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2. Naam:
Adres:

LUGARD,

RoMl,

Livornoweg

Rufus

31 (In~ira Gandhiweg)

Geboortedatum:

26 september

Nationaliteit:

Surinaamse

Paspoortnummer:
Afkomstig:

3.

7-5/6/aif

1965

R 430838

Jong Aurora

(Sipaliwini)

BIEZONDERHEDEN:
- Secretaris-generaal
- Secretaris

van de Federatie

Stichting

- Veldwerker

van Moiwana

Ontwikkelingsorganisatie

- Lid van de delegatie

- Staat

Binnenland

(FOB).

van Jong Aurora.

- Voorzitter

tember

Organisaties

Teivuka.

'86.

van de Grankrutu

der Marrons

te Puuketi

van

6 tot 9 sep-

1989.
afgebeeld

met Bernhard

die door de Surinaamse
Werd naar

aanleiding

Commando.

Bedreigd

beschuldigd

van

- Na vrijlating
- Bezocht
jekten.
diensten

Werd
voor

dagbladen
daarvan

en Tjakka

werd

samenwerking
malen

malen

gefntimideerd

het Jungle

- Is na de moordaanslag

met het Jungle

daarvan

beschuldigd

Commando

(september

en beschouwd

1989).

Gearresteerd

Commando.
en op straat

in verband

gefntimideerd.

met ontwikkelingspro-

van het verrichten

van koeriers-

Commando.

op Stanley

Rensch

ondergedoken.
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..

op foto

als lid van het Jungle

van de Brownsweg.

met de dood bedreigd

het Brokopondo-gebled

als gevolg

van het Jungle

gepubliceerd

door de'anti-terreurgroep

meerdere

meerdere
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----.-Na de moordaanslag
ro Surinamè

op Stanley

op 6 december

ren. De medewerkers
de dood bedréigd

Renseh.

j.1.

de direkteur

is het Buro

van het Buro worden

door

van Moiwana

in een precaire

dagelijks

een man met een Hindostaans

86 Mensenrechtenbu-

situatie

telefonisch
accent.

'

komen

meerdere

d~gen

.

tegenover

het kantoor

is dezé kontrole

zelfs

geparkeerde

auto's

geobserveerd

te verke-

malen

Het Buro wordt

.

dag vanuit

;

met

de gehele

.'

en de afgelopen

ge~ntensiveerd.

Gelet op:

- de huidige onoverzichtelijke politieke situatie;
- het volstrekte
- de recente

stilzwijgen

uitspraken

- de samenwerking
is het dringend
groot gevaar
Op

de.

bij

Paramaribo,

MOIWANA'
namens

gewenst

lopen voor

gaande

samenwerken.

tussen

van de regering;

van de leider van het militair

D.

R.

Bouterse.

dat maatregelen
onbepaalde
staan

_J.d.j s,t. ':

Brunswijk

worden

tijd naar

de namen

gezag.

D. Bouterse;

en de Tukajana

getroffen

teneinde

het buitenland

van deze personen

Amazonia,
personen

te laten vertrekken.
die nauw met

genoteerd.

12 december

1989
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aan:

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden;
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HUMAN RIGHTS
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SURINAME

M86\89004

SUBJECT:

ATTEMPT

DATE:

DECEMBER 28,

ON THE LIFE OF

E.

STANLEY

RENSCH
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MADE ON THE LIFE OF STANLEY RENSCH AT HlS HOME
IN PARAMARIBO
SURINAMESTRAAT). HE ESCAPED UNHARMED.
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THE SPOKESMAN OF THE POLICE MADE PUBLIC ON WEDNESDAY MORNING
DECEMBER 6 THAT AN ATTEMPT WAS MADE ON THE LIFE OF RENSCH AND
THAT THE MATTER IS UNDER INVESTIGATION. THE SPOKESMAN OF THE
MILITARY AUTHORITY HOWEVER SAID THAT RENSCH HIMSELF HAD ARRANGED
THE ATTEMPT ON HlS LIFE TO COVER UP HlS REAL ACTlVITIES AND INTENTIONS. HE ACCUSED RENSCH TO HAVE GIVEN THE ORDER TO ATTACK A
MILITARY POST AT KRAKA ON MONDAY MORNING DECEMBER 4TH (SEE PARA
19). RENSCH IS DIRECTOR OF MOIWANA'86 HUMAN RIGHTS BUREAU
SURINAME.

:2. RENSCH WENT
nnOftIOING
A"FTER THE 'CO~MENTS O-F THE MILITARY
LEADERSHIP.
HE ARRIVED
IN THE
NETHERLANDS
ON DECEMBER
9,
1989.HERE
HE
WILL
STAY
TEMPORARY.
THE WeRK
OF MOIWANA'86
CONTINUES,AT THE MOMENT, ON A LOW PROFILE.

3.

SINCE

HlS

ARRIVAL

IN

THE

NETHERLANDS

RENSCH

HAS

BEEN

RECEIVING REPORTS THAT
- EMPLOYEES,
- VOLUNTEERS,
- MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MOIWANA'86 AND
- MEMBERS OF A GROUP OF DEVELOPMENT WORKERS FOR THE INTERlOR,
HAVE BEEN THREATENED.
THEY WERE
ACCUSED, IN THE PRESS, BY THE MILITARY LEADERSHIP AND
LEADING FIGURES OF THE POLITICAL PARTY (NDP), AFFILIATED WITH THE
MILITARY AUTHORITY,
OF FRUSTRATING THE PEACE PROCESS AND ACTING AGAINST THE
MEETINGS
BETWEEN BRUNSWIJK AND BOUTERSE;
AND OF BEING RESPONSIBLE FOR THE ATTACK ON THE MILITARY
POST AT KRAKA (SEE PARA 19).
THEY WERE
ALSO
THREATENED
BY MEANS
OF (ANONYMOUS) TELEPHONE
CALLS.

