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“Wij, Inheemse volken, zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. 

Wij hebben gestreden tegen kolonisatoren. 

Wij hebben genocide, slavernij, discriminatie en onderdrukking overleefd. 

Wij hebben een historische, spirituele en culturele binding met onze gronden. 

Voor ons leven zijn we afhankelijk van onze gronden. 

Zonder grond houden onze volken op te bestaan. 

Zonder wettelijke erkenning hebben we geen bestaanszekerheid. 

De grond wordt letterlijk onder onze voeten weggegeven. 

Wij hebben onze rechten op onze gronden nooit opgegeven of verkocht. 

Wij hebben deze rechten en hoeven niet erom te vragen. 

Ze moeten wel nog wettelijk erkend worden. 

Deze rechten zijn internationaal al erkend. 

De wetgeving in Suriname loopt achter en beleidsmakers zijn zich niet bewust van de 

internationale ontwikkelingen. 

Alle andere landen in de Amerika’s hebben rechten van Inheemse volken allang erkend, 

alleen Suriname nog niet. 

De bedreigingen van onze gronden en van ons bestaan nemen snel toe!” 

Verklaring (gedeeltelijk) namens Inheemsen & Tribale Volken in Suriname  

door kapitein Carlo Lewis te Colakreek tijdens de Grondenrechtenconferentie,  

oktober 2011 
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Voorwoord 

 

“De Indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van ons land (...)”. Met deze zin uit een 

geschiedenisboek begon mijn eerste kennismaking met de geschiedenis van mijn land op 

de openbare lagere school te Jarikaba in het district Saramacca. Het liedje: “Land van 

stoere Indianen, (…) tezamen met mijn eerste geschiedenisles deed er toen in mijn 

hoofdje een lampje branden met als besef: “Er bestaat een heel speciale band tussen de 

Indianen en ons land, Suriname.” Door de jaren heen zou het steeds duidelijker worden 

dat er inderdaad een heel speciale band bestaat tussen de Indianen en Suriname. Immers 

alleen zij zijn de oorspronkelijke bewoners van ons land. Ondanks dit gegeven is het 

jammer genoeg opeenvolgende regeringen tot nu toe niet gelukt de grondenrechten van 

de Indianen wettelijk te erkennen. Samen met de Marrons zijn ze reeds eeuwenlang bezig 

om te strijden voor de grond, die ze reeds mensenheugenis op hun eigen traditionele 

wijze bewonen, bewerken en zelfs aanbidden. Het onderwerp van deze afstudeerthesis, 

grondenrechten, is zeer actueel. De beëindiging of liever gezegd de mislukking van de 

grondenrechtenconferentie in het district Para, te Colakreek in oktober 2011 is dan ook de 

directe aanleiding voor het kiezen van dit onderwerp. In aanmerking nemende dat er tot 

op dit moment nog geen oplossing is gevonden voor dit eeuwenlang durend probleem, 

heb ik mij met veel interesse verdiept in deze problematiek.  

Ik wil mijn hartgrondige dank uitbrengen aan mijn begeleider, mevrouw mr. Margo 

Waterval LLM en medebegeleider, mevrouw mr. Jornell Vinkwolk, voor niet alleen het 

op deskundige en voortreffelijke wijze overdragen van vakkennis, maar ook voor hun 

volledige medewerking aan de tot standkoming van deze thesis. Evenveel dank ben ik 

verschuldigd aan mevrouw Carol Wagimin, Hoofd Administratie Adek, zonder wiens 

ondersteuning het onmogelijk zou zijn geweest om in augustus 2016 af te studeren.  

Ik hoop dat u mijn thesis met plezier en belangstelling zult lezen. En ook uw bijdrage 

(hoe klein ook) zal leveren om tot een duurzame en rechtvaardige oplossing van de 

grondenrechtenproblematiek voor de Inheemsen en Marrons te geraken.  

 

Astrid Boedhoe, augustus 2016 
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Inleiding  

 

 

“De Inheemsen zijn de eerste bewoners van dit land, maar zij zijn het meest 

achtergesteld.  

De granman heeft 12 stammen onder zich en zij moeten nog steeds vechten om aan de 

meest basale voorzieningen te komen, zelfs kleding. 

Ik weet onder welke erbarmelijke omstandigheden deze mensen leven.  

Ik hoop dat ik Suriname heb wakker geschud.  

We willen met deze hoge onderscheiding wijzen dat wij meer verantwoordelijkheden 

hebben dan Paramaribo en de districten.  

We hebben veel werk te doen, in het bijzonder voor de Inheemsen.”1 

Desiré Delano Bouterse, 17 november 2015 

 

Woorden van de op dat moment emotionele President van de Republiek Suriname, tevens 

zijnde één van de oorspronkelijke bewoners2 van ons land. De President wil met de 

decoratie een lans breken voor de Inheemse gemeenschap in het binnenland, die ondanks 

het feit dat zij de eerste of oorspronkelijke bewoners zijn van het land, het meest 

achtergesteld zijn. Het kostte hem veel moeite om zijn emoties te bedwingen tijdens zijn 

pleidooi voor meer ontwikkeling van de Inheemse gemeenschap.3 

 

Uit archeologische opgravingen is op te maken dat er zich 12.000 jaar geleden 

paleolithische jagers in het huidige Suriname moeten hebben opgehouden. Hun existentie 

blijft beperkt tot rotstekeningen langs de grensrivieren Corantijn en Marowijne. 

                                                 
1 Een gedeelte uit de toespraak van de President van de Republiek Suriname, Desiré Delano Bouterse, ter 
gelegenheid van de decoratie van het grootopperhoofd van de Trio-Indianen, de heer Asongo Alalaparu, 
met de hoogste onderscheiding van Suriname, met name het Grootlint in de Ereorde van de Gele Ster op 
dinsdag 17 november 2015 in het achtertuin van het presidentieel paleis in het kader van de herdenking van 
veertig jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. 
2 Hij noemt zichzelf met heel veel trots: “De kleine Indiaanse jongen van Cassiwinica.” Dat deed hij onder 
andere na zijn inauguratie tot President van de Republiek Suriname op 18 augustus 2010 en ook nog bij tal 
van andere officiële gelegenheden. Cassiwinica is een Indiaans dorp in het district Sipaliwini. 
3 B-Cham Chandralall, “Emotionele Bouterse breekt lans voor Inheemsen”, krante-artikel, Times of 
Suriname, 18 november 2015. 



 

Daarnaast vermeldt de geschiedschrijving weinig over de prehistorische geschiedenis van 

Suriname. De westerse geschiedschrijving van Suriname begint pas in de vijftiende eeuw. 

Ook is weinig bekend over de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de Surinen, een 

Indiaanse volksstam van wie zeer waarschijnlijk de naam Suriname afkomstig is.4 

 

Eeuwenlang hebben kolonisatie en discriminatie ertoe geleid dat Inheemse volken op 

grote schaal zijn vermoord, gestorven aan voor hen vreemde ziekten, als slaaf gebruikt, 

verjaagd en van hun land beroofd. Tot op de dag van vandaag worden Inheemse volken 

die deze periode hebben overleefd gediscrimineerd en achtergesteld. Het verlies van land 

en uitsluiting hebben ervoor gezorgd dat Inheemse volken, hoewel zij 5% uitmaken van 

de wereldbevolking, tot 15% van de armsten ter wereld behoren (IFAD5). Naar schatting 

werd Latijns-Amerika voor de komst van Columbus in 1492 bewoond door zo’n 70 

miljoen mensen. In 1650 waren er van de oorspronkelijke bewoners nog zo’n 4 miljoen 

over (Verenigde Naties).6 

 

Sinds de kolonisatie langer dan 500 jaar geleden voeren Inheemse volken strijd voor het 

behoud van hun land en cultuur. De situatie van Inheemse volken kan wereldwijd echter 

erg uiteenlopen. Waar de Saami in Noorwegen een verdrag hebben weten te sluiten over 

hun rechten, worden de Pygmeeën in Kameroen nog steeds ernstig gediscrimineerd en 

totaal uitgesloten van deelname aan de samenleving.7 

 

De grondenrechten van de Inheemsen en de Marrons in Suriname staan al decennia lang 

ter discussie. Deze rechten hebben betrekking op onder andere hun gronden, woon- en 

leefgebieden alsook de natuurlijke hulpbronnen in deze gebieden. 

 

                                                 
4 http://suriname.lingers.eu/EersteBewoners.php, geraadpleegd op 25 juli 2016. 
5 IFAD staat voor International Fund for Agricultural Development oftewel het Internationaal Fonds voor 
Landbouwontwikkeling. Dit fonds is opgericht in 1977 als reactie op de slechte economische toestand in de 
Sahel (een landstreek in Afrika) met als primaire doel arme boeren te ondersteunen in hun economische 
ontwikkeling. 
6 Agaath Schut, Leo van der Vlist & Wim Verhallen (VN Verklaring over de rechten van Inheemse 
volken), 2009, p. 08. 
7 Idem, p. 01. 



 

De bijeenkomst die de regering Bouterse/ Ameerali heeft gehouden in het district Para te 

Colakreek in oktober 2011 geeft aan dat zo een complexe aangelegenheid niet van de ene 

op de andere dag wordt opgelost. Tijdens deze conferentie bleken er veel misverstanden 

te bestaan over de oorsprong van het grondenrechtenvraagstuk en wat grondenrechten 

inhouden.8 

 

Probleemstelling  

In deze thesis zal aan de hand van literatuurstudie onderzoek gedaan worden naar de 

mogelijke obstakels in het grondenrechtenvraagstuk, die ondanks verschillende 

oplossingsmodellen en tal van initiatieven van de betrokkenen tot de dag van heden niet 

hebben geleid tot een daadwerkelijke oplossing. 

Op grond van het bovenstaande is de volgende probleemstelling geformuleerd geworden: 

 

 Welke zijn de obstakels die een oplossing van het grondenrechtenvraagstuk in 

Suriname in de weg staan? 

 

Ter ondersteuning en beantwoording van de probleemstelling tevens hoofdvraag worden 

de volgende deelvragen gesteld: 

- Wie zijn Inheemsen en Marrons? 

- Wat is de betekenis van grond voor Inheemsen en Marrons? 

- Wat is de betekenis en het doel van grondenrechten? 

- Wie mogen zich op grondenrechten beroepen? 

- Wat is de ontwikkeling met betrekking tot grondenrechten? 

 

Doelstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het onderzoek in deze thesis is na te gaan welke de obstakels zijn, die 

tot nu toe hebben voorkomen dat er een oplossing is gebracht in het 

grondenrechtenvraagstuk. Hiervoor zullen de verschillende oplossingsmodellen die door 

de jaren heen zijn ontwikkeld bestudeerd worden. Ook de initiatieven die door de partijen 

                                                 
8 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.05 – 09. 



 

zijn genomen zullen aan een analyse onderworpen worden. Aan de hand hiervan zullen er 

aanbevelingen worden gedaan. Het ligt in de bedoeling dat deze zullen dienen om ervoor 

zorg te dragen dat het eeuwenlang durend onrecht dat de Inheemsen en Marrons wordt 

aangedaan, uiteindelijk wordt opgeheven. Dat het recht ook voor deze groep landgenoten 

uiteindelijk mag zegevieren in de democratische rechtsstaat Suriname. 

 

Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke relevantie van deze thesis ligt in de analyse die gemaakt zal 

worden aan de hand van het bestuderen van de vele mislukte initiatieven die gedurende 

de afgelopen jaren en ook recentelijk genomen zijn door partijen. Dat zijn enerzijds de 

Inheemsen en de Marrons en anderzijds opeenvolgende regeringen van Suriname. Ook 

zal nagegaan worden wat precies ertoe heeft geleidt dat de vele oplossingsmodellen die 

gedurende de jaren heen door verschillende deskundigen zijn aangedragen niet tot het 

gewenste resultaat hebben geleid. Het in kaart brengen van de initiatieven en de 

aangedragen oplossingsmodellen zal de obstakels aan het licht brengen. Aan de hand van 

de geconstateerde obstakels kunnen andere oplossingsstrategieën ontwikkeld worden. 

Daarnaast ligt de relevantie in de mogelijkheid om met mijn thesis in handen, verder 

wetenschappelijk onderzoek te doen. Dat mijn thesis aanwijzingen mag bieden ter 

juridische erkenning van de grondenrechten van de Inheemsen en Marrons in Suriname. 

 

Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is gelegen in, onder andere: de 

noodzaak om historisch onrecht recht te zetten; gehoor te geven aan de roep om 

rechtvaardigheid; garanties bieden voor gelijkwaardigheid en non-discriminatie van 

volken, bevolkingsgroepen en culturen; het wegwerken van de huidige rechtsonzekerheid 

van de Inheemsen en de Marrons; het garanderen van de kwaliteit van de Surinaamse 

rechtsstaat; het voorkomen van steeds terugkerende conflictsituaties en van bedreigingen 

van de nationale stabiliteit; alsook het wegwerken van de belemmeringen voor 

natievorming en nationale ontwikkeling. 9 

                                                 
9 Ooft Maximiliaan D., Een internationale vergelijking van de collectieve rechten van Inheemse volken, 
2014, p. 06. 



 

Ook voor het voortbestaan van Inheemsen en Marrons als zodanig, met een eigen cultuur, 

leefwijze en identiteit, is het van belang dat hun (collectieve) rechten wettelijk worden 

erkend, nageleefd en beschermd. De relevantie van de wettelijke erkenning van de 

rechten van de Inheemse en Marrons ligt voorts in de plicht tot nakoming van 

internationale verplichtingen van Suriname. Het wettelijk regelen van deze rechten dient 

tevens onderdeel te zijn van het grondwettelijk vastgelegd streven naar een rechtvaardige 

samenleving met eerbiediging en waarborging van de fundamentele rechten en vrijheden 

alsook respect voor internationale beginselen.10 

 

Methodologie 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van methoden en technieken van juridisch 

onderzoek, met name de beschrijving en analyse van rechtsdocumenten. Het gaat in deze 

om juridisch literatuur, waaronder verdragen, wetten, wetsproducten, jurisprudentie, 

doctrines, internationale- en nationale verklaringen, verslagen van wetenschappelijk 

onderzoek, handboeken, studieboeken, artikelen, scripties, beleidsdocumenten, 

regeringsverklaringen, ontwikkelingsplannen, presentaties en rapporten van 

onderzoekers, adviescommissies, speciale werkgroepen, verzamelbundels, publicaties 

van relevante organisaties, kranten- en andere mediaberichten en overige relevante 

(juridische) documenten. Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn vooral 

schriftelijke bronnen bestudeerd. Kortom het verzamelen, lezen, bestuderen en analyseren 

van juridische documenten die door anderen zijn geproduceerd.  

 

Opbouw  

De thesis is in 3 hoofdstukken onderverdeeld.  

