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CHRONOLOGISCH OVERZICHT OVER GEBEURTENISSEN IN SURINAME 

18-12-1974 
	

Eindrapportage van de Surinaams-Nederlandse Commissie van Deskundigen 
(Defensie) op basis waarvan de oprichting van de Surinaamse Krijgs-
macht wordt geregeld. (Zie ook doos 3) 

25-11-1975 
	

ONAFHANKELIJKHEID SURINAME 

President 
Minister-President 
Coordinator Defensie-
aangelegenheden 
Bevelhebber Sur. Strijd-
krachten 
Bataljons Commandant 
Hoofd Ned. Mil. Missie 

e Ferrier 
Arron 

: Mr. E. Boost, later Mr. R. Willemszorg 

: Kol. Y. Elstak 
: L.Kol. R. Essed 
: Kol. der Grenadiers H. Valk (Zie ook doos 14) 

17-08-1977 

29-10-1977 

31-10-1977 

28-12-1977 

eind jan. 1978 

04-01-1979 

30-08-1979 
half dec. 1979 

dec. 1979 

25-01-1980 

30-01-1980 

Breuk in regeringscoalitie door het uittreden van vijf parlements- 
leden behorende bij de PNR (Partij Nationalistische Republiek Suriname), 
onder andere Bruma (voorzitter van de PNR) Mr. Hoost en Frijmersum. 
NB. PNR-kaderleden hebben tevens de leiding over twee invloedrijke 
vakbonden. 
Ministers Bruma en Hoost overhandigen president Ferrier een bankaf- 
schrift waaruit zou moeten blijken dat Arron ruim 2 miljoen dollar 
op de bank in Miami zou hebben. Dit alles blijkt op 1 november 1977 
een vals gerucht. 
Nationale Partij Kombinatie (NPK) van Arron wint de verkiezingen. 
NPK bestaat uit I NPS 

PSV 
KTPI 
HPP 

- Nieuwe regering beeedigd; 
- De heer Willemszorg wordt aangesteld als onderminister van Defensie-

aangelegenheden. 

Overleg met Nederland over ontwikkelingshulp afgebroken. 

90 onderofficieren houden protestmars door Paramaribo om de vrijlating 
van de eerder onder arrest gestelde sergeant Abrahams to bewerkstelligen 
Besloten dat vervroegde verkiezingen worden gehouden in maart 1980. 
Arron deelt mee dat de vervroegde parlementsverkiezingen worden 
gehouden op 27 maart 1980. De kandidaatstelling zou op 9 februari 
bekend moeten zijn. 
Hoofd Nederlandse Militaire Missie Kol. H. Valk vertrekt met verlof 
buitenslands (familiebezoek in Zuid-Afrika) 	GO Valk 889, 
d.d. 14-11-1979. (Zie ook doos 9) 

Telegram van Bond Militair Kader (BMK) aan Premier Arron: opzeggen 
vertrouwen in legerleiding en eisen vertrek van Kol. Elstak en 
L.Kol. Essed. 
Bestuurlijke escalatie van het conflict. 
BMK bestormt Memre Boekoe Kazerne en bezet 00-mess. 
Vanuit Nederland ontvangt Premier Arron telegrammen van FACOM, 
Ons Belang en LKV, waarin ongerustheid wordt geuit over weigering recht 
van vereniging. BMK wordt door Militaire en Burgerpolitie de Memre 
Boekoe Kazerne uitgejaagd. Fysieke escalatie van het conflict 
Groeiende sympathie voor BMK van burgerbevolking (geldinzameling), Vak-
bond C-47 en Politiebonden verklaren zich solidair met BMK; sympathie-
betuigingen voor BMK ook vanuit Nederland Bestuursleden BMK Sital, Needs 
en Abrahams worden gearresteerd. (Eis: 10 mndn. gevangenisstraf en oneez 
vol ontslag; uitspraak 26 februari 1980). 



05-02-1980 	BMK zendt telegram aan MP Arron: eisen o.m. vrijlating bestuursleden. 
07-02-1980 	Mr. Drs. A. Haakmat beschuldigt in de "Vrije Stem" de regering van 

"Schending van de Grondwet". 
07-02-1980 	Kol. Valk komt terug van vakantieverlof. 
25-02-1980 	BeVrijding uit gevangenis van de op 30 januari (geplande berechting 

26 februari) gearresteerde drie BMK-bestuursleden. 
Memre Boekoe Kazerne wordt door gewapende onderofficieren bezet. 
Formering van Nationale Militaire Raad; gezagsuitvoering door 
Peloton Speciale Opdrachten 
Arrestaties: Kol. Elstak, Korpschef Politie Walker, Procureur-Generaal 

De Miranda en Auditeur-Militair Kruisland. 
Mrt/Apr. 1980 Groepsgewijze vrijlating van burger- en militiare autoriteiten. Huis-

arrest voor o.a. Elstak en Essed. 

Formatie Regering Chin A Sen  

Vice Premier, tvs. Min.BuZa tvs. Min.Jus. 	: mr. drs. A. Haakmat 
Minister van Leger en Politie 	 : Luitenant van Rey 
Onderminister van Politie 	 : Sergeant Neede 

Eind inaart inzet tot tegencoup ontdekt. Luitenant Rambocus gevangen 
gezet en tegen enkele anderen onderzoek ingesteld. 

Mei 1980 	Ontdekking tegencoup op 1 mei van Ormskerk. Aantal documenten met namen 
van contact-personen en lijst van 53 personen, die moeten worden geli-
guideerd, in beslag genomen. 
Contact-personen gearresteerd in nacht 2 op 3 mei. 
Verhouding tussen Regering en Nationale Militaire Raad (NMR) instabiel. 
Conflict met Minister Van Rey. 27 mei Van Rey door NMR ontslagen. 
Vertrekt naar Cura9ao. 

25-05-1980 	Aankomst Kol. G. Maarseveen 
16-06-1980 	Kol. Maarseveen neemt dienst over en wordt tevens benoemd tot 

Defensie-Attaché. 
18-06-1980 	Vertrek Kol. Valk. 
09-08-1980 	Surinaamse Krijgsmacht wordt omgedoopt in Nationale Leger. 

Nationale Legerleiding bestaat uit: Majoor D. Bouterse Bevelhebber 
Kap. A. Fernandes 	Bataljons- 

Commandant 
Kap. R. Horb 	Garnizoens- 

Commandant. 
13-08-1980 	Nationale Legerleiding treedt tevens op als Militair Gezag. 

Luitenant Rambocus opnieuw in arrest. 
Op verzoek MG treedt President af; Ministerraad neemt ontslag; MG 
vormt nieuwe regering. Noodtoestand door MG afgekondigd. Parlement 
en Raad van Advies buiten werking. Grondwet opgeschort. 

15-08-1980 	Samenstelling nieuv.Kabinet; 
Chin A Sen 	: President, Premier, Minister van Algemene Zaken 
Mr. drsA. Haakmat: Vice Premier, Minister van Buitenlandse Zaken tvs. 

Minister van Justitie, tvs. Minister van Leger en 
Politie 

Neede 	 : Onderminister Politie 
Ruimveld 	 : Onderminister Leger 

Okt,0 1980 	Arrestatie Sital (Federatie Arme Landbouwers) en Behr (Surinaamse 
Anti-Imperialistisch Nieuws Agentschap-SAINA) wegens anti-Bouterse 
acties. 

Dec. 1980 	Oneervol ontslagen Rambocus vertrekt naar Nederland. 



Jan. 1981 	Harvey Naarendorp beeedigd als Minister van Buitenlandse Zaken 
ter vervanging van de als zodanig ontslagen mr. drs. A. Haakmat. 
Sital gaat in hongerstaking, i.v.m. het niet mogelijk maken van het 
aantekenen van hoger beroep tegen hem opgelegde straf. 

Feb. 1981 	Alarmerende NL persberichten melden coup-voorbereiding vanuit 
Nederland¢. 
Beperkte vrijlating van ex MP Arron. 

Mrt. 198.1 	Sital per discreet uit gevangenschap ontslagen. 
30-03-1981 	Kap. Briaire (MMS-lid) repatrieert. 
Apr. 1981 	Afbouw MMS, Aankomst P.R. Meijer als secretaris DEFAT/Paramaribo. 

Vertrek naar NL van Kapitein Clements voor besprekingen. 
01-05-1981 	Bevordering Maj. Bouterse tot L.Kol. en tot Majoors de Kapiteins 

A. Fernandes en R. Roth. 
Surinaamse Legerleiding beschouwt vertrek DEFAT als definitief. 

jun. 1981 	Keerveld (in januari 1981 gearresteerd wegens publicatie negatief- 
critisch artikel). wordt vermoord. 
Behr (SAINA) noemt in publicatie Hoofd Ontwikkelingssamenwerking 
van de Nederlandse Ambassade in Paramaribo een "economische spion". 

13-07-1981 	Definitieve repatriering van kolonel Maarseveen. 
Sept. 1981 	Aankomst Kolonel Commando's. B. van Tussenbroek; arriveert in 

Paramaribo in de functie van Defensie-Attaché. 
Nov. 1981 	Na vertrek van Kol. Maarseveen ontstaan problemen met Meijer. 

Temugroepen wordt overwogen. 
Dec. 1981 	Gezien gedrag Meijer wordt begeleiding van Paramaribo naar Nederland 

geadviseerd door Hr. Ms. Ambassadeur Paramaribo en door DEFAT 
Paramaribo. 
Onder begeleiding van Militair Arts wordt Meijer naar Nederland 
teruggehaald. 

Jan. 1982 

08-02-1982 

11-02-1982 

19-02-1982 

25-02-1982 

06-03-1982 

11-03-1982 

Plaatsing Meijer in Nederland wordt in behandeling genomen door 
Directie Burgerpersoneel KL van het Ministerie van Defensie. 
Hoofd Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Landmachtstaf 
adviseert Meijer niet te plaatsen op "kwetsbare functie" en niet 
meer in aanmerking te brengen voor uitzending naar het buitenland. 
Aftreden van. President en Kabinet Chin A Sen, o.m. veroorzaakt door 
het feit dat Haakmat door Bouterse nog steeds als adviseur wordt 
geraadpleegd, tegen de zin van Chin A Sen , en de toenemende invloed 
van de Revblutionaire Raad op Bouterse en de wil van een aantal 
ministers om zonder te grote invloed van militaire zijde te regeren. 
In beperkte kring is bekend, dat Haakmat "in reserve" wordt gehouden 
voor geval Chin A Sen zal aftreden. 
Sinds ontslag Chin A Sen is toestand in militaire gebouwen en kampe-
menten onrustig. Algemene maatregelen van Nationale Legerleidingi 
instellen avondklok, geen partij-politieke vergadering enige censuur. 
Heftige Surinaamse orientering op reacties uit Nederland aanleiding 
tot een zekere mate van verharding. Breuk tussen beide landen kan 
kans vergroten dat Suriname naar Cuba keert. 
Door aftreden Chin A Sen is mogelijkheid ontstaah dat Bouterse 
afhankelijker wordt van zijn marxistische adviseurs. 
De oprichting van de Nationale Assemblee wijst op een vorm van yolks-
invloed. 
Ontwerp van de Commissie "Basisreglement van de Revolutie" zou erop 
kunndn wijzen, dat de hoogste_macht ligt bij Revolutionaire Raad, 
bestaande uit MG en door hen aangewezen revolutionairen. 
Surinaamse Ambassadeur in Nederland, Hans Prade, is in NL teruggekeerd. 
Deelt mede, dat hij niet uit zijn functie is ontheven. 
Staatsgreep tegen MG. Leiders: Majoor Hawker, Luitenant Rambocus en 

Hoofd van Politie Vrij (Niet geheel zekei 
Nankoesing (lid NMR). 
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11-03-1982 	"Oorlogstoestand" en "Oorlogsrecht" van toepassing 
12-03-1982 	Situatie : Bouterse, Horb en Fernandes in Fort Zeelandia. 

Groep Hawker-Rambocus in Memre Boekoe Kazerne. 
Door groep Bouterse aanval uitgevoerd op Memre Boekoe Kazerne. 
Aanval afgeslagen. Hawker gearresteerd en overgebracht naar Fort 
Zeelandia. 
(Hawker wordt tijdens aanval gewond, overgebracht naar hospitaal 
en daar door Bouterse-groep ontvoerd). 
Kansen Rambocus-groep tot minimum gedaald. 
Hawker wordt geexecuteerd. Rambocus voortvluchtig. 

17-03-1982 	Arrestatie Rambocus. 
Wnd. President Mr. F. Ramdat Misier roept op zich aaneen te sluiten en 
zich te verzoenen. 

19-03-1982 	Professor Oemrawsingh (adviseur groep Rambocus) pleegt zelfmoord. 
Luitenant Abrahams (die geen lid van de groep Rambocus blijkt te zijn) 
zegt dat Korporaal Mahabir het brein achter de coup is. 

Apr. 1982 	Formatie nieuwe regering  

Wnd. President: mr. F. Ramdat Misier. M.i.v. 1 april heeft Suriname 
"Overgangsgrondwet". 

Toedeling Regeermacht  

Regeermacht berust bij Raad van Minister en het Beleidscentrum. 
Voorzitter Beleidscentrum : Bouterse, Vice Voorzitter; Horb. 
Benoeming Minister door President op voordracht Beleidscentrum. 
Majoor Fernandes verongelukt.(Zie ook Boos 7). 
Speuractie naar Korporaal Mahabir. 
Nieuwe Premier Suriname/ drs. Henry Neyhorst. 
Nederland stelt Vergadering CONS tot nader order uit. 
Korporaal Mahabir arriveert in Nederland. MG hiervan op de hoogte. 

Mei 1982 	Minister van Defensie en Politic Kapitein Graanoogst. 
Opheffing1Moverdracht coupgevangenen.,aanJustiti8leautoriteiten. Zaak 
wordt voorbekeid door Krijgsraad Advocaten mogen hun clienten niet bezoeken. 

Juni 1982 	Betrokkenheid Nederland Ambassade bij coup maart wordt verondersteld. 
Bouterse bang voor nieuwe, vanuit Nederland geleide en opgezette, coup. 
Surinaamse Ambassadeur in Nederland, Prade wordt ontslagen. 
De (inmiddeld) Luitenant Neede wordt voorgedragen als Minister Attaché 
te Den Haag. 

Nov. 1982 	Vakcentrale "Moederbond" roept op tot staken. 
Premier Neyhorst beschuldigt US en NL Ambassades van het "spelen van 
geen fraaie rol" in stakingsactie. 
Uitwijzing van twee US-diplomates wordt,overwogen. 

02-11-1982 	Besprekingen tussen "Moederbond" en Horb Leiden tot opschorting 
staking. 

03-11-1982 	Surinaamse regering besluit de Amerikaanse Tijdelijk Zaakgelastigde, 
Laroche, een waarschuwing te geven. 

05-11-1982 	Aanslag op mr. drs. A. Haakmat. Volgens Haakmat uitgevoerd door 
leden van de pas,  opgerichte Volks militie. 
Horb sedert 3 november onvindbaar. 

09-11-1982 	Bouterse-Horb geven gezamenlijke verklaring uit, waaruit verzoening 
blijkt. 
Majoor Horb ontslaat Haakmat vanwege zijn rol bij de stakingsactie 
van de "Moederbond", waarbij Haakmat als adviseur zou zijn opgetreden. 
Haakmat vlucht via Frans Guyana naar Nederland. 

.10-11-1982 	Haakmat verklaart NIET te zijn gevlucht, en van plan te zijn naar 
Suriname terug te keren. 



15-11-1982 	Nieuwe Surinaamse Ambassadeur in Nederland, Henk Herrenberg. 
Surinaamse autoriteiten gaan ervan uit, dat Haakmat aanslag zelf 
heeft geensceneerd. 

08-12-1982 	In Nederland komen berichten binnen over het schieten met brand- 
bommen op o.a. gebouw "Moederbond", Radiostation. 

08-12-1982 	Luitenant-Kolonel Bouterse verklaart dat vroegtijdig een poging 
tot machtsovername is verijdeld. 
Officiele Surinaamse bronnen melden, dat Haakmat een leidende rol 
zou hebben gespeeld en dat naast Haakmat de advocaten Hoost, Riedewald, 
Baboeram en Gonsalvez een aandeel in voorbereiding hebben gehad. 

09-12-1982 	15 personen worden neergeschoten/geexecuteerd, w.o. Rambocus. 
09-12-1982 	Maatregelen Nederlandse regering: opschorten ontwikkelingshulp; 

stopzetten militaire steunverlening. 
09-12-1982 	President Mr. Ramdat Misier en Surinaamse regering ontslag ingediend 

bij MG. 
13-12-1982 	Begrafenis van de slachtoffers. 
14-12-1982 	Vorming van nieuwe regering van burgers en militaire ter opvolging 

regering Neyhorst geeft problemen. 
Majoor Horb buiten spel gezet. 

17-12-1982 	VS besluit economische bijstand en militaire hulp aan Suriname op te 
schorten. 

19-12-1982 	Surinaamse Ambassadeur in NL, Herrenberg, vertrekt naar Paramaribo 
"voor besprekingen". 

24-12-1982 	Formatieplannen voor nieuwe regering lopen vast. 
Belgie besluit om elke beslissing omtrent verlenen van lening voor- 
lopig op te schorten. 
Derby (C-47) onverwacht in Nederland. 
Surinaamse Militair Attaché, Luitenant Neede, terugroepen voor 
"consultaties". 
Horb zou zijn opgenomen in militair hospitaal wegens "zware over- 
spannenheid". 

eind dec. 1982 Krijgsraad spreekt 7 personen vrij, die verdacht waren betrokken te 
zijn geweest bij coup Rambocus van maart. 
Voormalige President van Suriname, Chin A Zen, is in NL aangekomen. 

Naar NL uitgeweken Surinamers richten Raad voor de Bevrijding van 
Suriname op. (zal worden geleid door Chin A Sen). 
De US-diplomaten in Suriname, Donovan en Laroche, worden uitgewezen. 
Surinaamse vertegenwoordiger in US V. Bochove moet US verlaten. 
Oprichting van een Surinaams "corruptiebestrijdingsteam" o.l.v. 
Kapitein Abrahams; mr. R. de Freitas (Auditeur-Militair) bemoeit 
zich intensief met team. 
Bouterse verklaart, dat er een werkelijke "volksdemocratie" zal 
worden gevestigd. 
Verdeeldheid in militaire leiding Suriname over verbreking diplomatieke 
betrekkingen met NL en US. 
Arrestatie van 16 personen w.o. Majoor Horb. 
Herrenberg wordt informateur; Alibux formateur. 
Bericht over "zelfmoord" van Horb. Chin A Sen verklaart bij aankomst 
op Schiphol, dat Horb is vermoord. 
Grote belangstelling bij begrafenis Horb. 
Gelijk met Horb gearresteerde Hardjoprajitno (ex-Minister) is nog 
onder arrest. 
Een grootscheepse campagne wordt in Suriname gestart tegen plannen 
m.b.v. huurlingen het regime Bouterse omver te werpen. 
Surinaamse Ambassadeur in NL, Herrenberg, keert in NL terug. 

Jan. 1983 

30-01-1983 

03-02-1983 

05-02-1983 

15-02-1983 



28-02-1983 	Formatie regering Alibux: 

Minister President tvs. Min BuZa 	 : drs. Errol Alibux 
Minister van Leger en Politie 	 : Leeflang 

Taken regering: 

Nationaal veiligheidsplan, opstelling programma voor een democrati-
seringsproces en opstelling van een sociaal-economisch programma. 



buit 14 anp 12-3-82 de 1150 

sur iname 

hawker gearresteerd (2) 
aan het eind van het-  bandje zei beveLhebber bouterse; "u hoorde 

de stem van hawker". verder zei bouterse dat de zaak nu sLechts 
een kwestie van tijd is. hij riep het voLk op rustig te 
bLijven. "wij houden- u bp de hoogte en proberen •verder 
bLoedvergieten te voorkomen", aLdus bquterse. 

um kwart over zeven pLaatset.,ijke tijd, riep de staatsradio srs 
namens de nationaLe bevrijdingsraad de miLitairen op thuis te 
bLijven. het radiostation is dus nog in handen van de 
groep-rambocus. tezeLfdertijd reden.veeL auto's met nieuwsgierige 
surinarners richting zeeLandia. het centrum van de stad is afgezet 
door miLitairen die LegerbeveLhebber bouterse steunen. 

officieeL is niet van doden gesproken. maar voLgens diverse 
bronnen zijn bij de gebeurtenissen sedert•donderdag doden 
gevaLLen. er zijn Been cijfers bekend. 

buit 17 anp 12-3-82 dc 1205 

suriname 
fort 2eeLandia beLde wereLdomroep 

den haag - de wereLdomroep heeft meegedeeLd dat hij door fort 
zeeLandia werd opgebeLd. daarbij werd de verkLaring van de 
gevangen •geromen hawker doorgegeven en had men contact met 
beveLhebber desi bouterse, 

op de vraag van de wereLdomroep wat zich in de Laatste uren had 
afgespeeLd antwoordde hij: "er zijn acties over en weer gepLeegd 
en bij de Laatste actie is sergeant-majoor hawker gewond geraakt. 
wij hebben hem uit het ziekenhuis hierheen kunnen haLen. hij Ligt 
zwaargewend en we zijn bezig wat statement van hem of to nemen. 
your de rest is de zaak under controLe. 

de rebeLLen hebben de mernre boekoe-kazerne nog steeds zwaar 
bewaL.kt en wij zitten verschanst in fort zeeLandia met een grout 
eeeeLte van aLLe miLitairen van het nationaLe Leger. 

uLLerhande berichten krijgen wij bier ook door, er zijn erkeLe 
gewenden geweest, een stuk of drie, under wie majoor hawker, over 
doden kan ik riet praten want die h.eb ik niet gezien. ik heb weL 
beerepen dat Coen de rebeL Len het kamp overnamen, er enke Le 
doden zijn geVaLLen, maar zover zijn we nog niet", aLdus 

bouterse. 



Actuele persinformatie van de 
Directie Voorlichting M.v.D. 
15 maart 1982 	070 - 721747 
	

Extra editie 

HET VERLOOP VAN DE STAATSGREEP IN SURINAME ZOALS DAT DOOR DE PERS 
EN HET ANP IS WEERGEGEVEN. 
Deze extra editie sluit aan op het Avondblad van 12 maart j1. 

buit 26 anp 12-3-82 dk 1800 

suriname 

bouterse heeft de situatie in de hand (3) 

soLdaten van rambocus hebben zich verschanst op de huizen rand 
de memre boekoekazerne. dit heeft een ooggetuige tegenover het 
anp verkLaard. bouterse heeft vier pantserwagens samengetrokken 
bij het kamp. 

voLgens de ooggetuige rijdt rambocusj_n een pantserwagen rond it 
het kamp. 

via Oe surinaamse staatsradio (srs) en de• teLevise wordt nog 
steeds de oproep van bouterse aan rambocus uitgezonden de strijd 
te staken. bouterse heeft gezegd dat rambocus een miLitair is die 
niet gauw opgeeft. rambocus zou nog steeds de munitiebunker in 
harden hebben. 

een teLevisiepLoeg van de nos is om 12.00 uur (16.30 uur 
nederLandse tijd) bij het kampement geweest. gewapende soLdaten 
van rambocus dwongen de pLoeg weg te gaan. 

de actie van bouterse tegen rambocus gaat nog steeds door en de 
situatie in paramaribo bLijft uiterst 
gespannen.-. 

buit 27 anp 12-3-82 dk de 1855 
suriname 

rambocus Lijkt nog niet op te geven 

van een speciaLe anp-versLaggever 

paramaribo - uit zeer bertouwbare bron is vernomen dat een 
aantaL mannen, onder wie rambocus, het kampement in 
)antserwagens heeft verLaten. ze zijn mogeLijk van pLan een 
aanvaL uit te voeren op fort zeeLandia. het zou om 40 mannen 
gaan. 

vrijdagmiddag (surinaamse tijd) heeft dese bouterse een 
interview voor de surinaamse staatsteLevisie gegeven. bouterse, 
die een zeer ontspannen indruk maakte, zei hij de zaak had kunnen 
opbLazen, maar dit niet had wiLLen doen, omdat paramaribo dan 
zonder water en eLectriciteit zou zijn komen te zitten. het 
interview is opgenomen in fort zeeLandia. 

voor de teLevisie werd voorts gezegd dat er in fort zeeLandia 
aan de kant van bouterse Been gewonden zijn gevaLLen. 

er is inmiddeLs oak een bandje opgenomen waarin de broer van 
rambocus deze oproept zich over te geven. 

in paramaribo Loopt een aantaL in burgerkLedij gestoken 
soLdaten van rambocus rand, die wapens in een tas hebben. 

bij de memre boekoekazerne werd om 13.30 (sur. tijd) niet 
geschoten.- 
binn 151 anp 18.50 12-03-82 2933-bn-oi 



a 
binn 123 12-3-82 anp 1900 bn oa 

surinaamse Legerofficier vraagt poLitiek asieL in nederLand 

schiphoL - de 30-jarige robbie behr, eerste Luitenant van het 
surinaamse Leger, heeft vrijdagmorgen op schiphoL poLitiek asieL 
in nederLand aangevraagd. behr arriveerde, samen met zijn 
echtgenote, uit curacao. het ministerie van justitie heeft hem in 
afwachting van de behandeLing van zijn asieLaanvraag in nederLand 
toegeLaten. 

behr was tot voorkort hoofd van de afdeLing financien van de 
LegerafdeLing van het surinaamse ministerie van Leger en poLitie. 
voLgens zijn verkLaring kon hij niet Langer binnen het surinaamse 
Leger functioneren. 

behr is drie weken geLeden vanuit paramaribo naar curacao, waar 
hij is geboren, gereisd, voLgens zijn zeggen in verband met 
famiLieomstandigheden. hij wiLde niet ingaan op vragen 
betreffende zijn positie in suriname . hij weigerde een verdere 
motivering van zijn asieLaanvrage te verstrekken aan de pers. weL 
zei hij „niet met open armen in suriname te zuLLen worden 
ontvangen". behr zei verder dat de staatsgreep voor hem aLs een 
verrassing was gekomen. de eerste Luitenant, die in nederLand een 
miLitaire opLeiding heeft gevoLgd, was ten tijde van de 
staatsgreep door bouterse (in februari 1980) aL aLs officier van 
het surinaamse Leger werkzaam.-. 

buit 28 anp 12-3-82 dk 1915 

suriname 

rambocus Lijkt nog niet op te geven (2) 

bij het kamp was het om 14.15 uur (18.45 uur nederLandse tijd) 
voLkomen stiL. het Lijkt intussen zeker dat 40 man, onder wie 
rambocus, het kamp hebben verLaten. niet duideLijk is of het tom 
een aanvaLspoging of een vLuchtpoging gaat. 

een ooggetuige heeft gemeLd dat mannen van bouterse in het kamp 
zijn. deze verkLaring, en het feit dat de pantserwagens waarmee 
de 40 rambocus-aanhangers zijn vertrokken, nog niet in het 
centrum van paramaribo zijn gesignaLeerd, zouden er op kunnen 
wijzen dat de 40 mannen proberen via de buiterwijken van de stad 
te vLuchten.-. 

buit 29 anp 12-3-82 dk de 1945 

suriname 

groep-bouterse in memre boekoe 

paramaribo - van officieLe zijde is bevestigd dat de groep van 
bouterse in de memre boekoekazerne is. rambocus is met 40 
manschappen weg. waar zij zijn zijn is niet bekend 



buit 30 anp 12-3-82 de dk 1950 

suriname 

groep-bouterse in memre boekoe (2) 

in het kamp is onder andere horb. 
e/e/n van de pantserwagens waarmee rambocus en 40 aanhangers 

zijn vertrokken, Lijkt op weg te zijn naar de munitiebunker. de 
andere is gesignaLeerd aan de rand van 
paramaribo.-. 

buit 31 anp 12-3-82 dk de 2000 

suriname 

bouterse heeft macht voLLedig in handen 

van een speciaLe anp-versLaggever 

paramaribo - de machtsstrijd in suriname is vrijdag besList in 
het voordeeL van bouterse. deze heeft de macht weer voLLedig in 
handen. 

rambocus, e/e/n van de Leiders van de poging tot een 
staatsgreep, die in de nacht van woensdag op donderdag begon, 
zwerft met twee pantserwagens rond ergens in 
paramaribo 

buit 32 anp 12-3-82 dk 2015 

suriname 

bouterse heeft de macht voLLedig in harden (2) 

vrijdagmiddag bezetten manschapper van het miLitair gezag van 
bouterse cs de memre boekoekazerne, het Laatste boLwerk van de 
opstandeLingen order Leiding van rambocus. . 

e/e/n van de twee pantserwagens waarmee rambocus en ongeveer 40 
aanhangers rondzwerven is mogeLijk op weg naar de munitiebunker, 
die drie tot vier kilometer van de memre boekoekazerne Ligt. nog 
niet heLemaaL duideLijk is, wie de munitiebunker in handen heeft. 
de andere pantserwagen is gesignaLeerd aan de rand van 
paramaribo. 

aL vrijdagochtendvroeg werd bij een aanvaL van de groep-bouterse 
op de memre boekoekazerne, waar de couppLegers zich hadden 
verschanst, sergeant-majoor hawker, een van de Leiders van de 
poging tot een staatsgreep, gearresteerd. hawker werd gewond 
overgebracht naar fort zeeLandia, waar LegerbeveLhebber bouterse 
zich beyond. 

vanuit fort zeeLandia riep hawker zijn medestanders op zich 
achter bouterse te scharen. hawker verkLaarde, geLegen op een 
brancard, voor de teLevisie dat hij was gedwongen met rambocus 
meet te doer. mannen van rambocus hadden hem uit de gevangenis 
gehaaLd, waar hij een straf uitzat van vier jaar, wegens een 
paging tot een staatsgreep van een jaar geLeden. 	noemde het 
miLitaire gezag van bouterse het enige in suriname. 

bij dememre boekoekazerne is in de Loop van vrijdag nog 
geschoten. deze kazerne is in de middag overgenomen door 
miLitairen van bouterse. 

via radio en teLevisie warden rambocus en aanhangers voortdurend 
opgeroepen zich over te geven.-. 



bait 33 anp 12-3-82 dk de 2045 

suriname 

bouterse heeft macht voLLedig in handers (3) 

de poging tot een staatsgreep tegen het miLitaire_gezag van 
bouterse is geeindigd, waar hij begon: in tm de memre boekoekazerne. 
in de nacht van woensdag op donderdag maakte de groep 
hawker-rambocus zich van dit kampement meester. via communiques 
deeLden de Leiders van de poging tot een staatsgreep mee dat een 
„nationaLe bevrijdingsraad" de macht had overgenomen. de 
Leiders van de poging wiLden dat er in suriname op korte termijn 
een burgerregering zou komen en dat er binnen enkeLe maanden 
aLgemene verkiezingen gehouden zouden warden. 

hawker en rambocus beweerden dat zij de steun hadden van een 
groat aantaL functionarissen. toen echter duideLijk werd dat taL 
van topfunctionarissen zich bij bouterse in fort zeeLandia 
beyond, schaarden steeds meer miLitairen zich achter het miLitair 

)gezag. 
nog donderdagavond zond de staatsteLevisie een video-opname van 

hawker uit, waarin deze zei dat „suriname bevrijd is". maar na 
zijn arrestatie distantieerde hij zich van zijn strijdgenoot met 
te zeggen dat hij door rambocus gedwongen was mee te doen. hij 
riep vrijdag de overige opstandeLingen op zich te over 
tegeven. 

rambocus heeft hieraan nog Been gehoo gegeven. oak niet aan de 
oproep van zijn broer hiertoe, die vrijdag regeLmatig door de 
officieLe radiozender srs werd uitgezonden. 

voLgens diverse bronnen zijn er bij de gebeurtenissen is suriname 
sedert donderdag doden gevaLLen, hoeweL hier officieeL niets over 
gezegd is. cijfers zijn niet genoemd. vast staat dat er geworden 
zijn gevaLLen, maar oak hiervan zijn geen cijfers 

°inn %vim 	drip 1 -)-(-J2 Ub2b 
2155 bo 

kabinet 

geen nieuw standpunt over suriname 

den haag -- de ministerraad heeft vrijdag sLechts kort gesproken 
over de meest recente ontwikkeLingen in suriname. de situatie 
werd vrijdagmiddag nog te onduideLijk geacht om een nieuw stand-
punt in te nemen, zo verteLde premier van agt vrijdagavaond na 
afLoop van het wekeLijks kabinetsberaad. 

twee weken geLeden bepaaLde het kabinet dat naar aanLeiding van 
de ontwikkeLingen in suriname de besprekingen in de commissie 
ontwikkeLingssamenwerking nederLand-sutriname (cons) moesten war-
den opgeschort.-. 



buit 34 anp 12-3-82 dk de 2230 

suriname 

bouterse heeft macht voLLedig in harden (4) 

near Later is vernomen heeft het miLitair gezag van bouterse ook 
de munitiebunker in handen. deze is op hetzeLfde moment 
overgenomen door manner van bouterse aLs de memre 
boekoekazerne. 

via de srs is vrijdag bekendgemaakt dat er een avondkLok is 
ingesteLd van 19.00 uur 'savonds tot 04.00 uur 'smorgens . 

via de staatsradio is tevens om omsporing verzocht van rambocus. 
in het opsporingsbericht is bekendgemaakt dat rambocus is 
gevLucht in een geLe personena.uto en twee yp-pantserwagens. 
iedereen die inLichtingen kan geveven, wordt verzocht contact op 
te nemen met de miLitaire poLitie. het opsporingsbericht is 
ondertekend door desi bouterse. 

er wordt voor gewaarschuwd dat rambocus gewapend is en 
LevensgevaarLijk is. 

in de memre boekoekazerne was het vrijdagavond rustig. een 
versLaggever van het anp heeft in het kampement twee vernieLde 
miLitaire bussen en een jeep gezien. een in de kazerne aanwezige 
soLdaat verteLde dat de aanvaL op de kazerne en de vLucht van 
rambocus ongeveer tegeLijkertijd pLaats hadden. bij de 
herovering van de kazerne en de munitiebunker zouden 15 manner 
van rambocus zijn gearresteerd 

buit 35 and 12-3-82 dk 2300 

suriname 

rambocus op de vLucht 

van een speciaLe anp-versLaggever 

paramaribo - de poging tot een staatsgreep in suriname is 
misLukt. het miLitaire gezag van bouterse en de zijnen 
heroverden vrijdagmiddag (surinaamse tijd) de memre boekoekazerne 
en de munitiebunker, de Laatste boLwerken van de opstandeLingen 
onder Leiding van sergeant-majoor hawker en eerste Luitenant 
rambocus . 

aL vrijdagochtend vroeg, bij een eerste aanvaL van de mannen van 
bouterse op de memre boekoekazerne, werd hawker gearresteerd. 
hawker raakte bij deze aanvaL gewond. hij distantieerde zich na 
zijn arrestatie van rambocus en zei dat deze hem had gedwongen 
aan de paging tot een staatsgreep mee te doer. 

Later op de dag voerden soLdaten van bouterse een tweede aanvaL 
uit op de kazerne, wear rambocus en zijn aanhangers zich hadden 
verschanst. ongeveer op het moment dat die tweede aanvaL bedon, 
vLuchtte rambocus met 40 medestanders in twee pantserwagers. via 
de radio is om opsporing van rambocus verzocht en is iedereen die 
inLichtingen kan verstrekken verzocht contact op te nemen met de 
miLitaire poLitie. in het bericht, dat ondertekend is door desi 
bouterse, wordt er voor gewaarschuwd dat rambocus gewapend en 
• 



buit 36 anp 12-3-82 dk de 2320 

suriname 

rambocus op de vLucht (2) 

tegeLijkertijd met de aanvaL op de memre boekoekazerne, werd ook 
de munitiebunker door manners van bouterse aangevaLLen, en 
eveneens met succes. naar verLuidt zijn er bij die twee aanvaLLen 
15 aanhangers van rambocus gearresteerd. 

rambocus is op de vLucht gesLagen, ondanks oproepen van hawker 
en zijn broer zich over te geven. die oproepen werden vrijdag 
regeLmatig door de radio uitgezonden. 

in de memre boekoekazerne was vrijdagavond aLLes rustig. het 
mftitaire gezag van bouterse heeft vrijdag een avondkLok 
ingesteLd van 19.00 uur 'savonds tot 04.00 uur in de ochtend. 

buit 38 anp 12-3-82 dk 2400 

suriname 

horb suggereert betrokkenheid poLitici 

van een speciaLe anp-versLaggever 

paramaribo - in een interview voor de teLevisie heeft 
garnizoenscommandant horb vrijdagavond gezegd dat het om een 
rechtse staatsgreep ging. „we kregen namen door van poLitici van 
de oude poLitieke orde, die er achter zitten. we kennen ze en 
zuLLen ze ophaLen", aLdus horb. 

het is voor het eerst dat in verband met de paging tot een 
staatsgreep over poLitici wordt gesproken. in suriname hebben weL 
veeL mensen zich afgevraagd of er sprake was van een wiLde actie 
of een vooropgezette actie. 

in het interview verteLde barb dat de twee pantserwagens, waar 
rambocus en zijn aanhangers zich mee uit de voeten hebben 
gernaakt, na hun vertrek uit de memre boekoekazerne (om 14.00 uur, 
18.30 uur nederLandse tijd) door een heLikopter zijn gevoLgd. 
rond 19.00 uur (23.30 uur nederLandse tijd) waren ze bij boskamp, 
30 kiLometer ten westen van paramaribo. hij zei dat er veeL 
wapens en munitie aan boord van de pantserwagens is. rambocus is 
nu doLgedraaid, aLdus horb. hij raadde iedereen in de buurt van 
boskamp aan binnen te bLijven en ook de kinderen binnen te 
houden. 

in hetzeLfde teLevisieprogramma kwam een soLdaat aan het woord 
die verteLde dat onder de mannen van rambocus paniek is 
uitgebroken, toen bekend werd dat hawker was gearresteerd. 
rambocus heeft, na beraad met zijn naaste vertrouweLingen, zijn 
aanhangers toen voor de keuze gesteLd: bij hem bLijven of hun 
wapens en munitie inLeveren. 

de ingeLeverde wapens en munitie zijn nu in de pantserwagens, 
soLdaat, die dit aLLes „van nabij had meegemaakt". 



buit 01 anp 13-3-82 dk de 0030 

sur iname 

horb suggereert betrokkenheid poLitici (2) 

de mannen die nog in de memre boekoekazerne waren, toen de 
soLdaten van bouterse de kazerne overnamen, zijn gearresteerd. 

naar bekend is geworden is in verband met de paging tot een 
staatsgreep end mangaL gearresteerd. aL eerder had bouterse hem 
een handLanger genoemd van rambocus. 

de twee Leiders van de opstandeLingen, hawker en rambocus, 
wiLden dat er binnenkort een burgerregering gevormd zou worden en 
dat er binnen enkeLe maanden aLgemene verkiezingen gehouden 
zouden warden, in een vraaggesprek met de officieLe staatsradio 
heeft rambocus donderdag verkLaard dat hij contacten had met 
mensen van de oude poLitieke orde". uit de woorden van horb 

Lijkt te kunnen worden opgemaakt dat poLitici van de oude 
poLitieke orde (van voor de machtsovername door de miLitairen) 
niet aLLeen contacten hadden met een van de Leiders van de paging 
tot een staatsgreep, maar er veeL meer mee to makers 
hadden.-. 

buit 03 anp 13-3-82 0130 de-dt 

sur iname 

„arrestatie rambocus kwestie van tijd" 

van een speciaLe anp-versLaggever 

Paramaribo - voor de surinaamse teLevisie heeft de presentator 
van het journaaL vrijdagavond gezegd dat de „Laatste handeLingen 
warden verricht om rambocus te arresteren". de presentator sprak 

) de verwachting uit dat zijn aarhouding sLechts een kwestie van 
tijd is. 

naar verLuidt staat rambocus, een van de Leiders van de paging 
tot staatsgreep, met twee yp-pantserwagens voor de rivier de 
coppename. die kan hij niet oversteken omdat het veer niet 

vaart. 
voor de surinaamse teLevisie werden steunverkLaringen voorgeLezen 

van onderofficieren, diverse districts- en regionaLe raden, 
voLkscomite's en het cck, het convent van christeLijke kerken. 
ook werd een oproep van het warenhuis kersten voorgeLezen 
zaterdag weer aan het werk to gaan. vrijdag werd er in pararnaribo 
niet gewerkt, ook de winkeLs bLeven gesLoten. inmiddeLs zijn ook 
andere surinaamse radiostations weer in de Lucht gekomen. 

de miLitairen van LegerbeveLhebber bouterse zijn uit 
fortzeeLandia vertrokken. ook bouterse zeLf en 
garnizoenscommandant horb zijn daar niet meer. soLdaten houden 
met pantserwagens de wacht bij beLangrijke punten in de stad. 

officieeL zijn nog geen mededeLingen gedaan over het aantaL 
sLachtoffers van de paging tot staatsgreep. uit onofficieLe bron 
word vernomen dat er een - „kLein aantaL doden' is te 
betreuren.-. 



buit 07 anp 13-3-82 0340 de-dt 

suriname 

rambocus in het nauw (ochtendsamenvatting) 

paramaribo - de overgebLeven Leider van de paging tot 
staatsgreep in suriname, eerste Luitenant surendre rambocus, die 
vrijdagmiddag na de aanvaL op de membre boekoekazerne uit 
paramaribo is gevLucht, bevindt zich bij de rivier de coppename. 
de achtervoLging op hem en zijn groep aanhangers is door het 
Leger van beveLhebber bouterse ingezet met een heLikopter en een 
vLiegtuig. 

van het surinaamse persagentschap sna werd vernomen dat vijf km 
voor coppenamepunt, de pLek waar een veer de oversteek verzorgt, 
een van de twee yp-pantserwagens waarover rambocus beschikte in 
brand is gevLogen. de oorzaak is niet bekend, maar de inzittenden 
zijn voLgens sna teruggekeerd naar paramaribo. of zij zijn 
gearresteerd is evenmin bekend. voLgens het surinaamse agentschap 

,zijn de namen van de groep-rambocus bekend. het miLitair gezag 
heeft de inzittenden van de tweede yp, waarin oak rambocus zich 
bevindt, opgedragen zich onmiddeLLijk aan de dichtsbijzijnde 
miLitaire of poLitiepost over te geven. 

in paramaribo is het ander de avondkLok rustig. pantserwagens 
patrouiLLeren bij het presidentieLe paLeis en andere beLangrijke 
punten. 

in een interview voor de surinaamse teLevisie verkLaarde 
garnizoenscommandant - horb dat het om een rechtse staatsgreep 
ging. „wij kregen namen door van poLitici van de oude poLitieke 
orde, die er achter zitten. wij kennen ze en zuLLen ze ophaLen", 
aLdus Korb. de komende dagen zaL men onderzoeken of er sprake was 
van een wiLde of van een vooropgezette actie. 

officieeL zijn nog Been mededeLingen gedaan over het aantaL 
sLachtoffers van de paging tot staatsgreep. uit onofficieLe bran 
werd vernomen dat een „kLein aantaL doden" bij de diverse 
acties is gevaLLen.-. 

buit 11 anp 13-3-1982 12.10 dq 

rambocus nog steeds voortvLuchtig 

(van een speciaLe versLaggever) 

paramaribo 	Luitenant rambocus, naast de gearresteerde en 
gewonde sergeant hawker de tweede Leider van de misLukte 
staatsgreeppoging in suriname, was zaterdagochtend nog steeds 
voortvLuchtig. inmiddeLs is oak de tweede pantserwagen waarmee 
rambocus is gevLucht, onkLaar geraakt. dit staat in het Laatste 
communique van het miLitaire gezag. 

dit communique werd zaterdagochtend via de radiostations, die 
aLLe weer in de Lucht zijn, verspreid. het voLk wordt hierin 
opgeroepen aLLe informatie die kan Leiden tot de aanhouding van 
rambocus en zijn mede vLuchters door te geven aan de miLitairen 
in fort zeeLandia of de memre-boekoe-kazerne. voLgens het 
communique zou de voortvLuchtige groep-rambocus zich nu bevinden 
tussen wageningen en coppenamepunt, ten westen van paramaribo. 
dit zou betekenen dat ze erin gesLaagd zijn de rivier de 
ccaoename over te steken. 



in het communique wordt verder een beroep gedaan op aLLe 
„ambtenaren en andere werkers" het werk te hervatten, omdat de 
situatie „zo goed" aLs genormaLiseerd zou zijn. de schoLen 
moeten oak weer open. de avondkLok bLijft tot nader order van 
kracht. 

aan het sLot van het communique dankt het miLitaire gezag het 
voLk, de miLitairen en de poLitie, die voortdurend trouw is 
gebLeven aan LegerLeider bouterse, voor de steun in de afgeLopen 
„twee moeiLijke dagen". het communique was ondertekend door 
bouterse.-. 

buit 15 anp 13-3-1982 13.30 dq 

rambocus nog steeds voortvLuchtig (2) 

-- het Leven in suriname heeft zaterdag zijn normaLe Loop 
hernomen. de winkeLs waren open. iedereen werkte. aLLeen bij fort 
zeeLandia en het paLeis staan nog miLitairen op wacht.-. 

a 
abinn 18 anp 13-3-82 bm i550 1400 00 

surinaamse orgarisaties veroordeLen staatsgreep 

den haag - zeventien progressieve surinaamse organisaties in ors 
Land hebben zaterdag in een verkLaring de jonoste paging tot 
machtsovername in suriname veroordeeLd. de organisaties menen, 
dat het huidige miLitaire gezag order Leiding van 
Luitenant-koLoneL bouterse krachtig gesteund moet worden. de 
staatsgreep was voLgens hun verkLaring een paging om de 
„beLangen van het surinaamse voLk ondergeschikt te maker aan de 
beLangen van het imperiaLisme en haar surinaamse 
handLangers„. 

de koers, die op 25 februari 1980 door het huidige gezag werd 
ingesLagen is voLgens de surinaamse groepen een poLitiek, waarbij 
de surinaamse mens centraaL staat en waarbij de overheersing van 
het buiterLand wordt tegengegaan. tot genoemde groepen behoren 
onder andere de progressieve Landbouwersunie paLu, de 
revoLutionaire voLkspartij, het Loson, het comite kriendienki in 
amsterdam en de werkgroepen surinamers in rotterdam.-. 



a 
buit 27 anp 13-3-82 1705 dh 

rambocus nog steeds voortvLuchtig (3) 

het internationaLe vLiegveLd zarderij bij paramaribo is gewoon 
voor aLLe vLiegverkeer open. het is in feite de afgeLopen week 
niet gesLoten geweest, aL annuLeerden de Luchtvaartmaatschappijen 
enkeLe vLuchten op suriname..-. 

a 
a 
buit 28 anp 13-3-82 1710 dh 

suriname - h a w k e r dood 
9van een speciaLe anp-versLaggever) 

paramaribo - in paramaribo is zaterdag uit zeer goed ingeLichte 
kringen vernomen dat wiLfred hawker door het miLitair gezag is 

terechtgesteLd. 
de executie is in de memre-Ooekoekazerne bekendgemaakt door 

LegerbeveLhebber desi bouterse 

Lv 
a 

buit 29 anp 13-3-82 1735 dh 

hawker dood (2) 

sergeant-majoor hawker was een van de Leiders van de misLukte 
staatsgreep. vrijdagochtend vroeg werd hij, gewond, gearresteerd 
tijdens een aanvaL van de groep-bouterse op de 
memre-boekoekazerne, waar de pLegers van de coup zich hadden 
verschanst. hawker werd overgebracht naar fort zeeLandia, waar 
zich bouterse ophieLd. 

vanuit fort zeeLandia had hawker zijn medestanders opperoepen 
zich achter bouterse te scharen. geLeden op een brncard 
verkLaarde hij voor de teLevisie dat hij was gedwongen met de 
voortvLuchtige coupLeider surendre- rarrbocus mee te doen. manner 
van Laatstgenoemde hadden hem uit de gevangenis gehaaLd, waar hij 
een straf van vier jaar uitzat wegens een poging tot een 
staatsgreep een jaar geLeden. hij noemde het miLitair gezag van 
bouterse het enige in suriname. 

bouterse'maakte voLgens de zeer goed ingeLichte kringen zijn 
fusiLLering zaterdag bekend tijdens een miLitair defiLe..-. 



binn 30 anp 13-3-82 18.00 3843-bm-od 

suriname 

nederLand veroordEeLt executie hawker 

den haag 	een woordvoerder van het ministerie van buitenLandse 
zaken in den haag heeft zaterdagmiddag de executie van wiLfried 
hawker in paramaribo veroordeeLd. de reactie van het ministerie 
Luidde kort: „het nederLandse standpunt over de doodstraf is 
bekend en zeker ook het standpunt over het fusiLLeren zonder vorm 
van proces ongeacht de tenLasteLegging". 

het ministerie meLdt, dat hawker zaterdagochtend om haLf eLf (zes 
uur nederLandse tijd) is geexecuteerd.-. 

tm 

correctie binn 30 13-3-82 

Lees juist in bovenstaand bericht: 
Laatste regeL: 
het ministerie meLdt, dat hawker zaterdagochtend om haLf eLf 
(zes uur surinaamse tijd) is geexecuteerd.-. 

a 
buit 32 anp 13-3-82 1830 dh 

hawker dood (3) 

bouterse zei op een persconferentie dat hawker zaterdagochtend om 
zes uur pLaatseLijke tijd (zaterdagmorgen haLf eLf onze tijd) 
voor een vuurpeLoton is terechtgesteLd. 

de Luitenant-koLoneL deeLde verder mee dat bij de gevechten in 
paramaribo e e n dode, korporaaL badaL, is gevaLLen. er zijn ook 
enkeLe gewonden, onder wie een burger. 

aan de kant van het nationaLe Leger zijn geen doden of gewonden 
gevaLLen, aLdus de LegerbeveLhebber. 

hij zei dat hawker verwchiLLende keren was gewaarschuwd om geen 
onverantwoordeLijke dingen te ondernemen en dat het miLitair 
gezag de pLicht heeft de bevoLking te beschermen. 

hawker had niettemin toch een bepaaLde miLitaire stag gezet, 
waarvan hij nu de gevoLgen heeft moeten aanvaarden..-. 



a 
binn 32 anp 13.3.82 1915 3849-3550 

suriname 

doodstraf komt in surinaamse wetboek nog voor 

den hang 	de doodstraf komt in het huidige rinaamse wetboek van 
strafrecht uit 1916 nog voor. de beLangrijkste kapitaLe 
misdrijven zijn gekwaLificeerde doodsLag, dat is doodsLag order 
verzwarende omstandigheden, en moord. de doodstraf wordt voLgens 
artikeL 10 door de scherprechter uitgevoerd op een schavot, door 
de veroordeeLde met een strop om de haLs aan een gaLg vast te 
maken en een Luik onder zijn voeten te doers wegvaLLen. de 
executie gebeurt niet in het openbaar. na 1916 is de doodstraf 
drie keer ten uitvoer geLegd. op 7 december 1922 (roofmoord), op 
11 januari 923 en op 26 oktober 1927 (roofmoord). nadien zijn 
er geen doodstraffen meer opgeLegd. 

op 14 september 1966 werd door de staten een ontwerp 
Landsverordening ingediend, waarin ondermeer de afschaffing van 
de doodstraf werd voorgesteLd. dit ontwerp is door de staten 
nooit goedgekeurd, zodat de doodstraf nog aLtijd in het 
surinaamse strafrecht bestaat.-. 

buit 39 anp 13-3-82 2120 

bouterse bevestigt executie hawker 

van een speciaLe anp versLaggever 

paramaribo 	LegerLeider desi bouterse heeft zaterdagmiddag 
tijdens een persconferentie in paramaribo de standrechteLijke 
executie bevestigd van sergeant hawker. wiLfred hawker, die een 
van de twee Leiders was van de vrijdag verijdeLde poging tot 
staatsgreep is zaterdagochtend zes uur pLaatseLijke tijd voor 
een, vuurpeLeton gebracht in fort zeeLandia. 

aan de executie is geen proces voorafgegaan. " we hebben gewaar-
schuwd voor onverantwoorde zaken. de consequenties heeft hij nu 
moeten dragen"j, aLdus bouterse. w.v.-. 



buit 40 anp'13-3-82 dk 2130 

bouterse bevestigt executie hawker (2) 

paramaribo 	bij de paging tot staatsgreep zijn donderdag en 
vrijdag enkeLe gewonden gevaLLen, onder wie e e n burger. e e n 
soLdaat kwam om. voLgens bouterse vieLen aLLe sLachtoffers aan de 
kart van de couppLegers. van de personen die hawker en de 
andere couppLeger ex-Luitenant rambocus, tot het Laatst hebben 
gesteund, is een aantaL gearresteerd., enkeLe personen zijn 
voor verhoor opgebracht. bouterse kon geen exacte aantaLLen geven. 

de surinaamse LegerLeider zei verder, dat nog niet aLLe s achter 
de rug is omdat rambocus en enke Le handLangers nog gewapend zijn 
en vrij rondLopen. verder heeft rambocus na de overvaL donderdag 
op de memre boekoe kazerne gedetineerden en 
burgers van wapens voorzien, die oak nog vrij rondLopen. 
rambocus is ergens in de omgeving van groningen ten wester van 
de coppenamerivier. de twee pantserwagens die hij had meegenomen, 
zijn vernieLd, een door de mensen van rambocus zeLf• 
zaterdagmiddag werden burgers via de surinaamse radio opgeroepen 
wapens in to Leveren. voLgens bouterse zijn a L grate hoeveeLheden 
wqapens ingeLeverd. oak korner beLangrijke tips binnen die Leiden 
tot huiszoeking en inbesLagname van wapen. 

