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Voorwoord  

 

De scriptie die voor u ligt is de laatste van een aankomend doctorandus Culturele 

Antropologie aan de Universiteit Utrecht. Het onderwijs blijft in ontwikkeling en wordt 

al weer enkele jaren vormgegeven in een BachelorMaster-structuur. Hoewel deze 

structuur zeker voordelen kent, ben ik toch erg gelukkig als ik straks het bekende ‘drs.’ 

voor mijn naam zal mogen zetten. Noem het old-school.   

 

De reden waarom ik vele jaren geleden van Bedrijfskunde ben overgestapt naar Culturele 

Antropologie was dat ik de sterke behoefte voelde me te verdiepen in een onderwerp dat 

écht van belang was. En wat is er nu interessanter dan de mens en hoe die met zijn 

soortgenoten omgaat? Hoewel de antropologische wetenschappelijke theorie die me de 

afgelopen jaren gevoerd is zeker heeft bijgedragen aan een beter begrip van ‘de mens’, 

zijn het vooral de onderzoeken in het buitenland geweest die me echt aan het denken 

hebben gezet. In 2005 heb ik in Guatemala onderzoek gedaan en in 2007 heb ik in 

Suriname de data verzameld voor het schrijven van deze scriptie. Deze onderzoeken 

hebben me veel geleerd over mezelf, maar ook over de mensen bij wie ik onderzoek 

deed. De openheid en gastvrijheid waarmee ik bijna altijd ontvangen ben, zal ik niet 

vergeten en hebben ook mij gevormd.  

 

In Suriname heb ik veel steun en hulp gehad van een aantal personen die ik hier speciaal 

wil bedanken. Journaliste Erna Aviankoi heeft mij erg geprikkeld met haar inzichten over 

de positie van Marrons in de Surinaamse samenleving. Mevrouw Muskiet en mevrouw 

Eduards van Stichting Moiwana ’86 zijn van enorm belang geweest voor mijn onderzoek 

door hun kennis van de Moiwanazaak en vooral door me te introduceren bij verschillende 

hoofdrolspelers. Zonder deze ingangen weet ik niet hoever ik met mijn onderzoek was 

gekomen... Via hen kwam ik ook terecht bij dhr. Ajintoena die mij als woordvoerder van 

de Moiwanaslachtoffers in Frans Guyana enorm geholpen heeft met informatie, 

rondleidingen en introductie bij andere slachtoffers. Voor hen, de Moiwanaslachtoffers, 

heb ik enorm respect en ik ben dankbaar dat zij bereid waren hun verhaal aan mij te doen 

en mijn vragen te beantwoorden. Hoewel mijn vragen voornamelijk betrekking hadden 
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op de periode ná de moorden, weet ik dat toch herinneringen aan een hele moeilijke 

periode uit hun leven heb opgerakeld. Het betekende veel voor me toen de heer Romeo, 

zelf een slachtoffer, mij in een interview verzekerde dat het goed was dat ik deze vragen 

stellen, zodat de gebeurtenissen in Moiwana levend gehouden worden en nooit vergeten. 

 

Tot slot wil ik mijn begeleider, Elisabet Rasch, bedanken. Gedurende het gehele proces   

–van de eerste gedachtenspinsels over een onderzoek tot deze scriptie– heeft zij mij 

bijgestaan met adviezen en begeleiding. Haar flexibele houding en de bereidheid altijd 

mee te denken over oplossingen voor problemen hebben in grote mate bijgedragen aan de 

uiteindelijke voltooiing van deze scriptie. Toch gaat daar mijn grootste dank niet naar uit. 

Die gaat uit naar het feit dat zij in staat is geweest mij altijd weer enthousiast te maken 

over mijn eigen onderzoek, ook op momenten dat ik het zelf niet meer zag zitten.
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Inleiding 

 

Toen ik nog niet zo lang in Suriname was, liep ik met een vriendin ’s avonds door de 

Palmentuin, een park in het midden van Paramaribo. Wij werden al snel door een soldaat 

aangesproken met het advies het park te verlaten vanwege ‘de Marrons’. Er lagen 

inderdaad een aantal donkere mannen in het park te slapen, anderen waren een spelletje 

aan het spelen. Geen van hen had aanstalten gemaakt ons te beroven, te volgen of zelfs 

maar aan te spreken. Was ik bijna het slachtoffer geworden van een beroving? Weken 

later zocht ik in Albina een restaurantje voor wat avondeten. Ik kwam terecht bij een 

klein restaurant dat gerund werd door twee Dominicaanse dames. Eén van hen was op het 

terras bezig met het snijden van de groenten, de ander had een kind op de arm en sprak 

met een man, een Marron. Terwijl ik een plekje zocht kwam ook een andere man, 

waarschijnlijk Hindostaan, een praatje maken. Beide mannen verdwijnen op een gegeven 

moment en nog een minuut later is het restaurant in rep en roer omdat de mobiel van de 

eigenaresse gestolen is. De politie wordt erbij gehaald en zonder pardon wordt de Marron 

als schuldige aangewezen. Kent zij de man en staat hij bekend als dief? Weet de soldaat 

dat Marronmannen vaak toeristen overvallen in de Palmentuin? Of ben ik getuige 

geweest van praktijkvoorbeelden van vooroordelen vanwege het negatieve imago dat 

Marrons hebben in Suriname? 

 

Suriname is een prachtig land in Zuid Amerika met een uitgestrekt oerwoud en waar de 

voertaal Nederlands is. Een belangrijk deel voor mijn persoonlijke interesse in dit 

onderzoek, is dat ik dit land graag beter zou willlen leren kennen. Tot 1975 hoorde 

Suriname bij Nederland, maar werd in dat jaar onafhankelijk. De geschiedenis van 

kolonisatie, slavenhandel en contractarbeid heeft van Suriname een plurale samenleving 

gemaakt. Om de kolonie winstgevend te maken werden plantages aangelegd en werden 

Afrikaanse slaven als arbeiders ingezet. Na afschaffing van de slavernij werden slaven 

gaandeweg vervangen door goedkope contractarbeiders die in eerste instantie uit India en 

van Java kwamen. Meer nog dan landen in de omgeving leeft een veelheid aan etnische 

groepen naast en met elkaar in Suriname. Hindostanen vormen de grootste etnische 

groep, gevolgd door de Creolen, de Marrons en de Javanen. In kleinere aantallen leven er 
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Indiaanse groepen, Chinezen, Libanezen en Brazilianen. (Oostindie 2006). Ik stelde mij 

de vraag hoe deze verschillende etnische groepen met elkaar samenleven. Speelt etniciteit 

een grote rol in Suriname? Welke groepen zijn er aan de macht? Hoe vergaat het 

minderhedengroepen die geen of minder macht bezitten? Dat deze vragen relevant zijn 

voor de situatie in Suriname, stelt ook Oostindie. In zijn artikel stelt hij de hypothese dat 

Suriname op weg is naar desintegratie op etnische lijnen door de combinatie van een 

zwakke overheid met gelimiteerde mogelijkheden, controleverlies over de landelijke 

economie, verschil in economische positie tussen verschillende etnische groepen en 

groeiende interetnische spanningen (Oostindie 2006:219). Zijn Surinaamse 

minderhedengroepen in staat hun sociaaleconomische positie te verbeteren zonder dat dat 

leidt tot groeiende interetnische spanningen? In deze inleiding ga ik eerst dieper in op de 

achtergestelde sociaaleconomische positie van de Marrons. Daarna laat ik zien dat er een 

wereldwijde trend gaande is dat minderhedengroepen steeds beter in staat zijn hun 

groepsrechten te claimen. Daaruit volgen de doel- en vraagstelling van mijn onderzoek.  

 

 
Figuur 1: Overzichtskaartje Suriname 
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Vooral de Marrrons, die in de gebieden ten zuiden en ten oosten van Paramaribo wonen, 

lijken door de jaren heen de dupe te zijn geworden van interetnische spanningen. Van 

begin af aan hebben Marrons een slechte naam bij andere bevolkingsgroepen. Gedurende 

de eerste eeuw van Nederlandse heerschappij over Suriname stonden Marrrons al slecht 

bekend: “[...] the planter class came to refer to Maroons –the collective enemy of the 

“slaveocracy”- by such terms as vermin, pernicious scum, a crowd of monsters, and a 

hydra” (Price 1995:440). Deze neerbuigende benamingen kunnen voor een belangrijk 

deel verklaard worden door de strijd die plantagehouders voerden tegen de Marrrons. Zij 

hadden immers niet alleen met hun weggelopen schade berokkend voor plantagehouders, 

maar ook met hun aanvallen op de plantages voor wapens, gereedschappen, voedsel en 

vrouwen. De slechte naam die Marrrons beperkte zich echter niet tot die periode en ook 

niet tot alleen de groep van de plantagehouders. Ook na de vredesverdragen met de 

Marrrons in de 18e eeuw en bij andere bevolkingsgroepen dan de voornamelijk 

Nederlandse plantagehouders bleven Marrons een slechte naam houden. Bij de 

beschrijving van de sociale stratificatie in Suriname in de jaren vijftig en zestig haalt Den 

Hollander Speckmann aan: “De bovengroep werd bezet door Europeanen, de 

middenklasse bestond uit kleurlingen, terwijl de donkergekleurde neger tot het laagste 

niveau [...] werd gerekend” (Den Hollander 1966:57). Enkele jaren voor de 

onafhankelijkheid van Suriname was de positie van de Marrons dus nog niet verbeterd.  

 

Ook gedurende mijn onderzoek viel mij op hoe negatief over de Marrons gesproken 

wordt. Zij worden steevast weggezet als criminelen, aggressievelingen en luie profiteurs. 

Daarnaast wordt gesteld dat Marrons dom zijn en dat ze stinken. Er zijn verklaringen te 

bedenken voor een deel van de ze vooroordelen. De genoemde stank kan een gevolg zijn 

van andere eetgewoonten, mindere sanitaire mogelijkheden (door het ontbreken van een 

waterleiding bijvoorbeeld), of door andere hygiënische normen. Het opleidingsniveau in 

het binnenland is laag. De vooroordelen over criminaliteit, agressie en luiheid kunnen 

deels verklaard worden door de migratie van Marrons naar de stad. Toen veel Marrons 

als gevolg van de binnenlandse oorlog naar Paramaribo zijn gekomen, deden zij dat 

zonder geld, zonder opleiding en zonder netwerk. Zij kwamen in de slechtste wijken van 

de stad terecht en hadden grote moeite legaal aan inkomen te komen. Bijnaar (2007:17-



 8 

18) heeft becijferd dat 41% van de Marrons in Paramaribo tot de allerarmsten behoren. 

Als gevolg hiervan zijn Marrons inderdaad oververtegenwoordigd in de 

criminaliteitsstatistieken, hoewel zij in absolute zin de criminaliteit niet domineren. Ook 

nu nog is de stroom kansarme Marrons die een beter leven in de stad willen opbouwen 

niet opgedroogd. Tegenwoordig is de belangrijkste reden die migranten noemen om hun 

geboortegrond te verlaten en te verhuizen naar de stad de achtergebleven ontwikkeling in 

het binennland ten opzichte van de stad. Het onderwijsniveau in het binnenland is laag, er 

is nauwelijks werkgelegenheid en het voorzieningenniveau loopt ver achter bij het niveau 

in de stad. Gezien het langzame tempo waarin er verandering in deze factoren komt, zal 

er voorlopig geen einde komen aan de migratie naar de stad (Goossens 2007:37-40).  

 

Ondanks de kern van waarheid die schuilgaat in veel vooroordelen over Marrons, 

verbaasde het me met hoeveel overtuigingskracht men de vooroordelen uitte en hoe 

gemakkelijk men kenmerken toewees aan hele bevolkingsgroepen. Zeker als je bedenkt 

dat er helemaal niet zoiets bestaat als dé Marrons is dat opvallend, maar stadsbewoners 

van andere etniciteiten weten het onderscheid tussen de verschillende Marronstammen 

vaak niet te maken (Bijnaar 2007:17). Zonder dat ik ernaar hoefde te vragen, werd ik 

gewaarschuwd zeker niet in mijn eentje naar Marrons te reizen. Toen ik op één van mijn 

eerste trips een gids vertelde dat ik voor mijn onderzoek naar Moiwana, Moengo en 

Albina wilde reizen, werd mij aangeraden “me niet door die bosnegers te laten 

intimideren en direct duidelijk te maken wie de baas is”. Ook moest ik onder geen beding 

voedsel aannemen van Marrons omdat dat “slecht klaargemaakt en vies was, en omdat 

Marrons rot vlees in hun maaltijden gebruiken”.  Ik moest ook geen waardevolle spullen 

meenemen, want die zou ik zeker kwijt zijn.  

 

De verhouding tussen de Marrons en andere bevolkingsgroepen is duidelijk voor 

verbetering vatbaar. Hoe groot is de (politieke) macht van de Marrons om daar zelf 

stappen in te ondernemen? In veel landen die een koloniale overheersing gekend hebben, 

leven verschillende bevolkingsgroepen met en/of naast elkaar. Nadat onafhankelijkheid 

bereikt is, onstaat een periode waarin de verschillende groepen zich positioneren. Niet 

zelden gaat dit gepaard met problemen. Solway (2002) beschrijft het 
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democratiseringsproces in Botswana, dat in 1965 onafhankelijk werd. Na de eerste 

verkiezingen onstond een liberale meerpartijendemocratie en leek Botswana het 

schoolvoorbeeld voor zovele andere ex-koloniale staten (Solway 2002: 714). Net als in 

Suriname staat eenheid centraal in politiek en beleid. Geleidelijk blijkt volgens Solway 

echter dat deze niet-etnische politiek in Botswana in praktijk wel etnisch is en één die de 

machthebbende bevolkingsgroep bevoordeelt ten opzichte van andere bevolkingsgroepen 

en diens cultuur als uitgangspunt neemt. Een botsing van verschillende 

bevolkingsgroepen lijkt onvermijdelijk, volgens Solway. Geldt dat ook voor Suriname? 

Net als Botswana is Suriname een voorbeeld voor andere landen vanwege de conflictloze 

multiculturaliteit, dat zelfs het multiculturele sprookje wordt genoemd. Maar net als in 

Botswana is het zo dat schijn bedriegt. De verschillende etnische groepen leven in 

Suriname eerder naast dan met elkaar en er zijn grote sociaaleconomische verschillen die 

tot spanningen leiden. Zeker omdat de groepen die het meest achtergesteld zijn zich meer 

en meer laten horen.  

 
Figuur 2: Hét symbool van het Surinaamse multiculturele sprookje: de moskee en synagoge gebroederlijk naast elkaar.  
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Vooral na de onafhankelijkheid is de relatieve sociaaleconomsiche achterstand van de 

Marrons ten opzichte van andere groepen toegenomen. In Suriname is het 

democratiseringsproces na de onafhankelijheid niet vlekkeloos verlopen. Na een eerste 

periode van democratie namen de militairen in Suriname al vrij snel de macht over. De 

binnenlandse oorlog tussen het Junglecommando en het Surinaamse Leger volgde, 

internationale ondersteuning werd opgeschort -waaronder de ontwikkelingshulp uit 

Nederland- en het land raakte verdeeld. Vooral de Marronbevolking leed onder deze 

burgeroorlog, omdat zij volgens het leger steun verleenden aan de rebellen van het 

Junglecommando. Als gevolg van acties van het leger hebben veel Marrons familie en 

woningen verloren en zijn gedwongen geweest te vluchten. De binnenlandse oorlog heeft 

de positie van de Marrons in de Surinaamse samenleving geen goed gedaan. Hoewel er 

veel voor te zeggen valt dat acties van de Marrons van het Junglecommando een 

belangrijke bijdrage geleverd hebben aan het democratiseringsproces in Suriname 

(Volker 1998:167), waren grote delen van de Surinaamse bevolking weinig begripvol 

over de acties. Daarnaast zijn vele Marrons hard getroffen door de oorlog  en werden zij 

gedwongen te vluchten, waardoor de organisatiegraad en –kracht van de Marrons 

ondermijnd werd. Politiek zijn de Marrons tot recentelijk amper vertegenwoordigd 

geweest. 

 
Het is duidelijk dat Marrons in een achtergestelde positie verkeren. Voor zover zij in de 

stad wonen, wonen zij in de slechtste wijken, behoren zij tot de allerarmsten en zijn zij 

relatief vaak betrokken bij criminaliteit. In het binnenland hebben Marrons het niet beter, 

wat een belangrijke reden is om toch het geluk in de stad te gaan beproeven. In het 

binnenland is er sprake van een achtergestelde positie op het gebied van infrastructuur, 

scholing, gezondheidszorg en werkgelegenheid. De situatie van de Marrons houdt al vele 

jaren aan en op het eerste gezicht lijkt daar geen verandering in te komen. Dat heeft mij 

doen afvragen welke strategiën de Marrons kunnen gebruiken om verandering in deze 

situatie te brengen en om hun rechten op te eisen.  

 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er een wereldwijde trend gaande is dat 

inheemse minderhedengroepen steeds beter in staat zijn hun groepsrechten op te eisen. 
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Door gebruik te maken van moderne communicatietechnieken houden ze onderling 

contact en worden ervaringen uitgewisseld. Sieder (2002) laat zien dat het internationaal 

recht een sterk wapen is geworden voor minderhedengroepen, maar dat het gebruik ervan 

ook nieuwe problemen oplevert.Via internationaal recht worden staten steeds vaker 

aangesproken op de relatie die zij onderhoudt met minderhedengroepen en worden 

rechten opgeëist. Door mijn veldwerk in Suriname wilde ik onderzoeken of deze 

gesignaleerde trend ook opgaat voor de Marrons, die een andere achtergrond kennen dan 

de inheemse minderhedengroepen waar in deze context in de literatuur vaak over 

gesproken wordt. Marrons zijn niet inheems –zij stammen, net als Creolen, af van 

Afrikaanse slaven die naar Suriname gebracht zijn–, maar hebben wel een vergelijkbare 

status. Hun sociaaleconomische positie en levenswijze lijkt sterk op dat van de inheemse 

indianengroepen in Suriname. In de vredesverdragen die zij afsloten met de Nederlandse 

kolonisator werden collectieve rechten afgesproken, waar zij sinds de Surinaamse 

onafhankelijkheid echter steeds minder een beroep op kunnen doen. Lang hebben 

Marrons hun eigen gang kunnen gaan, maar zij komen meer en meer in de verdrukking. 

Zijn ook minderhedengroepen als Marrons in staat succesvol groepsrechten claimen? 

 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat er een wereldwijde trend gaande is dat 

inheemse minderhedengroepen steeds beter in staat zijn hun groepsrechten op te eisen. 

Door gebruik te maken van moderne communicatietechnieken houden ze onderling 

contact en leren ze van elkaar. Via internationaal recht worden staten steeds vaker 

aangesproken op de relatie die zij onderhoudt met minderhedengroepen en worden 

rechten opgeëist. Door mijn veldwerk in Suriname wilde ik onderzoeken of deze 

gesignaleerde trend ook opgaat voor de Marrons, die een andere achtergrond kennen dan 

de inheemse minderhedengroepen waar in deze context in de literatuur vaak over 

gesproken wordt. Marrons zijn niet inheems –zij stammen, net als Creolen, af van 

Afrikaanse slaven die naar Suriname gebracht zijn–, maar hebben wel een vergelijkbare 

status. Hun sociaaleconomische positie en levenswijze lijkt sterk op dat van de inheemse 

indianengroepen in Suriname. In de vredesverdragen die zij afsloten met de Nederlandse 

kolonisator werden collectieve rechten afgesproken, waar zij sinds de Surinaamse 

onafhankelijkheid echter steeds minder een beroep op kunnen doen. Lang hebben 
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Marrons hun eigen gang kunnen gaan, maar zij komen meer en meer in de verdrukking. 

Kunnen ook minderhedengroepen als Marrons succesvol groepsrechten claimen? 

 
Doelstelling 

Inzicht te verkrijgen welke strategieën minderhedengroeperingen kunnen hanteren bij het 

verdedigen van hun rechten in multietnische samenlevingen. 

 

Vraagstelling 

In hoeverre zijn de verschillende strategiën die de Marrons in Suriname gebruiken om 

hun groepsrechten te verdedigen van invloed op hun manier van leven? 

 

Deelvragen 

1. Op welke manier zijn de Marrons georganiseerd? 

2. Welke rechten willen de Marrons in Suriname? 

3. In hoeverre is de sociaaleconomische positie van Marrons in de Surinaamse 

samenleving van invloed op de mogelijkheid verschillende strategiën te 

gebruiken? 

4. Hoe werkt het gebruik van strategiën voor het behalen van groepsrechten door de 

Marrons in de praktijk? 

 
 

In de wetenschappelijke literatuur wordt melding gemaakt van verschillende nieuwe 

problemen die zich kunnen voordoen als effect van een gekozen strategie in de strijd voor 

het behalen van groepsrechten (o.a. Hitchcock 2002, Osaghae 1996, Solway 2002 en 

Merry 2001). Om te onderzoeken of dat ook het geval is bij de Marrons, zal ik dieper 

ingaan op een praktijkvoorbeeld (deelvraag 4). Door de strijd op lokaal niveau te volgen, 

hoop ik effecten van gekozen strategiën zichtbaar te kunnen maken.  

 

Ik heb gekozen om de strijd van de inwoners van Moiwana te onderzoeken, omdat zich 

daar een gebeurtenis heeft voorgedaan op basis waarvan de inwoners nu hun rechten 

opeisen. Moiwana is een Marrondorp dat oostelijk van Paramaribo gelegen is en ligt op 

de oost-west route tussen Paramaribo en Albina. Op 29 november 1986 werd Moiwana 
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binnengevallen door regeringstroepen. Wat volgde was een slachting onder de bevolking. 

“Using automatic weapons, hand grenades, and dynamite, they carried out their task 

methodically. It was no random act of violence. Everyone was shot -the unarmed, women, 

pregnant women, a baby barely seven months old...” (Price 1995:443). In die tijd was er 

een militaire dictatuur in Suriname en waren er veelvuldig schermutselingen tussen de 

regeringstroepen en het Surinaams Nationaal Bevrijdingsleger of Junglecommando van 

Ronnie Brunswijk. Deze periode staat bekend als de Binnenlandse Oorlog (Buddingh 

1999). Veel dorpelingen die de inval overleefd hadden zijn daarna het dorp ontvlucht en 

hebben zich gevestigd in Paramaribo en Saint-Laurent-du-Maroni (Frans Guyana). Een 

aantal heeft zich verenigd in de stichting Moiwana’86 die vanaf 1987 geprobeerd heeft de 

Surinaamse regering verantwoordelijkheid te laten nemen voor wat in Moiwana gebeurd 

is1. In Frans Guyana is de stichting Associacion Moiwana opgericht die de belangen 

behartigt van de Moiwanabewoners die Suriname ontvlucht zijn. In mijn onderzoek 

gebruik ik de case Moiwana om in te bekijken hoe Marrons in de praktijk hun rechten 

verdedigen, welke strategiën ze daarbij gebruiken en welke problemen er ondervonden 

worden. 

 

                                                
1 http://www.parbo.com/m86/m86.html 
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H 1 Methoden 

 

In dit hoofdstuk zal ik duidelijk proberen te maken welke keuzes ik in mijn onderzoek 

gemaakt heb en waarom, vanuit welke invalshoek ik mijn onderzoek aangepakt heb en 

welke methoden ik gebruikt heb.  

 

In deze scriptie wordt voornamelijk gesproken over ‘Marrons’, waarmee de Surinaamse 

Marrons bedoeld wordt. De bevolkingsggroep Marrons is een verzamelnaam voor alle 

afstammelingen van vrijgevochten en gevluchte slaven die ten tijde van de Nederlandse 

kolonisatie vredesverdragen gesloten hebben met de kolonisator. De benaming voor hun 

groep komt van het spaanse cimarron, dat weggelopen vee betekent. Hoewel de 

benaming voor sommigen een geuzennaam is, ervaren anderen het als beledigend. Velen 

gebruiken de term bosneger, maar die term heeft in het Nederlands en Engels een meer 

negatieve associatie en wordt in de literatuur weinig gebruikt waardoor ik er toch voor 

gekozen heb de term ‘Marrons’ te gebruiken. Een ander alternatief waarvoor ik niet 

gekozen heb is de term “boslandcreool’ dat minder negatieve associaties kent dan 

‘bosneger’, maar verworpen wordt door de meeste Marrons vanwege de naar hun mening 

onterechte verwijzing naar de (stads-)creolen. De Marrons bestaan niet uit één groep, 

maar uit zes verschillende stammen: de Aukaners of Ndyuka, de Saramacaners, de 

Matawai, de Boni, de Kwiinti en de Paramacaners. Alle stammen hebben een eigen 

bestuur, een eigen taal en eigen gewoonten en gebruiken. Vanwege de historische 

verbondenheid voelen veel Marrons zich toch heel nauw verwand aan elkaar, veel sterker 

verwand dan met de stadscreolen bijvoorbeeld. Ook bundelen Marrons de krachten door 

in Gran Krutus –vergaderingen van het Marrongezag- gezamenlijk standpunten in te 

nemen. Zowel Marrons zelf, de Surinaamse overheid en veel wetenschappelijke 

literatuur, behandelen Marrons als één groep. De omstandigheden waarin de 

verschillende stammen verkeren, de strijd die zij voeren en de mogelijkheden die zij 

daartoe hebben is daarbij vergelijkbaar, waardoor ook ik in mijn onderzoek over dé 

Marrons als één groep spreek. 
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In mijn onderzoek richtte ik me op de strategiën die Marrons in zijn algemeenheid 

gebruiken en kunnen gebruiken om hun rechten te behalen of te verdedigen en hoe de 

Marrons van Moiwana dat in de praktijk gedaan hebben. Voor relevante informatie voor 

de Marrons als groep heb ik gebruik gemaakt van cijfers van het Algemeen Bureau van 

de Statistiek in Suriname. Voornamelijk de rapporten van de Zevende Algemene Volks- 

en Woningtelling in Suriname (2006) bleken veel achtergrondinformatie te verschaffen. 

Er waren geen landelijke cijfers beschikbaar, maar slechts cijfers per district. Ik heb 

ervoor gekozen om slechts de rapporten van de districten Paramaribo, Marowijne, 

Brokopondo en Sipaliwini te gebruiken en de andere districten buiten beschouwing te 

laten. De keuze hiervoor heb ik gemaakt omdat meer dan 95% van de Marrons in deze 

districten woont en het percentage Marrons in de andere districten minimaal is.  

 

Als uitgangspunt voor mijn onderzoek heb ik de studies van Solway (2002) en Hitchcock 

(2002) genomen die de strijd van minderhedengroepen voor groepsrechten hebben 

bestudeerd in Botswana. Suriname en Botswana lijken in vele opzichten op elkaar. Net 

als Suriname is Botswana een kolonie geweest en mede als gevolg daarvan leven vele 

etniciteiten samen. Net als in Suriname is er in Botswana een langdurige 

machtsconcentratie bij enkelen in de politiek en hoewel etniciteit volgens officieel 

regeringsstandpunt geen rol speelt, zijn de politieke partijen wel –net als in Suriname- 

volgens etnische lijnen gescheiden. Net als in Suriname zijn er minderhedengroepen die 

buiten de boot vallen bij de verdeling van de rijkdommen van het land, wiens rechten 

geschonden worden en wiens kansen om hoog op de sociaaleconomische ladder te komen 

kleiner zijn dan van anderen. Hitchcock (2002) beschrijft hoe de San proberen hun 

rechten te behalen en verdedigen. Hij onderscheidt verschillende strategiën die voor dit 

doel gebruikt kunnen worden: versterking van de eigen identiteit, internationale 

verbanden, politieke invloed, mediaexposure en geweld. Hitchcock geeft aan op welke 

manier de verschillende strategiën gebruikt worden en geeft ook aan welke gevolgen het 

gebruik van die strategiën met zich meebrengt. Ik heb dit onderscheid in strategiën van 

Hitchcock als uitgangspunt gebruikt voor mijn eigen onderzoek omdat ik de verwachting 

had dat de Marrons dezelfde strategiën zouden gebruiken. Dit onderscheid komt ook 

terug in de hoofdstukindeling, waarin ik elke afzonderlijke strategie behandel en laat zien 
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op welke wijze Marrons in staat zijn deze strategie te gebruiken. Om te bekijken hoe deze 

verschillende strategiën in de praktijk een rol spelen bij het behalen en verdedigen van 

rechten van Marrons, heb ik een casestudy gedaan over de Marrons van Moiwana. De 

resultaten hiervan zijn te vinden in het hoofdstuk ‘Dat ding Moiwana’.  