Hoofdstuk 1 bevat onder andere de juridische betekenissen van begrippen, waaronder van 

Inheemsen, Marrons, grondenrechten, zelfbeschikkingsrecht en de waarde die de 

Inheemsen en de Marrons hechten aan de grond die ze reeds eeuwen bewonen en 

bewerken. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de internationale- en de nationale 

wet- en regelgeving alsook de jurisprudentie met betrekking tot de grondenrechten. 

                                                 
10 Ooft Maximiliaan D., Een internationale vergelijking van de collectieve rechten van Inheemse volken, 
2014, p. 06. 



 

In hoofdstuk 2 komen aan de orde tal van schendingen van de rechten op de grond van de 

Inheemsen en de Marrons door de staat Suriname.  De inspanningen die door de staat zijn  

gepleegd worden ook in behandeling genomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 

initiatieven die deze volken gedurende de afgelopen jaren hebben genomen om tot een 

oplossing te geraken. 

In hoofdstuk 3 zal onderzoek verricht worden naar de verschillende oplossingsmodellen 

die door de jaren heen zijn ontwikkeld. Nadat deze in kaart zijn gebracht en vervolgens 

onderworpen zijn aan een analyse zal de identificatie van de mogelijke obstakels 

plaatsvinden, die de implementatie van de oplossingsmodellen tot nu toe hebben 

voorkomen.  

 

Tenslotte wordt het geheel afgesloten met enkele conclusies en worden er aanbevelingen 

gedaan, in de hoop dat deze een bijzondere bijdrage mogen leveren tot opheffing van het 

eeuwenlang durend onrecht welke de Inheemsen en Marrons tot de dag van heden wordt 

aangedaan. 

  



 

1. Grondenrechten  

 

“Wij proberen de kennis dat het bos en deze planeet levend zijn te bewaren.  

Om het aan jullie die dit begrip hebben verloren, terug te kunnen geven.” 

Bepkororoti Paiakan, een Kayapo-leider uit Brazilië 

 

In de Surinaamse samenleving is er misverstand over wat onder grondenrechten moet 

worden verstaan.11 In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de juridische betekenissen zijn 

van de woorden, die inherent zijn aan het grondenrechtenvraagstuk. Hiervoor worden 

zowel de internationale en nationale wet- en regelgeving alsook de jurisprudentie 

geraadpleegd. 

 

1.1. Algemeen 

 

Volgens de resultaten van de achtste volkstelling, gehouden in 2012 in Suriname, wonen 

er ruim 20.344 Inheemsen in ons land. Het aantal Marrons telt 117.567. Het gaat hierbij 

om 21,7 % van de Surinaamse bevolking die bestaat uit ongeveer 541.638 inwoners. 

Hiermede zijn de Marrons dan ook de tweede grootste bevolkingsgroep in Suriname.12 

 

1.1.1 Inheemsen en Marrons  

 

In artikel 1 lid 1a van ILO13-Conventie No. 169 betreffende Inheemse en in stamverband 

levende volken in onafhankelijke landen (1989)14 staat: “In stamverband levende volken 

in onafhankelijke landen, wier sociale, culturele en economische omstandigheden hen 

onderscheiden van andere delen van de nationale gemeenschap en wier status geheel of 

                                                 
11 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.07 
12 Idem, p.07. 
13 ILO is de afkorting van de International Labour Organization. In het Nederlands de Internationale 
Arbeidsorganisatie. De ILO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties en werd in 1919 
opgericht met het idee dat duurzame vrede in de wereld niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid. 
14 ILO Convention 169 on the Rights of Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. 
Convention text, Rome: United Nations, 1989. 



 

gedeeltelijk wordt geregeld door eigen gewoonten of tradities of door bijzondere wetten 

of voorschriften”. In deze conventie worden de rechten, van Inheemsen en andere in 

stamverband levende volkeren op grond nadrukkelijk erkend, maar grondenrechten 

kunnen ook uit andere verdragsbepalingen afgeleid worden. Alhoewel Suriname geen 

partij is bij dit verdrag, dient er toch rekening gehouden te worden met de normen en 

regelingen bij de formulering van nationale wetgeving op dit gebied. Wat betreft de 

Verklaring van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Inheemsen, heeft Suriname 

wel voorgestemd. In het vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de 

Mens inzake Moiwana15 (Moiwana-vonnis) doet het Hof uitspraak over de 

Marronvolkeren. Bij de behandeling van artikel 21 van het Amerikaans Verdrag inzake 

de Rechten van de Mens16 noemde het Hof de N’Djuka-Marrons een in stamverband 

levend volk en overwoog daarbij dat haar oordeel met betrekking tot de Inheemsen en 

hun rechten op eigendom krachtens artikel 21 van bedoeld verdrag, ook van toepassing 

diende te zijn op de Marrons. De in stamverband levende volken in Suriname zijn dus de 

Inheemsen en de Marrons.17 

 

Inheemsen 

Inheemsen, betekent “van het land zelf”. Het zelfstandig naamwoord Inheemsen is geen 

correcte aanduiding voor de oorspronkelijke bewoners van Suriname, omdat deze term 

ook geldt voor onder andere de oorspronkelijke bewoners van Australië, de 

Aboriginals.18 Enkele voorbeelden van Inheemse volken zijn: de Maya in Guatemala, de 

Inuit in Canada en Groenland, de Saami in Noorwegen, de Pygmeeën in Kameroen en de 

Papoea’s in Nieuw-Guinea. Hoewel het volken betreft die met uitsterven worden 

bedreigd, zijn Inheemse volken niet altijd in de minderheid. In Bolivia en Guatemala is19 

                                                 
15 Vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens inzake Moiwana tegen de staat 
Suriname, 15 juni 2005. 
16 American Convention on Human Rights, O.A.S.Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, entered into 
force July 18, 1978, reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American 
System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992). 
17 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.13. 
18 Woei Leandra, “Het historisch recht van Surinaamse Inheemsen op grond. De strijd van de Inheemsen 
tegen onrecht.”, 2014, p. 68 
19 UNDP (United Nations Development Programme), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde 
Naties is de grootste ontwikkelingshulporganisatie ter wereld. 



 

meer dan de helft van de bevolking Inheems. Desondanks worden ook deze grote groepen 

vaak gediscrimineerd en uitgesloten door een andere dominante groep.20 De veel 

gebruikte definitie van Inheemse volken van Martinez Cobo21, de speciale rapporteur van 

de VN inzake Discriminatie tegen Inheemse volkeren, is kort gezegd: ”de 

afstammelingen van de eerste bewoners van een gebied, die nu onderworpen zijn aan een 

andere, dominante cultuur”.22 Inheemse volken zijn de afstammelingen van de 

oorspronkelijke bewoners. Zij hebben een andere sociale, politieke en culturele identiteit 

en taal die afwijkt van die van de dominante groep in het land waar zij wonen. Daarnaast 

hebben zij een speciale band met het land en de natuurlijke hulpbronnen, die 

fundamenteel zijn voor hun culturele identiteit en dus voor hun voortbestaan als volk. Ze 

zijn over het algemeen niet-geïndustrialiseerd, maar gericht op zelfvoorziening.23 

 

Inheemsen van Suriname 

Volgens schattingen van het Amazon Conservation Team (ACT) 2007 & Commissie 

Landrechten Inheemsen beneden-Marowijne (CLIM24) 2006 leefden er in Suriname in 

het jaar 2007 nog slechts 8.000 Indianen afkomstig van 4 Indianenstammen. 

Overgebleven waren de: Arowakken (3500 personen), Caraïben (2500), Trio’s (1000) en 

Wayana’s (500).25  

 

Marrons  

In het vonnis van de Mayagna (Sumo)26 Inheemse gemeenschap van Awas Tingni tegen 

de Republiek Nicaragua (Mayagna-vonnis) werd aangenomen dat wanneer het Inheemse 

volken betreft het traditioneel gebruik van gemeenschappelijke gronden als eigendom van 

                                                 
20 Agaath Schut, Leo van der Vlist & Wim Verhallen (VN Verklaring over de rechten van Inheemse 
volken), 2009, p. 06. 
21 Cobo, Jose Martinez. Study of the problem of discrimination against indigenous populations. 
E/CN.4/Sub.2/476, Geneva: United Nations, 1981. 
22 Agaath Schut, Leo van der Vlist & Wim Verhallen (VN Verklaring over de rechten van Inheemse 
volken), 2009, p. 06. 
23 The No Nonsense Guide to Indigenous Peoples, Lote Hugs, 2003, New Internationalist TM, London, UK 
24 CLIM werd later omgezet in KLIM (Kalina & Lokono Inheemsen beneden-Marowijne.  
25 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.11. 
26 Vonnis inzake de Mayagna (Sumo) Inheemse Gemeenschap van Awas Tingni tegen de Republiek 
Nicaragua, 31 augustus 2001; paragrafen 148, 151, 153; vertaling Fergus MacKay en Ellen-Rose Kambel 
(2004). 



 

die gronden erkend moet worden. In het Moiwana-vonnis werd aangenomen dat de 

Marrons, trots ze niet aan de definitie van Inheemsen voldoen, net zoals de Inheemsen 

gelijke rechten op grond hebben. In de zaak van de Saamaka Lö’s27 tegen de staat 

Suriname (Saamaka-vonnis) heeft het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de 

Mens op 28 november 2007 geoordeeld dat Suriname de rechten van de Saamaka heeft 

geschonden. Ten eerste heeft het Hof voor haar oordeel in de Saamaka-zaak in 

overweging genomen dat de Saamaka behoort tot de Tribale volken en dezelfde 

internationaal erkende rechten hebben als Inheemsen en Tribale volkeren. Dit betekent 

dat het Hof er rekening mee heeft gehouden dat de Saamaka, evenals de Inheemsen, 

geheel eigen sociale, culturele en economische kenmerken hebben. Hieronder valt een 

bijzonder relatie met hun voorouderlijke grondgebieden. De Indianen zijn zowel een 

Inheems (oorspronkelijk) volk als een Tribaal volk (in stamverband levend). De Marrons 

zijn alleen een Tribaal volk.28 

 

Uit schattingen van het Amazon Conservation Team (ACT) 2007 & CLIM 2006 blijkt dat 

er in het jaar 2007 in Suriname 6 Marronstammen leefden, met name de: Saramaccaners 

(25.000 personen), Aukaners (20.000), Paramaccaners (4.000), Matuariërs (3000), Boni’s 

(1500) en Kwinti’s (500). In totaal 54.000 Marrons.29  

 

1.1.2 Betekenis grond voor Inheemsen en Marrons 

 

Grond vormt de basis voor hun bestaan. Grond wordt door de Inheemsen en de Marrons 

beschouwd als een geschenk van hun Schepper, dat geen persoonlijk bezit is, niet 

verhandeld mag worden en gebruikt moet worden volgens oude tradities. Grond is dus 

geen levenloos land voor hen, maar een bron van leven. Ze wonen er niet slechts op, 

maar leven er ook op. Er zijn geen gemeenschappen in Suriname die zoveel grond30 

                                                 
27 Vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens inzake de Saramaka Lo’s tegen de 
staat Suriname, 28 november 2007. 
28 Emanuels Salomon, “Aanpak van de grondenrechten van Inheemsen en  
Marrons in Suriname. Een intermediaire aanpak of derde weg.”, 2014, p. 125-126. 
29 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.11. 
30 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.07. 



 

hebben moeten inleveren als de Inheemsen en de Marrons ten behoeve van het algemeen 

belang. Terecht wordt hierbij dan ook de vraag gesteld waarom wij als land en volk wel 

bereid zijn planten en dieren te beschermen met de instelling van 

natuurbeschermingsgebieden, maar niet de mensen die ook bedreigd worden.31 Tribale 

volken zijn niet alleen afhankelijk van het land om hen te voorzien in de middelen van 

bestaan, maar hun hele spirituele, culturele en sociale identiteit is ermee verbonden.32 

 

1.1.3 Betekenis en doel grondenrechten 

 

Om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van wat grondenrechten zijn en 

waarom erkenning van deze rechten wenselijk is, zou men eerst het begrip 

mensenrechten onder de loep moeten nemen. De rechten van de mens of mensenrechten 

zijn een verzameling van internationaal vastgestelde normen, standaarden en regels ten 

aanzien van het gedrag van staten zowel tegenover hun eigen burgers als tegenover 

anderen.33 Grondenrechten zijn internationale vastgestelde normen aangaande het gedrag 

van staten tegenover hun eigen burgers die tot Inheemse en Tribale volken gerekend 

kunnen worden betreffende gronden die zij van oudsher bewonen en bewerken. Het doel 

van grondenrechten is niet het bevoorrechten van Inheemse en Tribale volken, maar het 

beschermen van deze volken tegen de bedreigingen waaraan ze blootstaan.34 

 

1.1.4 Zelfbeschikkingsrecht der Inheemsen en Tribale volken 

 

Volgens het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (BUPO)35 en het 

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ECOSOC)36 

van de Verenigde Naties, die door Suriname zijn geratificeerd op 28 december 1976, 

                                                 
31 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.07. 
32 Agaath Schut, Leo van der Vlist & Wim Verhallen (VN Verklaring over de rechten van Inheemse 
volken), 2009, p. 10 
33 Baehr, Peter R., “De rechten van de mens: Universaliteit in de praktijk’, Amsterdam-Boom, 1998, p. 17. 
34 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.07. 
35 Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (BUPO) van de Verenigde Naties, 1966. 
36 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culurele Rechten (ECOSOC) van de VN, 1966. 



 

bezitten alle volken het zelfbeschikkingsrecht. Dit houdt in principe in dat de Inheemse 

volken en Marrons het recht hebben op autonomie en zelfbestuur aangaande interne 

aangelegenheden. Met het zelfbeschikkingsrecht van de Inheemsen en Marrons wordt dus 

de interne zelfbeschikking bedoeld. De interne zelfbeschikking houdt in dat een volk 

binnen de grenzen van een staat het recht heeft om vrijelijk te bestaan en zichzelf op een 

eigen manier te ontwikkelen.37 Erkenning van en respect voor het zelfbeschikkingsrecht 

is het mechanisme dat Inheemse en andere Tribale volken in staat stelt alle overige 

mensenrechten te beleven en hun culturele integriteit en levensbehoud in stand te 

houden38. Inheemsen en andere Tribale volken bewonen en gebruiken al sinds 

mensenheugenis land- en zeegebieden, ver van stedelijke gebieden, waar grote groepen 

mensen op een andere dan hun gebruikelijke manier wonen en leven. Zij beschouwen 

zich dan ook met recht als eigenaar van de grond en de hulpbronnen die zij bewonen en 

gebruiken, terwijl de staat over dezelfde grond en hulpbronnen beschikt alsof deze volken 

er niet waren39.  