. V . - . 

buit 41 anp 13-3-82 dk 2155 

bouterse bevestigt executie van hawker (3) 

paramaribo 	bouterse noemde de coup een coup van ex-miLitairen.L 
ex-Luitenant rambocus was onLangs uit nederLand gekomen en 
maakte geen deeL meer uit van het surinaamse Leger. voLgens 
bouterse was hegt geen coup binnen het Leger. 

 

de surinaamse LegerbeveLhebber zei verder dat poLitici uit de 
„oiude orde" achter de coup hebben gezeten. eerder had horb via 
de teLevisie hetzeLfde verkLaard. horb sprak van een rechtse 
coup . bouterse kon op de persconferentie nog geen namen noemen, 
omdat het onderzoek nog in voLLe gang is. bouterse antwoordde 
op de vraag of vooraL in hindoestaanse kring moet werden gezocht, 
dat hij zich niet aan de indruk kan onttrekken, dat rambocus, 
zeLf hindoestaan, de zaak radciaaL heeft wiLLen speLen. 
zaterdag-middag werd via de surinaamse radio een oproep voorgeLezen 
van de procureur generaaL, waarin opsporing wordt verzocht van de 
chemie-professor baaL oemrawsingh wegens medepLichtigheid aan de 
couppoging. oemrawsingh goLd aLs een bekdn man in de verenigde 
hindoestaanse partij (vhp) van jaggernath Lachmon. 

voLksmiLitie 
Luitenant-koLoneL bouterse wiLde desgevraagd niet uitsLuiten, dat 
in de toekomst burgers die nadrukkeLijk het miLitair gezag steunen 
van overheidwege wapens krijgen aLs voorLoper van een voLksmiLitie 
hij zei:,, in het proces heb je een voLksmiLitie nodig. 
afhankeLijk van het verLoop moeten we ons hierover buiten". 
tijdens de dagen van d coup zijn burgers die bouterse steunen, 
dus geen in burger gekLede miLitairen, gezien met wapens. 
bouterse kondigde aan dat vanaf zaterdag tot rader order een 
avondkLok geLdt van tien tot vier uur. sinds vrijdag goLd een 
avondkLok van zeven uur tot vier uur. op 25 februari had 
het miLitair gezag de avondkLok juist afgeschaft. 
suriname zaL op 15 maart nog geen nieuwe regering krijgen, zoaLs het 
pLan was. bouterse Liet weten dat door de omstandigheden nu wat 
meer tijd nodig is.w.v.-.- 



a 
binn 43 anp 13.3.82 2315 3849 

suriname 

surinaamse organisaties veroordeLen staatsgreep 
(aanvuLLing op binn 18 van zaterdag 13.3 onder dezeLfde kop) 

hiLversum/den haag 	een woordvoerder van de organisaties, die 
zei te spreken namens 13 van de zeventien, verkLaarde voor de 
ncrv-teLevisie ondanks de executie van hawker achter het bevoegde 
surinaamse gezag te bLijven staan. aLs de rechtse groep van 
hawker aan de macht was gekomen zouden veLe progressieven in 
suriname zijn geLikwideerd, zo zei hij. ook de LandeLijke 
organisatie van surinamers in nederLand heeft met een verkLaring 
van die strekking gereageerd. er  wordt sterk de nadruk geLegd op 
de executie van hawker, maar er wordt voorbijgegaan aan de doden 
die hij aL op zijn geweten heeft, aLdus de Loson. 

een ander geLuid kwam van de revoLutionaire beweging suriname in 
den haag. in deze beweging zijn een zestientaL organisaties, 
veeLaL hindoestaanse, vertegenwoordigd. onder het motto "bevrijd 
suriname van het juk van de miLitaire junta", maakte de beweging 
zaterdag bekend de daad van het nationaLe bevrijdingsfront van de 
groep hawker toe te juichen. "wij eisen van de nederLandse 
regering om de ontwikkeLingshuLp accuut stop te zetten", aLdus 
een woordvoerder.-. 

a 
buit 46 anp 13-3-82 og-2315 dk 

bouterse bevestigt executie hawker (4) 

(van een speciaLe anp-versLaggever) 

paramaribo 	bouterse kon niet precies zeggen warneer suriname 
een nieuwe regering krijgt. 

op de persconferentie waren naast bouterse garnizoenscommandant 
horb, bataLjongscommandant fernandes en de voorzitter van de 
nationaLe miLitaire raad graanoogst. zij droegen aLLen een uzi 
bij zich. bouterse begon de persconferentie met een kort 
overzicht van de gebeurtenissen van donderdag en vrijdag. de 
couppoging begon donderdagochtend met de overname door 
ex-Luitenant rambocus en een aantaL manner, van het miLitair 
kampement. horb was het eerst op de hoogte en waarschuwde 
bouterse, waarop het miLitair gezag zich met een aantaL soLdaten 
organiseerde in het fort zeeLandia. 

rambocus bLijkt naast hawker die vast zat wegens een eerdere 
couppoging, ook andere gedetineerden te hebben ingeschakeLd. een 
van hen was de sergeant van de miLitaire poLitie Lachman, die 
enkeLe weken geLeden tier jaar kreeg wegens moord op een burger. 
Lachman heeft, naar bouterse verkLaarde, een beLangrijke roL 
gespeeLd te voordeLe van de LegerLeiding in zeeLandia. Lachman 
zorgde er nameLijk voor dat bouterse en- zijn groep een eerste 
pantserwagen (yp) in handen kreeg. de veroordeeLde miLitaire 
poLitieman reed donderdagochtend in opdracht van rambocus met een 
yp vanaf de memre boekoe kazerne naar het bureau van de miLitaire 
poLitie naast zeeLandia met de opdracht de miLitaire poLitie over 
te haLen rnee te doen of anders hen te Liquideren. Lachman koos 
echter na overreding de zijde van bouterse en speeLde hem de 
pantserwagen in harden. ook drie andere pantserwagens werden door 
overLopers in handen van bouterse gespeeLd. de surinaamse 
LegerLeider bouterse sLoot niet uit dat Lachman strafvermindering 
krijgt aLs dank voor zijn bewezen diensten. 
vv).-. 



a 
buit 47 anp 13-3-82 og-dk 2314 

bouterse bevestigt executie hawker (5) 

(van een speciaLe anp-versLaggever) 

veeL verwarring is voLgens bouterse aanvankeLijk ontstaan 
onder soLdaten, toen via de radio donderdagmorgen vaLse berichten 
werden verspreid namens rambocus en de zijnen aLs zou de 
LegerLeiding zijn gevLucht of zeLfs gedood. veeL ex-miLitairen en 
miLitairen sLoten zich dan ook bij rambocus en hawker aan omdat 
zij dachten dat de LegerLeiding niet meer in tact was, aLdus 
bouterse. de ommekeer kwam voLgens hem toen zijn groep in de 
ether kwam en soLdaten opriep zich bij zeeLandia to meLden. 
soLdaten en ex-soLdaten sLoten zich daarna aan bij de groep 
bouterse. 

de poLitie heeft steeds het miLitair gezag, gesteund zo 
onderstreepte de surinaamse LegerLeider. zij Leverde onder meer 
munitie en karabijnen. ook heeft de poLitie veeL bruikbare 
inLichtingen gegeven. Luitenant-koLoneL bouterse, die een zeer 
ontspannen indruk maakte,.onderstreepte dat het revoLutionair 
proces in suriname doorgaat.-. 



a 
a 

buit 01 anp 14-3-82 3852 by 04.00 

zoekactie naar groep rambocus voortgezet 

paramaribo- de zoekactie naar de groep rambocus in suriname 
wordt nog steeds voortgezet. met minder dan tien man zou de 
Leider van de misLukte staatsgreep zich in de buurt van het 
surinaamse groningen of wageningen ophouden. er zijn in de Loop 
van zaterdag ook heLikopters bij die zoekactie ingezet, die 
particuLier eigendom zijn. de namen van de Leden van de groep 
zijn voLgens het miLitair gezag inmiddeLs bekend. de 'surinaamse 
radio roept nog steeds berichten om waarin de opsporing wordt 
gezocht van mensen die warden verdacht van medepLichtigheid aan 
de paging tot de staatsgreep. naast professor baaL  oemrawsingh  
wiL het miLitair gezag nu ook het voormaLig patTgMentsLid 
soemodihard* in handen krijgen. deze Laatste was aLs 
parLeme s id aanhanger van de partij pendawa-Lima, die deeL uit 
maakte van de npk-constructie van ex-premier arron. maar op de 
persconferentie van Luitenant-koLonel, bouterse zaterdag 
suggereerde deze dat ook de in nederLand verbLijvende p7miLitair 
ro bat 	bij de paging tot staatsgreep was betrokken. 
"i-S - dok be end geworden dat sergeant hawker zaterdag op zijn 
brancard geexecuteerd is. drie nederLandse journaListen hebben 
zaterdag tevergeefs getracht suriname binnen te korner vanuit 
frans-guyana.met een gehuurde motorboat wiLde de drie de rivier 
de marowijne oversteken. maar surinaamse troepen dwongen de drie 
journaListen met de Loop van de gevveren op hen geric•ht, weer de 
andere kant op te varen. het zijn journaListen van het aLgerreen 
dagbLad, het parooL en de haagsche courant.-. 

14-3-62 anp 17:90-tr-ot 

nederLandse journaListen kurnen surira:T:e n::_et in 

den haa,D - het nederLands gerootscap von hoofdredaoteurer heeft 
in een teLegram de tussenkomst van reeringsLeider touterse van 
suriname ingeroeper om voor drie nederLandse journaLister _o 
tot tot zijn Land te krijgen. 

voLgens een vloordvoerder van het genootschap proheren de drie aL 
enige 'dial en vergeefs vanuit frans-guyara in soriname te kor.en. 
het gaat om careL tagijn (aLgemeen d2gtLad), cad wageraar 
(haagsche courant) en pauL grijpria (het parooL). 	In de 
verarring van vorige week tLeek het riet mogeLijkop korte 
terrrijn een visum te krijgen. de Jrie journaListen zijn toer op 
goed geLuk atgereisd. 

het gerootschap heeft teverc de huLp gevraacld van atassadeur 
orLando prade van suriname in den haag. de7e reeft, aLdus de 
oordvoerder, toegezegd maardag te zuLLen proterer lets te doer. 

eerst zaL hij contact opnemen met de consut-generaaL in 
u; asterdam, die de visa verstrekt.-. 



a 
buit 25 anp 14-3-82 19.40 
miLitair gezag: moordkompLot.tegen aLLe surinaamse Leiders 
1 ) 

(van een speciaLe anp-versLaggever) 

paramaribo -- het hoofd van de miLitaire poLitie heeft een 
kompLot onthuLd orr aLLe Leiders van suriname to vermoorden. de 
moord had moeten pLaatsvinden op zondag 7 maart tijdens een 
dienst in een hindoestaanse ternpeL aan het pad van wanica in 
paramaribo, aLdus Luitenant abraharns op een persbriefing zondag 
in paramaribo. 

voor de tempeLdienst waren uitgenodigd de geheLe LegerLeiding, 
aLLe Leden van de nationaLe miLitaire raad (nmr) en president 
ramdat misier. voLgens abrahams, die namens het miLitaire gezag 
het onderzoek naar de misLukte coup-poging van afgeLopen week van 
hawker en rambocus Leidt, zou aLLeen president ramdat misier 
warden gespaard. de Liquidatie ging uiteindeLijk niet door omdat 

a,van aLLe uitgenodigde Leiders aLLeen de twee nmr-Leden nankoesing 
cederboom kwamen opdagen. tijdens de dienst had de zegen 

moeten warden afgesmeekt over de surinaamse Leiders. in het 
kompLot zou de hoogLeraar caat oemrawsingh een beLangrijke roL 
hebben gespeeLd. naar hem wordt nog steeds gezocht. de 
tempeLdienst had de start moeten vormen voor de omwenteLing in 
suriname, aLdus abraharns. (w.v.). 

a 
buit 26 anp 14-3-82 19.45 dr os 

miLitair gezag: moordkompLot tegen aLLe surinaamse Leiders (2) 

paramaribo - toen bLeek dat de Liquidatie niet door kon gaan Lag 
het voLgens abrahams in de bedoeLing de actie te verpLaatsen naar 
het huffs van professor oemrawsingh. daar ward woersdag 10 maart 
een soort phagwa-viering (een hindoestaans feest) georganiseerd 
waar 30 tot 50 man aanwezig waren. deze mensen hebben aLdus 
abrahams daar een eed afgeLedd. in het huis van oemrawsingh ward 
voLgens abrahams de basis geLegd voor de coup-activiteiten die op 
donderdagochtend vroeg van start zouden gaar. abrahams zei dat 
tijdens de phagwa-viering in het presidentieeL paLeis 
woensdagochtend LegerbeveLhebber bouterse garnizoenscommandant 
horp en nmr-Lid hardjo prajitno uitgenodigd werden door professor 
oemrawsingh or bij hem thuis 's avonds phagwa te vieren. 

- abrahams zei dat het onderzoek naar de misLukte couppoging 
duideLijk heeft gemaakt dat de zaak is geruggesteund door een 
reeks voormaLige poLitieke toppers uit het rechtse kamp en 
kapitaaLkrachtigen. hij noemde de namen van scheikundeprofessor 
oemrawsingh, de beer mahadewsingh, saLam-  soemohardjo en rasam. 
aLLen zijn ex-parLementariers van voor 25 februari 1)30. zi] 
maakten aLLen deeL uit van de verenigde hindoestaanse partij 
(vhp). soemohardjo is van de pendawa Lima, xeLke behoorde tot het 
vhp-bLok. oak Lijfwachten van soemohardo zijn voLgens abrahams 
bij de zaak betrokken geweest. de uitLEJinuen van abrahams 
bevestigen dat de couppLegers voornameLijk in hindoestaanse kring 
zijn te vinden. (.v..-. 



bu7't 27 arc. 1=-7-82 19.30 dr ot- 

miLitair gezag: noordkompLot tegen aLLe surinaamse Leiders (3 

(van eer speciaLe anp-versLaggever) 

mahadewsingh, soemohardjo er rasan zijn intussen 
gearresteerd. verder zijn aangehouden sergeant sjomhar (actief 
miLitair) de medisch student casi, die zou zijn aangezocht door 
prof. oemrawsing en een ex-miLitair, dijksteeL. verder word 
aangehouden de heer bharos, directeur van een pindakaasfabriek. 
aLLen hebben woensdagnacht de eerste stoot gegeven voor de 
misLukte coup-poging van hawker en rambocus. 

bharos en een zekere sajadsingh hebben aLdus abrahams vaLse 
berichten verspreid via de staatsradio srs. uit verhoren bLijkt 
dat het in de bedoeLing Lag eer machtsomwisseLing in suriname tot 
stand te brengen aLdus Luitenant abrahams. voor hoge functies 
waren reeds personen aangewezen maar, zo benadrukte abrahams, nog 
niet aangezocht. (w.v.). 

but 23 anp 14-07-2 dj 1?45 

rr.iLitair gezag: moordkompLot tegen aLLe 	 LeidP.rs (4) 

bij de actie van donderdaoochtend -die Leidde tot de bezettin 
van het gebouw van de nationaLe miLitaire read en de memre 
boekoekazerne, waren, voLgens abrahams, behaLve hawker en 
rambocus ook de korporaaLs birdaL en moradir betrokken. 

naar rambocus, de twee genoemde korporaaLs en prof. baaL 
oemrawsingh worot nog gezocht. abrahams noemde bun aanhouding 
sLechts een kwestie van tijd. 

naar Luitenant abrahams verteLde, waren de korporaaLs birdaL en 
mohadir na het overnenen van het gebouw van de nationaLe 
miLitaire raad naar de memre boekoekazerne gegaan die intussen 
was overgenomen door rambocus. deze Laatste had wapens verstrekt 
aar ongeoefende burgers, hetgeen abrahams ,onverantwoordeLijk' 
noemde. 

hij verzocht de bevoLking informatie te geven die ken Leiden tot 
aanhouding van de pLegers van de coup. Laden van de miLitaire 
poLitie en de recherche van de corruptiebestrijdindseenheid waren 
nog bezig met het onderzoek near de gang van zaken bij de poging 
tot een staatsgreep. abrahams zei dat de verdechten door de 
miLitaire moLitie waren aangehouden, in opdracht van het miLitair 
geza:.2. tot sLot zegde hij toe dat de pars op de hoogte zou worden 
gehouden van het on  



buit 34 anp 14-3-82 21.25 dj-os 

surinaamse kerken geschokt door executie hawker 
(van een speciaLe anp-versLaggever) 

paramaribo - de christeLijke kerken in suriname zijn ten diepste 
geschokt door de executie van sergeant-majoor hawker. dat staat 
in een verkLaring van het comite van christeLijke kerken (cck), 
die zaterdag in paramaribo is gepubLiceerd, na een vergadering 
wear de gebeurtenissen sinds de couppoging werden besproken. 

- het cck roept aLLen, in het bijzonder het gezag op om de 
heiLLoze weg van geweLd te vermijden en doet een beroep op de 
Leiders in de samenLeving het voLk voor te gaan op de weg van 
Liefde, die tot eenheid Leidt. 

- het cck herinnert aan een herdeLijk schrijven van 23 apriL 1980 
over het gebruik van geweLd. daarin wordt bedreiging met en het 
gebruik van wapens onder aLLe omstandigheden ernstig betreurd en 
aLs een uitermate riskante zaak beschouwd. 'doden kunnen door ons 
mensen niet tot Leven teruggeroepen worden', zo staat in de 
verkLaring van 1980. 

- de zaterdag uitgegeven verkLaring is ondertekend door 
cck-voorzitter, bisschop zichem en vice-voorzitter, ds. danoud 
van de evangeLische broedergemeente.-. 

3inn 	anp 15—„; -182 081j 1900-bu 

surinaamse minister terug naar paramarido 

schiphoL -- de surinaamse demissionaire minister van economische 
zaken, fang poen, is maandagmorgen vroed van schiphoL naar 
paramarido teruggekeerd. de minister was woensdad in nederLand 
gearriveerd voor een kort prive-bezoek, zo zei ambassadeur prade 
van suriname, die de minister op•schiphoL uitgeLeide deed. fang 

) poen was op de Luchthaven niet Nereid de pars te woord te 
stain. 

de demissionaire tewindsman zou oorspronkeLijk afgeLopen vrijdag 
naar paramaribo terugkeren. zijn vertrek v:erd aLs gevoLg van de 
paging tot staatsgreep in zijn Land uitdesteLd. 

de minister vertrok met de eerste vLucht die de kLm en sLm naar 
paramaribo uitvaerden na is gedeurtenissen 
aLdaar.-. 
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KLM EN SLM MET NAAR SURINAME 

faantal 

• • 

AMSTERDAM, PARAMARIBO:- Het is nog niet zeker of 
?erbij de poginglotstaatsgreep 'Suriname doden zijn geval- - 
len. Wei staat vast daVer gewonden zijn: ,;We,hebben geen 
toestenuning hierover-  niededeliiigen to doen", aldus zei ons 
gistera,vond-een viaordiroerder van het Academis cliZiekenhuis 
in de. Surglaainse hoofdstad Paramariboi--„maar. er  zijn.ver- 
scheidene gewonden 	 -;;-; 

door PAUL GRrJPMA 

De: llinvlucht Amsterdara-Pa-
Munaribo, die. .vanmorgen vanaf 
Schiphol had moeten vertrekken, is 
voorlopig met 24 uur,uitgesteld: De 
.KLM en de-'SLM,. de Surinaamse 
luchtvaarmaatschappij, hebben dat 
gisteren met.het 00f 13 de toestand 
in Suriname bes16.13. Door de 
maatregel verschuift ook de retour-
vlucht near Amsterdam met in ie-
. der geval 24nur. KLM en SLM voe-
ren gezamenlijk de diensten tussen 
Amsterdam en Paramaribo uit met 
DC-8 vliegtuigen_  

• De eerste•schoten vielen gisteren 
in Paramaribo in alle vroegte bij de 
overval. op de. Memre Boekoe-kazer-
ne. De hele dag door is er incidenteet 
geschoten. Vooral in- de. burnt-  van 
de belangrljkste regeringsgebouwen 
en 131j- het-  presidentieel • paleis- aan 
het Eenheidsplein (het vroegere On 

---afhankelijksheidsplein) Is flink gen 
schoten, zo melden onze bronnen in 

. de Surinaamse. hoofdstad.,. 

 
• Volgens de berichten. van gistern 
avond heeft bevelhebber Bouterse 
!zlch met zijn aanhang teruggetrok-
ken in Fort Zeelandia,terwij1 
ders van de coup', sergearit-maj 
Hawker (in tegenstelling tot ivalviij 
-gisteren in een deel van onzeedities 
meldden. wel degelijk dez,elfde Haw-
ker die vorig jaar ook al.een rioging 
tot staatsgreep ondernam) en eerste 
luitenant Surendre Rambocus zich 
met een onbekend aantal militiaren 
Ifadden meester :gernaakt van de; 
Mernre-Boekoe-lcitzerni,.. 

In de middag had HaWker de aan-
val geopend : op Fort Zeelandia, 
maar die aanval werd.. idgesIagert 
Op dat 'moment had -Bouterse de 
marineschepen op de: Suriname-r1-
vier en in de marinehaVen--in zijn 
reedit. De groep-Hawker wilt be-
slag te leggen op de raunitiebunker.-  

- 	1  
Het officiele radiostation SRS, 

dat voortdurendeen boodschap van 
de „nationale bevrijdingsraad" 
lieefruitgeteriden, waarin de bevol-
king weer een avondklqk werd opge-
legd, geeft nu alleenm_aarma,rsmu-
ziek. 

,Volgens de eerste: berichten 'ran 
gisteren zou ook hoofdcommissaris 
Vrij van de Surinaamse politie bij de 
coup betrokken zijn: Vrij ontkende 
gistermiddag echter elite bemoeie- 

_nis met de staatsgreep:_L .„. 

REBELLEIsrBELOVEN EEN. NIEY—MILITAIRE REGERING 

urma 
on 

e 
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PARAMARIBO (ANP) — De staatsgreep " Van een .-groep. 
militairen tegen.het ..militaire: bewind-  van kolOnel Daysi Bou-
terse in Suriname .Was vanmorgen nog onbeslitt. 

iloewel de rebeilerende militairen, onder leiding van Ser-.  
geant-majoor Hawker en . eerste.-  luitenant Rambocus, gis; 
terav-ond ..op de Surinaarrise -televisie zeiden het yolk. „yani 

een ondraagiijk juk".  te neo-
ben bevrijd, lijkt bevelheb-
bers Bouterse zijn positie in 
het omstreden Fort Zeelandia 
te hebben geconsolideerd. 

Gisteravond werd rond kwart 
voor negen Suiinaamse tijd bij het 
fort weer kort mortiervuur ge-
hoord. Na korte tijd hield het schie 
ten op. Of de aanval is gelukt of 
afgeslagen kon niet worden vastge- 

steld. De Surinaamse hoofdstan 
Paramaribo was gisteravond venal 
zeven uur, het begin van de avond-
klok, uitgestorven. 

De hele avond riepen beide mill-
taire groeperingen via radiozen-
ders op zich bij hen aan te sluiten 
en eisten zij de controle over Suri-
name voor zich op. 

Hawker en Rambocus, de leiders 
van de rechtse officieren die het 
linkse bewind van Bouterse omver  

trachten te werpen, beloofden voor 
de staatsradio dat er binnen drie 
maanden eerlijke en geheime ver-
klezingen zullen worden gehouden. 
Volgens Hawker zal, na contacten 
met politielte partijen en „functio-
nele groeperingen", een nationaal 
kabinet worden gevormd zonder 
militairen. Hawker zei dat de mili-
tairen near hun barakken zuller 
terugkeren „als ons werk is opge 
houden". 

BeVelhebber Bouterse riep, eerst 
via Radio-Paramaribo en later 
waarschijnlijk via een noodzender, 
de Surinaamse militairen op zich te 
inelden. bij Fort Zeelandia en de 
„wilde actie” van Hawker en Ram-
bocus niet te steunen. De noodzen-
der van Zeelandia viel later ook uit 
de lucht omdat de zender vernield 

deu zijn... .. • — - 
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Van onze Verslaggever 
NICOPOLAK 

• , 
De huidige situatieln Surf.- 

name vereist in eerste. 
stantie niet zozeer• een poll-
Mk ale; wel een militair cont. 
mentaar. Teen de Nederian-
ders het land destijds -defini-
tief verlieten, lieten ze er 
enig legermaterieel achter 

twee kustverdedigings-
seheepjes, waarmee de onaf- 

)akelljke staat Suriname 
werd geacht zljn. visserij-
gronden-  van kapers to vrij-
waren, zes gepantserde- voer-
tuigjes• inclusie een mitrail-
leur op het dak en het Fort 
Zeelandia, in de- zeventiende 
eeuw bIJ de monding van. de 
Surinamerivier ale wapen tei 
gen de Engelsen. gebouwd en. 
enkele jaren geleden met be-
huip van. ontwikkelingsgel-
den ale museum- gerestau-
reerd met at zijnaarden wal-
len en Itanonnetjes. 

Op basis van de berichten 
via de officiele kanalen en 
van wat ens,  opgewonden per 
telefoon vanachter de bar 
van het lokale hotel Torarica 
werd toegeroepen, menen wij 
thans het volgende te mogen 
veronderstellen: de oude op-
perbevelhebber Bouterse be-
setlikt over de twee scheep- 

het fort Zeelandia en 
twee van de zes pantservoer-
tulgjes. Zijn tegenstanders 

• 
Bambocus en. Hawker staan 
aan het hoofd van de _viers 
overige pantsermertulgjes 
en hebben zich genesteld in 
het buiten het stadscentrum 
gelegen kampement, later 
geheten Prins- Bernhardtka-
zerne, weer later herdoopt tot 
Memre Itoekoe-kazerne,. van 
waaruit de Nederlandse 
TRIS (Troepenmacht In Suri-
name) het' land destijds be-
heerste. 

Wie gaat nu winnen?' Wij 
houden .het. voorshands op.  
Bouterse, want die scheepjes 
vormen verreweg . het. sterk-
ste wapentulg. Zij liggen - zo 
werd. ons vanachter de- bar 
van TorarIca meegedeeld --
coals dat in het Surinaams-
Nederiands beet 'op,  stoom'. 
Bat- betekent dat. 	positie 
hebben ingenomen in- de' 
monding van de Surinameri-
vier- err met hun kanonnen 
het aldaar gelegen Fort Zee-
landia dekken en voorts het 
gehele nit houten gebouwen 
bestaande centrum der- stad 
kunnen berelken._ Een salvo 
van deze scheepjes en de 
stad vliegt in brand. Dit Is 
ten- overvioede bewezen: tij. 
dens de . februaricoup van 
Bouterse then hiJ eau,  dezer 
scheepjes op stoom wist te 
kriJgen en met een welge-
richt schot het aand e Water-
kant gelegen politiebureatt 
vernietigde en de daarin go- 

vluchte premier Arron tot 
overgave dwong. Het aloude 
fort Zeelandia, moge dan wel 
een museum zijn, dat neemt 
niet- weg dat' de Nederlandse 
historici de eeuwenoude aar-,  
den- wallen met grote zorg 
hebben hersteld en laat Barn-
beet's. daar maar met zijn 
mortieren en uzi-pistolen 
doorheenbreken. Zelfs zijn 
vier pantserwagentjes zijn 
naar ons strategisch inzicht 
niet tegen het fort opgewas-
sen. 

De welingelichte-  bronnen 
uit Suriname melden dat 
Bouterse een gebrek heeft 
aan, munitie, maar deson-
danks houden wij het op zijn 
minst op een patstelling en 
daarom achten wij het wet 
degelijk waarschijnlijk wat 
in Torarica wordt• vermoed: 
dat- er achter de schermen 
tussen beide partijen overleg 
wordt gepleegd. 

Wat kunnen wij Nederlan-
ders onder de gegeven om-
standigheden nog doen voor 
wat wel eens raillerend onze 
twaalfde provincie wordt go-
noemd? Wij hebben in. het.  
Caraibisch gebied toevalli-
gerwijs ter gelegenheid van 
een NATO.oefening zeven 
schepen liggen, coals ze one 
vanachter de bar van Torari-
ea influisteren. Maar enige 
militaire ingreep is politiek 
ondenkbaar. Het inhouden 

van de laatste miljarden ont. 
wikkelingshuip is een 
machtsmiddel welks aanwen-
ding thans met ernst meet 
worden overwogen, En ver-•, 
der is er nog het laatste mid-
del van het. va,derlijk vet.- 
mean.. 

Partijen in Suriname schie-
ten nu op elkaars radio- en 
televisiestations. Desondanks 
is Bouterse erin gesiaagd , 
zelfs tot in Nederland te doen 
weten dat hij zijn volkscomi-
tes in de buitengewesten 
bewapenen• en laten. opruk- • 
ken.- naar de Memre -Boekoe-
kazerne. Mocht sulks ge- . 
schieden. dan loopt het in Su- 
riname uit op een open bur- . 
geroorlog. en zullen er vele 
doden vallen in het land dat.' 
zo moos had kunnen zijn. 

De opstandelingen beton 
"rechts" to wezen en de oude.• 
machthebbers "links". Tech 
lijkt- de jongste coup een. 
wraakneming to zijn terzake, 
vanhet coupje van 15 maart. 
van- het vorig jaar toen de. 
huidige opstandeling Hawker-
met behuip van gelden uit de 
Chinese gemeenschap van 
Paramaribo zijn oude mak-
ker Bouterse uit het zadel • 
poogde te lichten en tot vier 
.jaar gevangenisstraf word 
veroordeeld. Eerder lijkt de-
oorlog in Suriname een ruzie.  
tussen personen dan een poll-
tieke zaak. 

u;t(?:-...- in 
bur 

urhiame. 

rei  
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Rebellen in 
Suriname 
verdreven 
uit kazerne 
Leader coup gewond  

PARAMARIBO — De mili-
taire machtsstrijd in Surina-
me is beslist in het voordeel 
van bevelhebber Desi Bon. 
terse, de leider van het gen 
vestigde militaire gezag. 

)Na een fel vuurgevecht zijn,  
de opstandige militairen ver-
dreven uit de Memre Boekoe-
kazerne..;.__ 

Een groep van 40 rebelle-;  
rende militairen- vluchtte 
twee pantserwagens onderl 
aanvoering - van-, luitenanti 
Rambocus richting oerwoud. 

Bij een eerdere aanval op de. 
kazerne raakte de leider van 
de mislukte coup, Wilfred' 
Hawker, zwaar gewond. Hij, 
werd door Bouterse c.s. naax, 
het fort Zeelandia vervoerd, 
waar hij later voor de televisie 
Rambocus opriep de strijd te 
staken "om verder bloedver-
gieten te voorkomen." 

Volgens de laatste berichten 
heeft Bouterse de macht volko-
men in handen en is er voor de 
Surinaamse bevolking geen re-
den meer tot ongerustheid. 

Bouterse zijn aan de 
ant van het militaire gezag 

geen slachtoffers gevallen. Be-
halve Hawker zouden aan de 
kant van de opstandelingen 
nog enkele gewonden zijn ge-
vallen bij de vuurgevechten 
rond de Memre Boekoekazer-
ne. 

De actie tegen de kazerne. 
stond onder leiding van ma-
joor Roy Horb, een trouwe 
aanhanger van Bouterse..  

De- manschappen van bevel-
hebber Desi Bouterse openden 
gistermorgen rond vier uur 
het vuur op het gebouw, dat 
door de opstandelingen z-waar, 
werd bewaakt. Hoewel de aan-
val door de rebellerende mili-
tairen werd afgeslagen, kon-
den Bouterse es. de gewonde 
Wilfred Hawker (26) gevangen 
nemen. 

In het - fort Zeelandia, waar I 
Bouterse en zijn manschappen 
zich kort na het begin van de 
staatsgreep hadden ver-
schanst, waren op dat moment 
naar schatting 50 met zware 
machinegeweren bewapende 
militairen aanwezig. Ook bui- 

* Hawker 
ten patrouille-erde-  een groot 
aantal militairen dat de bevel-. 
hebber van het leger was 
trouw gebleven of inmiddels 
weer naar zijn kant was over- 
gelopen. 	 , 

Zandzakken 
In de loop van de dag werd 

het fort versterkt met zand-
zakken en werden mitrailleurs 
op de muren geplaatst. De drie 
pantserwagens van Bouterse 
waxen aan de voorkant met 
wit gemarkeerd- om aan te ge-
yen dat ze bij het militaire ge-
zag hoorden. 

Nadat Hawker krijgsgevan-
gen was gemaakt voerde ma-
joor Horb met een groep . in 
burger gestoken militairen een 
bliksemactie uit op de Memre 
Boekoekazerne. Net  is niet be-
kend of hierbij. doden zijn ger 
vallen. 

De radiozender in Paramari-
bo, die Lange tijd in ,handen 
bleef van de opstandige mili-
tairen, ging gistermorgen, kort 
voor acht uur, uit de- lucht. 

Via een noodzender werd 
herhaaldelijk een oproep van 
bevelhebber Bouterse uitge-

zonden, 
 

 gericht tot de opstan-
delingen in de kazerne. 

Scholen en winkels in Para- 
maribo bleven gisteren 	hele 
dag gesloten. Nieuwsgierigen, 
die zich te dicht bij het fort 
Zeelandia of de kazerne waag-
den, werden teruggestuurd. 

Voor de televisie verklaarde, 
Bouterse gisteren dat hij de 
hele zaak had kunnen opbla-
zen. Hij had daarvan afgezien, 
omdat de bevolking van Para-
maribo anders zonder water 
en electriciteit zou zijn komen 
te zitten. 

De gevluchte opstandelingen 
zijn gisteravond niet meer in 
het centrum van de stad gesig-
naleerd. 
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'Ik kan niet 
binnen leger 
functioneren' 

Van een onzer verslaggevers.  
SCHIPHOL - — Eerste luitenant R. 

Behr (29), hoofd van de financiele en-
comptabele .dienst van het Surinaamse 
leger, heeft gisteren met zijn yrouw poll-
tiek asiel aangevraagd" in ons land. Behr 
vond dat hij niet langer binnen het. Suri-
naamse leger kon functioneren. 

Dat verklaarde hij gisteren bij zijn aankomst,, 
op Schiphol. Zijn besluit zou niets te maken heb-
ben met de mislukte poging tot staatsgreep in 
Suriname. 

De Surinaamse officier verbleef de laatste drie 
weken met zijn vrouw op Curacao;  maar zij 
voelden zich daar niet veilig. Behr:/„Ik ben van-
wege familieomstandigheden naar Curacao ge-
gaan, maar ook omdat ik, mede door mijn Ne-
derlandse opleiding, niet langer binnen het leger 
kon functioneren, wat betreft procedures en der- 

- 	- 

rsehr wilde daar  
verder op ingaan. Hij zei dat hij bang was niet 
met open armen ontvangen to zullen worden als 
hij naar Suriname zou terugkeren. Op de vraag 
waarom, zei hij: „Daar geef ik geen antwoord 
op". 

Ook wilde Behr niet zeggen hoe hij tegenover 
_ legerbevelhebber Bouterse of de plegers van de 

mislukte coup staat. Vaststaat dat Behr de lei-
ders van de opstandige militairen - Hawker en. 
Rambocus - kent. De eerste luitenant zei niet te 
hebben gemerkt,. dat er een nieuwe greep naar 
de macht op handen was Hij bleef op Schiphol 
zeer terughoudend, mede vanwege de onzekere 
situatie in Suriname. 

Behr kreeg zijn Nederlandse 
opleiding van september 1975 
tot mei 1977 aan het Oplei-
dingscentrum Officieren Spe-
ciale Diensten. Daarna ging 
hij naar Suriname terug, waar 
hij direct werd toegevoegd aan 
de financiele en comptabele,  
dienst van het leger. In okto-
ber 1978 kwam hij aan het. 
hoofd daarvan te staan. 

Behr en zijn vrouw hadden 
geen geldig visum toen zij op 
Schiphol aankwamen. Zij wer-
den doorgestuurd naar de 
vreemdelingenpolitie, die de 
motieven van het paar ,moet-
onderzoeken. 
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Van een correspondent 
PARAMARIBO — De • 
Machtstrijd in Suriname 
is gisteren beslist in het 
voordeel van legerbevel-
hebber Desi Bouterse en. 
zijn . stat Gezegd werd 
dat hij en zijn mannen de 
macht weer volledig in 
handen hadden.. 

Uit zeer betrouwbare bron werd 
vernomen dat de opstandige le-
gereenheden in de Memre Boe-
koe-kazerne, onder leiding van 
luitenant Soerendre. Rambo-
cus, het kampement in pantser 
wagens hadden verlaten. Het 
zou om veertig mannen gaan en • 
geruchten. wilden dat de pant-
serwagens een aanval zouden 
willen ondernemen-op fort Zeel-
andia, waar Bouterse zijn-
hoofdkwartier had gevestigd. 

Van officiele zijde werd gezegd 
dat de groep vau_Bouterse. 

derdaad de Memre Boekoe-ka-
zeme had overgenomen, maar 
dat, Rambocus en. zijn aanhan, 
gerS dar Met werden. aange-
troffen. . 

Het was gisteren in deloop van 
de dag al duidelijk dat leger-
commandant Bouterse. en de 
zijnen een moreel en militair 
overwicht kregen op de opstan-- 
dige legereenheden. 
Een belangrijk winstpunt_voor 
Bouterse en zijn vrienden was 
de gevangenneming van de 26- 
jarige sergeant-majoor Wilfred 
Hawker, waarschijnlijk bij een 
gevecht tussen Bouterse-aan-
hangers en opstandelingen. Bij 

) dat gevecht werd Hawker ge-
wond en gevangen genomen. 
Hij is via het ziekenhuis naar 
het fort Zeelandida gebracht. 

Hawker heeft voor de radio eeri-
verklaring afgelegd, waarin hij 

-een beroep deed op Rambocus 
en zijn rnedestanders de strijd 
te staken teneinde „verder 
bloedvergieten" te voorkomen. 

— 	- 
Ook Bouterse zelf gebruikte 
voor de radio de woorden „ver-
der bloedvergieten". Dat vormt 
een aanwijzing dat er bij deze 
coup van donderdag doden zijn 
gevallen, hoewel daarover nog 
steeds geen officiele mededelin- 
gen zijn gedaan. 	- 
Bij zijn verhoor in fort Zeelan-
dia vertelde de op een brancard 
liggende Hawker dat er sprake 
is van een kloof tussen de leger-
leiding en de manschappen, 
maar ook dat hij „gedwongen" 
was met Rambocus mee te 
doen. Hawker zat opgesloten in 
de Santa Bomo-gevangenis, 

0.42 • 	_ 

waar hij een-straf van vier jaar 
uitzat wegens zijn aandeel in de 
militaire coup van - maart 1981. 
Rambocus en zijn mannen had- • 
den hem uit de gevangenis.ge-
haald en . hem gedwongen mee 
te doen met hun •actie.-  • ' ' 
De achtergronden van de coupe 
van maart 1981 zijn nooit hele- 

.. maal. duidelijk geworden. Haw 
ker hoorde..tot de 'groep militai- 
reni  die- op 25 februari 1980 met.  
Bouterse- , meecieed met de. 

staatsgreep tegen het bewincf-
Arron, maar erg gelukkig heeft 
hij.zich kennelijk nooit gevoeld 
in het gezelschap rondom-Bou- 

- terse.. Of er sprake was van per-
soonlijke teleurstellingen of dat 
Hawker. (dat is ook een lezing) 

:.was. omgekocht door een aantal 
zakenlieden, is niet duidelijk. 
Feit itin elk geval dat Hawker•

het nog wel eens wilde •proberen 
• om naar de macht te grijpen 
(nu tegen Bouterse in) maar dat 
is hem, niet geluict:  

De wegen van. Ramboeus en 
Bouterse hadden zich ook bij 
de voorbereiding van de.staats-
greep van 1980 al Bens gekruist. 
Rambocus was bij de voorbe-
reidingen betrokken, niaar then 

• het puntje bij het.paaltje kwam 
lief Rambocus (die toen reeds 
°Meier was). het afweten en 
moest onder-officier. Bouterse 
zonder hem verder. 