 

Een onderzoek naar de strategiën die Marrons gebruiken om hun rechten te behalen en te 

verdedigen is in potentie heel breed en veelomvattend. Ik wilde inzichtelijk maken welke 

strategiën Marrons kúnnen gebruiken door te kijken in hoeverre voldaan wordt aan 

basisvoorwaarden om een bepaalde strategie te gebruiken. Vervolgens wilde ik 

inzichtelijk maken hóe bepaalde strategiën gebruikt worden, door de vormen die ik in 

mijn onderzoek tegenkwam te beschrijven zonder daarbij de illusie te hebben dat ik alle 

vormen zou kunnen optekenen. Tot slot wilde ik de praktische invulling van het gebruik 

van verschillende strategiën laten zien in de casestudy Moiwana.  

 

Hoewel Hitchcock en Solway zich gericht hebben op de strijd voor groepsrechten zoals 

die beschreven worden in de literatuur, heb ik voor mijn onderzoek het begrip 

groepsrechten een bredere invulling gegeven. Ik wilde ervoor waken dat mijn onderzoek 

een juridisch onderzoek zou worden van abstracte problemen die alleen ervaren worden 

door intelectuele of politieke leiders van de Marrons. Dat zou mijns inziens meer zeggen 

over de mogelijkheden die enkele machtige personen binnen een groep zouden hebben 

om verschillende strategiën te gebruiken om een doel te bereiken, dan dat het iets zou 

zeggen over de mogelijkheden die de Marrons als minderhedengroep hebben. Daarom 

heb ik mijn onderzoek niet gericht op een enge definitie van groepsrechten, maar heb ik 

het begrip ruim opgevat. Aan bijna iedere Marron die ik gesproken heb, heb ik gevraagd 

wat volgens hem de belangrijkste problemen zijn waar Marrons in zijn algemeenheid mee 

te maken hebben en waarvoor men erkenning of verbetering nastreeft. De antwoorden die 

ik op deze vraag kreeg waren zeer eenduidig: de grootste problemen waar Marrons mee 

te kampen hebben zijn (opleidings- en infrastructuur)achterstanden in het binnenland en 

de grondenrechtenkwestie.  
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Door Hitchcock’s onderscheid in stratgiën als uitgangspunt te nemen, kon ik bepalen 

welke personen en instellingen interessant waren voor mijn onderzoek. Deze personen en 

instellingen heb ik vervolgens benaderd en –afhankelijk van de fase van het onderzoek- 

informele gesprekjes of meer formele halfopen interviews mee gehad. Voor ‘media-

exposure’ heb ik contact gezocht met de pers. Al vroeg in mijn onderzoek heb ik twee 

journalisten bereid gevonden als algemene vraagbaak te dienen en later heb ik met hen 

ook gerichter interviews gehouden. Zeker in de beginfase van een onderzoek is het prettig 

om informanten te hebben waar je met vragen terecht kunt en die meer dan gemiddelde 

kennis over je onderzoeksveld hebben. Mijn informanten hadden als journalisten 

uitgebreide algemene kennis en waren van beroepswege maar ook omdat zij zelf Marrons 

zijn zeer betrokken bij Marronzaken. Voor algemene informatie heb ik met 

hoofdredacteuren van dagbladen en eigenaren van televisie- en radiostations  

voornamelijk korte –soms telefonische- interviews gehouden. Door het scannen van 

dagbladen heb ik kunnen zien hoe er over Marrons geschreven wordt en of Marrons in 

staat zijn “de pers te halen” of te beïnvloeden. Op internet heb ik gezocht naar sites en 

fora voor en door Marrons.  

 

Voor ‘politieke invloed’ moest ik bij politieke partijen, De Nationale Assemblée en de 

regering zijn. Ook hiervoor heb ik een aantal halfopen inteviews kunnen houden met 

vertegenwoordigers van deze organen. Helaas heb ik geen Assembléevergadering kunnen 

bijwonen om te zien of en hoe Marrononderwerpen behandeld worden, omdat er ten tijde 

van mijn onderzoek politiek reces was in Suriname. Het reces bemoeilijkte ook de 

contacten met vertegenwoordigers enigszins, omdat niet iedereen even goed bereikbaar 

was. Door literatuurstudie heb ik het belang van etniciteit in de Surinaamse politiek 

achterhaald. Uit officiële documenten van politieke partijen wilde ik aflezen in hoeverre 

Marronzaken politieke prioriteit had. Dit bleek echter bijna onmogelijk omdat deze 

documenten haast niet beschikbaar waren. Uiteindelijk heb ik de gegevens uit de 

documenten die ik wel heb kunnen vinden aangevuld met gegevens uit interviews met 

vertegenwoordigers van politieke partijen. Algemene informatie heb ik via afdeling 

voorlichting van DNA en de bibliotheek van DNA kunnen achterhalen. Zeker bij 

ministeries was het soms moeilijk informatie te verkrijgen. De oorzaak hiervan lag hem 
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vaak in de sterk hierarchische structuur en de gebrekkige communicatie tussen en binnen 

ministeries. Niet altijd was duidelijk wie er precies bij welk ministerie werkte en welke 

taken die persoon had, waardoor ik meer dan eens van ministerie naar ministerie gestuurd 

werd en weer terug. Ook bleek vaak toestemming nodig van hogergeplaatsten om 

informatie aan mij vrij te geven, soms zelfs tot aan de minister toe. Dit leidde ertoe dat ik 

mijn contacten met ministeries tot een minimum beperkt heb. 

 

Voor ‘versterking van de eigen identiteit’ heb ik –net als Hitchcock- gekeken naar de 

organisatie van de minderhedengroep. Versterking van de eigen identiteit heeft twee 

voordelen. Allereerst wordt de minderhedengroep als hechte groep gepresenteerd, 

waardoor er geen ruimte gelaten wordt voor twijfels over representatie en waarmee het 

signaal afgegeven wordt dat de groep niet uit elkaar te spelen is in een 

onderhandelingsproces. Daarnaast worden de claims op grondenrechten en rechten op 

uiting van geloof of cultuur geloofwaardiger als de minderhedengroep in het dagelijks 

leven traditioneel van aard is. De manier waarop een minderhedengroep georganiseerd is, 

hoe het bestuur in elkaar zit, welke organisaties er zijn en hoe die werken, zegt iets over 

de manier waarop een minderhedengroep zich zowel naar de buitenwereld als naar de 

eigen gemeenschap opstelt. Organisaties kunnen natuurlijk ook een hele directe rol 

hebben bij de strijd om rechten van minderhedengroepen. Daarom heb ik gekeken naar de 

manieren waarop Marrons zichzelf organiseren. Ik heb zowel gekeken naar het interne 

bestuur als naar organisaties die zich inzetten om bepaalde Marronbelangen te realiseren. 

Ik heb interviews gehouden met een aantal directeuren van Marronorganisaties en 

verslagen van Gran Krutus gelezen om een beeld te vormen hoe het interne bestuur van 

de Marrons werkt.  

 

Voor ‘internationale verbanden’ heb ik gekeken naar een drietal aspecten. Ik heb gekeken 

naar zaken met betrekking tot Surinaamse Marrons van het InterAmerikaans 

Mensenrechthof. Hiervoor ben ik in media-archieven gedoken en heb informatie van het 

Mensenrechthof opgevraagd. Met betrekking tot de Moiwanazaak heb ik direct 

betrokkenen geïnteviewd waarvan ik verslag maak in het hoofdstuk ‘Moiwana’. 

Daarnaast heb ik gekeken naar de banden die Marrons hebben met Marrons in het 
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buitenland en dan voornamelijk Nederland. Uit gesprekken met Marrons en via internet 

heb ik proberen te achterhalen in hoeverre er vanuit de Marrongemeenschappen in het 

buitenland steun is voor de strijd voor rechten van Marrons in Suriname. Tot slot heb ik 

gekeken of ik aanwijzingen kon vinden dat Marrons contact zochten met andere 

minderhedengroepen in de wereld die een vergelijkbare strijd voeren. 

 

Ondanks dat uit het voorgaande misschien lijkt voort te komen dat ik een scherpe 

scheiding heb gehouden tussen de verschillende onderzoeksvelden, is dat toch niet het 

geval. Die scheiding was er in tijd sowieso niet. Afspraken met interessante informanten 

waren soms zo moeilijk te maken dat mijn agenda als snel een grote chaos was. Een 

afspraak met een journalist over media-exposure werd gevolgd door een afspraak met een 

vertegenwoordiger van een ministerie over ontwikkeling van het binnenland, waarna ik 

nog net een uurtje had voordat ik de bus naar Frans Guyana moest nemen. Ook 

inhoudelijk was die scheiding niet aanwezig. Een journalist vroeg ik óók naar zijn 

mening over hoe Marrons hun politieke invloed aanwenden en een directeur van een 

organisatie óók of zij een communicatiebeleid hanteren of actief lobbyen bij de regering. 

Omdat afzonderlijke strategiën zelden op zichzelf gebruikt worden maar altijd in 

samenhang met andere strategiën, leek mij een dergelijke scheiding niet alleen 

onmogelijk maar ook onwenselijk. 

 

De strategie ‘geweld’ beschrijf ik niet in deze scriptie. Mijn onderzoek richtte zich op de 

strategiën die tegenwoordig gebruikt worden door de Marronbevolking. Iedereen die ik 

sprak tijdens mijn onderzoek, sloot geweld als strategie om doelen te bereiken direct uit. 

Voor een belangrijk deel zal dat te maken hebben met de recente geschiedenis van 

Suriname. Vers in het geheugen staan de verschrikkingen die vooral de Marronbevolking 

getroffen hebben van de binnenlandse oorlog in de jaren tachtig. Ronnie Brunswijk, zelf 

Marron voerde, met steun van naar Nederland gevluchte Surinaamse politici, guerilla-

acties uit tegen het Surinaamse leger en enkele economische doelen. Zijn 

junglecommando bleek niet te pakken door het leger, waardoor legerleider Bouterse zich 

genoodzaakt zag zijn zijn focus te verschuiven op de mensen van wie het 

junglecommando steun kreeg: de Marrons. Door zijn afkomst en het feit dat Brunswijk 
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erg vrijgevig was met de spullen die hij roofde (het heeft hem de bijnaam Robin Hood 

opgeleverd), was hij erg populair onder de Marronbevolking. De veranderde tactiek van 

het leger was desastreus voor de Marronbevolking: 

 

De bosnegersamenleving in het cotticagebied en langs de weg Moengo-Albina werd van 

de kaart geveegd. Dorpen en nederzettingen werden geplunderd, in brand gestoken of op 

andere wijze, zoals Moengo Tapoe met bulldozers, vernietigd. Bosnegers die 

terugkwamen van werk werden gevangen genomen en met plastic vuilniszakken over het 

hoofd naar Fort Zeelandia in Paramaribo gebacht, ander bosnegers werden te Moengo 

mishandeld (Polime en Thoden van Velzen 99: 18-19, Volker 98: 159-160). 

 

Vele Marrons vluchten naar Paramaribo of weg uit Suriname. Sommigen keerden later 

terug naar hun dorpen, maar ook nu nog leven veel Marrons elders. In Frans Guyana 

leven nog 37.000 Marrons, waarvan het meerendeel illegaal. Slechts 161 van de ongeveer 

8500 Marrons die tijdens de binnenlandse oorlog naar Frans Guyana vluchtten hebben 

een verblijfsvergunning gekregen en zijn legaal (Hoogbergen en Polime 2002:228). Door 

deze ervaringen en de consequenties die het ook nu nog heeft op het dagelijks leven van 

veel Marrons, wordt geweld als strategie resoluut afgewezen. 

  

De tweedeling in mijn onderzoek van het algemene en de praktijk maakte ook een 

tweedeling noodzakelijk met betrekking tot mijn verblijfplaats in Suriname. Contacten 

met de media, politieke partijen en vele organisaties vonden allemaal plaats in 

Paramaribo.  Omdat ik daarnaast de werking van de gebruikte strategiën in de praktijk 

wilde zien, was ik van plan ook enige weken in Moiwana te verblijven. Al vroeg in mijn 

onderzoek bleek echter dat Moiwana een dorp in opbouw was, waarnaar oud-inwoners 

van Moiwana nog niet teruggekeerd waren. Er woonde slechts één bewoner aan de rand 

van het dorp omdat hij bezig was een bedrijf op te zetten op die plek en verder waren er 

bouwvakkers die er in tweewekelijkse ploegendienst verbleven. Om het verhaal van de 

inwoners van Moiwana te horen en te achterhalen welke strategiën zij gebruikt hadden, 

moest ik hen gaan zoeken. Via Stichting Moiwana ‘86, die zich ingezet had voor het lot 

van de inwoners van Moiwana, kwam ik in contact met enkele vertegenwoordigers en 
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kon ik achterhalen waar ik moest zijn. Ik heb contact gehad met groepjes Moiwana-

inwoners in Paramaribo, Moengo, Albina en St. Laurent du Maroni in Frans Guyana. 

Ook ben ik enkele keren naar Moiwana zelf gegaan en heb me daar laten informeren over 

de geschiedenis en de vorderingen van de bouw. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling 

was dat ik enige tijd tussen de inwoners van Moiwana zou leven, heb ik uiteindelijk 

genoegen moeten nemen met telkens een verblijf van enige dagen. Om die reden was het 

bijna niet mogelijk de klassieke onderzoeksmethode van de cultureel antropologen te 

hanteren: de participerende observatie. Door mijn korte bezoeken en het verspreid wonen 

van de Moiwana-inwoners, bleef de relatie steken op die van gast en gastheer of 

onderzoeker en onderzoeksobject. Voor gedegen participerende observatie moet de 

relatie verder ontwikkeld zijn, waarbij er gewenning plaastgevonden heeft en er geen 

speciale aandacht meer is voor de onderzoeker. Dat geeft de onderzoeker de mogelijkheid 

om de normale gang van zaken te observeren en daarin te participeren. Die staat van 

gewenning heb ik niet bereikt met de inwoners van Moiwana.  
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H2 Theoretisch kader: Strategiën om recht te behalen van Marrons   

 

In dit hoofdstuk zal ik een theoretisch kader schetsen waarbij ik een aantal kernbegrippen 

behandel die van toepassing zijn op de vraag ‘In hoeverre zijn de verschillende strategiën 

die de Marrons in Suriname gebruiken om hun groepsrechten te verdedigen van invloed 

op hun manier van leven?’ 

 

Suriname – Plurale samenleving 

De geschiedenis van kolonisatie, slavenhandel en contractarbeid heeft Suriname een 

plurale samenleving gemaakt. Om de kolonie winstgevend te maken werden plantages 

aangelegd en werden Afrikaanse slaven als arbeiders ingezet. Na afschaffing van de 

slavernij werden slaven gaandeweg vervangen door goedkope contractarbeiders die in 

eerste instantie uit India en van Java kwamen. Meer nog dan landen in de omgeving leeft 

een veelheid aan etnische groepen naast en met elkaar in Suriname. De Afrikaanse 

populatie is verdeeld in een meerderheid van voornamelijk stedelijke Creolen en een 

significante minderheid van Marron, die ook weer uit zes verschillende etnische groepen 

behoort. De Aziatische populatie is onderverdeeld in een groep Hindoestanen en een 

groep Javanen. In kleinere aantallen leven er Indiaanse groepen, Chinezen, Libanezen en 

Brazilianen (Oostindie 2006:218-219). In het artikel van Oostindie (2006) stelt hij de 

hypothese dat Suriname op weg is naar desintegratie op etnische lijnen door de 

combinatie van een zwakke overheid met gelimiteerde mogelijkheden, controleverlies 

over de landelijke economie, verschil in economische positie tussen verschillende 

etnische groepen en groeiende interetnische spanningen.  

 

Vooral de Marrons lijken door de jaren heen de dupe te zijn geworden van interetnische 

spanningen. Gedurende de eerste eeuw van Nederlandse heerschappij over Suriname 

stonden Marrons al slecht bekend. “[...] the planter class came to refer to Maroons –the 

collective enemy of the “slaveocracy”- by such terms as vermin, pernicious scum, a 

crowd of monsters, and a hydra” (Price 1995:440). Deze neerbuigende benamingen 

kunnen voor een belangrijk deel verklaard worden door de strijd die plantagehouders 

voerden tegen de Marrons. Zij hadden immers niet alleen met hun weggelopen schade 
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berokkend voor plantagehouders, maar ook met hun aanvallen op de plantages voor 

wapens, gereedschappen, voedsel en vrouwen. De slechte naam die Marrons beperkte 

zich echter niet tot die periode en ook niet tot alleen de groep van de plantagehouders. 

Ook na de vredesverdragen met de Marrons in de 18e eeuw en bij andere 

bevolkingsgroepen dan de voornamelijk Nederlandse plantagehouders bleven Marrons 

slecht bekend staan.  

 

Bij de beschrijving van de sociale stratificatie in Suriname in de jaren vijftig en zestig 

haalt Den Hollander Speckmann aan: “De bovengroep werd bezet door Europeanen, de 

middenklasse bestond uit kleurlingen, terwijl de donkergekleurde neger tot het laagste 

niveau [...] werd gerekend.” (Den Hollander 1966:57). Ook enkele jaren voor de 

onafhankelijkheid van Suriname was de positie van de Marrons dus niet verbeterd en 

bleven de Marrons een achtergestelde positie in de samenleving innemen.  

 

In veel landen die een koloniale overheersing gekend hebben, leven verschillende 

bevolkingsgroepen met en/of naast elkaar. Nadat onafhankelijkheid bereikt is, onstaat een 

periode waarin de verschillende groepen zich positioneren. Niet zelden gaat dit gepaard 

met problemen. Gowricharn (2001) stelt dat we bij plurale samenlevingen te maken 

hebben met verschillende hecht geïntegreerde culturele groepen, waarbij niet zozeer hun 

interne transformatie aan de orde is, maar hun samenvoeging tot sociale eenheid. 

Gowricharn stelt dat in de wetenschappelijke literatuur de gedachte dat plurale 

samenlevingen intrinsiek conflictueus zijn, dominant is. Een sterke sociale cohesie 

vermijdt conflicten echter. De meest vanzelfsprekende lijn waarlangs conflicten zullen 

ontstaan, is de raciaal-culturele lijn en ook aspecten als een mindere bedeling van een 

culturele groep of uitsluiting van het machtscentrum kunnen een rol spelen (Gowricharn 

2001:70-71). Er zijn drie stromingen in de wetenschappelijke literatuur die sociale 

cohesie in de plurale samenleving aan de orde stellen. In de opvatting van Furnivall is een 

plurale samenleving niets meer dan een samenleving bestaande uit twee of meer groepen, 

die naast elkaar leven in een politieke eenheid die geconstrueerd wordt door wederzijdse 

economische afhankelijkheid. Hoewel dit antwoord op de cohesievraag niet betwist 

wordt, zijn er in de literatuur wel belangrijke kanttekeningen en nuances geplaatst. De 
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belangrijkste is dat niet zozeer de culturele verscheidenheid een potentieel gevaar voor de 

sociale cohesie is, maar de structurele positie van de verschillende groepen. In de jaren 

zeventig wordt de problematiek van de Surinaamse plurale samenleving ingeruild voor 

dat van de consociational democracy. In de post-koloniale situatie onstond een 

machtsvacuum dat opgevuld kon worden door culturele groepen. In de Surinaamse 

politiek wordt culturele pluraliteit immers vertaald in de politieke partijen. De 

consociational democracy is afgeleid van de Nederlandse zuilenmaatschappij en gaat uit 

van een samenleving met verschillende elites waarin geen van de elites groot genoeg is 

om de andere te overheersen. De scherpe scheidslijnen tussen de groepen in combinatie 

met dit precair evenwicht houdt de sociale cohesie in stand (Gowricharn 2001:72-73). In 

de Surinaamse praktijk zijn echter te veel voorbeelden te noemen waarin de scheidslijnen 

helemaal niet scherp zijn. Ook in de situatie waarbij een groep wel machtig genoeg bleek 

om anderen te overheersen – na de militaire coup – bleek dat daarmee het evenwicht toch 

niet verstoord was, wat op basis van de theorie wel te verwachten zou zijn geweest. Een 

derde stroming zoekt de verklaring voor sociale cohesie in plurale samenlevingen in het 

nationalisme. Nationalisme gaat uit van een veronderstelde en als ideaal verheven 

homogeniteit. Naleving van deze homogeniteit leidt tot sociale cohesie. In Suriname zijn 

homogeniseringsprocessen aan te wijzen, maar de verschillende groepen hebben duidelijk 

hun eigen groepsidentiteit behouden (Gowricharn 2001:75). Omdat geen van de 

benaderingen antwoorden geeft voor de sociale cohesie in de Surinaamse samenleving, 

vraagt Gowricharn zich af óf de plurale samenleving wel altijd geproblematiseerd moet 

worden. Hij concludeert dat de specifieke Surinaamse samenstelling van bevolking, 

politieke organisatie en ideologie in Suriname leidt tot stabiele sociale cohesie.  

 

Voorgaande verklaring van de sociale cohesie in de plurale Surinaamse samenleving 

roept de vraag op of die cohesie stabiel blijft als de achtergestelde minderhedengroepen 

in het land zich gaan roeren. Marrons en inheemsen worden zich meer en meer bewust 

van hun situatie en gaan proberen veranderingen te bewerkstelligen. Wat dat voor 

gevolgen kan hebben voor het precaire evenwicht van de Surinaamse situatie is met 

Gowricharns verklaring niet te voorspellen.  
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Groepsrechten en Universele Mensenrechten 

Door verdergaande globalisering is er steeds meer onderhandeling over rechten tussen 

verschillende sociale groepen en politieke instituties. Cowan (2001) stelt dat een 

antropologische blik op dit proces is van belang omdat de implementatie van universele 

rechten plaatsvindt in het lokale. De manier waarop ermee gewerkt wordt, welke 

praktische invulling het krijgt en welk verzet ertegen bestaat. Universeel recht krijgt zijn 

betekenis pas in de lokale context. Om de invulling van rechten dus te onderzoeken moet 

men naar het lokale kijken, maar een blik die niet verder gaat dan het lokale is niet 

voldoende. “For in the proces of seeking access to social goods (ranging from land, work 

and education to freedom of belief and recognitio of a distinctive group identity) through 

the language of rights, claimants are increasingly becoming involved in legal and 

political processes that transcend nation-state boundaries” (Cowan 2001:1) 

 

In het onderhandelingsproces over rechten is cultuur een factor van belang. Cultuur is 

zowel inzet als argument in het onderhandelingsproces. Het recht op een (bepaalde 

invulling van) cultuur vanwege het onderdeel zijn van een groep met een bepaalde 

cultuur. Opvallend is dat cultuur in de language of rights vaak gedefinieerd wordt als 

statisch geheel. Dat terwijl antropologen in zijn algemeenheid het essentialistische beeld 

van cultuur als zijnde een statisch geheel van waarden en normen hebben verworpen en 

cultuur nu beschouwd wordt als en dynamisch proces, constant onderhandelbaar en 

zichzelf vernieuwend (Cowan 2001:3-4). 

 

Bij beschrijving van de relatie tussen recht en cultuur werden beide begrippen in eerste 

instantie tegenover elkaar geplaatst stelt Cowan (2001:4). De ontwikkeling van 

universele rechten vanuit een liberale visie, maakte dat universele rechten in eerste 

instantie vooral individuele rechten waren. De culturele verscheidenheid in de wereld 

zorgt echter voor een spanningsveld tussen recht en cultuur. Hieruit is het debat tussen 

universalisme en cultureel relativisme ontstaan, waarin de keus centraal staat tussen 

universeel geldende normen en culturele relativering. Dat debat is nog steeds gaande, 

maar is in een impasse geraakt (Cowan 2001:3-8).  Een dergelijke benadering waarin 

extremen tegenover elkaar gezet worden, leidt dus niet tot een werkbare oplossing voor 
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het spanningsveld tussen recht en cultuur. Cowan beschrijft de relatie van recht en cultuur 

als right vs. culture.  Zij beschrijft echter ook twee andere relaties: right to culture (het 

recht op cultuur) en right as culture (het rechtendiscours als cultuur).  

 

In een liberaal rechtensysteem waarin vrije ontwikkeling van het individu als hoogste 

ideaal wordt gesteld, werd door velen bepleit dat groepsrechten onverenigbaar zijn met 

dat ideaal: right vs. culture.  In de praktijk echter worden claims niet alleen door 

individuen gemaakt, maar ook door groepen. Hoe kunnen mensenrechten die claims 

beantwoorden? “If human rights are basically individual rights, as many claim they are, 

how can they be used to respond to group demands for equity, fairness and justice and to 

deal with conflicts which involve groups?” (Osaghae 1996:172). Kymlicka bepleit in zijn 

Liberalism, Community, and Culture (1989) dat groepsrechten die een 

minderheidscultuur beschermen ten opzichte van een dominante meerderheidscultuur 

juíst liberaal van aard zijn: right to culture. Hij heeft veel kritiek gekregen op zijn theorie, 

onder andere door Kukathas en Levey. Kukathas (1992) stelt dat Kymlicka’s theorie aan 

de ene kant niet liberaal is, maar aan de andere kant te liberaal voor sommige culturele 

groepen.  Kymlicka’s theorie “is found wanting from the perspective of both cultural 

minorities and liberalism” (Kukathas 1992: 124). Hij vraagt zich af waarom alleen 

bepaalde (culturele) groepen bescherming behoeven als ze achtergesteld worden en niet 

iedereen die achtergesteld wordt. Zo’n individuele aanpak zou liberaler zijn, stelt hij. 

Daarnaast stelt hij dat er culturele groepen zijn die geen boodschap hebben aan het ideaal 

van ontwikkeling van het individu. De door Kymlicka bepleitte groepsrechten veranderen 

daar niets aan en zouden zelfs gebruikt kunnen worden om de 

ontwikkelingsmogelijkheden van het individu te verkleinen. In reactie hierop 

verduidelijkt Kymlicka (1992) zijn theorie. Hij stelt dat cultuur het raamwerk biedt 

waarbinnen individuen hun levenskeuzes kunnen maken en dat daarom cultuur beschermt 

dient te worden als die functie van cultuur door een dominante cultuur bedreigd wordt. 