 

1.2 Internationale wet– en regelgeving  

 

1.2.1 ILO-Conventie No. 169, 198940 

 

In artikel 14 lid 1 van de ILO-Conventie No. 169 betreffende Inheemse en in 

stamverband levende volken in onafhankelijke landen (1989) staat het volgende met 

betrekking tot de grondenrechten: “De eigendoms- en bezitsrechten van de betrokken 

volken ter zake van het land dat zij van oudsher bewonen, dienen te worden erkend. 

Bovendien moeten in de daarvoor in aanmerking komende gevallen maatregelen worden 

getroffen om het recht van de betrokken volken op het gebruik van land dat niet alleen41 

                                                 
37 Woei Leandra, “Het historisch recht van Surinaamse Inheemsen op grond. De strijd van de Inheemsen 
tegen onrecht.”, 2014, p. 81. 
38 Kambel, Ellen-Rose en Fergus MacKay, “De rechten van Inheemse volken en Marrons in Suriname”, 
Leiden, KITLV, 2003, p. 153. 
39 Idem, p. 157. 
40 ILO Convention 169 on the Rights of Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. 
Convention text, Rome: United Nations, 1989. 
41 MacKay, Fergus & Ellen-Rose Kambel (Ed), “De Internationale Rechten van Inheemse Volken en 
Marrons in Suriname; een compilatie van basisdocumenten”; SIM special No. 28, 2004, p.  65. 



 

door hen wordt bewoond, maar waartoe zij van oudsher toegang hebben om in hun 

levensonderhoud te voorzien en hun traditionele activiteiten uit te oefenen, te 

waarborgen. In het bijzonder dient in dit verband aandacht te worden geschonken aan de 

situatie van nomaden en rondtrekkende boeren”.42 

 

1.2.2 Het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (BUPO), 

196643 

 

Het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (BUPO) van 1966 werd 

op 28 december 1976 door Suriname geratificeerd. In artikel 27 van dit verdrag is het 

volgende vastgelegd: “In Staten waar zich etnische, godsdienstige of linguïstische 

minderheden bevinden, mag aan personen die tot die minderheden behoren niet het recht 

worden ontzegd, in gemeenschap met de andere leden van hun groep, hun eigen cultuur 

te beleven, hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk toe te passen, of zich van 

hun eigen taal te bedienen”.44  

 

1.2.3 Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten 

(ECOSOC), 196645 

 

Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten 

(ECOSOC) van 1966 werd op 28 december 1976 door Suriname geratificeerd. Artikel 11 

van dit verdrag luidt als volgt: “De staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht 

van een ieder op een behoorlijke levenstandaard voor zichzelf en zijn gezin, daarbij 

inbegrepen toereikende voeding kleding en huisvesting, en op steeds betere 

levensomstandigheden. (…). In paragraaf 13 van de Algemene Aanbevelingen No. 1246 

staat: “(...) met name kwetsbaar (bij de fysieke toegang tot voldoende voedsel) zijn vele 

                                                 
42 Idem , p.  65. 
43 Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (BUPO) van de Verenigde Naties, 1966. 
44 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.14. 
45 Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ECOSOC) van de 
Verenigde Naties van 1966. 
46 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.15. 



 

Inheemse bevolkingsgroepen wier toegang tot  hun ouderlijke gronden bedreigd wordt”. 

De toegang van Inheemsen en Marronbevolkingsgroepen tot hun ouderlijke gronden kan 

op verschillende manieren bedreigd worden. Een concreet Surinaams voorbeeld is dat 

van de Saamaka-Marrons. In 1997 begon Tacoba N.V., een lokaal geregistreerde 

onderneming van China International Marine Containers Limited, met 

houtkapactiviteiten in het Saramaccaans gebied. De schade die de houtkapbedrijven 

binnen het gebied van de Saramaccaners veroorzaakten was enorm. Kostgronden en 

andere traditionele hulpbronnen werden vernietigd en kreken werden vervuild maar ook 

de wildstand nam af vanwege jachtactiviteiten van de twee bedrijven en verstoringen die 

hun bedrijfsactiviteiten teweegbrachten. Dit is een duidelijk voorbeeld van de in 

stamverband levende volkeren wiens toegang tot hun voorouderlijke gronden werd 

bedreigd en hun fysieke toegang tot voedsel belemmerd.47 

 

1.2.4 Het Internationaal verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van 

Rassendiscriminatie (CERD), 196548 

 

Op 15 maart 1984 heeft Suriname het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van 

alle vormen van Rassendiscriminatie (CERD) geratificeerd. Van belang is artikel 5 van 

dit verdrag. Paragraaf 1 van de Algemene Aanbeveling no. 23 inzake Inheemse volken 

(1997) van het VN Comité inzake de Uitbanning van Rassendiscriminatie geeft aan dat 

de discriminatie van Inheemse volken binnen het bereik van dit verdrag vallen en dat in 

het bijzonder verdragsstaten alle passende maatregelen moeten nemen om zulke 

discriminatie te bestrijden en uit te bannen. In paragraaf 4 en 5 van de Algemene 

Aanbevelingen no. 23 worden in het bijzonder verdragsstaten opgeroepen om de rechten 

van Inheemse volken op de eigendom en de ontwikkeling van het gezag over en het 

gebruik van hun gemeenschappelijke gronden, territoria en hulpbronnen 

(grondenrechten) te erkennen en te beschermen, en om, in gevallen waarbij de gronden49 

                                                 
47 Idem, p.16. 
48 Het Internationaal verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (CERD) van 
de Verenigde Naties, 1965. 
49 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.16. 
 



 

en territoria die traditioneel in hun bezit waren of welke zij anderszins bewoonden en 

gebruiken en die hen ontnomen zijn zonder hun vrije en weloverwogen instemming, 

stappen te nemen om deze gronden en territoria terug te geven. Slechts wanneer dit 

feitelijk niet mogelijk is, dient het recht op teruggave te worden vervangen door het recht 

op een rechtvaardige, eerlijke en onverwijlde compensatie. Een dergelijke compensatie 

dient zoveel mogelijk in de vorm van grond plaats te vinden.50 

 

1.2.5 Het Inter-Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens, 196951 

 

Artikel 21 van het Inter-Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens, (1969) is 

enorm van belang. Bij dit verdrag zijn er geen Algemene Aanbevelingen ter verdere 

toelichting, omdat deze overbodig worden geacht. De jurisdictie van dit verdrag omvat de 

zaken die betrekking hebben op de interpretatie en de toepassing van de bepalingen. 

Staten kunnen aan de hand van de jurisprudentie van het Hof afleiden hoe bepaalde 

verdragsbepalingen geïnterpreteerd zouden moeten worden. Ook zijn staten vrij om het 

Hof te benaderen om een of meerdere verdragsartikelen nader te verklaren.52  

 

1.2.6 Verenigde Naties Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken, 200753  

 

De rechten van Inheemse volken zijn na een lang en moeizaam proces vastgelegd in, 

onder andere, de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken die mede door 

Suriname werd goedgekeurd in de 61ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

(AVVN) in september 2007.54 De Inheemse volken hebben een lange weg moeten 

afleggen om hun rechten internationaal erkend te krijgen. Reeds in 1923 reisde de 

Haudenosaunee leider Deskaheh naar Geneve om daar de toenmalige Volkenbond toe te 

                                                 
50 Idem, p. 16. 
51 American Convention on Human Rights, O.A.S.Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, entered into 
force July 18, 1978, reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American 
System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992). 
52 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.17. 
53 UN - GA. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. General Assembly 
Resolution 61/295, General Assembly, United Nations, New York, USA: United Nations, 2007. 
54 Maximiliaan D. Ooft , Een internationale vergelijking van de collectieve rechten van Inheemse volken, 
Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname 2014, p. 07. 



 

spreken. Hij wilde daar het recht van zijn volk verdedigen om onder hun eigen wetten te 

leven, op hun eigen land en vanuit hun eigen geloofsopvattingen. Hij kreeg toen echter 

geen kans om de internationale gemeenschap toe te spreken. Pas in september 1977 

gingen de deuren van de Verenigde Naties open voor vertegenwoordigers van Inheemse 

volken via de internationale NGO Conferentie over Discriminatie tegen de Inheemse 

bevolking in de Amerika’s. De Verklaring is na 22 jaar onderhandelen aangenomen. De 

Secretaris-Generaal verwelkomde de aanname van de Verklaring over de Rechten van 

Inheemse Volken als een overwinning voor Inheemse volken wereldwijd.55 

 

1.2.7 Mayagna-vonnis, 200156 

 

In het vonnis inzake de Mayagna (Sumo) Inheemse Gemeenschap van Awas Tingni tegen 

Republiek Nicaragua werd de staat Nicaragua verantwoordelijk gesteld voor het 

schenden van het recht op eigendom, opgenomen in artikel 21 van het Verdrag inzake de 

Rechten van de Mens, door een concessie aan het bedrijf SOLCARSA uit te geven voor 

werkzaamheden in verband met de constructie van wegen en houtwinning op de Awas 

Tingni-gronden, zonder toestemming van de Awas Tingni Gemeenschap. Dit vonnis is 

van groot belang omdat het in een bindend oordeel bevestigt dat het gemeenschappelijke 

eigendom van Inheemse volken een geheel eigen vorm van eigendom is. Het is de eerste 

keer dat een internationaal-rechterlijk orgaan hierover uitspraak heeft gedaan en bevestigt 

dat de territoriale rechten van Inheemse volken voortvloeien uit hun traditionele gebruik 

en hun vormen van grondbezit, en niet gebaseerd (moeten) zijn op officiële giften, 

erkenning of registraties door de staat. Deze en de overige beginselen welke zijn 

uitgevaardigd door het Hof, zijn van toepassing op alle vergelijkbare zaken in de 

Amerika’s.57 

 

                                                 
55 Agaath Schut, Leo van der Vlist & Wim Verhallen (VN Verklaring over de rechten van Inheemse 
volken), 2009, p. 05. 
56 Vonnis inzake de Mayagna (Sumo) Inheemse Gemeenschap van Awas Tingni tegen de Republiek 
Nicaragua, 31 augustus 2001; paragrafen 148, 151, 153; vertaling Fergus MacKay en Ellen-Rose Kambel 
(2004). 
57 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.17 – 18. 



 

1.2.8 Moiwana-vonnis, 200558 

 

Het Hof benadrukte in het Moiwana-vonnis, alvorens een uitspraak te doen over de 

N’Dyuka-Marrons, dat Inheemse gemeenschappen middels unieke en blijvende banden, 

aan hun voorouderlijke grondgebied gehecht zijn. Het Hof ging verder door te stellen dat 

de relatie van een Inheemse gemeenschap erkend moest worden en moest worden 

begrepen als fundamenteel basis van haar cultuur, spiritueel leven, integriteit en 

economische overleving. Als gevolg van deze overwegingen kwam het Hof tot de 

conclusie dat: “in het geval van Inheemse gemeenschappen die hun voorouderlijke 

gronden occuperen conform traditionele gebruiken, maar die niet over een formele 

zakelijke titel met betrekking tot de grond beschikken, het enkel bezit van de grond zou 

moeten volstaan om een officiële erkenning te verkrijgen van hun communale 

gronden”.59 

 

1.2.9 Saamaka-vonnis, 200760  

 

In het vonnis van de Saamaka Lo’s tegen de staat Suriname benadrukte het Hof  

dat ook de Saamaka-Marrons in een speciale relatie tot de grond leven. Met deze 

vaststellingen van het hof kan dus worden aangenomen dat ook de Marrons hun cultuur 

beleven middels een manier van leven die nauw verbonden is met hun grondgebied en het 

gebruik van de hulpbronnen daarvan. De overige in Suriname voorkomende 

Marronvolken hebben dezelfde relatie met de grond als de N’Dyuka- en Saamaka-

Marrons. Alle in Suriname voorkomende Marrongroepen hebben soortgelijke 

samenlevingen met een identieke ontstaansgeschiedenis en die bewonen allemaal 

gemeenschappelijke dorpen in het binnenland van Suriname.61  

 

                                                 
58 Vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens inzake Moiwana tegen de staat 
Suriname, 15 juni 2005. 
59 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.18. 
60 Vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens inzake de Saramaka Lo’s  tegen de 
staat Suriname, 28 november 2007. 
61 Jagdew Eric & Gezius Helmut (red.), “Grondenrechten in Suriname. Het vraagstuk nader bekeken”, 
2014, p.15. 



 

1.2.10 Kaliña & Lokono-vonnis, 201562 

 

Het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens heeft de staat Suriname 

verantwoordelijk bevonden voor het schenden van de rechten van de Kali’na (Caraïben) 

en Lokono (Arowakken) Inheemse volken en heeft de Staat veroordeeld tot onder andere 

de wettelijke erkenning en bescherming van de collectieve rechten op hun traditioneel 

grondgebied oftewel grondenrechten. De uitspraak van het Hof gaat verdere dan alleen de 

Kali’na en Lokono Inheemsen van het Beneden-Marowijne gebied. Gelet op het feit dat 

de staat Suriname herhaaldelijk schuldig is bevonden aan mensenrechtenschendingen 

tegen Inheemse en Tribale volken en tot nu toe geen maatregelen heeft getroffen om 

verdere herhaling te voorkomen, heeft het Hof de staat ook veroordeeld tot onder andere 

de wettelijke erkenning van de collectieve rechtspersoonlijkheid van alle Inheemse en 

Tribale volken in Suriname. Daarnaast is de staat veroordeeld tot: wettelijke erkenning 

van collectieve eigendomsrechten; instelling van een effectief mechanisme voor de 

afbakening en het uitgeven van collectieve titels aan de Inheemsen en Tribale volken; 

maatregelen voor een effectieve collectieve toegang tot rechtsspraak en voldoende 

toegang tot informatie om dit recht te kunnen uitoefenen; effectieve 

participatieprocessen; voorafgaande sociale- en milieueffectenanalyses voor projecten die 

van invloed kunnen zijn op hun grondgebieden; laten meedelen in de voordelen die 

activiteiten binnen hun grondgebieden worden uitgevoerd alsook uitvoeren van 

permanente programma’s of cursussen met modules over mensenrechten van Inheemse 

en Tribale volken, in het bijzonder het respecteren, beschermen en garanderen van 

collectieve eigendomsrechten. Dit ten einde het structureel tekortkoming in de wetgeving 

en praktijk van Suriname, dat van invloed is op alle Inheemsen en Tribale volken, te 

verhelpen.63 

 

 

 

                                                 
62 Vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens inzake de Kali’na en Lokono 
Inheemsen tegen de staat Suriname, 25 november 2015. 
63 Samenvatting in het Nederlands door de VIDS van het vonnis van  het Inter-Amerikaans Hof voor 
Mensenrechten in de zaak van de Kali’na en Lokono volken tegen de Staat Suriname, 12 februari 2016. 