„Rambocus heeft" Mil in de 
steek gelaten" zei Bouterse bit-
ter in zijn verslag, van de ge-
beurtenissen van februari 1980 
en sindsdien heeft het_nooit 
weer geklikt tussen die twee — 
vooral niet toen Bouterse al 
snel uit de onder-officiersran-
gen opklom tot luitenant-kolo-
nel en Rambocus op het niveau 
van eerste luitenant bleef. 

Zee, GU, 
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Van onze redactie buitenland 

AMSTERDAIVIi...,—: Het railitaire 
gezag. in Suriname.. onder leiding 
van Invelhebber Dial Bouterse 
heefede situatie weer, volledi& an-
der controle;:.-nadatdonderda&-een, 
groep reehtsentilitairen probeerde 
een staatSgreep te, . plegen. De 
belangrijkste leider van de :coup._ 
sergeant-majoor Wilfred Hawker,_  
werd gistermOrgen ger:Ong-en-gene.-- 
mem. Da=rn- - gave= .tientrillen: op-

.._Itandige militairen zich overran de 
legerieiding.' 	' ' 	' -'--....: • 	''''. -.'''.'1 --. - 

ffnkela urea na: de-amount-a van. 
Hawker ondernam: het: leger- een-
aanval .op de;Memre Baekoe4cazer4 

ne, :die' toen- nog. in .handen.was:v4 
een. ander. dee'. van de opstandeli 
gen onder -leiding: van. de officio 
Surendre - Rambocus... Tijdeni di 
aanval: waarbij de kazerne weer lit 
handen 	van het Nationaal Le- 
ger wist ;Rambocus met veertig.aa* 
-hangerS in twee pantserwagens xi. 
ontkomen. Bij de. aanval zijn doden 
en gewonden. gev-allen, Gisteravond 
was nog niet . bekend: wie dit. waren 
en.  ant Inteveel 'mensen het ging.. -," 

Al direct - na de arrestatie, van. 
Hawker verldaarde- de leg,erleiding 
dat ze: de situatie in. het land. weer 

• volledig meester was. „De.: acties 
. van opstandige militairen ander lei;.. 
ding..van sergeant-majoor Hawker 
en officier Rambocus zijri misIukt,"-  
aldn s. het militaire gezag. Dit werd 
bevestigd door de - Surinaamse arm 
bassade in Nederland, die nieldde 
dat Bouterse de situatie „weer vol.; 
ledig ander_ controle had Op het 
moment dat het leger deze verkla,- 
ring uitgaf had een deel van de 
opstandige militairen onder leiding 
van Rambocus. de Memre Boekoe4 
kazerne echter. nog in handen. Zij 
weigerden zich over te geven..  

De paging. van Hawker en Ram—bo-
cus het. bewind van bevelliebber 
Bouterse omver te werpen begon in 
de nacht van woensdag op dander-
dag, toen ze samen met een hon 
derdtal militairen de . Memre Boe,  
koe-kazerne veroverden. Direct 
daarna maakte. Rambocus- bekend 
dat de macht was overgenomen en 
dat de- leiding in. handen was van 
een Nationale Bevrijdingsraad.. . .., 	.    

rs e 
Ongeveer rond negen uur 's mor-- 

gens ondernam het leger van Bou-
terse een tweede aanval op de kazer-
ne. Tientallen opstandige militairen 
gaven zich toen over aan de Iegerlei-
ding. Een groep van veertig militai-
ren ander leiding van Surendre 
Rambocus weigerde dit en bleef in 
de- kazerne. Ze dreigden een aantal 
officieren, die tijdens de verovering 
van het militaire kamp op donder-
dagmorgen gevangen waren genct-
men, dood te schieten als het- leger 
opnieuw zou aanvalIen. 

Aanvankelijk weerhield dit de le-
gerleiding er van tot actie over te 
gaan. Via de Surinaamse staatsradio 
en televisie deed Bouterse gisteren 
de hele dag oproepen aan Rambo-
cus de strijd te staken. Ook de ge-
vangengenomen sergeant-majoor 
Hawker, die- toen inmiddels door 
Horb verhoord was, riep -in een ra-
dioverldaring zijn medestanders op 
zich achter het huidige militaire ge-
zag te scharen en zich bij Zeelandia 
te melden om verder bloedvergieten 
te-  voorkomen. 

Toen later op de dag bleek dat 
Rambocus en zijn aanhangers aan 
deze oproepen geen gehoor gaven 
werd de Memre Boekoe-kazerne 
door de troepen van. Bouterse be-
stormd en ingenomen. Rambocus 
wist met een aantal aanhangers in 
twee pantserwagens te ontkomen. 
Hij zwierf gisteravond nog „er-
gens" in Paramaribo rand. 

Met de herovering-van de Memie 
Bciekoe-kazerne is de machtsstrijd 
binnen het leger in het voordeel van 
Bouterse beslist. Rambocus- en 
Hawker, die als tamelijk rechts orn-

- schreven worden, waren het oneens 
met de progressieve koers die de 
bevelhebber wilde varen. De twee 
militairen behoorden ook tot de 
groeg die onder leiding van BoUter-
se. op. 25 februari 1980 de maclit 
greep en de regering-Arron. ver-
dreef. 

Hawker heeft in maart vorig jaar 
ook al geprobeerd een staatsgreep 
te plegen tegen Bouterse, maar die 
mislukte. Hij werd veroordeeld tot 
vier jaar gevangenisstraf. Hawker 
werd afgelopen woensdagnacht 
door Rambocus bevrijdum opnieuw 
een coup te-kunnen plegen. 

Tijdens de ondervraging van° 
Hawker door garnizoenscommanZ 
dant Horb sprak de eerste over-
„een kloof” tussen de legerleiding 
en de rest van de militairen. Haw-
ker zei „gedwongen" te zijn met 
Rambocus mee te doen aan de 
staatsgreeppoging. 

Hawker en Rambocus zouden 
binnen het leger nauwelijks enige 
aanhang hebben. Volgens politiek 
betrouwbare bronnen hadden de 
twee militairen verwacht na de be, 
kendmalcing van de staatsgreep, op; 
dondermorgen meer steun te zullen 
krijgen. Dit bleek danig, tegen to 
vallen. 

In. Paramaribo was het -gister, 
avond betrekkelijk rustig. De curt4,  
geving rond de militaire kazerne 
was nogg afgesloten. In enkele delen, 
rond de kazerne werd nog ggi", 
schoten. 
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egeroffieier 
uit. Suriname 
zoekt asiel 

Van onze verslaggever .... ' . 
AMSTERDAM ...: Eerste luitenant 
Rob Behr (29) van het Surinaamse 
leger heeft vrijdag- in Nederland 
politick asiel aangevraagd., Behr 
was in Suriname . hoofd van de fi• 
nanciele dienst.. van het. leger. -Rif 
was een van de. weinige officieren 
die na de staatsgreep in februari 
1988 op zijn post, mocha blijven 
zitten. 	- ' - 	- T -  " - ' - - . _ . 
Behr . arriveerde iiijdagoChtend 
met zijn. Nederlandse, vrouw op 
SchiphoL.. Hij; kwam .  ult. Curacao: . 
waar hij voigens eigen zeggenSinds 

.drie weken op familiebezoek . was. 
Behr is geboren op Curacao Hij 
verklearde dat zijn vlucht naar Ne- 
derland los staat van de laatste.ont- 
wikkelingen in Suriname- Zijn be-
sluit in Nederland politiek asiel aan 
te vragen dateerde van voor deafge-:  
lopen.donderciag.  
Als. reden voor zijn vertrek uit Suri-.._. 

. name gal Behr op dat hij door zijn 

. Nederlandse opleiding niet meet in 
het Surinaamse systeem kan firm-

. tioneren. Behr studeerde van seg., 
tember 1975 tot: mei 1977 aan. het 
opleidingscentrum officier speciale 
diensten (OCOSD)- in .Breda., Vol-. 
gens. een, broer van: Behr staat :hii 
politiek gezien. aan de kant van de,  
groep-Hawker. Hij zou onlangs. in: 
conflict zijn gekomen met opperbe-- 
•velhebber Bouterse.. . 
Behr zelf. wilde hierop niet ingaan.. 
Wel. zei hij dat de tegencoup van, 
donderdag voor hem. als. een verras 
sing. was gekomen. Op de vraag of 
hij problernen zou hebben gekregen; 
als hij naar SurinaMe was terugge- , 
keerd, • antwoordde hij: i,Ik . heb ' 
geen garantie dat ik in Suriname. I 
met open armen zou worden ont- ,1 
vangen". 	- 	' 

i5Suriname 
DE waarschijnlijk mislukte 

staatsgreep van sergeant-ma-
joor Hawker lijkt niet verklaard 
te kunnen worden uit menings-
verschillen binnen die groeperin-
gen van de Surinaamse strijd-
krachten die een zekere maat-
schappelijke achterban hebben. 
Hawkers optreden zou eerder een 
uiting zijn van diens persoonlijke 
ambities en .een- zeker avontu-
risme:  

' Dat zou Afgeleid kunnen war-
' den uit het felt, dat een der voor-
mannen van een wat conservatie-

I ver stroming binnen het Suri-
naamse leger, garnizoenscom-• 
mandant Horb, niet de zijde heeft 
gekozen van. Hawker en de zijnen. 
Horb zou die groepering van het 
leger aanvoeren die in sterke ma- 
te wil steunen op het behoudende 
bedrijfsleven.. Diezelfde- stroming 
was voorstander van de inmiddels 
afgetreden regering van. Chin A 
Sen. 	 '• 	' 

De operette-achtige wending 
die de revolutie. van 1980„ waarbij 
de groep-Bouterse aan, de macht 
kwam, met Hawkers optreden 
heeft genonien is bijzonder triest. 
Dat is niet alleert aan Hawker te. 
wijten, maar sevens aan het uit-
blijven van een democratische 
ontwikkeling in: Suriname. Te 
lang hebben de militaire macht-,  
hebbers onder leiding van Bouter- 
se een democratisch staatsbestel 
slechts behandeld als toekomst-
perspectief. 

Onder invloed van de middel-
puntvliedende krachten in. Suri- 
name had Bouterse onlangs ech- 
ter besloten zijn progressieve 
maatschappelijke basis uit te brei- 
den met vertegenwoordigers van 
gematigd conservatieve vakbon-
den. Komende maandag zou een 
nieuwe regering zijn geinstal-
leerd, die vermoedelijk ook gema-
tigde elementen zou hebben be-
vat. In hoeverre het optreden van-
Hawker deze koers heeft gefrus-
treerd moet worden afgewacht. 
Maar de aanwezigheid' van Haw- 
kers in de Surinaamse samenle- 
ving moet Bouterse tegelijkertijd 
tot spoed manen om ernst te ma-
ken met een stabiele democratise-
ring. 
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Volgeris het hoofd iran.de mill-  
Paramaxibo,-1  

luitenaiit,Abrahams, is in Su-1 
rina* een saMenzweringi  
ontdekr tegen de gehele leger-1 
Ieiding5 en 

 
alle- leden van: de 

NatiOnateXilitaire- Raad. DoeI 
van - dew Sainenzwering-Wat; 
aldus=Abrahams, op een pers-
conferentie in de. Surinaamse 
hoofdstad, de bele- militaire 
top te. verrnoOrden. Deze 
moord.zou op zondag, 7 maart 

)hebben.. moeten... plaatsvinden 
in. een, Hindoestaanse tempel 
in Paramaribo,,,,-- 

Abrahams zei , dat de' legerleiding 
de leden van de- Nationale Militaire 
Raad en. president Ramdat Misier 
voor maart waren uitgenodigd" 
voor een tempeldienst in de Hin-
doestaanse temper aan het Pad. van 
Wanica in Paramaribo. Alle militai-
re leiders zouden daar gedood wor-
den, maar president Ramdat Misier 
zou: worden gespaard, aldus Abra--1 
hams. Hij leidt het onderzoek near, 
de toedracht van de mislukte staats-... 
greep van verleden week. 

De aanslag mislukte, aldus Abra-! 
hams, omdat slechts twee leden -van 
de-Nationale- Militaire Raad waren 
komen opdagen, namelijk Nankoe-
sing en Cederboom. De tempet-.  

\ dienst had naar zijn mening de start' 
moeten : vormen voor de omwente,', 

-ling in Suriname. Hierbij zou een! 
belangrijke rot zijn gespeeld door' 
de hoogleraar scheikunde Baal' 
OemrawSingh. 

Na het mislukken van de opzet in 
de tempel zou het volgens Abra-
hams de bedoeling zijn geweest de 
actie te verplaatsen naar de woning 
van Oemrawsinhg. Op woensdag 10 
maart werd daar een Phagwa-vie-
ring (een Hindoestaans feest) geor-
ganiseerd waar tussen de 30 en 50 
mensen aanwezigwaren. Deze men-. 
sen, aldus Abrahams, hebben daar 
een eed gezworen, Daar werd vol-
gens hem ook de basis gelegd voor 
de coup van vorige week donder-
dag. Oemrawsingh zou woensdag-
morgen legerleider Bouterse en 
hetlid van de Nationale Militaire 
Raad Hardjo Prajitno voor de Phag-
wa-viering bij hem thuis hebben 
uitgenodigd. 

Volgens Abrahams heeft het on-
derzoek naar de mislukte coup van 
de inmiddels geexecuteerde serge-
ant majoor Hawker duidelijk ge-
maakt dat deze coup werd gesteund  

diiiii7;ien—reeks":VOnimalige. politie 
topmannen _uit 	rechtse kamp- 

en kapitaallcrachtigen!'._ Hij, noernt,_ 
de behatife,.-de -,naam van Oeniraw.- 
singh 41e..van Mahadewsingh, Silent 
Soemohardjo en Rasam.. Allen wa-. 
ren Parlementariers voor 25 februa-
ri 1980 en maakten deel uit van de- 
•Verenigde Hindoestaanse Para 

.De genoemde drie manner! 
. zijrt inmiddelS gearresteerd. 

Verder- zijn aangehouden a  serk 
geant Sjombar, de student: medicij 
nen. Casi , en de voormalige militair 
Dijkiteel. Ook directeur van een, 
pindakaasfabriek, Bharos, is aange-
houden. Allen zouden, aldus Abra-
hams,. de. eerste stoot hebben gege-
ven voor de coup van donderdag. De 
commandant:  van de rnilitaire politie, 
zei dat uit verhoren is gebleken dat 
zij een.- machtswisseling in Surina-
me beoogden. 

Overigens was vrijdagavond door 
de Surinaamse garnizoenscomman-

- dant Herb al' verklaard dat de mis-
ltikte coup van Hawker geinspi-
reerd-was-„door politici van de oude 
politieke orde": Horb . tijdens een 
teleVisie-interview:: „We kennen ze 
en'zuilen ze .ophalen." 

De tweede leider van de mislukte 
staatsgreep, eerste luitenant Suren-
dre Rambocus; die nog voortvluch-
tig is zou zich bij de rivier de Coppe-
name bevinden. Het Surinaamse la-
ger heeft de achtervolging ingezet 
met een vliegtuig en een helicopter. 
Voor de Surinaamse televisie zei 
een presentator dat „de laatste han-
delingen warden verricht om Ram-
bocus te arresteren". De coup-lei-
der is met een veertigtal mannen in 
twee pantserwagens gevlucht. Een 
van die wagens zou later zijn gedx-
plodeerd. 

Kerken 
De christelijke kerken in Surina-

me zijn diep geschokt door de exe-
cutie zonder vorm van proces van 
sergeant-majoor Hawker. Dat staat 
in een verkiaring van het Comite 
van Christelijke Kerken die zater-
dag in Paramaribo is gepubliceerd. 
Hawker was vorige week in de 
nacht van woensdag op donderdag 
door Rambocus uit de gevangenis 
bevrijd om aan de coup deel te ne-
men. Hawker zat gevangen in ver-
band met een vorig jaar door hem 
geleide staatsgreep die echter ook 
mislukte. 

Ook het Nederlandse ministerie 
van buitenlandse zaken heeft zon-
dag de executie van Hawker, veroor-
deeld. „Nederland is tegen de dood-
straf en ,zeker .als die wordt uitge-
voerd zonder voorafgaand proces,7 .  
aldus een woordvoerder van buiten-
landse zaken. D'66-fractieleider 
Brinkhorst noemde de executie 
„otigehoord". Hij meent dat de Su-
rinaamse militairen hiermee „het , 
verkeerde pad inslaan". 

Legerleider Bouterse heeft zater-
dag in Paramaribo bekend gemaakt, 
dat de benoeming van een nieuwe 
regering in Suriname voorlopig is 
uitgesteld. In Paramaribo wordt 
verwacht dat die benoeming begin 
volgende maand wel door zal 'gaan. 
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Hawker 
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Minister: Hulp aan  
Suriname niet stoppen 

Van onze verslaggevers - 
PARAMARIBO/DEN 

HAAG — In Nederland is 
geschokt gereageerd op 
de executie zaterdagmor-` 
gen van de sergeant-ma-
joor Hawker (26), een van 
de leiders van de mislukte 
coup tegen het Militair' 
Gezag in Suriname. 

Minister Van der Stoel (bui-
tenlandse zaken) zegt het te 
betreuren dat hij over te wei-
nig gedetailleerde gegevens 
beschikt over de situatie in Su-
riname: „Maar wij zijn tegen 
elke vorm van doodstraf. De 
situatie daar is dus- niet zoals 
wij dat zouden wensen." 

„Afschuwelijk" 
Minister Van Dijk (ontwik-

kelingssamenwerking) noemt 
de executie een „afschuwelijke 
zaak". „Er is na de onafhanke-
lijkheidsverklaring in Surina-
me nogal wat gebeurd. Ik vind 
echter niet dat wij-  nu moeten 
dreigen met het stopzetten van 
de ontwikkelingshulp. Wij wil-
len daar wel graag,een demo-. 
cratie zien, maar dat, gaat erg-
langzaam. Wel moeten wij I 
vooral letten op grove schen-
ding van de mensenrechten." 

Luitenant-kolonel Bouterse - 
bevestigde de executie van 
Hawker zaterdagmiddag tij-
dens een persconferentie. Aan 
de executie is geen proces 

--vdotafgegaan.; "We,  hebben' ge-
waarschuwd tegen onverant-
woorde zaken. De consequen-
ties heeft Wilfred Hawker nu 
moeten dragen. Het zijn solda-
ten, die weten welke risico's 
dit soort daden met zich 
brengt", aldus de legerleider. 
Hawker is neergeschoten ter-
wijl hij op een brancard lag. 

t
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De executie van Haw-
ker, een van de leiders 
van de mislukte staats-
greep in Suriname, roept 
gevoelens op van diepe.  
afschuw. 

De- terechtstelling van 
deze gewonde militair 
zonder enige vorm van 
proces is op geen enkele 
wijze met een beroep op 
de noodtoestand in Suri-
name te verdedigen. Deze 
standrechtelijke executie 
is niet anders clan een laf-
hartige moord. 

Dat van het militaire 
regime,  in Suriname geen 
heil is te verwachten was 
al eerder gebleken. Het 
was voor de Nederlandse 
regering aanleiding de 
fianciele steun voor nieu-
we ontwikkelingsprojec-
ten op te schorten. 

Na de jongste gebeurte-
nissen dient het kabinet 
te overwegen ook de 
steunverlening aan be-
staande projecten te be- 
vriezen. Een algehele 
stopzetting gaat te ver. 
NedMand heeft bij het 
onafhankelijk worden van 
Suriname verplichtingen 
op zich genomen die niet 
zonder meer ongedaan 
zijn te maken. 

Daarmee zou bovendien 
het goedwillende deel van 
de Surinaamse bevolking, 
worden getroffen dat 
rechtstreeks van deze 
hulpverlening profiteert. 

Nederland kan en mag 
deze gewelddaad van het 
militaire bewind echter 
niet onweersproken laten. 
De meest voor de hand 
liggende reactie is een be- 
vriezing van de ontwikke-
lingshulp' tot het moment 
waarop de Surinaamse 
leiders er blijk van geven 
hun land op humane wij-
ze te willen besturen. 



amen is 	okt 
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Gualtherie , van Weezel, 
Tweede-Ramerlid voor het 
CDA: „Met deze daad is aan-
getoond hoever de dernocratie 
en de rechtsstaat nog weg 
zijn: Dit is een dieptepunt in 
de 'ontwikkeling van Surina-
me". Waltman (PPR): „Het 
is onvoorstelbaar dat in koe-
len bloede een moord wordt 
gepleegd. Dit belast Bouterse. 
De revolutie in Suriname heeft 
een grimmig karakter gekre- 

Ter Bee (PvdA) vindt dat .  
Nederland een politiek sigma' 
moet geven aan Suriname dat 
zo niet kan worden gehandeld: 
„Bouterse heeft zijn greep op 
het_ land door het mislukken 
van deze coup verstevigd. Er• 
zal naar ik vermoed een ver-- 
harding. van het regime optre-
den."" 

De Sirinaamse ambassa-- 
)ur in ons. land, Prade, zei 

gisteren: „Het past mij niet om. 
hierop te reageren. Mijn per-
soonlijke mening geef ik wel 
thuis. Ik ben hier per slot-  van 
rekening ale arnbassadeur." 

Legerleider Bouterse zei dat 
bij de poging tot staatsgreep 
donderdag en vrijdag enkele 
gewonden zijn- gevallen. Een 
soldaat zou zijn omgekomen. 
De slachtoffers -vielen volgens 
Bouterse aan de kant van de 
plegers van de coup..  

Er zijn arrestaties verricht 
en er wordt- nog een aantal 
mensen gezocht, maar het 3% 
litair Gezag kon geen exacte 
cijfers noemen. De eerste lui-- 
tenant Rambocus en enkele 
handlangers zijn nog voort-
vluchtig. Hij, zou zich met min-
der dan 10 man ophouden in 
de buurt van het Surinaamse 
Groningen of Wageninen. De 
namen van de groep zouden 
)kend zijn. 

De pantserwagens waarmee.  
Rambocus en zijn handlangers 
waren gevlucht, zouden on-
klaar zijn geraakt. Bij de zoek-
actie naar de opstandige mili-
tairen zijn helikopters ingezet, 
die particulier bezit zijn. 

Volgens. Bouterse heeft 
Rambocus na de overval don- . 
derdag op 'de Memre Boekoe-
kazerne gedetineerden en bur-
gers van wapens voorzien. En-
kelen van hen lopen nog vrij 
rond. Het Militair Gezag zegt 
dat er veel tips binnenkomen 
die leiden tot arrestaties en 
inbbeslagname van wapens. 

Bouterse sprak van een 
coup- van ex-militairen: „Ram-
bocus was net teruggekomen 
uit Nederland en maakte geen 
deel meer uit van het Suri-
naamse leger." De Surinaamse 
legerbevelhebber zei verder 
dat „politic' van de oude orde 
achter de coup hebben geze-
ten". 

De auditeur-militair heeft 
via de radio een oproep laten 
voorlezen waarin wordt ge-
vraagd om de opsporing van 
de hoogleraar in de chemie, 

Bait Oemrawsingh, 'die worth' 
verdacht van medeplichtig-.  
held aan de. poging tot staats-' 
greep. Enkele, andere politici. 
uit Hindoestaanse- kring zijn 
al, aa.  ngehouden. Oemraw-
singh komt uit de Verenigde 
"Hindoestaanse Partij (VHP) 
van Jaggernath Lachmon.. 

Vandaag zou . het Militair 
Gezag eigenlijk de nieuwe re-
gering presenteren. Dat is 
voor onbepaalde tijd uitge--  
steld.Bouterse kon niet zeggen 
wanneer Suriname een nieuwe . 
regering-  krijgt, maar sprak 
over "niet al te lange tijd". 

De pOging tot staatsgreep 
kon volgens de legerleider-
worden gekeerd dankzij de 
medewerking van de politie en 
overlopers als de sergeant van 
de militaire politie Lachman,. - 
die door. Rambocus uit de_ ge-
vangenis was bevrijd. Lach-
man. werd onlangs veroordeeld 
tot 10 jaar gevangenisstraf we-
gens moord op een burger. . 

Lachman en anderen zorg- • 
den ervobr dat Bouterse:de be 
schikking kreeg over drie 
pantserwagens. Bouterse vsluit 
niet uit- dat Lachman strafver-
mindering krijgt als dank voor 
zijn medewerking. 

Luitenarit Abrahams,. hoofdl' 
van de. militaire politic, heeft' 
gisteren gezegd dat er een-
complot was gesmeed om alle 
leiders van Suriname te verb-

, moorden. Dit had op zondag 7 
maart moeten gebeuren tij 
dens een dienst in een Hindoe-
staanse tempel. De .legerlei-
ding en alle leden van de Na-
tionale Militaire- Rand.  
(NMR)waren voor dat feest 
uitgenodigd. 

Volgens Abrahams, die het 
onderzoek naar de mislukte 
staatsgreep leidt;  zou alleen 
president Ramdat Misier wor-
den gespaard. Toen maar twee 
leden van de NMR kwamen 
opdagen, werd afgezien van de 
aanslag. 

De actie- werd verplaatst 
naar het huis van professor 
Oemrawsingh, waar op woens-
dag 10 maart een Hindoe-
staans feest werd gevierd. In 
elk geval werd daar op die 
dag, volgens Abrahams, de ba-
sis gelegd voor de coup van de 
volgende dag. De poging tot 
staatsgreep zou zijn gesteund 
door rechtse politici en kapi-
taalkrachtigen. Er waren al 
mensen aangewezen voor hoge 
functies, maar die waren nog 
niet aangezocht. 

Zeventien progressieve Suri-
naamse organisaties in ons 
land hebben in een verklaring 
de jongste poging tot machts-
overname in Suriname veroor-
deeld. Zij menen dat het mili-
taire gezag onder leiding van 
Bouterse krachtig moet wor-
den gesteund. De koers van het 
huidige gezag is een "politiek 
waarbij de Surinaamse mens 
centraal staat". De organisa-
ties blijven achter het gezag 
staan, ondanks de executie. 
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Execute 
HOEWEL het Militaire Gezag in 

Suriname niet heeft uitge-
munt in ijver om tot een nieuw 
donstitutioneel bestel te komen 
en " evenmin machtsmisbruik 
heeft geschuwd, kon tot afgelo-
pen zaterdag toch gezegd worden 
dat legerleider Bouterse en de .zi.j-
nen elenientaire mens:enrechten 
in acht narnen. Met de .standrech-
terlijke executie van sergeant-ma-
joor Hawker, de leider van de 
mislukte staatsgreep', hebben de 
militaire leiders' in Paramaribo 
die koers verlaten. Een zeer ver-
ontrustende ontwikkeling. 

De overhaaste terechtstelling 
van de verwonde Hawker is des te 
schrijnender, omdat ze gepaard is 
gegaan met mededelingen over 
een al eerder beraamd komplot 
tegen de hudige machthebbers in 
Suriname. Een komplot waarbij 
de opstandelingen van donderdag 
ook betrokken zouden zijn ge-
weest en dat nadrukkelijk wordt 
gesitueerd in een Hindoestaans 
milieu. Door een hoofdfigutur in 
dit vermeende komplot bij voor-
beat en zonder vorm van proces 
dood te schieten scheppen de mili-
taire leiders een sfeer van yen-
dachtmaking, waarin oude raciale 
tegenstellingen weer tot leven 
kunnen komen. Dezelfde tegen- - 
stellingen die ze in 1980 hebben 
will en uitbannen. 

Voor Suriname vormt de execu-
tie van Hawker een ernsrige 
grensoverschrijding. Sinds de re-
volutie van twee jaar geleden 
heeft Den Haag niet alrijd een 
gelukkige hand gehad in het over-
brengen van zorg en kritiek. Ne-
derlandse politici hebben ook wel 
eens te snel en te nadrukkelijk de 
waarschuwende vinger geheven. 
Maar in dit geval is het krachtige 
protest van de Nederlandse rege-
ring zeer terecht. 
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Surinaams leger 
let scherp op 

door KAREL BAGIJN 

SAINT LAURENT — Op het moment dat sergeant-
majoor Wilfried Hawker (26) zaterdagmorgen om ze-
ven uur wordt geexecuteerd en zijn tweede poging om 
de macht in Suriname over te nemen op niets uitloopt, 
is de verwarring buiten Paramaribo nog groot. 

In de hoofdstad van Suriname gaat iedereen weer-
gewoon aan het werk, maar -daarbuiten doet het Mili-
tair Gezag er alles aan de gevluchte tweede hoofdman 
van de opstandelingen luitenant Surendre Rambocus te 
vinden. 	 - 

Wachten 
Onze stuurman laat zich dat 

geen twee keen zeggen en start 
de buitenboordmotor van onze 
korjaal weer: We gaan terug 
naar• het groene lint aan de - 
overkant, waar het oerwoud 
van Frans Guyana zich vaag 
tegen-  de donkere regenhemel 
aftekent. Bij de steiger van de 
officiele veerpont staan enkele 
Surinamers tewachten. 

Ze zijn net als wij met het 
vliegtuig uit Parijs naar Frans 
Guyana geviogen, het rechter-
buurland van Suriname, en 
proberen zo naar familie in 
Paramaribo te. komen,- nadat 
in Nederland de rechtstreekse 
vlucht was uitgesteld. 

Ben Surinaamse jongen 
moet voor zijn studie naar Pa- 

Dat merken wij als we pro-
beren om met een korjaal de 
Surinaamse grensrivier de 
Marowijne over te steken, ' 
vanuit de grenspiaats Saint.  
Laurent in Frans Guyana 
naar Albina. 

Onderschept 
De lange smalle boot schiet 

over het water van de vele 
honderden meters brede Maro-
wijne, maar als we na enige 
tijd de oever van de rivier aan 
de Surinaamse kant naderen, 
maakt zich een groene pa-
trouilleboot los van de kade-
muur. 

Zwaar bewapende marine-
mensen op de boot gebaren de, 
stuurman van ons scheepje, 
dat hij langszij moet komen. 
De soldaten vragen ons wat we 
komen doen. „Of we niet weten 
dat buitenlanders Suriname 
niet binnen mogen komen",  

vraagt een Surinaamse mari-
neman in een uniform dat zo 
uit Den Helder zou kunnen ko-
men. 
-,;-}TeT zijn drie journalisten 

uit Nederland", zegt de stuur-
man van de korjaal. De mili-
tairen van de patrouilleboot 
durven geen beslissing te ne-
men. Ze brengen ons bij een 
wat grotere grijze patrouille-
boot, waar de Surinaamse ma-
rine over beschikt. Ook dat 
schip is bemand met gewapen-
de soldaten in het groen en le-
den van de marine in het 
blauw: „Aileen bevelhebber-
Bouterse beslist over het toela-
ten van buitenlanders". Over-
leg blijkt niet mogelijk. 
ka", roept een Surinaamse mi-
litair, wat zoveel wil zeggen 
als: „Terug". 

ramaribo. Zijn moeder heeft 
hem afgehaald van het vlieg-
veld in de hoofdstad van Frans 
Guyana, Cayenne. 

Vrijdagmorgen was alles 
nog rustig geweest in dat ge-
deelte van Paramaribo waar 
zij wonen.. De Surinamers bij 
de toegangshekken van de 
pony, die door de Franse doua-
ne zijn gesloten, blijken alle-
maal erg blij te zijn met de 
overwinning van Bouterse en 
vinden dat hij voorkomen 



heeft dat Hawker surmame 
naar de afgrond zou laten 
gaan. Ze badden de sergeant-
majoor Hawker de g-rote- so-
ciaal-economische problemen 
van het land nog niet zo zien 
oplossen. 

Klaagzang 
Twee Surinaa,rnse zakenlie-

den, die uit Cayenne komen, 
klagen 'erover hoe slecht het 
ga.at met hun land: „Geprodu-
ceerd wordt er nauwelijks, de 
rijstbouw, waar Suriname het 
toch van moet hebben, gaat 
met sprongen achteruit. Vorig 
jaar is bijna de hele oogst mis-
lukt." 

Een Franse televisieploeg 
besluit bij de pont Suriname te 
laten voor_wat het is. Net als 
de drie Nederlandse journalis- 
ten komen zij 	grens niet 
over. 	_ 

) 

Liedje 
Ormskerk, afkomstig uit Ne-

derland, werd kore tijd later - in 
Paramaribo opgepakt. Tijdens 
zijn verhoor bezweek Orms-
kerk, volgens het sectierapport 
aan hoofdletsel. 

Met de twee Surinaamse za-
kenmensen rijden we langs de 
Marowijne naar een plek waar 
de Surinaamse staatsradio be-
ter te beluisteren is. Er wordt 
afgestemd op 'de SRS, de Suri-
naamse Radio Stichting. De. 
tekst van een leidje leidt tot 
veel vermaak bij de twee za-
kenlieden: "Luitenantje, luite-
nantje, ik had vertrouwen in je -
maar jij hebt me laten vallen. 
Vroeger had je alles gekregen, 
vanaf januari tot december. lk 
had niet gedacht,dat je zoiets . ,   

met mij zou uithalen." 
Later blijkt dat de grensbe-

waking-  nog eens extra ver-
scherpt is door de zoekactie 
naar Rambocus .en zijn ge7  
vluchte opstandelingen. 	• 

Bij terugkeer van de •Suri-
naamse oever komt er een; 
klein groepje Surinamers. van 
de pont. Een Antilliaanse 
vrouw, die met een Surinamer 
is getrouwd, zegt dat, het on-
derweg een grote chaos is: „We 
werden, talloze malen door de. 

• militairen 	gecodntroleerd.; 
Overal op de wegen naar Gya-• ' 
na waren barricaden epgewor-. 
pen. Vernielde bussen en om 
getrokken bomen versperder-
overal de weg". Ze vertelt dat-
ze elke keen bij de aanhoudin-. 
gen de auto helemaal moest 
leeg pakken, en dat ze met 

"haar twee jonge kinderen. 
daarna zelf maar moest zien 
hoe ze de spullen weer in de 
auto kreeg. 

Terwij1 langs de oe'ver vanl 
de Marowijne de pont ligt of - ; 
gemeerd, zendt de Surinaarnse 
radio voortdurend de opspo-
ringsberichten van het Militair 
Geza.g uit. Iedereen die ook 
maar een spoor van de ge-
vhichte Rambocus en zijn 
mannen heeft vernomen wordt 
geacht dat onmiddellijk te 
melden. 

Ondertussen laten de Franse 
douaniers weten dat er aan de 
overkant geen vreemdeling- , 
weer in of uit mag. 

Ze gaan terug naar het ho-
tel, waarvan de- Surinaamse 
eigenaresse ons met enige 
trots vertelt, dat, wij dezelfde 
kamer hebben waar Fred 
Ormskerk in 1980 een weekje-
doorbracht om zijn plannen 
voor een staatsgreep uit te 
broeden. 
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Executie Hawker 
is en hip 

een misdaad 
KUNNEN de militai-
re leiders in Suriname 
nu zomaar een opstan-
delingenleider fusille-
ren? Het antwoord 
moet natuurlijk ja zijn, 
want het is kennelijk 
gebeurd. Of het wette-
lijk mag is natuurlijk 
een heel andere zaak. 

' Men behoeft oven Suri-
naamse wetboeken van 
strafrecht of militair straf-
recht in te tien om te kun-
nen zeggen dat, evenals in 
vrijwei alle andere landen,, 
ook bier het standrechtelijk 
doodschieten niet is toege-
staan of kan worden goed-
gekeurd. 

Maar hoe staat het met 
de bepalingen in de Suri-
naamse wet? We moeten 
aannemen dat sergeant-
majoor Hawker heeft ge-
zondigd tegen artikei 131 

- van het Surinaams wetboek 
van strafrecht. Dat stelt 
dat wie een aanslag onder-
neemt met het oogmerk 
een omwenteling teweeg te 
brengen, kan worden be-
straft met een gevangenis-
straf van ten hoogste 15 
jaar. 

Leiders of aanleggers 
kunnen worden gestraft 
met levenslang. 

OOK is wellicht van toe-
passing artikel 132, dat zegt 
wie zich schuldig maakt 
aan een opstand door de 
wapens op te nemen tegen 
het gezag, wordt gestraft 
met een gevangenisstraf 
van ten hoogste 15 jaar. 
Leiders en aanleggers van 
zo'n opstand kunnen met le-
venslang worden gestraft. 
Het wetboek van militair 
strafrecht zegt daarboven, 
dat op alle delicten die bij 
het Met-militaire recht met 
levenslange gevangenis-
straf kunnen worden be- 

Troup - 

Meer dan 'een misdaad 
Tot. zaterdag was er nog 66n, trOost bij het 
overwegen van alle jammet. en:misere,_ die ons 
de afgelopen. twee jaar_uit Suriname- bereik-
ter!: de legerleiding en .de .a4n. haat pndenvor- 
pCn.  regeeiders .haddeq 	"steeds.  respect ge- 
toond- voor-.  rechterlijke- -uitsprakeir err-- in-
tegensteiling tot de andere itaatsinstellingen -
de rechterlijke macht ohaangetast gelaten. 
Tot op-zekere hoo-  gte (alres.isirnmers veel voor 
wie niets meerverwacht).kon her zeifs als een 
geruststeiling geiden dat na het aftreden van 
Chin A Sen de vice-president van het ge-
rechtshof,. Rarridat Misier tot. waarnemend 
staatshoofd werd benoemd en de nieuwe presi-
dent-  verklaarde dat. hij zijn hart niet aan de 
politick zou verpanden; maar zich rechter 
bleef voelen. • 

Sinds zaterdag, na de toepassing van het 
standrecht op Wilfred,  Hawker; zijn we clew 
troost-  oak kwijt..Bouterse en Horb hebben tea 
overvioede- nog eens bewezen..dat zij, als hunk 
dat -zo .uitkomt, lak hebberr aan de regels: 
waarbuiteri een fatioenlijkcen goed' georgani-: 
scerde samenleving niet kan bestaan en-  dat de 
macht ook hen gecorrumpeerd heeft; dat zij 
zichzelf 	.een• mateloze- egocertriciteit be- 
schouwen als boven nermen en geboden staart-- 
de autonome wetgevers.- • 
Het kan niet anders of dit moet politieke 
consequenties hebben. Ala de fatsccnlijke Su-
rinamers dit - door- het systeem van politieke, 
onderdrukking - niet zelf aan de machtheb-
bers kunnen duidelijk maken, dan zullen de 
regeringen van andere landen dit moeten 
doen. 

Het gaat daarbij niet eens in de eerste plaats 
om de persoon van Hawker, die waarschijnlijk 
een net jets grotere dwaas was dan de andere 
deelnemers aan de coup van 25 februari 1980. 
Het gaat vddr alb= om het niet te verbreken 
recht van ieder mens om zich voor zijn daden 
tegenover een onafhankelijke rechter te ver-
antwoorden en de piicht van de overheid en die 
rechter om daarbij cen grondig onderzoek in te-
stellen. 
Er zijn in het geval van Hawker nog wel wat 
vragen, die cen diepgaand en tijdrovend 
onderzoek hadden gerechtvaardigd. Zo is er 
een verkiaring van Hawker dat hij „ge-
dwongen” was aan de coup van Rambocus 
mee te doen. Hawker zat namelijk in de 
gevangenis (waaruit Rambocus c.s. hem 
donderdag hebben bevrijd) en we mogen 
toch aannemen dat hij daar wei zo goed 
bewaakt was, dat hij niet in de geiegenheid 
was om mee te helpen met het voorbereiden 
van die coup — (tenzij de machthebbers het 
erbij hebben laten-  zitten en dan zeker een 
even zo grote morele verantwoordeiijkheid 
dragen). 

door 
generaal-
majoor b.d. 
L. P. VAN 
OPPEN 

straft, in tijd van ooriog de-- 
doodstraf kan worden 
geeist en opgelegd._ 

OMDAT we hier wellicht 
kunnen spreken over een 
burgerooriog, want tenslot-
te is een opstand een bur-
gerooriog, betekent dat te-
yens dat er sprake is van 
ooriogsomstandigheden. 
Wij mogen dus aannemen 
dat tegen Hawker voor een 
krijgsraad weilicht de 
doodstraf had kunnen wor-
den geeist. 

Bij een eventueie veroor-
deling door die krijgsraad 
tot die doodstraf zou hij 
dan altijd nog in hoger be-
roep hebben kunnen gaan. 
Maar ook daar had de 
doodstraf tot de mogelijk-
heden behoord. Tot zover de 
wettelijke bepalingen. 

MAAR het is natuurlijk 
heel wat anders om lemand 
standrechtelijk neer te 
schieten, want dat is en 
blijft een misdaad. Boven-
dien een misdaad die erg 
on-Surinaams is. Want het 
is in Suriname beslist niet 
de sewoonte zo hard tegen 
een tegenstander op te tre-
den. 

Hawker heeft vorig jaar 
ook al een poging tot op-
stand gedaan, en was daar-
voor door de krijgsraad 
veroordeeld tot vier Jaren 
gevangenisstraf. 

Aangenomen mag wor-
den dat de machtsstrijd In 
Suriname een hardere wen-
ding heeft genomen. 



we kunnen ons niet aan:  de indruk- 
.  .onttreldeen 'dalcr. hies •-sprake• is van .eett . 	. 	.  

• pertoonlijke-ti%irnakneming van Bouterse 'en ,  
• cldt er zeds geen enkele staatkundige oyer.-- 

legging in het geding is geweest. Hawker 
Was een van de medewerkers van Bouterse 
bi j de coup. van 25 februari 1980, maar 
keerde zich een jaar later tegen de legerlei-
ding. Bij .de toen ondernomen geweldple-
gingen werd Hawker zwaar gewond. Bou-
terse stak in die dagen niet onder stoelen of 
banken' dat hij Hawker.  als een lastpak 
beschouwde en dat het hem wel zo lief was. 
geweest als Hawker was gesneuveld. 

Hawker was nu opnieuw.gewond,. maar hij 
kreeg dit keer geen kanS• orn van zijn 
verwondingen te herstellen. Bouterse heeft 
binnen 24- uur met een moord zijn persoon-
lijke problemen opgelost. 
Het is goed alles in Suriname in verhoudin- 

_ gen te zien.•Dat betekent echter ook, dat in 
deze kleinschalige verhoudingen deze epe 
moord extra- zwaar telt en dat mag ons ook 

- evenmin weerhouden om het kille en alleen 
maar politick te-  begrijpen commentaar van 
Joseph Fouche te herhalen, toen hij hoorcle 
van- de moord op de hertog van Enghien 
door de soldaten van Napoleon: „Dit is 
meer dan een misdaad. Dit is een four." 
Wat . tenslotte de rol van Nederland aan-
gaat: ook nu lijkt het ons niet goed meteen 
de hele ontwikkelingssamenwerking met Su-
riname in discussie te brengen, zoals maar 
al te gauw en in een schrikreactie naar voren 
wordt gebracht. 

In de eerste plaats gaat het bij deze ontwik-
kelingssamenwerking om lang lopende pro-
gramma's en projecten, die niet zomaar 
kunnen warden afgebroken en bovendien is 
het nog maar de vraag of een groep land-
bouwende Javanen in de districten of nog 
verder weg wonende bosnegers (die van 
toeten noch blazen weten over wat er dit 
weekeinde in Paramaribo is gebeurd) ge-
straft moeten worden voor de criminele 
gekkigheid van. Bouterse/Horb. 
Wei moet stringenter dan tot nu toe er op 
warden toegezien, dat er, pen nieuwe pro-
jecten warden opgezet die het prestige van 
Bouterse en zijn vrienden en/of hun militai- 
re belangen ten goede kunnen komen. In elk. 
geval is het aan te beveien, dat Nederland 
en Suriname hun diplomatieke betrekkin-
gen voorlopig op een wat lager pitje zetten 
en dus voorlopig de ambassadeurs terug-
roepen en met zaakwaarnemers genoegen 
nemen. 

Ne 

Ar7i-1,0*. Coup speelt Bouterse in de kaart 
Van een onzer 
versiaggevers 

— Surina-
me's sterke man, Desi 
Bouterse had het vorige 
maand nadrukkelijk be-
loofd. Op 15 maart zou het 
nieuwe concept voor Su-
riname's bestuur en ont: 

• wikkeling worden geo-
penbaard en zou ' een 
nieuwe ploeg regeerders 
aantreden om dat alles 
uit te voeren: In de Suri-
naamse verhoudingen 
was het heel ongewoon, 
wat Bouterse bier deed: 
een schema en termijn 
noemen, waaraan zijn 
handelen (en bestuurlijke 
bekwaamheid of onbe-
kWaantheid) exact Atha 
woiden gemeten. 

Om nog even het geheugen op te 
frissen: in september 1980 trad 
Suriname's eerste president 
Ferrier af, omdat de toenmalige 
regeerders er niet in slaagden 
zich aan de termijn voor het in-
dienen van een begroting te 
houden - een felt dat hij niet met 
zijn geweten als bestuurder Icon 
rijmen. Zo'n nalatigheid zou de 
deur openzetten voor bestuurilj-
ke willekeur en rotzooi. 

Vandaag is het 15 maart en het 
is zonneklaar dat Bouterse zich 
niet aan het met zoveel moose 
woorden en dure belof ten omge-
ven schema van vorige maand 
zal houden. maar evenzeer dat 
hij niet dezelfde consequenties 
ass Ferrier zal trekken. Integen-
deel, hij zarde geschiedeiais en de 
tnekomstige concepten 1:1238X zljn 
hand zetten- 

Het excuus Ligt gereed. Hawker 
heeft het allernaal in het hon-
derd gestuurd en eerst moet nog 
de Jacht op Rambocus en wie 
weet welke binnen- en/of bui-
tenlancise vlianden warden vol- 

toold. Bouterse is met ere van 
een mceilijke en near het zich 
Ilet aanzien niet te voltooien 
kius of gekomen en zijn positie is 
starker dan colt. Suriname zal 
het nog merken. 

Een veeg.tegen voor de ontwik-
keling binnen een korte termijn 
is ook dat Bouterse en Horb op 
hun persconferentie van rater-
dag de jacht hebben aangekon-
digd op de politici van de oude 
garde en daarbij vooral in de 
rich ting van de op hindoestanen 
steunende VHP hebben gewe- 
zen. 	- 	- - - 
Onmiddellijk na de coup van fe-
bruari 1980 had de legertop het 
de politici van het oude bewind 
al knap lastig gemaakt door ar-
restates en intimidate, waarbij 
echter - gelukkiig voor de betrok-
kenen - nog wel pogingen wer-
den gedean om alles enigszins in 
een juridisch kader te houden. 
Het had ailemaal wel een ver-
drietig karakter, maar het bleek 
Web niet direct bedreigend voor 
leven of gezondheid. 

Of dat nu nog zo zal gear, moet 
maar warden afgewacht. In het 
geval van Hawker beef t Bouter- 

zaterdag al laten blijken hoe 
hij denkt over de juridLsche om- 

icanering van cie mensenrecn-
ten. 
Even vervelend is overigens oak,. 
dat de voortvluchtige-  ex-hilt.- 
rant Rambocus volgens de laat-
ste berichten in westelijke rich-
ting is gevlucht, dat wil zeggen: 
in de richting van het district .  
Nickerie, wear de overgrote 
meertierheid van de bevolking 
van Aziatische (hindostaanse) 
herkonist is. 

