. Bouterse viert als president
nog steeds zijn gewelddadige staatsgreep als nationale feestdag.
‘Lulkoek’
Nederlandse betrokkenheid bij de staatsgreep is een ongewenst
beeld voor een ‘revolutie’ die een anti-koloniale reputatie ambiëerde. In samenzwering met de militaire missie van de voormalige koloniale heerser de democratische grondwet van Srefidensi
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gewelddadig vertrappen, de gekozen regering omver werpen en
de algemene verkiezingen van maart 1980 onmogelijk maken, zou
inderdaad als landverraad kunnen worden geduid. Dat zou niet als
anti-kolonialisme, maar als een staaltje neokolonialisme moeten
worden gekwalificeerd. De reputatiebelangen achter de ontkenning
van de betrokkenheid van kolonel Valk bij de staatsgreep van 25
februari, zijn daarom voor de hand liggend. De twee ontkennende
belanghebbenden zijn daarom bij het beantwoorden van de vraag
naar de betrokkenheid van Valk bij de putsch van 25 februari, geen
betrouwbare bron. Zeker niet de belanghebbende die onlangs verklaarde te hebben geweten dat het verhaal dat de slachtoffers van de
decembermoorden ‘op de vlucht zijn neergeschoten’, ‘lulkoek’ was,
maar op 9 december 1982 op de televisie als Leider van de Revolutie en
bevelhebber die ‘lulkoek’, wel als waarheid verkocht aan de bevolking.
Stiekem
Wat zowel Bouterse als Mijnals niet hebben ontkend en zelfs hebben bevestigd, is dat er voorafgaand aan de staatsgreep intensief
contact was tussen Valk en de groep van putschistische onder
officieren. Mijnals gaf aan dat in die contacten Valk zich afzette
tegen de legerleiding. Voor wie bekend is met de volkenrechtelijke
mores is het glashelder dat daarmee al, Valk flink over de schreef
ging. In het geheim in vergaderingen met opstandige militairen
je negatief uitlaten over de officiële legerleiding was vanuit het gezichtspunt van respect voor de Surinaamse soevereiniteit not done.
Dat de ‘anti-koloniale’- belanghebbenden dit grensoverschrijdende
gedrag kritiekloos toegeven, voegt toe aan de aannemelijkheid van
de betrokkenheid van Valk bij de staatsgreep. Bouterse onderhield
stiekem contacten met Valk waar Mijnals en andere kompanen geen
weet van hadden. Dat is af te leiden uit een ooggetuigenis van de
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toenmalige ‘superminister’ van de militaire dictatuur, mr. André
Haakmat. Die beschreef in zijn boek De revolutie uitgegleden. Politieke herinneringen (1987) een onthullende gebeurtenis die niet lang
na de staatsgreep plaatsvond. Ter afscheid van Valk organiseerde de
Nationale Militaire Raad (!) in de ambtswoning van de Nederlandse
ambassadeur (!) een receptie, waarbij coupleider Bouterse het woord
richtte tot Valk: ‘Kolonel, nu ga ik iets onthullen wat alleen u en ik
weten. Zonder u zou de staatsgreep niet hebben plaatsgevonden!
We zullen u hiervoor altijd dankbaar zijn.’
‘Pure dynamiet’
Uit uitspraken van Jhr. Vegelin van Claerbergen, in die tijd ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Suriname, in
het televisieprogramma Andere Tijden van 19 maart 2009, kan
worden geconcludeerd dat de bekentenis van Bouterse meer was
dan geslijm. ‘Ik denk inderdaad dat Nederland absoluut niet wenste
dat van Surinaamse kant gezegd zou worden: hoor eens, deze
omwenteling is uw schuld in feite. Dat is het natuurlijk, hè? Men
wou dat niet.’ De interviewer zei daarop: ‘Terwijl dat wel zo was.’
Daarop antwoordde de oud-ambassadeur: ‘In feite, ja. Het zou
ondraaglijk zijn voor de Nederlandse gedachtegang dat een uiterst
democratisch soft land in een ander land even een democratie
gaat omverwerpen. Dat kon natuurlijk niet! Met alle narigheid die
daaruit volgde. De doden die daar het gevolg van zijn.’ In hetzelfde
programma zei majoor Koenders, landmacht inlichtingenofficier
buiten dienst, die in zijn onderzoek belastende feiten vond tegen
Valk: ‘Een land kan toch niet toegeven dat het betrokken is bij de
omverwerping van een regering in het buitenland?’ De interviewer:
‘Maar ze waren het wel?’ Koenders: ‘Ze waren het wel, althans de
verantwoordelijken ter plaatse.’ Vegelin van Claerbergen bekende
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‘doelbewust’ de rapportages over de rol van Valk richting Den
Haag te hebben afgezwakt. ‘Was dat doorgestuurd als volledige
weergave dan was het zo explosief geweest in Den Haag dat het had
geleid tot onmiddellijke terugroeping van Valk.’ De Nederlandse
ambassadeur wilde dat niet: ‘Een Nederlands militair, hoofd van
de militaire missie die daar even op zijn eigen houtje een revolutie
gaat organiseren. Dat kon natuurlijk niet, hè? Ik heb dat besproken
met de medewerkers, ik heb gezegd: dat kunnen we gewoon niet
zo doorsturen, dat is pure dynamiet.’
NDP heeft bekend
Het is een historisch feit dat de ndp op haar website* de Nota
van 5 april 2005 van Clean Files Tribunal, een mantelorganisatie
onder aanvoering van de paarse voorman Roy de Miranda, zonder commentaar – wie zwijgt stemt toe! – heeft gepubliceerd. In
die Nota werd openlijk toegegeven ‘dat zij(lees: Nederland. TP)
de toenmalige sergeant in het Surinaams Nationaal Leger, D.D.
Bouterse, in 1980 aan de macht hielp.’ Nadat ik deze onbedoelde
bekentenis van landverraad door putschist Bouterse op de ndpwebsite becommentarieerde, verdween het zonder verantwoording
van de website.
‘bedacht, gepland en begeleid’
Valk had in een interview met de gerenommeerde onderzoeksjournalisten Elma Verhey en Gerard van Westerloo in Vrij Nederland
van 25 december 1982, impliciet zijn bemoeienis met de staatsgreep
toegegeven door te verklaren dat het in verband met de veiligheid
* www.ndp.sr/internationaal-20060307.htm.
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van de Nederlanders in Suriname, noodzakelijk was de staatsgreep
‘professioneel’ te begeleiden. Op grond van het interview met Valk
en eigen onderzoeksbevindingen waren Verhey en van Westerloo
stellig in hun conclusie: ‘Met de doden van Paramaribo als (onbedoelde) afloop en met de vercubanisering van Suriname als (niet
gewenst) resultaat, is de waarheid over het begin van de periodeBouterse schrijnend: de staatsgreep die hem in Suriname aan de
macht heeft gebracht blijkt bedacht, gepland en in de uitvoering
begeleid door de Nederlandse militaire missie, indertijd verbonden
aan onze ambassade aldaar.’
Gesloten archieven
Mijnals heeft onlangs gesteld dat in de Nederlandse Suriname
dossiers, die tot 2060 als staatsgeheim gesloten zijn verklaard, het
gaat om Nederlandse betrokkenheid bij de Binnenlandse Oorlog
en niet om betrokkenheid bij de staatsgreep van 25 februari 1980.
Hoe weet Mijnals dat?! Waarom betreft het niet de Nederlandse
betrokkenheid bij 25 februari 1980? Of betrokkenheid in beide
gevallen? Bovendien, op 25 februari 1980 werden in Suriname
de democratische rechtsorde en gekozen bestuurders, die geen
bloed aan de handen hadden, omvergeworpen. In de Binnenlands
Oorlog, een oorlog tussen foute partijen, die begon vanuit een
conflict tussen de bevelhebber en zijn lijfwacht, kende Suriname
een regime waarin lieden zaten die zich hadden schuldig gemaakt
aan internationale misdrijven, waaronder misdrijven tegen de
menselijkheid. Ook na 1987 bleef de democratische rechtsorde
grotendeels illusoir doordat de nieuwe grondwet het leger een
leidende rol toebedeelde en het Nationaal Leger onder leiding
van de Slager van Bastion Veere bleef. Dat het land materieel een
democratie zonder rechtsstaat was bleek uit de telefooncoup (kerst-
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coup) van 24 december 1990, toen de gekozen regering middels
een telefoontje onder dreiging van tanks naar huis werd gestuurd
door het leger van de dictatuur. 25 februari 1980 is qua inmenging, volkenrechtelijk en moreel, een groter probleem voor Den
Haag dan de Binnenlandse Oorlog. Overigens, is het tekenend
voor de cultuur van de straffeloosheid in Suriname dat noch de
staatsgreep van 25 februari, noch de Binnenlandse Oorlog aan een
onafhankelijk en deskundig onderzoek zijn onderworpen. Maar
het is onvermijdelijk: noch de foute kolonel, noch de stiekeme
sergeant zullen aan het oog van de gezaghebbende historiografie
ontsnappen. Of zoals Francis Bacon het schreef: de waarheid is
dochter van de tijd, niet de zoon van de autoriteit.
Ja n ua r i 2 017
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41.
RECHT IMPLICEERT, ANDERS DAN WRAAK,
BARMHARTIGHEID
Estaban Kross, vicaris-generaal van het Rooms Katholieke Bisdom, heeft tijdens de gebedsdienst voor vrede en rechtvaardigheid,
vanuit zijn geloofsovertuiging, een indrukwekkende ethische
bespiegeling gehouden over de actuele uitdagingen van Suriname.
Hij koos daartoe de perspectieven – ‘oerprincipes van God’ – recht,
eerlijkheid en barmhartigheid. Zijn reflecties bleven niet zonder
conclusies die vraagstukken van nu raken. De onafhankelijke
rechtsgang moet door allen worden gerespecteerd. De financieel-
economische crisis heeft als voornaamste oorzaak, oneerlijkheid,
corruptie. De vicaris-generaal zag een ‘spanningsveld’ tussen recht
en barmhartigheid, die slechts door verzoening kan worden opgelost. Die dualistische benadering van de verhouding tussen recht
en barmhartigheid, zou onterecht de indruk kunnen wekken dat
het bij recht en barmhartigheid, om elkaar volledig uitsluitende
begrippen gaat.
Recht is geen wraak
Anders dan wraak, dat geen voor allen geldende norm respecteert,
is recht juist de codificering van de voor allen, zonder aanziens
des persoons, geldende norm. In die norm zijn in een democratische rechtsstaat, humanitaire, sociale, culturele en economische
waarden vervat. Die zijn niet allemaal zo absoluut als het recht
op leven, maar vatbaar voor verandering via het democratische
* volk, als gij de honing van de leugen likt / tot zelfs uw chromosomen er vol van zitten
wat voor winst zal er zijn / aan het eind? (Vertaling Michel Berchem)
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proces. Het punitieve (straf)aspect van het strafrecht kan voor de
oppervlakkige waarnemer lijken op wraak, maar het is wat anders.
Ten eerste is het ingegeven door barmhartigheid jegens de levens
en belangen van slachtoffers en nabestaanden. Tegelijkertijd is
het ook barmhartig jegens de belangen en levens van verdachten
en schuldigen. De beginselen van onschuldig tot het tegendeel is
bewezen, recht op een eerlijk proces en voorkomen van willekeur
bij bestraffing, zijn daar voorbeelden van. Ook hebben rechters
ruimte voor meewegen van verzachtende omstandigheden, zoals
armoede bij iemand die brood steelt. Zelfs in het strafrecht zien we
dus belangrijke elementen van het beginsel van barmhartigheid
geïncorporeerd. Krachtige representaties van barmhartigheid zien
we in het internationale humanitaire recht en de mensenrechten
verdragen. Ook binnen het recht kan dus vorm worden gegeven
aan het beginsel van barmhartigheid.
Nationale verzoening
Zeker in het geval van misdrijven tegen de menselijkheid, zoals
in het geval van de decembermisdrijven en de massaslachting in
Moiwana, staat het rechtsstatelijke proces van waarheidsvinding,
berechting, strafoplegging en ten uitvoer legging van de straf,
niet haaks op beginselen van barmhartigheid en nationale verzoening. Het herstelt juist de rechtsnorm van het recht op leven
en de menselijke waardigheid. Het bevestigt dat niemand boven
de wet staat. Op die wijze wordt fundamenteel de geschonden
persoonlijke veiligheid en het vertrouwen in staat en samenleving,
hersteld. Dat en niet minder zouden we aan de komende generaties
moeten nalaten.
F e brua r i 2 017
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42.
MADURO, BOUTERSE EN DE KINDEREN
VAN VENEZUELA
De regering Bouterse heeft, middels een verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de crisis in Venezuela, steun betuigd aan de ‘democratisch gekozen regering’ van Nicolás Maduro.
Zij deed dat door in het nationale conflict, arbitrair het ‘principe
van niet-inmenging in interne aangelegenheden’ aan te roepen,
bij het tegelijkertijd verzwijgen van de humanitaire crisis door
wanbestuur en de bloedige schendingen van de mensenrechten
en de democratische rechtsorde door het Maduro-regime. De
regering nam stelling tegen de ‘pogingen binnen de Organisatie
van Amerikaanse Staten (oas) om Venezuela te isoleren.’
Als de boodschap niet bevalt, doodt men de boodschapper.
De boodschap van 18 april
Luis Almagro, Secretaris Generaal van de oas, heeft op 18 april in
een verklaring opgeroepen het recht van het volk van Venezuela op
vreedzame demonstratie te respecteren. ‘Vreedzame demonstraties
zijn een instrument van vrede, democratie en vrijheid.’ Almagro,
Uruguayaans advocaat en voorheen minister van Buitenlandse
Zaken van de linkse regering van José ‘Pepe’ Mujica, eiste bescherming van het recht van de demonstranten om democratie en
vrijheden in Venezuela te eisen. Hij veroordeelde de regeringsactie
om wapens aan politieke aanhangers te geven, om te schieten
op demonstraties en confrontatie en conflict uit te lokken. De
Secretaris-Generaal stelde dat het bestuur in Venezuela geen legitimiteit meer heeft. De scheiding der machten bestaat niet meer.
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De rechterlijke macht is gepolitiseerd. De rechten van de Nationale
Assemblee worden geschonden. De regering onthoudt de bevolking
het kiesrecht, zoals in 2016 hun recht op het referendum over al
dan niet voortzetting van dit presidentschap. De mensenrechten
worden ernstig geschonden. De macht maakt zich schuldig aan
politieke vervolging, foltering en moord. Het land kent vele honderden politieke gevangenen. De rechten van politieke partijen
worden geschonden, evenals de vrije meningsuiting en persvrijheid.
Er is geen bestuurlijke transparantie en de ‘onverantwoordelijkheid
van het openbaar bestuur heeft zorggedragen voor de ernstigste
humanitaire crisis in de geschiedenis van het land’. Almagro eiste
als Secretaris-Generaal van de OAS, op 18 april, respect voor de
mensenrechten en politieke vrijheid, herstel van de democratische
rechtsstaat en toegang voor internationale humanitaire hulp aan
het noodlijdende Venezolaanse volk.
Onderdrukking en dialoog?
Immoreel en politiek vooringenomen, de bloedige onderdrukking van de democratische beweging in Venezuela verhullend,
herhaalde de regering Bouterse de holle ‘dialoog’ frase van Maduro. Maar gewelddadige onderdrukking en dialoog gaan niet
samen. Dialoog vereist begrip, geen bedrog. Zonder respect van
de regering voor de psychische en fysieke integriteit van haar burgers, zonder respect voor de vrije meningsuiting en participatief
burgerschap, is dialoog een farce, slechts een synoniem voor het
neutraliseren van het democratische protest.