4. APART FROM STANLEY RENSCH, NINE PERSONS HAVE BEEN GRANTED A
VISA FOR THE NETHERLANDS, WITH REGARD TO THESE PROBLEMS. THEY
ARE:
DR ERNEY LANDVELD, WIFE AND TWO CHILDREN (ARRIVAL DECEMBER
18TH); KWASI (ARRIVAL DECEMBER 18TH); KABINIE FRANS WEE WEE(ARRIVAL DECEMBER 21sT); EUGENE RENE VINISI (ARRIVAL DECEMBER
21sT); ISEDOOR LIBRETTO; BERNHARD WEE WEE.
KABINIE FRANS WEE WEE
AND EUGENE
RE NE VINISI
INVOLVED IN THE ACTlVITIES OF MOIWANA'86.

WERE NOT DIRECTLY

5.

VISA

ARE

SAID

TO

HAVE

BEEN

REQUESTED

BY

THE FOLLOWING

PERSONS:
1. MARLON RENSCH. BORN IN PARAMARIBO; ADDRESS: EVITASTRAAT
29 PARAMARIBO.
THE FATHER OF MARLON IS IN THE USA. THEY
ARE SURINAME
NATIONALS. VISA WERE ALSO REQUESTED FOR HlS
YOUNGER SISTER SHERIDA RENSCH AND YOUNGER BROTHER JERREL
RENSCH. MARLON IS
ADMINISTRATIVE ASSISTANT AT MOIWANA'86 HUMAN RIGHTS
BUREAU SURINAME;
RELATED TO STANLEY RENSCH.
2. SIEGLIEN VREDE. BORN IN GANZEE (DISTRICT SURINAME)
THE
SURINAME. OCTOBER 23. 1963 (DISTRICT SURINAME). SHE IS
FOR
WIFE OF BERNHARD WEE WEE. WHO ALREADY RECEIVED A VISA
THE NETHERLANDS. ADDRESS: ELLESTRAAT 20 PARAMARIBO; SHE HAS THE
SURINAME NATIONALITY. SHE IS
ADMINISTRATIVE
ASSISTANT AT MOIWANA'86 HUMAN RIGHTS
BUREAU SURINAME;
MEMBER EDITORlAL STAFF OF M86 NIEUWSBRIEF
(MOIWANA'86
WEEKLY NEWSLETTER);
MOTHER OF A CHILD: MANDELA KUNTA; BORN IN PARAMARIBO.
JUNE 7. 1983.
VISA FOR THE NETHERLANDS REQUESTED.
3. ROEL LUGARD. BORN IN NIEUW AURORA (DISTRICT SURINAME)
SURINAME; PROFESSION: GOVERNMENT OFFICER. SURINAME
NATIONALITY. HE WAS HARASSED. THREATENED AND ARRESTED
EARLIER BY THE MILITARY ON CHARGES OF COLLABORATION WITH
THE JUNGLE COMMANDO. ROEL LUGARD IS
PART-TIMER/vOLUNTEER
AT MOIWANA'86 HUMAN RIGHTS
BUREAU SURINAME;
MEMBER OF A GROUP OF "DEVELOPMENT WORKERS" FOR THE
INTERlOR.
VISA FOR THE NETHERLANDS REQUESTED.

6. THE THREATS CAME AMIDST CONTINUING DESTABILIZATION OF THE
CONSTITUTIONAL DEMOCRACY AND INCREASING NEED FOR THE PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS. THE HUMAN RIGHTS WORK IN SURINAME HAS BECOME
EXTREMELY DIFFICULT.
THESE TRAGIC DEVELOPMENTS OCCUR IN SPITE OF TWO YEARS OF THE SAID
RESTORATION OF DEMOCRACY IN SURINAME.
IT IS EXTREMELY IMPORTANT THAT HUMAN RIGHTS WORK IN
CAN CONTINUE. WE THEREFORE MAKE AN URGENT APPEAL
TO
ORGANIZATIONS
AND
GOVERNMENTS
CAPABLE AND WILLING
THE PROTECTION OF HUMAN
RIGHTS TO PLEASE CONTINUE
SURINAME.

THIS COUNTRY
HUMAN RIGHTS
TO ENCOURAGE
TO DO SO IN

gustus heeft een ISO-talbewoners van
Pokigron gebouwen achter de AnthoEen aanklacht van de natie
ny Nesty Sporthal gekraakt. Deze gebouwen maken deel uit van het in
Sinds 1986 wonen duizenden Mar- aanbouw zijnde sportdorp.
Deze situatie veroorzaakt grote
rons onder erbarmelijke omstandigheden in de stad Paramaribo. Sommi- spanningen tussen de krakers energen waren in 1986 door het Nationaal zijds en buurtbewoners, woningzoeLeger gesommeerd om hun dorpen of kenden in Paramaribo en ondernenederzettingen binnen 48 uur te verla- mers anderzijds. Maar ook binnen de
ten. Anderen vluchtten naar de groep zelf ontstaan grote spanningen.
hoofdstad om te voorkomen dat ze af- Velen zijn slachtoffer van criminaligeslacht werden of dat ze van honger teit. Sommigen plegen criminele hanomkwamen. Van velen zijn dierbaren delingen, anderen vallen daaraan ten
vermoord, bezittingen vernield of ge- prooi. Het meest recente en tragische
stolen.
voorval deed zich voor in Sophia's
Lust. Daar moet in de laatste week
In 1989 ontvluchtten de bewoners van augustus een volwassen kraker
van Pokigron'en Wakibasu I en II hun een 8-jarig kind van een kraakster
woongebieden voor oprukkende een- hebben verkracht.
Het is een uiting van medemenseheden van het Jungle Commando,
Deze slachtoffers van de oorlog ko- lijkheid als de nood van deze groep
men voornamelijk uit het noordelijk spoedig wordt gelenigd.
deel van Oost-Suriname en uit Midden-Suriname.
Colofon
De behandeling van overheidswege
is echter van begin af aan slecht, o.m.
M'86 Nieuwsbrief is een uitgave van de
geen adekwate woongelegenheid.
stichting Moiwana'86. M'86 Nieuwsbrief
Dankzij buitenlandse inspanningen en wil informeren over de mensemechtenside arbeid van de kerken in Suriname tuatie, slachtoffers, slachtoffergroepen,
konden ze worden voorzien van de
hun omstandigheden
en perspectieven.
eerste levensbehoeften. Ten einde
raad namen enkelen hun toevlucht tot Suggesties en commentaren zijn welkom.
het kraken van leegstaande woningen Redactie-adres: Surinamestraat 36, Zorg
& Hoop, Paramaribo, tel. 98543,
of woningen in aanbouw te Paramaribo en omgeving. In dit verband zijn de
Steunabonnement
Sf 5,20 per jaar, 1Oct
wijken Sophia's Lust en Pontbuiten
per exemplaar «('vel. bezorg kosten).
bekend. De in aanbouw zijnde wonin- ABN Bank #2O.31.0ö0 t.n.v. Moiwana'86,
gen hier hebben geen licht, geen waM'86 Bestuur
ter en geen sanitaire voorzieningen.
Voorzitter
: E.Stanley Rensch
Panyi (kledingstukken) worden ge- Secretaris
: ds Max Ueveld
bruikt als gordijnen; de ruimten waar Penningmeester: lsedoor Ubretto
: mw drs Gloria Leurs
de ramen en deuren moeten komen, Ud
worden met zinkplaten dichtgespijBureau
kerd.
Directeur/Coördinator redactie
In de nacht van donderdag 24 au- M'S6 Nieuwsbrief: EStanley Rensch
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ling;