Het is anduidelijk hoe Rambo-
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tbekoniat 'elet: Ongez 
twilled is Suriname met zijn 
dlchte en. oncloordridgbare re-
genwouden. geschikt voor het 
voeren van een guerrilla. De 
voorvaderen van de bosnegers -
van de piantages gevluchte Ma-
ven - hebben dat in de achttien-
de eeuw bewezen. 
Maar dan moet er wel aan een 
aantal vcorwearden worden vol-
dean. Hoe zal men worden be-
voorraad met wapens en vervoer 
(eten vied je nog wel in het bos) 
en wie zal dat moeten doen? En; 
bovenal: zljn Rambocus en zijn - 
ineulnen wel geschikt voor een' 
langdurig verbiljf in de Jungle? 
Het opvallende van de Surina-
mere is namelijk, dat zij kenne-
lijk allergisch zijn voor bos. enT 
het oerwoud, als het maar even 
kan, mijden ze het. ale ging het 
om een gevaarlijke ziekte. 

Ult het felt, dat Rambocus or 
met moderne, niet voor de jungle - 
geschlkte voertuigen van door is 
gegaan, ken warden afgeleid dat 
hij niet aan een vlucht near het 
oerwoud heeft gedacht. Maar 
wet dan wel? leder die het geed 
meent met Suriname moet ho--' 
pen en bidden dat hij het niet in 
zijn hoofd 2a1 halen een basis te 
zoeken bij de hindostaanse be-
volking, in de landbouwgebie-
den van Nickerie, want dan is de 
raclale kloof groter dan colt en is 
het gevaar van een burgeroorlog 
(fangs de lijnen. van het ras?) 
acuut en dreigend. 

En als Rambocus nog venter 
westelijk trekt en uitwijkt near 
het buuriand Guyana Oaten we 
aannemen dat hij de rivier de 
Corantijn kan oversteken - hij 
heeft zijn pantsereagens al aan 7 - 
de Coppenamerivier moeten la- • 
ten staan) dan zal de coup van 
vorige week donderdag mis- - 
sciaien nog een Internationale 
dimensie krijgen en de toch al zo 
moeizame verhoudingen tussen 
twee so- op elkaar aangewezen 
landen ale Suriname en Guyana 
verder vertroebelen. 

Het is duidelijk: er zijn alleen 
:near sombere conclusies moge- 

voor wie zich even overgeeft 
aan een analyse van de gebeur- 
tenissen van de afgelopen week _ 
in Suriname. Misschlen is nog 
wel het vervelendste dat Bouter-
se zal zeggen: „zie je nu wel?" en 
vandaar nit zijn ms.c.htspositie 
verder zal versterken. Het land 
is instabieler dan colt. 
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'Executie gebeurde in-oorlogssituatie' 

Progressieve 
ons la.  

amen in 
outerse 

• 

Van een comer verslcuggeveri • • 

AMSTERDAM - Ali de coup van 
sergeant-nuzloor Hawker in Surina-
me zou zifn gelukt, =idea vele pro-
. gressieve inwoners van dot land 
dooi• het nieuwe bewind geliqUi-
deerd eta. • Daarom is de executie 
van Hawker door het militaire be-
wind: ander leiding van Bouterse 

weloverwogen , beslissing ge-. 
teeest, 

Dit is de reactie van de voorzitter van de. 
progressieve arbeiders- en landbouwers-
tute (PALM' in 0133 land, I. Taus uit. Wage-. 
ningen. De PALII en andere progressieve - 
Surinaamse organisaties in. ons land (reels: 
deLOSON, de Revolutionaire Volkspartli; 
het Comite Krienctienki en. de Werkgreep. 
Surinamers in Rotterdam) hebben rich af-
gelopesi weekeinde in krachtige bewoordin. _ 
gen achter het huidige militaire bewind 

Ivan BOuteraegeschaard. ondanks de execu-
(tie van Hawker. 

„Wij willen denabestaanden van sergeant-
' majoor Hawker condoleren. Maar het ging 
om een rechtse, iescistische staatsgreep te-
gen het gems. Hawker had at eens eerder 
een posing gedean om het bewind omver te 
werken. Hij was militair, dus hij moist wet 
voorstrai hij bij een mislukking mu krij- 

gtn," aldus Taus, die verklaarde de beslis-
sing van bevelhebber Bouterse om Hawker 
zonder vorm van proces te laten dccdschie- 
ten niet in- twijfel te 	trekken..  

„ In gevaar" 
Volgens.  Taus is de execute uitgevcerd in 
een oorlogssituatle. Hawker en Rambacus 
hadden het Surinaamse yolk in gevaar gee 
bracht, aldu.s. Taus, die de opwinding. van 
Nederlandse politici over het iusilleren van 
Haviker.„huichelarlir ncemt. „Toen Ram-
bocus vorige week donderclag meedeelde dat 
Bouterse ea:-Horb waren, doodge schoten. 
reageeide niemand dearop. Nu de overlain-
ning near Bouterse is gegaant  probeert men .. 

- het Stiringanise •bewind. zo zwart mogellik 
te 131111[332.. De Nederiandee overheid werkt 
er near toe. dot het crude. regime-in Surina- 
me 	wea-ook de- bedoeling 

_van...Hawker est Rambocus," meent 'thus. 
• • 	• '1-, • 

• • 	. • 

Nederland-  ail eindellik zijn paternalLsta-
sche houding tesenover Suriname moeten 
laten varen, aldus de vcoratter van PAUL 

overiseid moet rich niet bemceden met 
interne aangelegenheden van Suriname. 
Er wordt al weer gedreigd met het intrek-
ken vsn de ontwikkelingsttuip en dat is een 
hele twa.lijke zasik." zest Taus. Near zijn 
merlins zai het militaire bewind van Box-
terse er sales aan doen om Suriname een 
democretische regerIng te bezorgen. 

Volgens de woorelvoerder van de landelijke 
organisatie van Surinamers in Nederland 
LOSON; Blom, Is het executeren van Haw-
ker geen =den tot paniek. „In het algemeen 
sljn wij seen vcorstanders van het doden 
zonder proces, miser onze reactie wordt ge-
temperd door de oorlossomstandiglaeden. 
Hawkers coupe was een overtreding van 
orde en veiligheid. ALs het hem was gelukt 
cm di oude orde te herstellen, mu het regi-
me meer dlctatorlaal en onderdrukkend 
gaan optreden. Dat de staatsgreep nalslukt 
Ls, Is een teken van duidellike aivilizing van 
het oude bewind." 

Bloat vreest dat de executie van Hawker 
mar. de Nederiandse overheid een aanlei-
ding ken zijn om de steun aan Suriname te 
verminderen. „Toch mu dat onbegrlipellik 
zIjn, omdat Nederland dit jaar wel de relate 
met de Verenigde Staten viert, wear ten-
talleia executes per jear warden voltrok-
ken," aldus Blom. 

.„Bevriiding" 
De opstand in Suriname trees dit weekein-
de wel de steun van de Revolutlonaire Be-
weging Suriname in Den Haag. Deze bewe-
ging, waa.rbij zestien (vooral Hindoestaan-
se) organisaties raja aangesloten, ten op tot 
bevrliding van Suriname van het „juk van 
de militaire junta" en east van de Neder- 
landse 	stopzetting van de ontwik- 
kelingshulp aan Suriname. 

Algemeen 
Dagblad 
ONARIANKELLIM; 

Moord in 
Suriname 

De executie van Haw-
ker, een van de leiders 
van de nrislukte staats-
greep in Suriname, roept 
gevoelens op van diepe 
afschuw. 

De terechtstelling van 
deze gewonde militair 
zonder enige vorm van 
proces is op geen enkele 
wijze met een beroep op 
de noodtoestand in Suri- -  

name te verdedigen. Deze 
standrechtelijke executie 
is niet anders dan een laf-
hartige moord. 

Dat van het militaire 
regime in Suriname geen 
hell is te verwachten was 
al eerder gebleken. Het 
was voor de Nederlandse 
regering aanleiding de 
fianciele steun voor nieu-
we ontwikkelingsprojec-
ten op te schorten. 

Na de jongste gebeurte-
nissen dient het kabinet 
te overwegen ook de 
steunverlening aan be-
staande projecten te be-
vriezen. Een algehele 
stopzetting gaat te ver. 
Nederland heeft bij het 
onafhankelijk worden van 
Suriname verplichtingen 
op rich genomen die niet 
zonder meer ongedaan 
zijn te ma,ken._ 

Lniarmee zou bovendien 
het goedwillende deel van 
de Surinaamse bevolking, 
worden getroffen dat 
rechtstreeks van deze ,  
hulpverlening profiteert. 

Nederland kan en mag 
deze gewelddaad van het 
militaire bewind echter 
niet onweersproken laten. 
De meest voor de hand 
liggende reactie is een be-
vriezing van de ontwikke-
lingshulp tot het moment 
waarop de Surinaamse 
leiders er blijk van geven 
hun land op humane wij- 
ze te willen besturen. 



Sombere indruk na executie van Hawker 

vrez 
ame 

Van onze verslaggevers 
DEN AG HAAG — De terug-
keer van de democratie in Suri-
name is verder weg dan ooit.. 
Dat is de somber& indruk • in 
politiek Den Haag na. de execu-
tie van sergeant-majoor ,Haw• , 
ker, wegens diem aandeel in de 
greep near de macht in Suri-
name. 

Suriname-specialisten in de 
Tweede Kamer veroordelen,. 
met de Nederlandse regering, 
de handeiwijze van de macht-
hebbers in Paramaribo. De Ka-
merieden onthouden zich nog 
van een oordeet over mogelijke 
Nederlandse maatzregelen, zoals 
het stopzetten. van ontwikke-
lingshulp. • 

Woordvoerdera van de Brie. gro- 

te partijen (PI.PdA, CDA , VVD) 
verklaarden dit weekeincle dat 
ziJ nog daze week met de .rege-
ring widen spreken over de situ-
atie in Suriname en eventueie 
Nederlandse stappen als de toe-
stand niet verbetert. 

Verharding 
Het.  PvdA-kamerlid Ter Beek, 
vice-voorzitter van de • vaste 
cOmmissie voor buitenlandse 
zaken, sprak gisteravond de 
vrees uit dat „het regiem van 
legerleider Bouterse zich zal 
verharden." Volgens het CDA-
Kamerlid Van Dam is de te-
rechtstelling van Hawker, son-
der vorm van proces, een „fla-
grante schending van het 
re.cht" die het ergste doet vre-
zen voor de ontwikkelingen in 
Suriname. Rietkerk (VVD) zei 

dat Suriname steeds verder 
„dreigt at te taken van de 
rechtsstaat". 

De woordvoerders meneri; dat 
de Nederlandse regering bij de' 
Surinaamse.  machthebbers met 
kracht moeten aanciringen op 

De vraag of de ontwikkelings-
samenwerking gehandhaafd 
moet blijven, mag volgens de 
woordvoerder van de grootste 
regeringspartij niet lichtvaar-
dig beantwoord warden. Van 
Dam: „We moeten steeds na- -
plan of de steun ten goede 
kornt aan de Surinaarnse bevol-
king, dat is het belangriJkste 
criterium." 

Minister Van der Stasi (buiten-
landse zaken) zei dezer dagen 
op een discussiebijeenkomst 
over mensenrechten dat besiui-
ten over opschorting of beper-
king van_. ontwikkelingshulp 
„de uiterste zorgvuldigheid" 
eisen. 	r-T 

In Suriname zelf • heeft het 
hoofd van. de milltaire 
luitenant.. Abrahams, gezegd 
dat er een complot bestond om 
alle Surinaarnse leiders in eels 
klap uit to schakelen. De 
moordpartij had zondag 7 
maart hebben moeten plaats-
vinden tijdens een dienst in een 
hindoestaanse tempel in Para-
maribo. Voor die dienst was de• 
hele legerleiding uitgenodigd, 
verder de leden van de nations-
le militaire mad en president 
Ramdat Mister. Aileen presi-
dent Mister zou daarbij worden 
gespaard. 
De liquidatie ging niteindelijk 
niet door omdat van alle uitge-
nodigde leiders alleen de twee 
NMR-leden Nankoesing en Ce-
derboom kwamen opdagen. Ti,j-
dens de dienst had de zegen 
moeten worden aigesmeekt 
over de Surinaamse leiders. In 
het komplot zou de hoogleraar 
Baal Oemrawsingh een belan-
grijke rol hebben gespeeld. 

Naar hem wordt nog steeds ge-
zocht. De tempeldienst had de 
start moeten vormen voor de 
omwenteling. in Suriname, ai-
des Abrahams. 

Ook de zoekactie near de groep 
Rambocus in_ Suriname wordt 
nog steeds .voortgezet. Met min-
der dan tien man zou de leider 
van de naislukte staatsgreep 
zich in de buurt van het Suri-
naamse Groningen of Wagenin-
gen ophouden. Er zijn in de 
loop van zaterrlag oak helikop-
tens bil die zoekactie ingezet, 
die parttculier eigendorn zijn.- 

De namen van de leden van de. 
groep zijn volgens het militair 
gezag inmiddels bekend. De Su-
rinaamae radio roept nog 
steeds bericlaten om waarin de 
opsproring-  wordt gezocht van 
naensen die worden verdacht 
van medeplichtigheid aan de. 
posing tot de. staatsgreep. 

herstel van democratische ver-
houdingen. Mocht dat tever-
geefs zijn, dan moeten de „be-
tzekkingen tussen Nederland 
en Suriname in hun geheel be-
zien worden," is de opvatting 
van deze parlementariers. 
Van de Nederlandse regering 
wordt oak verwacht dat er op 
korte terrnijn een zo duidelijk 
mogelijk beeld geschetst wordt 
van de situatie in Suriname. 
Volgens de socialist Ter Beek is 
het nu in elk geval onverstan-
dig de comrnissie ontwikke-
lingssamenwerking Nederland-
Suriname (CONS) wer bijeen te 
laten komen. Het CONS-over-
leg wend door de Nederlandse 
regering eerder dit Jeer opge-
schort, nadat de Surinaamse 
president Chin A Sen zich ge-
dwongen zag of te treden. 
De christen-democraat Van 
Dam meent dat de CONS met 
bijeen kan komen om over de 
gebruikelijke onderwerpen te 
spreken voordat er gesproken is 
over ,,de draagwildte van de 
Jongste gebeurtenissen in Suri-
name". 
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Toeval 

Van een onzerverslag-: 
geefsters, 

PARAMARIBO, maandig 
In Nederland en. Suriname 

is geschokt gereageerd op de 
execute van de 25-jarige ser-
leant-majoor Wilfried Haw-
ter, een dee leiders van de 
staatsgreep van afgelopen 
week. 

De zwaargewonde Haw-
ker, werd zaterdag liggend 
op zijn brancard, zonder 
vorm van proces in Fort Zee 
landia door militairen dood-
geschoten. Vrijdagavond had 
de sergeant-majoor nog voor 
de Surinaamse radio en tv, 
de leider van de coup; de lui-
tenant Rambocus opgeroe-
pen, om zich over te geven: 
om daarmee verder bloed-
vergieten te voorkomen. 

Rambocus, die het vrijdag 
lukte om met een aantal me-
destanders in twee pantser-
wagens uit de Mernre Boe-
koekazerne te ontkomen, is 
nog steeds voortvluchtig. 
Volgens de laatste berichten 
zou de 27-jarige luitenant 
proberen om de grens met 
het voormalige Brits Guiana 
over te komen. 

In Paramaribo verwacht 
men, dat wanneer de militai-
ren Rambocus vinden; hij 
net als Hawker zal worden 
geexecuteerd. In Suriname 
bestaat formeel nog steeds de 
doodstraf. Een in 1966 bij de 
Surinaamse Staten inge-
diend voorstel om de dood-
straf of te schaffen en daar-
mee een nog uit 1916 date-
rend artikel uit het wetboek 
van strafrecht te laten ver-
vallen, werd nooit aangeno- 
men. . 	• 

Sergeant-majoor - Hawker 
vie! vrijdag overigens bij toe-
val in handen van legerleider 
Bouterse. RU raakte in de 
Memre Boekoekazerne, het 
bolwerk van de opstandelin-
gen, gewond toen hij zijn me-
destanders de werking van 
granaat demonstreerde. De, 
sergeant-majoor - liet zich 
daarop naar het Academisch i 
• Ziekenhuis vervoeren, waar 
den van de verpleegster; le--.  
gerleider Bouterse in Fort: 
Zeelandia . waarschuwde. 
Hawker werd kort daarop in 
hetziekenhuis gearresteerd. 

2 Tijdens een persconferen-
tie iniParamaribo hebben. de 
legerleiders gisteravond be-
kend gemaakt, dat oude Suri-
naamse politici achter de 
staatsgreep zitten. Het zou 
de bedoeling zijn geweest om 
de coup al een week eerder 
tittle voeren. 

Op • een Hindoestaans 

i. 

 ' feest, waarvoor de hele,  le-
gertop was uitgenodigd, zou-

: den. alle Surinaamse, militai-
- re leiders worden vermoord. 



"":,inp01() 1 but =,.6 dc 
Loriname a., surin..,mo-cooppoging 

haAer gewond In  zceL:India 

de cadiozender srs is sedert ongyeer kwart voor acht uit de 
Lucht 

de zerder bLijkt to zijn uitgeschakeLd door miLitairen van• 
bouterse, de studio is niet door hen beet. 

in fort zeeLarldia warden nog steeds zandzakken, wapens .en 
munitie Dinnengebracht. buiten het -fort bevindt zich eon groot 
uuntaL bouterse-gezinde - miLitairen dieOatrouiLLeren. 

naar verLuidt houdt ramhocus zich met ongeveer 100 man op in 
e 	bookoe. ( an p ) 

17'177:" mrt 32 .-. 

huit 20 anp 12-3-32 dc 1345 

surin(lamse ambassade: acties opstandige miLitairen misLukt 

don nuag - de surinaamse ambassade in den haag heeft vrijdag de 
voLgende mededeLing uitgegeven: 

"de sorinaamse amhassade maakt bekend dat de acties van de 
opstandige miLitairen onder Leiding van rambocus en hawker 
mtsLokt zijn. 

!)vethenber Louterse heeft de situatie miLitair voLLedig under 
con tr 

vi)or o burj.?rbevoLking is er geen reden tot ongerustheid". 



huit 1' 	 de 125j 

s r 

e r gewond in zeoLandia 
van oar speciaLe anp-versLaggever: 

zeeLandia - sergeant-majoor ,wiLfred hawker, Leider van de poging 
tot staafsgreep,.Ligt gewond in het fort zeeLandia. dit heeft een 
anp-versLaggever on 08.00 uur pLaatseLijke tijd in het fort . 
geconstateerd. hawker Lag op.  eel' brancard en ward verhoord door 
.,:arnizoenscommandant roy horb. hawker sprak van een 'kLoof tussen 
LegerLeiding en he rest. eerder deed hij dat vorig jaar tijdens 
het proces na zijn poging tot eon coup in maart 1921. 

in het fort zijn order meer houterse, horb, hernandez, nmr-Lid 
hardjoprajitno en demissionair minister van Leger en poLitie 
needo. 

houterse bevestigde tegenover het anp dat donderdag een aanvaL op 
h,-'t fort word uitgevoerd. hij sprak van can "prik-actie". 

verier. 	zei hij dat hawker was gearresteerd no can aanvaL 
jpLpeh nacht op he memre.boekoe-kazerne. hawker was naar een 
ennui overgebracht en vandaar naar het fort. 

wiLde of kon niet zeggen wear zich op dit ogenbLik de 

anj 	L,.j_jor van de couppoging, rambocus, ophoudt. hij zei dat 

rffi;ocus 	een handLanger heeft, een zekere mangaL. w.v. 

puit 	ahp 12- 	de 1305 

sur in :I N.e 

hawker gewond in zeeLandia (2) 

hawker Lag met zijn arm. in verband en had ook 'een verband op het 
LinkerdeeL van zijn burst. hij was nog redeLijk in stoat to 

in hut fort bevinden zich naar schatting 50. soLdaten. de meesten 
zijr howapend met uzi's. het fort wordt nog steedsversterkt met 
zandzakken. or he muren staan mitraiLLeurs. achter het fort vaart 
op h surlhamerivier een patrouiLLeboot van he marine. 

in 	omdeving van het fort bij het onafhankeLijkheidspLein staan 
ieur (jevaL One pantserwagens van de groep-bouterse. he 

i:ant3erenS zijn oar he voorkant gemarkeerd met witte doeLen 
DU.; ten dat zij tot he groep-hiuterse behoren. in he 
6r:,venstra7it en om,,)eving, in het cent.rum van de stall, rijden veeL 
auto's met nieuwsgierigen. zij worden door miLitairen naar eLders 
_Jdirigeohj. bouterse zei tegen he anp-VersLaggeVer dot het beIer .  

Jot de T!ensen thuisbLijven. 



bait 13 anp 12-3-B2 - c 1135 

surinage-- 
comMunidue miLitair gezag 

paramaribo - het miLitair gezag onder Leiding van overste desi 
bouterse heeft in "communique 3"meegedeeLd.dat in de ochtend 
van vrijdag 12 maart "de Leider'Van . de miSdadige actie-hawker 
Rrijgsgevangen is gemaakt: het miLitair gezag heeft de totaLe 
toestand Under controLe". 

op de totaLe bevoLking doet het ,IviLitair gezag een dringend 
beroep thuis te bLijven en zich niet'op straat . te begeven. de 
schoLen zijn vandaag gesLoten. er  voLgen nog. meer•bekendmakingen. 
over de radio en de teLevisie. namenS. het miLitair gezag, emiLe 
Cairo, nmr-raadsLid, aLdu's het comMulliqueei • 

de gevangen genomen hawker sprak de,:volgende boodschap uit; "j 
bon gevangen genomen door het miLitair - gelag, ik wiL de • 
miLitairen in de memre boekoe-kazerne oproepen zich vanaf nu- te 
scharen achter het miLitair gezag in het - fort.zeeLandia, ik doe 
een speciaaL beroep op Luitenant rambocus zich met de manschappenH 
to meLden bij het miLitair gezag am verder bLoedvergieten te 
voorkomen". 



bait 12 anp 12-3-32 dc 1120 

surinarne: h a w k e r gearresteer 
(van 'een anp-versLaggever) 

paramaribo - sergeant-majoor wiLfred hawker, een van - de Leiders, 
van de paging tot staatsgreep.  in suriname, is door het miLitair 
gezao in surinarne gearresteerd. hij werd gewond bij de aanvaL op 
het kamp memre boekoe en is nu in fort zeeLandia, waar 
LegerbeveLhebber bouterse zich beyond. op-  een band die de 
anp-versLaggever op het surinaa(rise - persbureau sna beLuisterde, 
zei hawker dathij door het miLitair gezag gevangen werd genomen. 
hij riep aLLe miLitairen diezich nog. in mernre boekoe bevanden, 
op, zich nu aChter ,het miLitar gezag te 5ch4ren en zich te meLden 
bij zeeLandia. 

oak deed hawker op het bandje .een beroep op de andere Leider van -
do paging tot staatsgreep, eerste-Luitenant surendre rambocus, en 
zijn mannen zich bij het miLitair_gezag te meLden teneinde herder 
bLoedvergieten te voorkornen. 
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extra editie 

TLE 

TELEX OVERZICHT STAATSGREEP SURINAME 

buit 26 	anp 	1173-82 	dk 1730 

suriname 

aboodschap van rambocus via staatsradio 

speciaLe anp-versLaggever 

paramaribo 	om 12.30 is via de officieLe radiozender srs een 
boodLschap uitgezonden namens de „nationaLe bevrijdingsraad" 
onder Leiding van de Neer rambocus. gezegd werd, dat een avond-
kLok geLdt van zeven uur in de avond tot vijf uur in de ochtend. 

samenschoLingen van meer dan drie personen zijn verboden. 

schoLen zijn ook gesLot en, aLdus de boodLschap. 
de uitzending van de boodschap wijst crop, dat het radiostation 
in handen, is van de couppLegers.-. 

buit 28 anp 11-3-82 dk 1835 

suriname 

boodschap van rambocus via staatsradio (2) 

de situatie in suriname is gespannen. de groep-bouterSe heeft de 
marineschepen in handen en de groep-hawker de munitiebunker. 

bouterse zit in fort zeeLandia. rond 17.30 uur (nederLandse 
tijd) zijn daar schoten gehoord. 

ue officieLe radiozender srs is om 13.30 uur surinamse tijd 
(13.00 uur nederLandse tijd) uit de Lucht gegaan. gezegd werd dat 
hiertoe van huger hand opdracht is gegeven. tot de zender de 
Lucht uitging zond hij de boodchap van de „nationaLe 
bevrijdingsraad" uit. 

in paramaribo zijn aLLe winkeLs gesLoten. overaL zijn soLdaten, 
rond het paLeis, rond het kantoor van het surinaamse persbureau 
sna en rond fort zeeLandia.-. 



buit anp 11-3-82 dk 2010 

suriname 

communique van bouterse 

van een speciaLe anp-versLaggever 

paramaribo - het miLitaire gezag van suriname van bouterse cs 
heeft donderdagmiddag'om 13.00 uur surinaamse tijd een communique 
uitgegeven, waarin wordt verkLaard dat het miLitaire gezag de 
controLe heeft heroverd op fort zeeLandia, de marinebasis en aLLe 
bOten, de posters aLbina en nickery en het VLiegveLd zanderij. in 
het communique, dat werd afgegeven op het kantoor van het 
surinaamse persbureau sna in paramaribo, wordt gesteLd dat Leden 
van de groep van 16 (die twee jaar geLeden bij de coup betrokken 
waren), under wie o.a. gorre, rozendaaL, esajas, LeefLand, 
mahadew en hardjoprajitno, de nationaLe miLitaire raad en 
minister neede van het Leger het miLitaire gezag van bouterse 
steunen. 

buit 30 anp 11-3-82 dk 2020 

suriname 

communique van bouterse (2) 

het miLitaire gezag van bduterse roept in het communique aLLe 
miLitairen op zich achter het miLitair gezag te steLLen en de 
wiLde acties van hawker en rambocus niet te steunen. aLLe 
mititairen moeten zich meLden bij het miLitaire hoofdkwartier 
in fort zeeLandia. 

de memre boekoekazerne is nog in handen van de groep-hawker, 
evenaLs de rnunitiebunker. 

ooggetuigen hebben gezien dat een bus met soLdaten zich in de 
Loop van donderdag heeft gemeLd bij fort zeeLandia. het Lijkt 
erop dat steedsmeer soLdaten zich achter bouterse scharen. 

de situatie was donderdagmiddag in paramaribo uitermate 
gespannen. in de Loop van de middag zijn er nog schoten gehoord 
in de stad en bij fort zeeLandia.eno- of er bij de gebeurtenissen 
in suriname doden zijn gevaLLen is nog niet bekend. weL staat 
vast dat er een aantaL gewonden is. .-. 

a 
binn 138 anp 11-03-82 brn 1900-oi-1820 

suriname 

Lijndienst naar paramaribo uitgesteLd 

schiphoL -- de LijnvLucht amsterdam-paramaribo, die 
vrijdagochtend van schiphoL had moeten vertrekken is voorLopig 24 
uur uitgesteLd. hiertoe is door de kLm en sLm donderdagmiddag 
besLoten in verband met de situatie in suriname. een woordvoerder 
van de kLm heeft dit meegedeeLd. hierdoor verschuift ook de 
retourvLucht naar amsterdam met in ieder gevaL 24 uur. kLm en sLm 
voeren gezamenLijk de diensten tussen amsterdam en paramaribo 
uit. op deze diensten worden dc-8 toesteLLen ingezet. de vLucht 
van vrijdag naar paramaribo was voLgeboekt.-. 



buit 31 anp 11-3-82 de 2040 

suriname 

aanvaL op fort zeeLandia 

paramaribo 	donderdagmiddag orn 14.30 uur surinaamse tijd (19.00 
,uur nedertandse tijd).is met -.74aarschijnLijk twee-pantserwagens 
door de groep-hawker een aanvaL gedaan op fort zeeLandia. de 
aanvaL is afgesLagen. op het moment van de aanvaL heeft de 
anp-versLaggever in paramaribo schoten.gehoord. 

een uur na de.aanvaL is tegenover het anp in een teLefoonge8prek 
met fort zeeLandia bevestigd dat het miLitaire gezag ongedeerd 
is. 

de situatie in suriname bLijft onzeker. aLLe radiostations zijn 
de Lucht ult.-. 

buit 37 anp 11-3-82 dk 2225 

suriname 

machtsstrijd in suriname gaat door (2) 

de poging tot een staatsgreep is gedaan door recht8e miLitairen. 
niet duideLijk is of oak rechtse poLitici een roL hebben 
gespeeLd. 

sergeant hawker was ook de Leider van de miLukte staatsgreep in 
rraart verLeden jaar. hij raakte toen bij een schietpartij ernstig 
gewond. hawker is verLeden jaar verodrdeeLd tot vier jaar 
gevangenisstraf. in de nacht van woensdag op donderdag werd hij 
uit de gevangenis bevrijd. 

via radio-rapar heeft bouterse gezegd dat aLte „toppers" zich 
in fort zeeLandia bevinden. hij verkLaarde dat de couppLegers de 
namen van minister neede, LeefLang en vrij, het hoofd van de. 
poLitie in paramaribo hebben misbruikt. de poLitie, zo zei 
bouterse, staat voLLedig onder het miLitaire gezag. 

bouterse zei voorts „de zaak tot nu toe to hebben kunnen 
afhouden". radio-rapar kwam de Lucht in na de afgesLagen aanvaL 
op fort zeeLandia.-. 

buit 38 anp 11-3-82 dk 2330 

suriname 

machtsstrijd in suriname gaat door (3) 

de boodschap die bouterse via radio-rapar heeft doorgegeven, 
wordt door deze zender regeLmatig uitgezonden. het communique • 
Oat. nij carder donderdag heeft uitgegeven, is in gestenciLde corm 
in paramaribo verspreid. 

sinds duideLijk is geworden dat de pLegers van de coup de namen 
van verscheidene functionarissen aLs neede, vrij, gorre en 
baghwandas hebben misbruikt en duideLijk is geworden dat zij 
achter bouterse staan, is een aanzienLijk aantaL aanhangers van 
hawker overgeLopen.-. 
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suriname 

boodschap hawker en rarrbocus via srs 
anp-versLaggever 
paramaribo-- vanaf 18.00 uur wordt via de surinaamse 
staatsradio een 
boodschap voorgeLezen van hawker en rambocus.. gezegd werd 
dat een nationaLe bevrijdingsraad binnen drie maanden eerLijke 
en gheime verkiezingen zaL organiseren. ook ward in de boodschap 
een nationaaL kabinet beLoofd. het voLk wordt opgeroepen zich 
niet te Laten misLeiden door „hen die het voLk uitbuiten". 

miLitairen 4.aan de kant van bouterse wordt gevraagd „het zinLoos 
verzet" te staken. 
de situatie in paramaribo is nog onoverzichteLijk. zeker Lijkt 
dat veeL miLitairen de kant van bouterze hebben gekozen. 
rarnbocus blijkt Licht gewond te zijn door een schampsohot. 
hij is fysick nog in staat door te gaan. 

a 
binn 118 anp 11-3-82 bL 1900-or-1750 

suriname 
-ederLand verbLijvende 

surinaamse minister steLt thuisreis uit 

schiphoL -- de surinaamse minister van economische zaken, fong 
poen, die vrijdagmorgen aanstaande van schiphoL naar paramaribo 
zou terugkeren, heeft zijn thuisvLucht geannuLeerd. dit heeft de 
surinaamse ambassade donderdagmiddag meegedeeLd. 

de minister was woensdag jL vanuit paramaribo op schiphoL 
aangekomen. een woordvoerder van de surinaamse ambassade kon 
donderdagmiddag niet meedeLen wat het doeL van de reis van de 
beer fong poen naar ons Land was geweest. het was de woordvoerder 
niet bekend of de surinaamse minister in ons Land officieLe 
besprekingen op zijn programma had staan. waar fong poen in ons 
Land verbLijft kon de woordvoerder niet 
zeggen.-. 
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suriname 

vraaggesprek net hawker en rambocus voor zender srs 

(van een speciaLe anp-versLaygever) 

paramaribo - „ons Land was nog steeds in sLavernij. dit is pas 
bevrijding. wij hebben de zaak order controLe dit hebben de 
Leiders van de staatsgreeppoging in suriname, sergeant-majoor 
.lawker en eerste Luitenant rambocus, donderdagavond in een 
vraaggesprek voor de surinaamse staatszender srs verkLaard. 

sergeant-majoor hawker beLoofde dat er binnen drie maanden 
eerLijke en geheime verkiezingen zouden worden gehouden. 
Luitenant rambocus zei zijn Leven aLs burg to steLLen dat de 
verkiezingen zuLLen doorgaan. voLgons rambocus zaL na contacten 
met poLitieke partijen en functioneLe groeperingen in suriname 
een nationaaL kabinet worden samengesteLd. daarin zouden geen 
miLitairen zitting hebben. „aLs het nationaaL kabinet er is, 
gaan de miLitairen terug naar de kazerne. ons werk is dan 
opgehouden", zei hij. 

hawker verkLaarde dat zijn groep „strategische punten in 
paramaribo in hander heeft", maar zei niet weLke. hij riep de 
bevoLking op zich achter de „nationaLe bevrijdingsraad" op to 
steLLen. sergeant-majoor hawker besLoot met ,,Lang Leve 
suriname". het bandje met het interview werd de heLe avond vow-
de srs-zender herhaaLd. het radiostation Ligt in de buurt van de 
membre boekoekazerne. 

via de zender radio-paramaribo (rapar) wordt nog steeds de oproep 
van het miLitaire gezag van bouterse aan aLLe miLitairen herhaaLd 
zich te meLden bij fort' zeeLandia en de„wi,Lde actie" van 
hawker en rambocus niet te steupen. hij zei dat aLLe Leiders van 
het miLitair gezag zich in het fort bevinden en noemde de. 
berichten dat zij geLiquideerd zouden zijn „Leugens. 

de staatsradio srs zenherhaaLde de 'geheLe avond de waarschuwing 
'dat de avondkLok is ingesteLd. paramaribo Ligt er"uitgestorven 
bij.-. 



bait 04 anp 2-3-82 0245 de-dt 

sariname 

nieuwe aanvaL 'op fort zeeLandia gemeLd 

(van een speciaLe anp-versLaggever).  

par,Imaribe 	bij het fort zeeLandia werd donderdagavond rand 
i3.'1 Liar (sur. tijd) kort rnortiervuur gehoord. het zou orn een 
nieuwe aanvaL op het fort gaan, waar de Laden van het miLitaire• 
jeza 	 Leiding van beveLhebber bouterse zich hebben 
terugtrokken. na korte tijd hieLd het schieten op. 

de miLitairen die de coup under Leiding van sergeant-majoar 
haAker en cerste Luitenant rambocus hebben gepLeegd hebben de 
bichikking over enkeLe yp-pantserwagens. de groep bouterse heeft 

er \JP 7  . 
v,naf 2.50.uur surinaarnse tijd ward op de surinaarnse teLevisie 
vHeoband afgespeeLd waarin sergeant-majoor hawker een korte 

boudbchap uitsprak. nij zei dat suriname is bevrijd en riep de 
L ,2voLking op rustig te bLijven. het teLevisiestation, dat 
bLijkbaar in harden is van .de rebeLLerende miLitairen, Ligt 
betrekkeLijk ver van de membre boekoekazerne, nabij het 
voetb,ALveLd. 

vJnuit het fort zeeLandia wardt nog steeds, voLgens surinaarnse 
bronnen via een noodzender, een boodschap van beveLhebber 
bouterse herhaaLd. daarin draagt hij sergeant-majoor hawker en 
err:, to Luitenant rambocus op „hun wiLde .actie te stoppen". 
vuLgens bouterse zijn beide Leiders van de couppoging crop uit 
bLoud te Later; vLoeien. „wij hebben nog niet aangevaLLen orndat 
er onschuLdige miLitairen tussen u zitten. geeft u over, want 
deze zaak Runt u toch niet hauden", aLdus bouterse. 
bataLjonscommandant fernandez, die zich ook in fort zeeLandia 
LevinJt, zei:„u speeLt met mensenLevens". 

horb, een van de Leiders van het miLitaire gezag, zei 
• ju noodzender dat hanker en rambocus ex-miLitairen hebben 
• r•,:) ,,p(J1 en bun granLten hebben gegeven. „wij roepen u op 

bLi]ven en to ,Aachten tot wij nadere berichten hebben 
Joor, 	./n ",aLdus horb. de demissionaire minister van Leger en 
• !,1 	neede zei vernomen te hebben dat burgers van de pLegers 
vat, 	ta2tsgreep vqapens hebben gekregen.-. 



sur iname 

hawker en rambocus voor surinaarnse teLevisie 

(van een spuciaLe anp-versLaggever) 

paramaribo - donderdagavond rond 22.45 uur (sur. tijd) 
verschenen de Leiders van de rebeLLerende miLitairen, 
sergeant-majoor hawker en eerste Luitenant rambocus, op de 
surinaamse teLevisie met een nieuwe boodschap. 

„ wij hebben het v(ik bevrijd van een ondraagLijk juk", zei 
hawker, eraan toevoegend:„wij hebben strategisChe posities in 
handen". hij zei dat „de integriteit van de repubLiek is 
gewaarborgd en dat aLLe verdragen zuLLen worden nageLeefd". 
„het staatsgezag is in handen overgegaan van de nationaLe 
bevrijdingsraad. mededeLingen inzake de grondwet en verkiezingen 
yoLgen", aLdus sergeant-majoor hawker. hij zei dat het nationaLe 
Leger van suriname vastbesLoten is de democratic te hersteLLen en 
deed een beroep op ieders medewerking die doeLeinden te 
verwerkeLijken. eerste Luitenant rambocus deed een beroep op de 
surinaamse miLitairen zich niet te Laten misLeiden. hij zei dat 
de oude LegerLeiding Under Leiding van majoor'bouterse is afgezet 
en riep de ambtenaren op morgen gewoon op het werk te 
verscf ijnen. 

eerder donderdagavond had de surinaarnse teLevisiezender stvs nog 
een verkLaring van beveLhebber bouterse omgeroepen. rnaar na korte 
tijd verdveen die uit de Lucht. om 22.10 (sur. tijd) werden de 
uitzendingen op de gepLande tijd afgesLoten met het surinaamse 
voLksLied, zoaLs gebruikeLijk. 

via waarschijntijk een noodzender werd de oproep van bouterse aan 
hawker en rambocus herhaaLd hun actie te stoppen. sergeant roy 
horb, een van de Leiders van het miLitaire gezag dat no zou zijn 
afgezet, riep de surinaamse bevoLking op vrijdag niet op het werk 
te verschijnen. 

in de surinaamse hoofdstaT is het rustig. het Li jkt crop dat 
bride partijen een afvvachtende houding 
aannemen.-. 



anp045 4 bui 223 dk 
paramaribo., suriname-staatsgreep-hawker 

machtsstrijd in suriname gaat door ( samenvatting) 

(van een speciaLe anp-versLaggever) 

paramaribo - in suriname woedt,sind$ donderdagochtend een 
machtsstrijd- tussen verSchiLlende groeperingen An - het Leger. de 
strijd began in de nacht van woensdag op donderdag in de memre 
boekoekazerne met een poging tot een staatsgreep van de groep 
hawker-rambocus. de Leiders van de coup. tegen het miLitaire 
gezag van desi bouterse wiLLen dat er in suriname op korte 
lermijn een burgerregering kornt en dat er binnen enkeLe maanden 
aLgemene verkiezingen gehouden warden 

in de Loop van de middag (vroeg in de avond nederLandse tijd) 
gaf het miLitaire gezag van bouterse, horb en fernandes een 
communique uit, waarin word meegedeeLd dat het miLitaire gezag 
het fort zeeLandia, de marinebasis• en aLLe Wen, het vLiegveLd 
zanderij en twee buitenposten had herhoverd op hawker.en de 
zijnen. de couppLegers hadden toen.nog de memre boekoekazerne en 
de munitiebunker in handers. een aanvaL op fort zeeLandia door de 
groep-hawker werd afgesLagen, zo word vanuit het fort tegenover -
een anp-versLaggever bevestigd. 

of er bij de gebeurteni.ssen in suriname doden zijn gevaLLen, 
is niet bekend. weL staat vast dat er gewonden zijn. voLgens 
niet bevestigde berichten zou rambocus gewond in een ziekenhuis 
zijn opgenomen. 

Laat in de ochtend hadden de pLegers van de coup via een 
radiozender bekendgemaakt dat suriname under het gezag stand van 
een „nationaLe bevrijdingsraad". doze raad rnaakte via de 
officieLe staatsradio (srs) bekend dat er een avondkLok is 
ingesteLd van 19.00 uur 'savonds tot 0.500 uur in de ochtend. 
niet Lang na deze mededeLing verdween de srs uit de Lucht. 

ue situatie in suriname bLijft uiterst onzeker. hetLeek er 
donderdagavond op dat steeds meer miLitairen zich achter • 
bouterse scharen. 

nadat aLLe radiozenders enkeLe wren uit de Lucht geweest 
waren, began radio-paramaribo (raper) tegen 17.00 uur surinaamse 
tijd (tegen 21.30 uur nederLandse tijd) weer uit to .zenden. hij 
Liet een boodschap van bouterse horen, die aLLe miLitairen 
opriep zich to rneLden bij fort zeeLandia en de „WiLde'actie" 
van hawker en rambocus niet to steunen. hij bestempeLde 
Lerichten Oat aLLe miLitaire Leiders geLuiquideerd waren aLs 
Leugens. (anp) 

11215(3 mrt 2 . 
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suriname 

spanning fieerst• in pararnariho (ochtendsamenvatting).  • 

paramaribo 	ondanks een nieuwe aanvaL van de. rebeLLerende 
•miLitalren op net fort zeeLandia, waar de Leiders van het „oude 
)bewind" van 44egerbeveLhebber bouterse zich hebben verschanst, 
Lljken beide partijen in de strijd om het surina arnse staatsgezag 
een . atwachtende houding aan te nemen. 

donderdagavond werd rand kwart voor negen surinaamse tijd 01.1 net 
font kort mortiervuur gehoyrd. na korte ti jd hieLd net Schieten 

:op,,of de aanv-al. is, geLukt of afgesLagen is njet bekend,  
de surinaamSe.hoofdstad was donderdagavond vanaf zeven uur, het 

.begin van de ,avohdlil,okl .pitgestorven. de bevpLking wachtte thuis 
4e'yerdere gebe'OrtenisSen at. 

de geheLe avond rieven beide miLitaire groeperingen via 
radiozenders miLitairen op zich bij hen aan te sLuiten en eisten 
zij de controle over surinarne voor zich op, sergeant-majuor 
hawker, samen met eerste Luitenant rambocus Leider van de rechtse 
officieren die het Ltnkse bewind van beveLhebber bouterse omver 
trachten te werpen, beLoofde voor de officieLe staatsradio srs 
dat er binnen brie maanden eerLijke en geheime verkiezingen 
zuLLen worden gehouden. voLgens hawker zaL na contacten met 
poLitieke partijen en - functioneLe groeperingen een nationaal 
kabinet worden gevormd, waarin teen miLitairen zitting zouden 
hebben. hawker zei dat de miLitairen zuLLen terug -gaan near de 
kazerne „aLs ons.werk is opgehouden". 

vanaf 20.30 uur zond de surinaamse teLevisie een video-opname uit 
waarin hawker zei dat suriname is bevrijd en hij de bevoLking 
opriep kaLrn te bLijven. het teLevi..:,iestation stvs, dat bLijkbaar 
in harden is van de rebeLLerenJe miLitairen, Ligt betrekkelijk 
ver van de rnembre boekoekazerne, waar de group-hawker zijn 
hoofdkwartier heeft. 

eerst via radio-paramaribo, Later waarschijnLijk via een 
noodzender, riep beveLhebber bouterse de surinaamse miLitairen op 
zich te meLden bij tort zeeLandia en de „wiLde actie" van 
hawker en rambocus niet te steunen. twee funCtionarissen van het 
bewind-bouterse, barb en neede, beschuLdigden de rebeLLen ervan 
ex-miLitairen en burgers te bewapenen. eerder op de avond zond de 
surinaamse AeLevisie nog een verkLaring van beveLhebber bouterse 
uit, maar korte tijd tater . . werd deze abrupt afgebroken. 

aan het•gitt0. Van'Oe,4vOnd'verdweim.ft-006,000er van het fort 
zeeLandia ui-L619 ,Lucilt, Op zender)'eLesusi,4ie. Oa'ultstraLing • 
ervan verzorgde was yorni910 de offiCAeL# zpnclor, ,§rs,' die in 
handen is van de'rebeILerend#41Litairenl;ppat‘ nog;steeds 
marsmurtek uit en Oe oprolirCvan• sergea4t7maloor hawkera#11,40 
bevoLking zich achter de 	niitIonaLe b64,1AdingsraW1  te 
steLten 

beveLhebber bouterse en zijn groep beschikken in het fort over' 
sLechts een beperkte voorraad munitie. bovendien zou bun 
brandstofvoorziening moeiLijk Liggen. bij fort zeeLandia staan 
sLechts enkeLe auto's en een of twee'VP-pantserwagens. in het 
mer6bre boekoekampeMent, waar de rebeLLerende miLitairen de dienst 
uitmaken , zijn nog alLe voorraden aanwe'ztg. Oeze groep beschikt 
u.ver enkeLe pantserwagens. 

sergeant-majoor hawker rep de surinaamse antenaren op ,vrijoag 
normaaL aan het work to 00, ray bort, lid van de nationaLe. 
miWaire '1':lad von bowtorsvroeg de bevoLking donderdagavond 
nag 	te gaan werken. 

tijdens de avondkLok wa4'.er donderdagavond in .paramaribo niemand• 
op *oat. aLtes was rustic): het Lijkt crop. sat . 	partijen in 
de strijd am de macht in $uriname een afwachtend'd houding 
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Van onze'redactie buitenland 
AMSTERDAM — De machtsstrijd, die donderdag in het 

Surinaamse leger uitbrak, lijkt in het voordeel van legerbevel-, 
hebber Desi Bouterse te worden beslist. 	strijd boson toen 
een groep rechtse militairen gistermergen de macht (mem= 
in de Membre Boekoe-ltazerue in' Paramaribo in 'bell 1P004f4 
bewind van legerbevelhebber Bouterse omver te werpen. Bon-
terse het gisteravoud echter in eon coMmunique dat via Radib-
Raper word uitgezcmdem weten dat de legerteiding hear gezag 
heeft weten te herstelleu en ale belangnike militaire strategi-
sche puuten weer veiled* onder controle heeft. 