 

1.3 Nationale wet- en regelgeving  

 

1.3.1 Overzicht van wetten en bepalingen, 1629- 2000 

 

Overzicht van Inheemse- en Marronrechten in de Surinaamse wetgeving64 

 Wet/ Bepaling  Van toepassing op 

01 Orde van Regieringe soo in Policie als Justitie in de 

Plaetsen verovert en de te veroveren in West-Indiën, 

1629 (artikel 17 jo18) 

Nederlandse koloniën in West-

Indië 

02 Capitulatieverdrag Crijnssen/ Byam, 1667 (art. 3) Surynam; grondgebied tussen 

Marowijne en Saramaka 

03 Grondbrieven uitgegeven tussen 1667 - 1820 Allodiale eigendom, erfpacht en 

permissiebrieven houtkap 

04 Vredesverdragen met Inheemse volken (Karaïben, 

Arowakken en Warrau’s), 1680-1685 

Koloniaal bestuur en Inheemse 

volken 

05 Vredesverdragen met Marrons (Aukaners, 

Saramakaners, Matawai en Boni), 1760-1860 

Koloniaal bestuur en Marrons 

06 Model-Grondbrief bij Koninklijk Besluit van 1820 Allodiale- en erfpachttitels 

07 Grondbrieven uitgegeven na 1860 Allodiale eigendom buiten 

“gecultiveerde gebied” en 

permissiebrieven houtkap 

08 Regeringsreglement, 1865 (art. 152) Suriname  

09 Surinaams Burgerlijk Wetboek, 1969 (art. 576) Suriname  

10 Resolutie van 30 juli 1877  Erfpacht voor  goudwinning 

11 Goud Verordening, 1882 (art. 35) Concessies: onderzoek naar en 

ontginnen van delfstoffen 

12 Balata Verordening, 1914(art. 24 lid 1) Concessie voor balata 

(natuurrubber) 

13 Herziening van Goud Verordening naar “Delfstoffen 

Verordening”, 1932 (art. 35) 

Goudconcessies  

14 Agrarische Verordening, 1937 (art. 1 lid 2) Erfpacht en volledige eigendom 

                                                 
64 Kambel, Ellen-Rose en Fergus MacKay, “De rechten van Inheemse volken en Marrons in Suriname.”,  
2003, p. 183 -187. 



 

15 Hout Verordening, 1947 (art.5 lid 1) Onderzoek en exploitatie van hout 

16 Natuurbeschermingswet, 1954 (art. 1) Natuurreservaten  

17 Jachtbesluit, 1954 (art. 3 lid 2) Jagers  

18 Domein Decreet 1981 (08 aug. 1981 tot vaststelling 

nieuwe regelen omtrent de rechtstoestand van 

onbeheerde en kennelijk verlaten gronden, SB 1981, no. 

125 (art. 1 lid 1) 

Onbeheerde en kennelijk verlaten 

gronden 

19 L-Decreet Beginselen Grondbeleid, 1982 (art. 1 lid 1 jo 

4 lid 2) 

Grondhuur, erfpacht en allodiale 

eigendom 

20 Natuurbeschermingsbesluit, 1986 (art. 4) Natuurreservaten ingesteld in 1986 

21 Decreet Mijnbouw, 1986 (art. 2 lid 2 jo 46 sub a jo 25 

lid 1 sub b) 

Concessies voor opsporing en 

ontginning van delfstoffen 

22 De Grondwet van de Republiek Suriname, 1987 (art. 8 

jo 41) 

Suriname  

 

23 Wet Regionale Organen, 1989  

24 Wet Bosbeheer, 1992 (art. 1 sub f jo 14 lid 1 sub a) Bosbeheer, bosexploitatie en 

primaire houtverwerking 

25 Natuurbeschermingsresolutie, 1998 (art. 2) Centraal Suriname Natuurreservaat 

26 Het Lelydorpaccoord, 1992 (art. 10)  

27 Het Buskondre Protocol, 2000  

 

 

1.3.2 Historische verdragen Inheemsen en Marrons 

 

Zoals gebruikelijk was tijdens het koloniale tijdperk sloten de Europeanen vanaf hun 

komst in Suriname eerst verdragen met Inheemse volken en daarna met de  Marrons. Een 

sterke aanwijzing dat de Engelsen en de Nederlanders Inheemse soevereiniteit erkenden 

was het simpele feit dat zij verdragen met Inheemsen sloten. Alleen al uit het feit dat er 

verdragen werden gesloten tussen Europeanen en Inheemse volken blijkt dat Inheemse 



 

volken zowel de facto als de jure beschouwd werden als soevereine entiteiten met alle 

bevoegdheden die aan die status verbonden waren.65 

 

In Suriname zijn de verdragen die met Inheemse volken zijn gesloten, niet bewaard 

gebleven. De Marrons verwijzen echter tot op heden naar de vredesakkoorden of 

verdragen die gesloten zijn tussen hun voorouders en het Nederlands koloniaal bestuur 

als bewijs voor hun recht op zelfbestuur. De verdragen werden bekrachtigd door de 

Nederlandse koloniale wetgevende macht en de minister van koloniën. Om er zeker van 

te zijn dat het verdrag zou worden nageleefd, zworen partijen een bloedeed en werden 

zogenaamde gijzelaars uitgewisseld. Hieruit blijkt ondubbelzinnig dat de verdragen ook 

voor de Marrons bindend waren. Door een bloedeed te zweren verbonden zowel zij als de 

Nederlanders zich voor altijd aan de inhoud van de traktaten. Of de verdragen al dan niet 

internationaal van aard zijn, het zijn in ieder geval nationale contractuele verbintenissen 

waar de Marrons zich op kunnen beroepen ter ondersteuning van hun rechten op, onder 

meer, grond en het autonome gezag daarover. Vermeldenswaard is dat de “vrije indianen 

die met ons in vrindschap sijn” ook werden opgenomen in het Verdrag met de Aukaners 

uit 1760 (art. 4: “sijn in deese accoort begrepen”) en deze kunnen zich in principe dan 

ook beroepen op dit verdrag als bron van hun rechten.66 

 

In de Aloeboetoezaak67 van 1993 besteedde het Inter-Amerikaans Hof inzake 

Mensenrechten enige aandacht aan het verdrag uit 1762 met de Saramakaners. Het Hof 

besloot niet te onderzoeken of het verdrag een internationaal verdrag was. Het stelde 

slechts vast dat “als het een internationaal verdrag was, zou het vandaag ongeldig zijn68 

omdat het in strijd zou zijn met de regels van ius cogens superveniens”, aangezien het 

verdrag betrekking heeft op de aankoop en terugkeer van slaven, en om die reden “niet 

kan worden aangehaald in een internationaal Hof van mensenrechten”. Ius cogens zijn 

regels van dwingend recht die van zo doorslaggevend bepaling zijn dat elke 
                                                 
65 Kambel, Ellen-Rose en Fergus MacKay, “De rechten van Inheemse volken en Marrons in Suriname.”,  
2003, p. 29-31. 
66 Idem, p. 32 – 49. 
67 Vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens inzake Aloeboetoe et al tegen de 
staat Suriname, 10 september 1993. 
68 Kambel, Ellen-Rose en Fergus MacKay, “De rechten van Inheemse volken en Marrons in Suriname”, , 
2003, p. 46 - 47. 



 

verdragsbepaling of regel van internationaal gewoonterecht die hiermee in strijd is, van 

rechtswege nietig is.69 Het verbod op slavenhandel is ongetwijfeld een dwingende norm 

en het verdrag van 1762 is dan ook nietig, ten minste wat betreft de bepalingen ten 

aanzien van slavernij. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het hele verdrag 

nietig is. De verdragen bevatten zowel rechten als plichten en zijn dus juridische 

overeenkomsten tussen de Nederlandse staat en de verschillende Marronpartijen, waarvan 

de inhoud beheerst wordt door het publiekrecht. Met andere woorden, de verdragen zijn 

(nationale) publiekrechtelijke overeenkomsten.70 

 

De kolonisten mochten hun eigen percelen uitkiezen, voorzover zij bestaande aanspraken 

niet overlapten en de Indianen niet lastigvielen. Er was dus aan het begin van de 

koloniale tijd vastgelegd dat er terdege rekening gehouden moest worden met de in 

Suriname levende Inheemsen.71 De Engelsen beschouwden de Inheemsen als wettige 

bezitters van het land en konden door een verbond met hen te sluiten als partners, land 

van hen kopen. Hieruit blijkt dat de Europeanen wel degelijk ervan uitgingen dat het land 

van de Inheemsen was en dat zij het niet zonder meer in bezit konden nemen.72  

 

De Surinaamse grond behoorde niet toe aan de koloniale overheid. De Inheemsen hadden 

hun grondgebied niet afgestaan aan de Spanjaarden. De Engelsen kregen alleen 

toestemming om het kustgebied in cultuur te brengen en de Nederlanders hebben bij de 

Vrede met de Engelsen niet meer rechten verkregen dan de beperkte rechten die de 

Engelsen hadden.73  

1.3.3 Uitsluitingsclausule of Garantieformule, 1882 - 2002  

 

                                                 
69 Weens Verdragenverdrag, 1969, artikel 03. 
70 Kambel, Ellen-Rose en Fergus MacKay, “De rechten van Inheemse volken en Marrons in Suriname”, , 
2003, p. 46 - 47. 
71 Schalkwijk, J. Maarten W., “The Colonial State in the Caribbean. Structural Analysis and Changing 
Elite Networks in Suriname, 1650-1920.”, 2010, p. 90 e.v. 
72 Linde van der, Jan Marinus, “Surinaamse suikerheren en hun kerk. Plantagekolonie en handelskerk ten 
tijde van Johannes Basseliers, predikant en planter in Suriname 1667-1689.”, 1966, p. 56. 
73 Kambel, Ellen-Rose en Fergus MacKay, “De rechten van Inheemse volken en Marrons in Suriname”,  
2003, p.0 1-30 en 77-78. 



 

De uitsluitingsclausule of garantieformule is vastgelegd in de vroegere wetgeving, zoals 

de Goud Verordening van 1882, de Balata Verordening van 1944 en de Hout 

Verordening van 1947. Deze regeling vloeide voort uit de vredesverdragen, onder andere 

artikel 2 van het verdrag van 1760 met de Aukaners en artikel 3 van het verdrag van 1762 

met de Saramaccaners. Daarin staat vermeld dat de Marrons gebruik mogen maken van 

de grond om er te wonen en economische activiteiten te ontplooien. De garantieformule 

wordt als volgt aangegeven “dat bij de beschikking over domeingrond de rechten van 

bosnegers en indianen op hun dorpen en nederzettingen en kostgronden worden 

geëerbiedigd”.  

Hiermede erkende de koloniale overheid de rechten van binnenlandbewoners op de grond 

in hun woon- en leefgebieden. In de huidige wetgeving is dit beginsel ook opgenomen: 

onder meer in artikel 18 en 41 lid 1 van de Wet Bosbeheer van 1992, artikel 4 van het 

Decreet Beginselen Grondbeleid van 1982 en artikel 25 lid 1 onder b van het Decreet 

Mijnbouw. Dit laatste artikel stelt dat bij exploratie men opgaven moet doen van de 

nabijheid van dorpen en in stamverband wonende personen. Deze garantieformule kan 

echter opzij worden gezet als er sprake is van algemeen belang, zoals bij de Brokopondo-

overeenkomst. In het jachtbesluit van 1954 (GB 1954 no. 25, zoals laatstelijk gewijzigd 

bij SB 2002, no 116) heeft de overheid in artikel 3 lid 2 opgenomen dat dit besluit niet 

geldt voor binnenlandbewoners. Dit is van belang om de eiwitvoorziening van 

binnenlandbewoners te garanderen. Als bijvoorbeeld bij wetgeving bepaalde dieren 

worden beschermd, kan dat inbreuk maken op de traditie van de binnenlandbewoners die 

onder andere van de jacht leven. De overheid heeft hiermede rekening gehouden.74  

  

                                                 
74 Betterson Stanley, “De relatie tussen de (koloniale) overheid en het  
traditioneel gezag. In historisch perspectief.”, 2014, p. 60- 64. 



 

2. Schendingen en inspanningen staat Suriname  

 

 

“Wij zijn verbonden met het land. Alleen het land geeft ons een gevoel, geeft ons leven, 

het leven zelf. Zonder land lopen wij maar wat rond, zijn wij als mensen de weg kwijt.” 

Oren Lyons, Onondaga Faithkeeper 

 

Door de jaren heen heeft de staat Suriname meerdere malen de grondenrechten van de 

Inheemsen en Marrons geschonden, maar heeft ook enkele inspanningen gepleegd om 

deze problematiek op te lossen.  

 

2.1 Schendingen staat Suriname  

 

2.1.1 Bisri, 1945 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest de Inheemse woongemeenschap Bisri plaats 

maken voor het algemeen belang. Het dorp Bisri, dat achter de huidige luchthaven van 

Zanderij lag, moest ontruimd worden na de komst van de Amerikaanse militairen. Met de 

komst van de luchthaven op Zanderij is een breuk ontstaan in het territoir van deze 

Inheemse bevolking, die ze generaties lang bewoonden. Hun manier van leven was 

verbonden met de savanne aldaar en opeens moesten zij vertrekken uit hun vertrouwde 

omgeving zonder dat zij een ander gebied kregen waar zij tenminste op dezelfde manier – 

als hoe zij gewend waren – konden leven. 75 Door aanleg van het vliegveld moesten de 

inwoners van het dorp Bisri verhuizen naar andere plaatsen zonder dat zij een 

schadevergoeding of andere huisvesting kregen. Het aan te leggen vliegveld diende het 

algemeen belang76.  

 

 

                                                 
75 Woei Leandra, “Het historisch recht van Surinaamse Inheemsen op grond. De strijd van de Inheemsen 
tegen onrecht.”, 2014, p. 71-72. 
76 Kagie Rudie, “Een gewezen wingewest. Suriname voor en na de staatsgreep”., 1980, p. 92. 



 

2.1.2 Galibi, 1968 

 

Vervolgens werd in 1968 de Inheemse gemeenschap opgeschrikt met het bericht dat het 

Inheemse dorp Galibi, gelegen in het oosten van het land, was verheven tot 

natuurreservaat.77 Galibi was bekend om haar stranden voor krapé-schildpadden en die 

moesten worden beschermd. Dit betekende dat de daar levende Inheemsen beperkt 

werden in hun manier van leven, aangezien in een natuurreservaat jacht en houtkap 

verboden zijn. Ondanks de ernstige inbreuk konden de daar levende Inheemsen niets 

doen, daar zij ondanks hun historische rechten geen enkele wettelijke rechten konden 

doen gelden op de gronden van de staat en kon de staat er – strikt juridisch gesproken – 

naar eigen goeddunken mee handelen. Dat de Inheemsen de eerste bewoners waren en 

onderdanen van de staat die in feite – zoals elke andere Surinaamse burger - bescherming 

zouden moet genieten van hun eigen staat, leek niet afdoende.78  

 

2.1.3 West-Suriname: Apoera, Washabo en Section, 1974 

 

In 1974 raakten drie Inheemse dorpen te West-Suriname, Apoera, Washabo en Section, 

geconfronteerd met grondproblemen. Volgens het West-Suriname plan moest een nieuwe 

stad verrijzen op de plek waar het dorp Apoera stond. Het plan hield in exploitatie van de 

bauxietvoorraden en het opzetten van een aluminiumindustrie. Het ontwerpen van de 

stad, wat overigens buiten medeweten om en niet in het belang van de lokale bevolking 

geschiedde, vereiste dat kostgronden compleet werden weggebulldozerd.79  

 

2.1.4 Pierrekondre en Erowarte, 1975 

 

In 1975 konden eveneens Inheemsen in het Marowijnegebied geen enkel recht doen 

gelden op hun woon- en leefgebieden. De dorpen Pierrekondre en Erowarte werden 

verkaveld. Het verschijnsel “tweede woning” deed zijn intrede in Suriname, mede onder 
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79 Idem, 2014, p. 72-73. 