Cultuur is de basis voor zelfontwikkeling. Hij stelt: “Our capacity to form and revise a 

conception of the good is intimately tied to our membership in a culture, since the context 

of our individual choice is the range of options passed down to us by our language and 

culture. Deciding how to lead our lives is, in the first instance, a matter of exploring the 
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possibilities made available by our culture. However, some minority cultures may need 

protection from the economic or political decisions of the majority culture if they are to 

provide this context for their members” (Kymlicka 1992: 140). Ten aanzien van het 

tweede kritiekpunt, erkent Kymlicka dat er waarschijnlijk culturele groepen bestaan die 

afkerig staan ten opzichte van het ideaal van zelfontwikkeling van het individu. Zij zullen 

dan ook groepsrechten niet gebruiken ter vergroting van de ontwikkelingsmogelijkheden 

van hun individuele leden. Hij onderscheidt daarbij twee typen groepsrechten: rechten 

voor minderhedenculturen tegen de grotere gemeenschap en rechten voor 

minderhedenculturen tegen hun eigen leden. Kymlicka stelt dat het eerste type ingezet 

kan worden om ongelijkheid van omstandigheden tussen culturen te repareren. Het 

tweede type is echter onacceptabel vanuit een liberaal concept volgens hem. Het eerste 

type beschermt de autonomie van leden van minderhedenculturen, het tweede type 

beperkt het (Kymlicka 1992: 142-143). Reaume (1988) gebruikt dit onderscheid ook en 

noemt het eerste type groepsrechten en het tweede type collectieve rechten.  

 

Ook Levey (1997) wijst op problemen die ontstaan door toekenning van groepsrechten. 

Hij stelt dat Kymlicka pleitbezorger is voor groepsrechten tegen de grotere gemeenschap 

–die hij omschrijft als adopted societal culture- met als doel de geblokkeerde toegang tot 

die grotere gemeenschap op te heffen. Dat doel wordt met groepsrechten echter vaak niet 

bereikt: “Does exemption from animal slaughtering laws for Jews and Muslims 

unequivocally ensure their access to the societal culture or also, or perhaps, rather, help 

separate them from it? […] Certainly, many of the exemptions granted to ethno-religious 

organizations –such as from sex discrimination legislation- seem to amount to protection 

from, not access to, their societal culture” (Levey 1997: 221). Levey komt ook met 

enkele bezwaren die toekenning van groepsrechten met zich meebrengt. Hij stelt o.a. dat 

sommige groepsrechten niet even noodzakelijk zijn voor ieder lid van de groep omdat 

afhankelijk van persoonlijke situaties de toegang tot de societal culture voor ieder op een 

andere manier geblokkeerd wordt. Daarnaast stelt hij vragen bij het aantal 

minderhedengroepen dat je zou moeten erkennen en op basis van welke maatstaven je 

iets zo dynamisch als cultuur, laat staan de kwetsbaarheid ervan, zou moeten bepalen. 

Aangezien er aan de bepaling van deze zaken zoveel haken en ogen zitten, hoe sterk is 
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dan de onderbouwing van de rechtvaardiging voor verschillen tussen groepen? (Levey 

1997: 221-224). Zowel Kymlicka en Osaghae stellen echter dat verschillende groepen 

verschillende claims hebben om uiteindelijk hetzelfde te bereiken: namelijk om dezelfde 

rechten als anderen te hebben die ze kunnen genieten in hun eigen culturele context.  

“[…] where people are unequal in terms of the groups to which they belong, to attempt 

to treat them equally could amount to systematically precluding members of 

disadvantaged groups from enjoying those rights. This is why members of disadvantaged 

groups struggle for different kinds of rights: to make it possible for them to enjoy the 

same rights that others enjoy” (Osaghae 1996: 186). 

 

Levey stelt voor om onderscheid te maken tussen personal cultural claims en corporate 

cultural claims. Personal cultural claims zijn culturele claims die mensen in staat stelt 

individuele autonomie uit te oefenen, in tegenstelling tot corporate cultural claims waar 

het gaat om groepsautonomie. Volgens Levey is de rechtvaardigheidsgrond voor 

individuele autonomie gemakkelijk te vinden in al bestaande wetgeving zoals 

burgerrechten of anti-discriminatierechten. De rechtvaardigingsgrond voor corporate 

cultural claims is echter minder duidelijk (Levey 1997: 240). Hij beperkt zich tot het 

aandragen van bezwaren bij acceptatie van corporate cultural claims, maar brandt zich 

niet aan de vraag of dergelijke claims wenselijk zouden zijn.  

 

Terwijl het wetenschappelijk debat nog gaande is en ondanks (praktische) bezwaren 

werden groepsrechten op basis van cultuur of etniciteit gaandeweg onderdeel van het 

internationale rechtsysteem. Thompson zegt hierover: “Are collective rights compatible 

with liberalism's emphasis on individual, that is, human rights? Discussions in 

international law have expectedly been more pragmatic and concern ongoing debates on 

group rights among various United Nations subcommittees and nongovernmental 

organizations (NGOs) and the extent to which collective rights are established in 

international agreements” (Thompson 1997:786). Cowan noemt deze veranderde 

benadering van de relatie tussen recht en cultuur in het internationaal recht, recht op 

cultuur (Cowan 2001:8). Het recht van individuen om te behoren tot en te genieten van de 

voordelen van een cultuur worden in artikel 2.1 van de Verenigde Naties Declaratie van 
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de Rechten van Personen Behorende tot Etnische of Nationale, Linguistieke en 

Religieuze Minderheden en in artikel 27 van het Internationale Convenant over Civiele 

en Politieke Rechten gewaarborgd. Specifiek groepsrecht wordt geintroduceerd in de 

Internationale Arbeids Organisatie Conventie (nr. 169) over Inheemse en Tribal Personen 

in Onafhankelijke Landen uit 1989, waarin gesteld wordt (aangehaald in Cowan 2001:8) 

“promoting the full realization of the [...] cultural rights of these peoples with the respect 

for their social and cultural identity, their customs and traditions and their institutions”. 

 

Met de term right as culture bedoelt Cowan dat het universele rechten discours op 

zichzelf als cultuur beschouwd en bestudeerd kan worden, met een eigen taal en eigen 

waarden en normen (Cowan 2001: 11-13). Een duidelijk voorbeeld van deze door Cowan 

beschreven relatie is de formulering van claims die door minderhedengroepen gebruikt 

wordt wanneer zij die claims in het internationae forum maken. De claim wordt dan 

opgesteld conform geldende internationale rechtsformuleringen (the language of rights). 

 

Wat willen minderhedengroepen? 

Corntassel en Hopkins Primeau (1995) stellen dat het inheemsen vooral om interne 

zelfbeschikking gaat. In essentie is de strijd die gevoerd wordt tussen inheemsen en staten 

niet een strijd om zelfbeschikking zoals het in internationaal recht traditioneel uitgelegd 

wordt. Niet een eigen staat wordt nagestreefd, maar controle over een aantal 

basiselementen zoals grondgebruik en educatie. Deze basiselementen worden door 

inheemsen gezien als essentieel in de bescherming van de groepscultuur. Andere 

elementen die als essentieel aangemerkt kunnen worden zijn lokaal bestuur en 

rechtspraak. Zoals alle culturele elementen zijn dit geen statische begrippen, maar 

voortdurend in beweging en van betekenis veranderend. De praktische invulling van deze 

elementen kan van plek tot plek en in de tijd veranderen. Ook kunnen elementen 

toegevoegd en afgevoerd worden van de denkbeeldige lijst van essentiële elementen ter 

bescherming van de groepscultuur (Corntassel en Primeau 1995:344-345). 

 

In de beschrijving van de conflicten met minderhedengroepen in Nigeria stelt Osaghae 

dat individuele rechten geen oplossing bieden voor de conflicten: “But individual rights 
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were not what the minorities wanted. They insisted […] that only the creation of separate 

states for them could solve their problems, which ranged from domination, 

discrimination and oppression by the majority groups to forced assimilation into the 

cultures, languages and religions of the majority groups. So, from the very beginning, it 

was clear that the human rights approach could only be effective if it recognized the need 

for group rights in addition to individual rights” (Osaghae 1996:180-181). Nigeriaanse 

minderheden gingen in hun eisen een stap verder dan interne zelfbeschikking: zij wilden 

een systeem van federale staten, ofwel een staat binnen een staat. Toch is ook dit nog één 

stap af van hoe zelfbeschikking in internationaal recht uitgelegd wordt, namelijk als een 

staat los van een staat. Na beschrijving van de Nigeriaanse situatie komt Osaghae tot een 

minimum aan rechten die voor iedere minderhedengroep zou moeten gelden. “At a 

minimum, the rights of the ethnic group to exist, to preserve and protect its language and 

culture, and to participate equally with others in the affairs of state, including the sharing 

of power and resources, have to be recognized. This then becomes a meaningful basis for 

trying to redress the imbalances and inequalities among the various groups (in the case 

of Nigeria at the federal, state and local levels). Although such balancing acts usually 

involve elements of discrimination, these do not amount to a negation of individual rights 

which assume that equal people should be treated equally” (Osaghae 1996:186). 

  

Strategieën om (minderheden)recht te behalen en te verdedigen 

Er zijn verschillende manieren om recht te proberen te behalen. Als een individu onrecht 

wordt aangedaan bepaalt hij op basis van de specifieke situatie welke weg het best te 

behandelen is voor het gewenste resultaat. Dat kan betekenen dat hij naar de politie stapt, 

een ombudsman inschakelt of een advocaat in de arm neemt om een proces te beginnen. 

Als een individu tegenover de overheid komt te staan, beslist uiteindelijk de rechter op 

basis van de geldende wetgeving. Maar wat doe je als je niet als individu maar als groep 

onrecht wordt aangedaan en je niet van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht op 

aan kan of als wetgeving tekort schiet? Minderhedengroepen over de hele wereld 

worstelen met dit probleem. Hoe moeten zij hun rechten verdedigen of behalen? 
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Minderhedengroepen die groepsrechten proberen te verkrijgen of verdedigen hebben te 

maken met een aantal verschillende actoren. Vaak is de staat als wetgever de directe 

onderhandelingspartner, maar ook het internationaal forum kan een belangrijke speler 

zijn. Nationaal zijn de meerderheidsgroep en de eventuele andere minderheidsgroepen 

belangrijke actoren omdat verdedigd moet worden waarom het rechtvaardig is dat de ene 

groep andere rechten toegewezen zou moeten krijgen dan andere groepen. De media en 

politiek kunnen een belangrijke rol spelen in beeldvorming en kunnen druk op de 

regering uitoefenen in zowel positieve als negatieve richting. Om het gewenst resultaat te 

behalen moeten minderhedengroepen rekening houden met al deze actoren. De manier 

waarop actoren benaderd moeten worden verschilt per land, per actor en per situatie. 

Maar omdat minderhedengroepen over de hele wereld gelijkwaardige claims maken en te 

maken hebben met soortgelijke actoren waartegen die claims verdedigd moeten worden, 

is een vergelijking op zijn plaats. Een vergelijking die niet alleen antropologen maken uit 

wetenschappelijke interesse, maar één die ook minderhedengroepen zelf maken om te 

leren van andermans fouten en successen.  

 

Contacten met internationale organisaties kunnen een lokale claim op een internationaal 

forum brengen. In dat forum zal de claim volgens internationaal recht getoetst worden. 

De formulering van de claim kan ook aan dit internationale recht aangepast worden, in de 

language of rights. Zoals onder andere Hitchcock (2002) laat zien kan dit ook problemen 

opleveren. Een op deze wijze geformuleerde claim zou geen recht meer kunnen doen aan 

de oorspronkelijke lokale claim. Meer dan op lokaal niveau is het van belang de 

eigenheid en eenheid van de groep te benadrukken. Soms meer dan in werkelijkheid het 

geval is of, erger nog, meer dan wenselijk is. In Cowan (2001) wordt het belang in het 

internationaal recht van een afgebakende, statische groepidentiteit besproken. Door de 

invulling van groeprechten in het internationaal recht worden groepen die groepsrechten 

claimen gedwongen te opereren in het kader dat gesteld wordt binnen dat internationale 

recht. Om aanspraak te kunnen maken op groepsrechten wordt een beeld geschapen van 

één homogene groep met gedeelde waarden en normen en een vaak eeuwenoude traditie. 

Het beeld dat neergezet wordt doet geen recht aan de werkelijkheid en berust op een –

binnen de antropologie- verouderd concept van cultuur als statisch, homogeen geheel. 
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Merry schetst de manier waarop gebruik gemaakt wordt van het gestelde rechtskader 

door groepen: “Ironically, just the older concept of culture seems less appropriate for 

contemporary society, it is being vigorously reappropriated by indigenous people in a 

serch for sovereignty and self-determination. [...] Considering cultures as changing and 

interconnected, and rights as historically created and transnationally redefined by 

national and local actors, better describes the contemporary situation.“  (Cowan 2001: 

42-43).  

 

Sieder (2002) laat zien dat lokale claims die geformuleerd worden naar internationaal 

recht vaak onjuist geïnterpreteerd worden door overheden met als gevolg een afwijzender 

houding. Geformuleerd binnen kaders van een (inter-)nationaal rechtssysteem, komen 

claims van inheemse groepen soms los van de werkelijk nagestreefde doelstellingen. 

Zelfbeschikking, het recht dat een volk over zijn eigen lot kan beschikken, wordt in 

internationale kaders traditioneel vaak gelieerd aan het recht op een staat. Sieder (2002) 

bekijkt deze claims in het internationale rechtsysteem en stelt dat hoewel de claim op 

zelfbeschikking van inheemsen veelal gegrond verklaard wordt, de interpretatie daaraan 

meegegeven wordt dat dat niet betekent dat dat binnen een eigen staat moet plaatsvinden. 

Zij onderscheidt hiermee externe en interne zelfbeschikking: Indigenous people have 

long fought to be recognised as ‘peoples’ under international law, a status that, it was 

hoped would secure them the right of self-determination. However, international 

conventions and draft declarations referring to indigenous peoples have specified that 

the use of the term  ‘peoples’ does not confer conventional rights of self-determination 

under international law; that is the right to separate statehood. Nonetheless, ‘indigenous 

peoples’ rights to internal –as opposed to external- self-determination, understood as 

rights to greater participation and autonomy within the nation-state, are clearly 

recognised. (Sieder 2002: 3)  
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H3 Wat willen Marrons? 

 

In dit hoofdstuk ga ik kort in op de belangrijkste eisen van de Marrons en de achtergrond 

van deze eisen.  

 

De Marron in Suriname hebben al vroeg een vorm van zelfbeschikking gekregen na 

onderhandelingen met de Nederlandse overheid. De vredesakkoorden die in de 18e eeuw 

uiteindelijk met alle Marrongroepen zijn gesloten waren opgesteld vanuit het 

uitgangspunt dat beide partijen elkaar met rust zouden laten en hun eigen gang zouden 

gaan. Daarmee verkregen de verschillende Marronsgroepen verregaande autonomie in 

hun eigen leefomgeving. Zaken als onderwijs, religie en grondgebruik konden naar eigen 

inzicht ingevuld worden. Vanaf de onafhankelijkheid hebben de Marron niet meer met de 

Nederlandse, maar met de Surinaamse overheid te maken als onderhandelingspartner. 

Nog steeds bestaat een bepaalde vorm van autonomie, maar zaken als grondbezit worden 

bijvoorbeeld hevig betwist. Corntassel en Hopkins Primeau (1995) stellen dat het 

inheemsen vooral om interne zelfbeschikking gaat. Dit gaat ook op voor de Marrons. Zij 

willen het recht op uitoefening van de eigen cultuur, gebruik van de eigen taal, gebruik 

van een eigen strafrecht. Daaraan is onlosmakelijk het recht op collectief grondenbezit 

ten behoeve van de gehele stam en waarop gewoond, gejaagd en verbouwd kan worden. 

En waar religie bedreven kan worden2.  

 

Grondenrechten nader belicht3 

In de kwestie van grondenrechten staan de Surinaamse overheid en de 

binnenlandbewoners recht tegenover elkaar. In artikel 41 van de Surinaamse grondwet 

staat dat de Surinaamse overheid de wettige eigenaar is van alle grond in Suriname. De 

Staat bezit alles boven de grond, zoals bos en water, en alles ín de grond, zoals goud en 

bauxiet. Indien een persoon dertig jaar of langer woont op een stuk grond, dan mag hij 

een juridische titel aanvragen voor het stuk grond rond zijn huis. Wordt deze aanvraag 

aanvaard, dan heeft die persoon dat stuk grond in bezit. Hij mag het blijven gebruiken als 

                                                
2 Interview op 15 november 2007 met Erna Aviankoi, journaliste De Ware Tijd 
3 Bijlage II van het verslag van de Gran Krutu te Galibi (VIDS 1997) 
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voorheen, maar dat wat ín de grond zit blijft van de staat. De Surinaamse overheid kan 

zijn natuurlijke bronnen te gelde maken door concessies aan personen of bedrijven uit te 

vaardigen tegen betaling. Een concessie geeft de houder ervan het recht specifieke 

activiteiten te ontplooien die in de concessie omschreven worden. Die activiteiten kunnen 

ook toegestaan worden op of onder de grond van individuen. Indien betekent dat de 

activiteiten schade berokkenen aan individuen, wordt dat soms vergoed. Alleen voor het 

verlies van huizen is een vergoeding wettelijk verplicht. Voor mijnbouwconcessies geldt 

een aanvullende voorwaarde: indien zich in het gebied van de concessie dorpen bevinden, 

dan is een getekende verklaring van geen bezwaar noodzakelijk van de kapitein van dat 

dorp. Hoewel deze voorwaarde de binnenlandbewoners moet beschermen is dat niet altijd 

het geval. Kapiteins kunnen uit eigen belang handelen of gepaaid worden met mooie 

beloftes waar na de benodigde handtekening niks meer van komt. Ook kan de schade aan 

de leefomgeving niet altijd goed ingeschat worden, waardoor een op het oog 

aantrekkelijke deal desastreus kan uitpakken voor de dorpsbewoners.  

 

Het probleem van de binnenlandbewoners richt zich op twee aspecten. Ten eerste zijn zij 

van mening dat er geen individuele rechten op gronden geclaimd kunnen worden, maar 

dat alle grond van de gemeenschap in zijn geheel is. Stukken grond kunnen spirituele of 

culturele betekenis hebben voor de gemeenschap als geheel en ook het jachtgebied is niet 

in individuele claims op te delen. Daarnaast bestaat er de angst dat individuele 

grondenrechten het einde zullen betekenen van het dorpsleven zoals men dat gewend is. 

Indien de gronden als onderpand voor leningen dienen, kan de grond in handen van 

derden vallen als de lening niet meer terugbetaald kan worden. Individuen kunnen 

stukken grond natuurlijk ook direct verkopen aan de hoogste bieder. Een dergelijke 

ontwikkeling vinden de vertegenwoordigers van de binnenlandbewoners ongewenst. Een 

tweede aspect waarop zij zicht richten is de claim van de Surinaamse overheid dat alles 

wat ín de grond zit van de Staat is. Hoewel Marrons en inheemsen vaak de lasten dragen 

van mijnbouwactiviteiten van multinationals, ontvangen zij slechts een klein deel van de 

lusten. De opbrengsten gaan in de schatkist van de overheid en die heeft weinig oog voor 

problemen in het binnenland gehad.  
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Aan het eind van de binnenlandse oorlog werd in Lelydorp een vredesakkoord getekend 

tussen overheid en junglecommando. Daarin werd onder andere opgenomen dat alle 

dorpen in het binnenland een economische zone zullen hebben waar bewoners hun 

traditionele economische activiteiten kunnen uitoefenen. Er staat echter ook in 

opgenomen dat het vredesakkoord binnen de grenzen van artikel 41 van de grondwet 

geïnterpreteerd moet worden. Aan de ene kant erkent de Surinaamse overheid dus de 

collectieve claims van binnenlandbewoners op het gebruik van hun traditionele gronden, 

maar aan de andere kant moet dat geïnterpreteerd worden binnen de wetgeving die 

uitgaat van louter individuele grondenrechten, waarbij het eindrecht altijd bij de Staat 

ligt. De status en inhoud van het vredesakkoord waren op het gebied van grondenrechten 

onduidelijk en in de praktijk onwerkbaar. De situatie zoals die was bleef bestaan en de 

strijd om dit recht bleef voortbestaan.  

 

Naast zelfbeschikkingrecht en grondenrechten eisen de Marrons ook ontwikkeling van 

het binnenland. Er zijn grote achterstanden in de infrastructuur, de gezondheidszorg, 

opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid in het binnenland. 
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H4 Organisatie 

 

In dit hoofdstuk behandel ik de strategie die Hitchcock (2002) ‘versterking van de eigen 

identiteit’ noemt, maar die hij volledig ophangt aan de organisatiegraad van de 

minderhedengroep. Hij stelt dat sterkere organisatie binnen een minderhedengroep leidt 

tot een krachtiger claim op groepsrechten. Deels komt dit omdat binnen de groep men 

nauwer betrokken wordt bij het nastreven van het gemeenschappelijk doel, deels komt dit 

ook omdat de uistraling van de groep naar de buitenwereld toe krachtiger is. Versterking 

van de organisatiegraad leidt dus tot versterking van de eigen identiteit, wat de claim op 

groepsrechten weer verstevigd.  

 

Op verschillende niveaus zijn er verschillende organisatiestructuren in de 

Marrongemeenschap die zich bezighouden met het behartigen van de belangen van die 

gemeenschap. Hier richt ik me op het interne bestuur van de Marrongemeenschap en op 

een aantal organisaties die zich met specifieke belangen van de Marrongemeenschap 

bezighouden. Het interne bestuur is de officiële vertegenwoordiging van de 

Marrongemeenschap en is daarmee de primaire gesprekspartner van de overheid van 

Suriname als het gaat om de claims op rechten van de Marrons als groep. Dit interne 

bestuur kan gezien worden als de traditionele organisatiestructuur van de Marrons. Dit 

bestuur voert deze strijd vaak –maar niet altijd- in samenwerking met verschillende 

organisaties in en buiten de Marrongemeenschap. Samen versterken zij de claims die de 

Marrons maken op grondenrechten en betere gezondheidszorg, scholing, 

werkgelegenheid en infrastructuur in het binnenland van Surime.  

 

Organisatiestructuur Marrongemeenschap 

Pakosie (2005) beschrijft de traditionele organisatie van de Marrongemeenschap. De 

Marrongemeenschap is matrilinear opgebouwd: kinderen worden via de moederlijn 

gerekend. De kleinste familieordening is de osu, de moeder met haar kinderen en 

eventueel een man. Verschillende osu samen, met een gemeenschappelijke grootmoeder, 

is een mamapikin. Verschillende mamapikin, teruggebracht tot de stammoeder, de 

Afrikaanse vrouw die door slavenhandelaren naar Suriname gebracht werd, is een bee. 
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Verschillende bees samen is een lo, gebaseerd op een historische verband tussen 

verschillende bees, vaak vanaf een gezamenlijk verblijf op dezelfde plantage. Leden van 

een lo wonen in principe in het zelfde dorp. Verschillende lo’s die gezamenlijk naar 

buiten treden als sociaalculturele eenheid is een Gaan-lo of Nási. Een Gaan-lo staat 

onder bestuur van een college dat bestaat uit een gaanman, een aantal kabiten, een aantal 

basiya en een raad van advies. De gaanman is de hoogste gezagdsdrager. “Hij is dé 

gaanman, de grootste of machtigste persoon van de gemeenschap. Hij is de 

‘Kondeemasaa’, de heerser van het land, de ‘Benpenimaunsu’, de vertegenwoordiger van 

God, de’ Kusumanpa’, de beschermer van het volk, en de ‘Odun Akansangéle’, de 

steunpilaar van de natie. De gaanman is hoofd van de ‘Lanti’, het bestuur van de 

gemeenschap. En hij is onschendbaar.” (Pakosie 2005: 4). De kabiten staan aan het 

hoofd van een lo of leefgemeenschap en zijn de directe vertegenwoordiger van de 

gaanman. Hun taken zijn te vergelijken met die van een burgemeester, maar daarnaast 

zijn zij bevoegd binnen de gemeenschap wet- en regelgeving uit te vaardigen en te 

controleren. Basiya staan kabiten bij als assistenten bij de dagelijkse bezigheden. Zowel 

de gaanman, de kabiten als de basiya worden officieel door de Surinaamse overheid 

erkend en krijgen salaris van de overheid. Belangrijke beslissingen worden in een krutu, 

een openbare vergadering, genomen. Ieder lid van de gaan-lo of stam heeft in principe 

spreekrecht, beslissingen worden genomen door het college waar de gaanman het laatste 

woord heeft. Ieder stam heeft zijn eigen gaanman en college. 

 

De belangrijkste onderhandelingen die gevoerd worden door de Surinaamse staat en de 

gaanmannen van de verschillende stammen gaan over zelfbeschikkingsrecht en 

grondenrechten. In de 18e eeuw hebben verschillende Marronstammen verdragen 

gesloten met de toenmalige heersers van Suriname, de Nederlanders. In deze 

vredesverdragen werden zelfbestuur en grondenrechten vastgelegd. In het Suriname van 

na de onafhankelijkheid zijn deze verworvenheden echter niet meer vanzelfsprekend. 

Meer en meer zagen Marrons zich in het nauw gedreven, met de binnenlandse oorlog als 

dieptepunt. Om hun claims sterker te kunnen maken richting Surinaamse overheid, was 

samenwerking noodzakelijk. Niet alleen met andere Marronstammen, maar ook met 

inheemse stammen. In 1994 vond de eerste Gran Krutu te Gran Santi plaats, een 
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bijeenkomst en vergadering van vertegenwoordigers van alle Marronstammen en een 

groot aantal inheemse stammen.  Een jaar later volgde een Gran Krutu te Asindon-opo. 

Op die vergadering werd er gesproken over mensenrechten, grondenrechten en 

zelfbeschikking. De resultaten werden doorgestuurd naar de Surinaamse regering. 

“Ongeloof, onbegrip, verwarring en verontwaardiging. Met deze woorden kunnen de 

reacties uit Paramaribo op de Gran Krutu van vorig jaar, het best omschreven worden. 

Ten eerste ongeloof dat de bewoners van het binnenland – zonder enige 

overheidsbemoeienis – in staat waren hun mensenrechten als Inheemse en in 

stamverband levende volkeren te verwoorden en te eisen dat deze erkend werden” (VIDS 

1997: 4). De Surinaamse overheid was verrast door de daadkracht en saamhorigheid van 

de binnenlandbewoners en vreesde eisen op zelfbeschikking die de Surinaamse staat 

zouden verscheuren. De Surinaamse Staat legde de claim op zelfbeschikking namelijk uit 

in de betekenis die het heeft in de internationale juridische terminologie. De Marrons die 

het recht claimden gaven er zelf echter een heel andere betekenis aan mee. Al sinds de 

koloniale overheersing hadden Marrons en inheemsen verregaande vorm van 

zelfbeschikking. Zij hadden het recht op uitoefening van een eigen taal en cultuur en 

hadden eigen rechtspraak, waar de Surinaamse Staat slechts een rol in had bij de ergste 

delicten. De binnenlandbewoners wilden slechts deze situatie officieel laten vastleggen, 

terwijl de overheid vreesde dat stammen zich wilden afscheiden van de Surinaamse Staat. 

Die angst was ongegerond: “Integendeel: Inheemsen en Marrons wensen uitdrukkelijk 

geen afscheiding” (VIDS 1997:5). Cowan (2001) laat zien dat hoewel het gebruik van 

internationale juridische terminologie vaak noodzakelijk is om claims op groepsrechten te 

onderbouwen, dat bepaalde risico’s met zich meebrengt. In dit geval betrof het slechts 

een vorm van miscommunicatie over de precieze inhoud van de eis. Wat de 

binnenlandbewoners wél eisten was zelfbeschikkingsrecht, waar collectieve 

grondenrechten een fundamentele rol in spelen. In resolutie 2 van de Gran Krutu wordt 

verwoord wat de inheemsen en Marrons onder zelfbeschikking verstaan: “het recht om 

ons eigen traditioneel gezag te handhaven, onze eigen rechtsystemen te hanteren en in 

alle vrijheid de ontwikkeling van onze gemeenschappen binnen onze grondgebieden te 

bepalen. De exlusieve beschikking, controle en beheer over onze grondgebieden en onze 

natuurlijke hulpbronnen is een fundamentele voorwaarde voor een effectief genot van ons 
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recht op zelfbeschikking alsmede voor de ontwikkeling van onze huidige gemeenschappen 

en zij die na ons komen” (VIDS 1997: 5). Om de saamhorigheid in deze gezamenlijke 

strijd te benadrukken wordt het Hoogste Gezag van het Binnenland ingesteld, een 

overkoepelend orgaan dat alle binnenlandbewoners vertegenwoordigt en dat bestaat uit 

de Marron Granmans, de dorpshoofden van de zuidelijke inheemse dorpen en uit de 

voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de VIDS.  