De rechtse opetandelingen onder 
leiding van sergeant-majoor Wil-

) fried Hawker en officiee Surendre.. 
Rambocus. eaten gisteravond nog an 
de Membre Boekoekaiterne, die *an 
• de andere kant van de stad list en op 
6 kilometer van het fort Zelandia 
wear Bouterse each bevindt. Hamel 
de opstandelingen over de means 
pantserwagens beschikken, eel 
Bouterse dat de legerleiding de ma. 
rine. het vliegveld Zanderij en een 
;tantel militaire buitenposten •in Al-
tana en Nickerie-beeft betirverd op 
de geoep-flawker.  

Ook wist de legertep gistersild-
deg -een aanval van de opstatidelitt-
gen op bet Fort Zeelanditt, wear •het 
militalre gezag zich bevitidt, met 
succes of ,te staan. Bouterse zei in 
het communique dat de bele %ger-
leiding, onder wie garnizoenscorn-
mandant korb, betaljenSeomiMill-
dant Fernandez, de voorzitter van 
de Nationale Militaire Ratid, Green- 

. 
oogst en een deel van de militaire 
politic volledig achter heni staan. In 
zijn verklaring riep Bouterse alle 
militairen op zich te melden bij Fort 
Zeelindia en de wilde ',sale vett 
Hawker en Rambocus niet te etep, 
nen. Hij noemde berichten dat de 
heleAegerleiding zott zijn •geliqtit-- 
deerd pure leugens. 	verklairde 
dat,gisteren in de- loop vattde dag 
steeds meet- soldaten zich bij hem 
aansloten. Bouterse zei 'dot „er tot 
nu the kaderleden en soldaten bin-
nenstromen die dachten dat wij wa-
ren geliquideerd." 

De onrust in Paramaribo began 
gistermorgen om vier uur 's ;nor-
gens (Surinaamse tijd). In de Mem-
bre Boekoe-Kazerne.  werd Iangdu-
rig geschoten en ook in de buurt 
van het presidentieel paleis, in het 
centrum van de stad vonden schiet, 
partijen pleats. Militairen reden in 
pantserwagens door Paramaribo en 
vestigden zich op de belangrijkste 
strategische punten. Bij deze 
schietpartijen vielen enkele &Avon- 

den, die onrniddellijk werden 
nomen in het burgerlijk 	militair 
ziekenhuis in Paraniaribo. Het is 
niet bekend hoe groot het aantal 
gerionden is. 00k is.onbekend of bij 

schietliatikig4 Odell ,g4ptallen 
. 	• 

g..likele'prettna;de sc 	et-!
ierklaardo'eef van db.  C91 	dens, 
of 	Stirentire Ifamboens,dat de 
macht was overgenOtnen en ,dat de 
leiding in ;linden was vane een Ne-
tionale BCvrijcliegsraad. 

• 
Rambocus en Hawker behoorden 

ook tot de groep militairen die or 25 
februari 1980 de macht greep en de 
regering-Arron eerdreef.. Hawker 
heeft in maart vorig jaar ook al 
geprobeerd een staatsgreep te pie- 
gen tegen Bonterse maar die mis-
lukte. flij werd well veroordeeld tot 
vier jaar gevangenisstraf. Hawker 
is in de nacht van woensclag op 
donderdag nit de geVangenis be- 
vrijdom opnieuw een tegeneoup te 
kunrien plegep.' 	• 

Kambocus was evil yen de ser- 

geants die semen met 'Bouterse:  
plannen opstelde voor de staats4 
greep in februari 1980. Bouters,0' 
koos echter uiteindelijk voor een 
andere koers waardoor tosser de 
twee openigbeid ontstond die rtopit 
!twee vezdvienert is' ' 

Zowel /14Yeker 
ills gembecits worden in politieke 
ittinOn, 	•Pitiantiaribo als rechtse 
figuren ontschreven, diei het hew-
;mai riot eens waren met de pro• 
gressiere kiters die Flouterse de 
laatste tijd wilde, varen. 

Aartvankelijk werd gisteren ge-
suggeeeerd dat ook sergeant-mW-
joor Gorr, en sergeant-Inajoor 
Baghwandas bij de pogiug tot eon', 
rechtse coup betrokken waren: 
Maar Bouterse liet gisteren in aim 
verlclaring weten dat bidden rich iA 
Fort Zeelandia bevindeit en twitter 
hem staan. Ook was er sprake van 
dat politiecommissaris Vtij sou do 
coup bed deelgeaameo,, mar ,lit 
werd later weer door hemzelf togete,  
over bet ANP onikend; 	' 

unnam 
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Kart nadat gisteren bekend werd 

gentaakt dat een paging tot een 
staatsgreep tegen het militair gezag 
was ondernomen legde, een van de 
coupeleiders, Rambocus, een verb 
klaring of voor de Surinaamse 
staatsradio. Rambocus zei daarin 
dat binnen 24 uur een nationale 
regering zou worden gevormd be-
staande uit militairen en vertegen-
woordigers van alle partijen en 
groeperingen. Binnen drie maan-
den zouden volgens Ranbocus alge-
Mene verkiezingen worden gehou-
den, Bouterse zei via de radio bier-
over dat de opstandelingen probe-
ren de bevolking te misleiden door 
middel van populaire leuzen. 

De opstandige militairen, die gis-
teravond nog steeds de Membre 
Boekoe-ka zerne in handen hadden, 
hebben als eerste een avondklok 
ingesteld van zeven uur 's avonds 
tot vijf uur 's rnorgens. Gisteravond 
werd verwacht dat de gevechten itl 
de hoofdstad na het initaan  vii de 
avondlclok zouden toenemen. 

De groep-Hawker maakte giste-
ren bekend dat de scholen en over-
heidskantoren vooriopig gesloten 
blijven. Samenscholingen zijn vet-- 
boden. De situatie was gistermiddag 
nog erg gespannen. De hele middag 
werden schoten gehoord in de stag 
en bij Fort Zeelandia. 

Uit politieke bron, in Paramaribo 
werd gisteravond vernomen dat de 
groep van Bouterse bezig is het 
gezag te herstellen. Hawker Z0,11 

niet zo'n sterke aanhang hebben. 
Hij wordt gesteund door een deel 
van de militaire politie, enkele leden 
van de Nationale Militaire Read en 
een aantal soldaten uit lagere 
rangen. 

De Surinaamse ambassade in Ne-
derland Wilde gisteren geen enkele 
reactie geven op de gebeurtenissen 
in Paramaribo. Ook het ministerie 
van buitenlandse zaken in Den 
Haag hield zich op de vlakte. 

Van onze verslaggevers 
PARAMARIBO, vrijdag 

Na de staatsgreep van een groep opstandige militairen in Su-
riname, was het gisteravond, na vele siren onzekerheid, 
nog met duidelijk , wie de macht in het land riti in handen 
heeft. De coup onder leiding van de de 2I-jarige luitenant 
Surendre Rambocus leek gisterochtend in Parainaribo aan-
vankelijk vrij moeiteloos te verlOpen -  lViaar gisteravond 
werd een aanval van de opstandige militairen op het Fort 
Zeelandia, het laatste bolwerk van de leider Nan de Suri-
naarnse militaire regertng luitenant,--kolonel Des'. Bouterse, 
doettreffend afgeslagen. 

Volgens de laatste berichten 
uit Parantoribo hangt de 
vraag wie de macht in Su-
riname nu in handen heeft 
of van de lxouding van de 
militairen uit de kazerne 
van het vliegveld Zanderit 

• an van het, kampeptent•Al-
bine nen de grens met 
Frans Guiana. 

Luitenant-kolonel Bouterse, 
maakte gisteravond via de 
Surinaanzse radio en tv be-
kend dat de coup van de op-
standige militairen tot mis-
lukken isgedoemd, onidat 
hij buiten-  de Memre Poe-
koekazerne wile leger- en 
marinekazernes achter 
zich heeft. De opstandige 

• - 
militairen hebben bun ver-
lies nog niet toegegeven.. 
Woordvoerders van de Na-
tionale Bevrijdingsrsad 
ontkenden, • dat Bouterse 
de hulp van militairen  bui- 
ten de stad zou hebben ge-
kregen.-  

Drs, A. Heldring, ambassa-
deraad van de rech,t tegen-
over het Fort Zeelandia ge-
legen Nederlandse",ainbas-
sade, vertelde dat gister-
middag na een heftige 
schotenwitse4ng yee*,  . bet 
fort ambulances .at en aan 
reden. Maarin het .Aeade-. 

miscrt Ziekenhuis en net 
Militair Hospitaal in Para-
maribo dachten de behan-
delende doktoren gister-
avond dat de coup slechts 
enkele gewonden beeft go-
kost. Over het aantal do-
den, die bij verschillende 
schietpartijen in de stad 
zouden zijn gevallen, was 
nog niets bekend. 

Ook in politiek Den Haag 
heerst grate onzekerheid 
en scepcis over de ontwik-
kelingen in Suriname.. Su-
riname-specialist van het 
CDA, drs. Harry Aarts 
noemt de door Rambocus 
geutte-Wens binnen 24 uur 
een 	biirgerregering,en 
over drie maanden verkie-
zingen te hebben, een lof-
felt* streven, maar hij • 
stelt vast: ;,Dit wekt niet 
de indruk van grate solidi-
teit. ''Ren bnrgerregering 
stamp je Wet zo maar uit 
de gi,i—TeRF41 .veritieziiageet 
nemen ook meet' did." , 

PvdA-i,voerdveerder 	H. 
Knol, die eerder fel tegen 
de UZI's van Sonterse tut, 
mineerde stelt vast: ,„Ook 
nu is er weer sprake van 
deze wapens. De Suri-
naamse situatie is en blijft 
zo labiel als wat, wie de 
meeste tanks heeft is de 
baas. 



De door de Nederlandse re-
gering genornen 14(151W:dug 
om de Nederlandse ont-
wikkelingshulp- , beapre-
kingen Met Suriname op to 
schorten zijn in ,ztjn Vgen 
een wijs besluit gebleken. 

Hoogst zorgeftjk  
VW) Suriname-kenner mr. 

Metkerk spreekt., van 
een hoogst zorgelilke lane-
tie in Suriname. 'Bet felt 
dat Raxabocus reeds bij 
eerdere coups betrokken is 
geweest, noemt hij een 
veeg teken, omdat dear-
mee voor de bevolking een 
heilloze weg werd ingesla-
gen. 

De in Nederland , verblijven-
, de SurinaaMse oud-ruinis-

ter van LandhouW mr. 
R.L, Junkie bevestigt dit. 

richtte twee waken ge-
leden het Comite tot lier-
stel Van de DernoOgne is 

'Suriname op. Jib stelt.nut 
„Surinarners in Nederland 
zitten gekluisterd aan de 
radin. lahoop dat het be-
terlY9rdt- NV* ire sands 
bruao 1007 1 	Metgemaakt, 
hebNitt *Aktriel*Or - 499r. 

voor 
het best* tOwl,:en land 
opgelaidAtt4n4nOt de nit. 
sch4k4#4.44,40 wet.. ciii'4474ervt wear 

Outi-MiP*er mr. drs. A. 
14tiakhiat bevindAzich op 
h4COgenblik op een ,arhel7 
dOSIOnfOrIntte.-:te.,finrhoki  

':0447.1,4,144444(.. presi-
dent 0004.400 is 4). 
kader vet Aehkitkantle via 
California en New York op 
weg near Nederland. 

Naar huis 
Surnuunere die op de mor-

gen van de coup near hun 
werk gingen, werden near 
huts gestuurd, Alle Kanto-
ren, zaken en winkels wer-
den gesloten. 

Voor bet telefoneren near 
Suriname 	ontstonden 
ltrerilange wachttiiden, in 
de loop van de dag van 
mensen die van de situatie 
van bun familieleden op de 
hoogtegesteld wilden wor-
den. , 

enige 
kunnen hopes dat 4L.r.Zo‘ 
spoedig mogelijk rust komt 
in dat land. Met 'een nioge-
lijkheid voor de-  bevolking 
om over eigen lot, mee te. 
heslissen." 

es9IcF6-",,,c-ar.* 447.4,6 APZ4pAen i  2- —40412- 

Afloop coup 
opstandige 
militairen  
nog onzcker 

van onze verslaggevers 
PARAMARIBO — De staats-

greep van een groep rehellerende 
rnilitairen onder leiding van ser-
geant Arthy Gorre (31) en ser-
geant-niajoor Wilfred Hawker 
(26) heeft Suriname op ,de rand 
van een burgeroorlog gebracht. 

In Pcirarnaribo, waar gisteren de avondkigk 
werd ingesteld, hadden gisteravond felle 
vuurgevechten plaats tussen de groep-Raw 
ker en de aanhangers van het militaire gezag 
order leiding van bevelhebber Desi Bouterse. 



Ziekm.huis 

Via de Surinaamse ataatsra-
dio werd glhteravond herhaal-
delijk een boodSehap van Haw-
ker en de bij„ fie coup iicht ge-
wonde Itarebocus Voorgelezen 
waarin hurt. "Nationale Beyrij-
dingsraad" belooftibinnen drie 
maanden 'perlijke en geheime. 
verkiezingen' 	erganiseren.! 
Militairen SAC de 'kept van. 
I3outerse werd gevraagd 'het 
zinloos verzet' te.stakeM Bou-
terse liet eerder vic, dezelfde 
staasraclia op zijn 	weten 
elat ''steeds roger militairen 
zijn kat-Win:men', hettwn 
tuatie nog onoVerzichtelijirer 
maakte. 

De groep-Bouterse heeft zich 
verschanst in fort Zeelandia en 
heeft bovendien een aantal ka,- 
nonneerboten in handen 
. Een aanval met--tWee pant-
serwagens door de groep-Haw-
ker op het fort werd door Bou-
terse en zijn mannen afgesla-
gen. Het militaire gezag van 
Bouterse cs. had kort daarvoor 
een communique uitgegeven, 
waarin werd verklaard dat 
fort Zeelandia, de marinebaais, 
de posten Albina en Nickery en 
het vliegveld Zanderij waren 
heroverd. 

In het communique, afgege-
yen op het kantoor van het Su, 
rinaamse persbureau SNA, 
wordt gezegd dat leden van de 
groep van 16, die twee jaar ge-
leden bij de coup.: waren be-
trokken, het milttaire gezag 
van Bouterse,steunen. 

De groep-Hawker heeft nog 
steeds de rnimitiebunker in 
handen, die bij de kazerne llgt. 
De officiele radiozender SRS is 
eveneens in handen van de re-
bellen, die zeggen te handelen 
uit naam van de „Nationale 
Bevrijdingsraad". • 

In Paramaribo zijn alle win-
keis en scholen gesloten. Over-
al patrouilleren soldaten. 

Samenscholingen van meet 
dan drie mensen zijn verboden 
en er geldt een uitgaansver-
bod. Gisteravond werd duide-
lijk dat Hawker en zijn aan-
hangers beschikken over twee 
pantserwagens. 

Op de Surinamerivier pa-
trouilleert een kanonneerboot 
van de groep-Bouterse, In ver-
band met de gespannen situa-
tie zijn de lijnvitichten Am-
sterdam - Paramaribo .voorle-
pig 24 uur uitgesteld. • • 

Denpstandelingen odder lel-
ding van Hawker zouden een 
rechtse koers . voorstaau. De 
machtsstrijd in Suriname is 
feller don oolt, .zoals gister-
avond bleek uit de vele tegen-
strljdige berichten over mill-
take successen. 

,,De situatie is nog volitrekt 
onduidelijk", meldde een van 
onze bronnen giateravond laat 
uit Paramaribo. „Het hale cen-
trum van Paramaribo is afge-
zet. Vanaf de rivier is er door 
kanonneerboten hevig gescho-
ten. Opit deden zich enkele ont-
Ploffingen voor:. Het , schijnt 
eat het oude gezag twee pant-
serwagens heeft en de militai-
ren van Hawker vier," 

Het Surinaarnse leger heeft 
behalve deze pantserwagens 
twee Ita.nonneerboten, die eni-
ge jaren geleden door Neder-
land aan. Suriname zijn ge-
schonken, om de territoriaie 

wateren heschermen tegen 
vreemde yisgersbote)n. Het Sti-' 
rinaamse leger kent geen 
luchtniacbt. Het leger, dat 
sinds de staatsgreep in tweeen 
is gesplitst, telt tussen de 500 
en 1000 man. 

Coupplaimpn 
Enkele maanden na de eer-, 

ste coup pp 25 felnuari 1980 
wetden in Paramaribo vier 
mensen aangehouden in ver-
band met het ontwikkelen van 
plannen voor een tweede coup. 

In augustus van dit jaar:  
werden op bevel van Bouterse 
zijn medewerkers B. Sital en 
Ch. Mijnhals aangehouden op 
verdenking van het organise-
ren van eon linkse coup. In, 
maart van bet vorig jaar wilde 
de sergeant-Majeor Hawker 
ook al een coup plegen. Zijn. 
plannen werden Emitter. verra-
den en hij kreeg vier jaar ge, 
vangenisstrafl  

Hawker werd gisteren UM de 
gevangenis bevrijiVilnor ser 
geant ArtIty :Garr& uitgere• 

kend de martadie er destijds 
van werdf yerdaeld het Vim; 
plot van Hawker. to •hebben 
verraden. Gerre' beeft overt- 
Bens altijd ontkend 	hij de 
plannen van Hawker beet la-
ten mislukken. 

De Surina,amse ambassade' 
in Den ,Haag wilde &Wen . 
niet veel kwijt over de gang 
van zaken in het moederland. 
Amhassadeur Prade: en andere 
diplomaten zeiden alleen dat 
de situatie „buitengewoon ern-
stig" is. Prade had geprobeerd 
bevelhebber Bouterse te bellen. 
Hij kreeg echter niet de bevel-
hebber, maar luitenant Ram-
bocus, een aanhanger van 
Hawker, aan de lijn. 

ue Detangenvereniging van 
Surinamers in ons land, de Lo-
son, wilde evenmin officieel ip-
gaan op de jongste ontwikke-
lingen in Paramaribo. De ,Lo-
son zei to hopen dat er zo snel 
mogelijk een directe democra-
tic in Suriname komt, waarin 
arbeiders, boeren, jongeren en 
vrouwen het rechtstreeks voor 

- het zeggen krijgen. Terugkeer 
naar de toestand van voor de 
staatsgreep van 1980 wordt 
door de Loson afgewezen. 	, 

De Surinaamse minister vane 
economische zaken, Fong, 
Poen, die varunorgen vans  
Schiphol naar Suriname zou 
terugkeren, heeft zijn thuis-
vlucht geannuleerd. De minis- 

ter was woensdag uit Parama-
ribo op Schiphol gearriveerd. 
Of hij officiele besprekingen 
zou voeren met Nederlandsc 
bewindslieden is niet bekend. 

Het is niet bekend of hierblj doden zijn geval-
len. Wel is een aantal burgers met schotwonden 
in het zlekenhuis opgenonsen. 

Kort na, de coup, waaraan een schietpartij 
van anderhalf uur vooraf was gegaan, namen 
de ntilitaire opstandelingen ender leiding van 
Hawker bun intrek in de. Menrre Boekoe-kazer. 
ne, het militaire hoofdkwartier van Suriname. 



HAWKER 'OP 
BERHALING7 

Rechtse 

staats- 

greep in 

Suriname 

door KAREL BAGIJN 

ROTTERDAM/PARA-
MARIBO — De nainen 
van de leiders van de 
nieuwe militaire coup in 
Suriname zijn niet onbe-
kend. De sergeant-majoor 
Wilfred hawker probeer-
de precies een jaar gele-
den ook • at een staats-
greep te plegen. 

De nu 26-jarige Hawker 
1Wp loan in cep valstrik, 
die door het Militaire Ge-
zag was opyezet nadat le-
yerbevelhebber Desi Bow:. 
terse door een van de me-
dewe,rkers van Hawker 
was ingelicht over • de 
plannen.. 

Toen Hawker met dertien 
commando's op zonda.giniddag 
15 maart 1981 op weg ging om 
Bouterse, kapitein R. Horb en 
kapitein H. Fernandes (de drie 
leden van het Militaire Gezag) 
te overvallen raakte Hawker 
hij een schietpartij aan de 
rand van Paramaribo, waar 
het overvalcommando werd 
opgewacht, zwaar gewond. 
Een van zijn begeleiders, de 
soldaat H. Weissenbruch over-
leed ter plaatse aan zijn ver-
wondingen. 

Grote man 
Opmerkelijk is, dat de man 

die nu als leider naar voren 
wordt geschoven, de 31-jarige  

sergeant Arthy Gorre, toen 
door de nu afgezette bevelheb-
ber Bouterse werd genoemd 
als de man, die de plannen van 
Wilfred Hawker aan het Mili-
taire Gezag had verraden. 
Gorre ontkende toen overigens 
dat hij dat had gedaan. Haw-
ker werd afgelopen nachtme-
teen na de nieuwe coup beyrijd 
door Gorre en enkele andere 
opstandige militairen.  

Veroordeeld 
Sergeant-majoor Hawker 

werd half oktober van het vo-
rig jaar tot vier jaar gevange-
nisstraf veroordeeld wegens 
zijn aandeel in de plannen van 

een nieuwe coup. De krijgs-
raad, did Hawker veroordeel-
de, stond toen onder leiding 
van mr. F. Ramdat Misier, die 
de kort geleden afgetreden 
president drs. Henk Chin a Sen 
opvolgde. 

Dc leiders van deze nieuwe 
coup, Hawker en Gorre, be-
hoorden tot de dertien milital-
ren, die op 25 februari 1980 de 
regering van minister-presi-
dent Henck Arron omver wier-
pen. 

Gepasseerd 
Het is in Paramaribo be-

ketal, dat een aantal van de 
soldaten die aan de eerste coup 
deelnamen zich niet erg pret-
tig voelden onder de leiding 
van luitenant-kolonel Bouterse 
en de kapiteins Horb en Fer-
nandes. 

In Paramaribo zei een ken-
nis van Hawker op 16 maart 
1981 tegen mij: "Hawker leidde  

de parachutistenopleiding van 
de militairen, die lid moesten 
woruen van een speciale corn-
rnando-eenheid. Toch voelde 
hij zich nog steeds gepasse,erd: 
Hij had dan wel deelgenomen 
aan de coup met Bouterse, 
maar hij voelde zich nog 
steeds niet erkend. Hij had 
rancunes tegen de nieuwe 
ding." 

De gevoelens van ongenoe-
gen groeiden ook bij andere 
militairen. Zo schreef het 
weekblad Pipel in Paramaribo 
tijdens het proces tegen Haw-
ker, dat de ontevredenheid on-
der de militairen over het, 
nieuwe gezag "een bron van 
onrust kan worden". Het is 
,daaroni niet zp vreernd, dat de 
nieuwe militaire leiders het 
Surinaamse leger meteen ach-
ter zich hebben gekregen. 

Onbekende 
De luitenant Rambocus is 

een vrij onbekende persoon in 
het spel. Rambocus was de mi- 

._ 
.Laire commandant op Zande-
rij ten tijde van de eerste coup. 
Hij kreeg moeilijkheden met 
Bouterse, zat enige tija gevan-
gen en verdween toen naar Ne-
derland. 

Volgens onze bronnen in Pa-
ramaribo is Rambocus enkele 
weken geleden teruggekomen 
uit Nederland. Dat zou kunnen 
betekenen dat Surinamers in 
Nederland met de nieuwe coup 
te maken' hebben. 

De nieuwe coup wordt em-
schreven als een "rechtse 
staatsgreep". Ook dat past in 
de Surinaamse ontwikkelin-
ge n. 

Tijdens het proces tegen ser-
geant Hawker werd de Chinese 
Surinamer Terry Chong tot 
twee en een half jaar gevange-
nisstraf veroordeeld, onadathij 
voor de financiering van de 
maart vorig jaar mislukte 
coup zou hebben gezorgd. De 
ontevredenheid over het beleid 
van Bouterse c.s. was voor en-
kele Chinezen toen een rede 



oin to proberen "die linkse mi- 
litairen" weg to werken. 

Geklaag . 
De Chinese zakenlieden 

klaagden toen hard over de be-
perkingen, die Bouterge en de 

• zijnen het zakenleven opleg-
den. "Vergunningen 'veryallen, 
nieuwe worden niet verstrekt. 
De winstmarges zijn aan veel 
voprwaarden 	gebonden,'°  
merkte een Chines toen op, 
die concludeerde dat "het kit,  
maat voor het zakendoen nr 
niet op vooruit wa.s • gegaan 
door do nieuwe machtsheb-
bers" 

Dat de marine, die gisteren 
veel verzet pleegde tegen de 
nieuwe coup, zich niet overgaf 
is niet zo merkwaardig. De 
twee kanonneerboten, die de 
Surinaa.mse marine. vormen, 
speelden een belangrijke rol 
bij de eerste militaire coup. 
Vanaf de boten werd op 25 fe-
bruari het hoofdbureau van po-
litie in brand geschoten, waar 
de toenmalige premier Heuk 
Arron met de politie overlegde, 
hoe de opstandige militairen 
aangepakt moesten worden. 

-,• 
Ewen rechter 

De eerste militaire ingreep 
vloeide voort uit een vakbonds-
conflict: de onderofficieren 
wensten een valtbond, maar 
Arron en de legerleiding wil-
den dat niet. De onderofficie-
ren besloten toen onder leiding 
van (toen) sergeant majoor 
Bouterse het recht in eigen 
hand to nemen. 

Bij de politie in Suriname 
heeft dat in brand schieten van 
het politiebureau nooit lekker 
gezeten "De nieuwe militaire 
machthebbers behandelen ons 
als straatvegers, daar moet 
eens een einde aan komen," 
merkte een politieman eens te-
gen mij op in Paramaribo. 

De huldige toestand kart 
daarom kort warden samenge. 
vat: frustraties alom hebben 
tot deze nieuwe poup geleid, 
die bovendien aansluit bij de 
onrustgevoelens die er leetden 
bij politiek nauwelijks geinte-
resseerds zakenninnsen 'in Sur 



buit 20 anp 11-3-82 db 1405 

staatsgreep -in suriname (4) 

paramaribo 	poLitiepommissaris vrij optkent:intussen, dat hij 
its met de coup te maken heeft. 

het centruM van paramaribo is nOg'steeds .door miLitairen 
afyesLoten. tussen zeven en acht our- zijn . 00pr anp-versLaggever 
sChoten gehoord bij het presidentieeL oateis'en in de gravenstraat, 
waar de beLangrijkste regeringsgebouwen Liggen. 
over eventueLe sLachtoffers is nog -,niets bekend. een vrouw 

is gew.ond opgenomenin het academisCh ziekennuis-, een soLdaat, 
die tot de afzetting behoorde in'het stauscentrom verkLaarde 
tegenover het anp dat 'horb niet meer nodig ' is. commissaris 

,vrij bLeek donderdagochtend gewoon op zijn kantoor te zitten.-. 

buit 21 anp 11-3-1982 sg 

coup (5). 

de nieuwe machthebbers hebben via radia•radfka Laten omroepen 
oat suriname order controLe staat van een 'bevrijdingsraad' 
. over enkeLe uren zaL eon communique worden uitgegeven. in het.  
miLitair kampement zou aLLes nu rustig zijn.-. 

buit 22 anp 11-3-1982 dg 1420 

staatsgreep in suriname-6- 

of do voormaLige miLitaire Leiders, zoaLs bouterse en horb, nog 
in Leven zijn is niet bekend. vanuit de tiring van de nieuw 
Fachthebbers is yezegd dat de oude Leger top ''is 
yelikwideerd". 

in slit verband is het weLLicht van beLang wat sergeant-majoer 
hawker zei ten tijue van de rniLitaire staatsgreep van 25 februarl-
1980 hawker, die toen deeL uitmaakte yan het commando van 
bouterse dat de staatsgreep pLeegde, zei toen nadrukkeLijk 
:"geen pardon voor niemand. iedereen die ens in de weg zou staan 
moist worden neergeknaLd" 



s u r in a rn e  

bolt 	anp 11-3-1982 dg 1345 

sta'atsgreep 	i n 

nieuwe iriLeiding 

(van eon speciaLe anp versLaggever) 

paramaribo - in suriname is sinds donderdagrnorgen vroeg een 
poging tot staatsgreep gaande. voLgens de jongste berichten zou 
doze poging oak zijn gesLaagd. 

hoeweL de situatie in paramaribo erg onduideLijk en 
onoverzichteLijk is kan uit de berichten warden gedistiLLeerd dat 
de staatsgreep is gepLeegd door een groep die uit verschiLLende 
geLedingen bestaat, t.w. enkeLe hoge miLitairen, enkeLe Lage 
miLitairen en de poLitie van suriname. de narren die worden 
genoemd zijn die van eerste Luitenant surendre rambocus, 
sergeant-majoor hawker en de chef van de poLitie, de hoer vrij. 

naar verLuidt wiLLen de Leiders van de coup tegen het miLitaire 
gezag van deli bouterse es dat op korte termijn een burgerkabinet 
in suriname wordt gevormd en dat over enkeLe maanden aLgemene 
verkiezingen worden gehouden.-. 

bait anp 11-3-1932 dg 1350 

snatsgreep in suriname -2- 

bij de staatsgreep zouden zich Later nog hebben aangesLoten 
sergeant-majoor baghwandash en ex-hoofd van de miLitaire poLitie 
abraharis. naar verLuidt heeft oak het het Lid van de nationaLe 
miLitaire raao , nankoesing, zich bij de Leiders van de 

staatsgreep aangesLoten. 
de Leiders van de staatsgreep, die veeL steun schijnen to 

gunieten van de gewone soLdaten, hebben het miLitaire kampement 
van earomaribo, de memre boekoekazerne, bezet, evenaLs de 

het neLe Centrun,  van paramaribo is door miLitairen 

or pantserwaens afgesLoten. 
LoveLhobber desi bouterse is *oensdagnacht 	

e geLicht 

on aangehouden, zo heeft een surinaamse 
radiozender 

zijn b
nder gemeLd

d  
. oak 

garnizoenseommandant barb is aangehouden. 
of or Oij Jo schietpartijen, waarmee de coup gepaard ging, doden 

zijn devaLLen is niet bekend. weL zijn gewonden binnengebracht in 
of acajeinisch ziekenhuis von paramaribo en in het miLitaire 

- ti  



pLAit 1') anp 

:_taatsgreep in suriname -3 

norb sprak donderdagochtend vroeg voor de officieLe 
radiozender srs. hij zei dat 'avonturiers' lets in het miLitair 
kamp hadden ondernomen. hij riep aLLe ouders op hun kinderen 
van schooL to houden. pLotseLing werd. toen de uitzending 
afgebroken. 

vanuit het mi Li tair kamp verLuidt nu dat het Land Under Leiding 
stoat van sergeant-ma jour gorre (accent aigu). gorre en 
hawker behoorden tot de zestien miLitaire van de coup van 25 
februari 19O. de sLogan van de groep, die nu de macht heeft 
overgenomen Luidt dat spoedig vrije verkiezingen in surinarne 
moetun worden gehouden. hawker werd vorig jaar tot vier jaar 
gevangenisstraf veroordeeLd wegens een poging tot tegencoup. 
hij is afgeLopen nacht ui t de gevangenis bevrijd.-. 



bull Lf, anp 11-3-1982 dg 1200 

schietpartij in paramaribo-4- 

op de surinaamse ambassade in den haag was geen reaCtie to 
krijgen op de gebeUrtenissen in paramaribo.. het nederLandse 
ministerle van buitenLandse zaken wiLde vooraLsnog Been officieLe 
mededeLingen doer.-. 

bull 14 anp 11-3-1)o2 ug 1245 

scnietpartij in suriname -5- 

voLgens het pursbureau sna zou de miLitaire poLitie van de memre 
boekoekazerne zich hebbon overgegeven aan "de nieuwe macht". in 
ue berichten heet net dat er eon machtsovername Hoeft 
pLaatsgevonden, officieeL is echter nog niets bekendgemaakt. de 
situatie is onuuideLijk en onoverzichteLijk, aLdus sna, 

in de jongste berichten uit paramaribo wordt er meLding van 
oemaakt dat in het miLitaire kampement nog steeds schoten werden 
gehoord om 07.30 uur (sun. tij0), rand dat tijdstip werden oak 
achotenwisseLingen gemeLd bij het presidentleeL paLeis . daar zag 
men Later veLe miLitairen die de straten schoonveegden. 

in het academisch ziekenhuis van paramaribo is eon vrouw 
opgenomen die eon schotwond had opgeLopen. in het miLitaire 
hospitaaL zouden enkeLe guwonueh zijn binnengebracht. 

oc surinaamse staatszehoen is uit de Lucht. 
voLgens onofficieLe berichten zou de memre boekoekazerne in 

Lijn van de ofticieren van de poLitie, enkeLe offi.cieren 
van het Leger on Lagere miLitairen.-. 



buit 16 anp 11-3-82 do 

suriname 

wiLfred hawker 

den haag - 
sergeant-majoor wiLfred hawker, die zijn commando-opLeiding in 

nederLand kreeg; was de Leider van een misLukte staatsgreep in 
suriname op zonday 15 maart 1981. bij dd schietpartij die toen 
ontstond, word hij zwaar yewond. 	de soLdaat weissenbruch ward 
gedood. 

LegerbeveLhebber desi bouterse deeLde pij die geLegenheid mee dat 
hawker een groep van tien tot 12 vertrouweLingen had opgeroepen 
zich zondagavond um 22.00 uur to verzameLen. de rest van de 
miLitairen die under beveL van hawker stbnden, werden voor 
hetzoLfde tijdstip, under het mom van een aefening, opgeroepen. 
er waren wapens in gereedheid gebracht, waaronder de zwaarste van 
hot surinaamse Leger, aLdus bouterse toen. 

voLgens bouterse had de 25-jarige hawker een Lijst van een 
aantat mensen die geeLimineerd moesten worden. het pLan Lekte uit 
oudat een van de vertrouweLingen van hawker aan wie was toegezegd 
Jet hij bataLjonscommandant zou worden, "het niet meer zag 
zitten" en de zaak had aangegeven. aLLe betrokkenen werden vanaf 
die zondagrriddag geschaduwd. er werden bovendien rniLitaire vaLLen 
opgezet op een manier dat een bLoedbad zou worden voorkornen. 

toen hawker in de Loop van de avond per auto naar sarauacca, 60 
kr. buiten Paramaribo, ging om een vriend op to haLen, Liep hij op 
do terug*ey in de eon vaL waarbij de schietpartij ontstond. 

hawker verbLeet in de zomer van 1980 in nederLand your zijn 
commando-opLeidiny in de engeLbrecht van nassaukazerne in 
roosendeaL. hij was de eerste en tot dan toe enige surinamer die 
in het kader van een tussen nederLand en het onafhankeLijke 
suriname gesLoten overeenkomst eon opLeiding kreeg bij het Rot. 
in die tijd kreeg hawker in de kazerne enige keren bezoek van 
arty goreg, oak een deeLnewer aan de toen nisLukte staatsgreep. 

bait 17 anp 11-3-1962 dg 

suriname: surendre rambocus 

de uerste Luitenant surenare rambocus heeft oak een roL gespeeLd 
bij is staatsgreep van 25 februari 1)80 in suriname. tot op het 
Leatate moment voor de staatsgreep was rambocus, samen met desi 
bouterse, betrokken bij het opsteLLen van de pLannen. bouterse 
koos echter uiteindeLijk eon andere wag, waardoor tussen de twee 
officieren onenigheid ontstond die sindsdien is bLijven 
bestaan. 

in apriL 190 word rambocus op Last van beveLhebber bouterse 
gevangengenomen, drie weken Later vrijgeLaten, in augustus weer 
opgepakt en in december 1950 tensLotte op Last van de toenmaLige 
minister van justitie andre haakmat op vrije voeten gesteLd. 
rambocus bekLaagde zich erover dat hij nimmer word verhoord en 
Jet hem nooit de reden van zijn detentie is meogedeeLd. 

Haar verLuidt zou bouterse op een bepaaLd moment aan rambocus 
het voorsteL hebben gedaan near Het buitenLand to vertrekken. 
doze weigerde echter omdat hij, near zijn zegden, zijn Land wiLde 
bLijven dienen aLs rriLitair of eLs burger. rambocus is na zijn 
vrijtating in december 1)30 oneervoL Lilt de dienst 
ontsLagen.-. 

• a_ 



quit 12 anp 11-1-19:)2 og 1130 

-,chietpartij in suriname-3- 

in paramaribo is het overigens rustig. omwonenden bij de rremre 
boekoekazerne zouden hebben verteLd dat via een 
geLuidsinstaLLatie in het kamperrent werd opgeroepen dat er binnen 
twee dagen een bur gerreger 	moet komen en na zes maanden vrije 
verkiezingen. ook were de oproep geLanceerd zioh aan to sLuiten 
bij een "bevrijdingsfront". de omwonenden zouden tevens hebben 
vernomen dat het miLitaire gezag is geLikwideerd. 

.-• 
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anp 11-3,-1932 dg 1100 

sc tiutpar•tij. i'n 

i.iar4varibo - 	4e surinaamse jloofAst10. parapardboneeft zich• 
donderdagmorgen vroeg en sCpietpArtlj -yoorgedaan nabil het 
miLitaire kam_pemot het pertbureau...#101,0, a-t het voLgens 
onofftcieLebericbten zou gaan urn pen -pq'Ong tot eonstaatsgreep 

bdit 10 anp 11-3--1932 dg 1115 

schietpartij in paramaribo-2- 

voLgens'ooggetuigen in paramaribo zijn ambuLarces de memre 
boekoekazerne binnengereden. 

de tegencoup zou on 04.00 donderdagmorgen zijn uitgevoerd. nadat 
or schotk:n vvaren gevaLLen vvas het um 06.00 uur veer rustig rond 
Het kampement. men zag 	L miLitairen buiten, het karnp op de grond 
Liggen. zij zouden hi] de aanvang van bun dlenst het kamp hebben 
wiLLen.tinnengaan, maar krcgen de opdracht op de grond to gaan 
Liggen. 

hoe de poging tot staatsgreep zich onto/ikkeLt is niet duideLij . 
voLgens 6na zouden de Leider van do actie zijn onderofficier 
raker, officier rambocus en het hoofd van de p0,itie van 
iJaramarbio, vrij.-. 

tegen het miLit'aire geZag. 



buit 11 anp 1100 dc  
suriname: 	schoten bij memre boekoe 

(van een speciaLe anp versLaggever ) 
paramaribo - van vier uur tot half vijf in de ochtend is bij 
de ingang van het miLitair kampernent meMre boekoe zwaar 
geschoten. dat hebben omwonenden bevestigd. een miLitair van 
groep-bouterse zei tegen het anp, dat pen aanvaL,met drie 
pantserwagens op het tramp, dat in handen is van hawker, word 
afgesLagen. van de drie pantserwagens zouden er twee zijn 
teruggekeerJ. de miLitair was zeLf niet betrokken bij de aanvaL. 

Het radiostation srs, dat in handen• is van hawker, heeft de 
heLe nacht marsmuziek uitgezonden.-. 

de 

, ip 



Santo Boma, 3 november 1980 

Aan : de Minister President van de Republiek Suriname 
de Minister van Juistitie en. Politie 
de Bevelhebber van het Nationaal Leger 
elle functionele groeperingen 

Hierbij vraag ik Uw aandachh voor het volgende. 

Op 5.april 1980 werd ik op .1a4.van de hear D„Bouterse, lid 
van de N.M.a.p. 'aangehouden.'Hij- dedlde'Mij toen-letterlijk Piet 
volgende mede: 	heb negatieve dingen van U over het leger 
gehoord, daarom wordt U aangehouden". 

)1k vroeg wat de "negatieve dingen" waren, maar hij kon daarop 
geen antwoord geven. 

Op het moment van mijn aanhouding was ik in- dienst en belastIL 
met de werkzaamheden van Officier van Piket. 

Tijdens pen gesprek dat ik medio april met de heer Bouterse 
had (nog steeds lid van de N.M.R.), kon hij nog steeds niet 
concreet omschrijven wat hij bedoelde met de negatieve dingen 
die hij van mij over het leger had gehoord, 

Tijdens dat gesprek vroeg hij mij of ik bereid was om Suriname 
te verlaten en in het buitenland verder to studeren. 
Hij zou ales verder regelen o.a. een beurs, het vertrek etc. 
(ik ben K—II avondstudent aan de Juridische Facullmit van de 
Universiteit van Suriname). 
Ik antwoordde "neon" aangezien ik mijn land wilde blijven dienen 
als militair•(le luitenant) of als burger. 

1 0p 2.1 april werd ik na verhoord te zijn vrijgelaten, waarbij 
heer Bouterse mij mededeelde dat ik geen militaire objecten 

weer mocht bezoeken. 

Op 5 mei 1980 werd ik thuis wederom aangehouden en medio mei. 
verhoord door een Inspekteur van Politie en een KOrporaal van 
de Militaire Politie.' 
Zij waren verbaasd over het felt dat ik aangehouden was omdat 
mijn naam nergens in hun stukken genoemd werd en omdat ik op 
op gecn onkel° wijze betrokken was geweest bij de mislukte coup.  
van Ormskirk. Zij deelden mij mede dat ik onmiddellijk in 
vrijheid zou worden gesteld, maar dat zij om misverstanden te 
voor komen voor de worm een proces verbaal zouden opmaken. 
Ik moest vragen omtrent de heren Ormskirk en Kasantaroeno 
negatief bcantwoorden aangezien ik nooit enig contact, 
schriftelijk of mondeling, met hen heb gehad en aangezien de 
coup Ormskirk veer mij een volslagen verrassing was. 
De dag na mijn verhoor word ik inderdaad in vrijheid gesteld. 



Salto 	Bona, 

Op 13 augustus 1980 meldde ik mij vrijwillig in de 1azerne omdat 
ik vernomen had dat er tweemaal militairen thuis waren geweest 
en naar mij hadden gevraagd. 	 • 
Ik word gearresteerd en opgesloten in de Centrale Penitentiaire 
inrichting te Santo Boma. 

Tot op do dag van vandaag, 3 november 1980, ben ik nimmer verhoord 
en is de reden van mijn detentie mij onbekend. 1k hob mij nimmer 
met politick° aktiviteiten en, vanaf mijn.eerste aanhouding ' 
nimmer met militairen of militaire zakon bemooid. 
Reden waarom mijn aanhouding een vertrappen van de primaire 
grondrechten en een toonbooldvan onrechtvaardigheid on rechts-
onzekerheid en willekeur zijn. 

Ik doe dan ook een beroep op de daartoe bevoegd.e attoriteitenl 
om de onrechtvaardigheid die mij adhhaan is ongedaan te waken. 

Hoogachtend, 
b.a. - 

n. Rambocus 

. • ._D• 

S.S. Rambacus 
rnr 530505428 
le luitenant an het Nationaal Leger. 
Huisadres : Julianastraat 7g 



Paramaribo, 13 oktoher 1982 

Aan: 

L.S., 

Uit de beslotenheid van mijn gedwongen detentie richt ik mij tot 

en ik zend U hierbij een Verklaring bitreffende de redenen Waarom wij i4 

maart '1982 besloten acties to ondernemen om de Democratie to herstellen 

in Suriname en de Vrijheid van Volk en Natie te realiseren. 

De Vrijheid en de Democratie in deze Natie zijn een heilige zaak die 

ieder regardeert en wij hebben met onze bevrijdingspoging die geen ver-

nietigend, maar een corrigerend oogmerk had, een daad gesteld. 

Wij weten dat de strijd die wij gevoerd hebben niet door enkelen alleen 

can worden gevoerd, maar dat U alien, er belanq bij hebbende, zich zu]t 

scharen achter deze Nationale doelen. 

Onze personen zijn in deze ondergeschikt; enkel de algemene belangen 

van de Natie moeten prevaleren; het bewustzijn van het Volk 	tijde- 
. 

w 	g lijk rusten maar het wordt nooit ver oest; gelet op de huidige situatie 

staan wij als Volk nu op het punt te kiezen tussen het Licht of de 

Duisternis; terwijl wij alien knielen en bidden vocr het Altair handhavtm 

wij structuren die ons belemmeren om te komen tot normalisatie van de 

algemene politieke toestand; laten wij niet langer wachten tot er weer 

"wat" gebeurt; wij doen hierbij een dringend boroep op U NU reeds al 

Uw KRACHTEN en MACHTEN waarover U beschikt aan he wenden en in dialoog  

to treden met de huidige machthebbers om to geraken tot herstel van de 

Democratic en de Vrijheden van ons Volk; NU en niet later eer het to 

-laat wordt. In de toekomst zal de gewapende macht NOOIT meer mogen wor-

den misbruikt om politieke doelen te realiseren; immers wij alien zijn 

dan potentiele slachtoffers; laten rechtvaardigheid en gerechtigheid 

zegevieren boven macht en kracht; alle ten laste leggingen ten spijt is 

door feiten bewezen dat vernietigen NIET ons doel is; enkel herstel 

van Democratic en Vrijheid; doze aangelegenheid raakt ons ALLEN elt 

Volk en wij rekenen op Uw bijdrage opdat wij voortaan in harmonic met 

elk.aar kunnen voortleven in ons geliefd VADERLAND SURINAME. De Geschie-

denis vraagt erom en wij vragen er ook om. 

Bijlage: VERKLARING 

c.c. 	: ALLE FUNCTION= GROEPEN EN 

PERSMEDTA IN SURINAME 
:.,.:S.RAMDOCUS 



Ik zit op een hoge rots en staar naar de verre horizon, naar de 

plek van VRIJHEID en VREDE; de geest mag en moet in opstand komen 

tegen de onrechtvaardigheid die de mensen elkaar aandoen. Als deze 

geest tot handelingen leidt dan is dit gerechtvaardigd en geregeld 

door de Heer; de zorg en ongerustheid slaan dan om in vreugde en 

kalmte. 

Ik klaag niet nu ik dit vertel, want hij die klaagt twijfelt aan 

het Leven en ik ben een vastberaden gelovige; hij die angstig is 

twijfelt aan de Schepper en ik ben 	vastberaden en overtuigd. 

In mijn handelen heb ik mij laten leiden door edele motieven en ook 

in de toekomst zal ik dat doen; vernietigen is niet ons doel en 

zij is dat ook nooit geweest; onbevreesd en vastberaden hebben wij 

gehandeld; in enkele uren had totaal vernietigd kunnen worden wat 

is gebouwd door generaties. 

Onbevreesd door GOD, immers: De Heer is mijn HERDER en Hij waakt 

over Zijn Schepping. 

VERKLARLNG  

Ik richt mij niet alleen tot U maar tot alien in het Vaderland om-

dat deze berechtingsprocedure niet alleen mij betreft maar alien 

in dit Land zal raken die Vrijheid en Democratie wensen; bovendien 

is Uw berechtingscollege nagenoeg het enige instituut dat ons nog 

de beperkte mogelijkheid biedt onze democratiese en maatschappelijke 

inzichten te ventileren, zij het op het gevaar of van de samenlevinq 

geisoleerd te worden; ik doe dit omdat elk van ons de plicht heeft 

de toorts van de Vrijheid verder te dragen totdat ons ideaal, de . 

Vrijheid van dit Volk en deze Natie bereikt zal zijn, desnoods met 

opoffering van ons zelf; de suprematie van Vrijheid en Recht is het 

hoogste ideaal waarnaar de Mensheid moet streven en niets en niemand 

mag daaraan superieur zijn. 