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Simancas’ inmenging
Bezien vanuit het perspectief van de democratische oppositie in
Venezuela, zou de partijdige houding van de regering Bouterse,
kunnen worden gezien als inmenging in interne aangelegenheden,
ten faveure van de gedelegitimeerde regering van Maduro. Zeker
als de Venezolaanse democraten zich het solidariteitsbezoek van
Dino Bouterse, zoon en afgezant van president Bouterse, aan de
verkiezingscampagne van Maduro, herinneren. President Bouterse
stond in het krijt bij de Chavistas. De steun van het bewind van
Chávez en Maduro aan de electorale campagne van Bouterse en
zijn ndp is publiek geheim. Op de bijeenkomst van Zuid-amerikaanse staatshoofden in Trinidad, in 2010, sprak president Venetiaan de toenmalige Venezolaanse president Chávez aan, over de
inmenging van zijn ambassadeur Francisco Simancas in de interne
aangelegenheden van Suriname. Simancas leek meer dan met de
Surinaamse regering, betrekkingen te onderhouden met Bouterse
en zijn NDP. Korte tijd na de Surinaamse kritiek, riep Chávez zijn
ambassadeur tijdelijk terug en stuurde hij een topdelegatie naar
Suriname om het geschonden vertrouwen te herstellen.
Grootscheepse drugshandel
De gezant van de presidentiële solidariteit met Maduro, Bouterse jr,
werd ondanks een strafrechtelijke veroordeling voor diefstal van
wapens van de staat, door de pappa-president, met publiekelijke
lofuitingen, benoemd in de Counter Terrorism Unit (ctu), een
politiek gemotiveerde gewapende eenheid zonder wettelijke grondslag. Het feest der nepotisme was echter een kort leven beschoren.
Bouterse jr. werd in de Verenigde Staten, na een schuldbekentenis,
tot 16 jaren gevangenisstraf veroordeeld voor cocaïnesmokkel. De
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appel viel niet ver van de boom. De veroordeling van Dino Bouterse markeerde, naast het historisch verheerlijken van militaire
staatsgreperij en praktiseren van falend autoritair bestuur, een
van de karakteristieke overeenkomsten tussen de regimes van
Maduro en Bouterse. Beiden kennen hooggeplaatste bestuurders
die veroordeeld zijn voor of geassocieerd worden met grootschalige drugshandel en andere vormen van georganiseerde criminaliteit. In februari kondigde de Amerikaanse regering sancties
af tegen Maduro’s vice-president Tareck Al Aissami, vanwege
diens ‘sleutelrol in de internationale drugshandel.’ Al Aissami
zou verantwoordelijk zijn voor grootscheepse cocaïnetransporten
naar Mexico en de Verenigde Staten. Maduro’s initiële verkiezen
van het presidentiële gesternte van Donald Trump boven dat van
Barack Obama, was een illusie gebleken. De 500.000 Amerikaanse
dollars die Citgo Petroleum, gelieerd aan het staatsoliebedrijf
Petróleos de Venezuela (pdvsa), aan het inaugurele feest van de
rechtse etnopopulist Trump schonk, hadden beter besteed kunnen worden aan het kopen van medicijnen voor de kinderen van
Venezuela, die nu sterven aan epidemische malaria door gebrek
aan antimalaria middelen.
A pr i l 2 017
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43.
‘DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE’
IS GECRASHT
Historiografie (geschiedschrijving) geeft, als een discipline van de
maatschappij wetenschappen, met feiten als bouwstenen, vorm aan
de collectieve herinnering. Collectief geheugen is onmisbaar voor
een nationale identiteit en daarbij horend rechtsgevoel. Wat we goed
of fout vinden wordt in belangrijke mate bepaald door de betekenissen, ontleend aan de nationale ervaringen. Tegenover de historiografie staat het historisch revisionisme, of negationisme, de quasiwetenschappelijke pogingen historische misdrijven te ontkennen of
te bagatelliseren. ‘Feiten’ vormen van die quasi-geschiedschrijving
niet de bouwstenen, maar rookgordijnen voor ideologische manipulatie en narratieve misleiding. Marx schreef dat de heersende
ideologie die van de heersende klasse is. De leidende partij van de
zittende politieke klasse in Suriname, de Nationaal Democratische
Partij (ndp) van de hoofdverdachte in het 8-decemberstrafproces,
Desi Bouterse, heeft door een valse voorstelling van de staat van
de overheidsfinanciën en misbruik makend van staatsmiddelen,
de absolute macht in de Nationale Assemblee veroverd. Bij het
ernstige tekort aan integriteit van het openbaar bestuur, impliceert
dit feitelijk het bestaan van een 1-partij-staat. Macht corrumpeert,
absolute macht corrumpeert absoluut. Echter, hoewel de NDP op
genoemde wijze een grote minderheid van het electoraat voor zich
heeft weten te winnen, bleef zij in de ogen van de democratische
mensen en staten, moreel besmet door de historische misdrijven
van de militaire dictatuur, haar erflater. Een morele besmetting die
wordt onderhouden door de voortzetting van de schending van de
mensenrechten van slachtoffers en nabestaanden, door de cultuur
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van de straffeloosheid. In een poging haar absolute macht in te zetten voor het oppoetsen van haar moreel blazoen en het isoleren van
haar critici en de nabestaandenbeweging voor gerechtigheid, heeft
de zittende macht ingezet op negationistische projecten, waarbij
zij haar narratief als nationale geschiedenis wil opdringen en elke
rechtsvervolging van de historische misdrijven wil voorkomen
of beëindigen. Nu zijn twee negationistische projecten in uitvoer,
het slachtoffer-monumenten project van Henk Herrenberg en ‘De
Getuigenis van President Bouterse’ (met hoofdletters!) van Sandew
Hira. In de Ware Tijd (2-4-2016) besprak ik het eerste. Dit essay staat
stil bij het tweede project.
Onvoorwaardelijke capitulatie
Omdat het 8-decemberstrafproces het enige lopende proces is tegen misdrijven van de dictatuur staat zij symbool voor de strijd
om gerechtigheid en vormt zij het strategische doelwit van het
project ‘De Getuigenis van President Bouterse’. De trekker van dit
pro-straffeloosheid project is een jongere broer van mensenrechten
advocaat John Baboeram, een van de vijftien slachtoffers van de
decembermoorden. Door veel nabestaanden van 8 december wordt
hij – door Bouterse complimenteus ‘patriot’ genoemd – als verrader
van de mensenrechten en nagedachtenis van de slachtoffers, gezien.
In zijn rol als propagandist van de straffeloosheid in Suriname,
lijkt zijn nabestaandenschap in zijn perceptie instrumenteel, niet
existentieel. Zijn politieke verwantschap met de verantwoordelijke
voor de moord op zijn broer en andere slachtoffers, geeft hij moreel
de prioriteit. ‘Bouterse is anti-kolonialist. Ik ben anti-kolonialist.
Is dat ideologische verwantschap? Ja. Is dat erg? Nee!’ (Starnieuws,
3-8-2015). Zijn ‘Decolonizing the mind’ campagne voor stopzetting
van het 8-decemberstrafproces, stelt ideologische belangen boven
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het mensenrecht van slachtoffers, nabestaanden en verdachten, op
een eerlijk proces. Dat recht is gesanctioneerd in de internationale
mensenrechtenverdragen, die door Suriname zijn geratificeerd. Hira
is ideoloog van de willekeur. Dat bleek ook weer in zijn artikel over
racisme in de Verenigde Staten: ‘De zwarte bevolking van Amerika
heeft het systeem van apartheid ten val weten te brengen, omdat zij
geen compromis wilde sluiten op het gebied van mensenrechten.’
(Starnieuws, 4-3-2016). Ver van zijn bed stoere taal, in eigen land,
voor slachtoffers en nabestaanden van ernstige mensenrechten
schendingen, is zijn boodschap zelfs geen compromis, maar onvoorwaardelijke capitulatie!
Surrogaat voor waarheidscommissie
De ‘Getuigenis van President Bouterse’ leek te beginnen met een sentimenteel aangezette mediabriefwisseling tussen ‘president’ Bouterse
en ‘nabestaande’ Hira. Het was een valse start. De briefwisseling was
misleidend, omdat de briefschrijvers het hadden doen voorkomen
alsof ze voor het eerst met elkaar in contact kwamen, terwijl de briefwisseling onderdeel was van een maanden daarvoor bekokstoofde
media-operatie. Na ontmaskering van die emotionele manipulatie,
moest Hira het verband tussen voorgeschiedenis en briefwisseling
toegeven. Aan de wieg van de collaboratie van Hira met Bouterse,
stond Linscheer – ‘Melvin’- directeur Nationale Veiligheid van het
Kabinet van de President en als toenmalig commandant van de
Zuidelijke Troepen in de media vaak genoemd in relatie tot ernstige schendingen van de mensenrechten tijdens de Binnenlandse
Oorlog. Hira rapporteerde over het resultaat van zijn overleg met
Linscheer, nadat deze voeling met de president had gehouden: ‘Het
maatschappelijk draagvlak voor een waarheidscommissie was niet
te vinden.’ (Starnieuws, 3-8-2015). Hira had een substituut voor een
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waarheidscommissie bedacht en Linscheer had daarin een rol: ‘Hij
zou als vertrouwenspersoon van Bouterse een cruciale rol spelen. Hij
nodigde me thuis uit voor een etentje met zijn vrouw. We leerden
elkaar beter kennen in gesprekken over van alles en nog wat. Aan
het eind van de avond stelde ik hem de vraag of Bouterse volgens
hem iets zou zien in mijn voorstel om een getuigenis af te leggen.
Hij schatte de kans hoog in.’ (Starnieuws 3-8-2015). De gedachte
voor ‘De Getuigenis van President Bouterse’ als surrogaat voor een
waarheidscommissie, de laatste notabene in de zelfamnestiewet van
2012 aangekondigd, was geboren. In Hira’s brief (Starnieuws, 20-7-15)
aan ‘president Bouterse’ was die pretentie onmiskenbaar: ‘De waarheid maakt ons vrij. Het stelt ons in staat om tegen elkaar te zeggen:
ook al zijn we het niet met elkaar eens over hoe we het verleden
beoordelen, het feit dat dit verleden niet bedekt wordt, is voldoende
om tegen elkaar te zeggen: laten we deze zwarte bladzijde in onze
geschiedenis omslaan en samen bouwen aan een nieuwe toekomst
voor onze gemeenschappen in en buiten Suriname.’ In zijn antwoord
(Starnieuws, 25-7-2015) bleek de president op één lijn: ‘Bij deze wil ik
u zeggen dat ik uw voorstel accepteer om door waarheidsvinding
deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis om te slaan.’ Hira werd
tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika, in een poging geleend gezag
te genereren voor zijn project, geconfronteerd met de verbazing
van zijn gehoor over zijn surrogaat voor een waarheidscommissie:
‘Die vonden het een opmerkelijk verschijnsel dat nergens anders ter
wereld is vertoond: een president die een getuigenis wil afleggen tegenover een nabestaande zonder de infrastructuur van een officiële
waarheidscommissie.’ (Starnieuws, 5-10-2015). Die president vond
dat natuurlijk aantrekkelijk omdat hij zo de regie in eigen handen
hield en geen kritische bevraging hoefde te ondergaan.
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De ‘lulkoek’ van Brokobaka
Een proces van waarheidsvinding noemen naar slechts één ‘getuige’
en bovendien die ‘getuige’ kritiekloos in staat stellen de statuur
van het presidentschap te misbruiken voor zijn zelf verschonende
verhaal, dat exclusief door de staatstelevisie mag worden vastgelegd,
spreekt boekdelen over de partijdigheid en gecorrumpeerdheid van
het project. Het hoeft niet te verbazen: wie betaalt, die bepaalt. Met
uren zendtijd van de staatsmedia en logistieke, organisatorische en
culinaire staatsfinanciering ‘in natura’, werd en wordt ‘De Getuigenis van President Bouterse’ gesponsord door de regering van de
8-decemberhoofdverdachte. Het is propaganda voor straffeloosheid
en verzoening met de macht van de hoofdverdachte, onder het mom
van ‘waarheid en nationale verzoening’. In zijn ‘getuigenis’ te Brokobaka, zijn buitenverblijf, trachtte Bouterse het 8-decemberleugenverhaal van ‘op de vlucht neergeschoten’ – ‘lulkoek’ in zijn woorden
– in de schoenen van zijn overleden kameraad Paul Bhagwandas te
schuiven. Hij zou dan ook het Openbaar Ministerie de opdracht hebben gegeven een onderzoek in te stellen. Maar wat hij verzweeg en
waar Hira hem dienstbaar niet mee confronteerde, was dat Bouterse
op 9 december 1982 op de televisie die ‘lulkoek’ als waarheid aan de
Surinaamse bevolking had voorgehouden. Deze zelfontmaskering,
het intolerante querulantisme van de zelfbenoemde verzoener en
de verdeel- en heerspolitiek tegen de nabestaanden met inzet van
de jaloezie-van-het-leed, ondermijnden iedere morele geloofwaardigheid. ‘De Getuigenis van President Bouterse’, is gecrasht. Zowel
Hira als Bouterse hebben inmiddels, pogend de crash te verhullen,
lippendienst aan een waarheidscommissie bewezen. Einde surrogaat.
De ‘zwarte bladzijde’ is niet omgeslagen.
A pr i l 2 017
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44.
18 APRIL: DAG VAN ONVERDRAAGZAAMHEID
Op tweede Paasdag kondigt de woordvoerder van president Bouterse, onder aanroeping van de vrede Gods, te beginnen op 18 april,
een traject van dialoog met de vakbeweging en maatschappelijke
groepen, aan. Op 18 april stuurt de regering Bouterse een zwaar
bewapende Mobiele Eenheid op vreedzaam demonstrerende Surinamers. Actie- en vakbondsleiders, waaronder Curtis Hofwijks,
Ryan Boerleider en Wilgo Valies, worden op gewelddadige wijze
gearresteerd (lees ontvoerd, omdat elke redelijke rechtsgrond
ontbreekt) en bij de afdeling ‘Kapitale Delicten’ (!) gevangen gehouden. De zoete woorden over dialoog zijn demagogie gebleken.
Rechteloos geweld blijkt weer het ware gezicht van machthebber
Bouterse. Het is een misdrijf het staatsapparaat te misbruiken om
grondrechten, als het recht op vergadering, vreedzame demonstratie en vrije meningsuiting, onder de voet te lopen. Het is een
nationaal schandaal om eerst door wanbeleid en ongebreidelde
corruptie de gewone mensen dramatisch te verarmen, om vervolgens hun vreedzaam protest op barbaarse wijze tegemoet te
treden. De regering Bouterse heeft 18 april gedoopt tot Dag van
Onverdraagzaamheid. Van de geschiedenis is niets geleerd.
A pr i l 2 017
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45.
GOEDE OPPOSITIE
De politiek en bestuurskunde kennen het begrip goed bestuur
(‘good governance’). Het staat voor een openbaar bestuur dat zich
kenmerkt door integriteit, transparantie en doelmatigheid. Goed
bestuur is onmisbaar voor een goed functioneren van rechtstaat
en samenleving. In een democratie spelen naast het bestuur ook
zijn critici, de oppositie in en buiten het parlement, een onmisbare,
controlerende rol. Zoals het openbaar bestuur, ethisch en professioneel kan worden gekwalificeerd, zou dat ook voor de oppositie
moeten kunnen geschieden.