Het aandeel van het Binnenland in
de ontwikkeling van Suriname;
. De samenstelling van de Raad
voor Vrede en Ontwikkeling
(RVO).
De voorbereiding vanuit Paramaribo
ligt in handen van een commissie bestaande uit: drs. Erney RAO. Landveld (secretaris), Bill Pryor en E.
Stanley Rensch. Deze commissie is
belast met de voorbereiding van de
deelname van personen en instanties
uit Suriname, behalve uit Oost-Suriname. De Centrale Overheid zal
transport, huisvesting en voeding subsidieren.. De kosten hiervoor worden
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Puuketi (ook wel Puketi)
-Naar Andre Mosis

Het Groot Opperhoofd der N'Dyuka
(de Aucaners) , granman Matodja
Gazon, zal gastheer zijn bij de "Krutu
fu Granlanti fu Busikonde". Een
Grankrutu van de leiding der Marrons. Deze Grankrutu wordt gehouden te Puuketi aan de Tapanahony en
wel van 6 -9 september 1989.
Op de Grankrutu zullen beslissingen
worden genomen met betrekking tot
o.a.:
De uitvoering van het Akkoord geraamd op Sf 50.000, = =.
van Kourou;
Vertegenwoordigers worden verStatusverbetering van dignitaris- wacht van alle stammen (de N'Dyuka,
sen;
Aluku, Paamaka, Saamaka, Matawai
De plaats van het Jungle Comman- en Kwinti), het Jungle Commando en
do in Suriname;
de vluchtelingen. Marrons buiten hun
Humanitaire noodvoorzieningen;
traditionele woongebieden, autoriteiDe onderwijsvoorziening en de ten van de Centrale Overheid en bemedische zorg;
langstellenden zullen '.forden uitgeDe wederopbouw van getroffen nodigd de Grankrutu bij te wonen als
gebieden;
toehoorders/waarnemers. Meer dan
De sociaal-economische ontwikke- 300 mensen worden te Puuketi ver"'...
.....
...
wacht. De delegaties uit Midden- en
Zuid-Suriname zullen in de ochtend
1"t10qd . ..'. .
van
maandag 4 september naar Puu.Gi'iinWUttJ>
' .'
...' ..' .". .' ,>
keti afreizen via Paramaribo en Albi". .SiiiM. en fiJrs(er YQ",AkkoofCf..
na.

Er is sprake van een grankrotu wanneer iedere 10 van de stam bij een
krotu (vergadering) vertegenwoordigd is. De beslissing van de grankrotu is bindend voor iedere 10.

GRANKRUTU DER MARRONS
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Puuketi is zeer belangrijk voor de
Aucaners. Puuketi is in 1800 gesticht.
Het ligt bij de gevreesde Granolovallen aan de Tapanahony.
De ontwikkeling tot aan de stichting van Puuketi begon in 1760. Een
afgevaardigde van het koloniaal bestuur was op weg naar de Aucaners.
Bij Gudukampu
(Herminavallen)
aangekomen, trof hij een Misidyanneger met zijn vrouw aan. Het was de
vrouw die als eerste reageerde op een
groet van de reiziger. Ze vroeg wat
het gezelschap in deze omgeving
zocht. Het antwoord was dat hij komt
praten over vrede. De blanken willen
vrede sluiten met de Aucaners, verklaarde hij. De vrouw wou weten wat
de status van de Aucaners zou zijn als
die vrede gesloten wordt. De man
antwoordde dat ze niet langer als
slaaf beschouwd zouden worden en
dat de strijd wordt beëindigd. De Aucaners zouden ontketend worden
(puuketi). De vrede werd in 1760 te
Sitonkiiki namens de Aucaners getekend door Fabi Labi Dikan. Alle 10
waren toen te Sitonkiiki verzameld.
Na de dood van Fabi Labi Dikan in
1767 zochten de verschillende 10 andere vestigingsplaatsen op. Zo bereikte de eerste 10 omstreeks 1792 de
plaats die Aninbaauw zou heten.
Aninbaauw ligt tegenover het huidige
Puuketi. Puuketi zelf werd pas in
1800 gesticht. De Aucaners van
Puuketi wilden met deze naam hun
bevrijding (hun ontketening) memoreren.
In de periode tussen 1762 en 1800
hebben de verschillende 10 ook een
andere gemee~happelijke
vestigingsplaats gehad. Deze was Kiookonde gelegen tussen Tyon Tyon en
Fandaaki.
Een tweede verhaal zegt dat toen