Wij wensen geen propaganda te maken voor onze democratiese en maat-

schappelijke overtuiging, maar wij wensen U in de brede te verklaren 

al onze inzichten en gedachten opdat ook het Volk en de Geschiede-

nis van ons geliefd Suriname aan welke wij alien maatschappelijke 

vormgeving wensen te geven zich een oordeel kunnen vormen. 

Dit alleen is het doel van deze Verklaring. 

Op 25 november 1975 verkreeg Suriname haar politieke onafhankelijk-

heid; in de totale ontwikkeling van Naties en Volkeren en de gevoera_ 

strijd van groepen mensen en Volkeh:tegen opgelegde sociale dwang-

systemen, als voorheeld het kolonia1isme, is zulks geen bijzonderheiA 



De massale verwerping van de sociale dwangsystemen en vernietiging 

ervan door strijdbare Volkeren heeft het wereldbeeld de laatste 

veertig jaren ingrijpend en definitief veranderd; vele landen en 

Volken hebben hun vrijheid en onafhankelijkheid bevochten geduren-

de de hele bestaansgeschiedenis van de Mensheid; gedurende de afge-, 

lopen honderd jaar is dit zelfs het kenmerk van de wereldgeschiede-

nis: de wetenschappelijke en heldhaftige strijd van de onderdrukte 

tegen de onderdrukker, van de rechteloze tegen de tiran. Ook in 

Suriname is het verzet uitgebroken sedert de kolonialisten bier 

hun intrede deden; Indianen en Marrons en Kontraktslaven hebben 

principieel en konsekwent gestreden tegen de koloniale overheerser 

totdat uiteindelijk de onafhankelijkheid van dit land en dit volk 

een felt mocht worden op 25 november 1975. Een eenmaal verworven 

Vrijheid zal nimmer ontvreemd mogen worden, noch door vreemde buiten-

landse mogendheden noch door eigen machten en krachten. Het is zelfs 

een Natuurwet dat er altijd verzet zal optreden waar eenmaal verwor-

ven en democratiese rechten te niet worden gedaan door wie dan ook. 

Tijdelijke schendingen komen voor doch wanneer zulks een permanent 

karakter dreigt te krijgen en het Volk in rechteloosheid wordt ge-

dompeld dan wordt uit de maatschappij en mogelijk uit de Natuur het 

verzet geboren. De hoofdverworvenheid op 25 november 1975 was de 

Democratische Rechtsstaat, waarin elle rechten en plichten, elle 

zekerheden en verboden van de burgers waren vastgelegd in de voor 

alien geldende Grondwet. 

Democratie op zich is geen nieuwe creatie in deze eeuw van enkele 

leiders maar zij is het resultaat van sociaal-historiese evolutie 

van de Rechtsvorm van een Staat; in velerlei vormen en varianten 

komt zij voor in de wereld. 

Anno 1975 werd in Suriname de Democratie, die trouwens reeds eerder 

bestond, aanvaard als de grondslag van ons Rechtssysteem; uit de 

recente geschiedenis is ons alien bekend hoe deze vorm van parlemen-

taire Democratie heeft gefunctioneerd, waarbij wij een misverstand 

uit de wereld willen helpen dat niet de systemen an sich onjuist 

zijn geweest, doch de mensen, de politici die er inhoud aan moesten 

geven en de systemen tot leven Moesten brengen en onderhouden; 

indien de Democratie door welke reden dan ook niet functioneert dan 

moeten correcties aangebracht worden, maar voor het voort bestaan 

van de Natie moet het Democraties Instituut heilig gehouden worden, 



omdat de Democratie die politieke methode bij uitstek is waarbij 

het volk, en niet enkele machthebbers, periodiek haar vertegen-

woordigers mag aanwijzen die zij met Macht en Gezag bekleden om het 

land te besturen. 

De Democratie kan inhoudelijk wel verschillen near de aard der 

mensen, dat wil nog niet zeggen dat 	systeem niet goed is; 

een correctie moet plaatsvinden do9r vervanging der ongeschikte 

bestuurders door het yolk; zulks is mogelijk als de navolgende 

Elementen worden gehandhaafd: 

1) vrije en geheime periodieke verkiezingen; 

2) het systeem der politieke partijen; 

3) discussie vrijheid; 

4) meerderheids beginsel; 

,15) respecteren van het individu en van de minderheid. 

Democratie betekent geen absolute Vrijheid; het veronderstelt 

het bestaan van Rechtsregels, voor iedereen in gelijke mate na 

te leven; zij geeft wel veel vrijheden,.behalve die om de democra-

tie omver te werpen. 

In de samenleving kunnen zich conflicten voordoen indien de ge-

dradsregels niet stipt worden nageleefd; er zijn echter speiregels 

in de vorm van dwingende wetten voor iedereen geldend om deze 

conflicten op te lossen; een samenleving kan niet bestaan door 

strijd van iedereen tegen iedereen; er is gezag nodig om de ge-

varen van anarchie te elimineren of te minimaliseren; overal in de 

maatschappij zelfs in de natuur, moet orde heersen, orde die is 

ivastgelegd in algemeen geldende wetten. 

De Staat heeft machtsmiddelen om de orde te handhaven; je vertrouwt 

erop dat ieder de wetten naleeft, hierover bestaat geen zeker-

heid, alleen maar vertrouwen; in feite draagt de burger de macht 

gedurende zekere tijd over aan de Staat en zij mag daarna het recht 

niet meer in eigen hand nemen; de uitoefening van macht wordt toe-

vertrouwd aan instituten en personen die namens de gemeenschap op-

treden en die door de gemeenschap alszodanig ERKEND worden; de rest 

van de gemeenschap wordt overgeleverd aan de genade van de eigen 

functionarissen en er is geen garantie mogelijk dat de machtsmid-

delen die bedoeld zijn de staat te beschermen niet tegen de staat, 

danwel de mensen misbruikt zullen worden. Indien de instituten 

die hierveor zorg dragen van democratie afkomstig zijn is een op-

timale controle nodig; alien zullen goed- of afkeuren wat alien 

raakt; in dit soort systomen zit een maximale waarborg van ge-

rechtigheid; macht en gezag moeten controleerbare sociale insti- 



tuten zijn. 

Het geheim van macht schuilt in het element van erkenning en accep-

tatie; macht verwerven door zich rec ht te verwerven betekent goed-

keuring vragen aan de gever (=yolk) en aanvaarding van de Macht-

hebber. Het geeft legitimiteit aan de machthebber en de gezagsdra-

ger; in ons bewustzijn dient zulks te geschieden via een worm van 

Volksuitspraak en alleen het Volk heeft te bepalen wie zal omkleed 

worden met macht en gezag. 

In de ontwikkeling van de maatschappij geschiedde het op 25februari 

1980 dat er een staatsgreep plaats vond; strafrechterlijk een mis-

drijf jegens de staat, doch uit onze herinnering en ervaring weten 

wij wat de inhoud was van de machtsuitoefening van de toenmalige 

Regering; de objectieve en subjectieve vreugde bij het volk was 

)waarneembaar, vooral toen de machthebbers mededeelden geen politieke 

aspiraties te hebben en voornemens waren een integer burgerlijk be-

stuur te installeren met de opdracht een goed bestuur uit te oefenen 

en algemene verkiezingen uit te schrijven in 1982. 

Naarmate de tijd verstreek is de ware becroeling gebleken van de 

machthebbers: continueren van macht, het bepalen van een beleid, 

waarvoor nooit en op generlei wijze goedkeuring van het Volk is ge-
e 

vraagd en het uitschakelen van integere en oprechte landgenoten 

die werden bestempeld als contra-revolutionair, destabilisator, 

etc. Tot heden weten wij als volk niet waar wij aan toe zijn en wij 

menen dat dat ons eerste Grondrecht is: dat wij zelf onze politieke 

koers en bestuursvorm wensen te bepalen en tevens aan te wijzen 

die landgenoten die wij wensen te belasten met het Bestuur. 

Het tegendeel zien we gebeuren en de trend gaat voort, de politieke 

bestuursvorm ontwikkelt zich naar een autocratisch eventueel dicta-

toriaal model; de voorbijgegane en de recente geschiedenis leert 

ons dat geen enkele samenleving kan voort bestaan als het conflict 

er in aanwezig blijft; het .conflict is pas beeindigd als de rechten 

van het Volk zijn hersteld. Wij moeten waakzaam zijn tegen terug-

keer naar dictatoriale systemen waarbij ontaarding naar het facisme 

mogelijk is. 

Met afschuw denken wij terug naar de Tweede wereldoorlog waarbij 

door haat gedreven miljoenen mensen zijn vermoord door het heersen-

de maatschappelijk systeem; let wel: niet gesneuveld in een strijd, 

doch moedwillig, bewust en wetenschappelijk vermoord. 

Wanneer wij dit zo stellen dan denken wij aan de toegepaste marte-

lingen om verkiaringen en bekentenissen los te krijgen; we denken 

aan het fysiek on psychies geweld dat wordt toegepast jegens de be- 



volking, alles in strijd met de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens, een Verklaring die ook door ons land zou 

moeten worden nageleefd; Artikel 5 van deze Verklaring luidt:"Nie-

mend zal worden onderworpen aan marteling of aan wrede onmenselijke 

of vernederende behandeling of straf"; deze verklaring is plechtig 

doch de naleving 4S niet correct, maar inhumaan en tegen elle 

menselijke mora•al en ethiek; in veal landen wordt er systematisch 

gemarteld; er zijn systemen en instituten die wetenschappelijk 

martelen; zulks is niet alleen een binnenlandse aangelegenheid 

van een land maar een internationaal misdrijf tegen de Mensheid; 

zie daar de mensheid na 20 eeuwen van Beschaving, met als hoogte-

punten oorlogen, geweld en martelingen. We willen niet, dat de tot 

nu toe gepleegde handelingen in de samenleving blijvend geinstitu-

tionaliseerd worden, we willen het beschouwen als excessen waaruit 

positieve correcties dienen pleats te vinden; het mag geen staats 

activiteit worden dat er gemarteld wordt in dit Land; de Staat 

moet de geweldsmiddelen waarover zij beschikt aanwenden om het 

Volk te beschermen en dit mag nooit tegen het Volk gebruikt worden. 

Geweld van de staat roept tegen geweld op bij de burgerij en als 

er geen rationele conflictoplossing komt dan zal de spiraal van 

geweld uiteindelijk leiden tot ontbinding van de staat; zij die 

geweld aanwenden ter zelfhandhaving moeten beseffen dat indien het 

getij keert het geweld zich ook tegen hen zal keren; we kunnen 

spreken van behoudend en bevrijdend geweld; geen enkele vorm recht-

vaardigt de ander; in een samenleving die zodanig is omgeven door 

een atmosfeer van geweld moet men zich niet verwonderen als de 

verruwing van tijd tot tijd onder storm en bliksem tot uitbarsting 

komt. Geweld is een primitieve methode om macht over mensen te 

verkrijgen en te behouden; het tegen geweld uit de samenleving doet 

deze ontwrichten waardoor de bestaanszekerheid van ons alien in ge-

vaar komt; het enige antwoord op het geweer van de onderdrukker is 

het geweer van de onderdrukte, en zo zijn we beland in die vicieuze 

cirkel van geweld; elk geweld zal zich willen rechtvaardigen doch 

wij als mensen moeten elke vorm veroordelen en wegbannen uit de 

samenleving. 

Wij hebben geen bezwaar tegen Welke ideologie omdat wij ons ervan 

bewust zijn dat dat systeem zal overheersen dat is vastgelegd in 

het bewustzijn van het volk; een ideologie is een samenhangend ge-

heel van voorstellingen en beginselen met behulp waarvan een per-

soon of een groepering zijn positie en zijn beleid bepaalt en recht-

vaardigt, d.w.z. een ideologie is in elk gavel een systeem van ele- 



menten, waartoe zeker behoren normen of beginselen; het is de semen-

hang die elementen tot ideologie maakt; een aantal losse regels 

en toevallige opvattingen leveren nog geen iedologie of ideologies 

of samenhangend denken; een ideologie is een onmisbaar hulpmiddel 

voor welk beleid dan ook; een politiek kan berusten op een zwakke 

of een sterke ideologie, maar zij is nimmer zonder enige ideologie. 

De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, sedert 1980 en 

de wijze waarop macht en kracht zijn gehanteerd om gezag of te 

dwingen en te handhaven zijn verontrustend; de meeste ongerustheid 

ontstaat door de navolgende feiten: de wijze waarop en de redenen 

waarom twee Presidenten van de Republiek zijn afgezet en de aanhou-

ding van burgers in opdracht van de militaire macht nadat deze 

burgers door de Rechter waren vrijgelaten, althans voorlopig in 

)vrijheid gesteld. 

Na een rechteloze situatie gedurende twee jaren, waarbij de macht 

op dubieuze wijze werd gehanteerd is omstreeks eind maart 1982 een 

Overgangsgrondwet van kracht geworden, mogelijk geinspireerd door 

de Beweging van 11-12 maart 1982. In deze Overgangsgrondwet zijn 

bepalingen opgenomen, o.a. de Noodtoestandsregel, die in feite deze 

grondwet van generlei waarde verklaren, objectief en subjectief 

was er dan ook geen vreugde bij het Volk na de afkondiging, en 

zoals later bleek is ook de autoriteit eft de onafhankelijkheid van 

de tot dan ontziene Rechterlijke Macht aangetast en gebracht bin-

nen de invloedssfeer van Macht en Kracht. 

In feite is de situatie politiek, sociaal, economies en psycholo-

gies dusdanig onzeker en verslechterd dat Suriname zich thans be-

weegt op een doodlopende weg; wij hebben thans de zuivere vorm van 

machtsdictatuur, alle mooie woorden en verklaringen en beloften 

ten spijt, wij zijn immers al beland in de situatie waarbij een 

machthebber wetten of decreten naar willekeur maakt en/of weer 

intrekt, in de situatie waarbij een machthebber zonder een openbaar 

verhoor en een gelegenheid om zich te verdedigen haar onderdanen 

opsluit, in een situatie waarbij de rechtshandelingen plaatsvinden 

onder de intimiderende schaduw van de militaire macht; laat men 

niet spreken van een rechtstoestand3 het is de zuivere rechteloos-

held, het is terreur met de "wet" in de hand; is het dan nog te 

verwonderen dat het volk zich apaties opstelt tegen de leiders? 

Artikel I van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: 

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten gebo-

ren; zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich je-

gens elkaar in een geest van broederschap to gedragen. Jezus 

Cl- ristus zei reeds :"Gij Zijt alien bfoeders"; en inderdaad zullnn 



wij als broeders moeten voortleven, als broeders in gelijkheid en 

als broeders in vrijheid. 

Vrijheid is een concreet begrip, bijvoorbeeld een vrijheid om te 

zeggen, om te denken, om te vergaderen, om te staken, om te kiezen, 

om te stemmen, om ons lot als Volk te bepalen; al deze vrijheden 

zijn ons thans ontnomen; vrijheid is niet de gunst van een heerser 

aan het Volk, maar vrijheid is hetleerste grondrecht van een Volk; 

ind-ien krachten en machten de vrijheid benemen dan zal de geest 

rijpen en tot handeling leiden om de barrieres weg te nemer; de 

onderdrukte mens zal zich gaan willen bevrijden van de onderdrukken-

de structuren. Elk overheerst yolk wenst de vrijheid en verwacht 

die dag; van de ,kolonialiteit verwacht je onderdrukking omdat er 

geen gemeenschappelijke belangen zijn; de kolonialiteit is per de- 
_ 

een volksvijand, doch van je eigen broeders verwacht je 

geen onderdrukking en als het gebeurt kan je het niet en mag je het 

niet accepteren, vooral niet na een eeuwen lenge koloniale periode 

van onderdrukking, strijd ertegen en overwinning erop; toestanden 

en misstanden die histories reeds zijn overwonnen mogen niet weder- , 

keren. 

De roep naar vrijheid klinkt in elle harten en geesten van elle 

'Surinamers, van de Atlantische Oceaan tot aan de Toemoek Hoemak, 

van de Corantijn tot aan de Marowijne, over de bergen en de bossen, 

over de meren en de moerassen, over de zwampen en in de dalen, 

overal is de roep naar vrijheid en democratie hoorbaar, het yolk 

moet zijn eigen toekomst kunnen bepalen, maar het krijgt niet de 

c*.',1egenheid daartoe. 

Een volk in onderdrukking is waarlijk geen vrij yolk, en vrijheid 

wordt niet verzocht, er wordt voor gevochten; histories gezien 

heeft het yolk de vrijheid reeds strijdend veroverd, doch deze is 

haar weer ontnomen en zij wordt gewelddadig onthouden aan het yolk; 

uit de eigen geschiedenis weten wij wat kolonialisme en onderdruk-

.cing heeft betekend in sociaal, economies, politiek, cultureel en 

psychologies opzicht. Histories zijn het kolonialisme en de kolo-

iialisten reeds verslagen, en we gaan thans geen onderdrukking 

gulden van eigen broeders. Aspirant leiders houden mooie toespraken 

loch de praktijk van het politiek handelen is daaraan tegen gesteld; 

e eigen gemaakte wetten of decreten worden naar willekeur geschon-

len, naar gelang het eigen belang;tot heden is ons niet duidelijk 

7aar de fundamentele fouten zijn in onze Onafhankelijkheidsgrondwet. 



Overheersing en geweld zijn aan elkaar gerelateerd of complementair 

afhankelijk van tijd, plaats, omstandigheid; het gedrag van het ge-

weld kan gematigd of openlijk zijn, maar zijn gebruik kan nimmer 

verdwijnen zolang de dwang bestaat; de dag waarop de dwang ophoudt 

to bestaan zal ook het politiek geweld ophouden te bestaan. Er is 

geen overheerst yolk dat niet de vrijheid wenst, er is geen over-

heerst volk dat'niet hoopt op de dag van de bevrijding, indien wij 

de wens naar vrijheid verkondigen dan verkondigen wij de algemene 

wens; de drang naar vrijheid is de eerste voorwaarde geweest het 

kolonialisme te vernietigen; de politieke onafhankelijkheid is een 

histories succes geweest van de strijders; de politieke onafhanke-

lijkheid is zelfs een belangrijke voorwaarde voor het goed functio-

neren van de nationale machten, voor elk land en yolk ter wereld 

in iedere tijd toepasselijk. Geen yolk kan groot worden zonder 

totale onafhankelijkheid; geen land kan stork en groot worden in-

dien haar volk niet vrij is; geen enkele kolonie kon grootheid.be-

reiken, daarom wenst elk overheerst en onderdrukt yolk de onafhan-

kelijkheid en de vrijheid; een yolk dat niet vrij mag zijn, dat 

onderdrukt wordt, permanent of tijdelijk, dat zelfs niet mag bepalen 

hoe haar politiekbestuur en nationale economie ingericht mogen wor-

den verkeert in permanente onrust, en het zal pogingen doen zich 

te bevrijden van de onderdrukker, voorheen kolonialisten, thans 

aigen broeders. Het is dwaas om te geloven dat men een onderdrukker 

Lief heeft of dat men hem accepteert als leider; hoe schijnbaar 

v.7ak en berustend het yolk ook moge zijn of gelijken, de verdwijning 

van de overheersing zal altijd als bevrijding gevoeld worden; de 

vuloruitgang vereist een vrij Vaderland; de verbetering van de sociale 

t...oestand volgt slechts uit volledige deelname aan het politiek leven 

door iedereen en dat kan alleen in een vrije en democratiese maat-

,3chappij. 

Indien de vrijheid ons vandaag uit de hemel ten deel zou vallen 

tAls geschenk van een engel, dan zouden wij haar in dank aannemen; 

vrijheid nu is het mooiste ideaal dat we kunnen wensen;de leider 

Surendra Bannerjee zegt dat de vrijheid is: "een jaloerse godin, 

die de meest stipte aanbidding verlangt en van haar aanbidders vlijtiy 

en onafgebroken devotie eist"; de wereldleider Gandhi vertolkt onze 

jevoelens het best wanneer hij stelt: "ik ken het pad, het is recht 

en smal, het is als de rand van een afgrond, ik vind het heerlijk 

om crop te lopen, het is het pad dat leidt naar de vrijheid. 

wij zijn geboren als burgers van een vrij land en wij meneh dat hoe 

zwak dan ook onze stem moge zijn, wij.haar zullon moeten laten hOren, 



daartoe hebben wij het recht en de plicht. 

De klassieke fout van alle dictatoriale systemen is het idee dat 

de machthebbers denken superieur en onfeilbaar te zijn; niemand 

is gebonden tot een samenwerking die tot zijn eigen ondergang of 

slavernij leidt; we moeten tevreden zijn om te sterven indien 

wij niet als vrije mannen en vrouwen en kinderen kunnen leven; de 

valse glans van beloften is dof geworden; zichzelf handhaven door 
1 

middel van geweld is tijdelijk en vergankelijk; alleen datgene dat 

is verankerd in het bewustzijn en'de overtuiging van het yolk heeft 

een permanent karakter. 

De geschiedenis zou geen rebellen en revoluties, ze zou geen strijd 

om hervormingen en onafhankelijkheid kennen, als iedereen zich al-

tijd en alleen maar onderworpen had aan bestaande machten; zij die 

vreedzaam revoluties onmogelijk maken, maken gewelddadige revolu-

)ties onvermijdelijk, de Staat die niet langer in staat is haar. on-

derdanen te leiden en te beschermen is niet langer Staat, zij ver-

keert in staat van ontbinding en dreigt uiteen te vallen in samen-

stellende delen; het ontstane gevoel van, collectieve onveiligheid 

moet iedereen verontrusten en uit dit gevoel ontstaat de handeling 

die moet leiden tot herstel van de vrijheid en eenheid van de Staat. 

Wij aijn geboren als burger van een vrij en bevrijd land en wij ma-

ken deel uit van het Surinaams Volk en de Surinaamse Natie; wij 

zijn hier geweest sedert de aanvang en wij zullen er zijn tot aan 

het einde der dagen; wij zijn een integraal deel van ons Volk en 

wij zijn er niet van te scheiden. 

Wij worden beschuldigd van feiten die in deze rechtshandelingen die 

}subjectief liggen ons tot slachtoffer c.q. tot verdachte macht, maar 

die in objectieve machtsverhoudingen ons zouden verheffen tot een 

hoger plan; wij worden ervan beschuldigd het gezag, dan wel wettig 

gezag te hebben iaillen omverwerpen; wij vragen ons in gemoede af: 

welk gezag, van wie en door wie gegeven; wij worden ervan beschul-

digd de openbare orde te hebben verstoord, en wij vragen ons af van 

wie de openbare orde is. 

Het Surinaams Volk heeft ons nooit aangeklaagd en het zal het ook 

niet doen omdat zij onze bevrijdingsstrijd enthousiast heeft ont-

vangen. 

De Surinaamse lucht is bezwangerd met het aeweeklaag van de onzeker-

heid en rechteloosheid; het is vervuld van het verlangen zich van 

die ellende te bevrijden; zelfs de natuur waarin de normale orde 

der dingen heerst verzet zich tegen dictatuur; onze beweaing hebben 

we niet te danken aan onze slinksheid of dapperheid of moedigheid; 



--10-- 

de bevrijdingsbeweging is een gevolg van de politieke situatie waari:  

het volk verkeert en onze invloed staat in verband met die situatie. 

In de periode februari en maart 1982, en ook daarvoor,is ons volk 

bij herhaling gedompeld geweest in toestanden van onzekerheid en 

rechteloosheid; zelfs de overgangsgrondwet heeft niet die zekerheid 

gebracht die verwacht werd; door de Noodtoestanden en allerlei ad 

hoc decreten hebben de machthebbers de volledige vrijheid van hande-

len naar willekeur; er zijn in waarheid geen rechten; iedere her-

stelpoging van de democratie wordt gezien als in strijd tegen het 

wettig gezag en als verstoring van de openbare orde; alsof Wij als 

volk geen rechten hebben en ook niet meer mogen hebben;met of zonder 

rechten, elk wezen, elke mens, elk volk komt tenslotte in opstand, 

zet zijn machten en krachten in beweging indien het van zijn grond-

rechten en vrijheden wordt beroofd en er geen uitzicht is op her-

stel ervan. Het volk heeft principieel en histories rechten en dit 

is geen gunst van "leiders". De hele wereldgeschiedenis is een ge-

schiedenis van volkeren die zich in beweging zett...-en om uit de een 

of andere wurggreep te komen; een volk kan een situatie tijdelijk 

aanvaarden omdat het er toe gedwongen wordt, het heeft geen andere 

keus, d.w.z. gedwongen, niet vrijwillig, niet krachtens voile over-

tuiging en overeenstemming. 

Het Surinaams volk dat schijnbaar sliep is wakker geworden, en het 

verkeerde in angst wat zou gebeuren; telkens heeft het een of andere 

aanval te verduren gehad, telkens is het neergeslagen, maar ook 

telkens is het opgestaan en met geheven hand en gebalde vuist zal 

het blijven beuken op onrecht net als de onwrikbare Toemak Hoemak 

die alle stormen van het Vaderland heeft doorstaan,.zich ferm heeft 

opgericht en een wakend oog werpt op de natie. 

In onze bevrijdings%rijd hebben wij niet 4e opzet te doden en dat 

zal ook nooit de opzet kunnen zijn van een bevrijdingsbeweging; wij 

hadden immers gedurende de kritieke periode alle wapenen waarmee 

wij konden vernietigen. Wij zijn geen ophitsers of opruiers of op-

standelingen of rebellen of reactionairen; het zou gemakkelijk kun-

nen zijn ons op te sluiten indien zulks wel zo was, en dan was de 

maatschappelijke orde gewaarborgd; maar wij zijn een deel van de 

geest van het Volk. "man totet den Geist nicht". 

Verzet is geen maaksel van opruiers etc., maar het wordt geboren 

uit de onderdrukking van het Volk; een eventuele veroordeling zal 

geen halt toeroepen aan onze beweging omdat zij voortkomt uit de 

maatschappelijke verhoudingen; zo een beweging groeit voort ook al 

zou men haar beroven van haar leiders en propagandisten: zij groeit 

voort en er is geen twijfel aan verbonden.of zij zal haar ideaal: 



"de Bevrijding van het Surinaams Volk en herstel van de Democratie 

bereiken".; het Volk zal voort gaan met haar strijd tot er eenmaal 

een einde zal komen, eenmaal wie weet wanneer en hoe. 

Wie is de oorzaak van de ellende en wie staan voor U terecht?; maar 

wij aanvaarden ons lot dat nu eenmaal het lot is van een strijder 

van het Vaderland; het conflict zal dan pas beeindigd zijn als de 

rechten van het Volk zullen zijn hersteld; onze aandeel is stimu-

lerend, doch wij dragen de overtuiging dat de strijd voortgaat. 

"Wat helpen ons gebeden, voor de Vrijheid dient gestreden". 

De onderdrukker die gewelddadige methoden gebruikt en handhaaft 

schendt zelf elle wetten; de vrijheid van een Volk wordt afgedwongen 

door een georganiseerd streven; het is naief om dit niet te onder-

kennen en wapens zijn hierbij ondergeschikt. 

Wij worden ervan beschuldigd met wapens ons doel te willen bereiken, 

ilsof er geen andere wapens zijn die nog machtiger en krachtiger 

zijn dan deze, machtiger dan elle granaten en bommen en miljoenen 

soldaten tegelijk en dat is het geestelijk wapen, het is het bewust-

zijn van de massa; het eenmaal ontwaakte en aan elkaar gesmede be-

wustzijn is nog machtiger dan alle wapenen tezamen en eeuwig onver-

slaanbaar; alsof wij niet weten dat de geest van het Volk almachtig 

gemaAkt kan worden door haar bewustzijn te wekken; wij organiseren 

de geest van de massa en zij doet het werk verder. Wie kan een 

Volk ketenen als zijn geest niet ge-ketend 	wil worden. 

De beroemde Ierse strijder Mac Swincy schrijft in zijn "Principes 

de la Liberte": "Want een gewapende man kan een menigte mensen 

weerstaan, een enkel leger kan legioenen overwinnen, -.maar elle 

)egers van elle staten op aarde hebben tezamen niet de macht een 

enkele ziel te doen bukken, die vastbesloten i5 to strijder voor 

het recht": de ziel, ja de ZIEL die alsvolgt wordt bezongen door 

de Oosterse Wijsheid in de Bhagvad Gita: 

"Ik zeg U, wapens taken het leven niet, 

Vuur brandt het niet, geen water overstroomt het, 

Noch schroeit het hete wind, ondoordringbaar, 

onaangetast, onbetreedbaar en vrij, 

Onsterfelijk, overal, standvastig, vast, 

Onzichtbaar, onuitsprekelijk,-door geen woord 

Noch door gedacht)  omvat, steeds gans zichzelf 

Zo wordt de Ziel genoemd" 

Met de Democratie en de Vrijheid zal ons Volk weer een ZIEL hebben; 

wij zullen de toekomst zien als de komende dageraad en niet langer. 

als een uitzichtloze donkere nacht. 



Druk het Volk niet al te zeer in ellende, breng het Volk niet in 

vertwijfeling, bespot het streven van het Volk niet, want de re-

volutie is geen mensenmaaksel, het is niet het maaksel van semen-

zweerders, revolutie is het product van de samenleving die bijna 

verstikt wordt door de ellende; wij zijn vrijheidsstrijders en geen 

rebellen; de schepper van de vrijheidsstrijders zijn zij die van-

daag revolutie prediken; SURINAME ZAL VRIJ WORDEN. ELK VOLK WEET 

ZICH ALTIJD TE BEVRIJDEN VAN ZIJN KETENEN. 

Wij zijnrnperialisten of handlangers van het buitenlands kapitaal, 

dat trouwens ons land in leven houdt; wij zijn Surinamers fdie recht 

hebben op deze Natie; wij hebben gezamenlijk een historiese taak 

te vervullen en dat is dit LAND en dit Volk te bevrijden van zijn 

ketenen opdat voor altijd de onderdrukking en dictatuur vernietigd 

moge worden. 

spanning groeit, geen ventiel opent zich; hoe lang nog zal de 

verhitte ketel in staat zijn de druk te weerstaan;.eens moet de dag 

komen waarop de stoomdruk de ketel met geweldige kracht tot explosiE 

brengt. 

Alle verbeteringen kunnen slechts bereikt worden door gemeenschappe-

lijke inspanning van ons ellen; dit is eenvoudig en de waarheid. 

Wij eijn ons er niet van bewust ons schuldig te hebben gemaakt aan 

het ten laste gelegde; het enige dat on verweten kan worden is 

dat wij de Democratiese Rechtsstaat wensten te herstellen met daden 

die geen vernietigend oogmerk hadden; dit is geen rechtsvraagstuk 

op te lossen in deze zaal buiten het Volk om; maar dit is een machts. 

en politick vraagstuk op te lossen door uitspraak van het VOLK: 

)j staan bier niet terecht als persoon; onze gedachte, dat een 

deel is van de Volksgedachte staat hier voor U terecht en laat dat 

Volk hierover zich uitspreken en een oordeel vormen; dit is een 

principiele zaak voor het Volk en de Natie; het zou een politieke 

en historiese dwaling zijn te menen dit probleem bier op te lossen 

terwijl de maatschappij wacht wat er .gebeuren zal. 

De strijd is opgelaaid in de Memre Boekoe Kazerne en toch zal in 

de MBK de vrede moeten beginnen: ik zie soldaten werken aan de op-

bouw van het land en niet het geweer trekken voor de massa. 

Wij wachten op Uw uitspraak die ongetwijfeld rekening zal houden 

met hetgeen wij hier naar voren hebben gebracht. Wij voelen ons niet 

schuldig; wij voeren geen verlichtende omstandigheden aan, wij heb-

ben bewezen en verklaard dat wij niet schuldig zijn, dat het on-

waarschijnlijk is, dat wij ons epzettelijk hebben schuldig gemaakt 

aan het ons ten laste gelegde; wij verwachten en honen derhalve 

dat Uw uitspraak zal zijn: VRIJSPRAAKen .dat U gebruik makend van 



Uw bevoegdheid in deze Recht zal scheppen door deze Nationale 

kwestie die het hele Volk regardeert politiek te laten oplossen; 

de geschiedenis vraagt erom. 

Moge het zo zijn; maar, indien Gij ons toch schuldig zult bevin-

den, indien Gij meent ons toch te moeten veroordelen, indien wij 

toch cnze lijdensweg zullen moeten .voortzetten in afzondering, fy-

siek doch niet psychies, het zij zo; moge de beweging daardoor nieuw 

leiders en nieuwe krachten krijgen; moge Suriname ons lot dat wij 

als offer bieden aanvaarden als mooie welriekende bloemen en ge-

bruiken om haar prachtige tuin te versieren. Onze ziel is stand-

vastig; zij heeft als voedingsbron de Kosmiese Gerechtigheid, onze 

ziel zegt ons dat al hetgeen wij gedaan hebben en anderen na ons 

zullen doen onze plicht was en hun plicht zal zijn. 

De grote Indiase leider Bal Gangadhar Tilak sprak eens voor de 

rechtbank alsvolgt: "Het ]can de Wil zijn der Voorzienigheid dat de 

Zaak die ik voorsta beter gediend is met mijn lijden dan met mijn 

vrijheid". Deze woorden van Tilak maken wij tot de onze. 

De geschiedenis en de groei van de Mensheid zou geen hervormers 

mogen hebben als het een absoluut verbod zou zijn de bestaande wet-

ten en of decreten te schenden; dat is pas reactionair; wij zijn 

geen 'rebellen of opruiers die wanorde en anarchie wensen; integen-

deel wensen wij orde en deugdelijk bestu,ur. 

Geen driehonderd jaar, geen duizend jaar, geen eeuwen kunnen het 

recht van het Surinaams Volk vernietigen; om dit recht te herkrijgen 

zijn wij bereid alle moeilijkheid en bitterheid, die dit land voor 

het verwerven ervan moet ondergaan mede te dragen. 

Want elk offer heeft zijn waarde, "no sacrifice is wasted" aldus 

Sir Oliver Lodge; door de offers van nu wordt het schijnsel van de 

toekomst helderder, schitterender, prachtiger dan de grootheid in 

het verleden; het nieuwe licht der toekomst dat voor ons grootheid 

betekent wenkt ons,het wordt steeds sterker en zwelt naar ons toe 

vanuit Gods horizon. 

Nogmaals wij staan niet voor U terecht als personen of als rebellen 

of als anarchisten, wij staan hier terecht als delen van ons kreu-

nend Volk, als zonen van Moeder Suriname die Haar trouw zijn tot 

in en na de Dood; onze stem die wij hier laten horen, blijft niet 

slechts binnen deze muren, onze stem wordt gehoord door het hele 

Volk, waaraan wij ons gegeven hebben. 

Uw oordeel over ons streven is een oordeel over het streven van 

het Surinaams Volk naar de toekomst; een vrijspraak zal het' Volk 

verh,eugen en een veroordeling zal het bedrceven. 



wij bieden U dit alias can to overweging en met die vJin het Volk 

onze harten en geesten aaneengesmeed, in clocmood trouw 7.werend 
het 

en geknield voor ons geliefd Suriname en mot geloof dat het 

Surinaams Volk en de Surinaamse Natie zullen voortschriFien near 

bevrijding near groei en near bloei, walk lot ons den ook ten deal 

moge vallen, wij zijn kiaar om Uw oordeel aan to Koren. 

Ik wil besluiten met een citaat van Kahlil Gibran uit "De Stem 

van de Meester" : "Ik kwam om een woord to zeggen en ik heb dat nu 

gedaan; ik kwam ore to leven in de glorio dor Liefde on het Licht 

der Schoonheid, die de weerspiegelingen zijn van God. 1k ,Ipen hier, 

levend, en ik kan niet verbannen worden uit het domain dos levens, 

want door mijn levend woord zal ik leven 'in de dood. 

Ik kwam hier om voor alien met alien to zijn, en wet ik heden in 

mijn eenzaamheid doe zal morgen weerkaatst wordon door de menigte. 

at ik heden zeg met eon hart zal Morgan gozegdwordon door duizon( 

harten". 

- het tijdelijk en vergankelijk oordeel laten wij over aan U; 

- het histories oordeel laten wij over ace do Geschiedenis; 

- het eindoordeel laten we over aan GOD. 

S.S.Rembocus 
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Omstreeks januari 1979 ontstond er grote beroering onder de militairen van 

Surinaamse Ktijgsmacht. 

De oorsprong van deze beroering ligt in het vanaf 1975 gevoerde beleid eigen-

lijk een wanbeleid t.a.v. het leger. 

De eerste uiting van de grote ontevredenheid vond plaats begin januari 1979 

toen de onderofficieren verenigd in de Bond van O.O. de straat optrokken en 

voor het Parlementsgebouw een sit-down aktie hielden. 

Hun eisen waren o.a. : 

- een betere detacheringsregeling, waardoor hun gezinsleven minder in het 

gedrang kwam; 

- erkenning van hun bond door de Regering en de legerleiding; 

- nakomen van de beloften t.a.v. het beroepsworden van personeel dat vrijwil-

lig nadiende; 

een verbetering van de intermenselijk relatie inhet-leger; 

- een verantwoord defensie beleid, aangezien het ministerie van defensie 

stiefmoederlijk werd behandeld door de regering; 

- te niet doening van de aan vakbondsfunktionarissen en vakbondsaktiViteiten 

opgelegde straf. 

De hierboven genoemde ontevredenheid, was aanleiding voor een groep jonge 

officieren an zich over de problemen te buigen en te zoeken naar een vreed-

zame oplossing in belang van leger, land en volk. Deze pogingen werden ech-

ter door de legerleiding en andere officieren abrupt verboden. Zij verboden 

de jongere officieren zelf an over de problemen in het leger te praten. 

Aan deze gespannen situatie kwam een einde door ingrijpen van de minister-

president die een commissie van onderzoek beloofde die een rapport zou sa-

menstellen over de problemen in het leger. Tevens werden de aan de vakbonds-

funktionarissen opgelegde straffen te niet gedaan. 

De 14.-P hield tevens een toespraak voor de officieren waarin hij hen waarschuw-

de n.a.v. een brief die getekend was door alle officieren en gericht aan de 

bevelhebber waarin stond dat de officieren hun bevelhebber steunden bij het 

zoeken naar een oplossing voor de problemen. Hij zag deze brief als een indi-

rekte bedreiging gericht aan het adres van de regering. 
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De Commissie van Onderzoek o.l.v. rechter Abendanon startte zoals beloofd al 

omstreeks medio februari met het onderzoek. Er werden verscheidene militairen 

uit alle lagen van het leger gehoord en een ieder hoopte dat de analyse van 

de problematiek de regering zou streven naar een rechtvaardige oplossing van 

de problemen. 

Het rapport Abendanon werd omstreeks mei ingediend bij de Regering. Het rap-

port werd eater nimmer gepubliceerd of besproken omdat het indirekt een af-

keuring van het defensiebeleid inhield. Zelfs de Bevelhebber van de SKM mocht 

geen inzage in hebben. 

Intussen stapelden de problemen zich op en de jonge officieren drongen er bij 

de legerleiding op aan am die problemen die binnen het leger konden worden op-

gelost aan to pakken, b.v. verbetering lascs=limimMeminic__±:egeling.' 

cariere gang, verbetering intermenselijke relaties, aktief inzetten bij de op= 
bouw van het land. 

Zij vonden bij de legerleiding geen gehoor. Begin december ontwierp Hoofd Sid i 

een promotieregeling voor officieren waarin aan bepaalde officieren grote voor-

delen werden toegekend. Er ontstond grote wrijving bij de officieren en alle 

opgeleide officieren KMA/OCOSaverzetten zich heftig hiertegen hetgeen aanlei-

ding gaf tot uitstel van de promotie regeling. 

Januari 1980, wederom een uitbarsting van de latente ontevredenheid bij de Om: 

en 	verenigd in de bond van militaire kader.Kern probleem vormde dit keer 

het feit dat + 50 man (soldaten KFL 	en Oon) nog steeds geen beroeps militair 

waren geworden ondanks vele rekesten hunnerzijds en beloften van de legerlei-

ding dat dit op kort termijn wel zou gebeuren. De aktie voerenden begonnen met 

stiptheidsakties en op 26 januari legden zij het werk volledig neer. Van 26 t/m 

30 januari hielden de aktievoerenden zich op in en nabij de oo mess 

Op 30 januari werd de aktievoerenden de toegang tot de- kazerne ontzegd. Dit ver-

bod negeerden zij en doorbraken de ourastering van kde kazerne die door de MP 

bewaakt werd. Later op die dag werden zij onder gewapende dreiging door de Or- 

e MP uitIdekazerne verdreven waarna zij zich begaven naar het na-

bijzijnde G.S. stadion alwaar zij + een week verbleven. 



Ook vandaar werden zij door de MP verdreven en dit keer begaven zij zich naar 

het ADD gebouw waar zij verbleven tot 25 februari. Deze plaats werd omgedoopt 

tot fort BOMIKA. 

Net verdrijven van de aktievoerenden uit de kazerne heeft veel ombehagen ge-

wekt bij de overige niet aktievoerenden en in de burgerij. Vanaf die dag (30 

januari) kregen zij vele adhesie en sympathie betuigingen en werden zij van 

allerhande levensmiddelen, dekens etc. voorzien door de burgerij die dat al-

les spontaan aanbood. Ook kregen zij van de linkse politieke beweging en de 

vakbeweging en de pers veel morele steun ook in de vorm van adviezen in het 

voeren van de (vakbonds) strijd. 

De steun die de aktievoerenden militairen kregen, gaf uiting aan de grote on-

tevredenheid die er in de maatschappij bestond over praktisch alle facetten 

van het politiek en maatschappelijk gebeuren. 

Er is in feite sprake varr:gezagsvacuum. 	Ook de geplande very,:  

kiezingen op 27 maart boden in feite geen perspektieven op verbetering. 



CORRUPT-1E ONDERZOEK 

Reeds lang voor 25 februari werd verteld en geschreven over de corruptieve 

praktijken van de Aaron regering. Deze verhalen culumdneerdeain een hele het-

zer -  tijdens de stakingsdagen van de Con. 

Dit vormde daarom erenlOmmiiiis0 soort van vrijbrief c.q. reden om na de machts-

overname oude politici te vervolgen en te liquideren. Zoals het tijdens de 

stakingsdagen gebeurde, zo was tpt ook hierbij het geval dat de Oon die geen 

flauw benul hebben hoe de machtsverhoudingen en/of lagen in de maatschappij, 

werden geassisteerd door wat genoemd mag worden politieke opportunisten, ge-

lukzoekers of kleurloze sleutel-posten. 

Zo werden her en der op basis van geruchten en flauwe vermoedens talloze men-

sen gearresteerd. Dit ging erg ruig en bruut toe, zonder een systeem. Gok hier 

waren er figuren die de kans schoon zagen om of een vijand, of een concurrent 

tijdelijk of geheel uit te schakelen. 

Bij dit onderzoek had de sergeant Hbrb de leiding geassisteerd door de heren 

Mungra en Lachman, beide uit het niets naar voren gesprongen, leken die niet 

weten hoe de zaken aan te pakken en goed te leiden.Weliswaar heeft men enkele 

mensen kunnen vinden bij wie inderdaad een vuiltje aan de lucht was. Mensen 

zoals ambtenaren, onderaannemers die politiek gelieerd waren aan de NPK rege-

ring. Nensen zoals de directeur van het ministerie van OW en V. twee onderaan-

nemers vane _zelfde ministerie de directeur van de Stichting Havenbeheer en 

enkele andere figuren die omstreeks de maanden juni/juli reeds door de gewone 

kantonrechter waren veroordeeld. 

Aangezien het onderzoeksteam 	Hbrb voor het over grote deel van de ar- 

restanten geen belastend materiaal kon verzamelen werd het onderzoek hem uit 

handen genomen op last van de NMR en werd overgedragen aan een ander team, 

bestaande uit deskundigen en leden van de MP en politie recherche. Dit gebeur-

de amstreeks de maand mei. Dit team werkte volgens de bestaande rechtsregels 

en normen en op hun advies werden praktisch elle arrestanten door de NMR in 

(voorlopige) vrijheid gesteldlook vele grote politieke bonzen. 

Toen men echter ontdekte dat it zodoende de inhoud van het stokpaardje (issue) 

corruptie bestrijding, te niet werd gedaan, werden de vrijgelatenen wederam op-

gepakt. Hun vrijlating zou zijn bewerkstelligd door zogenaamde antirevolutio-

naire krachten en dat droeg bij aan de rechtvaardiging van de in vergelijlsdng 

met 25 februari ongrondwettelijke, onrechtvaardige coup van 13 augustus. 



Vele gevangenen zitten nog vast omdat men vaak geen strafbare feiten appliMMP 

kon4mn vinden en voor zover die gevonden voiden, zijn zij van zo'n lichte 

aard dat de tijd in voorarrest vaak het neervoudige is van de maximum straf 

die zij zouden kunnen krijgen volgens het bestaande Wetboek van Strafrecht. 

vaak genoeg warden rapporten van afgeronde onderzoekingen teruggestuurd met 

de opdracht naar meer feiten te zoeken van desnocds 10 jaar geleden (volgens 

decreet B-1) waarvoor een minirnale straf van 2-3jaar geeist kan warden. 

Opvallend is wel het feit dat ondanks het onderzoek naar corruptieLde perio-

de van 1970-1980 bestaat)er slechts NPK mensen of mensen gelieerd aan die 

politieke coMbinatie het slachtoffer zijn geworden van de heksenjacht. 

Gesteld kan warden dat het corruptieonderzoek zeker geen succes is geworden. 

Dit is voornamelijk te wijten aan de totale ondeskundigheid van de onderzoe-

kers in eerste instantie, met als gevolg het te lang uitblijven van berech-

ting van personen die publiekelijk beschuldigd werden of verdacht werden 

gemaakt. 

Verder is er totaal geen sprake van objectiviteit, bij het onderzoek zelf 

of bij de te arresteren personen.Slechts figuren uit een bepaald politiek 

blok. Dit onderzoek is dan zeker oak niet van corruptie gevrijwaard gebleven. 

Voeg bij dit alles nog het rancuneuze optreden van de NMR sergeanten net hun 

pajong waaiers, dan is het voor de kenner alleszins duidelijk dat dit hele 

gebeuren bij de bevolking in het verkeerde keelgat schoot, en het sterk ont-

wikkeld charismatisch gevoel in opstand kwam. Hoop en elan van 25 februari 

bij de grate nessa werd oak hiermede kapot geslagen. 

DE SCCIAAL-ECONCMISCHE SITUATIE, 

is na 25 februari, in tegenstelling tot alle beloften en slogans slechter aan 

toe dan daarvoor. Een vooraanstaand zaken man, net bedrijven in een aantal 

belangrijke economische branches, deed de uitspraak in de neand juli dat de 

achteruitgang van het eerste halfjaar nog in geen anderhalfjaar in te halen 

zou kunnen zijn. De overheids uitgaven zijn minstens verdubbeld in vergelij-

king met 1979. Met name aan het leger zijn de uitgaven op een ongekende 

schrikbarende wijze oMhoog gegaan terwijl de tegenprestatie minstens even ni-

hil was als voorheen. 