Goede oppositie
De notie van goede oppositie kwam in mij op na observatie van
de verantwoordelijke en beheerste houding van de democratische
vakbeweging en gezamenlijke oppositie, na inperking van hun
recht op vreedzame demonstratie in respectievelijk Nieuw Nickerie
en Paramaribo. De artificiële redenen van de paarse districtscommissaris en het paarse Kabinet van de President, om de vreedzame
demonstraties tegen verarming en repressie onmogelijk te maken
of te belemmeren, waren zo ongeloofwaardig, dat bij inschatting
van hun ware intentie de optie van provocatie niet mag worden
weggelaten. Provocatie is uitlokking van grensoverschrijdend
handelen, door het induceren van boosheid en gekwetste gevoelens
door onrechtvaardige behandeling. Vanuit dit perspectief zouden
vakbeweging en oppositie worden verleid om tegen verbod en
belemmeringen in te gaan. Het zonder vergunning toch demonstreren zou dan aanleiding kunnen zijn voor een tweede 18 april
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of nog erger. Het is bewonderenswaardig hoe de oppositionele
vakbeweging, maatschappelijke groepen en politieke oppositie,
ondanks de schrijnende armoede, straffeloze corruptie en bestuurlijke intolerantie, het vreedzame karakter van het gerechtvaardigde
protest hebben weten te waarborgen. Het grote voordeel van deze
weg van beschaving en verantwoordelijkheid, boven bijvoorbeeld
staatsgreperij, is het voorkomen van slachtoffers en onnodige vijandschap. Daardoor zijn voor na de democratische transformatie,
optimale voorwaarden voor nationale wederopbouw, geschapen.
Er is geen ‘nationale verzoening’ nodig, want er heeft geen bloed
gevloeid. Er heeft een politieke transformatie zich voltrokken, bij
het tegelijkertijd respecteren van de fysieke en psychische integriteit van allen, ook van de tegenstander. Een oppositie die ondanks
de scherpe sociaal-economische en politieke tegenstellingen en
daarbij horende emoties, deze mate van verantwoordelijkheid en
zelfbeheersing weet te bewaren, zou zeker in aanmerking komen
voor de kwalificatie: goede oppositie.
M e i 2 017
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46.
PRESIDENT KAN VECHTEN, NIET BESTUREN
President Bouterse heeft de massale demonstraties tegen verarming en verhoging van belasting op brandstof, bestempeld als een
‘vuile aanval van buiten’. Hij deed dat op een kadervergadering
van zijn ndp, zonder poging tot bewijsvoering. De vergadering
was besloten en mocht niet worden bezocht door journalisten.
Mogelijk dat de paarse militanten, verblind door partijsectarisme,
niet door hadden dat de cocktail van manipulatie, slechts voor
interne consumptie was bedoeld. Buiten ocer gelooft niemand
de theatrale praatjes van de president meer! De paarse president
had, door zich van kritische journalistieke bevraging te bevrijden,
zijn partijkader afgeschermd. Hij had een intieme ‘wij versus hen’
geschapen. Gecombineerd met het gelijk stellen van de maatschappelijke kritiek op zijn beleid met buitenlandse inmenging, had de
president een moreel onveilig klimaat voor zijn kader geschapen.
Wie kritische vragen zou durven stellen, liep het risico ook het
stigma van handlanger van het buitenland, op te lopen. Deze
context van morele intimidatie ligt binnen de ndp, altijd in de
schaduw van fysieke intimidatie. Immers, aan de reputatie van
Baas kleven onvergetelijk de skreki tori’s van georganiseerde criminaliteit en misdrijven tegen de menselijkheid.
Behoefte aan vijandbeeld
In-groep (in-group) en uit-groep (out-group) zijn belangrijke begrippen in de sociologie en sociale psychologie. Een in-groep is
een sociale groep met wie een persoon zich identificeert. Met de
uit-groep daarentegen vindt juist geen identificatie plaats. Er lijken
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evolutionair-biologische processen te bestaan die dit verschijnsel
faciliteren. Zo zou oxytocine, het zogeheten knuffelhormoon,
connectie en altruïsme binnen de in-groep bevorderen. Jegens de
uit-groep kan het echter agressiviteit in de hand werken, vooral
als de uit-groep als bedreigend wordt ervaren. In deze wereld
van nationale staten met soevereiniteit, is het framen van mensen
als nationaal (in-groep) of van ‘buiten’ (uit-groep), een favoriete
redenering van machthebbers om de laatsten minder rechten toe
te dichten. Oorlog, slavernij en andere mensenrechten schendingen, zijn niet denkbaar zonder de slachtoffers als leden van een
minder geachte uit-groep voor te stellen. Het zonder vorm van
proces, martelen en doodschieten van de vijftien critici van de
militaire dictatuur, op 8 december 1982, was vooraf gegaan door
een lastercampagne. Zij werden daarin voorgesteld als leden van
een levensgevaarlijke uit-groep, als coupplegers van het buitenland
(CIA, Nederland). Wreedheid heeft behoefte aan een vijandbeeld.
Geen repressie, goed bestuur
Mensen kunnen zichzelf ontstijgen, we hebben bewustzijn en
geweten. Ook Suriname kent zijn morele momenten, waarin inclusiviteit het won van het in- en uit-groep denken. Stephen Porges,
Amerikaans psychiatrie professor, wees op het belang van veiligheid en vertrouwen, voor ons ‘systeem van sociale betrokkenheid’.
Hij duidde daarmee de open, creatieve en verbindende instelling
van ons brein en zenuwstelsel. Als ons systeem van sociale betrokkenheid actief is, hebben wij niet de tunnelvisie van stress door
dreiging, maar het meervoudig perspectief van de wijsheid. Een
president-van-allen, die op inclusieve wijze de samenleving zou
willen mobiliseren en verenigen om de nationale crisis te lijf te
gaan, zou een veilig en vertrouwenwekkend klimaat, bevorderen.
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Hij zou zijn bevolking niet in in- en uit-groepen verdelen, maar de
gemeenschappelijkheid als Surinamers en mensen, benadrukken.
Hij zou tegenspraak als signaal van betrokkenheid, verwelkomen.
Hij zou niet partijloyaliteit, maar professionaliteit en productiviteit,
centraal stellen. Hij zou op protestdemonstraties van zijn landgenoten niet reageren met vechten, niet met brute repressie zoals
op 18 april, maar met goed bestuur. De geschiedenis en actuele
feiten leren dat president Bouterse de integriteit, capaciteit en
competenties, nodig voor inclusief, verantwoordelijk en effectief
bestuur, mist.
M e i 2 017
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47.
DE SCHANDE VAN SURINAME
Melvin Linscheer, de gevreesde veiligheidsman van Desi Bouterse,
heeft verklaard dat tijdens de Binnenlandse Oorlog, vanuit leger
en inlichtingendiensten, onwettig gewapende groepen zijn opgericht. Dat is te lezen in het boek De getuigenis van president Desi
Bouterse (2017) van Sandew Hira.
‘Je had nu de onmogelijke situatie dat het leger was verboden
om op te treden tegen jc (Junglecommando. TP) maar vanuit
de binnenlandbevolking die aangevallen werd door jc werd er
bescherming gevraagd aan het leger. Toen hebben we vanuit de
inlichtingendiensten en het leger besloten om zonder toestemming van de regering de dorpen te bewapenen en te trainen. Zo
ontstonden verschillende groepen zoals Tucajanas, Angrula (moet
zijn Angula. TP), Kofimakka en Mandela (p. 112).’
Gezien De getuigenis van president Desi Bouterse (2016) bovenal
een boek van ideologische cover up van politiek gemotiveerde criminaliteit is, werd Linscheer niet geconfronteerd met het criminele
karakter van het stichten van onwettig gewapende groepen, die
ernstige schendingen van de mensenrechten zouden plegen. Onder
de nieuwe grondwet van 1987 had het Front voor Democratie en
Ontwikkeling, in de eerste algemene verkiezingen na de militaire
dictatuur, de partij van Bouterse overweldigend verslagen. Echter,
het zogeheten machtsvraagstuk was maar half opgelost. De voormalige dictator bleef legerbaas en misbruikte het Nationaal Leger,
tegen de democratische regering Shankar-Arron. Het effect van de
geüniformeerde intimidatie bleek onder meer uit het zwijgen van de
regering over de straffeloosheid van de decembermoorden, de slachting te Moiwana en andere ernstige mensenrechten schendingen.
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Grondwet
De illegale pro-Bouterse gewapende groepen vochten niet alleen
tegen het Junglecommando, zij onttrokken ook delen van het
grondgebied van Suriname aan het wettig gezag. De bezetting van
grondgebied impliceerde, evenals in het geval van het Junglecommando, een aanslag op de nationale soevereiniteit en territoriale
integriteit van de republiek Suriname. Dat zonder toestemming
van de regering en in strijd met de constitutionele rol van het
Nationaal Leger – de verdediging van de soevereiniteit en territoriale integriteit – de legerleiding illegaal gewapende groepen
instigeerde, markeerde een flagrante schending van de grondwet.
Dat de Binnenlandse Oorlog meer draaide om cocaïne en private
zakelijke belangen, dan om politiek-maatschappelijke noties als
democratie en emancipatie, stond niet los van de illegale, gewapende occupatie van Surinaams grondgebied.
Actuele implicaties
Binnen de actuele protestbeweging tegen de verarming, straffeloze
corruptie en schending van het recht op vreedzame demonstratie, woedt een strategische discussie. Terwijl de parlementaire
oppositie en democratische vakbeweging, tactisch, opteren voor
ombuiging van beleid door de zittende regering, eisen de buitenparlementaire actiegroepen als het Burgercollectief en We zijn
moe(dig)met hun leuze ‘Weg met Bouta!’, onmiddellijk aftreden
van de regering. De ombuigers hebben oog voor het staatsrechtelijk
gegeven dat de regering nog op een meerderheid in de Nationale
Assemblee, kan rekenen. Een focus op beleid zou bovendien de
beweging van paarse kiezers richting de oppositie kunnen vergemakkelijken. De aftreders vinden het illusoire van een corrupte
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regering, beleidsombuiging te verwachten. Zij gaan ervan uit dat
de huidige verhoudingen in het parlement niet meer representatief
zijn voor de reële politieke verhoudingen in de samenleving. Vorig
jaar bleek uit representatief onderzoek in Paramaribo, amper 16 %
van de respondenten van mening te zijn, dat president Bouterse
het goed deed.
In 2010, lang voor genoemde strategische discussies, hadden
mensenrechtenorganisaties geprotesteerd tegen het aantreden
van Bouterse als president. Wie in strijd met de grondwet heeft
gehandeld, mag volgens de grondwet geen president geworden.
Het constitutioneel artikel waarin die norm staat geformuleerd,
beoogt waarborging van integriteit en moreel gezag van het presidentschap. Hoewel de procedures om het betreffende grondwetsartikel handen en voeten te geven nog niet bestonden en bestaan,
zou naar de geest van de grondwet, geen fatsoenlijke partij of
persoon instemmen met een president die ook maar de schijn
tegen zich heeft. Bouterse is verantwoordelijk voor meervoudige
staatsgreperij, inclusief een coup (1990) onder de nieuwe grondwet
en ernstige schendingen van de grondrechten zoals in de grondwet
gewaarborgd. De bekentenis van Linscheer heeft het gelijk van
de Surinaamse mensenrechtenorganisaties, nog eens bevestigd.
Het presidentschap van Bouterse is moreel onhoudbaar. Het is
de schande van Suriname.
J u n i 2 017
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48.
PRESIDENT CONTRA ASIEL
De zestien Cubaanse asielzoekers in Paramaribo zullen worden
teruggestuurd naar Cuba. Dat heeft president Bouterse in de Nationale Assemblee verklaard (Starnieuws, 21-06-2017). De Cubanen,
al vele maanden in Suriname, hadden met een demonstratie voor
het Rode Kruis gebouw, publieke aandacht gevraagd voor hun
schrijnende en uitzichtloze situatie. Zij voelden zich geïntimideerd
door de Cubaanse staat en vroegen om politiek asiel in Suriname.
Zij vroegen aan Suriname hen, als vluchtelingen, bescherming en
verblijf te bieden. In de Nationale Assemblee liet de president hen
geen hoop: ‘Cuba is een bevriende natie. Wij gaan geen politiek
asiel verlenen aan mensen die denken hier spelletjes te komen
spelen.’
Solidair met vluchtelingen
Het Vluchtelingen Agentschap van de Verenigde Naties becijfert dat er internationaal ongeveer 65,5 miljoen ontheemden zijn,
waarvan 22,5 miljoen vluchtelingen. Vluchtelingen hebben hun
land verlaten vanwege oorlogsgeweld en dreigingen als politieke
vervolging. In de jaren tachtig, onder de militaire dictatuur van
bevelhebber Bouterse, kende ook Suriname vluchtelingen. De
vluchtelingen in vredestijd, vooral kort na de decembermoorden,
kregen vooral in Nederland, politiek asiel. Tijdens de Binnenlandse Oorlog, vonden veel vluchtelingen vooral in Frans Guyana,
bescherming. De existentiële ervaringen met de fenomenen van
ontheemding en vluchtelingschap, zijn een belangrijke bron van
solidariteit van democratische Surinamers met ontheemden en
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vluchtelingen. De Stichting 8 december 1982 heeft het anti-asiel
besluit van de president ‘voorbarig’ genoemd en gewezen op de
rechten van vluchtelingen. Suriname is partij bij het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen (1951) en het Protocol betreffende de Status van Vluchtelingen (1967).
Refoulement
Het zonder enige vorm van onderzoek, laat staan het recht op
een eerlijk proces, terugsturen van asielaanvragers naar het land,
waar ze zich bedreigd voelen, is een ernstige schending van het
internationaal humanitair recht. Het is een van de grofste vormen van refoulement (terugsturen) dat door artikel 33 lid 1 van
het Verdrag (Protocol) betreffende de Status van Vluchtelingen,
wordt verboden. Het quasi-legalistisch vaststellen van de ‘juridische status’ van de Cubaanse asielzoekers, om vast te stellen of ze
zich illegaal in Suriname bevinden, is een open deur van symbool
politiek, om de schijn van rechtsstatelijkheid op te houden. Het
diskwalificeren van de Cubaanse asielzoekers, waaronder vier
kinderen – die geen weerwoord hebben in de Nationale Assemblee – als mensen die ‘spelletjes’ spelen, is een schoolvoorbeeld van
de stijl van de onmenselijkheid. De flagrante schending van het
internationaal vluchtelingenverdrag door de president, impliceert
ook een schending van de grondwet van de republiek Suriname. In
artikel 7, lid 2 wordt immers de ‘bevordering van de ontwikkeling
van de internationale rechtsorde’ opgedragen.
Dictatuur
De asielzoeker heeft het recht dat zijn aanvraag individueel, in
lijn met de internationale en nationale rechtswaarborgen, wordt
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onderzocht en beoordeeld, waarbij ook een onafhankelijke rechtsgang past binnen de standaard van de mensenrechten. In het
geval van Cuba is de kans op repressaille na refoulement zeer
reëel. Het Freedom House, een onafhankelijke organisatie die
vrijheid en democratie in de wereld monitort, deelt ook in haar
World Report van 2017, Cuba in, bij de statencategorie ‘not free’.
Cuba is een dictatuur, een 1-partijstaat zonder vrije meningsuiting,
persvrijheid, vrije verkiezingen en een onafhankelijke rechterlijke
macht. Human Rights Watch en Amnesty International, maken
melding van tientallen politieke gevangenen. Human Rights Watch
meldt in haar rapport van 2017, het systematisch vervolgen van
mensenrechtenactivisten en burgers die in het openbaar kritiek
uiten. Er is sprake van stelselmatige intimidatie, willekeurige gevangenneming en mishandeling. De aan de dictatuur verbonden
Brigades de Respuesta Rápido, pesten, intimideren en gebruiken
geweld tegen mensenrechtenactivisten en hun families, zoals tegen
de Damas de Blanco (vrouwen in het wit), de moeders en vrouwen
van politieke gevangenen.