 

invloed van de Nederlandse ontwikkelingsdeskundigen van academisch niveau. De 

gegoede Surinamers in Paramaribo wilden meegaan met deze uit Nederland 

overwaaiende trend om een vakantieverblijf op te zetten buiten de stad. De grond van 

deze twee dorpen werd verkocht aan mensen uit de stad en de oorspronkelijke bewoners 

werd verzocht op te krassen80. George Pierre, bewoner van Pierrekondre zei hierover dat 

in Erowarte percelen, die door de bewoners als kostgrondjes werden gebruikt, waren 

uitgedeeld aan derden.81 

 

2.1.5 Wit Santi en Tempoca, 2007  

 

Aangezien de Inheemsen geen beschikking hebben over enige titel op de gronden die zij 

bewonen, staat de weg vrij voor mensen buiten de Inheemse gemeenschap om een stuk 

grond aan te vragen bij de overheid. Het bleek dat in 1999 de Nederlandse gebroeders 

Biharisingh de plantage Tempoca van een onwettige eigenaar in Nederland hadden 

gekocht. Deze plantage is vier keer doorverkocht. De vierde keer aan de gebroeders 

Biharising, die eisten het vertrek van de bewoners van Tempoca en ook van Wit Santi, 

omdat volgens hen een deel van Wit Santi in het Tempocagebied zou vallen. De kwestie 

Tempoca maakte duidelijk dat een ieder op simpele wijze grond, waarop Inheemsen en 

Marrons wonen, kan claimen als te zijn haar of zijn grond. De staat spande een 

rechtszaak aan tegen de nieuwe eigenaars, die overigens werd verloren, omdat de 

uitspraak van de rechter gebaseerd was op de stelling dat personen die de grond verkocht 

hadden, het areaal hadden geërfd en dus gerechtigd waren deze te verkopen. Deze 

rechtszaak werd in 2011 verloren door de staat, als gevolg waarvan de bewoners het 

Tempocagebied zouden moeten ontruimen. De advocaat van de staat in deze zaak, 

Jennifer van Dijk-Silos, tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis, maar voordat dit in 

behandeling werd genomen, was Tempoca medio 2011 in overheidshanden. Volgens haar 

had zij de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer (ROGB) al 

geadviseerd82 het gebied terug te vorderen middels het naasten of naderen van de grond. 
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Bij het naasten gaat het erom dat de staat de grond moet onteigenen en aan de daar 

levende bewoners moet geven. De tweede optie houdt een vereenvoudigde procedure in 

om de grond weer in de boezem van de staat te krijgen. In 2011 heeft de overheid voor de 

tweede optie gekozen. Volgens de President zal het gebied Tempoca samen met de 

bewoners tot ontwikkeling worden gebracht.83  

 

2.2 Inspanningen staat Suriname  

 

2.2.1 Het Lelydorp-akkoord, 1992 

 

Het Lelydorp-akkoord oftewel het Vredesakkoord (1992) en het Buskondre protocol 

(2000) genieten weinig bekendheid in de samenleving. Een correcte uitvoering van deze 

akkoorden zou vergaande consequenties kunnen hebben voor de juridische status van de 

gronden in het binnenland. Het zal velen niet bekend zijn dat de Staat in artikel 10 van 

het Vredesakkoord zich verplicht heeft aan in stamverband levende en wonende burgers 

een zakelijke titel te verlenen op de door hen aangevraagde gronden in hun 

woongebieden. Implementatie hiervan heeft tot heden niet plaatsgevonden. Volgens 

Ellen-Rose Kambel & Fergus MacKay84 is de status van het Vredesakkoord, een 

publiekrechtelijke overeenkomst. Dit betekent in hun visie dat niet alleen de 

verdragspartijen als collectiviteit, maar ook elke individuele Inheemse of Marron in 

rechte uitvoering kan eisen van het akkoord.85  

 

2.2.2 Het Buskondre Protocol, 2000 

 

In het jaar 2000 organiseerde de regering onder leiding van de toenmalige president 

Wijdenbosch de zogenaamde “Busikondredei” (Boslanddagen). Deze Boslanddagen86, 
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die van 17 tot en met 19 februari 2000 duurden waren bedoeld om een oplossing te 

brengen in het grondenrechtenvraagstuk van Inheemsen en Marrons. De besprekingen 

gingen vooraf aan de Buskondre Protocol van 01 april 2000, die bij Presidentieel Besluit 

(P.B.) 28/2000 van 24 juli 2000 werd vastgelegd.87 Volgens Ellen-Rose Kambel & 

Fergus MacKay maakt dit document deel uit van de Surinaamse wetgeving. Indien het 

standpunt van deze schrijvers juist is, dan is er sprake van wetgeving in materiële zin.88 

 

2.2.3 Grondenrechtenconferentie Colakreek, 2011 

 

Tijdens de Grondenrechtenconferentie te Colakreek in oktober 2011 werd een 

gezamenlijke verklaring89 voorgelezen door een VIDS-vertegenwoordiger, waarin was 

opgenomen dat de Inheemsen en de Marrons permanente eigendomsrechten willen op de 

gronden met alles erop en eronder. Deze uitspraak zorgde voor zoveel beroering onder de 

deelnemers dat de President die aan het begin aangaf dat het Surinaams grondgebied 

ondeelbaar is, de conferentie abrupt stopzette. Volgens Jennifer van Dijk-Silos, die al 

jaren betrokken is bij dit vraagstuk, is er sprake van manipulatie door buitenlandse 

organisaties. Volgens haar is er teveel geluisterd naar buitenlandse advocaten, terwijl 

Suriname genoeg deskundigen heeft en dat de situatie in het buitenland niet vergelijkbaar 

is met Suriname. Het zijn buitenlandse donoren die de Inheemse organisatie financieren. 

De VIDS wordt volgens José Artist vooral gesponsord door donoren uit Nederland en 

andere buitenlandse organisaties. De toen voor een jaar actieve kapitein Jeffrey Armaketo 

van West-Suriname beweerde dat de verklaring zoals gelezen door zijn rivaal, de 

afgezette Carlo Lewis, geen nationaal standpunt was van Inheemsen en Marrons. De 

realiteit is wel dat ook de Marronvertegenwoordigers de verklaring ondertekenden. In 

informele gesprekken gaven gewone Inheemse burgers aan dat zij ook niet achter het 

gepresenteerde standpunt stonden. Vooral toen achteraf bleek dat diverse Inheemse 

leiders uit vooral het Zuiden van Suriname hun verontschuldiging aanboden aan de90 
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President van Suriname. Hugo Jabini91, die lid is van de Vereniging van Saramaccaanse 

Gezagsdragers (VSG) zei dat “het niet waar is dat de grondstoffen in de bodem de 

gemeenschappen toebehoren”. Volgens hem interpreteren vele Inheemsen en Marrons 

zaken verkeerd. Volgens Jabini “is de wet dat de mensen het recht hebben op alle 

traditionele gebruiken zoals vis, hout, water en bomen. Over goud, olie en bauxiet hoeft 

er geen discussie te bestaan, want dat zijn geen tribale eigendommen’.92  

 

2.3 Inspanningen Inheemsen en Marrons 

 

Door de eeuwen heen hebben de Inheemsen en de Marrons veel offers gebracht, veel 

moeten inleveren alsook bedreigingen moeten ondergaan totdat er op een bepaald 

moment een bewustwordingsproces op gang kwam bij deze groep Surinamers en zij 

gedurende de jaren heen talloze inspanningen hebben gepleegd alsook vele initiatieven 

hebben genomen om te geraken tot het opheffen van het eeuwenlang durend onrecht dat 

hun tot de dag van heden nog aangedaan wordt.  

 

2.3.1 Bewustwording en bundeling Inheemsen  

 

Inheemsen leken te zijn overgeleverd aan de grillen van particulieren uit de kustvlakte en 

de Surinaamse overheid. De behandelingen die de Inheemsen door de jaren heen hebben 

gekregen heeft ertoe geleidt dat ze op een gegeven moment zijn opgestaan om hun stem 

te laten horen. Om het getij te keren en op te komen voor hun belangen werden 

verschillende organisatie opgericht.93 Deze zijn: 

 

Eerste Indianen Bond, 1949 

Het begon met de Eerste Indianen Bond in 1949 die een aanspreekpunt van de Inheemsen 

was.94  
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Protestantse Indianen Stichting, 1953 

In 1953 werd de Protestantse Indianen Stichting opgericht. De Inheems bewustwording 

begon zich steeds verder te ontwikkelen.95 

 

Verenigde Indiaanse Partij, 1962 

Vervolgens werd in 1962 de Verenigde Indiaanse Partij opgericht die politiek 

georiënteerd was.96 

 

Progressieve Indianen Organisatie (PIO), 1969 

In 1969 werd de Progressieve Indianen Organisatie opgericht. Deze organisatie vaardigde 

Noldus Jubitana af om zitting te nemen in de Koninkrijkscommissie in het kader van de  

staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.97 

 

Kalina en Lokono (KANO), 1969 

In 1969 was naast de PIO ook de KANO opgericht. KANO staat voor Kalina (Caraïben) 

en Lokono (Arowakken). De KANO was van oorsprong een culturele vereniging maar zij 

veranderde in een strijdbare club die de politieke actie niet schuwde.98 Geconfronteerd 

met het grondenrechtenprobleem besloot de KANO de Inheemsen samen te bundelen en 

de strijdbijl op te pakken. Op 30 oktober 1976 werd er tijdens een algemene vergadering 

in Paramaribo door Inheemse dorpshoofden besloten dat zij krachtig zouden protesteren 

tegen de voortzetting van grondmanipulaties in hun grondgebieden en tegen de 

nonchalante houding van de regering tegenover de totale ontwikkeling van het 

binnenland.99 Het voorstel werd gedaan om een petitie in te dienen en deze kracht bij te 

zetten door een protestmars te lopen, van Albina naar Paramaribo.100  

 

 

                                                 
95 Wekker Just & Mathilde Molendijk & Joop Vernooij, “De eerste volken van Suriname”. , 1992, p. 77. 
96 Woei Leandra, “Het historisch recht van Surinaamse Inheemsen op grond. De strijd van de Inheemsen 
tegen onrecht.”, 2014, p. 73. 
97 Idem, 2014, p. 73. 
98 Kagie Rudie, “Een gewezen wingewest. Suriname voor en na de staatsgreep”., 1980, p. 03. 
99 De west, 08 november 1976. 
100 Woei Leandra, “Het historisch recht van Surinaamse Inheemsen op grond. De strijd van de Inheemsen 
tegen onrecht.”, 2014, p. 73 – 74. 



 

Protestmars van Albina naar Paramaribo, 1977 

Allereerst moest er een vergunning worden gevraagd bij verschillende 

districtscommissarissen, daar de route gepland was van Albina naar Paramaribo. De 

eerste vergunning moest verleend worden door de districtscommissaris van Marowijne, 

mr. O. Koulen, maar die weigerde. Volgens Koulen zou het vanuit verkeerstechnisch 

inzicht niet mogelijk zijn een vergunning te verstrekken voor de mars. Toen er geen 

gesprek hierover mogelijk bleek, werd besloten de staat Suriname voor het gerecht te 

slepen. De districtscommissaris moest uitgaande van de minnelijke schikking toen zijn 

weigering intrekken en een vergunning verstrekken. Echter, de directe aanleiding tot de 

protestmars was de groeiende onrust bij de bewoners van Galibi die steeds in botsing 

kwamen met ambtenaren van STINASU en ’s Lands Bosbeheer (L.B.B.).101 Nardo 

Aloema, een van de leiders van de KANO, gaf in een interview op 28 mei 2008 aan dat in 

augustus 1976 de overheid een verbod instelde voor het opzetten van een kamp op 

Eilanti, een strand op Galibi waar zeeschildpadden komen leggen. Volgens Aloema had 

STINASU de Inheemse gemeenschap wel benaderd en aangegeven dat zij de krapé 

schildpadden wilden beschermen, maar achteraf bleek dat de organisatie samen met de 

LBB vijf jongens in dienst had genomen om eieren te rapen. De jongens kregen een 

mager loon maar STINASU en LBB verkochten de eieren tegen veel hogere prijzen en 

hielden de winsten voor zichzelf. Gaandeweg is er in het gebied een verbod ingesteld op 

jacht en visvangst, de twee belangrijkste middelen van bestaan van de Inheemse 

gemeenschap. De route van de protestmars bedroeg ongeveer 132 km., die in drie dagen 

werd gelopen. De mensen waren afkomstig uit de dorpen Pierrekondre, Marijkedorp, 

Tapoekoe, Erowarte, Christiaankondre, Langamankondre, Bigiston en Alfonsdorp. Op de 

dag van de protestmars werden leuzen gescandeerd als: “We willen zekerheid”, “We 

willen onze grond in eigendom”, “Stré de foe stré wi no sa frede”, “Kalinja, 

Ajawondoko!” en “Lokono, Ajawondoko!”, wat respectievelijk “Caraïben, Sta op!” en 

“Arowakken, Sta op!” betekent. Het was bedoeld om de Inheemsen wakker te schudden 

om hun historische rechten op te eisen.102 
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Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS), 1992 

In september 1992 werd de organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) opgericht met 

als doel de sociaal-economische positie van de Inheemsen structureel te verbeteren.103 

 

Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS), 1992 

De Inheemse dorpshoofden bundelden zich om hun gezag te herstellen in november 1992 

in de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).104  

 

2.3.2 Opofferingen Marrons 

 

Bouw stuwdam, 1960 

In de koloniale tijd werd, in naam van de nationale ontwikkeling, een deel van de 

Saamaka-Marrons zonder compensatie uit een deel van hun woongebied verdreven door 

er een stuwdam te bouwen (1960) en het onder water te zetten (Afobakkadam en 

Brokopondo-stuwmeer, 1964) en sinds de onafhankelijkheid (1975) worden door 

beleidsmakers en politici om dezelfde redenen de grondenrechten van Inheemsen en 

Marrons regelmatig geschonden en ook nog zonder enige vorm van compensatie. Hoe 

beschermt de nationale wetgeving de burgers dan?105  

 

Kort geding tegen de staat, 1963 

In 1963 spanden de Bosnegers (Marrons) een kort geding aan tegen de staat om te 

proberen het stuwmeer te voorkomen. Volgens hen zou de weg te vagen dorpen in de 

zone die onder water moest worden gezet, nimmer volledig herbouwd kunnen worden. 

