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Ten eerste

die nu declareren of niet?
zijn, maar foute declaraties zijn niet het grootste
probleem in Nederland.’
Bovendien is er soms
sprake van slordigheid en
menselijke fouten, zegt Becker. VUmc-bestuurder Wouter Bos kwam onder vuur te
staan, nadat RTL Nieuws bekend had gemaakt dat hij
sneeuwkettingen had gedeclareerd bij het ziekenhuis.
Een misverstand, reageerde
een woordvoerder. Die
sneeuwkettingen horen bij
zijn lease-auto die door een
fout niet direct werden geleverd.
Dat pleit Bos of het VUmc
overigens niet meteen vrij,
zegt Becker. ‘Slordigheid is ook
verwijtbaar. Bestuurders die
een beroep doen op publieke gelden
moeten beter uitkijken. Als iemand
n De bon van
het diner van
Maastricht
UMC met
2 ﬂessen
champagne en
11 ﬂessen wijn.
n Declaratie
van een rondreis door
Suriname.
n Bon van een
dienstreis van
400 kilomter
met een gehuurd vliegtuigje.
n Declaratie
van een bureaustoel van
een bestuurder
aan de Radboud Universiteit.

Families Decembermoorden
wijzen brief Bouterse af
Van onze verslaggever
Stieven Ramdharie

amsterdam De families van de

8-December-slachtoffers reageren
afwijzend op de bereidheid van de
Surinaamse president Desi Bouterse om eindelijk een getuigenis
af te leggen over de moorden.

Bouterse, hoofdverdachte van de executie in 1982 van vijftien politieke opposanten, zegt in een brief bereid te
zijn in een gesprek met een nabestaande ‘deze zwarte bladzijde in onze
geschiedenis om te slaan’. Het is voor
het eerst in 33 jaar dat hij zich zo emotioneel uitlaat over de executies.
Als het gesprek plaatsvindt, zal het
ook voor het eerst sinds 1982 zijn dat
Bouterse met een nabestaande de
moorden bespreekt. ‘Ik weet niet of u
het op dit moment wil horen, maar
weet dat ik uw pijn en verdriet en dat
van uw ouders, het hele gezin, alsook
van andere nabestaanden begrijp’,

schrijft Bouterse in een brief aan Dew
Baboeram, die zijn broer verloor op
8 december. Baboeram, die in Nederland woont, had de oud-legerleider vorige week voorgesteld in een gesprek
een getuigenis af te leggen over wat er
toen in Fort Zeelandia is gebeurd.
In zijn antwoord accepteerde Bouterse het voorstel. ‘Wij zijn allen mens
engeenvanonszoudezepijnenditverdriet willen ondergaan, geen van ons
gunt een ander deze pijn’, aldus de president. ‘Net als voor u zal dit ook voor
mij een emotionele tocht zijn. Maar Suriname heeft recht op de waarheid,
recht op afsluiting en verwerking, zodat we samen als natie verder kunnen.’
InSurinameweeshetmerendeelvan
de nabestaanden het initiatief af. ‘Gerechtigheid moet plaatsvinden via de
rechter’, zegt Sunil Oemrawsing, voorzitter van de Stichting 8 December,
waarbij alle families zijn aangesloten.
‘Bouterse heeft al sinds 1982 de rechter
ontlopen.Meteenbrief doordrenktmet
sentimentenemotieprobeerthijnuie-

dereenophetverkeerdebeentezetten.’
Wanneer het gesprek plaatsvindt, is
niet bekend. De publicist Baboeram,
die niet is aangesloten bij de stichting,
wilde maandag niet ingaan op de procedure.Bouterseheeftaltijdgezegddat
hijnietaanwezigwasinhetforttoende
executies plaatsvonden. Sinds 2007,
toendekrijgsraaddeberechtingbegon
van de 25 verdachten, is hij nooit verschenen op het proces. In 2012 gaf het
parlement, op initiatief van Bouterses
NDP, alle verdachten amnestie.
Ook de Surinaamse publicist Theo
Para, oud-hoofdredacteur van het
weekblad Mokro, wijst de brief af. Zijn
vriend en oprichter van Mokro, Bram
Behr, was een van de geëxecuteerde
journalisten. Para: ‘Als Bouterse dit
hoofdstuk wil afsluiten, dan moet hij
gewoon voor de rechter verschijnen.’
Advocaat Gerard Spong, die bevriend was met enkele slachtoffers van
de Decembermoorden, noemt de brief
tegenover de NOS ‘een sterk staaltje
van huichelachtige bedriegerij’.

Bestuurders moeten
het gezonde
midden houden
Marcel Becker Universitair docent

aan je integriteit twijfelt, kom je
moeilijk van dat stigma af.’

4.

wees je bewust
van normverandering
in de samenleving
Twintig jaar geleden werd Becker
nooit gevraagd een training integriteit te geven bij een organisatie. Nu
krijgt hij regelmatig verzoeken. Hij
probeert dan mensen aan te zetten tot

grondig nadenken over de publieke
verantwoordelijkheid van de bestuurder. ‘Anders zijn het slechts ‘flesjeswijncursussen’, over het al of niet aannemen van een fles wijn als cadeau.’
De samenleving is veranderd. Oudminister Bram Peper wist niet wat
hem overkwam toen hij eind jaren
negentig in het nieuws kwam door
discutabele declaraties uit zijn tijd als
burgemeester van Rotterdam. ‘Die bestuurde en leefde op een manier die
in die tijd nog geaccepteerd was’, zegt
Overeem.
Een dienstreis van 400 kilometer
afleggen met een vliegtuigje waarvan
de huur 750 euro is, druist in tegen de
realiteit van dit moment. Ook al staat
in je contract dat je toestemming
hebt om bij tijd en wijle zelf achter de
stuurknuppel van dat vliegtuigje te
kruipen.
Dat de interim-topman van Holland Casino privé-uitgaven met de zakelijke creditcard doet, wordt niet
meer gepikt. Ook al betaalt hij die later terug. Dan is het kalf tegenwoordig al verdronken.
Een integriteitfunctionaris is een
ingeburgerd beroep geworden. De focus op het declaratiegedrag van politici en bestuurders is volgens Overeem een uiting van het toegenomen
gelijkheidsdenken. ‘Deze trend is overigens niet van vandaag of gisteren,
maar bestaat al decennia. Vroeger
werden bestuurders nog aangesproken met ‘excellentie’, journalisten
stelden geen kritische vragen.’
Soms doen bestuurders daar zelf
aan mee, meent Overeem. Door hun
stropdas thuis te laten, zich bij hun
voornaam te laten aanspreken, dan
verdwijnt het respect ook snel. En toegegeven: schandalen die niet te rechtvaardigen zijn, helpen dat respect
ook om zeep.
Volgens Becker is de samenleving
meer geïnteresseerd in de persoonlijkheid en het consumeergedrag van
een bestuurder. ‘De verpersoonlijking
van de politiek en het bestuur. En dan
heb je nog de crisis. We leven in een
tijd waarin er meer onzekerheid is
over wat goed of fout is.’
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