‘Het grote verraad’
Afgezien van het feit, dat een president die de Surinaamse grondwet en het internationaal humanitair recht zou respecteren, ook
in het geval dat een asielzoeker uit een bevriend land komt, zijn
of haar rechten zou respecteren, speelt kennelijk in relatie tot
de Cubaanse regering een ander aspect. De president koos voor
een pontificale mededeling van zijn anti-asiel besluit in de openbare vergadering van het hoogste orgaan van staat. Moest deze
gratuite ‘solidaridad’ ten koste van de meest kwetsbaren, ook in
Havanna worden gehoord? Een motivatie voor theatraal loyalisme
is denkbaar. Een regering met een van massamoord verdachte,
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drugsveroordeelde aan het hoofd, bevindt zich internationaal, in
een moreel isolement. Cuba behoort tot de op één hand te tellen
autoritair populistische staten, waar de regering Bouterse enige
steun van kan verwachten. Bouterse staat bovendien historisch in
het krijt bij Cuba. In het boek Wraak der wijsheid (1998) beschreef
ik die morele schuld alsvolgt:
‘Na de Amerikaanse inval in chaotisch “revolutionair” Grenada
en de boze blik van een Braziliaanse generaal, die ongevraagd in
Paramaribo op bezoek kwam, wees de opportunist Bouterse zijn
Cubaanse “kameraden” in 1983 de deur. Brazilië, zelf ook chronisch lijdend onder de politieke ambities van het leger, wilde geen
Cubaanse communistische invloed op het grondgebied van zijn
kleine noorderbuur. Bouterse stelde zijn capitulatie voor als een
overwinning. “Brazilië steunt de revolutie,” riep zijn regering in de
gelijkgeschakelde pers. “Het grote verraad,” brieste de Cubaanse
ambassadeur die halsoverkop zijn koffers moest pakken.’
De frustratie van ambassadeur Osvaldo Cardenas was invoelbaar. Hij was ook direct na 8 december 1982 loyaal gebleven aan de
militaire dictatuur in Suriname, en dat, ondanks zijn persoonlijke
evaluatie van de rol van bevelhebber Bouterse in de decembermoorden: ‘This man is a goddamned butcher.’*
J u n i 2 017

* Harmen Boerboom en Joost Oranje. De 8-decembermoorden. Slagschaduw over Suriname. 1992.
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49.
Bij de strafeis
Hoofdverdachte Desi Bouterse is volgens de aanklager in het 8decemberstrafproces, ‘medepleger’ van de decembermoorden. De
strafeis van auditeur militair Roy Elgin, luidt 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Anders dan Bouterse heeft beweerd, was
hij tijdens de decembermoorden wel in het Fort Zeelandia. Echter,
niet hij maar de nu overleden, aan Bevelhebber Bouterse ondergeschikte commandant, Paul Bhagwandas, zou volgens de aanklager
de grootste boosdoener, zijn geweest. In Elgins woorden, de ‘beul’.
Het feit van een strafeis markeert een historische overwinning in
de decennia oude strijd voor gerechtigheid, van nabestaanden en
mensenrechtenactivisten. Het is een enorme opkikker voor de idee
van de rechtsstaat in Suriname. Het demonstreert de Surinaamse
courage civil. Want de drugsveroordeelde, hoofdverdachte, is
president van de republiek en opperbevelhebber van het leger.
Hij heeft in 2012, tegen de grondwet in, een zelfamnestiewet laten
afkondigen, die directe stopzetting van het 8-decemberstrafproces
opdroeg. Toen de rechterlijke macht daar niet voor boog, heeft hij
onder het mom van gevaar voor de staatsveiligheid, artikel 148 van
de grondwet misbruikt om het openbaar ministerie te gelasten
de vervolging te staken. Hoewel het openbaar ministerie en de
auditeur militair in eerste instantie capituleerden, gelastte het
Hof van Justitie aan de Krijgsraad voortzetting van de rechtsgang.
Ik kan een gevoel van voldoening niet ontkennen als ik denk aan
mijn collega publicist Bram Behr en de andere veertien voormannen
van de democratie. Hun postume overwinning komt in zicht. Mijn
voldoening is ook die van de publicist in een bijna 35 jaren lange
strijd om de waarheid, tegen de leugen van de macht. Op 2 december
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2009 heb ik in mijn getuigenis voor de Krijgsraad, gedocumenteerd
de valsheid van Bouterse’s alibi aangetoond. Op de graven van de
slachtoffers staat 9 december 1982 als dag van overlijden. In de avond
van 9 december 1982 had Bouterse op de televisie zijn landgenoten
voorgehouden, dat de slachtoffers in de nacht van 8 op 9 december
‘op de vlucht zijn neergeschoten’. Hij had ook een alibi voor die nacht.
Maar de slachtoffers vielen op 8 december. Niet alleen de moorden,
ook de valse alibi’s, maakten deel uit van het criminele plan. Dat
systematische karakter, het misbruik van staatsmiddelen en de
keuze van de slachtoffers, niet om wat zij deden, maar om wie zij
waren, maakten de moorden en folteringen van 8 december 1982, tot
internationale misdrijven. John Dugard, hoogleraar internationaal
recht en vader van de mensenrechten in Zuid Afrika, had als Amicus Curiae van het Amsterdams gerechtshof, geconcludeerd dat het
misdrijven tegen de menselijkheid betrof. 8 december 1982, kende
naast de moorden, ook het in brand schieten van mediagebouwen
en een vakbondsgebouw, een verbod op alle onafhankelijke media,
het sluiten van de universiteit en militariseren van het land. Het was
een afrekening met elke kritiek. Suriname werd een totalitaire staat
waarin verkiezingen definitief afgeschaft werden verklaard. Daarom
betwijfel ik de juistheid van het meegaan van de auditeur militair,
met het narratief van de hoofdverdachte, dat niet hij, maar onderschikte Bhagwandas, de grootste boosdoener was. Bij misdrijven
tegen de menselijkheid, bij systeem criminaliteit, is de hoogste in
hierarchie ook de grootste boosdoener. Bouterse was de grootste
beul, en verdient een hogere straf.
2 8 j u n i 2 017
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50.
HEEFT BOUTERSE PERSOONLIJK DAAL EN
RAMBOCUS DOODGESCHOTEN?
Auditeur-militair Roy Elgin heeft 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen Desi Bouterse, vanwege diens aandeel in de
decembermoorden. De strafeis is gezien de ernst van de misdrijven
en de eindverantwoordelijkheid van Bouterse, relatief laag uitgevallen, mede omdat de auditeur-militair, Bouterse niet schuldig
heeft bevonden aan het persoonlijk doodschieten van slachtoffers.
Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de laatste conclusie.
‘juridisch onhoudbaar’
In zijn requisitoir zegt de auditeur-militair bij het beantwoorden
van de vraag: ‘Heeft Bouterse wel of niet geschoten?’ te zijn afgegaan op getuigenverklaringen. Getuige Onno Flohr zou hebben
verklaard dat, terwijl hij bij Bouterse was, hij schoten hoorde. Toen
hij op de plaats van executie aanwezig was, zou hij de lichamen van
Rambocus en Sheombar op de vloer hebben zien liggen. Hij zou
ooggetuige zijn geweest ‘van het feit dat Daal door een lijfwacht
van Bouterse met zijn uzi is neergeschoten.’ De formulering ‘van
het feit’ suggereert dat de genoemde handeling ook buiten de
waarneming van Flohr, zou zijn geobjectiveerd. Daar blijkt verder
niets van, het gaat dus om de weergave van het woord van één
getuige, dat niet anderszins is geobjectiveerd.
Die relativering is des te belangrijker gezien Starnieuws op
23 maart 2012 had gemeld dat verdachte Ruben Rozendaal ‘onder
ede als getuige voor de Krijgsraad’ had verklaard, dat Bouterse
hem als ‘boezemvriend’ had verteld, dat hij Cyrill Daal en Su-
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rendre Rambocus, persoonlijk had doodgeschoten. De auditeurmilitair spreekt met sarcasme over de (vermeende) getuigenis van
Rozendaal: ‘Ondanks het feit dat orakels beweren dat de getuige
Ruben Rozendaal ter terechtzitting verklaard zou hebben dat deze
verdachte (Bouterse. TP) een der slachtoffers in deze strafzaak
eigenhandig zou hebben neergeschoten, is het de realiteit dat de
a.m., (auditeur-militair. TP), de getuige voornoemd, zulks niet
heeft horen zeggen. Het proces-verbaal van het verhandelde ter
terechtzitting zal het ongelijk van deze orakels aantonen.’ Van
een auditeur-militair mag worden verwacht dat duidelijk is wie
hij met ‘orakels’ bedoeld. Nita Ramcharan, hoofdredacteur van
Starnieuws, verklaarde, door mij geconfronteerd met de uitspraak
van de auditeur-militair, dat het artikel in Starnieuws was gebaseerd op direct verslag van de betreffende rechtszitting. Bovendien
is het opmerkelijk dat de auditeur-militair inzake de (vermeende)
getuigenis van Rozendaal, het heeft over het neerschieten van ‘een
der slachtoffers’, terwijl uitgebreid in de media was gerapporteerd,
dat Rozendaal het heeft gehad over het doodschieten door Bouterse,
van twee bij naam genoemde slachtoffers. Waarom de auditeurmilitair de slachtoffers anonimiseert en hun aantal halveert, is
onduidelijk. Feit is dat de context waarbinnen hij requisitoir moest
houden buitengewoon veel moed vergde, gezien de openlijke en
aanhoudende intimidatie van Openbaar Ministerie en rechters in
het 8-decemberstrafproces, door regering en Nationale Assemblee,
welke door de partij van de hoofdverdachte worden gecontroleerd.
Het lijkt een plausibele aanname, hoe dichter op de huid van de
hoofdverdachte, die ook president is, hoe heikeler de vervolging.
De auditeur-militair liet, afgaand op de tekst in zijn requisitoir, inzake de getuigenis van Rozendaal over het schieten door Bouterse,
een afwachtende houding zien. Hij hoorde niets, maar ondernam
ook niets. Even ervan uitgaand dat Rozendaal zijn getuigenis over
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het persoonlijk schieten niet in de rechtszaal, maar slechts in de
media had gedaan, moest de auditeur-militair daar wat mee? Mr.
Gerard Spong reageerde alsvolgt: ‘Het standpunt van de AM over
het persoonlijk schieten is juridisch volstrekt onhoudbaar. Naar
(Nederlands) strafprocesrecht kunnen mededelingen van getuigen
in de media/perspublicaties voor het bewijs worden gebruikt. Heb
zelf ooit meegemaakt dat een Nigeriaans tijdschrift ‘The Punch’,
voor het bewijs van doodslag werd gebruikt. Bovendien zou ik
menen dat gelet op het gewicht van de verklaring van Rozendaal
het de rechtsplicht van de AM was hem formeel als getuige te
horen op dit punt. Overigens kon ook de Krijgsraad ambtshalve
zijn oproeping als getuige bevelen.’ (mailbericht, 8-7-2017).
Bhagwandas vertelde
Als de auditeur-militair zegt ervan uit te moeten gaan, ‘dat de
verdachte Bouterse niet zelf heeft geschoten’, tracht hij zijn conclusie te versterken met een speculatie: ‘In feite een begrijpelijke
aanname omdat Bhagwandas werd belast met de verdere afhandeling van de zaak.’ Niet lang voor zijn overlijden sprak de zieke
Paul Bhagwandas, een 8-decemberverdachte, met zijn voormalige
klasgenoot Henri Behr, broer van de journalist Bram Behr, een van
de slachtoffers van de decembermoorden. Henri Behr deed mij per
mail (9-7-2017) het volgende verslag: ‘Bhagwandas heeft inderdaad
aangegeven dat Daal en Rambocus door Bouterse persoonlijk zijn
gedood. Daal heeft hij ernstig verwond met een bajonetmes in
zijn kruis. Daarna heeft hij hem neergeschoten. Rambocus zou
hij hebben doorzeefd en z’n wapen hebben leeggeschoten in een
bepaald patroon… In beide gevallen was hij ziedend van woede en
handelde erg emotioneel. Tijdens deze periode van het interview
vertelde hij dat hij verwachtte dat hij zou worden aangemerkt als
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de beul en de eerst verantwoordelijke voor het executeren van de
slachtoffers. Bouterse zou hem dat hebben voorgehouden toen ze
met elkaar in conflict waren geraakt. Bouterse wist dat hij ernstig
ziek was en het niet lang meer zou redden.’ De verklaringen van
Bhagwandas komen, inclusief het letsel toebrengen in het kruis van
Daal, overeen met de getuigenis van de Roy Horb, zoals die was
opgetekend door Jan Sariman in het boek De decembermoorden
in Suriname (1983). Horb was tot hij in ongenade viel, de rechterhand van Bouterse, hij was een ooggetuige. Naar getuigenis van
pro-Bouterse politieman Doorson, in het 8-decemberstrafproces,
werd hij vermoord in zijn cel. Sariman was landbouwminister
in de regering van de dictatuur, vlak voor de decembermoorden. Drie bronnen – Horb, Bhagwandas en Rozendaal – hebben onafhankelijk van elkaar verklaard dat Bouterse persoonlijk
Daal en Rambocus heeft doodgeschoten. Bouterse heeft in ocer
ontkent ‘de trekker te hebben overgehaald’. Maar Bouterse heeft
gelogen over het ‘op de vlucht neergeschoten’, hij heeft gelogen
dat hij tijdens de moorden niet in het Fort Zeelandia was en hij
heeft zijn slachtoffers valselijk van een coup in samenspanning
met de cia beschuldigd. Hij heeft persoonlijk voor de camera
op 8 december 1982, André Kamperveen gedwongen een valse
zelfbeschuldiging voor te lezen. Bouterse heeft bovendien getracht
met de zelfamnestiewet van 2012 en met misbruik van artikel 148
van de grondwet, de waarheidsvinding en de rechtsgang inzake de
decembermoorden, te obstrueren. Bouterse’s ontkenning dat hij
zelf niet had geschoten, acht ik, tegen de achtergrond van zo’n cv
en de belastende verklaringen van zijn drie voormalige kameraden,
volstrekt onbetrouwbaar.
J u l i 2 017
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51.
TE KWADER TROUW
Sandew Hira heeft zijn pamflet De getuigenis van president Desi
Bouterse (2017) in eigen beheer uitgegeven en te koop aangeboden.
De scribent heeft het eerste exemplaar van zijn boek niet aangeboden
aan een nabestaande van de Binnenlandse Oorlog, voor wie hij vooral
zei op te komen. De ontvanger van het eerste exemplaar was Desi
Bouterse, de hoofdverantwoordelijke voor de slachting te Moiwana
en voor de meeste mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdrijven.
De symboliek van de pontificale aanbieding was treffend. Wie de leugenachtige constructen van Bouterse over zijn dictatuur, slachtoffers
en ernstige schendingen van de mensenrechten kent, leest in dit boek
van de ideologische cover up van die misdrijven, niets nieuws. Hira
trekt een Chinese muur op tussen politiek en (ordinaire) criminaliteit, om vervolgens het criminele karakter van de misdrijven tegen
de menselijkheid en ernstige schendingen van de mensenrechten in
Suriname, te ontkennen. Hij miskent het fenomeen van de politiek
gemotiveerde criminaliteit. Zijn negationisme maakt hem niet alleen
tot apologeet van onvoorwaardelijke amnestie, het doet hem ook de
positionering van veroordeelde drugscriminelen in het regime van
Bouterse, verzwijgen.
Hira onderschrijft het valse alibi van Bouterse, dat moest verhullen dat de hoofdverdachte tijdens de decembermoorden, operationeel
aanwezig was in het Fort Zeelandia. Bouterse zei aan Hira, op 8
december 1982 om 18.00 uur, naar de Tweede Rijweg, te zijn gegaan.