De transmigratiedorpen dreigden, doordat van een goede wegverbinding met Paramaribo 

geen sprake was, van de buitenwereld te worden afgesloten. Het baatte niet.106  
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Protestacties Bosneger Eenheids Partij, 1964 

In 1964 haalden protestacties op de stoep van de toenmalige premier Jopie Pengel 

evenmin iets uit. Het betrof een stoet Bosnegers die in Paramaribo voor het gebouw van 

Algemene Zaken wilden demonstreren. Toen ze daar aankwamen was de politie al op de 

been. Zij daagden Pengel uit om met hen te praten, maar die weigerde om de 

protesterenden te woord te staan of hen aan te horen.107 

 

Ganzé, 1964 

Ganzé is één van de dorpen die werd weggevaagd toen in 1964 dit gebied onder water 

werd gezet omdat de aluminiummaatschappij Suralco in het district Brokopondo een 

stuwmeer nodig had voor het opwekken van de door haar benodigde elektriciteit. Ruim 

zesduizend mensen werden gedwongen hun bestaan op te geven.108 

 

2.3.3 Inheemsen en Marrons bundelen tegen staat Suriname 

 

De strijd van de Inheemsen tot zelfbeschikking nam na juli 1986 een andere vorm aan 

toen de Marrons, met name hoofdzakelijk Aukaners een Binnenlandse oorlog 

ontketenden. Doordat de Surinaamse Inheemsen zich moesten verdedigen tegen de 

Marronrebellen richtten zij in augustus 1989 de verzetsgroep, Tucayana Amazones, op. 

In september 1992 werd de OIS opgericht en in november 1992, de VIDS. Bijna een jaar 

na het Vredesakkoord, in augustus 1993, organiseerde de VIDS een eerste conferentie 

van Inheemse dorpshoofden te Christiaankondre in Galibi.109 Vanaf 1992 ontstond een 

steeds groeiende belangstelling van Zuid-Oost Aziatische ondernemingen in het ongerept 

tropisch regenwoud van Suriname. In 1993 kreeg een in Indonesië gevestigde 

onderneming, genaamd MUSA, tegen de Boswet van 1992, een eerste houtconcessie van 

150.000 ha te Apoera. MUSA wilde uiteindelijk USD 1,5 miljard in Suriname investeren, 

in ruil voor ruim zes miljoen ha aan houtconcessie. Vanwege het gemak waarmee MUSA 
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de eerste concessie had110 gekregen kregen ook andere multinationals belangstelling voor 

Suriname. Medio 1994 had de Surinaamse regering dan ook bereidverklaringen met drie 

houtmultinationals gesloten voor in totaal drie miljoen ha, aan houtconcessie. Onder deze 

houtmultinationals was ook de Maleisische BERJAYA, die in de buurt van de luchthaven 

Zanderij zelfs een hotel wilde bouwen.111 In oktober 1994 vroegen de Stichting Schoon 

Suriname, Moiwana ‘86, de OIS, de VIDS en andere organisaties aan de 

parlementsvoorzitter ook aandacht voor de voorgenomen plannen van de regering.112 

 

Op 12 december 1993, riepen enige Inheemse strijders uit het oosten in een 

“Solidariteitsverklaring Marowijne” de overige ex-strijders in het westen van het land op 

met de VIDS te strijden voor uitvoering van het Vredesakkoord.113 De VIDS verwierf 

hiermee grote aanhang en groeide uit tot een identiteitsdimensie voor de Inheemsen en 

een contactpunt voor de overheid. Intussen had de OIS zich aangesloten bij de regionale 

organisatie van Inheemsen van de Amazonelanden, de Coordinadora de las 

Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica (COICA). De COICA organiseerde in 

oktober 1993, in het VN Jaar van de Inheemsen, in Kashaama, Venezuela een 

internationale conferentie ten einde de schendingen van Inheemse rechten bespreekbaar 

te maken. In Kashaama werd in dit kader onder meer aandacht gevraagd voor de naleving 

van ILO-Conventie no. 169 van 1989 aangaande Inheemsen en in stamverband levende 

volken. En de besluiten van VN-Conferentie van 1992 inzake Milieu en Ontwikkeling 

van Rio de Janeiro. De OIS die ook op deze conferentie aanwezig was nam het op zich 

om de staat Suriname te motiveren de ILO-Conventie no. 169 te ratificeren. In dit kader 

ging de OIS een samenwerking aan met de mensenrechtenorganisatie Moiwana ’86. De 

VIDS gingen een verbond aan met de granmans van de in Suriname aanwezige 

Marrongemeenschappen. Voor zover bekend kwamen Marron grootopperhoofden bijeen 

in april 1994 te Gran Santi in Frans-Guyana met de hoofdkapiteins van de Trio en de 

Wajana Inheemsen.114  
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3. Analyse oplossingsmodellen en geïdentificeerde obstakels  

 

“Vertel me, wie is hier de primitieveling? Diegenen die de aarde vernietigen of degenen 

die de natuur respecteren?”. 

 Towett, Ogiek Elder 

 

De noodzaak en dringendheid van een gedegen oplossing vereist dat de reeds bestaande 

oplossingsmodellen in kaart worden gebracht en aan een analyse worden onderworpen. 

Hierna volgt de identificatie van de obstakels die de oplossing van het 

grondenrechtenvraagstuk tot de dag van heden in de weg hebben gestaan. 

 

3.1 Analyse oplossingsmodellen  

 

3.1.1 Standpunten staat Suriname  

 

Opeenvolgende regeringen hebben op hun eigen manier geprobeerd het 

grondenrechtenvraagstuk te benaderen. Er is sprake van een publiek conflict – een 

conflict dus tussen de overheid en een deel van haar burgers. Het 

grondenrechtenvraagstuk is een probleem dat iedereen regardeert. Door een nationale 

opstelling dienen alle obstakels, gezamenlijk en dus als natie verwijdert te worden. Een 

coöperatieve houding van alle actoren – meer nog: een samentrekken van de gehele 

Surinaamse natie – is in kwestie van de oplossing van het grondenrechtenvraagstuk een 

conditio sine qua non. In deze planperiode zal de regering met de hoogste prioriteit aan 

de oplossing van dit slepend vraagstuk werken. De Inheemsen en de in stamverband 

levende groepen in ons binnenland verkeren sinds tijden in een achterstandspositie. Ze 

waren en zijn nog steeds verstoken van veel wat nodig is om vanuit het concept van 

humaniteit een fatsoenlijk bestaan te leiden. De fundamentele opheffing van deze situatie 

verdient de hoogste prioriteit. Het beleid zal erop gericht zijn alle Surinamers een 

fatsoenlijk bestaan te bieden. Dit als noodzakelijke voorwaarde, waardoor iedere115 
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burger adequaat en optimaal kan deelnemen aan alle aspecten en facetten van processen 

en ontwikkelingen in de democratische rechtsstaat Suriname. Het is de plicht van de Staat 

om onder alle omstandigheden de fundamentele rechten van de mens te garanderen, te 

bevorderen en te beschermen. De noodzakelijke voorwaarden zullen worden geschapen 

waardoor een ieder de rechten van de mens kan beleven.116 Hieronder volgen enkele:   

• Ontwerpen van “Wet Lokale Overheden” ter regulering van het Traditioneel gezag. 

• Bij de uitgifte van mijnbouwrechten in het binnenland zal rekening worden gehouden 

met de aldaar wonende Inheemsen en Tribale volkeren. De aanpassing van onder 

andere de  Mijnbouwwet (Decreet E58) conform internationale ontwikkelingen zal ter 

hand worden genomen.  

• De ordening van de goudsector zal worden gecontinueerd. Het streven is om het 

gebruik van kwik volledig uit te bannen. Om dit op te vangen zullen 

milieuvriendelijke apparatuur en –winningsmethoden worden geïntroduceerd. 

• Er zullen activiteiten worden ondernomen voor bewustwording van de bevoegde 

instanties, het bevoegd gezag en de burgers – kortom: voor bewustwording van de 

samenleving van de noodzaak en de reikwijdte van eerbiediging van 

mensenrechten.117 

 

3.1.2 Vertrouwen herstellen in het Traditioneel gezag 

 

Het traditioneel gezag is een zeer belangrijk erfgoed van de Surinaamse natie en heeft 

door de eeuwen heen haar belangrijkheid getoond in het handhaven van rust en orde in 

het binnenland. Vandaar dat het voor de overheid van zeer groot belang is om de relatie 

met de boslanddignitarissen te verbeteren. Wat de granman betreft is het van belang dat 

zijn positie middels wetgeving geregeld wordt. Met betrekking tot de rechten op de grond 

is het van belang dat de overheid de internationale trend volgt, de woongebieden van de 

binnenlandbewoners afbakent en voorlopig zonder toestemming geen concessies uitgeeft 

in hun woon- en leefgebieden.118  
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3.1.3 De intermediaire aanpak of derde weg 

 

Een andere manier is de invoering van een vorm van gemeenschappelijke titel in handen 

van een gemeenschap en daarmee het gemeenschappelijke karakter van de bestaande 

regelingen erkennen en beschermen. Het gaat hier om de intermediaire aanpak. 

Gemeenschappelijk grondeigendom wordt niet vervangen, maar aangepast. De lokale 

gemeenschappen behouden de bevoegdheid om over hun grondzaken binnen hun 

voorouderlijke territoria zelf te beslissen, terwijl in de wetgeving voorzien is dat de 

nationale overheid daarop controle moet uitoefenen en met hen overlegt/ onderhandelt 

over compensatie als hulpbronnen op en onder de grond nodig zijn voor de nationale 

ontwikkeling. In feite is het dit wat met het Saamaka-vonnis moet gebeuren. Dit is waar 

de Inheemse en Marrongemeenschappen al decennia om vragen. Dit beleid wordt in 

Mozambique uitgevoerd, waar lokale gemeenschappen sterke eigendomsrechten op hun 

gronden hebben gekregen. Zo sterk dat zelfs investeerders met hen moeten 

onderhandelen voor toestemming om delen van deze gronden te mogen gebruiken voor 

bijvoorbeeld toeristische faciliteiten. Gemeenschappen mogen hun gronden op hun eigen 

manieren blijven beheren en de toegang, het gebruik en de transacties reguleren.119  

 

3.1.4 De conflictresolutiemethodiek, een onderhandelingsmodel  

 

Het grondenrechtenvraagstuk in Suriname heeft alle karakteristieken van een publiek 

conflict. Een conflict dat speelt tegen de achtergrond van een toegenomen belangstelling 

voor de natuurlijke hulpbronnen in het binnenland, de uitgifte van diverse concessies, een 

toestroom als gevolg hiervan van Brazilianen en ook Chinezen in het gebied, de migratie 

van Inheemsen en Marrons naar de stad en een steeds zwakker wordend traditioneel 

gezag. Dit conflict kan door middel van een conflicthanteringsmodel opgelost worden. 

Dit model vereist de volledige betrokkenheid van alle partijen, de juiste interpretatie van 

sleutelbegrippen zoals grond en flexibiliteit van partijen bij de onderhandelingen.120  
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3.1.5 Aboriginal title 

 

De Inheemsen en Marrons hebben eigendomsrechten sui generis (Aboriginal title). De 

Nederlandse heerschappij over Suriname begon in 1667 met de verovering van Fort 

Willoughby door Abraham Crijnssen. Vanaf dien stond ons land onder Nederlandse 

heerschappij. De beoordeling van de rechten die de Nederlanders van de Engelsen 

hadden verkregen, dient te geschieden volgens het intertemporeel recht. Dit houdt in dat 

gebiedsverkrijging beoordeeld dient te worden aan de hand van het inherente recht ten 

tijde van de verkrijging.121  

 

Ellen-Rose Kambel & Fergus MacKay sluiten het boek: “De rechten van Inheemse 

volken en Marrons in Suriname”, Leiden, KITLV, 2003 af met enkele conclusies en 

aanbevelingen die alleszins het overdenken waard zijn. De basis wordt gevormd door de 

hypothese dat Inheemsen en Marrons eigendomsrechten sui generis hebben (de 

zogenoemde Aboriginal title). De auteurs huldigen de mening dat de Inheemsen reeds 

vóór de kolonisatie eigendomsrechten bezaten, terwijl de Marrons deze verkregen hebben 

bij verdragen met de kolonisator. Bij de beoordeling van de met Inheemsen en Marrons 

gesloten verdragen baseren de auteurs hun stellingen op ons huidig rechtsstelsel. Tot de 

invoering van ons Burgerlijk Wetboek (BW) op 1 juli 1869 gold in de kolonie Suriname 

het zogenaamde Rooms-Hollandse recht.122  

 

Internationaal Gewoonterecht  

Volgens de auteurs (Ellen-Rose Kambel & Fergus MacKay) is de leer van de 

zogenaamde Inheemse titel gebaseerd op die van de 15e en 16e eeuwse Spaanse juristen. 