 

 

Op de derde Gran Krutu in november 1996 te Galibi verwoorden de binnenlandbewoners 

hun wensen duidelijker en eisen ze dat de Surinaamse Staat het ILO-169 verdrag 

ratificeert dat een aantal rechten van inheemsen en in stamverband levende groepen 

garandeert, waaronder collectieve grondenrechten.  

 

Moderne organisatievormen 

Naast de traditionele organisatiestructuren bestaan er ook moderne organisatiestructuren. 

Dit zijn de politieke organisaties en de ondersteunende organisaties voor algemene 

Marronbelangen, organisaties die specifieke deelbelangen aanpakken en culturele 

organisaties. De eerste twee soorten organisatie zijn in meer of mindere mate actief 

betrokken bij de claims op rechten die de Marrons maken. De laatste twee zijn meer 

intern op de Marrongemeenschap zelf gericht. Dit onderscheid in organisaties wordt 

overigens niet door de Marronorganisaties zelf gebruikt, maar hanteer ik nu in het belang 

van deze scriptie. Organisaties van de eerste twee soorten zijn noodzakelijke 

ondersteuning om claims op rechten van Marrons te ondersteunen. Organisaties van de 

laatste twee soorten zijn in dat opzicht minder van belang, maar spelen wel een 

belangrijke rol bij versterking van de culturele identeit of bij de oplossing van specifieke 

problemen. Tot slot zijn er overkoepelende organisaties die samenwerking, 

informatieuitwisseling en krachtenbundeling tot doel hebben. 

 

Voorbeelden van culturele organisaties zijn op lokaal niveau dans- en kookgroepen. Op 

stamniveau is er binnen de Saramakaanse gemeenschap Sintea 1762, een stichting die 

zich cultuuroverdracht op de jongeren generaties ten doel stelt. Deze stichting staat pas in 
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de kinderschoenen, de interesse om de eigen cultuur te beschermen is pas de laatste jaren 

gegroeid. Anders Marronstammen hebben een dergelijk stichting niet en er is ook geen 

overkoepelend orgaan voor behoud van de Marroncultuur. Volgens Justine Eduards4, 

ondervoorzitter van het Marron Vrouwen Netwerk, zou een dergelijk orgaan zeker 

meerwaarde hebben. Zij ziet bedreigingen voor de Marroncultuur, die door iedere stam 

op eigen wijze beleefd wordt, maar die vele onderlinge overeenkomsten kent. Een groot 

deel van de Marrons ziet deze bedreigingen echter niet of ziet andere –meer praktische- 

bedreigingen die eerder aandacht vragen. Justine Eduards: “Als je huis onder water staat 

door overstromingen of als je drinkwater vervuild is door chemicaliën die in de 

mijnbouw gebruikt worden, dan zijn dát de dingen waar je je mee bezig houdt. Sluipende 

dreiging van het verdwijnen van je cultuur is onzichtbaar en  komt altijd op plaats twee.” 

Marrons in Nederland zijn wel heel bewust bezig met cultuurbehoud. Veel Nederlandse 

Marronorganisaties richten zich hier dan ook op, zoals de stichting Saamaka5 die zich 

richt op behoud van Saramakaanse taal en cultuur. Stichting Sabanapeti richt zich het 

behoud van cultuur, kunst en geschiedenis van alle Marrons van Suriname en Frans 

Guyana6. De vereniging Marron Jeugd en Jongeren Nederland (MJJN) heeft zich 

specifiek ten doel gesteld jongeren bekend te maken met de Marroncultuur7. De 

Nederlandse Marronorganisaties zijn gebundeld in de Samenwerkende Marron 

Organisaties Nederland (SaMon). Door hun werk in Nederland, door studiereizen en 

publicaties en door de informatie die via de websites van de organisaties te vinden is, 

kunnen deze organisaties een zeer belangrijke rol spelen in versterking van de eigen 

identiteit en daarmee aan een sterkere Marrongemeenschap.  

 

Veel van de Nederlandse organisaties zijn opgericht om specifieke problemen aan te 

pakken. Zo zijn er organisaties opgericht die de gevolgen van de watersnoodramp uit 

2006 willen bestrijden, organisaties die schooltjes of huizen bouwen, organisaties die 

kleinschalige landbouw initiëren... Zij zijn in meer of mindere mate succesvol in het 

bereiken van hun doelen, maar dragen weinig bij aan de algemene strijd om rechten van 
                                                
4 Interview op 14 november 2007 met Justine Eduards, onder ondervoorzitter van het Marron Vrouwen 
Netwerk (MVN) 
5 Website Saamaka: www.saamaka.com 
6 Website Sabanapeti: www.maroons-suriname.com  
7 Website MJJN: www.maroonyouth.com 
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de Marrons. Sterker nog, er valt te beargumenteren dat deze hulp de strijd frustreert. 

André Misiedjan, mede-oprichter van stichting Samadé: “De problemen in het 

binnenland zijn veel groter dan je in eerste instantie denkt. Omdat er veel steun uit 

Nederland komt om kleine problemen aan te pakken, worden de grote, structurele 

problemen vergeten. Misschien zou er een tijdje geen steun moeten komen, zodat de 

Marrons oplossingen voor de problemen bij hun eigen regering gaan eisen8.” 

 

Marrons zijn politiek georganiseerd in drie partijen: ABOP, BEP en SEEKA. Veel 

Marrons betreuren het dat de Marrons zich niet in één politieke partij weten te verbinden. 

Wel hebben de drie partijen in de laatste verkiezingen de krachten gebundeld en zijn een 

coalitie aangegaan. De huidige regeerperiode is de eerste waarin Marronpartijen deel 

uitmaken van de regering. Sinds 2005 zijn Marrons dus in staat hun claims op rechten 

effectief in de politiek neer te leggen. Meer over de politieke partijen is opgenomen in het 

hoofdstuk ‘Politiek’. 

 

Onder ondersteunende organisaties schaar ik organisaties die zelfstandig actief zijn in 

algemene belangenbehartiging van Marrons. Een aantal belangrijke organisaties behandel 

ik kort. Stichting Moiwana ’86 is één van de oudste organisaties die ik ben tegengekomen 

en is opgericht in 1986 door Stanley Rensch. Maria Muskiet, directeur van de stichting, 

heeft mij in mijn onderzoek erg geholpen met achtergrondinformatie en contacten. In een 

interview van 16 november 2007 legt zij uit wat stichting Moiwana ’86 doet. De 

legerinval in Marrondorp Moiwana was aanleiding voor hem om via de stichting 

mensenrechten in Suriname te verdedigen. Ondanks de aanleiding van de oprichting en 

het feit dat Rensch zelf Marron is, is de stichting geen exclusieve Marronorganisatie. Er 

zijn mensen werkzaam bij de organisatie van verschillende etniciteiten en het doel van de 

organisatie is ook verdediging van  mensenrechten in Suriname in zijn algemeenheid. Bij 

oprichting van de stichting is er ondersteuning geweest van het Nederlandse Cordaid. 

Mensenrechtenzaken worden door de stichting onderzocht en voorgelegd aan de 

Surinaamse overheid. Pas als daar geen reactie volgt, wordt de stap overwogen de zaak 

                                                
8 Interview op 17 november 2007 met André Misiedjan, mede-oprichter van stichting Samadé en secretaris 
van BEP 
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internationaal voor te leggen. Een belangrijke rol, naast ondersteuning in individuele 

zaken, is ontwikkelen van awareness en educatie. Veel mensen weten niet wat hun 

rechten zijn en weten dus ook niet dat hun rechten geschonden worden. Zeker in het 

binnenland, waar mensenrechtschendingen het meest voorkomen, is de bevolking slecht 

opgeleid en weet men niet hoe ze moeten handelen tegen schendingen van hun rechten. 

Moiwana ’86 ontwikkelt pakketten en geeft onderwijs in het binnenland om mensen 

bekend te maken met hun rechten.  

 

Een andere belangrijke organisatie is de stichting Samadé, opgericht in 2005. Het is een 

samenwerkingsverband van Marrondeskundigen met minimaal HBO-opleidingsniveau. 

Het zijn vooral jonge Marrons die hun deskundigheid willen inzetten in het belang van de 

Marrongemeenschap. In het verleden werd er door regering en zakenlieden misbruik 

gemaakt van de onbekendheid van het traditioneel gezag met de moderne manieren van 

onderhandelen. Het traditioneel gezag werd dan overdonderd met technisch en juridisch 

taalgebruik waar men niet veel van begreep, in combinatie met halve beloften die nooit 

nagekomen zouden worden. Samadé wil door haar expertise dit soort dingen in de 

toekomst voorkomen. De grondenrechtencommissie die door de binnenlandbewoners is 

ingesteld op de Gran Krutu te Galibi is op advies van Samadé aangesteld. Door zelf de 

kwestie te onderzoeken en zelf met voorstellen te komen, wordt voorkomen dat men 

overdonderd wordt door een beter ingelichte partij. Deze commissie heeft het mandaat 

van de Gran Krutu gekregen om met de overheidscommissie te onderhandelen om tot een 

voorstel te komen9.  

 

Stichting Samadé is niet de enige jonge stichting die zich met Marronbelangen 

bezighoudt. Het viel me op dat veel Marronorganisaties in de opstartfase zitten en slechts 

enkele maanden of jaren bezig waren. Misiedjan verklaart dit door te wijzen op twee 

factoren. Allereerst komen er voor het eerst lichtingen Marrons van de hogescholen en 

universiteit, die weten wat er te koop is in de wereld en die de kennis hebben om doelen 

te stellen en te behalen. Ten tweede is het bewustzijn van Marrons gegegroeid sinds de 

                                                
9 Interview op 17 november 2007 met André Misiedjan, mede-oprichter van stichting Samadé en secretaris 
van BEP 
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A-combinatie (een combinatie van politieke Marronpartijen) voor het eerst in de 

geschiedenis in de regering zit. Die twee factoren samen hebben geleid tot een sterke 

stijging van het aantal organisaties. Door de opkomst van deze moderne organisaties 

naast de traditionele organisatiestructuur wordt de organisatiegraad van Marrons 

versterkt. Volgens Hitchcock zou dit moeten leiden tot een versterking van de claim op 

groepsrechten. Dat is ook inderdaad het geval bij de Marrons. Belangrijk hierbij is wel 

dat bij de Marrons de moderne organisatiestructuren niet concurreren met de traditionele. 

Als de moderne organisaties wel zouden concurreren met de traditionele zou dat juist 

kunnen leiden tot onderlinge verdeeldheid en een verzwakking van de claim om 

groepsrechten. In het geval van de Marrons vullen de verschillende organisatiestructuren 

elkaar juist aan, wat leidt tot een versterkte claim. Inmenging van georganiseerde hoger 

opgeleide Marrons leidt tot betere onderbouwing van de claim, betere documentatie en 

organisatie van de strijd. Overkoepelende organisaties creeeren platformen van overleg, 

waar gezamenlijke standpunten geformuleerd kunnen worden en taakverdelingen 

besproken. Ook niet onbelangrijk is simpelweg het aantal organisaties dat zich inzet voor 

Marronbelangen. Een groter aantal betekent grotere politieke druk, meer ingangen bij 

regering en andere belangrijke partijen en meer media-aandacht voor de strijd die de 

Marrons voeren.  

 

Andere belangrijke Marronorganisaties zijn de overkoepelende organisaties Kom un taki 

makanda (laten we samen praten) en Wan mamapiekin (kinderen van één moeder) en het 

Marron Vrouwen Netwerk. Deze organisaties spelen een rol in het samenbrengen van 

verschillende Marrongroepen en zijn aanspreekpunten van regering en traditioneel gezag. 

Ook Wan mamapiekin is een jonge organisatie die onstaan is uit de wens gebruik te 

kunnen maken van de huidige gunstige situatie en heeft als doel “het beïnvloeden van het 

politiek-, maatschappelijk en sociaaleconomische besluitvorming ter verbetering van de 

welvaarts- en welzijnssituatie van armen en kwetsbare groepen in de 

dorpsgemeenschappen in het binnenland van Suriname” (Wan mamapiekin 2006: 2).  

 

Opvallend is wel dat geen van de organisaties die ik gesproken heb media- of lobbybeleid 

ontwikkeld heeft. Daardoor wordt de kans gemist een breed draagvlak in de samenleving 
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te genereren. Organisaties richten zich voornamelijk op de eigen gemeenschap en de 

regering en houden geen of weinig rekening met publieke opinie. 

 

Conclusie 

Marrons zijn sterk georganiseerd en door de groei van het aantal moderne organisaties 

wordt dit steeds sterker. Dignitarissen van het traditioneel gezag worden weliswaar 

benoemd in plaats van gekozen, vergaderingen zijn op alle niveaus in principe openbaar 

en iedere Marron heeft spreekrecht. Het traditioneel gezag van de verschillende stammen 

heeft veelvuldig onderling contact. In Gran Krutu worden de krachten gebundeld met de 

inheemse dorpshoofden en wordt het hele binnenland door één orgaan vertegenwoordigd. 

Door deze aanpak moet de Surinaamse regering de binnenlandbewoners wel serieus 

nemen. Te meer omdat het de binnenlandbewoners voor het eerst is gelukt ook politieke 

macht uit te oefenen door regeringsdeelname van de A-combinatie. Door inzet van 

verschillende organisaties wordt het bewustzijn van Marrons vergroot en wordt de roep 

om verbetering van hun situatie steeds luider. Er is een duidelijke relatie waarneembaar 

tussen de groei van het aantal moderne organisaties en de relatieve macht die de Marrons 

bezitten om hun claims kracht bij te zetten. Op basis daarvan is te verwachten dat de 

relatieve macht van de Marrons nog verder zal toenemen en de claims die zij doen op 

groepsrechter nog krachtiger zal zijn. Er is nog verbetering in de effectiviteit van 

organisaties mogelijk als er actief media- en lobbybeleid ontwikkeld zou worden, 

gebieden die nu nog onderbelicht blijven. De grondenrechtenkwestie wordt eindelijk 

serieus behandeld, maar het is nog een lange weg te gaan. Als de onderlinge 

samenwerking in stand blijft, zal de Surinaamse Staat uiteindelijk moeten toegeven. Het 

is echter geen vanzelfsprekendheid dat de huidige mate van samenwerking doorgang zal 

vinden. Individueel belang speelt altijd mee op de achtergrond en er bestaat een risico dat 

partners tegen elkaar uitgespeeld worden. Hoe jonge organisaties zich gaan ontwikkelen 

is onbekend. Daarnaast is het de vraag of de Marrons hun roep om verandering ook bij de 

volgende verkiezingen omzetten in steun voor de kibbelende partijen van de A-

combinatie. En zelfs als dat het geval is, wil dat niet zeggen dat er ook wederom sprake is 

van regeringsdeelname. Mijnheer Tojo, voorzitter van Wan mamapiekin is echter 
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positief10: “Er zijn een hoop onzekere factoren, maar de beweging die in gang gezet is 

kan niet meer worden gestopt.” 

                                                
10 Interview op 16 november 2007 
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H5 Politiek 
 
 
In dit hoofdstuk behandel ik de door Hitchcock (2002) genoemde strategie ‘politiek’. 

Bij het onderzoeken op welke manier politieke invloed een rol speelt bij het behartigen 

van de belangen van Marrons, heb ik naar een aantal zaken gekeken die onderling 

verband houden. Allereerst in hoeverre politieke partijen oog hebben voor problemen van 

de Marronbevolking en de prioriteit die zij geven aan het oplossen van deze problemen. 

Daarnaast heb ik gekeken naar de participatie van Marron in de politieke arena, om te 

bekijken of de Marron als bevolkingsgroep vertegenwoordigd zijn in de politieke arena 

en in staat zijn politieke macht uit te oefenen. Tot slot belicht ik de politieke partijen die 

zich specifiek richten op de Marronbevolking. Zoals eerder aangegeven staan deze drie 

aspecten in relatie tot elkaar –een Marronpartij legt vanzelfsprekend veel prioriteit bij het 

oplossen van problemen van de Marronbevolking–, maar door afzonderlijk op de 

aspecten in te zoomen kan ik een duidelijker beeld schetsen van de politieke 

mogelijkheden van de Marronbevolking. 

 

Voordat ik dieper op de drie genoemde aspecten in ga, zal ik eerst een schets geven van 

de politieke situatie in Suriname.  

 

Politiek in Suriname 

Suriname is een republiek met een parlementaire democratie. Het heeft een 

éénkamerparlement, De Nationale Assemblée (DNA). De Nationale Assemblée is het 

hoogste politieke orgaan. Zij vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname en 

brengt de souvereine wil van de natie tot uitdrukking. De Nationale Assemblée heeft 

zowel wetgevende- als bestuurlijke en controlerende bevoegdheden. De Nationale 

Assemblée kiest de President en Vice-president, die op hun beurt een ministersploeg 

formeren. Deze ploeg, met de President aan het hoofd, vormt de Regering die 

verantwoording verschuldigd is aan De Nationale Assemblée11. De leden van De 

Nationale Assemblée worden rechtstreeks gekozen voor een termijn van vijf jaar in 

                                                
11 Website De Nationale Assemblee  
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algemene vrije verkiezingen. Tijdens verkiezingen kan er gestemd worden op kandidaten 

van verschillende politieke partijen. Het is in Suriname gebruikelijk dat er voorafgaand 

aan de verkiezingen allianties aangegaan worden met andere partijen, wat soms zelfs 

resulteert in slechts één –gezamenlijk- verkiezingsprogramma voor een alliantie.  

 

Na de verkiezingen van 25 mei 2005 zijn de 51 zetels van De Nationale Assemblee 

alsvolgt verdeeld: 

 

Nieuw Front Combinatie       23  

 Nationale Partij Suriname (NPS)    8 

 Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP)   7  

Pertjajah Luhur (P.L.)      6 

 Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA)   2 

 

Nationale Democratische Partij (NDP)     15 

 

A-Combinatie         5 

 Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP)  4 

 Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij (ABOP) 1 

 SEEKA SEEKA      0 

 

Volksalliantie Voor Vooruitgang       5 

 Democratisch Nationaal Platform 2000 (DNP 2000)  3 

 Basispartij voor Vernieuwing en Democratie  (BVD) 1 

 Kerukunan Tulodo Pranatan  Inggil (KTPI)   1 

 

Alternatief 1          2 

  

Democratisch Alternatief 91 (DA 91)      1 
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Etniciteit is een belangrijke factor in de Surinaamse politiek. Politiek en etniciteit vormen 

in suriname de keerzijde van dezelfde medaille. Etnische herkomst van mensen 

functioneert als onderling bindmiddel en tevens als middel dat de politieke leiders 

gebruiken om een politieke achterban te mobiliseren (Derveld 1999:5). De VHP is 

overwegend Hindostaans, PL overwegend Javaans, NPS en NDP overwegend Creools en 

de partijen van de A-Combinatie (BEP, ABOP, Seeka Seeka) overwegend Marrons. Over 

de achterban van de NDP verschillen onderzoekers van mening. Derveld (1999) stelt dat 

de partij overwegend Creools is, terwijl Ramsoedh (1999) de partij als één van de 

weinige multi-etnische partijen aanmerkt.  

 

Etniciteit wordt heel strategisch gebruikt door politieke leiders en partijen. “Zeker in 

verkiezingstijd kan appeleren aan etniciteit neerkomen op inspelen op angstgevoelens 

voor andere etnisch/culturele groepen. [...] Deze angst wordt door de leiders 

geëxploiteerd” (Derveld 1999:12). Een andere veelgebruikte strategie is juist een 

etnische achterban voor de partij te winnen. Derveld (1999) noemt in totaal acht 

kenmerken die de Surinaamse politiek typeren en die allemaal in meer of mindere mate 

verbonden zijn met het belangrijkste kenmerk: etniciteit. Omdat zijn typering goed het 

belang van etniciteit aangeeft in de Surinaamse politiek en inzicht geeft in de manier 

waarop dat tot uiting komt, behandel ik de zeven overige kenmerken hier kort. Zoals 

gemeld wordt strategisch met etniciteit omgegaan. Een goed voorbeeld hiervan is 

tokenisme: personen met een andere etnische achtergrond worden op verkiesbare plekken 

gezet van een kieslijst in de hoop dat de partij op die manier stemmen verwerft van die 

etnische groep. Een ander kenmerk is fragmentatie. Binnen partijen is er vaak een strijd 

om de macht gaande die kan leiden tot opsplitsing. Fragmentatie kan ook een gevolg zijn 

van het ontbreken van een ideologische achtergrond of uitgangspunten. Een partij 

gebaseerd op etniciteit zonder ideologische visie laat veel ruimte open voor interpretatie 

en daarmee onderlinge meningsverschillen. Mede door deze politieke fragmentatie kent 

Suriname veel politieke partijen die geen van allen een absolute meerderheid in 

verkiezingen kunnen krijgen. Er is dan ook altijd coalitievorming nodig om te kunnen 

regeren. De relatie tussen coalitie en oppositie is vijandig. De oppositie wordt 

herhaaldelijk niet serieus genomen en er zijn regelmatig ernstige conflicten in De 
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Nationale Assemblée. Een voorbeeld hiervan is het handgemeen dat tijdens de schorsing 

van de vergadering op 13 december 2007 plaatsvond tussen Assembléevoorzitter 

Somohardjo, NDP-er Doekhie en BEP-fractievoorzitter Brunswijk12. Als gevolg hiervan 

heeft de gehele oppositie enkele maanden geweigerd aan vergaderingen deel te nemen. 

Tot slot noemt Derveld twee kenmerken die samenhangen met de relatie tot de achterban. 

Om ervoor te zorgen dat de eigen etnische achterban op de partij blijft stemmen is het 

onvoldoende om slechts in te spelen op de angst om door andere groepen overheerst te 

worden. Daarnaast is er op grote schaal sprake van cliëntelisme: in ruil voor steun worden 

–eenmaal in de regering- gunsten verleend. Dat kan bijvoorbeeld een stuk grond zijn, 

voorrang bij behandeling van vergunningen of een baan bij de overheid. In Paramaribo 

maakte ik veelvuldig gebruik van de diensten van een Hindostaanse taxichauffeur, 

Dennis. Hij ging prat op zijn service: ik kon hem 24 uur per dag, zeven dagen in de week 

bellen voor een rit. Na enkele ritten ontdekte ik dat Dennis naast zijn zelfstandige 

taxibedrijf nóg een baan had als bewaker van overheidsgebouwen. Ik hoefde me echter 

geen zorgen te maken dat dat ten koste zou gaan van zijn service, het was niet nodig om 

daadwerkelijk iets te gaan bewaken. Een dergelijke baan staat in Suriname bekend als 

“zeven even”, verwijzend naar iemand die om zeven uur naar zijn werk gaat, inklokt, en 

weer naar huis gaat. De financiering van politieke partijen kenmerkt zich door een 

verdergaande vorm van cliëntalisme. De partij wordt gefinancierd door enkele rijke 

zakenlieden uit de achterban van de partij die na de verkiezingen de rekening presenteren 

in de vorm van een wensenlijstje waar de nieuwe regering aan moet voldoen. Ex-minister 

Moestadja zegt hierover in een interview met De Ware Tijd (11 juni 2005): “Mijn 

standpunt was: ik ben minister van het land en niet van een partij, derhalve ben ik 

primair verantwoording schuldig aan De Nationale Assemblée. Toen begon alle ellende. 

Wanneer je merkt dat een regering te veel rekening houdt met de draagvlakgevers, als 

die het gaan bepalen, dan verworden ministers tot rubber stamps13”. 

 

De houding van de Surinaamse bevolking ten opzichte van politici is begripvol negatief. 

Als ik Surinamers op straat, in de bar of in een thuissituatie sprak over de politiek, dan 

                                                
12 De Ware Tijd 14-12-07: Fysiek geweld in parlement 
13 De Ware Tijd 11-06-05: Onsplijtbaar 
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portreteerden ze politici als zakkenvullers die hun beloftes niet nakwamen. Ik heb een 

aantal Surinamers geonfronteerd met het feit dat al decennia lang dezelfde partijen het 

voor het zeggen hebben in Suriname en dat ook de leiders van die partijen al decennia 

lang dezelfde mensen zijn. Ik vroeg dan: “als jullie zo ontevreden zijn met de huidige 

politici, waarom stemmen jullie dan niet op een andere partij of op andere personen?” 

Alysson, een ongeveer dertigjarige aerobicslerares verwoordde het sentiment dat ik bij 

veel Surinamers bemerkte goed: “Ze zijn allemaal hetzelfde, dus dat verandert toch niets. 

Met deze mensen weet je tenminste waar je aan toe bent... En als ik in die positie zou 

zitten, dan zou ik het ook zo doen, ja toch?!” Alysson maakte de vergelijking met de 

drugshandelaren  die in de wijk wonen. Dat zijn de jongens die het geld laten rollen en in 

grote auto’s rondrijden. Alysson zegt dat iedereen in de wijk weet waar die jongens mee 

bezig zijn, maar dat men toch een zeker respect voor die jongens heeft. Natuurlijk zijn het 

criminelen, maar ze grijpen de mogelijkheden die ze hebben en verbeteren hun eigen 

leven en dat van hun naasten. Hetzelfde geldt voor politici: ze grijpen de kansen die ze 

krijgen...  

 

Politieke partijen en Marronproblemen 

Suriname kent een relatief groot aantal politieke partijen en niet alle partijen zijn een lang 

leven beschoren. Vlak voor nieuwe verkiezingen onstaan er vaak partijen die weer geheel 

verdwijnen als de behaalde stemmen onvoldoende bleken voor een zetel in De Nationale 

Assemblee. Vanwege het grote aantal partijen heb ik moeten kiezen welke partijen het 

meest relevant waren voor mijn onderzoek. Ik heb me gericht op de grootste en 

invloedrijkste partijen: de partijen van de Nieuw Front Combinatie (NPS, VHP, PL en 

SPA) en de grootste oppositiepartij: de NDP. Deze partijen zijn allen een constante 

waarde in het politieke speelveld van Suriname. Naast deze partijen heb ik me ook 

gericht op de drie partijen die een grote Marronachterban hebben en die zich verenigd 

hebben in de A-Combinatie: BEP, ABOP en SEEKA SEEKA.  

 

Uit verschillende bronnen - beginsel- en verkiezingsprogramma’s, websites, officiële 

publicaties, krantenberichten en interviews- heb ik geprobeerd een beeld te vormen of 

politieke partijen oog hadden voor Marronproblemen, of er oplossingen voor die 
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problemen geformuleerd werden en welke prioriteit die oplossing gegeven werd. Deze 

bronnen waren bij geen enkele partij allemaal aanwezig. Oppositiepartij NDP heeft als 

enige partij een website, waarop de statuten en het meest recente verkiezingsprogramma 

te vinden zijn. Daarnaast zijn er persberichten en standpunten van de partij te vinden.  