Hira zei dat zowel Bouterse’s ‘vriendin’, die daar woonde bij de familie
LPS, als de heer des huize, in hun getuigenissen de komst van Bouterse hadden bevestigd. Dat was een halve waarheid. Beiden hebben
in het kader van het 8-decemberstrafproces, inderdaad bevestigd
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dat Bouterse op 8 december daarnaartoe gekomen was, maar niet
vroeg in de avond. De vermoeide en gespannen Bouterse arriveerde
pas heel laat in de avond, en niet in de vooravond zoals Bouterse
beweerde. Alle (oog)getuigenissen wijzen erop dat de slachtoffers op
8 december zijn vermoord en dat het geschiet met ‘losse flodders’ in
de nacht van 8 op 9 december deel uitmaakte van de desinformatie
campagne: het verzonnen verhaal van een overvliegend vliegtuig en
het ‘op de vlucht neergeschoten’. Er werd gedaan alsof de slachtoffers
toen het leven hadden gelaten, om een alibi voor de daders mogelijk
te maken. Zelfs de medische autoriteiten en familie werd door de
dictatuur valselijk medegedeeld, dat de slachtoffers op 9 december
de dood vonden. Op vele graven staat die leugen gegraveerd. Het
is tekenend voor het disrespect van Bouterse en trawanten voor de
slachtoffers en hun nabestaanden.
Verbijsterend is dat Hira zelfs mee ging in de leugen van de hoofdverdachte, dat zijn broer, een van de vijftien vermoorde voorvechters
van de democratie, in de prelude van de moorden, onderdeel was
van een couppoging.
Hira spande zich ook in, als dilettant technisch rechercheur, om
de ooggetuigenis van Fred Derby, ongeloofwaardig te maken. In het
NRC Handelsblad* heeft Hans Buddingh aangetoond dat bij Hira
sprake is van ‘alternatieve feiten’.
Hira heeft zijn openlijk aanschuiven bij de hoofdverdachte en
zijn regime van zelfamnestie, in het format van een reality show als
‘verzoening’ trachten te etaleren.Verzoening lijkt in dit verband een
gedramatiseerde duiding van de intensivering van een oude, ideologische verwantschap. Hira was als toenmalig Starnieuws columnist
kritiekloos ten aanzien van de president-hoofdverdachte, die hij,

* https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/09/alternatieve-feiten-over-bouterses-aanwezigheid6613449-a1545200.
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al dan niet cryptisch, als progressief en anti-koloniaal afficheerde.
Zijn boze stukjes reserveerde hij voor de critici van Bouterse. Zijn
columns konden als acquisitie worden gelezen. Melvin Linscheer, de
veiligheidsman van Bouterse, had dat goed begrepen en recruteerde
succesvol een 8-decembernabestaande, die – onder het mom van
‘waarheidsvinding’ – van binnenuit, verwarring en verdeeldheid binnen de nabestaanden beweging voor gerechtigheid, moest trachten te
creëren. Hira had in het kader van ‘herschrijven van de geschiedenis’,
overigens al samengewerkt met de regering Bouterse I.
In De getuigenis van president Desi Bouterse, heeft Hira zijn zelfrechtvaardigende autobiografie verweven met het zonder wederhoor,
reproduceren van de lasterlijke ‘anti-koloniale’ aantijgingen van de
hoofdverdachte tegen de slachtoffers van de decembermoorden.
Vanwaar de behoefte aan synergie tussen zijn persoonlijke cv en de
‘getuigenis’ van Bouterse, bij het tegelijkertijd verheerlijken van de
discongruentie tussen zijn persoonlijk (familie)leed en zijn moraliteit? Vanwaar de keuze van ‘vriendschap’ met Bouterse’s gevreesde
veiligheidsman Linscheer – ‘Melvin’ – boven de familiebanden met
eigen broers en zus?
De autobiografie lijkt als oogmerk te hebben de auteur in de ogen
van de lezer op voorhand moreel gezag te verschaffen. Bij gebrek aan
feitelijke onderbouwing van de lasterlijke roddels van de inlichtingenmensen van ‘Melvin’, tegen de democratische voormannen, vraagt
de auteur aan de lezer vervolgens hem op zijn woord te vertrouwen,
dat de bronnen betrouwbaar zijn.
Hira heeft zijn pose van wetenschapper en man van waarheidsvinding laten varen. Hij is nu op de staatsradio, columnist van Bakana
Tori, het paarse radioprogramma van Clifton Limburg, directeur
staatscommunicatie en woordvoerder van president Bouterse. Hij
dankt dit vertrouwen van de macht, niet in de laatste plaats, aan zijn
verzuurde pogingen, het morele gezag van de critici van Bouterse
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te ondergraven, in het bijzonder hen die hij samenbrengt onder de
noemer ‘8-decembergroep’. Zo schreef hij in zijn boek (pp. 31-32) dat
ik in de jaren tachtig, als linkse activist, zou hebben deelgenomen
aan een ‘persconferentie’ op Schiphol van oud-president Henk Chin
A Sen en zijn ‘rechtse’ Bevrijdingsraad, die naar zijn zeggen door ‘de
cia’ werd ondersteund. Ik heb Chin A Sen nooit ontmoet en nooit
contact met hem of de Bevrijdingsraad gehad! Hira dacht met stelligheid, zijn gebrek aan feitelijke onderbouwing c.q. bronnen, te kunnen
compenseren. Hij verzon ‘feiten’ om mij als medestander van ‘rechts’
en ‘de cia’ voor te stellen, mij als inconsistent en ongeloofwaardig
te portretteren. Dit handelen te kwader trouw heeft voor mij herbevestigd, dat zijn aanzoeken tot verzoening – ‘Kom Theo Para, laten
we verzoenen’ (Starnieuws, 21-07-2016) – onoprecht zijn.
Waarom koos De getuigenis van president Desi Bouterse, Theo
Para als doelwit? Mijn kritiek op zowel dictatuur als burgeroorlog,
op zowel Bouterse als Brunswijk, op zowel autoritair populisme als
(neo-)kolonialisme, logenstraft Hira’s polemische formule, om elke
criticus van Bouterse in het kamp van Brunswijk en het kolonialisme
te plaatsen. Hira denkt Bouterse moreel te kunnen witwassen, door
alle betrokkenen in het nationale conflict te associëren met ‘politiek
geweld’. Weg onderscheid tussen daders en slachtoffers, tussen gewapend en ongewapend, tussen gewelddadig en vreedzaam, tussen
schuld en onschuld. Hira verhult het asymmetrische en criminele
karakter van het repressieve geweld tegen weerloze slachtoffers, zoals
op 8 december 1982 en in Moiwana heeft plaatsgevonden. Hij ontkent
en/of verdraait de historische en actuele rol van de mensenrechtenbeweging en de inzet van andere vredelievende Surinamers. Want
die morele beweging zet zich, nu al decennialang, geweldloos in
voor grondrechten, democratie en nationale zelfbeschikking, tégen
dictatuur, oorlogsgeweld en straffeloosheid.
Hira schroomt er niet voor om, zonder ook maar een poging tot
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onderbouwing, te insinueren dat de vreedzame, democratische protestbeweging tegen het autoritaire regime van Bouterse, gewelddadige
intenties herbergt. In zijn pro-Chavistische column (Surinam Herald,
19-06-2017) schreef hij: ‘In Suriname zijn er mensen die het scenario
van Venezuela willen volgen. Ze hoopten dat de demonstraties tegen
de regering zouden uitmonden in geweld, waardoor er een situatie
zou ontstaan van escalatie.’ Deze duimzuigerij is opruiing en des te
kwalijker, wanneer wij beseffen dat de repressieve diensten in laatste instantie worden aangestuurd door lieden die verantwoordelijk
waren voor ernstige schendingen van de rechten van de mens en
misdrijven tegen de menselijkheid.
Het morele masker, dat voor waarheidsvinding moest doorgaan,
is gevallen. Hira is nu sans phrase apologeet van het leugenachtige en
laffe 8-decembernarratief dat Bouterse, zijn advocaat en zijn meinedige getuigen aan de Krijgsraad probeerden te slijten: Bouterse is
onschuldig, de grote schuldige is Paul Bhagwandas. De laatste kan
daar niets meer tegenin brengen, evenals eerder Roy Horb. Beiden
waren overleden toen ze door hun bevelhebber en collega-putschist,
alle schuld in de schoenen geschoven kregen. Maar… noch de hoofdverdachte, noch zijn Bakana Tori columnist, hebben vertrouwen in de
geloofwaardigheid van hun ‘a no mi’ (ik ben het niet. TP) verhaal. Dat
tonen zij met hun fanatieke inspanningen voor onvoorwaardelijke
amnestie, stopzetting van het 8-decemberstrafproces, laster tegen
de beweging voor gerechtigheid en willekeurige aanvallen op de
rechterlijke macht. Hira heeft (president) Bouterse geadviseerd, in
het 8-decemberstrafproces, de rechterlijke macht niet te erkennen
(Surinam Herald, 19-7-2017). Hij verkiest feitelijk de staatsvorm van
de willekeur, dictatuur.
j u l i 2 017
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52.
BIJ HET VOORSTEL VAN BISSCHOP CHOENNIE
Karel Choennie, bisschop van de Rooms-katholieke Kerk, heeft
het voortouw genomen om een breed gedragen proces van verzoening op gang te brengen, bij het tegelijkertijd respecteren van de
onafhankelijke rechtsgang in het 8-decemberstrafproces. Hij zegt
daarbij als oogmerk, heling van de verdeeldheid in de Surinaamse
gemeenschap, te hebben. De bisschop geeft aan de Secretaris Generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (oas) en het
Vaticaan bereid te hebben gevonden, Suriname in dit proces bij
te staan. De eerste gaf aan te willen bijdragen binnen de kaders
van de Surinaamse grondwet en de oas verdragen. Zowel de oas
als het Vaticaan gaven aan hun bijdrage slechts te zullen leveren,
na een formeel verzoek van de Surinaamse regering. De bisschop
gaf aan dat hij het voorstel aan de regering heeft voorgelegd, maar
dat, na de strafeis van auditeur-militair Roy Elgin, aan die zijde
‘een grote stilte’ is gevallen.
Wat is nationale verzoening?
Nationale verzoening is het proces van herstel van maatschappelijk vertrouwen na dictatuur en/of burgeroorlog en de ernstige
schendingen van de mensenrechten, die daarvan het gevolg zijn.
Dat vertrouwen is noodzakelijk om de democratische en rechtsstatelijke instituties te schragen. Suriname heeft na de militaire
dictatuur en Binnenlandse Oorlog, met de inzet en compromis
bereidheid van alle partijen, belangrijke vooruitgang geboekt in
het proces van nationale verzoening. In een referendum werd de
grondwet aangenomen en formeel de poort naar een democrati-
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sche rechtsorde geopend. Sinds het eind van de dictatuur heeft de
republiek zeven algemene verkiezingen gekend, inclusief verschillende vreedzame machtswisselingen. Doen alsof Suriname een
overgang naar vrede moet maken, of dat politiek geweld dreigt, is
een miskenning van de historische verworvenheden van het proces
van nationale verzoening. Surinamers maken nu in vrede gebruik
van hun verworven politieke vrijheid en democratische rechten. Zij
staan elkaar niet naar het leven. Maar er liggen nog uitdagingen.
De belangrijkste belemmeringen voor de voltooiing van het proces
van nationale verzoening, zijn de bezetting van hoge staatsfuncties
door verantwoordelijken voor ernstige schendingen van de mensenrechten en het uitblijven van rechtsherstel en genoegdoening
voor de slachtoffers en nabestaanden van de dictatuur en Binnenlandse Oorlog. De samenhang tussen de beide belemmeringen
bleek uit de zelfamnestiewet van 2012 en het misbruik van artikel
148 van de grondwet, beiden erop gericht het 8-decemberstrafproces te obstrueren en slachtoffers, nabestaanden en (onschuldige)
verdachten hun grondrecht op een eerlijk proces, te ontzeggen. De
voortgang van het 8 december strafproces en het requisitoir van
auditeur-militair Roy Elgin, hebben belangrijk bijgedragen aan
het herstel van de schade aan het proces van nationale verzoening,
welke door de tweevoudige aanslag op de onafhankelijkheid van
de rechtsgang was veroorzaakt. Niet de vermijding van rekenschap, maar het afleggen van rekenschap, vormt de basis voor
herstel van vertrouwen en de geschonden rechtsnorm. Het vragen
van slachtoffers en nabestaanden zich ‘te verzoenen’ met daders,
onder voorwaarden van onvoorwaardelijke amnestie, heeft niets
van doen met nationale verzoening. Het markeert voortzetting
van het morele leed en de schending van het mensenrecht op een
eerlijk proces, met geen ander oogmerk dan voortzetting van de
staatsmacht van mensenrechtenschenders.
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Unieke kans
Zowel de oas als het Vaticaan zijn zeer gezaghebbend en ervaren
als het gaat om het herstellen van nationale verhoudingen, vrijheden en rechtsstatelijkheid. Dat bisschop Choennie hen bereid
heeft gevonden Suriname bij te staan in een collectieve zoektocht,
is niet alleen een niet te onderschatten diplomatieke verdienste,
het is ook een unieke kans. Betrokkenheid van internationaal gezag, deskundigheid en ervaring kan functioneren als brug tussen
partijen. Een internationaal gefaciliteerde context van normatieve
informatie en geloofwaardige overlegvormen, kan bijdragen aan
een vruchtbare dialoog, waarin de reactieve impuls wijkt voor het
luisterend oor. De burgers kunnen worden betrokken door een
feitelijke informatievoorziening door onpartijdige deskundigen.
Zo een proces van bewustwording en meervoudig perspectief
kan een voedingsbodem vormen voor creatieve wegen, gedragen
door een nieuwe generatie die durft buiten de versleten sjablonen
van het bloedige verleden te treden, vrij van de oogkleppen van
hyperpartijdigheid. Het lonkend perspectief is daar: een Suriname
dat trouw is aan zijn volkslied – ‘recht en waarheid maken vrij’ –,
een democratische rechtsstaat is, met een integer openbaar bestuur,
waar wetenschap, onderwijs, cultuur en technologie zowel mens
als natuur naar grotere hoogten brengen. Een toekomstbestendige
republiek met sociale rechtvaardigheid en herwonnen morele statuur in de regio en de wereld. Een vergezicht dat richting geeft aan
de inzet de crisis te overwinnen. Bisschop Choennie vroeg in zijn
verzoeningspoging om oog voor de toekomst. Met hun decennialange strijd voor herstel van de rechtsnorm als het gaat om het recht
op leven en de menselijke waardigheid, hebben de nabestaanden
en mensenrechtenorganisaties aan die toekomst een onvergetelijke
bijdrage geleverd. Met zijn voorstel aan de Surinaamse regering
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om formeel de oas en het Vaticaan om ondersteuning te vragen
bij een geloofwaardig en inclusief proces van nationale verzoening,
heeft de bisschop ook het openbaar bestuur een kans geboden, de
blik naar de toekomst te richten.
J u l i 2 017
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53.
WAAROM NEDERLANDSE AMBASSADEUR
IS GEWEIGERD?
De goedkeuring van de regering Bouterse voor de nieuwe Nederlandse ambassadeur Anne van Leeuwen is, nadat het op 22 juni
al was gegeven, op 28 juni weer ingetrokken. Op 27 juni nog had
koning Willem Alexander van Leeuwen benoemd als zijn vertegenwoordiger in Suriname. De regering Bouterse gaf voor haar
onvriendelijke daad geen verklaring. De Nederlandse regering en
de Surinaamse gemeenschap tasten in het duister. De paarse minister Pollack-Beigle van Buitenlandse Zaken zei in de Nationale
Assemblee dat het proces van agrément-verlening geheel in handen
is van Suriname. Maar het hebben van een bevoegdheid is niet
hetzelfde als het deugdelijk gebruikmaken van die bevoegdheid.
Een kenmerk van deugdelijk beleid is motivatie. Zonder motivatie
beleidsmaatregelen nemen illustreert arrogantie van de macht, het
demonstreert willekeur. De regering kan haar motieven voor de
agrément-intrekking verzwijgen, wat zij niet kan verhullen, zijn
de gevolgen.