Deze schrijvers wijzen erop dat ook de beroemde Nederlandse jurist Hugo de Groot deze 

leer als een voor alle staten bindende regel van Internationaal Gewoonterecht 

accepteerde. De Groot ging ervan uit dat de ontdekking van een goed slechts rechten 

verschafte op (onroerende) goederen die vóór de ontdekking aan niemand123 

toebehoorden. In navolging hiervan werd in de “Orde van Regieringe” (1629), 
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uitgevaardigd door de Staten-Generaal voor veroverde Nederlandse gebieden, in artikel 

17 bepaald dat bestaande eigendomsrechten gerespecteerd moesten worden. De 

erkenning van de rechten van de Inheemsen (later de Marrons) blijkt uit de uitsluitings- 

of garantieclausules in latere grondbrieven met betrekking tot de door de Inheemsen 

verkregen rechten. De basis voor het bestaan van een aan onze wetgeving voorafgaand of 

eerder recht (Inheemse titel) is volgens Carlo Jadnanansing door de auteurs voldoende 

aangetoond. De wettelijke erkenning van het recht heeft echter, anders dan bijvoorbeeld 

in Brazilië en Argentinië het geval is, in ons land nog niet plaatsgevonden. Voor de 

Marrons baseren de auteurs hun rechten op de vanaf 1760 gesloten verdragen. Door de 

verdragen zou feitelijk eigendom in juridisch eigendom zijn omgezet.124 

 

Domeinbeginsel, 1982 

Het uitgangspunt van de auteurs (Ellen-Rose Kambel & Fergus MacKay)  is namelijk dat 

de Engelsen en later de Nederlanders weliswaar territoriale soevereiniteit verkregen op 

het grondgebied van Suriname, maar geen privaatrechtelijke eigendomsrechten op de 

grond die was bewoond en gebruikt werd door Inheemse volkeren. Dit is een heel 

interessante en inventieve stellingname van de auteurs. In ieder geval is het zo dat de 

aanval in feite één is op alle traditioneel denkende juristen die uitgaan van het 

domeinbeginsel. De auteurs hebben gelijk wanneer ze stellen dat dit beginsel pas in 1982 

formeel in de Surinaamse wet is neergelegd.125  

 

Verkrijgende Verjaring  

Binnen het systeem van ons zakenrecht zou voor een eigendomsverkrijging door 

Inheemsen en Marrons wellicht op het instituut van verjaring een beroep gedaan kunnen 

worden. De mogelijkheid is dat indien sprake zou zijn van eigendomsverkrijging de 

vraag rijst om welk soort eigendom het gaat en wie deze verkregen hebben: individuele 

of collectiviteiten? Schrijvers Ellen-Rose Kambel & Fergus MacKay kiezen voor de 

laatste optie.126  

 

                                                 
124 Jadnanansing Carlo 2015, “Met recht over Recht geschreven.”, 2015, p. 139. 
125 Idem, p. 131. 
126 Idem, 2015, p. 135. 



 

3.2 Geïdentificeerde obstakels  

 

3.2.1 Een gezamenlijke strijd, maar toch verdeeldheid 

 

Ondanks de gezamenlijke strijd is er verdeeldheid binnen de Inheemse- en  

Marrongemeenschap in Suriname. Ofschoon ze qua uiterlijk en leefwijze 

overeenkomsten vertonen zijn er verschillen. Dat er geen sprake is van eenheid bleek ook 

in 2000 tijdens de “Busikondredei” (Boslanddagen), die door toenmalige president 

Wijdenbosch was georganiseerd. Bij de eerste zitting op 17 februari was de VIDS niet 

uitgenodigd, maar zij verschaften zich toch toegang tot de zaal, waarna zij wel mochten 

participeren.127 De besprekingen waren verwarrend, ingegeven door “taalproblemen, 

verschillen in belevingswerelden en opleidingsniveau (...)”.128 Tijdens de Boslanddagen 

waren er niet alleen tussen de Inheemsen aan de ene kant en de regeringspartijen aan de 

andere kant taalproblemen, maar ook tussen de aanwezige Inheemsen onderling. De 

Bovenlandse Inheemsen, de Trio’s, Akoerio’s en Wayana’s zaten apart van de Inheemse 

organisaties uit de kustvlakte, de OIS en de VIDS. De Kalina’s en de Lokono’s uit de 

kustvlakte waren ook vrij geïrriteerd over de onnozelheid van de Bovenlandse 

Inheemsen. Het opleidingsniveau en de belevingswereld van de Inheemsen uit het Zuiden 

en die uit het Noorden lag zo ver uit elkaar dat zij elkaar niet begrepen. De Trio’s, 

Akoerio’s en Wayana’s zijn Inheemse groepen die relatief heel laat in contact zijn 

gekomen met de westerse wereld. Zij hebben een eigen traditionele leefwijze die niet 

hetzelfde is als van de Inheemsen in de kustvlakte.129 Er zijn verschillende Inheemse 

volkeren zoals de Caraïben, Arowakken, Trio’s, Akoerio’s en Wajana’s, maar ook binnen 

één Inheems volk bestaan er verschillen. Een Caraïb van Marowijne verschilt 

bijvoorbeeld van een Caraïb van Para. De Inheemsen van Zuid-Suriname – hun 

leefgewoonten – verschillen al helemaal van de Benedenlandse Inheemsen.130 

                                                 
127 Woei Leandra, “Het historisch recht van Surinaamse Inheemsen op grond. De strijd van de Inheemsen 
tegen onrecht.”, 2014, p. 78. 
128 Boven Karin, “Overleven in een grensgebied: Veranderingsprocessen bij de Wayana in Suriname en 
Frans-Guyana.”, 2009, p. 210. 
129 Idem, p. 210. 
130 Woei Leandra, “Het historisch recht van Surinaamse Inheemsen op grond. De strijd van de Inheemsen 
tegen onrecht.”, 2014, p. 83 



 

3.2.2 Miskenning rechten Inheemsen en Marrons  

 

Op de Inheemse dag, 09 augustus 2004, maakte de toenmalige president Venetiaan 

duidelijk dat respect en erkenning, door alle partijen in de praktijk tot uitdrukking 

gebracht moest worden. Indirect benadrukte hij dan ook dat het niet gepast was dat 

Surinamers nadat zij gratis onderwijs in het land hadden genoten de staat internationaal 

aanklaagden. Hij verwees hiermede wellicht naar de klacht die de 

mensenrechtenorganisatie Moiwana ’86 sinds 1997 had ingediend tegen de staat 

Suriname aangaande het niet onderzoeken (en vervolgen) van de Moiwana-slachting van 

1986.131  

 

3.2.3 Interne zelfbeschikkingsrecht niet altijd erkend 

 

De Surinaamse overheid toont niet altijd respect heeft voor de interne zelfbeschikking 

van de Inheemsen en Marrons. In 2006 bijvoorbeeld wilden dorpelingen van 

Bernharddorp een nieuw dorpshoofd kiezen. Het antwoord van de toenmalige president 

was, wellicht omdat de kapitein een politieke loyalist was, dat de verkiezingen geen 

voortgang konden vinden. Ook de VIDS gaat wel eens in de fout. In 2008 vroeg deze 

toestemming aan de districtscommissaris (DC) van Para om de verkiezingen in het 

Inheemse dorp Bigi Poika te leiden. Uitgaande van de interne zelfbeschikking moest de 

VIDS geen toestemming, maar ondersteuning vragen.132 

 

3.2.4 Miscommunicatie en onbegrip 

 

Een ander probleem dat de oplossing van het grondenrechtenvraagstuk bemoeilijkt is de 

gespierde taal van organisaties zoals VIDS. Muriel Held van de Raad Ontwikkeling 

Binnenland verwoordde dit op een Nationale Conferentie Tribale Rechten in juni 2009133 

als volgt: “De overheid is serieus met het erkennen van de rechten van de Tribale volken. 

                                                 
131 Woei Leandra, “Het historisch recht van Surinaamse Inheemsen op grond. De strijd van de Inheemsen 
tegen onrecht.”, 2014, p. 78. 
132 Idem, p. 81. 
133 De Ware Tijd, 02 juli 2009. 



 

Echter krijgt zij steeds het gevoel dat oorlog tegen haar wordt gevoerd, gezien de 

woorden “vechten’ en “strijden”, die gebezigd worden.134 Ook de overheid ging ondanks 

haar goede voornemens, door met het ondoordacht grondbeleid en bleef houtconcessies 

uitgeven in woon- en leefgebieden van de Inheemsen. In 2009 werd een petitie 

aangeboden door een Organisatie van Inheemse dorpen in Para aan de regering en het 

parlement. Bij het uitblijven van een reactie dreigde deze gesteund door de VIDS met 

harde acties. Loreen Jubithana van de VIDS, verwoordde de ontevredenheid als volgt: 

“Alle Inheemse dorpen hebben te lijden onder dubieuze handelingen van de overheid en 

diens instellingen”.135 

 

3.2.5  Houtkap- en mijnbouwactiviteiten in woon- en leefgebieden 

 

Er is sprake van grootschalige houtkap- en mijnbouwactiviteiten in de woon- en 

leefgebieden van de Inheemsen en de Marrons, terwijl deze gebieden noodzakelijk zijn 

voor de jacht, visvangst, het verzamelen van bosproducten en de landbouw. Traditionele 

hulpbronnen voorzien hen van voeding, drinkwater, bouwmaterialen, medicijnen, 

brandhout en andere voorwerpen. Grote gebieden zijn nodig om de traditionele 

bestaansvoorziening in stand te houden.136  

 

3.2.6 Onvoldoende vertrouwen in het Traditioneel gezag 

 

Door de Binnenlandse oorlog in de jaren ’80 en de problemen aangaande de exploitatie 

van natuurlijke hulpbronnen, is de positie van de boslanddignitarissen ernstig verzwakt. 

Zij eisen de naleving van hun gewoonterechten door de overheid, maar zij zelf maken 

zich schuldig aan het behartigen van het eigen belang. Enkele granmans kwamen in 

problemen doordat ze zelf concessies bij de overheid hadden aangevraagd. Door de 

binnenlandse jongeren worden de granmans gezien als een speelbal van de overheid.137  

                                                 
134 De Ware Tijd, 02 juli 2009. 
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3.2.7 Grondarena: grond als machtsbron  

 

Suriname is wat het vraagstuk van grondarena betreft geen uitzondering. Het begrip arena 

is gehaald uit de politiek-antropologische literatuur138. Het begrip grondarena wordt 

gebruikt om aan te geven dat grond niet alleen een economische- maar ook een 

machtsbron is waar vele mensen naar streven. Het geheel van personen en structuren die 

bij de strijd om grond (machtsstrijd) betrokken zijn en de sociale en culturele ruimte 

waarbinnen zij zich bevinden worden met grondarena aangeduid.139 

 

3.2.8 Verschillende definities en verschillende interpretaties 

 

Mede als gevolg van het hanteren van verschillende definities van het vraagstuk en van 

verschillende interpretaties van zowel de historische context als de resultaten van het 

ontwikkelingsproces na de dekolonisatie van ons land en de daarbij vastgestelde ambities 

van onze staat, kon dit probleem tot nog toe niet adequaat worden aangepakt en kon er 

dus geen oplossing voor worden gevonden.140  

Het verschil van mening kan worden aangemerkt als een conflict, vanwege de langdurige 

onderhandelingen die gevoerd worden. Het conflict wordt gekarakteriseerd door een 

onderhandeling over grond, welke voor de verschillende gebruikers een andere betekenis 

heeft. Grond betekent voor de overheid een bron voor potentiële economische 

ontwikkeling, terwijl de Inheemsen en Marrons het zien als een noodzakelijk goed voor 

de overleving in het bos. De overheid is van mening dat het land wettelijk toebehoort aan 

de staat en dat zij de uiteindelijke toewijzing van grond zal doen. De gemeenschappen 

daarentegen zijn er van overtuigd dat zij de rechtmatige eigenaren zijn van de grond. Dit 

standpunt is onderbouwd door de aanwezigheid van de Inheemsen op het grondgebied 

voordat de kolonisatie-periode werd ingezet.141 
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141 Smith Gwendolyn, “Conflict Resolution. Een methode ter onderhandeling van het Surinaamse 
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Het standpunt van de gemeenschappen dat zij het historisch recht hebben op de grond 

moet gezien worden in de context van de scheve ontwikkeling tussen het noorden en het 

zuiden van Suriname. Een smalle strook in het noorden is het administratief centrum 

alwaar er westerse mogelijkheden aanwezig zijn tot opleiding en werkverschaffing. Het 

overig gedeelte, dat ongeveer 57 % van het land uitmaakt, is een andere wereld. Hier 

leven de gemeenschappen van het bos volgens eeuwenoude tradities, gebaseerd op 

kennis, waarden en geloof. Het standpunt van de gemeenschappen wordt veelal niet 

begrepen door de inwoners die zijn opgegroeid in het noordelijk gedeelte van 

Suriname.142 

De vredesovereenkomsten zijn het gevolg geweest van een bloedige strijd tussen de 

gemeenschappen en het koloniale bewind. Deze verworvenheid moet gezien worden als 

een enorme investering van de gemeenschappen. Dit aspect heeft een directe invloed op 

het thema van de onderhandeling. Het recht op grond wordt dus aangevuld met 

psychologische elementen van verdriet en daarbij behorende vergiffenis. De 

gemeenschappen hebben vaak moeite om het historisch gevecht en de daarbij behorende 

rechten op grond aan derden uit te leggen. Met als gevolg dat de overheid en de 

omstanders het probleem niet goed kunnen begrijpen. Iedereen moet het thema van de 

onderhandeling goed begrijpen alvorens er oplossingen kunnen worden gezocht. In het 

verlengde van de vredesovereenkomsten, zijn de gemeenschappen letterlijk en figuurlijk 

met rust gelaten door de koloniale en daaropvolgende regeringen van de nieuwbakken 

Republiek. Het gevolg is dat zij in de veronderstelling leefden dat de grond hen juridisch 

toebehoort. Tevens heeft de slechte communicatie tussen Noord- en Zuid-Suriname 

hiertoe bijgedragen.143 

                                                 
142 Smith Gwendolyn, “Conflict Resolution. Een methode ter onderhandeling van het Surinaamse 
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Conclusies en Aanbevelingen 

 

 Conclusies 

 

1. Sinds de dag dat de kolonisatoren voet aan wal zetten op het Surinaamse 

grondgebied, hebben de oorspronkelijke bewoners (en later de Marrons) geen rust en 

rechtszekerheid meer gekend met betrekking tot hun woon- en leefgebieden. Ze 

hebben jarenlang verschillende bloedige oorlogen moeten voeren, wat uiteindelijk 

erin resulteerde dat de koloniale overheid vredesverdragen met ze sloot. De rust die 

hierna terugkeerde was maar voor korte duur. Niet lang daarna begonnen de 

schendingen van hun recht op grond weer. Dit keer door de Surinaamse staat, die 

volgens de Grondwet dient zorg te dragen voor onder andere welvaart, welzijn, 

veiligheid en rechtszekerheid van de totale bevolking. Ondanks alle goede 

voornemens van de staat om tot een oplossing te geraken is tot de dag van heden nog 

niet gelukt om het historisch onrecht op te heffen.  

 

2. Het doel van de grondenrechten is niet het bevoorrechten van de Inheemsen en de 

Marrons. Het doel van de grondenrechten is het beschermen van deze volken tegen de 

bedreigingen waaraan ze blootstaan. Ze worden ernstig bedreigd in hun voortbestaan. 

De schade die de houtkap- en mijnbouwbedrijven binnen hun grondgebied 

veroorzaken zijn enorm. Kostgronden en andere traditionele hulpbronnen worden 

vernietigd, kreken worden vervuild, ook de wildstand neemt af vanwege 

jachtactiviteiten van derden. Inheemsen en Marrons leven van de jacht, visvangst, 

bos- en de landbouwproducten. Traditionele hulpbronnen voorzien hen van voeding, 

drinkwater, bouwmaterialen, medicijnen, brandhout en andere gebruiksvoorwerpen. 

Grote gebieden zijn noodzakelijk om de traditionele bestaansvoorziening in stand te 

houden. De toegang tot hun voorouderlijke gronden wordt bedreigd en hun fysieke 

toegang tot voedsel wordt belemmerd. Dit alles is in strijd met onder andere het 

ECOSOC-verdrag, dat geratificeerd is door Suriname.  

