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Hoofdstukk 2 

Dee verhouding tussen het Marron-erfrecht en het Surinaams 
recht t 

§§ 1 INLEIDIN C 

Nadatt de Marrons van de plantages gevlucht waren en zich in stammen gegroe-
peerdd hadden, ontstonden tussen hen en de Centrale Overheid gevechten die er 
uiteindelijkk in resulteerden dat er vredeseontracten gesloten werden. Deze vredes-
contractenn bevatten bepalingen die de verhouding tussen de Centrale Overheid van 
Surinamee en de Marrons regelden. Ze bevatten ook aanknopingspunten over de 
bevoegdhedenn en rechten van de Marrons. Naast de bepalingen in de contracten 
wass er een hele periode een feitelijke situatie waarbij de Centrale Overheid van Su-
rinamee weinig gezag in het binnenland uitoefende en de Marronbestuurders hun 
vann het geldend recht afwijkende regels konden toepassen.'2 In deze periode die 
begonn bij het ontstaan van de stammen, verder liep tot de afschaffing van de slaver-
nijj  in Suriname in 1863" en eindigde bij de eerste grote ontsluiting van het bin-
nenlandd vanwege de bouw van het stuwmeer in 1963-1964, heeft het recht in de 
Marrongemeenschapp zich verder kunnen ontwikkelen zonder beïnvloeding van het 
rechtssysteemm dat wettelijk voor geheel Suriname geldt. Pas na de ontsluiting van 
hett binnenland en de trek van Marrons naar Paramaribo begonnen velen van hen 
tee beseffen dat zij onderdeel waren van een staat waarbinnen andere regels golden 
dann de regels die zij en hun voorouders honderden jaren toegepast hadden. Wat is 
dann de verhouding tussen het Surinaams recht en het Marron-erfrecht, gezien te-
genn deze achtergrond? Om deze vraag te beantwoorden zullen achtereenvolgens de 
contractenn gesloten tussen de Centrale Overheid en de Marrons bekeken worden, 
waarnaa het Marron-erfrecht in relatie tot de formele rechtsbronnen (het verdragen-
recht,, de wet, het gewoonterecht en de jurisprudentie)'4 van het Surinaams recht 
wordtt gebracht. Ook wordt nagegaan of sprake is van schending van grondrechten 
vann de Marrons vanwege de plaats die het Marron-erfrecht binnen het Surinaams 
systeemm inneemt. 

'-- In art. ] ] en 13 van het verdrag v.m IS september 1762 gesloten met de Saramaccancrs is deze 
bevoegdheidd van de Saramaccaners vastgelegd. Ruim 2nd jaar hierna is in een resolutie van de 
Surinaamsee gouverneur van 5 april \')24 aan de gezagsdragers van de Saramaccancrs opgelegd 
omm overtredingen van de Surinaamse wet onmiddellijk ter kennis te brengen van de (louver-
nementsseeretans. . 

,,',, Emancipatiewct van 16 april 1863. CU. 1863.'-». 
uu Poortiuga 1(W8. p. 17-18; Cliteur IW6, p. 31-46. De opsomming \\m rechtsbronnen is met 

naarr rangorde gemaakt: de plaats van het verdrag is afhankelijk van het in dat land geldend sys-
teemm ('monistisch ot dualistisch). 
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§§ 2 Dll r O N T R A C I LN GESLO I I N TUSSEN I )E O EM KALE OVERHEID EN DE 

MARRONS S 

.-1.. De inhoud van de contracten 

Vanwegee het verschil in aantallen, ongeveer zeventienduizend Saramaceaners en 
veertienduizendd Aucaners tegenover minder dan twaalfhonderd mensen van elk 
vann de vier andere stammen en het teit dat de contracten met de andere stammen 
afgeleidd zijn win de contracten niet de Saramaceaners of Aucaners. zullen m onder-
staandd stuk de contracten gesloten met deze twee grote stammen bekeken worden. 

Tussenn de Centrale Overheid van Suriname en de Marrons werden de volgende 
contractenn gesloten: 

-- Op 1<> oktober 1760 met de Aucaners; 
-- Op IS september 17(>2 met de Saramaceaners; 

Dezee contracten werden herzien en opnieuw getekend t.w.: 
-- Op 13 december 1 <S35 met de Saramaceaners 
-- Op 25 maart 1837 met de Aucaners.'̂ 

Alss de vredescontracten die gesloten zijn tussen de Marrons en de koloniale over-
heidd bekeken worden, zien we dat het recht verstrekt door de koloniale overheid 
aann de Marrons inhoudt: 

Hett recht op behoud van geteelde landbouwproducten, verzamelde bos- en 
houtproductenn en dergelijke. 
Dee mogelijkheid voor de Marrons om gelimiteerd de plantages te bezoeken en 
handell  te drijven. 