Verzuring Surinaams-Nederlandse betrekkingen
Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden kennen sinds
1992 een bijzondere volkenrechtelijke band in de vorm van het
Raamverdrag voor Vriendschap en Nauwere Samenwerking. Het
Raamverdrag legt nadruk op de mensenrechten, de democratische
rechtsstaat en strijd tegen grensoverschrijdende misdaad. Met Bouterse aan de macht werd het Raamverdrag een papieren tijger. Tot
bij de Hoge Raad is Bouterse bij verstek tot een hoge vrijheidsstraf
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veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Bovendien, Nederland eist berechting van de schuldigen van 8 december 1982, omdat journalist
Frank Wijngaarde, een van de vijftien slachtoffers, Nederlands
staatsburger was. Nederland beperkt de omgang met president
Bouterse tot ‘functionele contacten’. In 2012, na afkondiging van
de zelfamnestiewet, riep de Nederlandse regering bij wijze van
protest haar ambassadeur tijdelijk terug. De regering Bouterse
heeft, ondanks de grote Surinaamse diaspora gemeenschap, geen
ambassadeur in Nederland. De agrément-intrekking, in de stijl
van de willekeur, heeft als gevolg een verdere verzuring van de
Surinaams-Nederlandse betrekkingen en het ontstaan van een
klimaat van dreiging en onzekerheid.
Geopolitieke verschuiving
Van de verslechtering van de betrekkingen met Nederland gaat
een effect naar de internationale situering van Suriname uit. Voor
de meeste democratische staten is de relatie met Nederland een
belangrijk referentiepunt. Verslechtering van die betrekking heeft
negatieve gevolgen voor investeringen en interesse vanuit die
staten. Suriname verschuift in haar betrekkingen verder richting
dictatoriale en corrupte staten, die de ontstane geopolitieke ruimte
opvullen. Een context van betrekkingen met voornamelijke dictatoriale en corrupte staten, geeft aan het anti-democratisme van de
regering Bouterse meer speelruimte. Het is een nadelige ontwikkeling voor de sociale en mensenrechtenbeweging in Suriname. Deze
gevolgen gevoegd bij de nadelige economische gevolgen, zeker in
tijden van crisis, maken het leidend zijn van nationale belangen
bij de agrément-intrekking, niet waarschijnlijk.
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Verzwakking publieksdiplomatie
De Nederlandse ambassade legt in Suriname het accent op bevorderen van de samenwerking tussen beide samenlevingen, de Twinning projecten zijn daar een voorbeeld van. Toen ambassadeur
Ernst Noorman onlangs zijn periode in Suriname afsloot, kreeg
hij een warm vaarwel vanuit de culturele en ngo-gemeenschap in
Suriname. Het markeerde het succes van de ‘publieksdiplomatie’.
Door de agrément-intrekking wordt de Nederlandse vertegenwoordiging, in het bijzonder de publieksdiplomatie en samenwerking
tussen beide samenlevingen, verzwakt. Nederland kijkt verder als
direct belanghebbende mee in het 8-decemberstrafproces. Op 8 december is de Nederlandse ambassadeur aanwezig bij de nationale
herdenking en kranslegging bij het Nationaal Monument Bastion
Veere – 8 december 1982. Van die presentie van de Raamverdragspartner gaat richting nabestaanden, mensenrechtenorganisaties
en rechterlijke macht een moreel signaal uit. Door de agrémentintrekking wordt die Nederlandse presentie ondergraven.
Buitenland spook
De opzwepende paarse artikelen en uitspraken tegen ‘koloniaal’
Nederland, laten zien dat ook zonder openlijke motivatie, het
signaal van de agrément-intrekking door de propagandamachine
van Bouterse wordt begrepen als oproep tot het van stal halen van
het buitenland spook. Het sluit naadloos aan bij eerdere opruiende
uitspraken van Bouterse, dat de rechterlijke macht in het 8-decemberstrafproces en de demonstranten tegen zijn economisch
wanbeleid, verlengstukken van ‘het buitenland’ zouden zijn. De
tegenstellingen straffeloosheid versus recht, en wanbestuur versus
bevolking, worden gemaskeerd door een gecreëerde tegenstelling
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Suriname versus Nederland, opdat de ex-dictator zijn afkalvende
aanhang niet kwijtraakt. Dat de intrekking van het agrément
voor de Nederlandse ambassadeur, op dezelfde dag plaatsvond
als het requisitoir van auditeur-militair Roy Elgin, die 20 jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf eiste tegen 8-decemberhoofdverdachte Desi Bouterse, lijkt niet toevallig. Het was Bouterse’s
ex-superminister André Haakmat die verklapte dat Bouterse dol
is op symboliek.
J u l i 2 017
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54.
DE PRIJS VAN CRIMINOGENE BESMETTING
Auditeur-militair Roy Elgin heeft er geen misverstand over laten
bestaan: de vijftien slachtoffers van de decembermoorden zijn door
de militaire machthebber valselijk beschuldigd van een couppoging. Niet lang na 8 december 1982 hadden de onderzoekscommissies van de Organisatie van Amerikaanse Staten (oas) en de
Verenigde Naties al geconcludeerd, dat de machthebbers op geen
enkele wijze hun beschuldigingen tegen de vijftien voormannen
van de democratie, konden onderbouwen. Na ontvoering door
de dictatuur van de 16 critici – journalisten, advocaten, wetenschappers, militairen, vakbondsleiders en ondernemers – is door
de daders niet eens de schijn van onderzoek naar de vermeende
couppoging opgehouden. Zelfs de verdenking was gelogen! De
auditeur-militair onthulde ook dat met behulp van een ‘alarmplan’
de indruk moest worden gewekt dat er sprake was van een coup. In
de nacht van 8 op 9 december 1982 werd zelfs met ‘losse flodders’
geschoten. Alsof de slachtoffers toen de dood vonden, terwijl ze
op 8 december al waren vermoord. Desi Bouterse en zijn militaire
dictatuur hebben het Surinaamse volk bedrogen. En hoe?
Bedrog middels foltering
De Verenigde Naties definiëren foltering als het toebrengen van
ernstige lichamelijke of geestelijke pijn, door of in opdracht van
de overheid, met als doel een bekentenis te krijgen of angst aan
te jagen. Naar deze definitie zijn Jozef Slagveer en André Kamperveen middels foltering gedwongen om voor de stvs-camera,
een valse zelfbeschuldiging over een couppoging, voor te lezen.
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Bouterse had in dit lugubere drama van de vernedering, zich de
rollen van choreograaf, regisseur én acteur aangemeten. Op de
stvs-videofilm, die tijdens het decembermoorden strafproces
werd vertoond, is te zien hoe Bouterse, Kamperveen onder dwang
aanzet zichzelf en andere slachtoffers valselijk te beschuldigen. De
videofilm is opgenomen op 8 december 1982 in het Fort Zeelandia,
de dag waarop de vijftien ontvoerde vrijheidsstrijders, door de
dictatuur zijn vermoord. Het was het zoveelste bewijs dat de alibi
van de leugenachtige bevelhebber – ‘ik was niet in het Fort’ – vals
was. Zijn alibi gold voor de nacht van de ‘losse flodders’, niet voor
de dag van de folteringen en moorden.
Zelfcoup voor macht-zonder-tegenspraak
Ruben Roozendaal, tegen wie 10 jaar gevangenisstraf is geëist, een
lagere straf vanwege zijn spijtbetuiging, heeft Bouterse c.s. opgeroepen nu eens eindelijk de moed op te brengen in te staan voor hun
daden. De hoofdverdachte c.s. leverden immers een schaamteloze
a-no-mi vertoning: valse alibi’s, meineed, valse beschuldigingen,
corrupte getuigen à decharge. Er is gemarteld en gemoord, en
de hoogst verantwoordelijken dokken. Alsof er misdaden zonder daders bestaan. De daders hadden getracht niet alleen hun
persoonlijke betrokkenheid te verhullen. Met hun laster tegen de
slachtoffers, verhulden zij ook hun ware oogmerk, de verzwegen
werkelijkheid: het vestigen van een totalitaire dictatuur. Maar de
regeringsverklaring van 1 mei 1983 liet er geen misverstand over
bestaan: verkiezingen werden toen formeel en definitief afgeschaft!
De Leider van de Revolutie had het Surinaamse volk met de zelfcoup van de lafheid, van zijn zelfbeschikkingsrecht beroofd om
macht-zonder-tegenspraak, te vestigen. Daarom moesten de stemmen van democratisch Suriname systematisch en gewelddadig tot
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zwijgen worden gebracht. Daarom kwalificeerde John Dugard,
hoogleraar internationaal recht en ‘vader van de mensenrechten
in Zuid Afrika’, de moorden en folteringen van december 1982 als
misdrijven tegen de menselijkheid.
‘lulkoek’
Het volksbedrog van 1982, de lasterlijke beschuldigingen tegen de
vijftien slachtoffers, is geen verleden tijd. Bouterse financierde ‘in
natura’ de ‘patriot’ Dew Baboeram (Sandew Hira) om als substituut
voor onafhankelijke rechtsgang en eventuele waarheidscommissie, een traject van quasi-waarheidsvinding op te zetten. Alleen
de naam van het traject was juist: ‘De Getuigenis van President
Bouterse’. Immers, alleen het verhaal van de hoofdverdachte kwam
aan bod, in urenlange door de paarse stvs geregistreerde tv. Zo
liet Hira de oud-dictator onweersproken verklaren dat hij vanaf
het begin het ‘op de vlucht neergeschoten’ verhaal, ‘lulkoek’ vond
en onderzoek door de pg had gelast. Terwijl ook Hira wist dat
Bouterse persoonlijk op 9 december 1982 op de televisie het Surinaamse volk had voorgelogen dat de slachtoffers ‘op de vlucht zijn
neergeschoten.’ Als ‘wetenschapper’ bevestigde Hira met ‘alternatieve feiten’ de leugens van Bouterse. Bouterse zou onschuldig
zijn, hij was niet in het Fort. Hira decriminaliseerde de decembermoorden door de suggestie dat het om ‘politiek geweld’, met
het oog op ’zelfverdediging’ zou gaan. De slachtoffers zouden bij
een coup met de cia betrokken zijn. Dat zijn eigen broer, advocaat John Baboeram, tot de slachtoffers behoorde en volgens de
auditeur-militair door de lijfwacht van Bouterse in het hoofd was
geschoten, vormde voor onze ‘wetenschapper’, geen morele belemmering zijn handtekening onder de daderslaster, te plaatsen. Hira
riep Bouterse op zijn advocaat terug te trekken uit het 8-december-
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strafproces. De rechters waren ‘politici in toga’. In dit drijfzand
van anti-rechtsstatelijke radicalisering plantte Hira de vlag van
‘dialoog en verzoening’, compleet met een ‘Comité van Slachtoffers
en Nabestaanden van Politiek Geweld’, dat campagne voert voor
de cultuur van straffeloosheid (!). En dat alles om een bord linzen.
Hira’s etnocentrische doctrine – ‘decolonizing the mind’ – mocht
als ideologische window dressing fungeren voor de Jaarrede van de
president-hoofdverdachte. Onze ‘wetenschapper’ werd ‘columnist’
bij Bakana Tori, het paarse staatsradioprogramma van Clifton
Limburg, volgens De Ware Tijd de hoofdpropagandist van Bouterse.
Hoe kon Dew Baboeram de opdrachtgever van de lijfwacht, die
zijn broer John Baboeram dodelijk in het hoofd schoot, moreel,
politiek en fysiek omhelzen? Wat is die bestuurlijke context die
mensen dwingt hun integriteit prijs te geven?
Wet van Giwani
Dat Sandew Hira wat hij aan reputatie had door ‘De Getuigenis van President Bouterse’ zou verkwanselen, was voorspelbaar.
In zijn column met de titel Politiek doodvonnis (De Ware Tijd,
31-10-2017) beschreef Giwani Zeggen, doortastend een opmerkelijk verschijnsel van de contemporaine politiek in Suriname:
‘Combinaties, partijen uit combinaties of personen uit politieke
partijen die een nieuw huis willen beginnen, allemaal ondergaan
ze hetzelfde lot. Combinaties worden kapotgeslagen, waarna de
losgeweekte partijen worden gedecimeerd. En verraders die hun
broeders en zusters de rug toekeren worden met open armen
ontvangen, waarna hen vakkundig de nek wordt omgedraaid. Er
is geen ontkomen aan… Wie in zee gaat met de ndp, tekent zijn
eigen doodvonnis. Dat is tegenwoordig de grootste zekerheid in
de Surinaamse politiek.’ Zie daar de Wet van Giwani. Bouterse
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en zijn kliek zijn moreel gediscrediteerd, nationaal en internationaal. Integere professionals, managers, politici en wetenschappers
vermijden een macht, die met drugscriminaliteit en misdrijven
tegen de menselijkheid, is geassocieerd. Onder deze omstandigheid
worden (opportunistische) academici en politici met disproportionele beloningen gelokt. Ministersposten, topbanen, vergunningen,
staatsmedia exposure, financiering, al dan niet ‘in natura’, enzovoorts. Als zij toehappen, wordt hun carrière volledig afhankelijk
van Bouterse en zijn entourage. Zij kunnen vanwege de teloorgang
van hun geloofwaardigheid, niet of uiterst moeilijk nog elders, op
een fatsoenlijke plek terecht. De ironie wil dat ze daardoor van
minder waarde worden voor Bouterse. Zij moeten steeds harder
meezingen in het koor van volksbedrog. Binnen de hiërarchie van
autoritarisme heerst de argwaan. Loyalisme moet zichtbaar worden beleden. Wat de overlopende opportunisten in hun inhalige
calculatie vergaten, is de hoge prijs van criminogene besmetting.
De ontsporing van het geweten.
Nov e m be r 2 017
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55.
8-DECEMBERSPAGAAT VAN IRVIN KANHAI
pipel,
ef yu lek na oni fu ley
t’a kon lay yu chromosomo srefi,
osort wini sa de,
n’a yari-kaba? 1
Trefossa, uit Srefidensi

Als mr. Irvin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse, evenals zijn collega-advocaten, op 29 januari had volstaan
met een professioneel pleidooi over de Decembermoorden dan
hadden wij kunnen volstaan met ‘het is nu onder de rechter’. Nu
hij echter het strafproces als podium heeft gebruikt om via de
media, propaganda te voeren voor de militaire dictatuur en te
agiteren tegen haar slachtoffers en hun nabestaanden, verdient
hij ook buiten de rechtszaal weerwoord. Terwijl de strafeis tegen
zijn cliënt, door het (paarse) stvs Journaal werd verzwegen, kreeg
Kanhai alle tijd zijn pleidooi toe te lichten in Bakana Tori, het
hetzerige radioprogramma van de officiële woordvoerder van
president Bouterse.
Het was bovendien geen toeval dat de palu, een autoritairnationalistische splinterpartij, het pleidooi van Kanhai richting
de media verspreidde, inclusief emails met aanmoediging tot
publicatie en/of uitzending.
) volk / als gij de honing van de leugen likt / tot zelfs uw chromosomen er vol van zitten
wat voor winst zal er zijn / aan het eind? (Vertaling Michel Berchem)

1
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Empathisch tekort
In haar rapport over de situatie van de mensenrechten uit 1983 beschreef de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten
het onafhankelijke Suriname van vóór de militaire staatsgreep
van 25 februari 1980. Ons land was een soevereine republiek met
een democratische grondwet, parlementaire democratie, onafhankelijke rechtspraak en fundamentele mensenrechten. Als de
samenleving politieke verandering nodig achtte, dan kon dat
vreedzaam plaats vinden in vrije verkiezingen. In maart 1980
waren trouwens algemene verkiezingen gepland. 25 februari 1980
markeerde volgens de oas commissie een ‘onderbreking van de
constitutionele orde’. Echter, in eufemistische bewoordingen
trachtte Kanhai de ‘vrijwel bloedeloze staatsgreep’ als legitiem
te portretteren. Ik moet hem nageven, anders dan zijn cliënt
noemde hij het beestje bij de naam – staatsgreep! – en vermeed
hij in zijn pleidooi de leugenachtige duiding ‘revolutie’. Maar
hij demonstreerde een empatisch tekort jegens slachtoffers en
nabestaanden, door de zes politieke moorden in een vreedzaam
republiekje met een piepkleine bevolking te bagatelliseren.