                                                                                                                                                 
 



 

3. Grond vormt de basis voor hun bestaan en wordt door hen beschouwd als een 

geschenk van hun Schepper, dat geen persoonlijk bezit is, niet verhandeld mag 

worden en gebruikt moet worden volgens oude tradities. Grond is dus geen levenloos 

land voor hen, maar een bron van leven. Ze wonen er niet slechts op, maar leven er 

ook op. Zij zijn niet alleen afhankelijk van de grond om hen te voorzien in de 

middelen van bestaan, maar ook hun hele spirituele, culturele en sociale identiteit is 

ermee verbonden. Het beleven van de cultuur bestaat uit de nauwe band die zij met de 

grond hebben. Het bos is hun alles: thuis, apotheek, supermarkt. Er zijn geen 

gemeenschappen in Suriname die zoveel grond hebben moeten inleveren als de 

Inheemsen en de Marrons ten behoeve van het algemeen belang.  

 

4. Inheemsen en Marrons hebben internationaal een speciale status naar aanleiding van 

de ernstige achtergesteldheid en kwetsbaarheid. Hun grondenrechten worden daarom 

internationaal erkend. Het land dat zij van oudsher bewonen, zijn de gronden die zij 

in de loop der jaren, in overeenstemming met hun traditionele gebruiken, hebben 

bewoond, bewerkt, beschermd en beheerd. Het zijn de gronden van hun voorouders, 

die ze hopen over te dragen aan de toekomstige generaties. Gedurende het onderzoek 

is gebleken dat we hier minder te maken hebben met een zeer complex problematiek 

en meer met het hanteren van verschillende definities en verschillende interpretaties 

met betrekking tot de kernbegrippen. 

 

5. Volgens onder meer het BUPO-verdrag en het ECOSOC-verdrag die door Suriname 

zijn geratificeerd, bezitten alle volken het zelfbeschikkingsrecht. Dit houdt in principe 

in dat de Inheemse volken en Marrons het recht hebben op autonomie en zelfbestuur 

aangaande interne aangelegenheden. Met het zelfbeschikkingsrecht van deze 

bevolkingsgroepen wordt dus de interne zelfbeschikking bedoeld. De interne 

zelfbeschikking houdt in dat een volk binnen de grenzen van een staat het recht heeft 

om vrijelijk te bestaan en zichzelf op een eigen manier te ontwikkelen. 

 
6. Discriminatie van Inheemse en in stamverband levende volken valt binnen het bereik 

van het CERD-verdrag (geratificeerd door Suriname). Verdragsstaten dienen 



 

passende maatregelen hiertegen te treffen, met name: de grondenrechten juridisch te 

erkennen en in gevallen waarbij hun gronden hen ontnomen zijn zonder hun vrije en 

weloverwogen instemming, deze gronden terug te geven. Slechts wanneer dit feitelijk 

niet mogelijk is, dient het recht op teruggave te worden vervangen door het recht op 

een rechtvaardige, eerlijke en onverwijlde compensatie. Een dergelijke compensatie 

dient zoveel mogelijk in de vorm van grond plaats te vinden.  

 
7. Taalverschillen, verschillen in belevingswerelden en opleidingsniveau van partijen 

vormen ook een obstakel. Niet alleen tussen de Inheemsen en de Marrons aan de ene 

kant en de regeringspartijen aan de andere kant zijn er taalproblemen, maar ook 

tussen de Inheemsen en de Marrons onderling. Het opleidingsniveau en de 

belevingswereld van bijvoorbeeld de Inheemsen uit het Zuiden en die uit het Noorden 

liggen zo ver uit elkaar dat zij elkaar niet begrijpen. De Trio’s, Akoerio’s en 

Wayana’s zijn relatief heel laat in contact gekomen met de westerse wereld. Zij 

hebben een eigen traditionele leefwijze die in vele opzichten niet hetzelfde is als van 

de Inheemsen in de kustvlakte. Ook de structuur van de verschillende dorpen 

verschilt. Bernharddorp kan je bijvoorbeeld niet vergelijken met Kwamalasumutu.  

Een Caraïb van Marowijne verschilt bijvoorbeeld van een Caraïb van Para. De 

Inheemsen van Zuid-Suriname – hun leefgewoonten – verschillen al helemaal van de 

Benedenlandse Inheemsen. Hetzelfde geldt ook voor de Marrons.  

 
8. Er schijnt ook sprake te zijn van een ernstige vorm van miscommunicatie tussen de 

overheid en de Inheemsen en Marrons, maar ook tussen de verschillende groepen van 

Inheemsen en Marrons onderling. Partijen schijnen tot nu toe niet in staat te zijn 

geweest om aan elkaar uit te leggen, laat staan elkaar te overtuigen wat hun wensen 

en grieven zijn met betrekking tot het grondenrechtenvraagstuk.  

 
9. Een deel van de Inheemse- en Marrongemeenschappen wordt vertegenwoordigd door 

de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS) en de Vereniging van 

Saramakaanse Gezagsdragers (VSG). Echter blijken de meningen van de 

verschillende gemeenschappen uiteenlopend te zijn. De gemeenschappen die zich 

bezighouden met de kleinschalige goudwinning hebben er belang bij dat zij zich vrij 



 

kunnen bewegen op zoek naar goud. Andere gemeenschappen willen liever 

individueel recht op de grond, omdat zij de grond zien als een onderpand voor het 

verkrijgen van krediet. De gemeenschappen nabij de Braziliaanse grens zien grond als 

een voedselbron voor de overleving van het nageslacht. Uiteenlopende belangen 

maken het moeilijk om een krachtige gezamenlijke standpunt in te nemen. 

 

10. Het Surinaams recht blijkt meer bescherming te bieden aan Inheemsen en Marrons 

met betrekking tot hun grondenrechten dan algemeen wordt aangenomen. Echter ligt 

deze norm van bescherming veel lager dan de internationaal erkende mensenrechten 

van Inheemsen en in stamverband levende volken en is in strijd met de internationale 

verplichtingen van de staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aanbevelingen  

 

Er zijn oplossingen voorhanden voor de grondenrechtenproblematiek in Suriname, echter 

is voortvarendheid van alle betrokken actoren geboden. Partijen dienen te geraken tot een 

voor hun bevredigende oplossing, middels dialoog, waarbij alle wensen en grieven 

kenbaar worden gemaakt. Op die manier kan een duidelijk beeld gevormd worden van 

elkaars verwachtingen. Hierbij is zeer van belang: lering trekken uit het verleden.  

 

1. De eerste aanbeveling is rechtstreeks gericht aan de President van de Republiek 

Suriname en luidt als volgt. De President wordt aanbevolen om de vertegenwoordigers 

van de verschillende groepen Inheemsen en Marrons in eerste instantie apart en in 

klein verband (eventueel bijgestaan door hun juridische adviseurs) te ontvangen. Als 

gastheer zou hij de genodigden eerst aan het woord kunnen laten en zodoende al hun 

wensen en grieven aanhoren, uiteraard in aanwezigheid van zijn juridische adviseurs. 

Achterwege gelaten kan worden om een statement te houden voordat de genodigden 

aan het woord zijn gekomen. Het vooraf houden van een statement zou averechts 

kunnen werken en de gasten zouden meteen in de verdediging kunnen gaan, wat het 

proces van dialoog onnodig kan verstoren. De juridische adviseurs dienen vervolgens 

de wensen en grieven te plaatsen tegen de achtergrond van nationale- en internationale 

wet- en regelgeving alsook jurisprudentie. Hierna zouden de adviseurs aan de groep 

kenbaar kunnen maken waaraan wel en waaraan niet voldaan kan worden, uiteraard 

dient dat juridisch voldoende en correct gemotiveerd te worden. Dit hoeft niet op 

dezelfde dag plaats te vinden. Na afloop zou een persconferentie ook op zijn plaats 

zijn. Partijen hebben dan de ruimte om hun bevindingen kenbaar te maken aan de 

Surinaamse samenleving, gezien het feit dat het hier gaat om een nationaal probleem 

dat elke Surinamer regardeert. Hiermee wordt tegelijkertijd inhoud gegeven aan de 

goede voornemens van de overheid met betrekking tot het oplossen van het 

grondenrechtenprobleem, die zijn vastgelegd in onder meer de Jaarrede tevens 

Regeringsverklaring van 2016, alsook in het Ontwikkelingsplan van 2012 – 2016.  

 



 

2. De President zou er ook voor kunnen kiezen om voordat het proces van dialoog wordt 

aangevangen, zijn juridische adviseurs en eventueel overige betrokkenen (zoals leden 

van De Nationale Assemblee), alsook de vertegenwoordigers van de Inheemsen en 

Marrons op te roepen om bijvoorbeeld een “Masterclass Dialoog” te volgen. Hierbij 

zouden bepaalde kernbegrippen zoals “wederzijds respect”, “wederzijds begrip”, 

“democratie” en “rechtsstaat” niet mogen ontbreken. Gedurende mijn onderzoek is 

steeds gebleken dat het erg moeilijk is voor de Inheemsen en Marrons om hun 

gevoelens met betrekking tot de grondenrechten te uiten. Wederzijds respect en begrip 

is onontbeerlijk voor het bereiken van een oplossing. 

 
3. De Inheemsen en Marrons zouden ook constructief naar een oplossing kunnen werken. 

Inheemse- en Marronleiders zouden – eventueel bijgestaan door juridische 

deskundigen – het initiatief kunnen nemen om samen met de regering tot een 

oplossing proberen te komen. Belangrijk is dat er vooraf goed gecommuniceerd wordt 

met de totale Inheemse en Marrongemeenschap. Hierbij is een belangrijke taak 

weggelegd voor de verschillende vertegenwoordigers van de Inheemsen en de 

Marrons. De VIDS bijvoorbeeld zou naast bewustwording ook aandacht kunnen 

besteden aan samenwerking in harmonie met overige vertegenwoordigers van 

Inheemsen en Marrons. De dorpshoofden zijn de gezagsdragers binnen hun 

respectieve gemeenschappen en zouden bij uitstek het orgaan moeten zijn die aanzet 

geeft om een eenheid te vormen. De verschillende organisaties zouden ook ervoor 

kunnen kiezen om hun vertegenwoordigers kennis, inzicht en wijsheid bij te brengen 

in het effectief voeren van een dialoog alsook effectief te onderhandelen, zoals eerder 

aangehaald in aanbeveling nummer 2. Gedurende mijn onderzoek is steeds gebleken 

dat het ontbreken van “wederzijds respect” en wederzijds begrip” de grootste 

knelpunten vormen om tot een oplossing te geraken. 

 

4. De leden van De Nationale Assemblee zouden ook meer zelfwerkzaamheid aan de dag 

kunnen leggen, in die zin dat ze ook wel met initiatiefwetten zouden kunnen komen in 

plaats van te wachten op de overheid. Immers op grond van artikel 65 van de 

Grondwet hebben zij bij de aanvaarding van hun ambt gezworen of beloofd dat ze 



 

onder meer het welzijn van Suriname naar hun beste vermogen zullen bevorderen. Dit 

komt niet echt tot uiting, althans niet bij de Openbare Vergaderingen van de Nationale 

Assemblee. De coöperatieve houding die zowel de coalitie als de oppositie aan de dag 

leggen wanneer het bijvoorbeeld betreft buitenlandse dienstreizen, zouden ze ook 

gezamenlijk kunnen tentoonstellen door middel van het ontwerpen, indienen, 

goedkeuren en mede toezicht houden op de uitvoering en naleving van bijvoorbeeld de 

“Wet op Grondenrechten van Inheemsen en Marrons”.  

 
5. De rol van de media is niet te onderschatten. In verschillende landen wordt deze als de 

vierde macht beschouwd, naast de 3 machten (de Rechterlijke Macht, de Wetgevende 

Macht en de Uitvoerende Macht) in een democratische rechtsstaat. Het is de media die 

in diverse landen mede ervoor zorgdraagt dat regeringen naar huis worden gestuurd of 

in het zadel worden geholpen. Deze zou dus mede kunnen bijdragen aan het oplossen 

van het grondenrechtenvraagstuk dat een nationaal probleem is. De oorspronkelijke 

bewoners en de overige in stamverband levende volken zouden best wel wat meer 

media-aandacht kunnen gebruiken, dan die welke ze tot nu toe krijgen. Publiciteit 

draagt bij aan het bewustwordingsproces. Immers onbekend, maakt onbemind. De 

totale Surinaamse samenleving dient bewust gemaakt te worden van de noodzaak van 

grondenrechten. De media kan dat mede helpen realiseren. 

 
6. Indien het de wens is van bepaalde groepen van de Inheemsen en de Marrons om in 

vrijwillige isolatie te leven, dan dienen wij dat recht te respecteren en de staat dient dit 

recht te waarborgen en te garanderen. Indien ze zich willen ontwikkelen volgens de 

westerse maatstaven, dan dient de staat ook de faciliteiten daartoe te creëren. Besluiten 

over hen en voor hen dienen samen met hen genomen te worden. Aanbevolen wordt 

om niet reeds genomen besluiten, zonder hun inbreng aan ze op te leggen. Geen 

eenzijdige wetten maken. Overeenstemming dient bereikt te worden. Hen betrekken, 

raadplegen en informeren. Er zou bijvoorbeeld per dorp een beleid ontwikkeld kunnen 

worden. 

  

7. Een oplossing van het grondenrechtenconflict moet geplaatst worden in de 

ontwikkeling van het land Suriname. Suriname heeft als land in het continent van 



 

Zuid-Amerika een reputatie van een vredelievend volk bestaande uit twintig 

verschillende groepen, waarvan de helft op een tribale manier leven. Het behoud van 

vrede is een intrinsieke waarde die sterk aanwezig is in de mensen en die de volken 

met elkaar verbindt. Het oplossingsmodel voor het grondenrechtenvraagstuk zal deze 

waarde moeten herbergen. Dit houdt in dat er genoeg bewegingsruimte moet worden 

behouden voor de groepen in een nieuw concept voor de verdeling van gronden. 

Tevens is belangrijk dat er fysieke interactie blijft bestaan tussen de verschillende 

groepen, aangezien dit een informele manier is van onderhandelen en maken van 

afspraken.  

 
8. Het grondenrechtenvraagstuk is niet enkel een probleem van de Inheemsen en de 

Marrons, maar het is een nationale tragedie die een dringende en weloverwogen 

nationale aanpak vereist. Er zal pas sprake zijn van een historisch moment, wanneer 

de staat Suriname enerzijds en de Inheemsen en Marrons anderzijds zich hebben 

verzoend met de pijnlijke geschiedenis en hebben besloten om samen vooruit te gaan 

op het pad van mensenrechten, rechtvaardigheid en ontwikkeling voor ons allen. 
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