Grankrutu bij de N'Dyuka
De eerste grankrutu der N'Dyuka be-

De stam der N'Dyuka bestaat uit 14
10. Ze zijn verdeeld over drie gebieden. Opu, Bilo en Cottica.
Opu: Misidyan 10 (te Sangamasusa,
Opose Puuketi, Moitaki, Jawsa, Dadaisinkonde, Poolokaba en Pikinkonde); Lebi Be Oto 10 (te Bilase Puuketi); Dyu Akuba en Dyu 10 (te Mainsi, Godo 010, Saniki, Fisiti en Pikinkonde Meianda); Baaka Be Oto 10
(te Diitabiki); Pinasi 10 (te Loabi en
Sabedumi); Pataa 10 (te Sr.bedumi);
Piika 10 (te Kinsai).
Bilo: Redimusu la (te Porigudu) ,
Pedi 10 (te Tabiki), Dikan 10 (te Benanu, Wan Finga, Nikii); Brei 10 (te
Manlobi en Fandaaki); Nyanfai 10 (te
Keementi en Saaye); Kompani 10 (te
Mposu, Poowi en Tyon Tyon).
Cottica: De hier voorkomende Ansu
10 (maakt deel uit van de Oto 10).
Verder komen de in Bilo en Opu genoemde 10hier ook voor.

de mensen bij Aninbaauw aankwamen ze een piket in de grond sloegen.
Met deze handeling werd (symbolisch) aangegeven dat er hier een
mijlpaal is bereikt. Men vond dat
deze plaats daarom moet gelden als
een centrum waar men belangrijke
beslissingen de stam rakende neemt.
Puuketi moet dan zijn afgeleid van
het woord piketi.
In beide benaderingen blijkt de
grote betekenis van deze plaats voor
de gehele stam der N'Dyuka. Het is
in feite hun hoofdstad. Sinds haar
stichting vindt hier de installatie van
de granmans der N'Dyuka plaats. De
Twalufu La Faaka van de N'Dyuka
staat hier. Dit is het heiligdom van de
'stam der N'Dyuka.

stoord aan deze afwijzing.\

trof de vrede 1760. Zij werd gehouden te Sitonkiiki. Hier werd de beslissing genomen over de vrede van 1760.
Een grankrutu is niet een type bijeenkomst dat vaak gehouden wordt. De
grankrutu wordt bij elkaar geroepen
om beslissingen te nemen van fundamentele betekenis voor de stam. Zo
werd de laatste grankrutu op 10 januari 1982 gehouden. Deze werd echter niet te Puuketi maar te Dütabiki
gehouden. Diitabiki is de zetel van
het Groot Opperhoofd der N'Dyuka.
Het grondbeleid van de revolutie
was op 10 januari 1982 onderwerp
van bespreking. Dit beleid was in het
Aucaans door districtscommissaris
Libretto op de cassetteband ingesproken. Deze grankrutu duurde 4
dagen. Granman Gazon verdaagde
op de eerste dag de grankrutu, nadat
hij de meningen van de kapten en basya had aangehoord. Tijdens de verdaging stuurde hij het bericht naar de
afgevaardigden, dat hij niet langer
zelf aanwezig zou zijn bij de hervatting op 14 januari. Hij liet zich vertegenwoordigen door een zusterskind,
de bekende Aucaanse kunstenaar
André Mosis. André Mosis had de
opdracht het verdere verloop van de
grankrutu vast te leggen. Dit gebeurde zowel schriftelijk als op de cassetteband.
Deze grankrutu heeft het grondbeleid van de revolutie afgewezen. Men
was tegen veranderingen van de wijze
waarop de grond door de stam wordt
verdeeld en beheerd. Deze beslissing
van de grankrutu vond ook ondersteuning bij Marronorganisaties als
Tu Wan Man in Paramaribo. Paramaribo heeft zich echter niet ge-

-

dere ruimte in opdracht van luitenant Karg ge-

herhaaldelijk gesignaleerd is in gezelschap van
staatsgevaarlijke
figuren.
Na deze visitatie moest Vroegh zich in een an-

-

Koffer, handbagage en polstasje van Anton
werden daarop grondig onderzocht. Stukken
werden in beslag genomen. Deze mocht hij in
Fort Zeelandia bij terugkeer komen halen.
Het gaat om zijn vreemdelL1genregistratiekaart, M'86 Nieuwsbrieven 18 en 19 en een
brief van Stanley Rensch aan zijn zoon. Deze
brief werd door de MP geopend en gelezen.
Op de vraag van Anton met welk recht de luitenant hem deze behandeling gaf, antwoordde
deze dat hij Anton Vroegh de laatste tijd

jI. te Zanderij door de Militaire Politie aangehouden. Luitenant Karg van de MP nam hem
onderhanden.
De luitenant zei op te treden als
Hulpofficier van Justitie.

Anton Vroegh werd op donderdag 23 augustus

behandeld

Medewerker M'86 door
MP Zanderij onheus

De Grootopperhoofden der N'Dyuka
(Aucaners) en der Paamaka respectievelijk granman Matodja Gazon en
Cornelis Forster hebben door middel
van een gemeenschappelijk persbericht te kennen gegeven dat zij achter
het ~oord
van Kourou staan.
De dignitarissen zijn van mening
dat degenen die dit Akkoord niet accepteren, in werkelijkheid niet voor
vrede zijn. Dezen zouden niet het
goede met de bewoners van het Binnenland voor hebben.
Granman Matodja Gazon heeft
bovendien de president van de Republiek, ir. R. Shankar, schriftelijk (21
augustus) in kennis gesteld van zijn
standpunt.