11 Xiartegenover stond dat: 

11 )e Marrons weggelopen slaven zouden uitleveren aan de overheid; 
Hett Grootopperhootd van de Marrons eerst een eed bij de Centrale Overheid 
moestt afleggen voordat hij door haar erkend zou worden. 

Qumtuss Boz"' schrijft over de contracten gesloten ter regeling van de politieke 
verhoudingenn met de stammen dat de contracten slechts gesloten zijn met de be-
doelingg om de gevechten te doen eindigen. Het enige recht dat de Marrons kregen 
wass het formele recht op vrijheid binnen een aan hen toegewezen gebied. Voor de 
erkenningg van de vrijheid werden vele verplichtingen aan de Marrons opgelegd, 
(iaandewegg kregen de Marrons, bij wi|ze van gunst, toestemming van de overheid 
omm buiten de hen aangewezen gebieden te komen, de grond te bewerken, hout te 
kappenn en handel te drijven. 

"'' I ihvrm lv;ii , p. ]*)-2\\. 
""  Qumtus lio/ ]'>su. p. ;0(»-.\V 

2\ 2\ 



D EE VERHOUDING TUSSEN HET MARRON-ERE-RI .CHT EN HET SURINAAMS RECHT 

Inn de contracten met de stammen is opgenomen dat de opperhoofden gehouden 
waren: : 
""voor""voor zover zij in hun lattd zijn recht te spreken.'"' 

Ikk merk op dat in de contracten de cumulatieve voorwaarden voor de toepassing 
vann het Marron-recht zijn: 

Hett louter onder elkaar zijn van de Marrons en 
Hett feit dat de Marrons verblijven in hun woongebieden in het binnenland. 

Voorr wat de toepassing van het Marron-recht betreft moet een onderscheid ge-
maaktt worden tussen twee situaties: één waarbij de Marrons in hun woongebieden 
zijnn en één waarbij zij niet in hun woongebieden zijn. Zijn zij in hun woongebied 
enn gaat het om een kwestie tussen twee Marrons dan geldt het Marron recht. Zijn 
zijj  in hun woongebied en gaat het om een kwestie tussen hen en een vreemde dan 
moett nagegaan worden welk recht toegepast moet worden. Zijn de Marrons niet 
inn hun woongebied en betreft het een kwestie tussen twee Marrons, dan geldt vol-
genss hun regels ook het Marron recht. Zijn de Marrons niet in hun woongebied en 
betrettt het een kwestie tussen hen en een vreemde, dan moet volgens hen ook na-
gegaann worden welk recht geldt. Het blijk t dus dat indien het gaat om een kwestie 
tussenn Marrons, volgens de Marrons zelf altijd hun regels gelden ongeacht het 
woongebiedd van de betrokken partijen. Dit beginsel passen zij toe ondanks het feit 
datt de gesloten contracten het niet aangeven. Volgens het Marronrecht heeft de 
granmann van de stam namelijk jurisdictie over de stamgenoten onafhankelijk van de 
plaatss waar zij zich bevinden. Deze regel vertoont een overeenkomst met het per-
soneell  statuut dat in artikel 8 van de Surinaamse Wet Algemene Bepalingen''*  is 
neergelegdd (dit komt overeen met artikel 6 van de Nederlandse Wet Algemene 
Bepalingen).. Hierin wordt het personeel statuut omschreven als de regeling betref-
fendee de rechten, de staat en de bevoegdheid van personen, die zo nauw verband 
houdenn met de mens dat zij hem overal volgen, ook bij verblijf in het buitenland. 
Doorr dit artikel dat van toepassing is op alle ingezetenen van Suriname, vallen de 
ingezetenenn onder de Surinaamse wetgeving bij verblijf in het buitenland. Artikel 6 
vann voornoemde wet geeft aan wie onder ingezetenen worden verstaan: Nederlan-
derss ( lees: Surinamers). die inwoners zijn van Suriname, Nederlanders en vreem-
delingenn die in Suriname gevestigd zijn overeenkomstig de toelatmgsvoorschriften 
vann het Surinaams Toelatingsbesknt 1938.'"' De Surinaamse wetgeving en het Mar-
ronrechtt geven dus beide aan dat er jurisdictie is over de land- of stamgenoten on-
afhankelijkk van de plaats waar zij zich bevinden, zij het dat de Surinaamse wetgever 
enigee modificering in de jurisdictie heeft aangebracht. 