‘Potentiële soevereiniteit’
De advocaat van Bouterse ontkende daarbij niet alleen het bestaan
van een rechtsstaat in de kersverse republiek. Hij devalueerde ook
de verworven soevereiniteit door het te duiden als ‘potentiële soevereiniteit’. Terwijl hij als jurist moest weten dat er volkenrechtelijk
sprake was van een gerealiseerde en onbetwiste soevereiniteit. Wat
hij kennelijk niet wist is dat nog geen maand na zijn pleidooi zijn
begrip ‘potentiële soevereiniteit’ geassocieerd zou kunnen worden met het verlies van het soevereine stemrecht in de Verenigde
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Naties (vn) door het Suriname-in-crisis onder president Bouterse.
De president is grondwettelijk de hoogst verantwoordelijke voor
het buitenlandse beleid. Zijn beleid leidde tot de vn sanctie omdat
het stoelde op dokken voor de contributie verplichtingen jegens
de wereldorganisatie. Maar waarom typeerde Kanhai juist de
contributie aan de v n betalende republiek van srefidensi als ‘potentieel’ soeverein? Hij deed dat om de aanslag van 25 februariop
de nationale soevereiniteit te maskeren. Bouterse had immers
gemene zaak gemaakt met het hoofd van de Nederlandse Militaire
Missie in Suriname, kolonel Valk. De laatste had de Surinaamse
soevereiniteit geschonden door zich te mengen in de binnenlandse
aangelegenheden. De ‘burgerregering’ van de putschisten mocht
500 miljoen guldens van de toenmalige Nederlandse regering als
steun tegemoet zien. Nederlandse pogingen de putschisten terug
in de kazerne te krijgen, liepen spaak. Kanhai wist waarom: ‘De
geest, bedoeld wordt kolonel Valk, was uit de fles gehaald en die
was niet meer zo eenvoudig om in de fles terug te krijgen.’ Onbedoeld bevestigde Kanhai met deze cryptische bekentenis van
collaboratie tussen de putschisten en de Nederlandse kolonel, het
landverraad van sergeant Bouterse.
Beter dan nu
Kanhai ging zich in zijn poging de staatsgreep de schijn van
historische noodzakelijkheid te verschaffen, ook te buiten aan
een schromelijke overdrijving van de sociaal-economische en
politieke problemen van de net geboren republiek. Er waren
problemen, er waren misstanden in staat en samenleving, maar
er bestonden ook constitutionele en politiek-maatschappelijke
voorzieningen en mechanismen, om die uitdagingen vreedzaam,
zonder bloedvergieten, op te lossen. Bovendien, de huidige repu-
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bliek onder leiding van de president-hoofdverdachte doet het
toetsbaar en voelvaar veel slechter dan de republiek van vóór de
staatsgreep van 25 februari. Van staatsschuld tot de gezondheidszorg, van koopkracht tot onderwijs, van werkgelegenheid tot de
uitbetaling van lonen, van criminaliteitsbestrijding tot mensenrechten, van de bestuurlijke integriteit tot het imago van Suriname,
op alle fronten ging het bijna 40 jaren geleden veel beter dan nu.
Regime change
Met de bloedige omverwerping van de democratische rechtsorde
en de schending van de nationale soevereiniteit, had de militaire
staatsgreep het morele fundament van het publieke leven aan diggelen geslagen. Brandstichting, ontvoering, moord en marteling
om politieke macht te verwerven en/of te consolideren werden
tot nieuwe norm. Coupleider Bouterse was niet – zoals Kanhai
ons voorhield - het onschuldige slachtoffer van al dan niet verzonnen ‘tegencoups’. Wij zijn hem geen ‘dank’ verschuldigd voor
verdediging van de nationale soevereiniteit. Hij is persoonlijk
verantwoordelijk voor de lange nacht van putschisme, dictatuur, burgeroorlog en politiek gemotiveerde geweldsmisdrijven
in Suriname. Hij is verantwoordelijk voor het ten prooi vallen
van het democratische, rechtsstatelijke en soevereine Suriname
aan de bloedige, anti-democratische, anti-Surinaamse regime
change van 25 februari 1980.
Waarom laster?
Dictatuur is macht gebaseerd op geweld. Dictaturen zijn ertoe veroordeeld dat geweld te rechtvaardigen. Zij kunnen het niet stellen
zonder het fabriceren van vijandbeelden. De militaire dictatuur
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van Desi Bouterse heeft stelselmatig de Surinaamse volksbeweging
voor herstel van politieke vrijheid en de democratische rechtsstaat,
voorgesteld als vijand, als verlengstuk van ‘het buitenland’ dat
Suriname militair zou willen onderwerpen. Zelfs nadrukkelijk
anti-imperialistische weekbladen als Mokro en Pipel werden in
het Revo-bulletin als marionetten van de cia afgeschilderd. Die
lastercampagne tegen critici van de dictatuur had als oogmerk
hen als landverraders voor te stellen. Het was karaktermoord met
als doel politiek andersdenkenden de grondrechten, als het recht
op leven en vrije meningsuiting, te ontzeggen. De rationale van
de dictatuur voor de ontvoeringen, brandstichtingen, folteringen
en moorden van december 1982, was dan ook dat de slachtoffers
met het buitenland hadden samengezworen om een staatsgreep
te plegen. In de eerste verklaringen was Nederland het boze buitenland, later werd dat de cia. De dictatuur zei met haar ingrijpen
veel meer doden te hebben voorkomen. Dat was meer nog dan
een niet falsifieerbare bewering, een perverse leugen: zij had geen
doden voorkomen, maar had massamoord op eigen landgenoten
gepleegd! Kanhai’s pleidooi van 29 januari was een cynische echo
van de dictatoriale laster van de jaren tachtig. Het ontkwam daarbij niet aan de wetmatigheid dat wie de leugen als waarheid wil
afschilderen, veroordeeld is de wereld op zijn kop te plaatsen. Bij
Kanhai werden daders tot slachtoffers en slachtoffers tot daders.
Gelijkschakelde desinformatie
Het verschil tussen een geloofwaardige argumentatie en propaganda doet zich kennen in de weging van pro’s en con’s. Bij
de geloofwaardige argumentatie worden alle relevante feiten
en narratieven meegewogen. In propaganda wordt alleen wat
past in het eigen straatje aangehaald. De Duitsers noemen dat
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hinein interpretieren. In een poging de valse beschuldigingen
van de dictatuur tegen haar slachtoffers te legitimeren, kwam
Kanhai met niet meer op de proppen dan de oncontroleerbare
‘cia agent’ verhalen van de notoire leugenaar Sandew Hira, de
meinedige verklaringen van de verwarde Petrus van Haperen
en de gelijkgeschakelde desinformatie van de partners in crime
van de hoofdverdachte. De auditeur-militair wees in zijn requisitoir op de volstrekte onbetrouwbaarheid van die getuigenverklaringen waar juist Kanhai overdadig uit citeerde. De
abnormale, intimiderende omstandigheden van het strafproces
van de Decembermoorden, waarbij verdachten vrij rond lopen
en de hoofdverdachte de uitvoerende macht en volksvertegenwoordiging formeel en/of feitelijk controleert, lieten alle ruimte
voor verdachten en getuigen die valse verklaringen onderling
wilden afstemmen, dat ongestoord te doen. Kanhai gaf blijk van
zijn besef van de ongeloofwaardigheid van de gelijkgeschakelde
desinformatie. Hij zei dat hij zich ‘realiseerde’ dat zijn beweringen
‘als een verzonnen verhaal, een sprookje of een deel van een spannende roman zou kunnen overkomen.’ Maar Kanhai heeft ook
getracht woorden van anti-dictatoriaal gezinde getuigen verkeerd
te contextualiseren. Zo had ik in mijn getuigenis, in mijn analyse
van de collaboratie van de Bouterse en de Castro dictatuur, naar
het bekende feit verwezen, dat de Braziliaanse generaal Venturini
Suriname plots had bezocht, om de Cubaanse invloed terug te
dringen. Kanhai had gesuggereerd dat mijn woorden kracht
bijzetten aan zijn bewering dat een buitenlandse interventie in
december 1982 dreigde. Maar Venturini had Suriname pas na
de decembermoorden, na de Amerikaanse invasie in het door
Cuba gesteunde Grenada, bezocht. Het was niet de eerste keer
dat Kanhai bij mij aanklopte voor geleend gezag.
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‘catalogus van de vriendjespolitiek’
Toen ik op 2 december 2009 voor de Krijgsraad getuigde tegen
de hoofdverdachte D.D.B., zweeg Kanhai in alle talen, nadat ik
onderbouwd de valsheid van het alibi van Bouterse had aangetoond. Hij trachtte daarentegen energiek van mij ontlastende
antwoorden te ontlokken ten aanzien van de rol van de palu
op en rond 8 december 1982. Kanhai leek meer advocaat van
de palu, dan van zijn cliënt. Het was geen toeval dat tijdens zijn
pleidooi van 29 januari de voorzitter van de palu en ex-Bouterse
minister, die doorgaans tijdens het 8 december strafproces niet in
de rechtszaal zit, nu wel pontificaal aanwezig was. Het 8 december narratief van Kanhai’s pleidooi valt grotendeels samen met
het palu-verhaal van externalisering: Nederland-is-de-schuldvan-alles! Kanhai was ten tijde van de decembermoorden een
vooraanstaande palu-militant. Zijn partij kreeg in de nieuwe,
dictatoriale regering na 8 december disproportioneel veel ministerposten en het premierschap in bezit. Die regering ontnam
in haar regeringsverklaring van 1 mei 1983 de Surinamers definitief het, op het kolonialisme veroverde, algemeen kiesrecht.
Algemene verkiezingen werden afgeschaft! Als marionet van de
‘Leider van de Revolutie’ toonde zij het ware motief van het geweld
van de willekeur: 8 december markeerde niet het afslaan van een
buitenlandse aanval, waarvan geen sprake was, maar het bloedig
neerslaan van het democratisch volksprotest en het vestigen
van een totalitaire dictatuur. Kanhai was een militant van het
regime van Bouterse, hij verdedigt nu mét het zelfverschonende,
dictatoriale narratief van zijn cliënt, tegelijkertijd zijn eigen politieke biografie, zijn politiek-morele identiteit. Ook op financieel
gebied is sprake van belangenverstrengeling tussen Kanhai en
zijn cliënt. In 2013 had de regering Bouterse in korte tijd tientallen
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goudconcessies uitgegeven aan partijgenoten en loyalisten. De
concessies lagen in gebieden die lucratief zouden zijn, omdat die
in datzelfde jaar vlak na uitgifte van vriendjesconcessies, door
de regering apart werden gezet om op termijn samen met de
multinationals Iamgold en Newmont, te ëxploiteren. Onder druk
van de Nationale Assemblee gaf president Bouterse de lijst van
uitgegeven concessies vrij. In zijn artikel Suriname: een regering
van dieven in het NRC Handelsblad 2 sprak Hans Buddingh van
een ‘catalogus van vriendjespolitiek’. Op plaats nummer vier van
die catalogus stond Irvin D.M. Kanhai met een goudconcessie
van 200 ha in de Area of Interest Surgold, ten Westen van de
Tempati kreek. De ethische gedragscode van advocaten schrijft
onafhankelijkheid van de advocaat ten opzichte van zijn of haar
cliënt voor. Kanhai was en is niet onafhankelijk ten opzichte van
Bouterse. Hij was en is een apologeet van zijn staatsgreperij en
dictatuur, binnen en buiten de rechtszaal. Hij prijkt prominent
in de ‘catalogus van vriendjespolitiek’ van president Bouterse.
Kanhai is een foute advocaat.
Wie heeft er gehersenspoeld?
Kanhai heeft in zijn pleidooi beweerd dat de breed levende overtuiging dat de kliek van Bouterse, buiten de officiële commandolijnen van het Nationaal Leger om, de decembermoorden had
gepleegd, het gevolg is van ‘hersenspoeling’ door Nederland.
Alsof de vele officieren die uit protest het leger verlieten, een
cruciaal feit dat Kanhai werd verzwegen, ook waren ‘gehersenspoeld’. Alsof de getuigenis van het hoofd van de militaire
inlichtingendienst, dat noch van een buitenlandse invasie, noch
2
) Suriname: een regering van dieven. Corruptie in Suriname. Hans Buddingh, NRC
Handelsblad, 23 februari 2018 (www.nrc.nl/nieuws/2018/02/23/regering-van-dieven-a1593359)
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van betrokkenheid van een legale legermobilisatie sprake was,
geen boekdelen sprak. Kanhai demonstreerde met zijn complotfantasie van de hersenspoeling, het koloniaal-paternalistische
bijgeloof dat Surinamers niet tot zelfstandige meningsvorming
in staat zijn. Wat hij met zijn tactiek van de dief die toept ‘Houdt
de dief!’ trachtte te verhullen, was dat de Surinamers het maatschappelijk draagvlak voor de duiding van 8 december 1982 als
decembermoorden, hadden ontwikkeld tegen de intimidatie en
censuur van de militaire dictatuur in. In die duistere jaren kort na
de decembermoorden bestond er nog geen internet. De dictatuur
had niet alleen de nationale media verboden of onder censuur
geplaatst. Zij had met de palu in haar regering, op 29 juni 1983
het Decreet b-10 uitgevaardigd. Decreet b-10 verbood ‘geschriften in te voeren, door te voeren, te verhandelen, te verspreiden,
in bezit te hebben, in voorraad te hebben, te produceren of te
reproduceren, welke naar het oordeel van het bevoegde gezag de
openbare orde en rust of de nationale veiligheid ernstig kunnen
verstoren.’ De dictatuur had de Surinaamse bevolking afgesneden van de vrije pers en literatuur, in en buiten Suriname. De
inwoners van Suriname waren overgeleverd aan de opruiende
en leugenachtige ‘revo’ propaganda. En op de redacties van De
Ware Tijd en andere media zaten de censoren van de palu, de
partij van Kanhai! Dat deze dictatoriale hersenspoeling niet het
beoogde effect had opgeleverd, lag vooral aan het gebrek aan geloofwaardigheid, aangejaagd door de leugens van Desi Bouterse.
‘op de vlucht neergeschoten’
Het is veelzeggend dat Kanhai in zijn wijdlopige, bijna 100 pagina’s lange pleidooi, de officiële lezing over de dood van de
vijftien voormannen van de democratie, heeft verzwegen. Op 9

ParaEPcorr4.indd 205

09-07-18 14:28

206

december 1982 had bevelhebber Bouterse het Surinaamse volk op
de televisie voorgehouden, dat in ‘de afgelopen nacht’ (de nacht
van 9 december) de slachtoffers ‘op de vlucht zijn neergeschoten.’
Weinig mensen geloofden deze lezing die Bouterse zelf, bijna 35
jaren later, ‘lulkoek’ zou noemen. Moeilijker te doorzien was dat
legerbevelhebber ook loog over het tijdstip van de moorden. Bij
reconstructie in het kader van het 8-decemberstrafproces, op
basis van onder meer betrouwbare getuigenissen en de tegenstrijdigheid van verklaringen van Bouterse c.s., kon aannemelijk
worden gemaakt dat de slachtoffers al op 8 december 1982 zonder
vorm van proces door een vuurpeloton waren geëxecuteerd.
Ook Kanhai verschoof de decembermoorden naar ‘de nacht
van 8 op 9 december 1982’. Hij sprak verhullend over ‘rond 8
december 1982’ om met behulp van de vaagheid de dag van 8
december 1982 te omzeilen. Hij belandde in een spagaat, want
alle ooggetuigenissen, zoals die van het zestiende slachtoffer
Fred Derby en van leden van het vuurpeloton, hadden het over
8 december 1982. De argumentatieve bruya waarin onze foute
advocaat was beland, vond zijn noodzaak in de opdracht de
valse alibi van Bouterse geloofwaardig te maken. Bouterse had
een alibi voor de nacht van 9 december 1982, maar niet voor 8
december 1982, de dag van de moorden.