 

In geen enkel officieel document van een politieke partij wordt een probleem aangeduid 

als Marronprobleem. Ook voor de Marron belangrijke kwesties als de 

grondenrechtenkwestie en het recht op zelfbeschikking wordt door geen enkele partij 

specifiek genoemd in officiele documenten. Wel is er door alle partijen aandacht voor de 

achtergebleven infrastructuur in het binnenland. De regeringspartijen zijn vaag in hun 

plannen voor het binnenland en spreken over ‘optimalisering van de gezondheidszorg’, 

‘verdere ontsluiting van de civieltechnische infrastructuur’ en ‘het scheppen van steeds 

verdergaande mogelijkheden op het gebied van bevordering van de werkgelegenheid’ 

(Nieuw Front Combinatie 2005). Het verkiezingsprogramma van de Nieuw Front 

Combinatie dient als leidraad voor het regeerbeleid en het is daarom opvallend dat de A- 

combinatie, de vertegenwoordiging van de Marrons in de regering, genoegen neemt met 

dergelijke vage en weinig concrete doelstellingen met betrekking tot de 

binnenlandproblemen. Pas aan het eind van deze regeerperiode, in 2010, kan 

geconcludeerd worden of de A-combinatie daar goed aan heeft gedaan. Oppositiepartijen 

zijn concreter en benoemen dorpen waar een school of een gezondheidspost zou moeten 

komen. Gezien de weinig ambitieuze plannen om de binnenlandproblemen of 

Marronproblemen op te lossen en de geringe aandacht die dit soort problemen krijgt in 

officiële documenten, kan geconcludeerd worden dat er weinig aandacht en weinig 

prioriteit voor deze problemen is. 

 

Voor verdere informatie en om de verschillen tussen de partijen duidelijker te krijgen, 

heb ik interviews gehouden met vertegenwoordigers van de NPS, de NDP, de SPA en de 

BEP. Zij benadrukken allemaal dat zij politiek bedrijven voor alle Surinamers en dat hun 

partij geen onderscheid maakt tussen de verschillende etnische groepen. In verkiezings-

en beginselprogramma’s heb ik inderdaad nergens specifiek beleid voor bepaalde 

etnische groepen teruggevonden.  Dat betekent echter niet dat partijen beleid 
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propaganderen dat geen rekening houdt met de culturele diversiteit van Suriname. In de 

beginselverklaring van de SPA staat het recht op diversiteit expliciet opgenomen: “De 

Partij erkent het recht van iedere Surinamer zijn/haar cultuur te beleven en verwerpt 

iedere vorm van culturele onderdrukking” (SPA 1987: 8). Naast erkenning van het recht 

op beleving van de eigen cultuur, erkent de SPA ook de rechten voor iedere Surinamer op 

de randvoorwaarden die nodig zijn om dat recht uit te oefenen: adequate huisvesting en 

medische zorg en gelijke behandeling door de wet bij het nastreven van zijn/haar 

maatschappelijk en geestelijk welzijn. De uitwerking van deze beginselen in het beleid 

van de huidige regering, is terug te vinden in het verkiezingsprogramma van de Nieuw 

Front coalitie. Er valt veel voor te zeggen dat de rechten op eigen cultuurbeleving van 

binnenlandbewoners van Suriname (vooral Marrons en indianen) het meest onder druk 

staan door invloeden van buitenaf en een achterblijvend voorzieningenniveau. In het 

Nieuw Front-verkiezingsprogramma (Nieuw Front 2005) is er dan ook specifiek aandacht 

en respect voor de bewoners van dit gebied. Plannen worden ontwikkeld “in 

samenspraak en in samenwerking met de plaatselijke gemeenschappen”.  

 

Alle partijen zijn het in grote lijnen eens over de belangrijkste Marronproblemen. Met 

betrekking tot de achtergebleven infrastructuur, gezondheidszorg en scholing, vinden alle 

partijen dat geprobeerd moet worden het niveau in het binnenland te verhogen. De 

Marronpartijen zijn het meest enthousiast over collectieve grondenrechten. Wensley 

Misiedjan, secretaris BEP14: “De BEP vindt het van belang dat er collectieve en geen 

individuele rechten komen. Die zijn er immers al. Maar de levenswijze van de Marrons 

en indianen is collectief en dus zou hun grondrecht dat ook moeten zijn. Aan de ene kant 

als erkenning van de strijd en de verdragen van het verleden en aan de andere kant om 

de levenswijze, de gemeenschap en de cultuur te beschermen.” Andere partijen zien de 

grondenrechtenkwestie meer als een noodzakelijk kwaad. Dhr. Helstone, secretaris van 

de NPS15: “Suriname heeft zich te houden aan internationale wetten. Die gaan boven 

Surinaamse wetten. Internationaal is bepaald dat inheemsen recht hebben op de grond 

die zij al tijden gebruiken. Dat is dus ook in Suriname zo. Echter het landsbelang gaat 

                                                
14 Interview op 17 november 2007 met Wensley Misiedjan, secretaris BEPs 
15 Interview op 5 november 2007 met dhr. Helstone, secretaris NPS 



 53 

altijd voor. Dus als er mineralen in de grond zitten, dan zullen alle Surinamers daarvan 

moeten profiteren.” Met dat laatste zijn overigens alle partijen het eens, ook de 

Marronpartijen.  Wel vinden de Marronpartijen dat een deel van de opbrengsten van 

mineralen gebruikt zou moeten worden voor de ontwikkeling van het binnenland.  

 

Op papier heb ik geen grote verschillen kunnen vinden tussen de verschillende partijen. 

De verschillen die ik heb kunnen vinden zaten in de nuances. Wellicht heeft dat te maken 

met het feit dat in het Surinaamse politieke systeem gewerkt wordt met coalities zodat 

standpunten al snel veranderen in een nietszeggend compromisstandpunt. Toch is dan 

opvallend dat ook de verschillen tussen coalitie- en oppositiepartijen gering zijn. De 

vraag is of het de huidige regering waain de A-combinatie deelneemt, wel lukt wat alle 

regeringen daarvoor niet lukte: de daad bij het woord voegen en de binnenlandproblemen 

daadwerkelijk aanpakken.  

 

Om directe invloed uit te kunnen oefenen in de Surinaamse politiek, is politieke 

vertegenwoordiging in De Nationale Assemblée een voorwaarde. Ik heb gekeken naar het 

aantal DNA-leden met Marronachtergrond en naar de aanwezigheid van politieke partijen 

van Marrons. 

 

Door tokenisme is er altijd Marronvertegenwoordiging in DNA geweest, ook in de 

periode dat er geen Marronpartijen waren. De belangrijkste reden waarom deze Marrons 

in DNA zaten, was dat zij stemmen binnenhaalden van Marronkiezers. Deze groep 

kiezers is altijd erg interessant geweest voor politieke partijen omdat de Marrons de derde 

bevolkingsgroep van Suriname zijn en –indien zij massaal stemmen- een flink aantal 

DNA-zetels vertegenwoordigen16.  

 

                                                
16 Dagblad Suriname 07-02-05: Leiders van de A-combinatie schatten het potentieel aantal zetels dat met 
steun van de Marron-achterban behaald kan worden op 15.   
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Vertegenwoordiging in DNA van Marrons door de jaren heen: 

1987: 7 

1991: 8 

1996: 6 

2000: 8 

2005:  11 

 

De invloed van deze Marronleden in DNA was beperkt. Etnisch gezien waren zij altijd in 

de minderheid binnen de partijen die zij vertegenwoordigden, waardoor het moeilijk was 

veel voor de Marrons te betekenen. Hier is verandering in gekomen met de opkomst van 

Marronpartijen. De leden van deze partijen zijn allen Marron en zij stellen zich ook 

nadrukkelijk ten doel het leven van Marrons en andere binnenlandbewoners te 

verbeteren. Zeker na de laatste verkiezingen in 2005 is de invloed van Marrons in de 

politiek sterk toegenomen. Doordat de NPS coalitiepartners nodig had om de NDP uit de 

regering te houden, werd een beroep gedaan op de A-combinatie van Marronpartijen. Dit 

uitgangspunt gaf de A-combinatie een goede onderhandelingspositie en zij heeft met 

succes de binnenlandproblemen op de politieke kaart kunnen zetten. Ook werd bedongen 

dat de A-combinatie drie ministers zou leveren op ministeries die van grote invloed 

kunnen zijn op het leven van binnenlandbewoners: drs. Celsius Waterberg op 

Volksgezondheid, de heer Michel Felisie op Regionale Ontwikkeling en drs. Alice 

Amafo (na een schandaal opgevolgd door mw. Richel Apinsa) op Transport, 

Communicatie en Toerisme. 

 

Marronpartijen 

Op dit moment bestaan er drie Marronpartijen in Suriname: Broederschap en Eenheid in 

de Politiek (voorheen Binnenlandse Eenheids Partij, BEP), Algemene Bevrijdings- en 

Ontwikkelingspartij (ABOP) en Seeka Seeka. De politici in deze partijen zijn allen 

Marron en ook de achterban bestaat voornamelijk uit Marrons. BEP is de oudste 

Marronpartij en bestaat al 34 jaar, de andere twee zijn afsplitsingen. ABOP is afgesplitst 

na de binnenlandse oorlog. Een deel van de partijleden was ontevreden en zagen in 

Brunswijk een ideale leider van een nieuwe partij. Door de binnenlandse oorlog had hij 
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veel steun verworven bij Marrons en daarbij had hij de financiële middelen om een 

politieke partij van de grond te krijgen. Zowel BEP als ABOP lukte het echter niet om 

zetels te verwerven in De Nationale Assemblée. Seeka Seeka is een recente afsplitsing, 

na de laatste bestuurswisseling van BEP. Wederom werd een Aukaner als voorzitter 

gekozen terwijl een groot deel van de Saramakaanse achterban graag iemand uit eigen 

kring voorzitter had zien worden. Zij splitsten zich af en begonnen de partij Seeka, wat 

‘regelen’ betekent in het Aukaans.  Om naamsbekendheid te verwerven werd een 

aansprekende, bekende voorzitter gezocht en gevonden in Paul Abina, eigenaar van de 

enige officiële Marronzender in Suriname: Koyeba. Ironisch genoeg is ook Abina een 

Aukaner. Er is na enige tijd geprobeerd hem te wisselen voor een Saramakaanse 

voorzitter, maar dat is niet gelukt17. Vooral de leiders van BEP zagen deze versnippering 

met lede ogen aan, maar ook de top van ABOP en Seeka Seeka begrepen dat het op deze 

manier moeilijk zou worden zetels voor DNA te behalen. Vlak voor de verkiezingen in 

2005 gingen de Marronpartijen een verbond aan waarmee ze de verkiezingen in zouden 

gaan: de A-combinatie. Bij het aangaan van de combinatie wordt de bedoeling van de 

Marronpartijen duidelijk gemaakt18: “Het wordt korte metten maken met wat zij noemen 

‘de oude en in Paramaribo geconcentreerde politiek’. [...] Er wordt helemaal niet 

verwacht van de partijen, die eerder het land hebben geregeerd, dat zij het menen met het 

lot van binnenlandbewoners. Jarenlang zijn het onderwijs en de volksgezondheid niet 

goed op gang gebracht. Integendeel zijn binnenlandbewoners altijd bewust 

achtergehouden en voor ‘dom en niets waardig’ bejegend. ‘Maar we pikken het niet 

langer, we gaan om alle zetels in het binnenland te halen en gaan verder de regering 

helpen vormen. We zijn in staat en zullen bewijzen dat er voldoende kader is in huis. We 

hebben mensen voldoende in het zadel geholpen en nu is het de tijd dat we in het 

machtscentrum komen om de jarenlange verwaarlozing weg te werken’, zei Abena. 

Volgens Brunswijk zal na 25 mei bekend worden aan Suriname dat dyuka’s en inheemsen 

niet dom zijn en dat zij ook ministersposten kunnen invullen. Brunswijk hekelde het 

opzettelijk negeren van de macht en kracht van mensen van het binnenland door 

Paramaribo”. 

                                                
17 Interview op 24 oktober 2007 met Simone Awana, journalist Times of Suriname 
18 Dagblad Suriname d.d. 07-02-05: A-combinatie gaat verloren kader thuis halen 
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De A-combinatie haalt vijf zetels en mag door een verwoede strijd om de macht tussen 

NPS en NDP zelfs meeregeren. Inmiddels claimt de A-combinatie een groot aantal 

successen. Zo wordt door Wensley Misiedjan, secretaris van BEP, de vorderingen in de 

grondenrechtenkwestie toegeschreven aan de A-combinatie. Ook stelt hij dat zij de Wilde 

Occupantenwet tegen hebben gehouden, die bepaalde dat iedereen wilde occupant was 

als hij niet kon aantonen dat hij de grond in bezit had waar hij woonde. Als wilde 

occupant zou je geen enkele rechten hebben op het stuk grond dat je bewoonde en 

bewerkte. Dat zou de weg opengezet hebben naar grootschalig misbruik van de positie 

van binnenlandbewoners die hun grondbezit zelden kunnen aantonen. Ook claimt 

Misiedjan het recente succes van extra hospitalen en verplegend personeel in het 

binnenland. Erna Aviankoi, journalist van de Ware Tijd, is sceptisch over de geclaimde 

successen van de Marronpartijen. Zij vindt dat zij te zeer bezig zijn met zich op de borst 

kloppen met andermans werk. Projecten als het bouwen van hospitalen duren jaren, bij 

opening ervan kan de huidige regering geen eigen succes claimen, dat succes is van de 

vorige regering. Toch erkent ook zij wel het belang van deze partijen in de regering voor 

binnenlandbewoners. Voor het eerst wordt er serieus rekening gehouden met het 

binnenland. De vraag is volgens de journaliste echter hoe lang dat duurt als de A-

combinatie straks door onderling geruzie wellicht uiteen valt of als bij een nieuwe 

regeringsvorming er geen plaats is voor de Marronpartijen.  

 

Het is nog te vroeg om te kunnen oordelen of de A-combinatie in deze regering echt het 

verschil maakt voor binnenlandbewoners en Marrons in het bijzonder. Het risico is 

aanwezig dat zij zoet gehouden wordt op belangrijke politieke kwesties als de 

grondenrechten en de wilde occupantenwet. Na de volgende verkiezingen zouden de 

Marronpartijen weer in de oppositie kunnen belanden en kunnen de kwesties afgehandeld 

worden zonder dat de Marronpartijen wezenlijk invloed kunnen uitoefenen. De  

(Marron-)kiezer zal in 2010 beslissen of zij tevreden is met de inzet en de resultaten van 

de Marronpartijen.  

 

Conclusie 
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Voor het eerst in de geschiedenis zijn er Marronpartijen in DNA vertegenwoordigd en 

hebben zij zelfs regeermacht. Hoewel er altijd Marrons in DNA gezeten hebben, zijn het 

er nu meer dan ooit en lijken zij veel meer mogelijkheden te hebben ook echt iets te 

bereiken voor de Marrons. Of dat ook echt lukt, is nog de vraag. In woord zijn zij niet 

veel ambitieuzer dan andere partijen voor wat betreft de binnenlandproblematiek. Dat kan 

politiek pragmatisme zijn, maar ook politieke naïviteit. Er worden vorderingen gemaakt 

in de discussie over grondenrechten en de wilde occupantenwet is voorlopig van tafel. 

Definitieve oplossingen voor beide problemen zijn er echter nog niet, zodat ze zeker 

opnieuw behandeld zullen worden in DNA. Met de relatieve macht die de A-combinatie 

nu heeft, zouden zij moeten proberen een onomkeerbare stap te zetten in het belang van 

de Marrons.  

 

Of er uiteindelijk veel bereikt wordt of niet, de regeringsdeelname van de Marronpartijen 

is voor het bewustzijn van de Marrons een heel belangrijke stap. In de wetenschap dat er 

nu naar ze geluisterd wordt, richten vele organisaties zich op en zoeken actief contact met 

de politici. De kans is echter aanzienlijk dat in een volgende periode de Marronpartijen in 

de oppositiebankjes zitten. Het risico van onderling geruzie is altijd aanwezig, maar 

aannemelijker is dat de A-combinatie in een volgende regering niet nodig zal zijn voor 

coalitievorming van de grootste partijen. Om een stabiele machtsfactor te worden in de 

Surinaamse politiek, moeten de Marronpartijen de handen structureel ineenslaan en gaan 

samenwerken. Daarnaast moeten zij een nog groter deel van de binnenlandbevolking 

achter zich krijgen. Pas als zij in de buurt komen van het potentieel van de 

binnenlandbevolking (geschat op 15 zetels), zullen de Marrons een politieke factor van 

belang worden. 
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H6 Media 

 
Er zijn verschillende soorten media die gebruikt kunnen worden door bevolkingsgroepen 

voor nieuwsgaring, opiniëring en propaganda. Mogelijke doelen kunnen zijn: versterking 

van de culturele of etnische identiteit, beïnvloeding van de beeldvorming en 

informatievoorziening. Hitchcock (2002) noemt media als een strategie die voor en tegen 

je kan werken. Via media wordt de publieke opinie beïnvloedt, maar de manier waarop  

is moeilijk volledig in de hand te hebben. Ik heb me beperkt tot de media die dagelijks 

uitgegeven of vernieuwd worden: krant, radio, televisie en internet. Hoewel ook andere 

media gebruikt kunnen worden voor genoemde doelen, leek mij de media die zich met de 

dagelijkse actualiteit bezighouden de meest relevante. Omdat de sociaaleconomische 

positie van invloed kan zijn op de mogelijkheden deze strategie te gebruiken, heb ik  

onderzocht in hoeverre Marrons in staat zijn deze vormen van media te gebruiken. 

Daarvoor heb ik in eerste instantie moeten kijken in hoeverre de verschillende media een 

rol spelen in Suriname. Worden dagbladen goed gelezen? Wat is het bereik van radio- en 

tv-zenders? Hebben veel Surinamers toegang tot internet? Vervolgens heb ik gekeken in 

hoeverre Marrons toegang hebben tot de verschillende media. Daarbij heb ik onderscheid 

gemaakt in passieve en actieve toegang. Met passieve toegang tot media bedoel ik de 

mogelijkheid media te consumeren, ofwel de mogelijkheid tot het kopen en lezen van een 

krant, het beluisteren van de radio, het kijken naar tv, het gebruiken van internet. Met 

actieve toegang bedoel ik de mogelijkheid om inhoud of sturing te geven aan 

berichtgeving via media. Hebben de Marrons zelf media in bezit en op die manier directe 

invloed op de berichtgeving via dat medium? Kennen Marrons de ingangen bij andere 

media? Zijn de Marrons in staat de publieke opinie te beïnvloeden door middel van het 

insturen van opiniërende stukken of door forumbijdragen op internet? In dit hoofdstuk zal 

ik de passieve en actieve toegang tot mediavormen in zijn algemeenheid behandelen. Ik 

zal proberen te schetsen in welke mate er toegang is tot de verschillende mediavormen 

voor Surinamers in zijn algemeenheid en Marrons in het bijzonder. In het hoofdstuk 

Moiwana zal ik laten zien hoe Marrons in de praktijk toegang hebben tot verschillende 

mediavormen en hoe ze die gebruiken. 
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Passieve toegang 

Met betrekking tot de passieve toegang tot media heb ik gekeken naar het bereik van de 

media en de kosten van het gebruik ervan. Zowel internet als televisie zijn slechts 

beschikbaar in de steden en dorpen in het kustgebied van Suriname. De verschillende 

radiozenders hebben verschillend bereik. Wel heeft radio als medium een veel groter 

bereik dan televisie en internet. Dagbladen zitten qua bereik tussen radio en 

televisie/internet in. Dagbladen worden dagelijks gedistribueerd aan supermarkten langs 

de grote, doorgaande, wegen. Van daaruit worden ze verder gedistribueerd. Vanwege de 

tijd die dit kost in combinatie met de beperkte houdbaarheid van dagbladen qua 

actualiteit komen ook dagbladen niet veel verder dan het kustgebied van Suriname en de 

gebieden rond de vliegvelden maar bereiken in dat gebied wel ook de delen waar geen 

electriciteitsnetwerk of kabel is. Ook dagbladen hebben geen bereik tot diep in het 

binnenland. 

 

Internet is de duurste mediavorm. Niet alleen is de investering fors omdat er een 

computer aangeschaft moet worden, ook de internetabonnementen zijn erg duur. Voor 

televisie zijn de investeringskosten als de abonnementskosten al aanmerkelijk lager. 

Internet en televisie vereisen wel toegang tot electriciteit en (telefoon)kabel. In district 

Paramaribo heeft 94,5% van de woonverblijven rechstreekse aansluiting op het 

electriciteitsnet (ABS 2006a:119). In de districten waar hoofdzakelijk Marrons wonen is 

dit percentage lager: Marowijne 68% (ABS 2006b:96), Brokopondo 57% (ABS 

2006b:173) en Sipiliwini 16% (ABS 2006b:253). Ook de toegang tot een vaste 

(kabel)aansluiting is met 55% het best in district Paramaribo, in andere districten is dit 

percentage veel minder (ABS 2006a:117). Bij gebrek aan toegang tot het 

electricteitsnetwerk worden in het binnenland voor de radio’s vaak dieselgeneratoren 

gebruikt of batterijen die door gidsen, toeristen, familieleden of overheidsfunctionarissen 

worden meegenomen. Radio beluisteren is gratis en de aanschaf van een radio is relatief 

gezien geen grote uitgave. Dagbladen zijn goedkoop en een abonnement is niet nodig. 

Om die reden zijn dagbladen qua bereik en qua kosten de meest laagdrempelige vorm van 

media.  
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Tot slot moet een opleidingsaspect meegewogen worden in de passieve toegang tot 

media. Voor het gebruik van internet is kennis nodig van computers die vooral ouderen 

niet hebben. Jongeren komen veel meer in contact met computers via school, werk en 

vrienden en zijn daarom meer bedreven met internet. Een ander opleidingsaspect is het 

beheersen van de Nederlandse taal. Dagbladen en (relevante) internetsites zijn vrijwel 

geheel in de Nederlandse taal, datzelfde geldt in mindere mate voor 

televisieprogramma’s. Lokale radiozenders zenden ook uit in andere talen en zijn om die 

reden zeer laagdrempelig voor mensen die het Nederlands niet machtig zijn. De taalfactor 

moet niet onderschat worden. Van de 4127 huishoudens in het district Paramaribo die een 

Marrontaal als eerste taal spreken, wordt in 1799 huishoudens (43%) Nederlands als 

tweede taal gesproken (ABS 2006a:106). Vanwege het contact met anderen en de 

noodzaak zaken te doen met Nederlandssprekenden is dit percentage in Paramaribo nog 

relatief hoog. In Marowijne is het percentage huishoudens waar Nederlands als tweede 

taal gesproken wordt 22% (ABS 2006b:86), in Brokopondo 19% (ABS 2006b:162) en in 

Sipaliwini slechts 7% (ABS 2006b:242). Mensen die het Nederlands niet machtig zijn, 

zijn afhankelijk van monderlinge nieuwsvoorziening of radioprogramma’s in de eigen 

taal die vaak in eigen beheer door hobbyisten gemaakt worden. 

 

Internet 

Internet is erg duur in Suriname. Het goedkoopste pakket is dial-up en kost 15 USD per 

maand, waar de telefoontikken voor het dataverkeer bovenop komen19. Er zijn ook 

ADSL-pakketten die afhankelijk van de snelheid 55 USD, 105 USD of 225 USD kosten 

per maand20. Zelfs het duurste pakket is nog erg langzaam (max. download 512kb/sec, 

upload 128kb/sec21): het laden van internetpagina’s duurt lang en geregeld kunnen 

pagina’s überhaupt niet geopend worden. Daarnaast kampt het netwerk van enige 

internetaanbieder Telesur regelmatig met storingen, waardoor internet niet bereikbaar is. 

Internet is beschikbaar waar telefonie beschikbaar is, voornamelijk in de steden en 

dorpen aan de kustlijn. Omdat het erg duur is en door de geringe snelheid en hoeveelheid 

                                                
19 Exclusief 8% omzetbelasting, www.telesur.sr, pagina bezocht op 10 april 2008 
20 Exclusief 8% omzetbelasting, www.telesur.sr, pagina bezocht op 10 april 2008 
21 Ter vergelijk: veel Nederlandse ADSL-abonnementen bieden tot 40 maal snellere download en 8 maal 
snellere upload voor een fractie van de prijs (20Mb/s down, 1Mb/s up voor prijzen tussen de 20 en 30 euro) 
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storingen weinig praktisch, wordt zelf internet hebben gezien als luxe. Niet iedereen kan 

en wil voor die luxe betalen, te meer omdat de online mogelijkheden in Suriname beperkt 

is. Er kan bijvoorbeeld niet online gebankierd worden, er kunnen geen concertkaartjes 

online besteld worden en ook overheidsformulieren zijn niet online in te vullen. Uit 

cijfers van de CIA blijkt dat in Suriname 32.000 mensen thuis internet hebben22. Een 

alternatief voor thuisinternet is het gebruik van één van de vele internetcafé’s, waar men 

voor 3 tot 9 SRD een uur van het internet gebruik kan maken. 

 

Vanwege de kosten en de benodigde randvoorwaarden (computer, electriciteit en 

telefoonlijn), is internet voor veel Marrons niet bereikbaar. Ik heb gedurende mijn 

onderzoek in Suriname ook niet het idee gekregen dat het medium internet door Marrons 

veel gebruikt wordt. Bij geen van de Marron-organisaties die ik gesproken heb werd ik 

verwezen naar een hompage op internet of kreeg ik een emailadres als contactinformatie. 

Ik heb geen Surinaamse internetpagina’s (extensie .sr) gevonden van Marrons, 

Marronorganisaties of gericht op de Marron doelgroep. Ook de politieke Marronpartijen 

beschikken niet over een eigen webpagina. Toch is er voldoende informatie voor en door 

Marrons op internet te vinden. Veel van deze websites zijn in beheer van Nederlandse 

Marrons. Enkele daarvan zijn puur informatief en richten zich op alle Marrons, zoals 

www.marrons.nl. Anderen richten zich meer op één van de Marronstammen, zoals 

www.saamaka.com. De meeste sites over Marrons zijn van stichtingen die opkomen voor 

de belangen van Marrons in de brede zin van het woord (zoals www.ndyukaliba.com), 

cultuurbehoud nastreven (zoals de stichting Sabanapeti: www.maroons-suriname.com) of 

zich specifiek richten op het oplossen van een lokaal probleem (zoals de stiching Cottica: 

www.cottica.com). Hoewel deze sites erg informatief zijn, denk ik niet dat ze voor 

Surinaamse Marrons een belangrijke rol spelen in bewustwording of informatie-

uitwisseling. Daarvoor zijn de sites te zeer gericht op de Nederlandse Marrons en 

geïnteresseerde buitenstaanders, met voor die doelgroepen relevante informatie. De 

actieve toegang van Surinaamse Marrons tot deze sites is niet groot: er is geen 

participatie in fora en nieuws en activiteiten richten zich niet op de Surinaamse, maar op 

                                                
22 Cijfers 2006, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ns.html (pagina bezocht 
op 5 juni 2008) 
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Nederlandse Marrons. De geringe passieve toegankelijkheid tot internet voor de 

Surinaamse Marrons speelt natuurlijk een grote rol in de geringe actieve 

toegankelijkheid.  

 

Televisie 

Voor een land met relatief weinig inwoners heeft Suriname relatief veel televisiezenders. 

Zeker als meegewogen wordt dat lang niet ieder huishouden een televisietoestel heeft 

vanwege de kosten die samenhangen met aanschaf en aansluiting en vanwege de 

noodzaak van een aansluiting op het electriciteitsnetwerk.  