Grootopperhoofden
onderschrijven
Akkoord van Kourou

INTIMIDATIES
Ruel Lugard, algemeen-secretaris.
van de FOB, wordt al enkele dagen
achtervolgd door vermoedelijk veiligheidsmensen van het Nationaal Leger. Op maandag 18 september jl.
werd hij door een manspersoon van
Creoolse afkomst aan de Steenbakkerijstraat bij de Grote Stadskerk
staande gehouden. De man had een
krant bij zich waarin Lugard samen
met commandant Tjakka van het Jungle Commando op de foto te zien is.
Lugard werd gevraagd of hij dat inderdaad is. Lugard bevestigde zulks.
De militair merkte toen op dat Lugard dan een "terrorist" is en gelastte
hem mee te gaan naar Fort Zeelandia. Lugard weigerde, aanvoerend
dat hij geen misdrijf gepleegd heeft.
Hij vervolgde zijn weg. Bij winkel Borobudur aan de Maagdenstraat werd
hij wederom door de militair staande
gehouden. De militair stond erop dat
Lugard mee ging naar het Fort, want
als terrorist zou hij de dood van veel
militairen op zijn geweten hebben.
Doordat Lugard luidop was gaan
praten kwamen enkele omstanders
die op de busostonden te wachten,
zich met het geval bemoeien. Zij stelden dat de foto in het kader van de
Grankrutu te Diitabiki aan de Tapanahony was genomen. Een krutu met
een legaal karakter. Zij vonden dat
de militair dit hoorde te weten en dat
hij Lugard verder met rust moest laten. Onder deze druk moest hij Lugard wel laten gaan.

~-3-~.3

mandant, Tjaroeme, ongeveer 25 jaar
oud, gaf later opdracht hen te bevrijden. De burgers zijn pas op maandagavond vrijgelaten. De Tukajana
zorgden voor vervoer naar Paramaribo.
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UITBREIDING ANARCHIE
In het weekeinde van 15 september jl.
heeft een nieuwe gewapende groep
zich aangediend in het Binnenland.
Het is een groep gevormd uit de 10
der Matawai's. (Het primaire woongebied van deze 10 is de Boven-Saramacca). De groep zou onder leiding staan van de ex-militair Leendert Adams. Enkele leden van de
groep zouden zijn: Ronaid Samuels
alias Gagoe, Erwin Lafanti, Stanley
Smit en Lasley Tweeling. Het doel
van deze nieuwe groep is niet bekend.
De groep heeft reeds enkele misdrijven gepleegd: plunderingen van
goudvelden aan de Boven-Saramacca
en van winkels te Kwakugron.

Eerder op dezelfde dag was er al tot
drie keren toe gebeld naar het werkadres van Lugard. Men wilde weten
of hij daar werkte. De telefoontjes
kwamen van de Memre Buku Kazerne.
Op dinsdag 19 september werd de
heer Lugard wederom door militairen in burger achtervolgd. Twee keer
moest hij de vraag beantwoorden of
hij de "terrorist" is die met Tjakka Gp
een foto in de krant te zien is. De militairen reden in twee verschillende
auto's voorzien van partikuliere kentekens.

WIJZIGING OPZET
Aanvankelijk zou de krutu op Puketi
gehouden worden. Maar door een gewijzigde opzet werd deze verplaatst
naar Diitabiki, de residentie van
Granman Gazon. Reden van de gewijzigde opzet: afwezigheid van dignitarissen uit het Saramaccaanse en
Matawai/K wintigebied.
De autoriteiten uit de Boven-Suriname en Brokopondo waren wel naar
Paramaribo gekomen, maar achtten
het raadzamer niet vt;rder te reizen
omdat zij voor akties van de Tukajana
Amazona vreesden.
Voor de Matawai en de Kwinti was
het niet mogelijk naar Paramaribo te
komen, ook al door akties van de Tukajana-groep.

SAMENSTELLING DELEGATIE
Van 6 tot en met 12 september jl.
bracht een delegatie uit Paramaribo
een bezoek aan het Marowijnegebied. De groep bestond uit;
a.vertegenwoordigers van:
1. de FOB (Federatie van Organisatie
voor het Binnenland);
2. de BEP (Partij voor Broederschap
en Eenheid in de Politiek);
3. de twaalf lo's (de twaalf lo's van de
Aucaners aan de Tapanahony);
4. de PJO (Paramaccaanse Jongeren
Organisatie) en
b.individuele deelnemers:
1. twee Saramaccaners;
2. één Kwinti;
3. drie Aucaners van het Cotticage
bied.
Totaal: ongeveer 40 man sterk.

Dil TAB IKI

GRANKRUTU

TUSSENSTOPS
Onderweg werd Graman Forster der
Paamaka's bezocht. De Granman is
weliswaar ouder geworden, maar is
nog helder van geest. Hij wenste de
delegatie een voorspoedige
en
vruchtbare reis toe.
Op verzoek van Bevelhebber R.
Brunswijk van het Jungle Commando
werd Stoelmanseiland op 8 september aangedaan. Er werd een krutu
belegd. De heer Brunswijk verklaarde blij te zijn met de komst van de
delegatie. Hij sprak de hoop uit dat
de organisaties vaker zullen komen.
Immers, het zijn de organisaties die
de ontwikkeling ter hand zullen moeten nemen. Hij bracht verder naar voren met alle organisaties en personen
te willen werken die het Binnenland
tot hun werkgebied hebben.
Vervolgens werd Puketi aangedaan.
Puketi is een historisch dorp. Hier
wordt namelijk de Granman der Aucaners traditioneel gewijd. Voor een
officieel bezoek aan het Grootopperhoofd is men, overigens, verplicht
eerst Puketi te bezoeken. Hier werd
een korte krutu belegd. De redenen
van het bezoek werden uiteengezet.
Het dorpsbestuur van haar kant
meldde dat men had gedacht dat de
krutu niet doorging. De voorbereidingen waren dan ook stopgezet. Het
dorpsbestuur zegde wel haar steun
toe aan het welslagen van de kruID.
Kapitein Djagoema van Sanbedumi
werd aangewezen de delegatie naar
Dütabiki te begeleiden.

VERVOER
Er werd per bus gereisd tot Albina. Vandaar werd per boot de oversteek naar St.Laurent gedaan. Van St.
Laurent uit werd, eveneens per boot,
stroomopwaarts gevaren.