Gedwongen zelfbeschuldiging
Op 8 december 1982 was Bouterse in het Fort Zeelandia door de
ploeg van het stvs Journaal op video vastgelegd. In de rechtszaal was op film te zien hoe hij André Kamperveen dreigend
dwong een valse zelfbeschuldigende verklaring voor te lezen. Het
was opmerkelijk dat Kanhai deze gedwongen zelfbeschuldiging,
evenals die van Jozef Slagveer, in zijn pleidooi niet opvoerde als
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bewijsmateriaal voor een ‘couppoging’ in samenwerking met ‘het
buitenland’, terwijl dat laatste in die verklaringen expliciet werd
gesteld. Door zijn verzwijging van de gedwongen zelfbeschuldigingen bevestigde Kanhai hun volstrekte ongeloofwaardigheid.
Bouterse wist dat de dreiging van staatsgreep, evenals het ‘op
de vlucht neergeschoten’, een politiek-crimineel gemotiveerd
verzinsel uit eigen koker was. Kanhai heeft in zijn zogenaamd
feitelijk onderbouwd pleidooi geen enkele getuige of concrete
aanwijzing kunnen aanvoeren om aannemelijk te maken dat
de slachtoffers ‘in de nacht van 8 op 9 december 1982’, de dood
vonden. Er waren over die nacht slechts getuigenissen over het
schieten met ‘losse flodders’. Inderdaad, er was geschoten in de
nacht van 9 december 1982. Ik woonde in die tijd niet heel ver
van het Fort Zeelandia en was daar persoonlijke getuige van.
Alleen, zo zou later blijken, werd op dat tijdstip niet geschoten
om te doden, maar om te bedriegen. Het was onderdeel van de
desinformatie campagne: het officiële tijdstip van de moorden
moest in de perceptie van nabestaanden en samenleving een dag
worden verplaatst. De daders behoefden tijdsruimte voor hun
valse alibi. En het verzinsel van een dreigende staatsgreep, inclusief een ‘alarmplan’, moest geloofwaardig worden georkestreerd.
Kanhai ontkwam in zijn pleidooi dan ook niet aan de spagaat
van de inconsistentie: hij moest enerzijds de indruk wekken
dat de moorden ‘in de nacht van 8 op 9 december 1982’ hadden
plaatsgevonden (het tijdstip waarvoor zijn cliënt een alibi had),
terwijl hij zich anderzijds moest inspannen om aan te tonen dat
zijn cliënt op 8 december 1982 (de periode waarvoor zijn cliënt
geen alibi had) niet in het Fort Zeelandia aanwezig was. Als
we aan onze advocaat de vraag zouden stellen waarom hij zich
moeite getroostte aan te tonen dat zijn cliënt op 8 december 1982
niet aanwezig was in het fort, terwijl de moorden volgens hem 9
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december 1982 hadden plaatsgevonden, welk ‘sprookje’ zou hij
dan verzinnen?
Gemene lafhartigheid
Voor de aandachtige waarnemers van het strafproces over de
decembermoorden was al snel duidelijk dat de gelijkgeschakelde,
meinedige pro-Bouterse getuigen de volledige schuld voor de
decembermoorden in de schuld van de overleden bataljonscommandant Paul Bhagwandas schoven. Die kon immers niets meer
terug zeggen! In zijn interview met Henri Behr, had de zieke
Bhagwandas al voorspeld dat Bouterse na zijn overlijden de
schuld volledig in zijn schoenen zou schuiven. In lijn met deze
voorspelbare afschuifpartij, trachtte Kanhai zijn cliënt vrij te
pleiten, door Bhagwandas exclusief tot hoofdschuldige te maken.
Onze foute advocaat demonstreerde daarmee echter niet de onschuld van de hoofdverdachte, maar diens gemene lafhartigheid.
Kort na de decembermoorden, toen Bhagwandas nog in leven
was, heette het tegenover vn-rapporteur voor de mensenrechten
Amos Wako, nog dat de overleden Roy Horb exclusief de hoofdschuldige was voor de moorden.
Een corrupte wet
Beweringen uit de mond van belanghebbenden met een cv vol
nieuwsverduistering, zoals de hoofdverdachte en de partij van
zijn foute advocaat, hebben een laag geloofwaardigheidsgehalte.
Liever legt men het oor te luister bij onafhankelijke deskundigen.
In haar onderzoeksrapport (1983) heeft de mensenrechtencommissie van de oas geconcludeerd dat de machthebbers geen
enkele aanwijzing, laat staan bewijs, konden tonen dat de slacht-
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offers bij een staatsgreep waren betrokken. De slachtoffers waren
bovendien van uiteenlopende politieke overtuigingen, wat een
samenzwering tot staatsgreep volstrekt ongeloofwaardig maakte.
De commissie van de oas stelde ook dat zelfs als de slachtoffers
bij een omwenteling betrokken zouden zijn, niets het gebruik
van ‘terroristische methoden’ rechtvaardigde. Kanhai zat in dat
opzicht op een heel andere lijn met zijn stelling dat in geval van
‘hoogverraad’ de verdachten ‘alle rechten als landskind verliezen’.
Dat is de formule van totalitaire willekeur. Want als je zelfs het
recht op een eerlijk proces verliest, wie bepaalt of je schuldig
bent aan ‘hoogverraad’?! Kanhai heeft getracht de laster tegen
de vijftien voormannen van de democratie, als deugdelijke grond
voor hun ontvoering en vernedering voor te stellen. Professor
John Dugard, vader van de mensenrechten in Zuid Afrika en
hoogleraar internationaal recht, concludeerde op basis van een
uitgebreide studie, dat de folteringen en moorden van 8 december
1982 zijn te kwalificeren als misdrijven tegen de menselijkheid,
als internationale misdrijven. Auditeur-militair Roy Elgin lijkt
dan ook met zijn strafeis tegen de hoofdverdachte veel dichter
bij de waarheid te staan, dan onze foute advocaat. De laatste had
als laatste strohalm niets anders dan een onrechtmatige wet: de
amnestiewet van 2012. Die wet waar de president, als medewetgever, persoonlijk voor verantwoordelijk was en die beoogde
het lopende strafproces – waar de persoon van de president
voor meervoudige moord terecht staat – stop te zetten, was en
is een wet van belangenverstrengeling: een zelfamnestiewet. Een
corrupte wet.
m a a rt 2 018
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56.
RECHTVAARDIG BURGERSCHAP
De militaire dictatuur, de ernstige schendingen van de mensenrechten en de cultuur van straffeloosheid, toonden het institutioneel falen van de republiek Suriname. De menselijke waardigheid en mensenrechten werden onder de voet gelopen. Dat de
Surinaamse natie moreel niet volledig ten onder ging, dankte zij
aan rechtsgevoel, moed en vasthoudendheid van democratische
burgers, Surinamers, waaronder nabestaanden van slachtoffers
van de mensenrechtenschendingen. Nu al ruim drie decennia
weigeren zij, het in ons volkslied zo mooi bezongen ‘Recht en waarheid maken vrij’ in te ruilen onvoorwaardelijke amnestie, ‘gratie’
of welke wettelijke vormgeving van straffeloosheid, dan ook. De
Surinaamse internationaal strafrecht jurist, Gaetano Best, vatte
dit fenomeen van het redden van het recht door burgeractivisme,
treffend samen: ‘Wij zijn de rechtsstaat!’
Het imploderen van een rechtsstaat zou niet mogelijk zijn
zonder machthebbers die het recht aan hun laars lappen en zonder
burgers die hen daarbij helpen, doorgaans om persoonlijk gewin.
Suriname kent, evenals verschillende andere staten, het tragische
verschijnsel dat een substantiële minderheid van de populatie
onrechtvaardig denkt, (politieke) discriminatie van ‘de andere’
toelaatbaar acht. Hartstochten van hyperpartijdigheid faciliteren
dat verantwoordelijken voor het politiek vervolgen, folteren en
vermoorden van andersdenkende medeburgers, toch worden gekozen in het openbaar bestuur. De rampzalige gevolgen, in de vorm
van een corrupte staat, schrijnende armoede en internationale
schaamte, bevestigen de inefficiëntie van immoreel leiderschap.
De Surinaamse ervaring onderstreept de noodzaak van zowel
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rechtvaardige wetten, instituties, als van rechtvaardige bestuurders
en burgers. Betaalt het land misschien nu niet, tenminste deels, de
hoge prijs van het structureel ontbreken van onderwijs in rechtvaardigheid? Ik had deze vraag niet gesteld, als ik niet het essay
Education for justice van de Arubaanse jurist Glenn Thodé, nu
rector van de Universiteit van Aruba, had gelezen. Thodé noemt
de aanname van overheden dat iedereen wordt geacht het recht te
kennen, een fictie. Hij is van mening dat in het onderwijs, kinderen
door eigen ervaring, binnen een door het recht geïnformeerde
pedagogische en didactische omgeving, vertrouwd kunnen raken
met rechtvaardig handelen. Waarheidsvinding, hoor en wederhoor,
gelijke behandeling, maar ook respect voor fysieke en psychische
integriteit, het zijn allemaal noties die behulpzaam kunnen zijn in
de omgang met conflicten en andere uitdagingen in de onderlinge
relaties. Kinderen leren dat zij zelf en ook de leraar onderworpen
zijn aan bepaalde normen. De esprit van ‘niemand staat boven de
wet’, wordt van jongsaf aan bijgebracht.
Sommige onderzoekers noemen de relatie tussen leraar en
leerling een attachment (hechtings)relatie, een relatie met aspecten
die we ook kennen uit de ouder-kind relatie. Onderzoek leert dat
van deze relaties een belangrijke invloed op de sociaal-emotionele
vorming van kinderen uitgaat. In de hechtingsgeschiedenis van
verschillende van de mensenrechtenschenders in Suriname, is mij
kwetsuur van onrechtvaardig behandeld zijn, van mishandeling,
misbruik en/of uitsluiting, in de (vroege) jeugd, bekend. Recht
staat haaks op machtsmisbruik, op willekeur. De leraar heeft
macht, de ouder heeft macht. Om die invloed ten goede te gebruiken, is in de woorden van Thodé ‘morele intelligentie’, lees rechtvaardigheid, nodig. Recht niet als conventie, maar als normatief
geïnformeerde medemenselijkheid. Als een weg om onnodige
kwetsuur en schade te voorkomen, om een veilige omgeving te
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bieden en zo vreedzaamheid te bevorderen. Als een weg ook, de
belangen van anderen nadrukkelijk in acht te nemen. Een weg die
de geest receptief maakt voor noties als mensenrechten, sociale
rechtvaardigheid en duurzaamheid. Voor een generatie die zo
gevormd is, zijn armoede, straffeloosheid en kwikvervuiling van
onze rivieren, verschijnselen van barbarij, ze zijn onacceptabel!
In Suriname is de laatste verdedigingslinie van het recht, rechtvaardig burgerschap gebleken. Zonder rechtvaardig burgerschap
zou er geen 8-decemberstrafproces zijn geweest, laat staan de
strafeis van 20 jaar gevangenisstraf tegen hoofdverdachte Desi
Bouterse of de eis tot vrijspraak voor Edgar Ritfeld. Onderwijs in
rechtvaardigheid zou naast gerechtigheid, een toekomstgerichte
respons op de historische schendingen van de menselijke waardigheid in Suriname, kunnen zijn. Een overweldigende, kritische
massa van rechtvaardige burgers, lijkt de belangrijkste waarborg
voor een duurzame, democratische rechtsorde.
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Media
De verzamelde stukken zijn grotendeels eerder gepubliceerd in de Surinaamse
dagbladen De Ware Tijd (columns) en De West (ingezonden), in het maandblad Parbode (columns) en op de nieuwssite Starnieuws.com (ingezonden).
De artikelen ‘Te kwader trouw’ en ‘Rechtvaardig burgerschap’ zijn speciaal
voor dit boek geschreven. ‘Bij de strafeis’ is door Theo Para als radiocolumn
uitgesproken op NPO Radio 1. Hieronder een lijst met per stuk, het respectievelijke medium:
1. De Ware Tijd | Suriname en Nederland: hoe Bouterse het Raamverdrag
voor vriendschap om zeep helpt
2. De West | Horb is vermoord
3. Starnieuws.com | Epiloog: dadersillusie
4. Starnieuws.com | Waarheidscommissie op basis amnestiewet
onacceptabel
5. Starnieuws.com | Soevereiniteit zonder verantwoordelijkheid?
6. Antilliaans Dagblad, kersteditie | Non-discriminatie moet ook in de
politiek
7. De Ware Tijd | De straffeloosheid van de slavernij
8. De Ware Tijd | Anti-corruptiewet: sjerp in integriteitskomedie
9. De Ware Tijd | Valse verzoening
10. De Ware Tijd | Als de dichter reist op de vleugels van de liefde
11. De Ware Tijd | Corruptie versus sociale zekerheid
12. De Ware Tijd | Behr, Kamperveen, Rahman, Slagveer, Wijngaarde
en de Internationale Dag tegen Straffeloosheid van misdrijven tegen
journalisten
13. De Ware Tijd | Als de hoofdverdachte spreekt als president
14. De Ware Tijd | Waarom wil de president de helft van de VHP
opsluiten?
15. De Ware Tijd | Lied van de menselijke waardigheid
16. De Ware Tijd | Volkspresident
17. De Ware Tijd | Zwevende politicus
18. De Ware Tijd | Rambocus
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De Ware Tijd | Zestien jaren
De Ware Tijd | Revo geweld
De Ware Tijd | De zorgcrisis
De Ware Tijd | Advocaat en ethiek
De Ware Tijd | Loonslavernij
De Ware Tijd | Padie-export in verkiezingstijd
De Ware Tijd | Gender emancipatie
De Ware Tijd | Afgezegd gebed
De Ware Tijd | Democratisch anti-kolonialisme
De Ware Tijd | Watervoorziening verwaarloosd
De Ware Tijd | Gerechtigheid Frank Essed
De Ware Tijd | Openlijke discriminatie
De Ware Tijd | Wilfred Lionarons
Starnieuws.com | Dertig jaar Rijswijkse moorden
De Ware Tijd | Rechtszaal versus kampvuur
Starnieuws.com | Buitenland spook en roekeloosheid president
Starnieuws.com | De rol van het ICJ en het 8-decemberstrafproces
Starnieuws.com | Ambassadeur China over de schreef
De Ware Tijd | Presidentieel bedrog
De Ware Tijd | Transitional justice versus straffeloosheid
Parbode | Wet politiek geweld miskent moreel leed
De Ware Tijd | De foute kolonel en de stiekeme sergeant
Starnieuws.com | Recht impliceert, anders dan wraak, barmhartigheid
Parbode | Maduro, Bouterse en de kinderen van Venezuela
Parbode | ‘De getuigenis van president Bouterse’ is gecrasht
Starnieuws.com | 18 April: Dag van Onverdraagzaamheid
Starnieuws.com | Goede oppositie
De Ware Tijd | President kan vechten, niet besturen
De Ware Tijd | De schande van Suriname
Starnieuws.com | President contra asiel
NPO Radio 1 | Bij de strafeis
Parbode | Heeft Bouterse persoonlijk Daal en Rambocus
doodgeschoten?
51. Verzwegen werkelijkheid | Te kwader trouw
52. Starnieuws.com | Bij het voorstel van Bisschop Choennie
53. De Ware Tijd | Waarom Nederlandse ambassadeur is geweigerd?
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54. De Ware Tijd | De prijs van criminogene besmetting
56. Verzwegen werkelijkheid | Rechtvaardig burgerschap
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