Men denke hierbij aan de tientallen nieuwe voertuigen die aangekocht werden, 

sommige door de legerleiding met de nieuwste snufjes. De uitgaven van de NMR 

en haar Voiles Coamitees, de hoge premien voor NMR en legerleiding,de vele en 

te hoge bevorderingen van militairen, de vele dienst-(prive) telefoon aanslui-

tingen. 

Het partikulier initiatief wordt ernstig belemmerd door de enorm instabiele po-

litieke situatie die zich manifesteert in het bij regelmaat van de klok opstap-

pen van ministers die voornamelijk principieel weigeren mee te doen aan-en mede 

verantwoordelijkjletfte dragen voor de enorme geld verspilling ten genoegdoening 

van een stel oribekwame onderofficieren die pretenderen wel te weten hoe het met 

en die toevallig de macht in handen hebben. 

Bij het partikulier bedrijfsleven worden opengevallen plaatsen indieh niet strikt 

noodzakelijk en enigszins niet anders rrogelijk, niet opgevuld. 

De avondklok zorgt ook voor een ernstige stagnatie in de economische groei, in 

het bijzonder de Horeca sektor. 

Behalve de politieke instabiliteit is ook de rechts onzekerheid een belangrijke 

faktor die de motivering bij de bevolking zeker niet ontwikkelt en misschien 

zelfs terug drUkt. 

De regering heeft kortam, nog geen enkele daad kunnen stellen am de economie en 

de motivering een impuls te geven. Een uitspraak van de beer C. Daal, voorzitter 

van de Mbederbond."De verwachtingen die na 25 februari bij ons volk zijn gewekt, 

kunnen zelfs niet door de grootste slogans worden verwezenlijkt. Dit kan slechts 

door daden worden gerealiseerd en tot vandaag hebben deze daden nog te lang op 

zich laten wachten". 

De verrichtingen van het Nationaal Vrijwilligers Korps vormen slechts een drup-

pel op een gloeiende plaat. 



DE SITUATIE IN HET LEGER, 

kan gekenmerkt worden als e'en van laag moreel defaitisme en frustratie. 

Het leger heeft zich wel uitgebreid wat de sterkte betreft, maar daarentegen 

ingeboet aan kwaliteit. 

De grote teleurstellingen bij kader en manschappen kwamen al in het begin toen 

de NMR het bevel droeg over het leger. De NMR informeerde de rest van de mili-

tairen, in tegenstelling tot wat het beloofd had, in het geheel niet bij be-

langrijke beslissingen,vaLlhet leger betreffende oak een gesprek tussen hen 

en de delegatie uit het leger legde geen zoden aan de dijk, integendeel. 

Zelfs werd de uitspraak gedaan dat de NMR aan niets en niemand verantwoording 

schuldig was en dat alles near eigen inzichten bepaalde en er derhalve dus geen 

plaats is voor overleg organen. 

De volgende eveneens grote teleurstelling was het benoerren van Sergeant Majoor 

Fernandes tot bataljons Commandant en de Sergeant Horb tot Garnizoens Commandant. 

Van de eerste is bekend dat hij voor 25 februari als militair zich erg gefrus-

teerd opstelde, dat hij er de kantjes afliep en zich herhaaldelijk schuldig maak-

te aan ernstig plichtsverzuim. Verderkwam hij vaak opdraven met psychiatrische 

mutaties en rekesten om overplaatsing near een andere ministerie, bij voorkeur 

LW (Landbouw Veeteelt en Visserij). 

Voor de benoeming van Horb deden zich er nog twee gevallen voor die obk voor 

enorme schok effecten zorgde n.l. de verwijdering van de .Luitenant RaMbocus in 

april en Luitenant Wirht in mei uit het leger. Dit ging gepaard net leugen en 

bedrog door de legerleiding (NMR) tegenover de avenge militairen. 

De diverse bevorderingen in de maand januari hebben over de gehele linie veel 

kwaad bloed gezet, zowel bij de bevorderden als bij de niet bevorderden.Want 

zoals het bij dat soort bevorderingen toegaat (subjectief) zijn er steeds weer 

die vinden dat zij meer verdiend hadden dan wel die vinden dat zij het zijn die 

voor bevorderingen in aanmerking hadden mceten komen. De laatste grote klap was 

de liquidatie van de NMR leden Sital, Meytials en Joeman door Sergeant Majoor 

Bouterse. Oak hierbij maakte de legerleiding zich schuldig aan leugen en bedrog 

op grote schaal-op grote schaal. 

Vele militairen, voornamelijk beroeps mannen, zouden erg graag de dienst wil-

len verlaten, maar vanwege de geziene arbeids plaatsen op de arbeidsmarkt kun-

nen zij dat niet. Sergeant Majoor Bouterse heeft trouwens vele grate bedrijven 

verboden om actief dienende militairen in dienst to nemen. 



Als men nog hierbij aan denkt aan de vele intimidaties en de grate onbereikbear-

heid van de legerleiding, de verzwaarde tuchtstraffen, dan is er niet veel meer 

nodig om zich een voorstelling to oaken van de situatie in het leger. 

Gelukkig zijn er nog enkele militairen die.agt hopen op een verbetering en 

keihard door blijven werken, de zaak nog kritisch bekijken, echter hun kri-

tiek moeten zij maar binnenkamers houden. 



DE MACHTS- EN ROLVERDELING  

Dit kenmerkte zich door een race naar de uiteindelijke top waarbij gebruikt 

gemaakt werd van alles, goed of slecht. 

Het begon ongeveer een twee woken na de coup (25 februari). 

Er werden verkiezingen binnen het leger gehouden. Het ging am de samenstelling 

van de NMR. De voorlopige NMR, voortgekomen uit het BOMIKA bestuur, had Bou-

terse reeds gekozen als kandidaat voor het ministerschap sport. 

Sital werd de gekozen voorzitter, Bouterse zag later (op advies van derden) 

of van het ministerschap. Hij bleef gewoon lid, belast net het bevel over het 

leger. Van Rey werd gekozen tot minister van Leger en Politie, Mijnals tot 

ondervoorzitter. 

Later werd door de NMR Sergeant Neede aangewezen als onderminister van politie. 

Dit werd door een stemming, waarbij Neede de meeste stemmen voor kreeg, bekrach 

tigd. Neede die trad evenals van Rey uit de NMR en hield zich voor de rest 

buiten alle intriges en race naar de macht. 

Door successievelijk van Rey, Sital, Joeman en Mijnals uit to schakelen heeft 

Bouterse uiteindelijk de machtsstrijd gewonnen. Hij handhaafde Horb omdat de-

ze zich uitstekend leent als intimidator. 



MENSENRECHTEN  

Tot 25 februari 1980 werden in Suriname de mensenrechten algemeen gerespecteerd. 

Na de 25e echter werden zij op grove wijze geschonden, hetgeen in de eerste 

weken na de staatsgreep wel te verklaren is wegens de toen beersende oorlogs-

toestand. Helaas werden de mensenrechten oak geschonden toen er daar geen zin-

nige reden voor was aan te voeren. 

Dit gebeurde ons insziens voornamelijk uit rancune, machtswellust en de nog 

steeds heersende vrees bij de nieuwe militairen leiders dat zij weleens het 

slachtoffer zouden kunnen warden van een tegencoup. Hetgeen resulteerde in een 

onevenredig gebruik van macht tegen elk gerucht of vermoeden al was die niet 

op feitenmateriaal gestoeld. 

Voorbeelden hiervan zijn legio te vinden in de dossiers van de militaire poli-

tie, voorzover die niet zijn vernietigd. 

De schendingen richten zich voornamelijk op de in de grondwet van de republiek 

Suriname vastgelegde grondrechten. 

Als voorbeelden kunnen genoemd warden: 

- Schending van het beginsel dat alle burgers gelijke aanspraak oaken op be-

scheming van persoon en goederen; 

- Uitzetten van Surinaamse staatsburgers o.a. J.Wirht en S. Rambocus; 

- Verbod op het geven van zijn mening, dus een aantasting van het beginsel 

van de vrije meningsuiting, terwijl er geen termen aanwezig waren om die 

te verbieden; 

- beknotting van de persvrijheid - Ter illustratie hiervan mcge dienen dat 

het radio-station ABC diverse malen een tijdelijk omroepverbod kreeg opge-

legd, wegens het ommepen van berichten die minder vleiend waren voor rege-

ring en/of militair gezag. 

De redakteurs van het grootste ochtendblad "de Ware Tijd" is diverse malen 

voor verhoor opgeroepen en aangehouden. Dit zelfde overkwam de beer Keerveld 

van het Centraal Persburo Suriname terwijl oak de beer Karg van het Zondags-

blad Sond6- Spikri opgeroepen en aangehouden is wegens bepaalde berichten. 

Deze beperkingen wekten onder de bevolking een groat gevoel van onbehagen 

hetgeen zich uit in de grote hoeveelheid geruchten die de ronde doen. De 

beperking van de vrijheid van meningsuiting is eigenlijk een mes dat in eigen 

vingers snijdt. 



Het is zelfs zo ver gekomen dat de Regerings Voorlichtings Dienst enkele malen 

In een a officieel bericht fel van leer is getrokken tegen deze geruchten en ver-

klaringen heeft afgelegd om aan to tonen dat bepaalde geruchten van alle waar-

heid waren ontbloot. 

De belangrijkste van de mensenrechten die op grove wijze worden overtreden zijn 

wel de rechten m.b.t. de persoonlijke vrijheid en veiligheid die veelvuldig wor-

den geschonden. 

Het gebeurt vaak dat burgers enkele dagen worden aangehouden op grand van ver-

ncedens en zonder enige concrete aanwijzing. Na de coup van 13 augustus 1980 

zijn verscheidene mensen aangehouden geweest en zonder vorm van proces of door 

tusserikomst van het Bijzonder Gerechtshof vrijgelaten. 

Enkele van deze personen zijn o.a.: 

Ingenieur Staphorst, Drs. Kensmill, Ing. Resida, Ing. Lieuw A Len, ex Parlementa-

riers 0. Rodgers, Mej.Jadi, Drs. Blinked. Majoor Rack (politie), Dhr. Baitali 

(aannemer), Rambocua, Wirht,en nog vele anderen, 



VERVOLGING EN RECHTSPRAAK 

Omstreeks 25 februari 1980 werden velefmotionarissen aangehouden vanwege hun 

sleutelpositie bij de overheid, het waren voornamelijk ministers en parlementa-

riers. Deze aanhoudingen die pleats vonden in een feitelijke oorlogstoestand 

kunnen achteraf worden bekritiseerd, feit is dat deze aanhoudingen gezien van 

uit de visie van de nieuwe machthebbers noodzakelijk waren. Tot de aangehoudenen 

behoorden ook een groot deel van de officieren van het Korps Politie Suriname en 

van de Surinaamse Krijgsmacht. 

Kort na 25 februari echter begon er een heksenjacht op personen die van corruptie 

werden verdacht. Zonder enige redenen en vaak op grond van anonieme telefoontjes 

of brieven werden tientallen burgers uit hun bed gelicht. Dit geschiedde op bar-

baarse wijze, waarbij er zelfs vele delicten door de aanhouders werden gepleegd 

o.a. diefstal van alcohol en waarde voile artikelen die in generlei verband ston-

den met het feit waarvan de verdachte werd beschuldigd. Cok werden bij deze raz-

zias vaak vernielingen aangericht. 

De verdachten werden onder de meest onmenselijke omstandigheden opgesloten, kre-

gen vaak vele dagen geen eten en moesten dagenlang op stoelen zitten. Ook werden 

zij zwaar mishandeld met bullepezen, waarbij zij zware verwondingen opliepen. 

De voor de mishandelingen en het barbaarse optreden verantwoordelijke instantie 

was de Nationale Militaire Raad zoals die omstreeks maart 1980 bestond. 

De persoon die direkt verantwoordelijk was, was het raadslid Horb die door NMR 

was aangewezen als de voor justitie verantwoordelijke persoon. Hij was vaak zelf 

een van de beulen en had ook regelmatig de leiding bij razzias. Hij nam oak per-
soonlijk verhoren of waarbij verdachten zwaar werden mishandeld. 

Enkele van de door hem of in zijn opdracht zwaar mishandelde burgers waren o.a. 

Krol, Nooitmeer, Rodgers, Silent, Cheong, Soemita en nog velen wier namen niet 

in de publiciteit zijn gekomen. 

Door al :deze excessen ontstond er onder de militairen ontevredenheid hetgeen ten-

slotte er toe leidde dat de NMR gedwongen werd om de onderzoeken aan Horb to ont-

trekken en over te hevelen naar deskundigen en daarvoor opgeleid personeel. 

Nadat de justitie de zeggenschap over aanhouding, opsporing en vervolging van 

verdachten in juni 1980 herkreeg kwam er een eind aan de excessen, en wend een 

groot deel van de onschuldig aangehoudenen vrijgelaten, terwijl de schuldigen 

werden vervolgd en berecht o.a. de heer Sankatsing ex-direkteur gevangenis Santo-

Boma, Inspecteur Baron, Tjon A Ten direkteur Stichting Haven Beheer. 

Door deze wijziging nam de rechtszekerheid toe en groeide het vertrouwen van de 

bevolking in de rechtspraak. 



Op 13 augustus 1980 werd echter bij de creet de grondwet buitenwerking gesteld, 

de president afgezet, verscheidene arrestaties verricht en de installatie van 

een bijzonder gerechtshof bekend gemaakt. 

Door buitenwerkStelling kwarren alle zekerheden van de grondwet te vervallen en 

werd op meest grove wijze gesold met de algerneen en internationale erkende rechts-

beginselen. De excessen namen wederom toe, vooral wegens het feit dat Horb we-

deram de leiding kreeg van een deel van de opsporing en vervolging, en wel in de 

hoedanigheid van anditeur-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof. 

De leden van dit gerechtshof werden de heren Abendanon, Haakmat, Halfhide en 

Bansia. 

Deze rechters hebben zich naar het oordeel van het grootste deel van dd Surinaam-

se gemeenschap, bijzonder goed van hun taak gekweten. Dit bleek wel, op de zit-

tingen waarbij de verdachten Rampadarath, Pahladsing en Chatoeriwerden voorge-

leid. Ze kregen echter een naar het oordeel van de auditeuren-fiscaal en de le-

gerleiding een te lichte straf of werden vrijgesproken waardoor de legitimiteit 

van het bijzonder gerechtshof in geding kwam. In de gemeensdhap hoorde Men dan 

steeds meer dat het gerechtshof een middel was an eigen gebreken te verdoezelen. 

Om deze redenen werden via een putch, de leden van het gerechtshof gedwongen an 

ontslag te nemen, waarna een nieuw hof o.l.v. prof—Waaldijk werd samengesteld. 

In dit nieuw college schenen de auditeuren-fiscaal meer vertrouwen te hebben. 

Tenzeer daar de president hiervan, zijn sporen had verdiend in de dubieuze ver-

oordeling van de heren Sital, Mijnals, JOeman en Naarendorp. 

Deze veroordeling is binnen kringen van deskundigen en door de bevolking sterk 

bekritiseerd, aangezien het recht misbruikt is geworden an persoonlijke vete's 

te beslechten. 

a gajjaa'l  Er werden mensen veroordeeld slechts op grand van een verklaring "de  

een verklaring van horen zeggen. 

Samengevat kan worden gezegd dat het vertrouwen in de rechtvaardigheid van de 

gewone rechter nog steeds bestaat, terwijl een grootyvtutrouwen is in de uitspra-

ken van bijzondere colleges, termer waar die rechters niet voor het leven zijn 

bencemd en tij en ontij werden gedwongen ontslag te nemen hetgeen de rechtsonze-

kerheid zeker niet ten goede komt en daarop een averechtse effect heeft. 



BUITENLANDSE INVLOEDEN  

Door de ligging tegattegispesebtatierds is Suriname een land dat steeds beheerst of 

beinvloed is geweest. In 1975 verkreeg zij haar politieke zelfstandigheid, aan 

de buitenlandse invloed kwam er echter geen einde. 

Daze buitenlandse invloed heeft voornamelijk economische motieven o.a. investe-

ringen en ontwikkelingshulp. Het voorgaande betreft voornamelijk de Verenigde 

Staten van Amerika en Nederland. 

Er zijn in Suriname groeperingen die naast de hierboven genoemde contracten uit 

ideologische overwegingen er op uit zijn om politieke contacten te leggernmet 

landen waar een linkse groepering aan de macht is b.v. Cuba. 

De belangrijkste van deze groepering is de Revolutionaire VollsPartij(RVP) en 

haar jeugdbeweging de Nationale Jongeren Beweging en haar Vrouwen Organisatie. 

In kringen van studenten is de groepering geinfiltreerd. Binnen de vakbeweging 

heeft zij vooralsnog weinig succes. 

Dat de buitenlandse belangstelling voor Suriname groot is blijkt uit de volgende 

punten: 

- Kort na de staatsgreep ward het hoofd van de Nederlandse Militairen Missie 

teruggeroepen en vervangen; 

- Kort na de staatsgreep werd de aMbassadeur van de Verenigde Staten in Suriname 

vervangen wegens het feit dat de ambassade niet geinformerd was over de 

staatsgreep. 

Omstreeks juli 1980 dreigde de RVP een te grote invloed te verkrijgen via haar 

sympathisanten in de NMR n.l. Sital, Mijnals en JOeman. 

Sital en Hardjcprajitno gingen zelfs near Nicaragua, waarna diverse contacten net 

o.a. Fidel Castro legden. 

Het gevaar van een te grote politieke invloed van o.a. werd steeds groter. Kort 

na de staatsgreep hadden Cubanen reeds contact gemaakt met de NMR en politieke. 

economische steun geboden. 

Door het ingrijpen van de legerleiding kon echter toenemende Cubaanse invloed 

worden vootkomen. 

Dit ingrijpen vond pleats d.m.v. arrestatie van Sital, Mijnals en JOeman. 

In december 1980 ging er een Surinaamse delegatie op uitnodiging van Fidel Castro 

op bezoek naar Cuba. 



Dat de betrekkingen gekoeld waren bleek wel uit het feit dat de samenstelling van 

de delegatie heel anders was dan zou zijn geweest bij goede betrekkingen. 

Suriname werd vertegenwoordigd door mensen van een laag diplomatiek nivo o.a.: 

S.M. Brown als vertegenwoordiger van de legerleiding 

Een ambtenaar als vertegenwoordiger van de regering 

Naast de reeds genoemde buitenlandse belangstelling meg niet onvermeld blijven 

dat ook van Franse zijde, Guyaneze, Venezuelaanse en Braziliaanse zijde grate 

belangstelling bestaat voor de situatie in Suriname. 

Deze belangstelling is groot, doch komt niet tot uiting wegens de instabiliteit 

van het bewind in Suriname en wegens het feit dat Suriname nog geen kleur heeft 

bekend 	Naar belangstellingslanden, hoewel een toenadering tot Brazilie het 

meest waarschijnlijk is. 



FUNCTIE VAN DE NMR 

De NMR trad op 26 februari 1980 in de pleats van de regering Aron. 

Zij was van 26 februari tot 15 maart daaropvolgend het orgaan dat verantwoor 

delijk was voor het bestuur van het land. Door een grote mate van onervaren-

heid en ondeskundigheid heeft de NMR nimmer kunnen functioneren als een bestuurs-

lichaam. Zij heeft wel gefunctioneerd als een machts apparaat dat in staat was 

d.m.v. macht beslissingen of te dwingen. 

Ook na 15 maart 1980 toen de NMR regeermacht overdroeg aan de nieuwe Surinaam 

se regering, bleef zij als ondersteunend en controlerend lichaam invloed uit-

oefenen op het beleid. Tevens probeerde zij middels volkscommitees een band 

te scheppen met het volk. Deze pogingen mcgen als mislukt worden beschouwd. 

De voornaamste reden waaran de NMR steeds meer aan invloed verloor was de uit-

treding van de nieuwe bevelhebber Bouterse en de garnizoens Commandant Horb. 

Door deze uittreding werd zij n.l. ook geisoleerd van het leger, hetgeen er toe 

leidde dat de NMR sinds dien en vooral na de aahhouding van Sital, Mijnals en 

JOeman een protocolaire functie vervult. 



DE NMA - NNTIONALE MILITAIRE ACADEMIE  

In september 1980 werd officieus bij wijze van experiment, de N.M.A. opgericht. 

De bedoeling hiervan was om in Suriname kader van elk nivo op te leiden voor 

het Nationaal Leger. 

In de praktijk was er echter geen sprake van militaire opleiding, mar van ni-

vo verhoging, in feite algemene ontwikkeling. 

De eerste direkteur van de Academie werd de beer Berggraaf (pedagoog). 

De colleges werden verzorgd door burgerdocenten en officieren. 

De Academie is gevestigd in het onafhankelijkheidshotel. De bedoeling is om de-

ze Academie op 25 februari 1981 ter gelegenheid van het een jarig bestaan van 

de revolutie officieel te proclameren. 

Het enthousiasme was bij de start in september erg groot, het aantal cursisten 

was toen + 300. Drie maanden later was dit aantal echter al teruggelopen tot 

50, hetgeen wel tot nadenken stemt. 



DE POSITIE VAN DE VAKBEWEGING 

In Suriname zijn er de volgende Vakcentrales : 

P.W.O., Progressieve Werknemers Organisatie, o.l.v. R. Cruden 

C.L.O., Centrale van Landsdienaren Organisatie, o.l.v. Sylvester 

C-47, 	o.l.v. Derby 

Moederbond, o.l.v. Koorenaar 

In de periode voor de staatsgreep hebben elle 4 vakcentrales een beroep gedaan 

op de regering om een einde te meken aan de conflictsituaties in het leger. 

Daarnaast spraken zij alle vier, hun sympathie uit voor de Bond van Militaire 

Kader in hear strijd voor het doen respecteren van vakbondsrechten. De meeste 

steun werd daarbij gegeven door de z.g. progressieve organisaties C.L.O. en 

C- 47. 

Na de staatsgreep was er korte tijd niets te horen van de organisaties. Bij de 

regeringsformatie zijn zij echter benaderd an adviezen. 

Over het algemeen heeft de NMR een goed contact gehad met voornamelijk C-47 en 

C.L.O., wier ex voorzitter nu in de regering zit t.w.: De beer H.Rusland. 

Na 13 augustus 1980 raakte het contact geheel verbroken en begon de vakbeweging 

zich kritisch uit te laten t.a.v. de regering en het militair gezag. Wat betreft 

de vakbeweging die zich nu bewust heeft afgehouden van de regering, is het te 

verwachten dat er in de naaste toekomst conflicten zullen ontstaan tussen vak-

beweging enerzijds en regering en legerleiding anderzijds. 



PLANNING TEN AANZIEN VAN HET LEGER 

Wat de plannen zijn t.a.v. het leger komt volledig tot uitdrukking in een ci-

taat van Bouterse waarin wordt gezegd "Het leger net eerst opgeboumd worden 

en daarna zullen wij zien hoe het land wordt opgebouwd". 

Er is inderdaad veel gedaan om het leger groot en sterk te waken. Er is een 

extra infanterierdaarnaast is er de speciale eenheid en nog de vrouwen 

compagnie. 

Dit werkt ook door in de begroting van het land. Was ten tijde van de TRIS de 

begroting ± 25 milj., en daarna bij de SKA + 13 milj., het is nu reeds opge-

lopen tot ongeveer 60 miljoen. 

Het is dus inderdaad zo dat er grootse plannen zijn t.a.v. het leger. Het wa-

genpark is fors uitgebreid hetgeen hoog nodig was. Het streven is om het leger 

in te zetten bij ontwikkelingsprojekten. In de praktijk is echter nog weinig 

van terecht gekomen. 

Op kort tennijn is dit ook niet te verwachten omdat voorafgaande aan de perio-

de van ontwikkelingswerk er een zekere tijd besteed moet worden aan scholing. 



EIGEN ERVARINGEN 	S.S. RAMBOCUS)  

Op 25 februari 1980 na de staatsgreep ben ik ondergedoken. Op 27 februari om 

0.8.00 uur (acht) meldde ik mij in opdracht van de regering en NMR aan. 

Mij werd gevraagd an mijn werkzaaMheden normaal to blijven doen hetgeen ik ge-

daan heb. 

Op 5 maart 1980 werd ik door de NMR benoemd tot coordinator belast net de reor-

ganisatie van de troepen van het Nationaal Leger. Die functie heb ik vervuld 

tot 5 april 1980 waarna ik werd aangehouden,verdacht van een tegen coup. 

Voor verdere details zie bijlagen : IA, IB en IC. 



MINISTERIE VAN DEFENSIE 

DIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN 

Afd. Wetgeving en Publiekrecht, 
Nr. 376/81 

'S-GRAVENHAGE 30 september 1981 

AANTEKENING, bestemd VO0co,de Minister 

i.a.a. de Secretaris-Generaal 
Onderwerp: gesprek met majoor 

Heden sprak ik in gezelschap van Brig-Gen. Berkhof 
(Sous-Chef Operatien Landmachtstaf) met de majoor 

s die verge-zeld was van de-luitenant ns. 
Het gesprek verliep in goede sfeer welicht mede 
veroorzaakt door een kennelijk geslaagd bezoek aan 
de FN wapenfabrieken te Herstal, Belgie. 
Op een enkel punt na, waarop ik hieronder terugkom, 
bleek tijdens het gesprek niet van belangrijke geschil-
punten. Enige details met betrekking tot opleidingen 
en materieelleveranties kunnen waarschijnlijk zonder 
veel moeite naar tevredenheid worden opgelost. (Het 
betreft hier zaken als een extra orientatiecursus voor 
munitietechnicus, het nasturen van tentzeilen e.d.) 

Zeer teleurgesteld toonde 	s zich toen bleek 
dat niet mag worden gerekend op financiele tegemoet-
komingen voor militairen die ontslag uit de dienst 
nemen teneinde zich een positie binnen het Surinaamse 
Nationaal Leger te verwerven. Ik heb hem duidelijk 
gemaakt dat een afkoopregeling (uitkering ineens) 
rechtspositioneel niet te verwezenlijken valt en dat 
vooralsnog weinig animo bestaat om de destijds zeer 
uitdrukkelijk als eenmalig geafficheerde suppletie-
regeling thans te herhalen. 

s zal hierop zeker bij U terugkomen. Hij 
voerde nogmaals aan dat de suppletieregeling nimmer 
zijn doel bereikt heeft tengevolge van het wanbeheer 
van Arron, Elstak en de hunnen. Thans moest een nieuwe 
start worden gemaakt en die start verdient wel dege-
lijk Nederlandse steun. Letterlijk zei hij: "Als de 
heren van toen hun werk goed gedaan hadden zat ik hier 
nu niet, dan was ik nog steeds rustig sergeant-majoor." 
Zoals wij vanmorgen reeds bespraken is het politiek 
weinig aantrekkelijk op deze wijze gelden uit het 
Defensiebudget rechtstreeks ten goede te doen komen 
aan het militaire bewind in Suriname. Anderzijds 
moet worden bedacht dat er ons toch wel wat aan is ge-
legen de betrekkingen met deze heren zo goed mogelijk 
te houden teneinde erger te voorkomen. Wat dat betreft 
rekenen met name de Verenigde Staten volledig op ons. 
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Paramaribo,' maart 1980 
Verlengde Gemenelandsweg 

Tel. 99257 - 77753. 77250 
P. 0. Box 3011 
Sectie / Afd. : 
Onderwerp 

• : 	• 

Uw kenmerk 
	

Uw brief van 
	

One nummer 

ORDER VAN DE NATIONALE MILITAIRE RAAD  

Met ingang.van heden heeft de NATIONALE MILITAIRE RAAD 

Lt. Rambocus en Op Kap. Bansia belast met respectievelijk 

de interne reqrOnisatie van de troepen van het Nationaal 

• Militaire Legdr eA:de Marine van de NATIONALE MILITAIRE' 

• RAAD. • 

.0 wordt opgedragen elle opdrachten gegeven door bovenge-

noemdev,officiLren stipt uit te vaeren: 
1 

Behandelen op drie achtereen.. 

volgende appels. 

DE NATIONALE MILITAIRE RAAD 

Namens — , 	
%!.;\ 

NATIONALE 

s 
SAM) 

n • 
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MINISTEME \'AN 13U1TliNLANDSE ZAKEN  
PLLiIN 23 -- 'S-GRAVENHAGE -- TEL. 63'1941 

Aan de Weledele Heer - 
th„ (5UL ,1  ./14 , 	• Bloemstraat 5 

1016 KV Amsterdam 

Dienstoncicrdetq: Directie Westelijk Halfrond 

Onderwerp: 	Arrestatie in Suriname 

Datum: 6 januari 198] 

Kenmerk :DWH/NC- 4 4 8 8 

Hierbij moge ik -U de goede ontvangst bevestigen 

van Uw brief van 12 december 1980 waarin U verslag 

doet van Uw ervaringen rond Uw arrestatie in 

Suriname en de daarop volgende uitwijzing. Van de 

inhoud van Uw verslag, alsook van Uw erkentelijk- 

1 

 heid voor het optreden van Ambassadeur Vegelin en 

Kolonel Maarseveen heb ik met veel beiangstelling 

kennis genomen. 

Uw brief heb ik ter kennis gebracht van de Ambassadeur. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

voor de Minister, 

i De Secretaris-Generaal, 

. Italianer) 
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Aan de hoer Minister van 

Buitenlandse :Laken, - 	4--- )-  
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Amsterdam, 1 december'19-80, 

Excellentie, 

Naar aanleiding van de gebeurteniseen tussen 3 en 5 december 

in Suriname wil ik II bij deze bedaLken voor de inspanningen 

die 17 en TJw deperatement heeft getrooet mij behouden ra.ar Ne-

derland te laten vertrekken. 1k wil in dat verband speciaal  

de beer ambassadeur mr. Vegelin van Claerberge noemen en de 
•••■••AA......1■11, 

leider van de Militaire Missie kolonel van Maareseveen die 

op het cruciale moment, vrijdaglaiddag  5 december zoveel 

druk hebben uitgeoefend dat de Surinaamse autoriteiten door 
•••••■■■•.... 

de kniegn 

Nietemin wil ik een aantal opmerkincen plaatsen die wellicht 

kunnen dienen als "lering voor een. volgende keer". Het gaat 

niet zo zeer om klachten, naar ow informatie waaraan naar 

mijn mening een voortdurend gebrek is. 

Zoals u weet ben ik op woensdagmorgen 3 december opgeroepen 

door het hcofd van demilitaire voorlichtingsdienst sergeant 

Zinhagel. Deze heeft mij naar de Militaire Politie gebracht, 

'.naar ik om 10.00 uur 's-morgens vernam dat ik arrestant was. 

Rond dat uur werd ik geroepen bij een zekere luitenant Birdja 

die de tweede man is bij de Militaire Politie. Dit gesprek 

r
.  werd bijgewoond door een lid van de Militaire Missie, de beer 

Van Dijk. Zijn rang is mij ontschoten. Het verbaasde mij dat 

\- 	de beer Van Dijk op geen enkel moment enige steun gaf, ook 
• 

e- 
niet toen ik vragen stelde die volgene de Nederlandse wetsre-

gels behoren te worden beantwoord. En dan denk ik aan vragen 

ale "Waarom zit ik hier, wat is de 1:•eschuldiging, hoe Tang 

duurt het etc". Hij bleek overigens wel van mijn zaak op de 
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hoogte. 

Ook twee dagun niter, op vrijdagmorgen 5 de(-ember, bleek de heer 

Van Dijk volkorcen Rpatiech en ongeTnteresseerj in  mijn lot, Ik 

becordeelde deze houdir.g op dat moment als een merkwaardige 

gang van zaken. 

Voorts be ik .- zij het vaak toevallig - woenedag in de gelegen-

heid gesteld meermalen te telefoneren met de Nederlandee ambassa-

de. In eerste instantie had ik contact met de heer Heldring, 

later met de rice-consul, de beer Roze. Op woensdag heb ik her-

haaidelijk gevraagd zowel Buitenlandee 'Laken ale mijn opdracht-

gevers te informeren. Achteraf verneem ik dat dit pas donderdag 

telegrafiech is geschied en dat mijn opdrachtgevers slechts 

toevallig aan de weet zijn gekomen dat ik vast zat. Het gaat 

in dit geval om NOS-radio, VARA, KRO, Wereldomroep, de Yolks-

krant en de Raagse Post. Hetzelfde geldt in feite voor mijn 

familie, die bij de consul bekend was op grond van mijn regis-

tratie bij het coneulaat. 

Ter informatie wil ik nog een aantal feitelijkheden toevoegen 

over mijn behandeling bij de Militaire Politie. Er is geen spra-

ke geweest van mishandeling of dreigingdaarmee. Dit in tegen-

stelling met de behandeling van mijn Surinaamee medegevangen. 

Mij is nooit meegedeeld wat concreet de besohuldiging inhield. 

Voordat ik in de cal werd gezet was de grond "belediging van 

het wettig gezag", wat niet werd gespecificeerd. Bij mijn vrij-

lating vernam ik dat het onderzoek was uitgebreid tot "staats-

gevaarlijke activiteiten". Ook hiervan werd niet nader aangege-

ven hoe en wat dit inhield. 

De gehele donderdag werd de vice-oonsul niet toegelaten. Pas 

vrijdagmorgen kon ik met hem spreken. Hij ward dan ook bijvoor-

beeld niet in de gelegenheid gesteld mij schone kleren en toi-

letartikelen aan te reiken. Ik was gedetineerd in een cellen-

blok dat bestond uit vier oellen van ieder 2 bij 2i meter. Wij 

verbleven daar constant met achttien man. Versoheidene keren 

hielden korporaale van de MP "razzia"e" waarbij naar willekeur 

bezittingen werden weggehaatd. Het ging meermalen cm voor_een 

gevangene belangrijke zaken ale fruit en toiletartike2en.eeale 

celgenoten hadden geen contact met een advocaat en mochten al-

leen op zondagmorgen een half uur met een familielid praten. 

Het eten bestond uit de overblijfselen van de maaltijden in het 

militaire kampement. Ik conoludeer dat de ometandigheden veer 
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mel,sen die vaak dertig tot h.,nderd &Igen in dit cell enblok moeten 

verhlijven Lar zijn. 

Indlen noodzakelijk be ik garne bereid deze punten toe to lich-

ten. Ik hoop u met deze informatie van dienst tezijn geweest, . 

hooEachtend, 



Paramaribo, 1 oktober 1986  

Exemplaar bestemd voor de krijgsraad  

Aan : de President van de Republiek Suriname 

de Bevelhebber van het Nationaal Leger 

Alhier. 

Mijnheer de President, 

Mijnheer de Bevelhebber, 

De ondergetekenden: 

Baynath:Sah-Rambocus' 

J. Rambocus 
T. Gangaram Panday-Rambocus 
S. Gobardhan-Rambocus en 

N. Rambocus 

wensen het navolgende onder Uw aandacht te brengen. 

Surendre Rambocus, 27 jaar, le  luitenant van het Nationaal Leger, 

is sedert 13 augustus 1980 aangehouden en vanaf 14 augustus 

daaraanvolgend opgesloten in de Centrale Penitentiaire Inrichting 

te Santo Boma. Tweemaal eerder was hij reeds ingesloten en wel 

in de perioden van 5 tot 21 april en 5 tot 21 mei 1980. 

Onze ouders, die met vacantie in Nederland zijn en wij, maken ons 

ernstige zorgen over hem en wenden ons tot U als de hoogste 

gezagsdragers in onze Republiek in de hoop dat er opheldering in 

deze zal komen. 

Enkele auditeuren fiscaal hebben de opgebrachte personen te 

Santo Boma bezocht en geen hunner kon Surendre Rambocus op vragen 

dezes mededeling doen over de redenen van zijn aanhouding etc. 

Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in 

Nederland te hebben voltooid, kwam Surendre Rambocus naar 

Suriname om zijn land te dienen, hetgeen hij normaal gedaan heeft 

tot 5 april 1980, op welke dag hij voor de le meal werd ingesloten, 

om voor ons tot nu toe onbekende redenen. 
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ariorip--h-Rambocus R. Ba 

Op 21 april daaraanvolgend werd hij vrijgelaten en moest zich 

beschikbaar houden. Hij intensiveerde toen zijn rechtenstudie 

aan de Juridische Faculteit van de Universiteit van Suriname, 

welke hij moest onderbreken in de periode van zijn 2e aanhouding. 

Op 13 augustus zijn er militairen aan huffs geweest met een 

boodschap. Surendre was op dat moment niettlquis en toen hij 

ervan op de hoogte werd gesteld meldde hij zich vrijwillig in 

de kazerne en werd zonder enige aanleiding wederom ingesloten. 

De familie tast sedertdien in het dtister- over'de- redenen van 

zijn aanhouding, de duur ervan etc. Onze verwachting dat hij na 

enkele weken - als de vorige keren - vrij zou komen, kwam dit 

keer niet uit, want het is inmiddels 1 oktober 1980 geworden! 

Als hoogste instanties in ons land naderen wij U en doen een 

dringend beroep op U om ons in deze recht te doen ervaren en te 

wedervaren door Surendre Rambocus in vrijheid te doen stellen. 

Hetwelk doende enz, 	 

V ‘., -- 
T.J.-  Gang . - II  Panda Rambocus 	S, Gobardfian-Rambocus-  — 

I 

•i-i. p,,,,, :,. 
,... 

N.` Rambocus 
 

c.c. De minister van Justitie en Politie 
De President van het Byzonder Gerechtshof 
De Krijgsraad 
De Procureur Generaal bij het Hof van Justitie 
De Auditeur Militair 
De Nationale Militaire Raad (N.M.R.) 
1-i )( u 

Correspondentie adres : Julianastraat 79 

. I) 
' ../ : i, 1 r,..1,•,-.,2-4- 	-.L.....------,,  
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J. Rambocus 
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INLE ID ING 

Dit rapport is een weergave van de gebeurtenissen in Paramaribo, 

Suriname, van 8 december 1982 02.00 uur tot 13 december 1982 17.00 uur. 

Het beschrijft de arrestatie, gewelddadige dood en begrafenis van 

veertien Surinamers en 'den Nederlander. 

Het toont aan dat zij zijn gemarteld en vervolgens opzettelijk ter 

dood zijn gebracht. 

Het rapport is een synthese van verklaringen van ooggetuigen, zoals 

familieleden en personen die beroepshalve bij de gebeurtenissen betrok-

ken zijn geweest, zoals artsen, en anderen. Zoals het rapport meldt, 

hebben honderden personen de stoffelijke overschotten van de omgekomenen 

gezien. Een enkele maal is gebruik gemaakt van informatie uit betrouw-

bare tweede hand die ooggetuigeverslagen nader versterkt of die door 

ooggetuigeverslagen wordt bevestigd. 

Om begrijpelijk redenen moeten de namen van de getuigen worden achterge-

houden. Bovendien moest tot een synthese van de verklaringen worden 

overgegaan, aangezien een aantal van de verklaringen, zelfs indien 

anoniem gehouden, te herleiden zouden zijn tot e'en bepaalde persoon of 

personen. Het zij hier nog aan toegevoegd, dat ter verdere garantie van 

de anonimiteit niet alle beschikbare getuigen zijn gehoord. Tenzij 

uitdrukkelijk anderszins is vermeld, zijn alle feiten zoals hieronder 

opgenomen gebaseerd op verklaringen van tenminste twee van elkaar onaf-

hankelijke personen. Alle verklaringen zijn onafhankelijk van elkaar en 

op verschillende locaties opgenomen. 

De getuigenverklaringen zijn alle getekend en gedeponeerd bij Mr. H. Pos, 

vice-president van het Gerechtshof te Den Haag. Mr. H. Pos en 

Mr. P.J.G. Kapteyn, lid van de Raad van State, verklaren hierna dat 



de volgende synthese een correcte weergave is van de feiten zoals 

die in de getuigenverklaringen zijn neergelegd. 

Deze gebeurtenissen staan echter niet op zichzelf. In een tweede, 

later te verschijnen, rapport zal nader worden ingegaan op andere 

mensenrechtenschendingen in.Suriname. 

Het N.J.C.M. betuigt zijn diepe erkentelijkheid en respect voor 

de wijze waarop de getuigen onder deze moeilijke en pijnlijke om-

standigheden bereid zijn geweest hun medewerking te verlenen. Het is 

tevens erkentelijk voor de medewerking die het mocht ontvangen van 

het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) te Utrecht. 
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Ondergetekende, Mr. H. Pos, vice-president van het Gerechtshof to 

Den Haag, verklaart hierbij, dat het volgende rapport een juiste 

samenvatting is van meer dan tien schriftelijke verklaringen van 

ooggetuigen van de beschreven gebeurtenissen. De verklaringen en de 

conclusies die daaruit worden getrokken in de.samenvatting zijn naar 

mijn oordeel betrouwbaar. 

Amsterdam, 14 februari 1983 

z 4' 

41"--: H. Pos 
G "' 

Ondergetekende, Mr. P.J.G. Kapteyn, lid van de Raad van State, verklaart 

hierbij, dat het volgende rapport een juiste samenvatting is van meer 

dan tien schriftelijke verklaringen van ooggetuigen van de beschreven 

gebeurtenissen. De verklaringen en de conclusies diedaaruit worden 

getrokken in de samenvatting zijn naar mijn oordeel betrouwbaar. 

rs-Gravenhage, 14 februari 1983 	 Mr. P.J.G. Kapteyn 



DE GEBEURTENISSEN 

Op de ochtend van 8 december 1982, omstreeks 2.00 uur werden te 

Paramaribo een aantal mensen van hun bed gelicht en gearresteerd. 

Het betrof vier journalisten, vier advokaten, waaronder de deken van 

de Orde van Advokaten, twee hoogleraren, twee zakenlieden, twee 

militairen en een vakbondsleider. Hun namen en personalia staan op pp. 10 + 1 

Getuigen verklaarden dat bij de arrestatie van Baboeram en Kamper- 

veen door de militie in het rond werd geschoten en granaten werden 

afgevuurd. Ze kregen geen gelegenheid zich aan te kleden en werden in 

militaire auto's gesleurd en afgevoerd. De ravage daarna in, met name, 

het huis van Kamperveen was groot. In de muren zaten kogelgaten. Op 

de eerste verdieping vertoonde de buitenmuur van de slaapkamer een 

groot gat. Bij elk huis waar iemand werd gearresteerd'verschenen ten 

minste drie militairen. In een aantal gevallen werd de telefoon onklaar 

gemaakt. Achterblijvende familieleden werd verboden contact te leggen 

met de buitenwereld. Op alle adressen bleven militaire wachten achter. 

Ze verlieten hun posten tussen 6.00 en 6.30 uur. In geen van de huizen 

is huiszoeking verricht. In sommige gevallen moesten de arrestatie- 

teams onverrichter zake terugkeren aangezien de gezochte personen niet 

aanwezig waren. 

Alle arrestanten werden vervoerd naar het militaire hoofdkwartier te 

Fort Zeelandia. De onlangs door de krijgsraad wegens zijn aandeel in 

de coup-poging in maart 1982 veroordeelde Rambocus werd opgehaald uit 

de Memre Boekoekazerne door Boerenveen en Rietveld. Sheombar, eveneens 

veroordeeld, werd uit de twintig kilometer verder gelegen Santo Boma- 

gevangenis gehaald door Stolk, hoofd penitentiaire inrichting en lid 

van de krijgsraad, en twee leden van de militaire politie. Beiden 

werden ook naar Fort Zeelandia gebracht. 
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Om + 03.45 's morgens werden schoten gehoord, vanlo.a. naar waarschijn-

lijkheid bazooka's. Vervolgens stonden een aantal panden in brand: het 

radiostation A.B.C. (Creools), het perskantoor Lionarons, waar "De 

Vrije Stem" werd gedrukt en het gebouw van de Moederbond, Suriname's 

grootste vakbond. lets later stond ook het radiostation Radika 

(Hindustaans) in brand. 

Uit bewaard gebleven bandopnamen van het mobilofoonverkeer tussen de 

brandweerkazerne, de brandweerwagens en politie en uit ooggetuigenver-

klaringen blijkt dat de branden door militairen zijn aangestoken. Brand-

weerwagens meldden al snel dat het bluswerk "alleen in opdracht van de 

bevelhebber" mag worden verricht. Het blussen werd voorts feitelijk 

onmogelijk gemaakt door met uzi's gewapende militairen onder leiding 

van de sergeants-majoor Esajas en Roozendaal. 

Eerst later meldde luitenant Verhaag (of: Terhaag) dat het opperbevel 

niet heeft gezegd dat er niet mocht worden geblust. De brandweer 

werd toen het nablussen gelaten. Om 07.00 uur meldde de radio dat 

bevelhebber Bouterse en het leger die nacht hadden ingegrepen "om 

erger te voorkomen". Toen werd ook officieel bekendgemaakt dat een niet 

nader gespecificeerd aantal vooraanstaande personen gevangen waren 

genomen. 

Families werden lange tijd in onzekerheid gelaten over de verblijf-

plaats en het lot van de gearresteerden. De families die om inlichtingen 

vroegen werden van Fort Zeelandia verwezen naar de Memre Boekoe kazerne 

en weer terug. 

Over wat er die dag en avond met de gevangenen is gebeurd is nog 

weinig bekend. Naar alle waarschijnlijkheid werden de gevangenen 

gedwongen (nagenoeg) naakt de gehele dag op een binnenplaats te blijven 

staan. Zij werden die dag gemarteld, zoals hieronder zal blijken. 
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Vanaf omstreeks 17.00 uur circuleerden geruchten dat Kamperveen 

en Slagveer die avond op de televisie een verklaring af zouden 

leggen. De Surinaamse staatstelevisie kondigde in de avond inderdaad 

aan dat twee van de gearresteerden omstreeks 20.00 uur een ver-

klaring af zouden leggen. Dit tijdstip werd herhaaldelijk uitgesteld. 

Rond 21.00 uur verklaarde luitenant-kolonel Desi Bouterse op de 

televisie dat het militaire gezag door in de afgelopen nacht in to 

grijpen, een poging tot machtsovername heeft kunnen verijdelen. Hij 

berichtte dat.er  een aantal arrestaties was verricht en kondigde 

de volgende maatregelen af: 1) het instellen van een avondklok 

2) sluiting van de landsgrenzen en het luchtruim 3) een samenscholings-

verbod 4) het "uit de lucht halen" van een aantal (particuliere) 

radiostations en een verschijningsverbod voor een aantal kranten en 

5) sluiting van de universiteit. 

Vervolgens verscheen,in aanwezigheid van Majoor Roy Hgrb, op de T.V. 

een gearresteerde, Slagveer, met een, met name, aan de linkerkant 

gezwollen gezicht. Slagveer bekende de voorbereiding van een coup. Hij 

noemde daarbij namen van mede-samenzweerders. Het beeld werd plotseling 

afgebroken. Dezelfde verklaring werd over de staatsradio herhaald, 

daar wel gevolgd door een vergelijkbare verklaring van Kamperveen. Deze 

klonk als een gebroken man. 