I

Fort Z~elandia verlaten.
--",~
Luitenant ](arg stelde Roël enkele
vragen. Deze luitenánt had Anton
Vroegh, oud-medewerker ván Moiwana'86, in,september op Zanderij
onder handen genomen. ](arg wilde
o.a. weten in welke verenigingen Roël
zoal zit.
Terwijl hij in de agenda van Roël zat
te bladeren merkte hij op dat deze
I erg veel belangrijke en staatsgevaarI lijke vrienden en connecties heeft.
Roël werd meegedeeld dat de veiligheidsdienst op de hoogte was van het
'aantal' keI en daFhij ~deze we~k=4et~ _.~
kantoor van Moiwana'86 op Zorg &
Hoop heeft bezocht. ](arg zou hem te
verstaan gegeven hebben dat men een
strafbaar feit begaat als men de
schuilplaats van terroristen en staatsgevaarlijke personen als men die
kent, niet "doorgeeft". Roël zou goed
op de~hoogté zijn-van zijIf'Techtorii te
liegen, te ontkennen en valse publikaties te doen. Hij zou die rechten bij
Moiwana'86 geleerd hebben. Ook
was hij van mening dat Roël politiek
goed geschoold is.
Er werd op die dag geen procesverbaal opgemaakt. Roël mocht omstreeks 15.30 Fort Zeelandia verlaten. Zijn agè'llda en andere- stukken
werden achtergehouden. Maandagmorgen 6 november kon hij zich bij
de MP melden om die af te halen.

.~~~"

DE AANHOUDING
ROELL~GARD

VAN

Vrijdag 3 november jl. werd Roël Lugard in het centrum van Paramaribo
door twee mannen van de veiligheidsdienst in burger meegenomen naar
Fort Zeelandia. Daar moest hij enkele vragen komen beantwoorden. Hij
was in gezelschap van zijn neef Mure
Jabini.
](ort tevoren had hij een bespreking
over ontwikkelingsprojecten in het
Saramaccaans gebied bij de Nederlandse Ambassade. De twee mannen
weigerden zich te legitimeren. Ze
konden hem evenmin vertellen waarop de vragen betrekking zouden hebben. Roël gaf voor zijn vertrek zijn
map met projectdossiers, agenda,
persoonlijke stukken en paspoort aan
zijn neef. Zelfs te ,Fort Zeelandia zou
het enige tijd duren voordat hij enig
inzicht zou krijgen. Na enige tijd
bleek dat zijn neef ondertussen ook
was opgehaald. De veiligheidsdienst
wilde beschikken over de stukken die
'hij aan zijn neef had overgedragen.
Zijn neef mocht binnen een half uur

,

Over achtervolging en intimidatie van
Roël door leden van de veiligheids.,
dienst werd in eerdere nieuwsbrieven
melding gemaakt. Hij is afgestudeerd
bij het Natuurtechnisch Instituut
(NATIN) in Paramaribo. Roël werkt
bij het ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling. Hij is vrijwilliger
bij Moiwana'86.
3
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Medewerker

~
v

I

Moiwana
86
d

vrijgelaten

Pa~amaribo, (Sna)Roei
Lugard is binnen 6 uren,na aë!n- j
houding door de Militaire I
Politie op 3 november jongstleden, weer op vrije voeten gesteld.
~ugard die medewerker is van
Moiwana '86 zou zijn opgepakt
door"mannen ~jievolgens voorzitter Renseh van Moiwana,
zich niet wilden identificeren.
Renseh zei dat volgens Lugard
I de' behandeling op Fort Zee- . !
=
I landia goed is geweest.
<fI Muray Jabini, die -evenals
Logard bestuurslid is van de
jongeren vereniging Nw. Aurora, zou echter bij de aanhou,J ding van ,Lugard hardhapdig
A zijn aangepakt toen hij naar
de reden van de aanhouding
had gevra.ë!gd.
Lugard zou zich op maandag
6 november weer bij de brigade
moeten aanmelden.
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ROELLUGARD
VERHOORD

IJ,iwèll,nl. '81

Op maandag 6 november moest Roël Lugard
zich bij luitenant Karg melden. Hem werd
voorgehoud(;n dat hij ervan verdacht werd
1. samen te werken met het Jungle Commando
en

i..
J
I
.1

~

t

.

informatie

omtrent

het Jungle

OP.Ieplkt

~

De Militaire Politie heeft gistermiddag
omstreeks.
half7
twee Roei ~Lugard opgepakt::
en meegenomen naar de bnga- I
de In het Fort Zeelandia, .La-j
ter werd ook een broer opge~ bracht. ~ .
.
Lugard is ambtenaar en is vrij.
williger van het Mensenrechtenburo Moi Wana '86. Hij
werd opgepakt kort nadat hij
de Nederlandse
Ambassade
hac' verl\ten, waar hij gesproken had over een projekt van
,zijn organisatie Jong Aurora

Commando

tegenover de Justitie te verzwijgen.
Roël ontkende beide beschuldigingen. Hierna
werd hij uitgebreid verhoord door sergeant
Harpal, bijgestaan doot~ korporaal Wonde!.
TIjdens he! verhoor moest Roël nader ingaan
op eerder genoemde beschuldigingen. Hij verklaart deel te hebben uitgemaakt van een officiële delegatie naar Oost-Suriname, om deel te
nemen aan een ,,:rutu die door de ovtrheid gefinancierd was. Hij was leider van de delegatie
van de Federatie van Organisaties voor het
Binnenland (FOB).
.
Op de vraag waarom hij zich met Tjakka liet
focograferen. antwoordde hij <1<\tTjakka een
oude vriend iS. Ze hadden mekaar na jaren
~~t.", i§ gó~gekeUrd door Ne.
wur ontmoet. Dus lieten ze zich focograferen.
'.,;defland!!' !'j
- e
Roël mer1cte verder op dat de heren L..achmon,
.-~1;i~a!'11fik <~~~~h
,I'
Soemita en Venetiaan zich ook hadden laten
een f9to van Lugarä, samen
focograferen met leden van het Jungle Commet: 'Tjakkavan
het Jungle
mando, maar zij werden niet aangehouden of
Commando in de krant verondervraagd. De militairen wilden weten welke
piutKn Roëltuucn 1986 en 1989 binnen het
scheen wordt hij geintimideerd.
sebied waar de OoodtüeStAnd heerste heeft bezocht. Deze waren lIU5t plaatKn in het Maro,
Moi Wanaheeft ~ep..advocaat
wijne-gebied de dorpen ~idonhopo.
Nieuw
gevraagd om zodra het moge.
Aurora, Djoemoe en Amakakondë in Boven.. ..lijks
is Lugard juridisch bij te
Suriname.
.
staan.
T
..
Roti mocht om 12.45 uur Fort Zeelandia verla- '
Icn. Hij krecl zijn bescheiden niel mee. Luitc-

si

~

"