 

De grootste zenders hebben minimaal middag- en avondprogrammering. Sommige 

hebben ook dagprogrammering. Deze zenders zijn in ieder geval in Paramaribo goed te 

ontvangen, in mindere mate in steden en dorpen daarbuiten. De programmering van deze 

grootste zenders staat dagelijks in de dagbladen:  

 

 ABC Suriname (Ampie's Broadcasting Corporation) 

 Apintie TV 

 ATV (Algemene Televisie verzorging)  

 Kanaal 2 (onderdeel van ATV) 

 RBN (Rapar Broadcasting Network) 

 RTV Mustika  

 SCCN (Suriname Cable & Communications Network) 

 Sky TV 

 STVS (Surinaamse Televisie Stichting) 

 

Vrijwel de gehele programmering van deze zenders bestaat uit buitenlandse films, series 

en nieuws. ATV en STVS maken een eigen journaal en zenden incidenteel eigen 

programma’s uit. Ook Apintie TV en RTV Mustika maken eigen programma’s. De 

voertaal van deze eigen programma’s is meestal Nederlands, soms Sranan Tongo. De 

meeste zenders richten zich op de Surinaamse bevolking in zijn algemeenheid en niet op 

specifieke doelgroepen. Uitzondering hierop zijn RTV Mustika, dat zich vooral richt op 
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jongeren en RBN, dat zich met zijn programmering duidelijk richt op de Hindostaanse 

gemeenschap. Er worden uitsluitend Hindostaanse films (Bollywoodfilms) en series 

uitgezonden en ook de dagelijks terugkerende programma’s “overlijdensberichten” en 

“felicitatie” richten zich volledig op de Hindostaanse gemeenschap. De presentatie op 

RBN wordt uitsluitend door Hindostanen gedaan in het Sarnami Hindoestani 

(Hindostaans Surinaams).  

 

Naast de grote zenders kent Suriname een aantal kleinere zenders. Bij de kleinere 

televisiezenders zien we vaker dat een zender zich richt op een specifieke groep. Rasonic 

TV richt zich op Hindostanen en Garuda TV op de Javanen. Ook bij deze zenders zijn er 

bekendmakingsrubrieken die bedoeld zijn om de eigen gemeenschap te informeren over 

huwelijken, geboortes en overlijdens. Adverteerders op deze zenders komen volledig uit 

de eigen doelgroep. Sommige kleinere zenders zijn gestationeerd in een andere plaats dan 

de hoofdstad. Het bereik van deze zenders is klein en de programmering is dan ook meer 

gericht op de plaats van stationering. Barron Omroep Bedrijf zit in Moengo, Mohari 

Broadcasting in Bantaskin (district Coronie) en Rasonic TV in Nieuw Nickerie. 

Zowel Javanen als Hindostanen kunnen afstemmen op televisiezenders die zich richten 

op hun eigen bevolkingsgroep. Door middel van de programmering kan er nuttige 

informatie uitgewisseld worden, is er sprake van versterking van de eigen cultuur en 

wordt een podium aangeboden om de gemeenschap te bereiken (door bijvoorbeeld 

adverteerders of politieke partijen). Zelfs de Chinezen hebben dagelijks op STVS 

gedurende een uur een eigen programma. Tot voor kort was er niets soortgelijks voor de 

Marrons, maar daar leek gedurende mijn onderzoeksperiode verandering in te komen. In 

een interview maakte Simone Awana23 melding van de opening van het eerste 

televisiestation in het binnenland. Onduidelijk is op dit moment wanneer het station 

precies in gebruik genomen gaat worden, welke programmering het zal gebruiken en op 

welke doelgroep het station zich zal richten. Ik heb ook niet kunnen achterhalen wie de 

eigenaar van het station is en kan dan ook niet op basis van de etniciteit van de eigenaar 

een inschatting maken over voor welke doelgroep hij zal willen uitzenden. Wellicht zal 

                                                
23 Interview op 24 oktober 2007 met Simone Awana, journalist Times of Suriname 
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dit station in de toekomst (een deel van) de functie kunnen vervullen die andere stations 

nu vervullen voor de Hindostaanse en Javaanse gemeenschap. Vooralsnog echter heeft de 

Marrongemeenschap op geen enkele manier actieve toegang tot het medium televisie.  

 

Radio 

Volgens cijfers van de CIA waren er in 1998 in Suriname 4 AM-zendstations, 13 FM-

zendstations en 1 kortegolf zendstation24. Ik heb geen recentere of officiële cijfers over 

het aantal zendstations kunnen vinden, maar de Surinamers die ik hierover gesproken heb 

geven aan dat er nu meer zijn. De meeste grote televisiezenders hebben ook een radiotak. 

De programmering van deze radiozenders richt zich op dezelfde doelgroep als de tv-

zender.  

 

Naast de officiële zendstations is er ook een groot aantal piraten actief met eigen 

uitzendingen. Piraterij wordt niet als een probleem gezien en wordt ook niet aangepakt, 

volgens de Surinamers die ik heb gesproken. Radio is een belangrijk medium in grote 

delen van het binnenland waar televisie, internet en kranten geen bereik hebben. Vaak is 

er in een dorp in het binnenland één gemeenschapsradio die door een generator van 

electriciteit wordt voorzien. Deze radio’s worden niet gebruikt voor nieuwsvoorziening, 

maar hebben eenvoudige programmering, bedoeld voor verstrooiing. Het zijn geen 

nieuws- of opiniezenders25. 

 

Hoewel veel radiozenders slechts voor vermaak zorgen, zijn er wel degelijk zenders die 

zich richten op informatievoorziening en die een forum bieden voor opinies. Eén van die 

stations zendt uit vanuit Frans Guyana en richt zich op de Marrons die in het grensgebied 

van Suriname en Frans Guyana wonen. De voertaal is voornamelijk Aukaans en Sranan 

Tongo en de onderwerpen die besproken zijn actuele onderwerpen die de Marrons 

aangaan. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de werkgelegenheid voor Marrons in Frans 

Guyana, over de gestegen voedselprijzen in Suriname en over Marronbijeenkomsten Er 

kan gebeld worden om live in de uitzending een reactie te geven op een onderwerp. De 

                                                
24 Cijfers 1998, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ns.html (pagina bezocht 
op 5 juni 2008) 
25 Interview op 15 november 2007 met Erna Aviankoi, journalist De Ware Tijd 
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zender is in eigendom van een Marron die zelf oorspronkelijk uit Suriname komt. In 

Suriname is Radio Koyeba de enige officiële Marron radiozender. Directeur Paul Abina 

is voorzitter van Seeka Seeka en de zender wordt mede om die reden ook voor politieke 

doeleinden en politiek bewustzijn gebruikt. Radio Galibi was de eerste zender die zich 

richt op binnenlandbewoners (inheemsen en Marrons). Het gros van de uitzendtijd wordt 

besteed aan entertainment: muziek en spelletjes. Zeker Radio Koyeba programmeert ook 

informatieve en opinierende programma’s. Zowel Radio Koyeba en Galibi zijn een 

platform voor de Marrongemeenschap om mededelingen te doen, varierend van de 

groetjes tot aankondigingen voor feesten.  

 

Vrij recent is een mengvorm van internet en radio ontstaan in de vorm van streaming 

radio. Streaming radio wil zeggen dat je online radio kan beluisteren via de speakers van 

je computer. Deze dienst wordt aangeboden door enkele grote radiozenders als Apintie, 

ABC, Rapar, Mustika en SKY. Hoewel slechts weinig Marrons internet gebruiken, is er 

bijzonder genoeg wel een streaming radiostation voor en door Marrons: 

http://www.radiokoyeba.com. Het station lijkt evenwel uit de lucht gehaald te zijn, het is 

mij in ieder geval nooit gelukt verbinding te maken26. Ook in Nederland is er een 

streaming radiostation voor Marrons, radio Takimakandi, maar ook dat lijkt uit de lucht 

gehaald te zijn27.  

 

Niet iedere afzonderlijke radiozender een groot bereik heeft, maar het medium radio heeft 

dat wel. Voor veel Marrons die in het binnenland wonen is radio het enige medium waar 

ze regelmatig mee in contact komen. De actieve toegang tot dergelijke zenders kan heel 

groot zijn als de eigenaar of programmamaker zelf Marron is, de programma’s een breed 

Marronpubliek aanspreken en er de mogelijkheid tot reactie in de uitzending.  

 

Dagbladen 

Suriname heeft vier dagbladen. Drie daarvan zijn ochtendbladen: Dagblad De Ware Tijd, 

Dagblad Suriname en Times of Suriname. De West is een middag- of avondblad. Alle 

                                                
26 http://www.radiokoyeba.com/pages/live%20radio.htm (pagina bezocht op o.a. 2 maart 2008, 20 mei 
2008 en 24 juni 2008) 
27 http://www.allekleuren.nl/ (pagina bezocht op 2 maart 2008 en 9 maart 2008) 
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dagbladen worden in Paramaribo gemaakt: de redacties en de hoofdkantoren zijn in 

Paramaribo gevestigd en de kranten worden ook in Paramaribo gedrukt. Het overgrote 

deel van de verslaglegging van het binnenlands nieuws, is nieuws uit Paramaribo. Dat 

heeft voornamelijk te maken met het feit dat Paramaribo, als hoofdstad van Suriname, het 

meest nieuwswaardig is. Ook zal meespelen dat de redacties van alle dagbladen 

Paramaribo als primair werkterrein hebben. Nieuws uit andere gebieden in Suriname 

komt minder vaak, later en minder uitgebreid aan bod in de dagbladen. Dagbladen 

worden in Suriname goed gelezen. Ze zijn goedkoop –ze kosten allemaal 1 SRD- en 

worden in Paramaribo op iedere staathoek verkocht. Buiten Paramaribo zijn ze moeilijker 

te verkrijgen, hoewel ze bij alle supermarkten langs doorgaande wegen te koop zijn. 

Dieper het binnenland in of verder van de doorgaande wegen, is men afhankelijk van de 

radio voor de nieuwsvoorziening of van mondelinge overdracht. De Ware Tijd is de 

grootste krant met een jaaroplage van 6.2 miljoen kranten, De West heeft een oplage van 

ongeveer 5.9 miljoen, Dagblad Suriname 4.9 miljoen en de Times of Suriname 2 miljoen 

(cijfers 2005, Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006c:26). De Times zat in 2005 nog 

in een opstartfase en claimt inmiddels –net als de andere dagbladen- de grootste te zijn 

met een dagoplage van 25.500 kranten. Naast de papieren variant zijn alle dagbladen ook 

op internet te lezen28.  

 

Dagbladen zijn niet gericht op specifieke doelgroepen. Alle dagbladen beogen objectief 

het Surinaamse nieuws te verslaan, waarbij geen politieke of etnische voorkeuren 

meegewogen worden. De redacties van de dagbladen kennen een etnisch divers 

personeelsbestand. Etniciteit speelt geen rol bij sollicitatie en er werken Marrons bij 

verschillende dagbladen. De objectiviteit van de dagbladen werd in het verleden niet 

altijd in dank afgenomen door de machthebbers. Zo is De West in de jaren tachtig een 

aantal jaar gedwongen geweest te stoppen door het militair regime van Desi Bouterse 

vanwege een te kritische houding, totdat de krant in 1984 –zij het gecensureerd- weer 

mocht verschijnen29.  

                                                
28 De Ware Tijd: http://dwtdatabase-com.web5.tempwebsite.net; Dagblad Suriname: 
http://www.dbsuriname.com; Times of Suriname: http://www.surinametimes.com; De West: 
http://www.dewestonline.cq-link.sr  
29 Interview op  2 oktober 2007 met Cliffton Saridjan, journalist De West 
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Niet ieder dagblad heeft een uitgebreide redactie en daarom is uitgebreid journalistiek 

onderzoek niet altijd mogelijk. De redactie van Dagblad Suriname verwerkt voornamelijk 

aangeleverde persberichten en doet oppervlakkig onderzoek door betrokken personen na 

te bellen voor extra uitleg of om een verhaal te verifiëren. Er zijn beperkte mogelijkheden 

voor inhoudelijk journalistiek werk: de tijd en mankracht ontbreekt. Er moeten keuzes 

gemaakt worden hoe de beperkte mogelijkheden het beste ingezet kunnen worden. 

Dagblad Suriname heeft prioriteit gelegd bij het proces van de 8-decembermoorden. Voor 

de verslaglegging van dat proces en achtergrondonderzoek worden wel journalisten 

vrijgemaakt30. De Ware Tijd en de Times of Suriname hebben een grotere redactie en 

daarmee wel mogelijkheden om zelfstandig journalistiek onderzoek te doen. Naast 

verwerking van persberichten van overheid en organisaties, zoeken journalisten van deze 

kranten het nieuws ook op. Zij zijn bijvoorbeeld aanwezig bij demonstraties of 

festiviteiten. Vaak gebeurt dit op uitnodiging van organisatoren. Toch geldt ook voor 

deze kranten dat de mogelijkheden er niet zijn om zelfstandig diepgravend onderzoek te 

doen naar misstanden in de maatschappij. Erna Aviankoi, journalist van De Ware Tijd: 

”De krant vindt het nieuws niet, het nieuws vindt de krant. Mensen bellen: er is morgen 

iets, kom je ook? Er is geen tijd om zelfstandig nieuws te gaan zoeken. De Ware Tijd is 

een dagblad: iedere dag moet er nieuw nieuws zijn. Er is niet voldoende tijd om tijd te 

steken in een verhaal waarvan je niet kan zeggen of het nieuws is31.”  

 

Er zijn geen dagbladen in het bezit van Marrons en er zitten evenmin Marrons in de 

directies. Er is om die reden geen sprake van directe invloed op de berichtgeving van 

deze media over Marronzaken. Wel zijn er journalisten van Marronafkomst werkzaam bij 

De Ware Tijd en Times of Suriname. Vanwege de objectiviteit die de Surinaamse kranten 

nastreven, zou er waarschijnlijk evenmin sprake zijn van directe beïnvloeding van de 

berichtgeving indien er wel Marrons op hoog niveau invloed konden uitoefenen. Toch 

zou een Marron op een belangrijke positie binnen een dagblad wel degelijk meer 

aandacht kunnen genereren voor Marronzaken door de focus van berichtgeving te 

                                                
30 Interview op 26 oktober 2007 met dhr. Lallmahomed, algemeen coördinator Dagblad Suriname 
31 Interview op 15 november 2007 
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verbreden. Op dit moment is vrijwel al het Surinaamse nieuws, nieuws uit Paramaribo. 

Door oog te hebben voor de rest van Suriname en ook het nieuws dat daarvandaan komt 

te verslaan, komt er meer aandacht voor Marrons, waarvan het grootste deel immers 

buiten Paramaribo woont.  

 

Het feit dat er journalisten zijn die Marron zijn, is van groot belang voor de 

Marronbevolking. Als er vanuit de Marrongemeenschap iets georganiseerd wordt waarbij 

men media-aandacht wil genereren zijn de Marronjournalisten de belangrijkste middelen 

om die aandacht te verkrijgen. Vanwege hun werk zijn deze journalisten bekend binnen 

de Marrongemeenschap. De drempel om hen aan te spreken of te bellen is relatief klein 

omdat het “bekenden” zijn. Veel Marrons –en zeker de Marrons die dingen organiseren- 

hebben deze journalisten al eens ontmoet, zijn bevriend of familie of kennen de 

journalisten via via. Vanwege deze bestaande relatie is er een vertrouwensband met deze 

journalisten, die er niet is met andere journalisten. Vanwege die vertrouwensband worden 

de journalisten met Marronachtergrond regelmatig informeel uitgenodigd. De beslissing 

of de journalist op persoonlijke titel aanwezig wil zijn of als journalist, wordt vaak 

gelaten aan de journalist zelf32. In zo’n geval wordt de journalist dus niet zozeer vanwege 

zijn professie uitgenodigd, maar omdat het een bijzondere persoon in de 

Marrongemeenschap is. Mocht de journalist besluiten dat de activiteit nieuwswaardig is, 

dan kan hij zelf besluiten erover te berichten. Het gebeurt  zelden dat andere journalisten 

dan de journalisten met Marronachtergrond informeel dan wel formeel uitgenodigd 

worden. Duidelijk is dat hier twee werelden botsen. De wereld van de Marrons, waar 

vertrouwensrelaties belangrijk zijn en dingen via via en informeel geregeld worden botst 

met de zakelijke wereld van de grote dagbladen die te maken heeft met specialisatie, met 

stress en met deadlines. Erna Aviankoi gaf mij een voorbeeld: “Ik word als Marron vaak 

door Marrons aangesproken als ze iets hebben. Mensen kennen mij. Laatst hadden de 

Marrons van Pokigron zelfstandig een nieuw strategisch ontwikkelingsplan geschreven 

en ze wilden dat presenteren. Dat zij dat op eigen initiatief doen is zeker nieuwswaardig 

en zij vroegen of ik daarbij aanwezig wilde zijn. Ik specialiseer me echter in onderwerpen 

over gezondheidszorg en wilde dus niet gaan. Ik raadde ze aan een persbericht te 

                                                
32 Interview op 24 oktober 2007 met Simone Awana, journalist Times of Suriname 
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schrijven en dat te sturen aan alle grote media. Ik heb het nagevraagd aan collega’s, 

maar dat hebben ze niet gedaan...” De structuur die bij de krant gehanteerd wordt met 

journalisten die eigen specialismen hebben, sluit niet aan bij de manier waarop de 

Marrons van Pokigron de krant benaderen. Door een bekende journalist uit te nodigen, 

hebben zij de voor hen bekende methode gehanteerd om in het nieuws te komen. 

Onbegrip met de manier waarop het medium dat ze benaderen werkt, leidt tot een 

verkeerde en weinig effectieve benadering. Erna Aviankoi suggereerde dat de Marrons 

door haar weigering te komen wellicht ten onrechte aannamen dat hun presentatie niet 

nieuwswaardig zou zijn. Hierdoor zouden zij bij toekomstige gebeurtenissen af gaan zien 

van het uitnodigen van media. Verschillende journalisten die ik gesproken heb geven ook 

aan dat als er iets georganiseerd wordt vanuit de Marrongemeenschap, zij zelden of nooit 

persberichten schrijven of officiële persuitnodigingen versturen.  

 

Ook de internationale media wordt niet actief gezocht door de Marrons. Als er in de 

internationale media (voornamelijk de Nederlandse media) gerapporteerd wordt over 

Marrons, dan is dat voornamelijk bij rampen zoals de overstromingen in het binnenland 

in 2006.  

 

Marrons en media – de inzichten van een journalist 

Ik heb verschillende journalisten gevraagd naar hun inzichten naar de manieren waarop 

Marrons de media gebruiken. Erna Aviankoi, journalist van De Ware Tijd én Marron, 

heeft uitgebreid de tijd genomen om met mij van gedachten te wisselen over dit 

onderwerp. Naast haar werk als journalist werkt ze voor verschillende organisaties die 

met Marrons samenwerken en is ze voorzitter van de Stichtig Communicatie, Cultuur en 

Ontwikkeling (Cocon), die zich de duurzame ontwikkeling van het Surinaamse 

binnenland ten doel stelt. Vanwege haar uitgebreide netwerk en inzicht in de 

Marrongemeenschap bleek zij al snel een sleutelinformant voor mijn onderzoek te zijn. In 

interviews die zij met mij had op 9 oktover en 15 november 2007 gaf zij haar mening 

over hoe de Marrons de media gebruiken: 
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Volgens Erna is een groot gedeelte van de Marrongemeenschap niet bekend met de 

media en weet dan ook niet waarvoor het in hun voordeel te gebruiken zou kunnen zijn. 

Dat heeft aan de ene kant te maken met opleidingsniveau, maar ook met de levenstijl in 

het binnenland waar veel Marrons wonen. Daar is geen televisie, geen internet en geen 

krant. De stress van dagelijkse actualiteit kent men niet in het binnenland. Roddels 

worden mondeling doorgegeven en belangrijk nieuws sijpelt vanzelf wel door. Vaak is er 

in een dorp een gemeenschapsradio die door een generator van electriciteit wordt 

voorzien, maar dit zijn meestal geen nieuws- of opiniezenders. De Marrons zijn niet echt 

bekend met het concept media als uitlaatklep van kritiek of als forum. Dat is 

onwetendheid van hoe de media werkt. Andere bevolkingsgroepen hebben een bepaalde 

ontwikkeling meegemaakt en hebben geleerd media te gebruiken als forum. Marrons zijn 

nog niet zo ver.  

 

In georganiseerd verband weten Marrons de media wel steeds vaker te vinden, vindt 

Erna. Dat komt omdat ze vaak getraind worden door ontwikkelingsorganisaties, die het 

belang van promotie benadrukken. Maar ook dan weten ze alleen de media te vinden 

binnen hun netwerk, ze zijn er niet professioneel mee bezig. Organisaties hebben geen 

persvoorlichters, maar een voorzitter die mensen kent en als ze geluk hebben kent hij ook 

een journalist. Zo komen Marrons in het nieuws. 

 

Erna is vrij kritisch over de manieren waarop Marrons media gebruiken. Ze ziet echter 

wel de ontwikkeling van de Marrons plaatsvinden zoals andere bevolkingsgroepen die al 

gehad hebben. Steeds meer Marrons hebben een opleiding doorlopen en zijn getraind 

door ontwikkelingsorganisaties. Ze staan daardoor bewuster in de wereld en weten beter 

hoe ze dingen kunnen bereiken en ook hoe ze media daarvoor kunnen gebruiken. Dit 

proces van ontwikkeling staat echter nog in de kinderschoenen.  

 

Om Erna’s observatie te controleren of Marrons de media inderdaad niet als forum of 

uitlaatklep kunnen vinden, heb ik de rubriek “Opinie/Brieven” van De Ware Tijd en de 

rubriek “Vrije tribune” van het Dagblad Suriname gedurende een maand33 met extra 

                                                
33 10 oktober tot en met 15 november 2007 
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aandacht gelezen. Het insturen van eigen bijdragen is de meest laagdrempelige vorm van 

beïnvloeding van de onderwerpskeuze en inhoud van een dagblad en daarmee een goede 

indicatie van de actieve toegang tot dagbladen van Marrons. Op basis van de 

onderwerpskeuze heb ik in deze periode inderdaad geen Marronbijdragen kunnen vinden. 

De ingezonden brieven behandelden geen specifieke Marron- of binnenlandproblemen en 

ook geen culturele activeiten van Marrons. Ook gingen ze niet over de politieke 

Marronpartijen of een ander onderwerp waaruit geconcludeerd kan worden dat de 

briefschrijver Marron is. In diezelfde periode waren er wel ingezonden brieven over 

onderwerpen die andere bevolkingsgroepen bezighielden, waaruit geconcludeerd kan 

worden dat de rubrieken wel degelijk gebruikt worden door leden van andere 

bevolkingsgroepen om specifieke –voor die bevolkingsgroep relevante- onderwerpen aan 

te kaarten.  

 
Conclusie 

Als de Marrons media als strategie goed zouden kunnen gebruiken dan kan dat de 

uitwerking hebben dat het beeld dat van Marrons geschetst wordt in de media 

overwegend positief is. Een andere uitwerking kan zijn dat er substantieel meer aandacht 

is voor problemen waar Marrons mee worstelen, zodat in de publieke opinie het idee 

ontstaat dat die problemen prioriteit zouden moeten krijgen. Ik ben geen van beide 

uitwerkingen in de Surinaamse media tegengekomen. Dat Marrons niet in staat zijn de 

media zo te manipuleren dat er een positief beeld van Marrons in de media wordt 

neergezet, kan echter verklaard worden zonder te verwijzen naar de gebrekkige toegang 

van veel Marrons tot de media. Net als de meeste politieke partijen, stellen media dat zij 

niet etnisch zijn, maar er zijn voor álle Surinamers. Als gevolg hiervan worden specifieke 

etnische groepen nooit genoemd in de media, behalve bij specifieke etnische festiviteiten. 

Het beeld dat hierdoor neergezet wordt van de verschillende etnische groepen is heel 

eenzijdig, maar is dus niet specifiek voor Marrons. Dat Marrons slecht in staat zijn hun 

problemen aan te kaarten in de media, moet wel verklaard worden uit de gebrekkige 

toegang tot en kennis van de verschillende vormen van media.  
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H7 Internationale verbanden 

 

Hitchcock (2002) beschrijft de successen die de San in Botswana hebben door 

internationale aandacht voor hun situatie te vragen. Tegelijkertijd geeft hij aan dat deze 

aandacht niet altijd door iedereen gewaardeerd wordt en ook kan leiden tot spanningen 

tussen bevolkingsgroepen of tussen de staat en de minderhedengroep in kwestie.  De San 

zijn niet de enigen die successen boeken met internationale verbanden. Cowan (2001) 

spreekt over rechten en cultuur in een opkomende globale mensenrechtendiscours. Ook 

Brysk (2000) beschrijft een globale trend waarin mensenrechtengroeperingen 

internationaal opereren en lokale groepen aansluiting vinden met internationale 

gelijkgestemden.  

 

Een manier om via internationale weg rechten te behalen is de juridische. Suriname heeft 

zich aan een groot aantal internationale verdragen gecommiteerd en is op basis daarvan 

gebonden aan internationaal recht. Zo is Suriname lid van de Verenigde Naties (VN) en 

de Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS). Het toetreden tot internationale 

mensenrechtenverdragen is vaak iets van de lange adem in Suriname. De intentie is er –

mede door internationale druk- vaak wel, maar praktische bezwaren staan snelle 

toetreding vaak in de weg. Aan de ene kant is de nationale wetgeving onvoldoende 

berekend op incorporatie van internationale wetgeving. Aan de andere kant zou 

internationaal recht de relatie van de staat met enkele minderhedengroepen erg 

veranderen. De situatie voor inheemsen en Marrons in Suriname is niet rooskleurig. Zij 

verkeren zich als groep in achterstandspositie. Hun problemen zijn nooit echt serieus 

genomen en hun aantallen en organisatiegraad waren tot voor kort niet indrukwekkend 

genoeg om politieke druk uit te kunnen oefenen. Daarnaast heeft de Surinaamse staat zich 

altijd op het standpunt beroept dat alle Surinaamse grond in principe van alle Surinamers 

is, waarmee zij het grondenrecht van in stamverband levende groepen negeert. Deze 

instelling maakte het mogelijk de natuurlijke grondstoffen van deze gronden te gebruiken 

in het belang van de staat Suriname. In de praktijk betekende dat vaak dat concessies 

voor goud-, bauxiet of houtwinning aan multinationals verkocht werden, die dan de vrije 

hand kregen in gebieden van inheemsen en Marrons. Internationaal recht dat de 
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grondenrechten van inheemsen en Marrons zou legitimeren zou om die reden bijzonder 

lastig te vereenzelvigen zijn met de dagelijkse praktijk. Om die reden heeft Suriname ILO 

169, een verdrag met betrekking tot inheemsen in stamverband levende groepen, wel 

getekend maar nooit geratificeerd34. In dat verdrag van de International Labour 

Organisation (ILO) worden (onder andere) de collectieve grondenrechten van inheemsen 

en Marrons namelijk erkend. Zeker de laatste tijd zijn inheemsen en Marrons beter in 

staat druk op de regering uit te oefenen. Toen dreigde dat Suriname tegen de United 

Nations’ Declaration on the Right of Indiginous Peoples zou gaan stemmen, kwam er 

direct maatschappelijk en politiek verzet. Ook in deze verklaring worden grondenrechten 

van inheemsen en in stamverband levende groepen gelegitimeerd. De Marronpartijen van 

de A-combinatie zetten de regering politiek onder druk, terwijl de Organisatie van 

Inheemsen in Suriname (OIS) datzelfde deed door middel van een open brief in De Ware 

Tijd35. Gezamenlijk bleken inheemsen en Marrons wel voldoende druk uit te kunnen 

oefenen op de Surinaamse regering: Suriname stemt uiteindelijk voor de verklaring36. 