In de vroege uren van 9 december werden op verschillende plaatsen in 

Paramaribo schoten van onder andere mitrailleurs en zwaarder geschut 

gehoord. 

Niet ondenkbeeldig is dat dit diende als camouflage voor de executies op 

Fort Zeelandia. 

De "Ware Tijd", het enige dagblad zonder verschijningsverbod, sprak van 

een succesvol genoemde paraatheidsoefening. Omstreeks 07.00 uur ver-

spreidde zich het gerucht dat twee militairen "op de vlucht" waren dood-

geschoten. Dezelfde morgen, omstreeks 10.00 uur, arriveerde een blauwe 

pick-up-truck van het nationale leger voor het mortuarium van het 
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Academisch Ziekenhuis. Deze leverde een tiental grote zakken met 

lijken af. Een militaire wacht werd betrokken. Binnen korte tijd 

drong personeel van de EHBO-post en medici, verplegers en verpleeg- 

sters van het academisch ziekenhuis de wacht op zij en het mortuarium 

binnen. Dit personeel heeft de daar aanwezige lijken gezien. 

Het gerucht dat de stoffelijke overschotten van de gearresteerden in 

het mortuarium waren verspreidde zich snel en om 10.30 uur hadden 

zich honderden mensen buiten het mortuarium verzameld. Toegang tot 

het mortuarium werd nu door de militaire wacht verhinderd. De 

militaire wacht trachtte de menigte te verspreiden door in de lucht 

te schieten. Personen die in persoonlijk contact met Desi Bouterse 

staan en/of hebben gestaan, verklaarden tegenover een bron dat Bouterse, 

gevraagd naar een toelichting op de bij het mortuarium afgeleverde lijken, 

hen had verteld: "Ik heb ze gedood", en in een ander geval: "Het 

was niet de bedoeling, maar het is uit de hand gelopen". 

Omstreeks 11.00 uur die ochtend had Bouterse zijn militair kader ver- 

zameld en een toelichting gegeven op het gebeurde. Een aantal militairen 

die zich hiermee niet kon verenigen, werd later ontslagen of name 

ontslag. De regering Neijhorst bood op 9 december zijn ontslag aan. Waar- 

nemend-president Ramdat Misier deed hetzelfde op 10 december. 

Pas in de avond kwamen de machthebbers op de televisie met een 

officiele verklaring voor de gewelddadige dood van een aantal van de 

gearresteerden. 

's Avonds, 9 december verscheen Bouterse op de televisie en maakte 

bekend dat een "aantal" van de gearresteerden in de voorafgaande nacht 

was omgekomen bij een vluchtpoging tijdens het transport van Fort Zee- 

landia naar de Memre Boekoekazerne, waarbij de betrokkenen zijn neer- 

geschoten. 

In een officieel bericht, uitgegeven door de Nationale Voorlichtings- 

dienst werd betreurd dat enkele personen - samenzweerders genoemd - 

waren omgekomen, ondermeer ook omdat zich onder de omgekomenen 



"prominente aanstichters van de geplande coup" bevonden, van wie 

de verhoren nog niet waren afgerond. "Het is waarschijnlijk dat 

daardoor enkele belangrijke details met betrekking tot de verijdelde 

coup niet aan het licht zijn gekomen" aldus de "Ware Tijd" van 

10 december 1982. 

Vrijdag 10 december, vanaf het begin van de middag tot 17.00 uur 

kregen de familieleden de lichamen te identificeren en te zien. 

Een gedeelte van de families moest dit van andere horen. Alle 

contacten tussen families en Fort Zeelandia verliepen via majoor 

Ruimveldt. De militaire wacht bij de poort die toegang geeft tot het 

terrein van het mortuarium liet familieleden, per familie, met tussen-

pozen door. Met de familie die door de poort werd toegelaten dromden 

soms tientallen omstanders mee naar binnen. Bij de deur die toegang 

geeft tot het mortuarium herhaalde zich dit tafereel, pet dien ver-

stande dat eerst twee leden van de betreffende familie werden toege-

laten om het stoffelijk overschot te identificeren, en daarna de andere 

familieleden en omstanders. Na identificatie werd de naam van het 

slachtoffer op een pleister geschreven en op het voorhoofd geplakt. 

De stoffelijke overschotten van 15 personen lagen op tafels in twee, 

met elkaar in verbinding staande, zalen. De lichamen waren tot aan 

het gezicht door lakens bedekt. Sommige getuigen wireh in de gelegen- 

- heid de lakens op to lichten. 

Een beperkt aantal mensen was op zaterdag en zondag in het mortuarium. 

Enkele families kregen bericht van Ruimveldt dat zij zich moesten 

prepareren op een begrafenis op zondag 12 december. Eerst toen werd 

bekend dat de familie zorg mocht dragen voor de begrafenis. Tot dan was 

volgehouden dat de begrafenis door de staat zou worden verzorgd. 

Maandag-ochtend vernamen alle families dat de begrafenis die dag, om-

streeks 14.00 uur zou plaatsvinden en dat, voor zover nog niet gebeurd, 

met spoed kleren en kisten naar het mortuarium dienden te worden gebracht. 



Vanaf omstreeks 13.00 uur werd de families toegestaan afscheid to 

nemen. Zij waren tevens aanwezig bij sluiting en verzegeling van 

de kisten. 

Het tijdstip van begraven werd herhaalde malen uitgesteld. Tussen 

16.00 en 17.00 uur arriveerden de kisten bij de verschillende kerk-

hoven. Baboeram, Oemrawsingh, Rambocus, Sheombar en Sohansing zijn 

begraven op Sarwa Odai. Behr, Daal, Kamperveen en Wijngaarde zijn 

begraven op Annetteshof. Goncalves, Leckie en Slagveer op het Rooms 

Katholiek kerkhof en Hoost, Rahman en Riedewald op Mariusrust. 

Bij de begrafenissen waren duizenden mensen aanwezig. Vanwege de 

ingestelde avondklok moesten de plechtigheden kort worden gehouden. 

De lichamen zijn ongebalsemd begraven. Er is geen sectie verricht. 

Voor zover bekend stellen de van gemeente-wege opgemaakte overlijdens-

aktes de datum van overlijden op 9 december 1982. 

Vanaf die dag tot vrijdag 17 december werden de begraafplaatsen bewaakt, 

overdag door politie, 's nachts door militairen. 
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DE SLACHTOFFERS EN HUN VERWONDINGEN 

De volgende vijftien personen zijn gedood: 

John Baboeram; advocaat. 

Bram Behr; journalist, direkteur van weekblad Mokro. 

Cyrill Daal; voorzitter van de grootste vakbond in Suriname, De Moeder- 

bond. 

Kenneth Goncalves; Deken van de Surinaamse Orde van Advokaten. 

Eddy Boost; advocaat, oud-minister van Justitie. 

Andre Kamperveen; zakenman, oud-minister van Cultuur en Sport, eigenaar 

van radiostation ABC. 

Gerard Leckie; Dekaan van de sociaal-economische faculteit van de 

Universiteit van Suriname, 38 jaar. 

Suchrin Oemrawsingh; docent aan de universiteit van Suriname, 

direkteur van het Rekencentrum. 

Leslie Rahman; journalist voor het persagentschap CPS. 

Soerindre Rambocus; militair officier, veroordeeld voor zijn aandeel 

in de coup-poging van maart 1982 tot 12 jaar gevangenisstraf, geboren 

op 5 juni 1953. 

Harold Riedewald; advokaat. 

Jiwansingh Sheombar; militair, veroordeeld voor zijn aandeel in 

de coup-poging van maart 1982. 

Jozef Slagveer; journalist, eigenaar van pers-agentschap Informa. 

Robby Sohansing; zakenman. 

Frank Wijngaarde; journalist voor ABC, nederlander, geboren op 14 

augustus 1939. 



Zoals in het voorafgaande is beschreven hebben honderden mensen, 

onder wie medici, de stoffelijke overschotten in het mortuarium gezien. 

Het volgende geeft de beschrijving weer van een aantal getuigen die 

tussen 9 en 13 december 1982 in het mortuarium zijn geweest. 

Nagenoeg alle lichamen vertoonden sporen van zware mishandeling in het 

gezicht met, met name, stompen en slagen met zware voorwerpen. Des-

kundigen en zij die zich beroepshalve met geweldsslachtoffers bezig-

houden hebben verklaard dat vele van de sneden in de gelaten open-

gebarsten wonden waren, veroorzaakt door slagen met een hard, niet 

te scherp, maar ook niet te stomp voorwerp, zoals een geweerkolf. 

Voorts vertoonden de lichamen zonder uitzondering sporen van kogelgaten 

in borst, buik, gezicht of ledematen. Getuigen die kennis van zaken 

hebben op het gebied van wapens en wapenverwondingen hebben verklaard 

dat de kogelverwondingen in borst en buik duidelijk zgn. inschotwonden 

waren, d.w.z. dat de slachtoffers van voren zijn neergeschoten. 

In de loop van de betreffende dagen zijn pogingen in het werk gesteld 

om de verwondingen te camoufleren. Dit blijkt o.a. uit het aanbrengen 

in de loop van die dagen van hechtingen en het plakken van pleisters 

op wonden in het gezicht, o.m. op kogelwonden. 

Naast bovengenoemde algemene verwondingen vertoonden de lichamen van 

de onderscheidene slachtoffers onder andere de volgende verwondingen. 

John Baboeram is zwaar en bruut in het gezicht mishandeld. Zo had hij 

een gebroken bovenkaak, waren nagenoeg alle tanden, behalve een rechts-

boven - ingeslagen en waren zijn lippen kapot. Hij had een wond 

horizontaal over het voorhoofd. Voorts had hij een kogelwond links naast 

de neus, die later met een pleister was afgedekt. Vervolgens wonden, 

sneden op de wangen en bloeduitstortingen in het gelaat. Een bron 

meldt een snee in de tong. 
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Bram Behr had verwondingen in het gezicht en kogelwonden in borst 

en voeten. 

Cyrill Daal had kogelwonden in de buik en diverse verwondingen in 

het gezicht. Twee bronnen melden oogletsel in het algemeen, een bron 

noemt in dit verband de naam van Daal. Twee bronnen melden dat bij 

iemand het scrotum is afgeschoten; een, andere, bron meldt gezien te 

hebben dat Daal was gecastreerd. Hen bron meldt arm- en beenbreuken. 

Kenneth Goncalves had verwondingen in het gezicht. In het bijzonder 

had hij een neusfractuur. Hen bron meldt een dozijn kogels in de borst-

streek te hebben geconstateerd. 

Andre Kamperveen had een gezwollen gelaat en verwondingen aan de 

kaak, vermoedelijk een ontwrichting. Hij had een 18-tal kogels in de 

borst. Voorts is een di.jbeenbreuk geconstateerd. Een bron meldt een 

armfractuur. Ed-x.1 bron meldt een schot in de rechterslaap. 

Gerard. Leckie had bloeduitstortingen in het gezicht. Een bron meldt 

kogels in de borst. 

Suchrin Oemrawsingh had onder de omstandigheden een redeli.jk gaaf gezicht. 

Hij had een klein gat in de rechterwang. Hij had aan de linkerslaap een 

groot gat waarover wat haar hing. Later was dit afgedekt met een pleister. 

Leslie Rahman had scheuren en sneden in het gezicht. Hij had bulten 

op het voorhoofd. Een bron meldt te hebben geconstateerd dat huidlappen 

van het bovenbeen waren afgetrokken. 

Soerindre Rambocus had open scheuren in het gezicht en scheurtjes in 

linnen en hoven het linkeroocr. Van'linkervoet tot hals en dwars over 



het middel was hij doorzeefd met kogels. Hij had een opgezwollen 

gelaat. 

Harold Riedewald had een kogel door de rechterslaap en bloed markeerde 

zware verwondingen aan de linkerhals. Een bron meldt tientallen kogels 

in de borst. 

Jiwansingh Sheombar had een gezwollen gezicht. Het gezicht was zeer 

donker gekleurd door de vele bloeduitstortingen (hematomen). Hij had 

een zware kaakverwonding rechts. Voorts had hij een. kogelschot van de 

hals door het hoofd en een kogelwond in de schedel. Met kogels was een 

patroon van een kruis gemaakt in de borst- en buikstreek. 

Jozef Slagveer had een gezwollen gezicht met vele bloeduitstortingen, 

in het bijzonder aan de linkerkant. Voorts had hij een kaakbeschadiging. 

Somradj (Robbie) Sohansingh had verwondingen in het gezicht. Met name 

waren zijn tanden naar binnen geslagen en had hij een jukbeenfractuur. 

Voorts had hij zes.kogelwonden in de borst- en buikstreek. 

Frank Wijngaarde had een kaakfractuur. Zijn tanden waren naar binnen 

geslagen. Hij had kogels in de borst en schotwonden in het aangezicht. 



CONCLUSIE 

De verwondingen zoals geconstateerd en hierboven gerapporteerd 

leiden tot de conclusie dat de 14 Surinamers en 1 Nederlander zwaar 

zijn gemarteld en opzettelijk ter dood zijn gebracht. 
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N AT 0 
SEETAPIE ACM 

MINISTER 	I 1 

705528 	 parbo 2 apr 82 

m r t s dgpz ap dges dgis,-/sa plan amad dvl,-/dp/os/bl ac 
dwh,-/sh Jura and ados anpo ps iov os day daz 
defensie cds cms cls clas marid 

2 )omstig van 	: paramaribo -705.528- (020482) 
be-Stemd voor 	: min.v.b.z. 
mede bestemd voor : min.v.o.s., 

min.v.def. 

onderwerp 	 staatsstructuur suriname. 

uit toespraak bevelhebber bouterse t.g.v. 
installatie nieuw kabinet op 31 dozer, citeer ik 
volgende m.i. belangrijke punten. 

quote 

het militair gezag heeft heden de volgende belangrijke 
)umenten definitief vastgesteld: 

1. decreet vaststelling 
regiement van orde van het beleidscentrum 
(decreet c-64 s.b. 1982 no. 65)., 

2. decreet vaststelling 
reglement van orde van de raad van ministers 

(decreet c-65 s.b. 1982 no. 65)., 

3. decreet toedeling regeermacht 
(decreet a-9, s.b. 1982 no. 61)., 

4. decreet vaststelling wettelijke regelingen 
(decreet a-10, s.b. 1982 no. 62)., 

5. decreet vaststelling statuut basisrechten en 
plichten van het surinaamse volk 
(decreet a-11, s.b. 1982 no. 63)., 

6. decreet instelling en taakopechrijving 
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departement van algemeen bestuur 
(decreet a-13, s.b. 1982 no. 67). 

twee documenten zijn niet in de vorm van 
decreten gagoten, doch ze zijn van wezenlijk 
belang voor de ricthting van het revolutionair 
proces van ons land. 

het zijn de volgende documenten : 

7. de proclamatie inzake de toOkomstige 
democratische ordening van ons land en 

8. de hoofdpunten van het regeerprogramma. 

aanvaarding van een ministerspost in deze 
raad van ministers legt de verplichting op om binnen een 
maand, dus uiterlijk op 	28 a p r i 1 
1982 op basis van dit document en met inachtneming 
van de overige documenten, een d e p a r t e m e n t a a 1- 
beleidsplan via de minister-president bij 
het beleidscentrum in te dienen. na  goedkeuring van 
deze departementale beleidsplannen zal op. basis hidrvan 
de regeringsverklaring en het regeringsprogramma, 
annex een nieuw urgentieprogramma worden vastgesteld. 

dan wil ik u nog opmerkzaam maken optenkele 
belangrijkd beslissingen, die door het militair gezag 
zijn genomen. 

1. alles wat waterkracht betreft regardeert het 
ministerie van natuurlijke hulpbronnen en energie. de nu nog 
los opererende stichting jaikree/phedra valt dus nu 
onder dit ministerie en wij hebben de directie van 
deze stichting inmiddels opgedragen verantwoording te 
gaan afleggen bij de betreffende minister. gaarne 
vernemen wij na de verantwoording welke maatregelen 
verder getroffen zouden moeten worden. 

2. de stichting volkshuisvesting suriname wordt opgeheven. 
daarvoor in de pleats komt een stichting, die zich 
uitsluitend zal toeleggen op het beheer van volkswoningen. 
deze stichting komt te ressorteren onder het ministerie 
van openbare werken, telecommunicatie en bouwnijverheid. 

-82 3. de statuten van de stichting planbureau suriname 

zijn ingrijpend aangepast. de doelstelling van de 
stichting is beperkt gehouden en duidelijker komt tot _ _  
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regering en gehouden is opdrachten van de regdring uit 
to voeran. het planbureau zal ressorteren onder de 
minister van financien en planning. 

4. hij decreet zal een energiebureau, als een rechtspersoon 
sui generis worden ingesteld. dit bbureau, zal een samenhangend 
energiebeleid voor de regering formuleren. het bureau 
ressorteert onder het ministerie van natuurlijke hulpbronndn 
en energie en zal op korte termijn gehuisvest worden 
in de hovenverdieping van het gebouw van het bureau 
voor waterkrachtwerken. de bestaande afdelingen van 
het bureau voor waterkrachtwerken zullen elders 
geincorporeerd worden in daarvoor in aanmerking 
komende afdelingen van het overheidsapparaat. 
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verzoeke te overhandigen avant vertrek ziin hotel in 
othtend -  . 

uw gesprekken in washington op vrijdag het 
volgende. 

mocht u over de kwestie van de nederLandse ratificatie 
van het protocol inzake de spaanse toetreding tot de 
n a v o warden aangesproken, dan zou ik het op prijs 
stelLen dat u nogmaals zou WiLLen onderstrepen dat de 
politieke besLissing in feite in december aL is aevaLLen. 
wat de ratificatieprocedure betreft, is van regerings-
zijde de nodige spoed betracht, terwijL de raad van 
state in record tijd advies heeft uitgebracht. het 
wetsontwerp is op maandag 15 maart bij de tweede kamer 
ingediend. uiteraard is de kamer vrij het eigen tijd-
schema te bepalen., oat kan de reaering niet dicteren. 
naar mij bLijkt is denderdag 1 apriL vastgesteLd als 
uiterste datum voor de inLeverina van schrifteLijke 
vragen inzake het wetsontwerp. deze zuLlen door b.z. Op 
zo kort mogeLijke termijn warden beantwoord. weL moet 
rekenina warden aehou.den met het paasreces dat tot dins-
dag 20' apriL duurt. voordien kan dus in geen geval 
plenaire behandeLing pLaatsvinden. summa summarum: 
de ned. ratificatieprocedure is, mede i.v.m. 
het twee kamer steLseL een omsLachtiae, maar 
van reaeringszijde wordt niets naaeLaten om de pro-
cedure te bespoedigen. 

voor wat betreft de kwestie van de vier in eL saLv'ador 
gedode iournaListen zij'voorcbgesteLd dat deze kwestie 
in ned. nagenoea ongekend arote emoties heeft opgeroepen. 
in de kamercommissie b.z. heb ik woensdag jL. Laten 

	  a 
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 a en *ei, vooraL omdat de uiterst compLexe en verwarde 
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de reLaties met suriname worden niet vergemakkeLijkt omdat 

bouterse enkeLe absurde toespeLinaen neeft aemaakt 
op een nederLandse betrokkenheid bij de misLukte staats-

greep van hawker c.s.. ik zou dit thema niet uwerzijds 

opbrengen, maar weL, mocht naarendorp hie- rover beginnen, 

benadrukken dat de nederLandse irritatie over dit soort 

verhaLen groot is. 

mocht naarendorp proberen uit te vinden of hij bier voor 
een bezoek welkom is, dan zou u kunnen indiceren dat dit 
in bedinset het ON/at is, tenZii zich uiteraard aLs aevoLg 

van ontwikkeLingen in suriname verdere versLechtering van 

de retaties voOrdbet. bijzondere voorzichtigheid Lijkt 

mij geboden met bet onderwerp ontwikkeLinosSamenwerkina., 

het Lijkt mij gewenst dat u zich bepaaLt tot de mededeLing 

dat u over de ter zake in nederLand bereikte concLusies 

niet op de Moogte bent. 

v.w.b. de defensiesamenwerking zou ik gaarne nog met u 

wiLlen overLegaen, gezien de pLaats die dit onderwerp heeft 

in de thans, na overLeg met ambassadeur-  hoekman, ontwik-

keLde 'strategie. 

bet Lijkt me overigens zeer weL mogeLijk in meer aLgemene 

zin naarendorp duideLijk te maken, dat u, gezien uw onbe-
kendheid met de in den haag bereikte concLusies, u tot 
Luisteren wiLt beperken. 
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• co KOPIE 

co o gs c • CD 

0_ m r 0 
• G dgpz ps 

amad 0 
dgl.s 
civih 
d La 
daz 

MINISTERIE VAN BVITENLANDSE TAKEN.  
AFDELING VERBINDINGEN 

's-GRAVENHAGE, LANGE HOUTSTRAAT 28 
TEL. Nos: 465622; 614941- 2531 

pAi-pm:yAN .ON 

aaP 

BESTEMD 

N4germvanDeferafe 
DEFENSIESTAP DATUM -VAN AFzet■iptNc:: 

..0 

mar 

4FKoMs.TLq. 

voor b.z 
merle :voor^ 	 v 

- • ,, 
onder,wer1 

Ling 00 vani-1 en 

L. 

q:erirawsingh, the aL in .01.0171:.:4140101.4 

	

:e**.rr.14 	 id04,9,11.0011 

. 	. • 	• •sect ie•• 	•• 

	

. 	• 

	

. 	. 

• 
4,1 Mij0. •  
	

6 OenOe 	e.:S:traat 
0"0• 	 400Tt een KaLve.i dag 

• ..zOn d.er ...te.': zijrl uerhoord. h i•j .L1 jtft.• aan to hoge'bLoeddru 
• cloth 	•korte de.te:nt ie.' hee:f t (nog )••'g een.. 

. gevoLgen :  voor :±11n gezo-ndbeid. met .zich meegebracht.• 

	

e c te 	(en ri.object 	1..nform.atl.e •.•over 
toestand gedetineerder is OormenteeL:mobil. ijk te kri•jgeri 
de nederLandse non -zreLucasia, Met vile de ambassade • 

1027 

u 	)..ilti'0St- apeit S- 	V 1 	P. K'.:,(4,0':e1".-L 	E..),r0e- erTicy:m9 n 
af s i_/.1' Js e),...e-I0,-._da. 00 	fl r q100 ifi 	,van 0*r.'o,1-.1 

die 	v 	rniSLoktte - .0-0v000gxn z 	a e rr1 P, • . 
be 	o,u za 	evAt•ortcten,.- -_0:i 	e LA 	in e L k '4,e,va•-.L 
\/0.0-  r 	11 Ir d0S a.a.,.0:::s0- `qe10t iy)._,r! 	r .. 

.i(-::. 	i'-:1. \./ Aan. 800190_ar-,dj.,•6':,,,Z00r- 0"t̂   (2..venv e L ern ,-3. 1] rl 
t oe : i 17.E "n in 8: f d 	-=11I ,t0-T151e.u- 	 van 1' l_ekeriti til_!- 
- j_ j 1) . 'op . nom.en,. :11l.. j Z,OUe(±1-4en e. ../, 0 r fjaor nayr e e il 

arUil.,  1 37.1,--  1 u ri15,Ien ge.0(ep-011 eil.-;-,t'qe .-1 .Za jn afgeranseLA . 
ate 	et10;' dj0 ,  'zIet-i. - - zelereroW 	en ., 00zi 01 -t e 

-:ri 	) t inee'r0"en•u•rieeft -0e -,toOn04-UvifottOt,u-':gen oe md     ,    
] rr. r',. .J. / 1 , J ,iji t 	).(a irr _ 	. in p 	abr a!-...aiti 	d e Le. jA in d 

v - r _;e v r-' 'd 0 nen zou '- 00 r-Lnu -,- z- , =on -tno,me.Y-i 'e n :7_1 in  ...   	u 	, 	, 	_,.,, 	. 
over  Ile r.'4.1,:gVri, H:4 -4,n_- , z lg 12 : '0 Luazas.,,v,•..oryaog,er-,  :t4 r d i a . 

zs 	e', ' 6:, c0n-  n0iul.  e-  L46p: ,. 	met name: m a on r 
11.01-- 	het se,in .60,ef .--(:: g6qe)i.e. -6,-.uoor ee,p'._17:14. 	or e 
berian-  e „I:11d , 	e h 00p i. 	er SI' ve ge'Ve 8 	da   u .. 

(2 q:-.11 s.. :_114-0t voo r: P971,, vtAurdet0-ton 	0. 	W.-de.'d'Oil' 
geb r ach e   

e r_.0 o evfAUN04:f 
est aan_-'9_kie  over : -a '',ost 11  

02eirw. 0_.wSiflit'l-L = is over 
sme 0 0:--  -hoofs 	c 1 

ci:L.104.. ii1 
h 

	

eAn•••••. 	 mee17 
. 	• 	to 

31L 

	

1" 	• ." . 	• 
...v.0:4•:0err-S.,'",ge-•ndtill' .. bronnen 

UtreiS 	S • •• 	.•••••••-• 
edok 

SEORTARIE 
1011\118TER 



or, 

E.fl Uvi 

ONTVANGEN CODEBERICHT 

VERVOLG 

• - 	• 	• • • 	• a - 	• 	. 	• 	• 	• 	 .............. 	.....-- 
44qaL..11.•GQ11AaOt.11.aaft:.er.L.c140:110.r.MA4L. Math-d .:-.q4a.0Aat,....3:1 a" .:.:,.._  	...-...,.:-..  	-... 	-.. .... --....  
20-.6g. .v.-8.11 do,..:0v4.111..60.:011,411....0-,t4.....0.0.1714..:.-,e171 ,(1.rt..:z.:04141?idaa, ... 	,..•..,.,.. 	•••:: 	._ 	..........-..._ 	• 	. 	• 	• 	:.......••••......•.....„.... 	...., 	..,  
ip:...0:01.4...1 	.1=.11AHnu...-•valri.:-. 	:,-(11...:.p ..11RT,..-....v.917p(24....goyr..,Q1,..eil .fll..eT 

.....:,, 
Ott'..TRI).e P0d0- 

.-...•.-.'.::.... 	..- 	.. 
8i 	Lee. 

v
. 
	eP..-m.',..10.04PV11 0,':14'11 $ 	v0 6: 

suranamer$....,,..prfl..,In G 	agQ.11?:::/:PPIIIAqt03)-.HTPtY---d4e ..................,, 
0 	4A0044.0 ItV,Oti OrtaQqae 	OrAtt11011:"'VOn:Jmet--qottaI ...:..,..:....--.. 	..,..-, 

VAtts10 1idliai'::-.fi'_'.'00, 	7dA s-'40me. i 

	

	 t.100 	192); 
- _:_ -,- H-',---: 

:..iika 	 3 PrOl-P1.11t-.fl qan-7:0,... P-  
  ,.:.  	--Ii 	f..   

	-,.- 	
e 

Q no 40iP0-0 4.0P-(10,i-O,iSa:aP:-10 erLaaas 
 

e am as$a Q d 

.
:
.
.
.. 	

,Q 

	

b.

-.

-1

.

..r 	0:..

.
.:."•„4.• :....1•. 4....)::-* )1,. ..1,. ,'.:-01bt.-,-t0, d 

j 	 Qe17;0401*t-61tvo n   0T,..-,b().:i.:t.„):0T4r,:....y.4,,.-, het 

	

rbr yv0edI-::::,..(jfillia4...aan 	 °-:-'11.141740:::::-40(t,440. 
.:31.-.1et14;40'..$J4.40 ra 	e.,._Q-...:,_#T....L)as$4.. R 	If 11) 	1).4etc:-ft0 -J1:',..;,4:E1-(11, -- 
P t04ti'..-40.I',4/c(r-1Aaliiarrlf0' -.: 	-...,.. 

.,'..(i_ten 'a t de r 	1t8-e -. t00Driggit-vi• van )awker 
ooft e64,5 	,.11,1 .-:,.,z1. ji. s. 	6tiiti0tiFlf...::;me. . 	'-, deren 
aalda 1, 	d114 A4T1.0pn (I:a 	Q-a711200 o.$-');(allte 	- 
bt,14tRn ilid.e m.Q. Otte: e.;r1 	1.0.0- 	',:.0 	.0-rlmde-r-. 
d t 	r,it \,/,,r eK,, :01Ig00C 

5 	0 
5 0 

 

o 

4taT't:::0O.Aar a 	'-<01,h0r10-rig41:71:J. 
doze ln~inuatie;s eon censret'er 	 aer 

ter C d 1:114-1;Ph 0)1, 



vioje 

BESTEMEi.VOOR: 

0:10" 

MINISTER1E VAN BUITENLANDSE ZAKEN 	REFERENTIE No 	KOPIE No 

AFDELING VERBINDINGEN 	 80851- , 

's-ORAVENHAGE, LANQE HOUT$IRAAT 28. -  
TEL. Nos: 465622; 614941 '='2531. 

KOPIE: 

AFKOM$T1G_ YAN: a r 	TR a r PARAA WPM 

a. 

korporaaL 

r,  m 	1 7 1 

ildenS persconferentie-op,22 deter deed 
. abraharos hegt-Verzoek-, 	 .,:._,..- 

(:41:E P Or In .,g: en 
aannouding vane non _steeds-0-ort84-:  0,0,ntide korporaaL 

, 	.-_.  

	

..- 	. 
Piabir, die pi/41,410,gs abflg atii, -;een 	't aane-deeL 

zou hebben gehdArLbij de voorbereddim en Later de 
Ll'itvoerin'a van .d0, 'rnisLOter.00u,  

a rahams,,elteerde  een ver 	)./- jn rambocus; 
w , a a r i n ,- '.?.d e z e steLde dat.,:-.-r1 'rP1'0ors 1040A < plan. 
totLiouidering van de LeTerteiding 	 ische  ,-. 	.• 	. 	L- 	.- terriPeL aan het pad van _ ■kand:ca.) van mo: ,..:,.., 	. 	was 
i e aan7 	Qar,. de goede-  orde.,,me Ld .;1.:. 	al rrionab tr -  

,    .,.......„, 	 .. 

dens - -4)_ lin gesprek: .T0:r arrid0000-0 de,,SOevraa 
nee 	:-0nt:-  eft 	d t:-0:'2;131,417117iOrt tc!.1-:-', 'het doderi,. 

	

  ,....„,,, 	_,.. 
van 	- LegerVei Ing-.  bada0t1;.--.156aan. 

o 
O c :2 

ftivC.C.r% 14;;AL=1 16..ase. 



b. 2; 

- 
RF".•EIRENTIE No: KQPIE, No: 

0. 

0 

C) 
E 

N 

ti 0 
2 

0 
0. --- 
o 8)? 

CS 

a> 	KOPIE: 

o gs 

r 

° 

amp d 

0 dgis 

dwri 	1-1• 
d a.. 

• • • 
VAR: 	 ZAKN: 

AFDEL1NG. VERE'OPINGEN 

's-GRAYENHAQE, LANGE FIQliTSTRAAT 
TEL. NOs: 485622;  .5:14941 - 2531 

DATUM VAN ONNANgST: - 

24 m a a P-Et 1R 

13E8T8icip, vo OF-1: nARIN.4 . VAt1.-AEZENPr 

11 	17,) 	 ro a at- 

.. -AFROtvlStiG VAN: 

V00 r 	 r amaribo 
de deferime 

on der.verp 	 'du p 	 r 1741Q, 

die f_ e,',_ 51 	\ ECM het. H.; L-Le. r in y r -1-Y.e':- 	e,:,  t -:1 r,  11---:4 
%, ,J. 	,b:1-_ no.v( 	IA -iic.ti ;.L-i r fr CM li d. d o 	rrVi ::?. r t 
(1-il..,..'..0:•,, 	n t i'e,-.; r•i--1 aL 	S 	t 0e CI OS ell-LA 	in .   
c-ri.,. ;i- v;H:- .a.-a=r -  .,../ -.-in 	1,: 	 L. ez....k1-1 (-1 ..a.._-.. ,71,",./ ;,:i... •-,,.-.- :. 	 -p-11.411.e.-r. 
z. lch . (JO or a. L.L.:arte 1 aarti 1- c-yiriii en a. 3.n r 	 f;,..t. it 4 	i 
aid r t2 L; v a n n ,a.ci er 1 a T I 

..11.,11.,Nj$7.fa 

	

v r- -0. 	' L..ivi -S ...P (., I -Le kap ,acrtt.:.• V 0 P r volikt -r)dr(i STSQE17,-. -..„,„...-.....-: 
z  it) sr, e, it,. 	in 	f-'1 --  tiLit-L. et ir1 Q 	,...r.‘ het :hunf,- 	e 	 ......1 ,-..,..-, -,-,:. 

' ti c.5 L li, ail cl . stn:.eo Jr, t - .0 m 	p,:v . r.s.•:„.0er.1-.84)Lr1.- 	-.1 uo t-0-, 
. 	,. 

,r.:..,.,....: . 	. 	 • 	,. 
vvii i 	r a-k, e IT ,,,,' le._ L. • e v (--;-) • ver-p:--3-isi,..--J . -,* s 	i Li is 1: 	n:o 	L:ap-e 	

, 

• 	d le 	5 c. rirO 6-;-1,1\V t 	On 	O El', r.s v...r 1 1 ji..:"e1.4!-.7.7 -  ,--_,, -.i.r) 	Li,(--.:L 	Fi i. L,-.:1'. 	ai 
a ez H. 	-;‘, .t.0 ;:::.±... ci' tit 1 71 '7; 	V .---', -II 	f.-2 ell ., - ';'114jrikf7,11(.--,  r 	in 	Li e t 	 .0.4 

- r 	o '.4:i51.., .L. L: e i it,-,,... \ 	r 	, e k .  t 	un 1,6-.6-*."-e .. 
•:- • 	 ZLaS-:. 

	

104 t 	L; 	 t Ni 1 tc-__:,  L. (:-]  

     o r:   

t (--_,,J e  = p o. n r 	r0 
t 	atl )" 	, J,Jijr. - 14) 	1 4' d P7P

.

P:Tr3I 

 

 Ho Lh.eb b,er 

'f',0*-tQ.r -s-_ -_ ,:--  ha d -. 	v 0 ar ,..,..-.,......_. 	 . 	W ,'-a- j11,,-,,.•-80a,-$.1,$44_:-0.,(0*I,  1:1e,m,:..,  ,, 	..,.,„__ 	._:,. 	,:.„.„:,_. 
ad, 	„ -d:_t,-,t_-,Q1-,,1 d ,-.:-,,H''',- d b 	t): 	.-ra..01'-,1- .  Las e 	Y, a„..r 	:dv; 

	

...., 	..,__..,   
door - t-7)0t.-.--:.r" v a l-, LI t 10f-al,r- 	r0'1-,--- - -• -(11,p,'.. Irri.. -:);r7i-iferel 

	

....,.._    	, .. ,, 	fr.  .......• 	r 	- 	r , 	-. 	, 	 ' 	, 	- 	• 	,_ 	:, 	• 
0)4:011,'V 0 rn 

	

,:: ... 	on uo I (--? 	fir((p'Ki'017)„.:: 1921 ,_ 
,:.K,-_:V , fl.i 	',,d(41,Walr.S0 -1i.10:. 1 	i --et6,t: :•ri o ti. :t 	

. 

eler'e ,. ,--,:•.Pr',40t---V:an 	r''.,OV.-:0t ,l,a141114Ar-',',.,tdtlt,,'Az0 
,.:: 	_ 	: 	• 	_. 	:,,.,..,........ 	, 	•:-,,i 	,  ,_    

...„  
aArr t 	III 	,bet • 't dh•,,de=t3 IT10. 	''.VI:e.- en 	.a4-,1114118...:::: 

verarntwoordeLijk heid van de., beveLheY.: ej,,,,,;.Q. ..... -al 

	

ooze 	aa s. e .,Ifiirjt.ors. 	at-100 , de Leide n   :',:::1'.vatir.. h 
front1 

r 	01 +4,  

1027 



dqpz 
-amad 

0 	dgis 
dwh 
d 
d a z 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

AFDELING VERBINDINWNI 624:15 

'8-GRAN/ENRAGE, LANGE HOUTSTRAAT 28 
TEL. No 465622: 614941 - 2531 

A NO. 

DA 'UM VAN ONTVANGST ,  

24 m aar t 19.82 
BESTEMD VO0 

• b ;. z :/aete.nsi  

ocr..111:qp.K. 

4 m OA 198 

CD p 	ofiderweA 

ra-m.a..sr 	0. 

v 

coup in suriname'  

11;4 111: 

.... 	• 	, 	. 	. 	. 	- 	.... 	. 	-:- 	-...• 	- • -. 	• 	.• . . 
V1t. rr-1e0;•,,st-::.17.0:.•eet.f.:I...p: iiogr...--$ep0 Erej 1 t i,

▪  

n 1 

a 	r•.,a.1--i..,:r0..•i:t.)$:.. 	 •.c: 	1.9.:(;).- Y: -. V-Al..tc:-..,-:.d((•;... -te',..rm_ 	H( '1 
. 	_ 	 . 	- 	• 	. 	'- --- 	 • , 	 -,-.., 	

a 	n 

ur• 000.- _•:-.:v.al ta;:.iiII•i 	a - •-:cet.i0po-..gLriei•-•••ti,4 	v00P er-:•e 

	

••  	...- 	. 	... 	• 	• • :•• , 	. 
or .."'-'•_r. - aI 	:#0P 	,-1.-•-,L-'a:f1...:(q - Tio.-.,:met7).•::::-._•(1•-.t•-•..d.7. 	IT.ri 	IL,  

pens- open -...--, 	20 geed 	Ls 	- --.:Lte.il -fi1HP :e..:oir),.,-, 	00e,..., 

10 cY) 	.5(1.:0 -1' 	--.'4-...0i7-4 	s- . -i -z-  1-1,n -.--itaa. r.4'..l,;.$-.H,'•L'614.-.r) 	van 	, 	,-1::r'0...__.Q.:.p 

..,,g.--;:er:r1d.-.60 	..I,  .' 	s0 Flo..--n-sIn.--Q 	1:,.04..,:d$.--tii_.:1e,.(=.. ..,...,_.,_,::-..   	,. 	r :- --ir'ik i L4 ,v,4,- ',r-I 

(so (a..44 	-Ii1--::..7±-eker•#, ...•sit " .,•, 	-j.-1.-) dots..11,7-1... .-010.9-:. _ 
- 	.,.•--:-- 	• 	,-,• 	. 	-...L..,.- 	.,_. 	: 	..., 	_..: 	,.:..  

.'.1:0;.: ,41:te 	awee: - W4r..:-bri„...:\/..-.0-e'..-k-:-.,-44(it- -O 	 Yt:_rie 1 .i 	I 	i,(et_:•:e.'11-.:t.. 

.---.,-§tI1A..0v....01'ilk.---,•:itl§tit Uti 1--  (rn• : w •:-'-1, 

:p r...-0 	. 	e[1,1.....)....i.,/:-.-5-40TfIr. , , i -!.e. c 	•''Ll('•-: i 	t-.'.,•'•,',e[--? it:    
7..iav71.1-1 - 	-1._HLpr 

•-•,-IK::;•:::-,,.:ve....e,,.• -0-ar:' - 0f'1.:::.-:--:-.e 	ti,":. a 	r 	h 	t 	in .-.-w- .- i. 	r .c11.-.(ix-:.!_ 

	

:'r1QciQ-r V-0....•O•$.- 0-',_0_:-pM,fq.;.(-,1_,5„: :;:101..,...T. ::_cle: , 	 , ,,,,,Qrv:t , :-_-. ,.:---, 	_....,,.n,_L .-. 
,„, 

-", 	1 	• ri.b ,- .-- e: -1i:,-te;01;.•..-:. .:-,i-••t;..e.- --k;'''.:Iil 	e 	--:. ri 	-, ,_ -) 	-,P:.0O0:.- t1 ' 

ka 

":10...:Pi''- 	rr,'-0, 8...-.tq-..-:ti8- ...ib---0- :•-,.-tittr-.:.- i'.Ii gti:tU:11-r 
, 	..-. • 	. 	... • , . , 	.. 	. - -, 	- 	,... 	_ 

1 ' -0 	0...0t416--:::' .  ... 	.._..- 	_  	- 	- 	•- 
\re-.r');ty .4f.".I'..,:a.-1._... 

.......,....: 	. 	., 	. 	:,-.. •,.. 
..:06,•".111411,:0--:.-. 	:n 	P .1-118dr, :d: et: in Cte'rf Va•M' 	--a ra:ha' 

men ...-•.:'40 : ..:.q0n0L,0...le 	re.-..:•-..e11:•.--;.-'-.. ..10.1,..i.rri.- 0.- 	iv00K.al-,-::.  
ra010.0dbs•- :-.j. -..s:...:000.eStj.' 4.0-..14.-,::..wee.7-;- 0:'-'0Velr1'40eils ,•-'113, e 

d: f)::.'. ,.I 5 Qyq.11 0.11b00(1o_i.-- - or.8:bri...:or. 	(.1::,- - ve•- r- dOfi1: 	die ti 	er$ 

arhe'n van 

• 

van `de coup, :prof. oerlrawsingh, vermoedeti; 
de 

..eIi.t11.0• Lr's ia:Sm e• 

• . 
. 	in he c. leader van de zp ins inuatl.:e- 	•.he t 
ve..r:igenS.' bk. .'m 04eL 	, dat. • d gar ,het. 	 dez.ag 

. het 0es0.rek ob.  11 dezer tussen detat 	hsaWke r 	. 
a f ge.  c.iisterd.  en • 0p : .  de band.. o pgenomen, waari.in 'de •.'L a a -t -(7-- 
gelidpaid? .het  verzoek deed 'qr.', e 	..0 ye L eg met 	er - Iandse 
en : 4Ilerikaan 	aesa.de 	ef00 te b oe km an '. 150) 

1097 	 he Ldring 203' +-4-10+ 

Ctat 
van bu it en Land se he 

neraens 



TELEX 31326 en 33230 
TEL.: 614941 - 2530 en 2922 OPEN B, R IGHT 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
AMBLING VERBINDINGEN — 'S-GRAVENHAGE — LANGE HOUTSTRAAT 28 

Dir. 	 Visie 

Ag. no. 

Dossier 

705.480 

m r t s dgpz ap dges dgis plan amad dv1,-/dp/b1 ac 
dwh,-/sh jura and anpo ados iov os ps dgis/sa 
defensie cds cls cms marid s: clas 

afkomstig van : paramaribo -705.480- -250322 - 
bestemd voor min. van b.z. 
mede bestemd voor 	: min. van def. (hood lamid).  

onderwer : coup in surinama, radio int,Irview 
bevelhebber bouterse. 

hot radio station s.r.s. gaf op 24 
interview met bev.alhebber bouterse. door -:-bassade 
zemaakte manuscript m.b.t. gedeelte over -1s1-,:kto 
couppoging volt hieronder integraal. 

quote 

v: er gijn mensen buiten die suggererran 
oorlogstoestand is opgeheven in tier E.,1:1 met 

heftige kritiek die onder neor  is gel ever oor 

de orde van advokatcn, vereniging van 	 en 
andera belangrijke organisaties in once 

We hebben inderdaad ook die 
maar het ophetfen van de oorlocIsto,z - 

daar nuts moo te•maken. je houdt 
rekening mat met de kritiek di.. 

• o: d_ 	el!‹.e kritiek verdisconteerd moot 	 in 

ik geloof dat het veer 
IHaidelijk is dat we gedurende de 	rsr. 	.ear dagE,n 
,;ok inderdead to rnaken hadden 11,t can 

nadat rambocus is opgepakt en nadat we.  gezi..tn 
hebben dat de zaak :tint moor zo kritiek is en een 
leder ook niet ale zodanig ervaart hebben we bcsloton 
de oorlogstoestand op to heffen. 

v: inhakendop de vraag van mijn college oil ik dit steito.n 
dat eon internationals: bepaling geldt dat aangehouden • 

personen niet achteraf via wettelijke bepalingen kunnen 
worden berecht, conventie van geneve. dit is nu 
gebeurd via decreet a7 waar de mansen die hetrokken 
waren bij de mislukte coup via eon special= krijgsraad 
ten velde zullen worden berecht en niet door een 

-02- 
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Dossier 

-02- 

gewone krijgsraad. dit zou in strijd zijn met de 
conventie van geneve? 

• b: ook dat is niet helemaal juist, wat u daar stelde., 
althans die wetten t.a.v. de wettelijke regelingen 

dat klopt maar nu de noodtoestand 
herste1 de .o.orlogstoestand is 
o pgeheven bet ekent dat dat 
do krijgsraad ter yelde niet 
meer mag beslissen over doze 
mensen.zij gaan dus bi i norma 
krijgsr. aad komen z e voor. 

✓: do aaam rambocus is gevallen. bevelbenner deakt u dat 
het nog lang zal durea voordat do berechting zaL 

plaatshehben van rambocus en gezelschan. zijn de • 
verklaringen die reeds zijn afgelagd nie.: van di‘en 
aard c!at 	berechting op korte termiln tegem6,et 
kunnEn zien? 

ik hoop dat de mensen die hiermee-halos: zijn hot 
work snel zullen afronden. een felt is dat we steeds 
meet-  nieuwe feiten, steeds nicer niouwe n.amen 

aan het licht komen. ik galoof dat we even geduld 
moeten hebben on de militaire politie en de recherche 
hun wk,rk te laten afronden en dan 	,:ize-mensen 
inderdoad snel voor de krijgsraad verscni'nen en hebben 
za natuurlijk de normals beroepsinstanzi ='Jan het hoger 
militair gerEchtshof. 

✓: er zijn mensen in de gemeenschap 
zeggen dat het misschien zelfs niet 

rembocus aanqehouden word. op de briefi 
el _den zilu or wel verdachten'gaton 

waarop de beer rambocus niet word  

Troberen to 
is dat 
• eon 	of 
• :1-1 de pers, 

• ik ken u wl zci,gen. dat rambocus 	ze',cr is aaa.z,,ehouden. 

even nog 	vraaci over de coup. bErichre.n Cie 	onk 
.borer, ail_ zai de J:t. hirdja, 	 comrrandnt van_ 

do militaire. politie ook sanded 	he:hben 4c;-lad in de mislukte • 
coup 0.venals adstii nankoesin9-  c:n It. dihal? rdv. !Dataljons- 
commandant. wear zijn 	nu prEcies?- 

on alle geruchcen do wergild uit to hulpen boa 1k 
inderdaad blij dat u die vraag stelt. we moeten het 

niet zo scherp stellen dat de"ze mensen aandeel hebben 
gehad in de coup. wat wel zeker is, is dat uit de 
diverse verklaringen noodzakelijk was on zowel lt: birdja 

. als de lt. dihal voor - verhoor op to brengen. die zitten 
nu momenteel achter de wacht. n m r-lid-nankoesing heeft. niets 

uit to staan met de coup-rambocus. 
unquote 
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