.
.~.~
7. Lugard, Roël zou nog steeds worderi.achter~'
volgd en geïntimideerd door leden van militaire veiligheidsdiensten. Roël verscheen samen met Tjaka van het JC op een foto. De
foto werd door Tojo genomen op StoeImanseiland. Roël was in Oost-Suriname voor de
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Grankrutuvan 6-9septemberjl.
, 8. Indianente Grankreeken Colombia(aan de

"Het onware kan nooit to waarheid worden door in macht toe
te nemen':.

Rabindranath Tagore
Saramacca) zijn bewapend geworden door
het NL. Het aantal jongelui in deze twee
dorpen samen bedraagt 100 tot 150.
9. Op dinsdag 26 september jl. vond een gesprek plaats tussen een delegatie van Moiwana'86 en vertegenwoordigers van de
Colofon
CLAT (de heer Luis Marius), Christelijk
M'86 Nieuwsbrief is een uitgave van de
NederJands Vakverbond (CNV de heer Gerstichting Moiwana'86 Mensenrechtenburit Pruim), Aktie Comité Over en Cariboean
reau Suriname. De Nieuwsbrief handelt
Institute voor Sodal Formation Carisform te
over mensenrechten en aanverwante onCuracao (de heer Amable Scoop) en OSA V
derwerpen.
(de heer Waldo Bijno). Het onderwerp was
Suggesties en commentaren zijn welkom.
"de mensenrechtensituatie in Suriname op
Redactie-adres:
dit momen t." De vakorganisaties warert te
gast bij OSAV.
Surinamestraat 36, Zorg & Hoop, Paramaribo, P.o. box 2ÖO8, Tel. 98543.
10. Dertig voertuigen kwamen op zondag 15
Voor
lezers in Suriname:
oktober in Moengo aan met meer dan 50
Steunabonnement
bedraagt ten minste
mensen. Ze zouden molest en mishandeling
Sf5,2O per jaar, 10 ct per exemplaar (excl.
van militairen van het NL te Albina zijn ontbezorg- of portokosten).
vlucht. Instanties en personen te Moengo
A.B.N.Bank #20.31.000 t.n.v. Moiwana'86.
hebben voorzieningen getroffen voor huisOplage: 1000 exemplaren.
vesting en voeding voor de gedupeerden.
11. Uit o.a. het evaluatieverslag van Ravaksur
M'86 Bestuur
blijkt dat deze organisatie met haar natioVoorzitter
: E.Stanley Rensch
nale dialoog in werkelijkheid strijdt om BouSecretaris
: ds Max Ueveld
terse wederom politieke en bestuurlijke
Penningmeester : Isedoor Ubretto
Ud
macht in het land te geven.
: mw drs Gloria Leurs
12. Op dinsdag 9 oktober werd in Paramaribo
een betoging gehouden. De bevolking werd
E,Stanley Rensch
Directeur Bureau Moiwana'86 en
eerder deze maand daartoe opgeroepen
Coördinator redactie M'86 Nieuwsbrief.
door de Staatsraad om op deze wijze steun
I
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Bij gelegenheid pan de J{rutudie ge vorige week aan de Boven-Mdrowijne is gehouden kon deze ~foto gemaakt worden van de te kwader faam geworden Tjaka
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Verzoek toelating als vluchteling

- - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- .. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - .. - - - - - - .. -

De ondergetekende,
Achternaam

:

Voorvoegsel
Voornaam

:

Gezinskodejsubkode
Geboortedatum

:

:

Geboorteplaats
Geboorteland

:

:

Adres

:

Postcode

en woonplaats

verzoekt

om toelating

:

LUGARD
RUFUS ROEL
047965 000
26-09-65
DISTR.BROKOPONDO
SURINAME
256
L HILLEWG
3073 BZ ROTTERDAM

als vluchteling.

fT:i:-t:-'Verzoek-ge:I:dt~med"€-voor

'"JUl15 jaar, d:ba.-bij

Rotterdam,

zijn-ha-ar-khtde'r-en-

..h !~ba~
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NIET DOOR AANVRAGER
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(Handtekening en dienststempel
van
het hoofd van p1aatselijk~
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MINISTERIE VAN JUSTITIE
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
tel: (070) 3707911;

telex 30912 mvj nl

ç"

R.R.

Lugard

Echtenstein 25
1103 AA Amsterdam

betreft:

Directie Vreemdelingenzaken
Unit Naturalisatie
kenmerk: NA 912.2956
NAR 930/394-2
datum:
10 november 1993

kennisgeving
naturalisatie

Hierbij deel ik u mede dat Hare Majesteit de Koningin
bij Koninklijk besluit dd. 02-11-1993, nr. 93.008989
het Nederlanderschap
heeft verleend aan:
Lugard, Rufus Roël, geboren in het Distrikt Brokopondo
(Suriname),
26 september 1965, wonende te Amsterdam.
- ~- Bij het besluit is bepaald, dat het Nederlanderschap
is
onthouden aan minderjarige kinderen aan wie geen verblijf
voor onbepaalde tijd in Nederland, onderscheidenlijk
de
Nederlandse Antillen of Aruba, is toegestaan.
Voor verdere

bezoekadres
Schedeldoekshaven

informatie

verwijs

inlichtingen bij

doorkiesnummer

bijlage(n)

100

2511 EX Den Haag
Verzoeke slechts één zaak in uw brie! te behandelen
cm 657

ik u naar de bijlage.