Hoewel het een grote stap is dat Suriname voor het eerst actief instemt met een dergelijke 

verklaring, was de staat al gedwongen het grondenrechtenprobleem juridisch te regelen 

door eerdere uistpraken van het Interamerikaans Hof voor Mensenrechten in de zaken 

van de Moiwanagemeenschap en de Saramakaanse gemeenschap. Hoewel het vonnis van 

toepassing is op die twee afzonderlijke zaken, is uitvoering van het vonnis niet mogelijk 

zonder algemene incorporatie van grondenrechten voor inheemsen en Marrons in de 

Surinaamse wetgeving. Hoewel de ondertekening van het VN-verdrag dus een 

belangrijke stap is in de Surinaamse erkenning van het recht van inheemsen, biedt de 

ondertekening juridisch geen nieuwe mogelijkheden. Het vormt slechts een extra 

argument voor de rechten van indianen en Marrons. Belangrijker is echter dat het één van 

de eerste keren ooit gelukt is om via maatschappelijke en politieke druk, gebruikmakend 

van de media om de publieke opinie te beïnvloeden, een regeringsstandpunt te doen 

wijzigen in het voordeel van de indianen en Marrons. Dit succes past in de al eerder 

gesignaleerde trend dat binnenlandbewoners beter en beter in staat blijken te zijn 

problemen effectief aan te kaarten.  

                                                
34 Website van de International Labour Organisation (ILO) 
35 Website van De Ware Tijd, Ingezonden: Inheemsen sturen president brief 
36 De Ware Tijd van 17-09-07: Suriname stemt voor resolutie rechten inheemsen 



 74 

 

Minderhedengroepen en individuen zien vooral op het gebied van mensrechten 

mogelijkheden om de staat Suriname te dagen en dat gebeurt dan voor het 

Interamerikaans Hof voor Mensenrechten, dat onder de Organisatie van Amerikaanse 

Staten valt. In de geschiedenis van het Hof is er vier maal uitspraak gedaan in zaken 

tegen de staat Suriname. In alle gevallen werden de aanklachten (op zijn minst 

gedeeltelijk) gegrond verklaard en werd de staat Suriname veroordeeld. Drie van de vier 

zaken zijn Marron-gerelateerd, alleen de zaak van Gangaram-Panday is dat niet37. Het 

gaat te ver alle zaken hier te bespreken. Ik zal de vier zaken kort noemen en uitgebreider 

ingaan op de Moiwanazaak in het volgende hoofdstuk: 

 

 de zaak Aloeboetoe e.a. versus de staat Suriname, waarin de staat Suriname werd 

veroordeeld voor gewelddadigheden van het leger tegen een groep Marrons. 

Uitspraak gedaan op 31 december 1987. 

 de zaak Gangaram-Panday versus de staat Suriname, waarin de staat Suriname 

veroordeeld werd voor vrijheidsberoving door de militaire politie op het vliegveld 

Zanderij van Ashok Gangaram-Panday, met de dood tot gevolg. Uitspraak 21 

januari 1994. 

 de zaak van de Moiwana gemeenschap versus de staat Suriname, waarin de staat 

Suriname veroordeeld werd voor gewelddadigheden begaan door het leger tegen 

inwoners van het dorp Moiwana. Uitspraak 15 juni 2005. 

 de zaak van de Saramakaanse gemeenschap versus de staat Suriname, waarin de 

staat Suriname veroordeeld wordt voor onrechtmatig gebruik van Saramakaans 

grondgebied. Uitspraak 28 november 2007. 

 

Het is opvallend dat Marrons met zo veel succes zaken aankaarten bij het 

Interamerikaans Hof voor Mensenrechten. Als we de zaken nader bekijken, dan blijkt dat 

er een vaste kern betrokken is bij al deze zaken. Bij iedere zaak is de Stichting Moiwana 

’86 nauw betrokken. Deze mensenrechtenstichting begeleidt minderhedengroepen en 

personen wiens mensenrechten geschonden zijn en geeft juridisch advies. Directeur 
                                                
37 Website van de Corte Interamericana de Derechos Humanos, Decisions and judgments.  
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Stanley Rensch en zijn opvolger Mariska Muskiet zijn nauw betrokken geweest bij de 

voorbereidingen van de processen en worden ook als experts gehoord op zittingen. Zij 

weten succesvol een beroep te doen op de cultureel antropologen Richard Price en Fergus 

MacKay die beiden werkzaam zijn geweest onder de Marrons van Suriname en die de 

zaken als experts van analyses voorzien. Via het netwerk van Price en MacKay weten zij 

ook andere internationale wetenschappers binnen te halen om de zaak goed te 

onderbouwen. De inmiddels opgebouwde ervaring en met de steun van internationale 

wetenschappers weten ze keer op keer sterke zaken aan het hof voor te leggen38.  

 

 

 
Figuur 3: Onderdeel van de inzet in de zaak van de Saramakaanse gemeenschap: 

illegale houtkapconcessies op Saramakaans gebied 

 

Hoewel zeer succesvol heeft het bewandelen van de internationale juridische weg ook 

een keerzijde. Allereerst is deze weg moeilijk en lang. Moeilijk omdat er in de 

voorbereiding van het proces druk uitgeoefend kan worden en omdat het creëeren van 

een gedegen onderbouwing veel expertise vereist. Binnen de Marrongemeenschap is die 

expertise niet aanwezig en daarom is men afhankelijk van enkelen: de medewerkers van 

Stichting Moiwana ’86 of antropologen als Price en MacKay. Als zij niet willen 

meewerken aan een zaak, betekent dat haast per definitie dat er vanaf gezien wordt. De 
                                                
38 Interview gehouden op 16 november 2007 met mevrouw Mariska Muskiet, directeur Stichting Moiwana 
‘86 
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weg is lang omdat een zaak, vanwege de vele voorwaarden waaraan voldaan moet 

worden en de vele procedures die nageleefd moeten worden, vele jaren kan duren. Zelfs 

na de uitspraak kan een zaak nog een staartje van velen jaren krijgen. Hoewel de 

Surinaamse regering na iedere uitspraak aangeeft de beslissing van het hof, wordt de 

uitvoering van het vonnis vaak vertraagd, alternatief geïnterpreteerd of halfslachtig 

uitgevoerd. Hoewel ook alle politici van regerinsgpartijen en oppositiepartij NDP die ik 

gesproken heb allen aangeven dat vonnissen van het Interamerikaans Hof volledig 

uitgevoerd moeten worden en niet in twijfel getrokken moeten worden, blijkt in de 

praktijk dat de Surinaamse regering minder daadkrachtig is en dat ze daar ook niet door 

politieke partijen op wordt aangesproken omdat zij de zaak een juridische zaak vinden. 

Daarnaast blijkt de Surinaamse wetgeving niet in overeenstemming te zijn met de 

internationale wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van grondenrechten van 

oorspronkelijke bewoners. In de zaak van de Saramakaanse gemeenschap wordt 

Suriname opgedragen de wetgeving op dit punt aan te passen, maar dit zal vanwege de 

vele implicaties die dit met zich meebrengt waarschijnlijk nog vele jaren duren.  

 

Een andere keerzijde is dat door deze internationale juridische weg te bewandelen, 

Marons gedwongen worden hun claims te verwoorden in de taal van het internationaal 

recht. Cowan (2001) noemt dit language of rights, een op zichzelf staande taal en 

belevingswereld waarin het internationaal recht zich afspeelt. Dat dit problemen kan 

opleveren blijkt in de zaken van de gemeenschap van Moiwana en de gemeenschap van 

Saramakaners. In de zaak van de gemeenschap van Moiwana wordt een lijst met namen 

verlangd van alle slachtoffers die recht zouden hebben op tegemoetkoming. Op die lijst 

moeten namen komen van zowel mensen die direct slachtoffer zijn geweest als mensen 

die dat indirect zijn geweest (familieleden van directe slachtoffers). Hoewel de claim in 

eerste instantie bedoeld was als gezamenlijke claim werd geeist dat voor bepaalde 

tegemoetkomingen het leed geïndividualiseerd werd. Onder andere vanwege tijdsdruk 

heeft dit geleid tot een incomplete lijst van namen, waardoor er mensen buiten de boot 

zijn gevallen. Dit heeft geleid tot spanningen binnen de Moiwana-gemeenschap. In de 

zaak van de gemeenschap van Saramakaners was er sprake van een 

representatieprobleem. De zaak was aangespannen door de Vereniging van Saramakaanse 
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Gezagsdragers en twaalf kapiteins van de twaalf Saramakaanse gemeenschappen of lo’s. 

Volgens traditioneel recht echter kan de gehele Saramakaanse gemeenschap slechts 

gerepresenteerd worden door de Granman en moeten besluiten die gelden voor de gehele 

gemeenschap in een Gran Krutu gemaakt worden. De staat Suriname voerde dit argument 

aan om de zaak niet ontvankelijk verklaard te krijgen, wat overigens niet gelukt is. 

Hoewel er in dit geval veelvuldig overleg geweest is met de Granman van de 

Saramakaners en hij de zaak steunde, roept dit wel de vraag op of door deze interpretatie 

van de internationale wetgeving de traditionele gezagsstructuren niet onder druk zijn 

komen te staan.  

 

Een andere weg die bewandeld kan worden is die van internationale steunverwerving. 

Dat kan door aandacht te genereren voor de situatie van de Marrons, door Marrons in 

andere landen te mobiliseren en door in contact te komen met minderhedengroepen in 

soortgelijke situaties. Hitchcock (2002) beschrijft dat de San in Botswana via een rijke 

Amerikaan aandacht voor hun zaak gegenereerd hebben. Dankzij hem kwam de zaak 

internationaal onder de aandacht en voelde de regering van Botswana zich onder druk 

gezet. Ook hebben zij internationale bijeenkomsten georganiseerd waar San uit 

verschillende landen bijeen kwamen. Internationale aandacht voor de Marrons komt 

voornamelijk van cultureel antropologen, maar beperkt zich vaak tot de kring van 

wetenschappers of mensenrechtenorganisaties. Via media wordt er wel eens over 

Marrons gerapporteerd, maar voornamelijk in het geval van rampen zoals de 

overstromingen in het binnenland van Suriname in 2006 of andere incidenten. Geen van 

de Marrons die ik gesproken heb gaf aan dat er bewust geprobeerd wordt internationale 

aandacht te genereren voor de situatie van de Marrons. Zowel politieke partijen als 

verschillende organisaties geven aan zich meer te richten op Suriname zelf. Hoewel zij 

aangeven voordelen te zien in meer internationale aandacht omdat uit het verleden 

gebleken is dat de Surinaamse regering gevoelig is voor internationale druk, is de 

expertise niet beschikbaar om deze strategie verder uit te werken. Daarbij ziet men het 

niet als directe prioriteit.  
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Een weg van internationale steunverwerving die wel succesvol bewandeld wordt is de 

mobilisatie van Marrons in andere landen. Die mobilisatie is wel slechts gericht op 

afstammelingen van Surinaamse Marrons; er wordt niet intensief contact gezocht met 

Marrons uit andere Zuid-Amerikaanse landen of elders. Vooral met de Surinaamse 

Marrons in buurland Frans Guyana is veelvuldig contact. De afstand is gemakkelijk te 

bereizen en de meeste Marrons die in Frans Guyana wonen komen veelvuldig in 

Suriname. De contacten bestaan voornamelijk uit familiecontacten en handelscontacten. 

Heel anders is de relatie met de Nederlandse Marrons. Dat zijn Surinaamse Marrons die 

voornamelijk vlak na de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland gekomen zijn. 

Zij hebben organisaties opgezet die de Nederlandse Marrons verenigen en die specifieke 

en algemene Marronbelangen behartigen. Hierover heb ik in het hoofdstuk ‘Organisaties’ 

al meer geschreven. Een belangrijk aspect dat benadrukt wordt door Nederlandse 

Marrons is is cultuurbehoud, iets waarover ik Surinaamse Marrons amper gehoord heb. 

Een voorbeeld is de Nederlandse stichting Saamaka die de website www.saamaka.com 

beheren. Deze website is volledig gericht op het behoud en het uitdragen van de 

Saramakaanse taal. De site is opgezet als zowel een informatiebron als een lespakket 

waarmee het mogelijk is de taal aan te leren. Deze interesse voedt het respect voor de 

eigen cultuur van de Saramakaners en er worden voorzichtige initiatieven ontplooid om 

zelf een organisatie in het leven te roepen die zich bezighoudt met cultuurbehoud39. Door 

dit soort initiatieven en door steun van Nederlandse Marronorganisaties met mankracht 

en middelen spelen deze organisaties een belangrijke rol het bewustwordingsproces van 

de Surinaamse Marrons.  

 

Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat Surinaamse Marrons in contact staan met andere 

minderhedengroepen in het buitenland. Het voordeel van dergelijk contact zou een 

uitwisseling van ideeën en ‘best practices’ zijn. Daarnaast zou er door 

minderhedengroepen gezamenlijk internationale druk uitgeoefend kunnen worden voor 

betere waarborging van groepsrechten. Vertegenwoordigers van Marronorganisaties en 

politieke partijen die ik hierover gesproken heb, gaven aan voornamelijk gericht te zijn 

                                                
39 Interview gehouden op 17 november 2007 met Wensley Misiedjan, mede oprichter van de Stichting 
Samadé 
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op Suriname. Hoewel er dus geen contacten zijn met minderhedengroepen buiten 

Suriname, is er wel intensief contact met de andere gemarginaliseerde 

minderhedengroepen in Suriname: de inheemsen. Omdat ook zij voornamelijk in het 

binnenland leven en vergelijkbare problemen tegenkomen als de Marrons, is er intensief 

onderling contact en wordt er vaak een gezamenlijk standpunt richting de Surinaamse 

regering ingenomen. Juridisch gezien claimen Marrons dezelfde status als de indianen als 

inheemse groepering. Niet alleen is hun sociaaleconomische situatie vergelijkbaar, ook 

wonen ze in soortgelijke gebieden en volgens soortgelijke leefwijzen. Daarbij hebben zij 

in de vredesverdragen met de Nederlanders in de 18e eeuw groepsrechten verworven met 

betrekking tot zelfbeschikking en grondenrechten. In twee uitspraken van het 

Interamerikaans Hof voor Mensenrechten (de zaak van de Moiwanagemeenschap en de 

zaak van de Saramakaanse gemeenschap) worden ook rechten toegekend als ware zij 

inheemse groeperingen. Een organisatie als Wan Mamapiekin is dan ook geen 

overkoepelend orgaan van Marronorganisaties, maar van binnenlandorganisaties dat zich 

als doel stelt ontwikkelingsprojecten te initiëren in het binnenland.  

 

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat Marrons goed in staat zijn internationale verbanden 

aan te spreken ten behoeve van de eigen strijd om rechten. Hoewel de internationale 

juridische weg er één is met vele haken en ogen, is het wel een weg die grote successen 

oplevert. Niet veel Marrons, Marrongroepen of Marronstammen hebben zelf de kennis en 

mogelijkheden om een zaak aanhangig te maken bij het Interamerikaans Hof voor 

Mensenrechten, maar de ervaring leert dat Marrons wel in staat zijn organisaties en 

personen in te schakelen die daarin van dienst kunnen zijn. Eén van de grootste 

problemen voor inheemsen en Marrons, de grondenrechtenkwestie, is hoog op de 

politieke agenda komen te staan door uitspraken van het Interamerikaans Hof en de 

Surinaamse steun voor de United Nations’ Declaration on the Right of Indiginous 

Peoples. Contacten met Marrons uit Frans Guyana en Nederland zijn vrij intensief en 

leveren substantiële bijdragen aan middelen voor projecten, maar ook aan culturele 

bewustwording. Ook de intensieve contacten met de inheemsen van Suriname versterkt 
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de positie van de Marrons omdat zij samen een vuist kunnen vormen tegen de 

Surinaamse regering.   
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H8 “Dat ding Moiwana40” 

 

“Ik zei: ‘Papa, zie je al die soldaten daar uit het bos komen?’ Toen hoorde ik een schot 

en zag dat iemand in het hoofd geraakt werd. Ik en mijn tante verschuilden ons in het 

huis van mijn Opa en ik zag door een kier dat mijn Opa door meerdere kogels werd 

vermoord, hierna sloegen ze op zijn hoofd met een bijl. Mijn tante rende naar buiten om 

naar mijn Opa te gaan kijken en ik zag dat ze eerst in haar borst, daarna in haar nek en 

vervolgens in haar hoofd geraakt werd en dood neerviel op de grond. [...] Ik begon om 

mij heen te kijken en zag mijn kleine broertje op mijn schoot liggen. Ik keerde hem om en 

zag dat hij in zijn nek geraakt was, hij was dood. Vervolgens werd er geroepen door de 

soldaten dat we naar buiten moesten komen. Hierop gingen we naar buiten, waar we in 

een rij gezet werden en onder schot gehouden. De soldaten riepen mensen uit de rij om 

naar voren te komen. De eerste die geroepen werd was mijn neef van 14. Ik zag hem 

smeken om niet doodgeschoten te worden. Ik hoorde negen schoten en mijn neef viel 

dood neer op de grond. Daarna werd mijn kleine zusje van drie van mijn moeder 

afgepakt. Eén van de soldaten zou haar in de lucht gooien en een andere soldaat zou 

vuren” (Het verhaal van Kodjo’, MacKay 2006: 39). 

 

De Moiwanamoorden zijn een afschuwelijke gebeurtenis waar de rechten van een groep 

dorpsbewoners op grove wijze geschonden zijn. Vanaf het moment dat zij in veiligheid 

waren, begon voor hen een strijd voor erkenning van die rechten en tegemoetkoming 

voor hetgeen hen is aangedaan. Deze zaak heeft mij de mogelijkheid geboden te 

onderzoeken hoe verschillende strategiën in de praktijk gebruikt worden door Marrons, 

maar ook welke haken en ogen eraan zaten.  

 

Moiwana 

Eind negentiende eeuw vestigde de Misidyan-lo zich als eerste op de plek waar later 

Moiwana zou onstaan, wat bekrachtigd werd met een sweli (een religieuze gewoonte 

waarbij een eed wordt gezworen tussen groepen Marrons om een overeenkomst in te 

                                                
40 Uitspraak van dhr. Misiedjan, secretaris van BEP en mede-oprichter van stichting Samadé, referend aan 
de Moiwanazaak. Interview 17 november 2007. 
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zegenen). Na aanleg van de weg tussen Moengo en Albina in 1910 gingen meer lo’s zich 

aan de weg ter hoogte van Moiwana vestigen totdat in totaal elf kampen van 

verschillende lo’s tezamen een leefgemeenschap vormden. De gemeenschap strekte zich 

ongeveer vier kilometer langs de weg uit, terwijl het traditionele jachtgebied tientallen 

kilometers in het bos besloeg aan weerszijden van de weg (MacKay 2006:65). De 

leefgemeenschap had geen eigen Kabiten, maar stond onder gezag van de Kabiten van 

Moengotapoe. Wel had het dorp eigen basiya. Er waren weinig voorzieningen, maar het 

is was wel een echt Marrondorp41.  

 

Tussen 1986 en 1992 vochten het Surinaamse Leger en het Junglecommando onder 

leiding van Ronnie Brunswijk een oorlog uit die bekend zou komen te staan als de 

Binnenlandse Oorlog. Het leger had grote moeite met de guerillatactieken van het 

Junglecommando die de streek goed kenden en geholpen werden door de lokale 

Marronbevolking. Deels als wraak en deels om die steun te doen afkalven, besloot de 

legerleiding tot acties tegen de bevolking. Verschillende wetenschappers en 

internationale organisaties hebben melding gemaakt van wijdverspreide pesterij en grove 

schendingen van mensenrechten door de militairen. De Interamerikaanse 

Mensenrechtencommissie stelde dat de Marrons onderworpen waren geweest aan een 

opgedrongen hongersnood, stopzetting van sociale voorzieningen en etnocide42.  

 

Geheel in lijn met de strategie uitgestippeld door de legerleiding, viel op 29 november 

1986 het Surinaamse leger het Marrondorp Moiwana binnen om een massamoord te 

plegen. Ten minste 39 weerloze burgers, voornamelijk bejaarden, vrouwen en kinderen, 

vonden de dood bij deze actie. Dorspbezittingen en huizen werden in brand gestoken. De 

aanval concenctreerde zich op de centrale kampen, waardoor vooral veel Moiwana-

inwoners van de andere kampen kans zagen de aanslag te ontlopen door te vluchten in de 

bossen. Zij verkeerden in doodsangst omdat zij wisten dat het leger jacht op hen maakte. 

Sommigen hebben dagen door de bossen gezworven, zonder eten of drinken. De meesten 

zijn uiteindelijk met behulp van het Junglecommando of de lokale bevolking naar Frans 

                                                
41 Interview op 10 oktober 2007 met Adam Petrus, vertegenwoordiger van de Moiwanaslachtoffers te 
Moengo. 
42 Zie IACHR 1987&1990, Wako 1988, Price 1995 en Cerquone 1987 
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Guyana gevlucht, vaak via Mariakondre aan de Marowijnerivier. Anderen zijn naar 

Moengo of Paramaribo gevlucht43.  

 

In Frans Guyana werden de Marrons opgevangen met uiteindelijk ongeveer 8500 

vluchtelingen uit oostelijk Suriname. Zij werden ondergebracht in vier kampen: 

Acarouany, PK 9, Charvein en Kamp A, allemaal in het noordwesten van Frans Guyana 

gelegen. André Ajintoena, zelf Moiwanaslachtoffer en vluchteling, vertelde mij hoe het 

er in de kampen aan toeging44. In eerste instantie werd niet toegstaan dat vluchtelingen de 

kampen verlieten. Later is een pasjessysteem ingevoerd waardoor de vluchtelingen zich 

wel in een bepaald gebied vrij konden bewegen. Het werd niet toegstaan te werken, maar 

de vluchtelingen werden door de lokale bevolking massaal aan het werk geholpen. 

Vanwege hun illegale status waren ze immers goedkope arbeidskrachten. Binnen de 

kampen werd de orde gehandhaafd door Franse militairen, maar in de praktijk werd dat 

overgelaten aan de vluchtelingen zelf. Er werd een soortgelijk systeem ingesteld als dat 

van de Kabiten en basiya, een systeem met kampleiders. De kampleiders werden gekozen 

waarbij “oude” Kabiten en basyia zich niet verkiesbaar stelden omdat zij van mening 

waren dat zij deze functie niet op twee plekken konden uitvoeren. Zeker de eerste tijd in 

de kampen was zwaar voor de slachtoffers van het Moiwanadrama. De vluchtelingen 

waren over verschillende kampen verspreid, terwijl anderen naar Paramaribo of Moengo 

gevlucht waren. De situatie in de kampen was goed. Er was voldoende voedsel en 

kleding, er waren medische posten en er werd onderwijs gegeven volgens Surinaams 

curriculum. Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de kinderen Frans zouden leren 

omdat de vluchtelingen zodra dat weer mogelijk was zouden terugkeren naar Suriname. 

Al in 1987 wilde de Franse overheid al beginnen met het terugbrengen van de 

vluchtelingen naar Suriname. Onder de belofte dat er nog enkele maanden voedselhulp 

zou volgen werd er aanstalten gemaakt de eerste vluchtelingen terug te brengen. De 

Verenigde Naties vond terugkeer echter nog niet verantwoord en beschermde de status 

van de vluchtelingen. In de jaren daarna bood de Franse overheid geldelijke 

                                                
43 Interview op 10 oktober 2007 met Adam Petrus, vertegenwoordiger van de Moiwanaslachtoffers te 
Moengo. 
44 Interview 5 oktober 2007 met André Ajintoena, vertegenwoordiger van de Moiwanaslachtoffers te Frans 
Guyana, voorzitter van de Association Moiwana 
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vergoedingen aan aan diegenen die vrijwillig terugkeerden. De meeste slachtoffers van 

Moiwana durfden de terugkeer echter niet aan en bleven. Toen in 1992 de kampen 

gesloten werden en de vluchtelingen terug moesten keren, werd er voor de 

Moiwanaslachtoffers een uitzondering gemaakt. De Franse overheid oordeelde dat zij in 

een dermate speciale situatie verkeerden, dat zij tijdelijke verblijfvergunningen kregen. 

Die werden vervolgens telkens verlengd, waardoor ook nu nog veel Moiwanaslachtoffers 

in Frans Guyana wonen aan de weg tussen St-Laurent-du-Maroni en Manna, waar ook de 

kampen gestaan hebben.  

 

De meeste Moiwanaslachtoffers hebben een zeer zware periode meegemaakt. Niet alleen 

vanwege de verschrikkingen van de aanval, het verlies van familieleden en vrienden en 

het verlies van al hun bezittingen, maar ook door de situatie waar zij vervolgens in terecht 

kwamen. De mensen die in Frans Guyana zijn gebleven leefden in constante onzekerheid 

of hun verblijfsvergunningen verlengd zou worden. Daarnaast kreeg maar een klein deel 

een werkvergunning, zodat de meesten alsnog aangewezen waren op illegale arbeid. 

Toch had deze groep het beter dan de meeste Moiwanaslachtoffers die naar Paramaribo, 

Moengo of Albina gevlucht waren of die later teruggekeerd zijn. De groep die direct naar 

deze steden vluchtten hadden niks meer en hadden vaak ook geen contacten in de grote 

stad. Ook werden zij als Marrons met wantrouwen bekeken. Zij kwamen terecht in de 

slechtste wijken van de stad en hadden moeite om aan werk te komen. Ook de Marrons 

die later terugkeerden werden niet met open armen ontvangen. De Surinaamse overheid 

had in een overeenkomst met Frankrijk beloofd de vluchtelingen eerst tijdelijk op te 

vangen in Moengo. Vanaf daar zou hulp aangeboden worden terwijl de vluchtelingen 

wachten totdat de huizen en dorpen herbouwd zouden worden. Daar is echter nooit 

sprake van geweest en de meesten van hen wonen nog steeds in Moengo.  

 

De strijd om gerechtigheid 

De aanval op Moiwana was extreem gruwelijk maar werd zeker niet geheim gehouden. 

Binnen enkele dagen berichten nationale en internationale pers over de gebeurtenis. 

Vanaf het moment dat de slachtoffers het idee hadden relatief veilig te zijn, begon hun 

strijd om gerechtigheid. Deze strijd duurt nu, 22 jaar later, nog steeds voort. In dit 
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hoofdstuk zal ik de strategiën die de Marrons van Moiwana hebben gehanteerd 

behandelen en aangeven hoe die strategiën het proces naar gerechtigheid beïnvloed 

hebben.  

 

De strijd om gerechtigheid ontvlamde vanaf het begin op twee plekken: in Paramaribo en 

in Frans Guyana. In Paramaribo stichtte Stanley Rensch uit afschuw van wat er in 

Moiwana gebeurd was Moiwana ’86, een mensenrechtenorganisatie die gedurende al die 

jaren de slachtoffers van Moiwana bij zal gaan staan. In de vluchtelingenkampen in Frans 

Guyana wordt vlak daarna de Association Moiwana gesticht, een organisatie die de 

slachtoffers van Moiwana zal gaan vertegenwoordigen. Al snel weten de twee stichtingen 

elkaar te vinden. De juridische ondersteuning die Moiwana ’86 kan bieden wordt 

gecombineerd met het netwerk dat de Association Moiwana onder de slachtoffers heeft. 

De eerste strategie die gehanteerd wordt is dan ook die van organisatie. De Association 

houdt vergaderingen waarbij iedereen spreekrecht heeft om iedereen inspraak te geven en 

op de hoogte te houden van de te nemen stappen. Stuurgroepen worden ingesteld met 

daarin telkens twee vertegenwoordigers van een groep overlevenden of nabestaanden 

(MacKay 2006:71). Op die manier worden zoveel mogelijk mensen betrokken. De 

Association levert de verhalen aan, Moiwana ’86 helpt met de juridische formulering van 

de formele klachten die ingediend worden bij de Surinaamse staat.  

