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Groeten uit... Boxel (Suriname)
EllEn DE VrIES 

Freelance journalist

‘Opstaan.’ Zodra de rechters plaatsnemen, ploft iedereen terug in de 

houten banken van de rechtszaal op de marinebasis in Boxel. Ook 

tijdens deze 22ste zitting op 29 oktober – de eerste na een langdurige 

schorsing van het proces – laat hoofdverdachte Desi Bouterse ver-

stek gaan. De ex-legerleider heeft de Mexicaanse griep, vreest zijn 

advocaat. De zaal meesmuilt. Achterin volgen de nabestaanden van 

de 15 slachtoffers van de ‘Decembermoorden’ de zaak op de voet. 

Tussen hen zit Betty Goede (61), voorzitter van de Surinaamse Orga-

nisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV), die in 2000 de nabestaan-

den hielp om de verjaring van de ‘Decembermoorden’ te stuiten. Op 

8 december 1982 schoten militairen hun broers, geliefden, vaders en 

zonen – tegenstanders van het militaire regime – neer in Fort Zeelan-

dia in Paramaribo. nu staat Goede hen bij tijdens het proces tegen 

Bouterse en 24 anderen. Maar ze zit hier óók voor zichzelf: ‘Ik wil 

weten wat er gebeurde. Suriname is ongeloofwaardig als rechtsstaat 

als deze zaak niet opgehelderd wordt.’ Tijdens het proces komt uitge-

breid aan de orde hoe de 15 mannen door het leger van huis werden 

opgehaald voor verhoor. ‘Vooral de details doen me wat’, zegt ze. Ook 

vandaag. De 80-jarige moeder van de doodgeschoten journalist lesley 

rahman schuifelt aan de arm van een bewaker de rechtszaal binnen. 

De voormalige leerkracht is overgevlogen uit nederland om te getui-

gen. Haar zoon gaf haar een geruststellend schouderklopje toen de 

militairen hem meenamen, herinnert ze zich. Haar stem breekt als 

ze vertelt hoe ze haar later het nieuws brachten: ‘Uw zoon is neerge-

schoten.’ De zaal is muisstil. Even vreest Goede dat het de oude dame 

te veel wordt. ‘Ze houdt zich goed’, zegt ze tijdens een schorsing. ‘Ik 

herken in haar de oud-onderwijzeres, heel correct en beheerst.’ In de 

kantine zijn de broodjes allang op. Op weg terug naar de rechtszaal 

valt de schemer in.
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