en bij beantwoording

de datum en het kenmerk te vermelden
9304-1-4
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het land als werkgever, ten deze vertegenwoordigd
door de Mi.n1ster van Onderwijs en Volksontwikkeling{Directoraai;
ufus " .RI
'~l
Sport en de ,heer(iIiti'xi~.
LUGARD,R
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De werknemer/~~
treedt in dienst van de werkgever voor het vervû!1ênva.ll-aë tunc tie van TAt!.h ni
Volksontwikkeling.
De werknemer/~<

in~ de
cus
Ambtenaa.r
A la klasse
. rang"'Vm
/
op d e a~ d e~~~~
van het Ministe e a ~R~'i
QRderhoud
(Direktoraat
Sport en Jeugdzaken)
aanvaardt de verplichting
om de werk-

zaamheden

tot

,

'.,

behorende

~
,'

,.p

de bovengenoemde

functie

naar

zijn/~

beste weten en kunnen te verrichten,de bevoegdelijke
namen~
werkgever aan helll/~
gegeven opdrachten welke óp de, diens,.t,, -

betrekking

äirpt
en loyaal
uit te voeren e.n zich
~...~czo te gedragen als een goede en plichtsgetrouwe
landsdina/ar/lftit betaamt.

overigens

,

hebben

steeds
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.ARTIKEL2

Het salaris
van de werknemer/~
1l1gD.ng van de clag der tewerkstelliriif-S!;"SÖ4.,=
.qs:~Jnd,

op de laatste

bed.räagt met
~~~~,
(ACHTHONDERD
EN VIER

van e).ke kalendermaand

betaalbaar.

Da~~vens
~,alde werknem~:r/--indieJll
tot zijn/~
van 18 jàl'aT behoren i'n'1iEf~
gez~n kinderen beneden de leeftijd
worden gesteldove~4mmmmid;!gd4edd~
genot van kinderbijslag

voor geldende regeling.

------ARTIKEL3

1.
2.
2.

De ove~énkomst wordt,aangegaan voor l('~n) jaar.
Zij wordt geacht te zijn ingegaan op 1 januari
1988
Na expiratie
van het in lid 1 van dit artikel
genoemde

looptijd van het contact zal het dienstverband slechts opg~gnd
vo.n uitdruk:kejjijkeschriftelijke verklaringt>.jdens het

Ministerie Worden gecontinueerd.
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De ontwikkeling

van Suriname's Binnenland is tot nu toe altijd
van
bui tenaf opgezet, en verzorgingsgericht
geweest. Plannen werden gemaakt
door de kerken, de ]Doms Katholieke kerk en de Evengelische Broeder
maar niet door de
G-emeente, en in mindere mate door de overheid
Marrons en de Indianen.
Scolen, poliklinieken
en elektrici tei tscentrales voor consumptief gebruik zijn gebouwd en beheerd door bui tenstaanders. Er zijn geen economisch productieve
ac ti vi tei ten gestart.
Het
Binnenland leefde voor een groot deel bui ten de geld-economie en
was voor de rest afhankelijk
van steun (in de vorm van pensioenen en
salarissen
voor onduidelijke
bestuursfuncties),
van serviceverlening
aan serviceverlening
(vervoer van missionarissen,
bouw van scholen
enzovoort),
en trekarbeid.
Dit was voldoende. Eeuwenlang was er geen
echte behoefte aan ontwikkeling.

-

~

Maar toen kwamSuriname' s ecoi1ómische ineenstorting.
De economisch
zwakkere groepen kregen de zwaarste klappen te incasseren. De economische achteruitgang veroor:i!aakte onrust bij de eoonotnisch zwalckeren,
di t leidde tot de oorlog die het afbràMprooes versnelde. De Marrons
leerden dat hun bestaän !Zonder enige eigen produotie',;re economische
ac ti vi tei t, zonder hulp bij zàlfs de meest éleniêntl3ire levensbehoeften,
onmogelijk is. teerden d.at ~ij gêèh autárld.e VÖI'fi'létl,leed. hol1ger en
gebrek. Het is ~eh hárdé les geweês'b. De tlQod!2\ääkVöà1'önMkkeli11g,
voor e c h t ê öntwikkeling, Wöl'dt nu serieus onde:dcend. Ontwikkeling van birmell ui t, niet vàn bui ten af aai1~@dÏ'a.gen.~)j,~rballeen maar
service gerlcht, maar vöOräl Mk t')roductiêgêrlöht.
Niet in grootse
luchtkas

tel er1, fi1äá.r III ui twHJt'b!3.Té!,

zo Vè@l

mogelijk

op eigan

kracht

opgezette projektèn.
Met nrone de Marrons h~bbên zich het äÎ'gelöpért jaä:t' geörgänisee1:'d. In
di t klimaat ontstond de ro13, de Fede:t'ätie värl OrgänJ.saties voor het
Binnenl:md. Die roB is bezig uit te groeientot een soort beleidsorgaan,
waarin de diverse organisaties
van ~1äÏ'1'Onsen Indianen, van het tradi tionele bestuur over ontwikkeling
dÉ!nken eh Ml1 ófitwikkGlil1g' werken.

"-'

Deze tweede nota geeft de visie van de w'S over de ontwikkeling van
het binnenland, op dit moment. Op di i; mottlent- want de roB is oog
jong, de idee~n zijn nog lang niet uitontwikkeld.
Deze nob. is een ve~
volg op de eerste nota, die op 18 äUg'UStus 1988 uitkwam. (4301.110)
Sedert augustus 1988 is er veel gebeurd. De roB heeft mi Mil. basis in
het Binnenland van waarui t ontwikk@UngsàctiVi téî ten gècot$ràinGet'd
worden9 er zijn vier projekten ift ui tVöerlng eft enkele în voorbereiding, oog geen jaa!' na de oprichting
van de FOB. Doo!' de velde:rvaringen
is de ontwikkelingsvisie
van de FOB meI' en daa.r veranderd,
en Uitgebreid. Vandaar de noodzaak van deze tweede notä.