 

In 1987 en in 1988 wordt geprobeerd de nationale juridische weg te bewandelen en 

worden er officieel klachten ingediend, maar er wordt nooit een reactie van de 

Surinaamse staat verkregen. In 1989 krijgen de Moiwanaslachtoffers hulp uit 

onverwachte hoek en begint politie-inspecteur Gooding op eigen initiatief een onderzoek. 

In april 1989 worden ten minste twee verdachten gearresteerd, maar die worden onder 

druk van een dertigtal zwaarbewapende militairen snel weer vrijgelaten. Kort daarop 

verschijnen er in de pers officiële verklaringen van de officieren Desi Bouterse, Chas 

Mijnals en Iwan Graanoogst over de slachting in Moiwana (MacKay 2006:12): 

 

 dat zij officieel opdracht hadden gegeven voor de militaire operatie die 

resulteerde in de slachting en dat het uitdrukkelijk door hen was goedgekeurd; 
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 dat klachten over de militaire operatie, over de gehanteerde methoden en de 

consequenties direct bij hen gedeponeerd dienden te worden; 

 dat de overige leden van het militair gezag het bevel voor de militaire operatie 

ondersteunden, alsmede de wijze waarop dat bevel was uitgevoerd en het 

resultaat; en ten slotte uitdrukkelijk, 

 dat militaire operaties niet onderworpen konden worden aan onderzoek door de 

burgerpolitie 

 

In de pers werd ook melding gemaakt van bedreigingen aan het adres van inspecteur 

Gooding. In augustus 1990 wordt Gooding dood langs de kant van de weg aangetroffen 

op korte afstand van het kantoor waar hij zojuist een vergadering met de Militaire Politie 

gehad heeft. De politieagenten die Gooding assisteerden in het onderzoek naar de 

Moiwanamoorden vluchtten het land uit en krijgen politiek asiel in Nederland. Tot op 

heden zijn de omstandigheden van de moord op Gooding niet officieel onderzocht of 

opgehelderd (MacKay 2006:13). Volgens de vertegenwoordigers van de 

Moiwanaslachtoffers Ajintoena, Petrus en Misiedjan gaf de moord op Gooding een 

duidelijk signaal af aan de Moiwanagemeenschap dat het niet veilig was terug te keren 

naar Suriname.  

 

Hoewel zowel Moiwana ’86 als de Association Moiwana mij verzekerden dat zij geen 

pogingen ondernomen hebben om via politieke lobby druk op de overheid te laten 

toenemen, kwam die druk er in 1995 toch als De Nationale Assemblée unaniem een 

motie aanneemt waarin de regering wordt opgeroepen om onmiddellijk een onderzoek in 

te stellen naar de Decembermoorden en andere mensenrechtenschendingen zoals de 

Moiwanamoorden. De motie werd overigens door de regering naast zich neergelegd, 

waaraan geen politieke consequenties verbonden werden. Wellicht was deze reactie 

voorzien en is daarom deze strategie nooit geprobeerd. Mevrouw Muskiet, directeur van 

Moiwana ’86: “Mensenrechtenschendingen moet je via het recht aanvechten, daar hoort 

de oplossing vandaan te komen. Daarom kiezen wij de juridische weg.” 
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Uit frustratie met het uitblijven van onderzoek werd er in 1996 een andere juridische weg 

geprobeerd. Op basis van artikel 4 van het Wetboek van Strafvordering werden er twee 

formele verzoekschriften ingediend bij de Procureur Generaal. Volgens dit artikel kunnen 

belanghebbenden bij het Hof van Justitie beklag doen over het niet vervolgen of niet 

voortzetten van de vervolging van een strafbaar feit. Toen er geen reactie kwam op de 

verzoekschriften is er een formeel verzoekschrift  gericht aan de President van het Hof 

van Justitie. Die reageerde wel, maar hij verwees terug naar de Procureur Generaal. Na 

enige tijd van het kastje naar de muur gestuurd te zijn geweest, stokten de reacties weer 

helemaal (MacKay 2006:14).  

 

Nu bleek dat het onmogelijk was om in Suriname gerechtigheid te verkrijgen, werd een 

andere strategie toegepast. Nu de nationale rechtspraak onvoldoende toepasbaar bleek, 

gingen de Moiwanaslachtoffers het via internationale rechtspraak proberen. In 1997 

dienen zij een klacht in bij de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie. Een periode 

van informatievergaring volgde, waarin de Surinaamse Staat regelmatig 

vertragingtactieken toepaste. De commissie toetst of de nationale mogelijkheden om de 

zaak behandeld te krijgen voldoende uitgeput zijn en of de zaak binnen de jurisdictie van 

het Hof valt. Uiteindelijk besluit de commissie in 2002 dat dat het geval is en dat de zaak 

doorverwezen kan worden naar het Hof. 

 

In de tussentijd werd de organisatie van het netwerk van Moiwanaslachtoffers 

professioneler ingericht. In de gebieden waar veel Moiwanaslachtoffers zijn gaan wonen 

werden vertegenwoordigers aangewezen die verantwoordelijk werden voor 

informatievoorziening van en naar de slachtoffers en nabestaanden en de Association 

Moiwana. André Misiedjan werd vertegenwoordiger van de slachtoffers in Paramaribo, 

Adam Petrus voor de slachtoffers in Marowijne en André Ajintoena voor de slachtoffers 

in Frans Guyana. Het werd nog belangrijker dat de verhalen correct opgetekend werden 

en dat lijsten van nabestaanden en slachtoffers klopten om dit als bewijs bij de 

Commissie en het Hof aan te kunnen dienen. Er is veel overleg tussen de verschillende 

vertegenwoordigers en er zijn ook vergaderingen om slachtoffers op de hoogte te houden. 

Een groot probleem waar men tegenaan loopt, is dat slechts een deel van de slachtoffers 
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en nabestaanden nauwe contacten heeft met de Association en de vertegenwoordigers. 

Een ander deel is uit het oog verloren of heeft zich nooit actief bemoeit met de pogingen 

om gerechtigheid te krijgen. Het internationaal recht bepaalt echter dat een zelfde zaak 

niet opnieuw voor de rechtbank kan verschijnen. Bij de behandeling van deze zaak, 

moeten dus alle slachtoffers en nabestaanden zich voegen om in aanmerking te komen 

voor eventuele vergoedingen. Er wordt van alles aan gedaan om mensen te bewegen zich 

te melden. Zo worden er in radiouitzendingen in Frans Guyana via het bij Marrons 

populatie radio KDZ, oproepen gedaan om je als slachtoffer of nabestaande aan te 

melden. Ook in vergaderingen wordt hier constant op gewezen, maar die worden al enige 

tijd slechts bezocht door een vaste kern van 20 tot 30 mensen die er altijd in geloofd 

hebben.  Daarnaast worden er posters opgehangen en worden mensen van deur tot deur 

gestuurd in gebieden waarvan men weet dat er veel Moiwanaslachtoffers wonen.  Door 

deze inspanningen lukt het om een groot aantal slachtoffers en nabestaanden aan te 

melden bij het Hof. Op het moment dat duidelijk wordt dat de kans daadwerkelijk groot 

is dat het Hof schadevergoeding gaat toekennen aan de slachtoffers, melden zich nog 

meer mensen. Een aantal van hen komt alsnog op de lijst als door het Hof besloten wordt 

dat die nog eenmaal aangepast mag worden.  

 

Tijdens de behandeling van de zaak wordt gebruik gemaakt van het netwerk van 

internationale wetenschappers dat door de Marrons is opgebouwd. Drs. Thomas Polimé 

wordt bijvoorbeeld opgevoerd als getuige-deskundige. Als antropoloog gaat hij vooral in  

op de betekenis van de aanslag op de Moiwanagemeenschap in zijn geheel. Hij schetst in 

zijn verklaring –waarschijnlijk bewust- een beeld van een zeer traditionele 

Marrongemeenschap. In zijn verklaring gaat hij in op de religieuze en culturele 

verplichtingen die men niet heeft kunnen nakomen, over rouwrituelen die niet uitgevoerd 

konden worden, over de woede van wraakgeesten (kunu) die dit oplevert, over 

reputatieverlies binnen de Ndjukamaatschappij die een constante bron van pijn en 

schande is omdat er nog geen gerechtigheid heeft plaastgevonden (MacKay 2006:73-80). 

Ik heb dhr. Polimé niet kunnen interviewen om na te gaan of hij bewust de 

Moiwanagemeenschap zo traditioneel neergezet heeft om het Hof van argumenten te 

voorzien om de Staat Suriname in deze zaak te veroordelen tot niet alleen individuele 
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vergoedingen, maar ook collectieve. Feit is wel dat die veroordeling er –mede dankzij 

zijn verklaring- gekomen is. Het beeld echter dat dhr. Misiedjan, dhr. Ajintoena en dhr. 

Petrus mij schetsten van het Moiwana voor de aanslag is er één van een minder 

traditionele gemeenschap dan die Polimé geschetst heeft45. Zij schetsten een beeld van 

een “los” dorp van verschillende lo’s in tegenstelling tot een zeer hechte gemeenschap. 

De rol van religieuze en culturele handelingen was belangrijk, maar niet van het 

levensbelang dat Polimé eraan hecht. Geen van de heren kon zich vinden in de bron van 

schande door reputatieverlies in de Ndjukagemeenschap. Niet door eventueel 

reputatieverlies, maar door het negeren en bagataliseren van de Surinaamse staat en de 

Surinaamse maatschappij hebben zij het uitblijven van gerechtigheid wel als een bron van 

minderwaardigheid gevoeld. Ajintoena: “Tot 2005 hadden wij gevoelens van 

hulpeloosheid, machteloosheid en minderwaardigheid omdat niemand naar ons wilde 

luisteren. Nu pas hebben wij het idee dat de Surinaamse overheid ons serieus neemt en 

als mensen behandeld.” Ook door mijn gesprekken met Moiwanaslachtoffers kreeg ik 

sterk het gevoel dat het hen voornamelijk ging om erkenning van het leed dat zij geleden 

hebben. Als ik vroeg om de belangrijkste wensen in volgorde van belangrijkheid te 

zetten, stond dat bij velen bovenaan. Dat was voor hen belangrijker dan terugkeer naar 

hun dorp, berging van de lichamen, een schadevergoeding of vervolging van de daders. 

Vaak werd overigens aangegeven dat de gewenste erkenning zou moeten bestaan uit 

toekenning van alle andere wensen. Het heeft er in ieder geval de schijn van dat door 

middel van de verklaring van Polimé ook de strategie van de versterking van de identeit  

gebruikt is. Merry (2001: 42) constateert dat het vaker voorkomt dat claims van inheemse 

groepen onderbouwd worden met een statische opvatting van cultuur, waarin een cultuur 

vaak geromantiseerd wordt beschreven. Als mogelijke verklaring hiervoor geeft ze aan 

dat dit concept van cultuur waarschijnlijk beter aanslaat bij de rechterlijke macht bij wie 

de zaak in behandeling is.  

 

Uitspraak Inter Amerikaans Hof voor Mensenrechten 

                                                
45 Interviews respectievelijk op  4 november, 5 oktober en 10 oktober 2007. 
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In 2005 komt het Hof tot een uitspraak en wordt de Surinaamse Staat veroordeeld voor de 

gebeurtenissen in Moiwana in 1986. In de uitspraak bepaalt het Hof unaniem dat 

(MacKay 2006:212-213): 

 

1. de Staat de opgelegde maatregelen zal uitvoeren met betrekking tot de verplichting om 

de feiten van de zaak te onderzoeken, en de verantwoordelijke partijen te identificeren, te 

vervolgen en te bestraffen; 

 

2. de Staat, zo snel mogelijk, de resten zal bergen van de Moiwanabewoners die zijn 

gedood tijdens de gebeurtenissen van 29 november 1986 en deze zal overhandigen aan de 

overlevende dorpsbewoners; 

 

3. de Staat die wettelijke, bestuurlijke of andere maatregelen zal nemen die nodig zijn om 

de eigendomsrechten te waarborgen van de leden van de Moiwanagemeenschap met 

betrekking tot de traditionele grondgebieden van waar zij zijn verdreven, en hen zal 

verzekeren dat het gebruik en genot van deze grondgebieden. Tot deze maatregelen 

behoren het in leven roepen van een effectief mechanisme voor de afbakening, de 

demarcatie en de uitgifte van een titel op genoemde traditionele grondgebieden; 

 

4. de Staat de veiligheid zal garanderen van die dorpsbewoners die besluiten terug te 

keren naar het dorp Moiwana; 

 

5. de Staat een gemeenschapsontwikkelingsfonds in het leven zal roepen 

 

6. de Staat een openbare ceremonie zal houden, waarbij Suriname zijn internationale 

aansprakelijkheid erkenten een verontschuldiging doet uitgaan 

 

7. de Staat een gedenkteken zal bouwen op een gepaste openbare locatie 

 

8. de Staat een schadevergoeding zal betalen die is opgelegd in paragraaf 187 van dit 

vonnis aan de Moiwanabewoners voor matriële schade  
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9. de Staat een schadevergoeding zal betalen die is opgelegd in paragraaf 197 van dit 

vonnis aan de Moiwanabewoners voor immatriële schade  

 

10. de Staat een schadevergoeding zal betalen die is opgelegd in paragraaf 223 van dit 

vonnis voor kosten 

 

11. het Hof toezicht zal houden op de naleving van dit vonnis en de zaak zal sluiten zodra 

de Staat alle bepalingen volledig heeft geïmplementeerd. 

 

Gemeenschappelijke verklaring van de Moiwanaslachtoffers: 

 

“Wat gebeurd is, mag nooit meer gebeuren in Suriname. Er zijn te veel onschuldige 

slachtoffers gevallen; mensen die het absoluut niet verdienden om op zo’n gruwelijk wijze 

te worden vermoord. De overheid hoort de mensen in hun eigen land te beschermen 

evenals soldaten en politie. Vooral zwangere vrouwen, kinderen en ouderen hebben 

hierop recht. In Moiwana is die bescherming juist omgedraaid in vijandschap. De 

soldaten hadden horen op te komen voor hun eigen volk in plaats van hun wapens er 

tegen te richten. 

 

Wij als nabestaanden bidden dat dit nooit meer gebeurd in Suriname, dan wel op enige 

andere plek in de wereld, gebeurt. Onschuldige mensen verdienen het niet om te worden 

vermoord, of het nu in een oorlogssituatie is of niet. Wij als nabestaanden en slachtoffers 

van Moiwana zullen onze schouders zetten onder de wederopbouw van Moiwana. Dit zal 

op dezelfde plek geschieden als waar Moiwana was in 1986. Zoals het vonnis gezegd 

heeft zullen wij de plek innemen die ons schikt, dit zal de plek zijn waar onze 

familieleden, kennissen en vrienden zijn vermoord. Wij zullen deze plek nooit meer 

verlaten of opgeven.”  
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Strijd gestreden? 

Hoewel de uitspraak van het Hof de Moiwanaslachtoffers volledig in het gelijk stelde, is 

de strijd nog altijd niet gestreden. Pas als het vonnis volledig is uitgevoerd zal de zaak 

juridisch en gevoelsmatig voor de betrokkenen afgesloten kunnen worden. Hoewel de 

regering en alle politieke partijen aangeven het vonnis te respecteren, verloopt de 

uitvoering ervan traag.  Suriname doet direct een verzoek tot interpretatie, dat gezien kan 

worden als een hoger beroep. Dat wordt in 2006 echter afgewezen en de Staat Suriname 

kan nu niet anders meer dan het vonnis uitvoeren. Daartoe heeft zij twee organen   

ingesteld: de commissie Monsel die verantwoordelijk is voor de intergrale uitvoering van 

het vonnis en de stichting Fondsontwikkeling Moiwana, die 1.2 mln dollar in beheer 

heeft, waarmee de staat invulling geeft aan de vijfde bepaling van het vonnis. In de 

stichting Fondsontwikkeling zitten vertegenwoordigers van de regering en van de 

Moiwanagemeenschap en staat onder leiding van Patricia Meulenhof. Gezamenlijk 

bepalen zij op welke wijze de gelden besteed moeten worden die bedoeld zijn voor de 

wederopbouw van Moiwana. 

 

Helaas wilde de commissie Monsel mij geen informatie verstrekken zodat ik bij het 

beoordelen in hoeverre het vonnis al uitgevoerd is geen officiële gegevens kan gebruiken, 

maar moet afgaan op gesprekken met andere betrokkenen, eigen waarneming en 

berichten in de media.  

 

Op 21 november 2007 behandelt het Hof de voortgang van de Moiwanazaak en moet zij 

constateren dat hoewel de Surinaamse Staat stappen heeft ondernomen om het vonnis ten 

uitvoer te brengen, dat dat op veel punten nog niet gebeurd is of niet inzichtelijk te maken 

is46. Ook vertegenwoordigers van de Moiwanaslachtoffers, mevrouw Meulenhof van de 

stichting Fondsontwikkeling en de media maken melding van problemen en vertragingen.  

 

                                                
46 Order of the Inter-American Court of Human Rights of November 21, 2007 Case of the MoiwanaVillage 
v. Suriname Monitoring Compliance with Judgment 
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Een kort overzicht van de problemen die spelen bij uitvoering van het vonnis: 

 De voormalig minister van Justitie, Siegfried Gilds, heeft  laten doorschemeren 

dat er voorlopig geen begin zal worden gemaakt met een onderzoek naar de 

Moiwanamoorden omdat het Surinaamse rechtsysteem niet in staat zou zijn twee 

grote zaken tegelijkertijd aan te pakken (MacKay 2006:30). Momenteel loopt in 

Suriname het decembermoordenproces; 

 Met betrekking tot de collectieve grondenrechten zullen er wijzigingen in de 

Surinaamse wetgeving doorgevoerd moeten worden. Hoewel er overleg is tussen 

regering en binnenlandbewoners en er van beide kanten commissies ingesteld zijn 

om een voorstel voor te bereiden, zal het nog minimaal enige jaren duren voordat 

een dergelijke wijziging is doorgevoerd; 

 Er spelen problemen bij de stichting Fondsontwikkeling Moiwana47. Het 

belangrijkste probleem is dat de 1.2 mln dollar onvoldoende is om zowel huizen 

als gemeenschappelijke gebouwen terug te bouwen. Voor dat bedrag kunnen 

ongeveer 65 huizen teruggebouwd worden, waardoor niet iedereen die er recht op 

heeft ook daadwerkelijk een huis gaat krijgen. Daarnaast is pas een derde van het 

bedrag door de Surinaamse overheid gestort en dreigt de bouw door geldgebrek 

stil komen te liggen. Tot slot zijn er interpretatieverschillen over hoe het vonnis 

uit te leggen met betrekking tot overheadkosten.  

 De schadevergoedingen zijn voor het grootste deel uitbetaald, maar wel tegen 

ongunstige wisselkoersen voor de ontvangers. Daarnaast blijven zich mensen 

melden die claimen ook nabestaande of slachtoffer te zijn. Voor deze mensen kan 

niets meer gedaan worden; zij vallen buiten de boot.  

 

Wel zijn inmiddels officiële excuses aangeboden door de President van Suriname en 

onlangs is het Moiwanamonument aan de gemeenschap aangeboden. Ook de 

wederopbouw vordert, zij het langzaam. De eerste tien woningen waren ten tijde van 

mijn veldwerk in aanbouw.  

 

                                                
47 Interview op 17 september 2007 met  Patricia Meulenhof, voorzitter van de stichting Fondsontwikkeling 
Moiwana 
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Effecten van de gekozen strategiën 

Om uiting te geven aan de collectieve claim van de slachtoffers van Moiwana en uit 

praktische overwegingen is al in een vroeg stadium besloten dat een klein groepje zich 

bezig zou houden met de organisatie van de strijd voor de rechten van de inwoners van 

Moiwana. Grote groepen Moiwana-inwoners waren echter te bang om zich aan te sluiten 

bij deze groep en hebben dus nooit toestemming gegeven om zich te laten 

vertegenwoordigen. Op het moment dat de zaak behandeld werd door het 

Interamerikaans Hof was het van belang dat iedere rechthebbende zich bij de zaak zou 

voegen, omdat het Hof niet meermaals dezelfde zaak mag behandelen. Er zijn een aantal 

Moiwanaslachtoffers die niet bereikt zijn of die zich niet of te laat gemeld hebben en die 

nu helemaal geen compensatie in welke zin dan ook krijgen. Ook hen is onrecht 

aangedaan, maar zij zullen het moeten doen met de algemene genoegdoening:  het 

monument en de excuses van de president. Zij zullen hun dorp weer zien opbouwen in de 

wetenschap dat er voor hen geen plek gebouwd wordt. Natuurlijk levert dit fricties op 

binnen de Moiwanagemeenschap. Maar omdat de grote meerderheid zich wel in de zaak 

gevoegd heeft en tevreden is met de uitkomst, worden de enkelen die buiten de boot 

vallen genegeerd.   

 

Omdat het groepje dat zich intensief heeft beziggehouden met de Moiwanazaak erg klein 

is, hebben de personen die daartoe behoren veel aanzien ontwikkeld binnen de 

gemeenschap. Ook hebben zij een aanzienlijke informatievoorsprong ten opzichte van de 

anderen en kunnen zij invloed uitoefenen op de uitvoering van het vonnis. Onderdeel van 

het vonnis was dat Moiwana een nieuw dorpsbestuur zou moeten krijgen. Niet 

toevalligerwijs is dat bestuur onder leiding komen te staan van Adam Petrus, 

vertegenwoordiger van de Moiwanaslachtoffers te Moengo48. Ook Misiedjan en 

Ajintoena nemen plaats in het nieuwe bestuur. Vanwege het aanzien dat de heren 

genieten binnen de Moiwanagemeenschap, zal er geen kritiek zijn op deze benoemingen. 

Wel betekent het dat het oude dorpsbestuur definitief niet in dezelfde rol terug zal komen.  

 

                                                
48 De Ware Tijd 03 april 2008: Dorpsbestuur Moiwana geïnstalleerd 



 95 

Een ander effect waar Andre Ajintoena mij over vertelde had betrekking op de 

internationale betrekkingen die de Moiwana-inwoners in de loop der jaren ontwikkeld 

hebben. Toen ik hem voor de tweede of derde keer sprak, nodigde hij me uit voor een 

Moiwanafeest. Ik had al afspraken staan en kon eigenlijk echt niet gaan. Ik vroeg hem 

wat ik zou missen. Als antwoord gaf hij dat dat niet zo heel veel was, het was een feestje 

om de internationale organisaties te paaien die met raad en daad (en financiële middelen) 

klaar staan. Ik had niet verwacht dat de Moiwanasslachtoffers zo professioneel zouden 

werken door een feestje te organiseren voor internationale bobo’s. Ajintoena liet later 

echter zien dat hij precies weet hoe hij westerse organisaties moet paaien. Toen het 

nieuwe dorpsbestuur ter sprake kwam, vertelde hij dat ze er een vrouw in zouden zetten. 

Hij gaf aan dat internationale organisaties dat graag zien. Ik vroeg hem of vrouwen geen 

kans gehad hadden als hij geen rekening gehouden had met internationale organisaties. 

Dat was geenszins het geval. Vrouwen konden zonder problemen in het dorpsbestuur als 

ze voldoende gekwalificeerd waren. Die afweging deed er nu alleen niet toe, omdat er 

sowieso een vrouw in moest.  

 

De hier genoemde effecten zijn een gevolg van de keuze voor een bepaalde strategie. 

Niet iedereen zal deze effecten als positief aanmerken, maar zal wellicht geneigd zijn te 

zeggen dat het positieve algemene resultaat een paar kleine minpuntjes wel uitbalanceert. 

Die keuze hebben de Moiwana-inwoners echter nooit gehad en ook het traditioneel 

bestuur heeft geen zeggenschap gehad in de keuzes die gemaakt zijn. Daarmee kan je je 

afvragen in hoeverre het algemeen belang gediend is in het gehele proces als dat 

algemeen belang niet vastgesteld wordt door de organen die daarvoor bedoeld zijn.  

 

Een nieuw begin – het verhaal van James Romeo 

James Romeo49 is de eerste vluchteling die in Moiwana terugkeert. Dat deed hij al toen 

het proces nog liep. Angst om terug te keren had hij niet, “omdat de tijden verandert 

zijn”. Hij heeft zelf de aanslag niet meegemaakt omdat hij voor zaken in Paramaribo was. 

Als nabestaande heeft hij wel recht op een schadevergoeding. Zijn vader zou dat ook 

gehad hebben, ware het niet dat hij zich niet op tijd aangemeld heeft. Daar was hij aardig 

                                                
49 Interview op 18 november 2007 met James Romeo 
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boos over, maar dat heeft hij inmiddels kunnen laten rusten. Het belangrijkste voor zowel 

zoon als vader is dat de Moiwanazaak eindelijk afgesloten kan worden. James ziet direct 

mogelijkheden. Vlak buiten het oude Moiwana, aan de kreek, heeft hij een stuk grond in 

bezit gekregen waar hij een recreatiepark wil bouwen. Hij denkt dat de wederopbouw van 

Moiwana extra klanten zal genereren en denkt ook menig toerist binnen te kunnen halen 

die na een leerzame tour over de geschiedenis van Moiwana in zijn park kunnen 

uitrusten.  

 

Samen met zijn vader heeft James geofferd op de heilige plaatsen in het bos om geen 

tegenslagen te verwerken te krijgen. Voor James is de toekomst positief, hoewel naar zijn 

mening de uitvoering van het vonnis wel wat sneller zou mogen gaan... 
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Conclusie 

In deze scriptie heb ik laten zien dat de Marrons zich in een achtergestelde positie 

bevinden die vergelijkbaar is met de positie van de inheemse indianengroepen. Op grond 

daarvan, en op grond van de rechten die zij verworven hebben bij het ondertekenen van 

de vredesverdragen, claimen zij dezelfde rechten als de inheemse indianengroepen op het 

gebied van zelfbeschikking, grondenrechten en algemene ontwikkeling van het 

binnenland. Het Interamerikaans Hof voor Mensenrechten is in twee verschillende zaken 

al meegegaan in de stelling dat Marrons recht hebben op dezelfde groepsrechten als 

inheemse groepen.  

 

Marrons zijn steeds beter in staat hun problemen aan te kaarten en claims neer te leggen. 

Er is een trend zichtbaar in de Marrongemeenschap dat die steeds zelfbewuster wordt, 

zich sterker organiseert, beter onderling samenwerkt en beter in staat is politieke druk te 

zetten. Via organisaties, politiek en internationale verbanden lukt het Marrons steeds 

beter om hun claims op groepsrechten kracht bij te zetten. Veel minder succes hebben 

Marrons bij het gebruik van media om de publieke opinie te beïnvloeden. Betere toegang 

tot deze media en een betere kennis over media zou dit kunnen veranderen.  

 

Hoewel er een positieve trend zichtbaar is, zijn sommige ontwikkelingen nog wel broos. 

Het is nog te vroeg om te zeggen of de recente groei aan moderne Marronorganisaties zal 

doorzetten. Ook is nu nog onduidelijk hoe de verhoudingen tussen moderne 

Marronorganisaties en traditionele organisaties zich gaat ontwikkelen. In de politiek is de 

kans groot dat het regeringspluche in 2010 voor de oppositiebankjes ingeruild moet 

worden, wat de politieke invloed sterk zal doen verminderen.  

 

In het hoofdstuk ‘Dat ding Moiwana’ heb ik laten zien dat een succesvolle strijd om 

rechten ook minder positieve effecten kan hebben. De vraag is hoe de effecten gewogen 

moeten worden. Om te voorkomen dat enkelingen beter worden van een collectieve 

strijd, zouden doelen en strategiën zoveel mogelijk bepaald moeten worden binnen de 

democratische processen die de Marrongemeenschap kent.  
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