Dee vraag of de contracten tussen de Marrons en de Centrale Overheid de status van 
internationalee verdragen of van overeenkomsten van nationaal recht hadden, staat 

Artikell  1 1 en 13 van het verdrag van IS september !7f>2 gesloten niet de Saramaecaners. 
Wett van 23juli i'MS. G.B. D45 no. 12. 
(U i .. 1<J3« no. <)2. 
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terr discussie1"" en verdient nader onderzoek. De vredescontracten die in de acht-
tiendee eeuw tussen de Marrons en de Centrale Overheid gesloten zijn, worden he-
denn ten dage door afstammelingen van de Marrons niet gezien als afspraken ge-
maaktt tussen de overheid en haar burgers, maar als verdragen waaraan de Marrons 
hett zelfbeschikkingsrecht ontlenen.1"1 De afstammelingen van de Marrons zien on-
dersteuningg in hun strijd om erkenning van het zelfbeschikkingsrecht door de ont-
wikkelingenn op het internationale vlak, waarbij de inheemsen en tribale volken 
hunn rechten internationaal1"2 en uiteindelijk nationaal vastgelegd willen zien wor-
den. . 

Dee discussie over de rechten van inheemsen en in stamverband levende volken en 
daarmeee samenhangend de discussie over de status van de tussen de overheid en 
Surinaamsee Marrons gesloten vredescontracten1"1 zal zich voortzetten. In dit onder-
zoekk zal ik vanwege de nog gaande zijnde discussie over de status van de gesloten 
overeenkomsten,, praten over de gesloten contracten. Deze contracten geven vol-
genss mij wel duidelijk aan dat het Marronrecht in elk geval toegepast mag worden 
tussenn de Marrons als zij in hun woongebieden zijn. 

B.B. De woongebieden van de Marrons 

Elkee Marronstam heeft in het binnenland van Suriname een gebied ciat hij op basis 
vann "ontdekking" en/of "eerste vestiging" heeft weten te bemachtigen. Dit houdt 
inn dat een stam die zich als eerste in een streek vestigde, of de streek "ontdekte" de 
helee streek tot zijn gebied rekende. Bij zo4i "ontdekking" liet de "ontdekker" zo-
veell  mogelijk tekens achter opdat iemand die na hem het gebied betrad, kon zien 
datt het al "ontdekt" was. De verdeling van het stamgebied onder de verschillende 
lo,, bee, mamapikin's en oso's heeft op dezelfde manier plaatsgevonden.1"4 

Dezee wijze van m "bezit" name van een grondgebied dat reeds aan een ander toe-
behoort,, lijk t op de verkrijging van eigendom door verjaring, zij het dat het uit-
gangspuntt hierbij de door de Centrale Overheid verleende zakenrechtelijke titel op 
dee grond is. Het grondgebied ligt in Suriname waardoor gekeken moet worden 
naarr het artikel in het SI3W hieromtrent (art. 1984): 

DieDie te goeder trome, en uit kracht van een wettige titel, een onroerend goed, een rente oj 
enigeenige andere, aan toonder niet betaalbare, itischuid verkrijgt, bekomt daarvan de eigendom, 
bijbij  wege van verjaring, door bezit van twintig jaren. Die te goeder trouw het bezit heeft gedu-
renderende dertig jaren, verkrijgt de eigendom, zouder dat hij kan worden genoodzaakt zijn titel te 
tonen." tonen." 

 Kambel & MacKay 2<H)3, p. 44-D7. 
''''  Dikan ]')')'):  Misiedjan 1!>'>!S. Deze werken, geschreven door Marrons zeil. hebben als uitgangs-

puntt bet zelfbeschikkingsrecht van de Marrons. 
Ziee hieromtrent de VN Ontwerp Declaratie inzake rechten win Inheemsen, de IL.O. conven-
tiee no. K)K. 

'̂ ^ Zie in dit verband ook: Kolt'2'ion. 
**  Pakosie ]'> i)2. y>. S3. 
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Voorr verkrijging van eigendom door verjaring is op grond van artikel 1VH4 SliW 
nodigg dat: 

-- De verkrijger te goeder trouw is; 
Err mag mijns inziens vanuit worden gegaan dat de weggelopen slaven niet wis-
tenn dat het binnenland van Suriname aan de Centrale Overheid van Suriname 
toebehoorde.. Het binnenland werd gezien als een stuk niemandsland, waar jij j e 
alss mens goed kon verbergen. Het tropisch regenwoud was haast ondoordring-
baar.. Het was de plaats waar ontevreden slaven naar toe trokken en de blanke 
meesterss weinig toegang hadden.1""1 

Dee grond verkregen moet zijn uit kracht van een wettelijke titel; 
Wass de ontdekking en in "bezit" name van het gebied door de Marrons in de 
zeventiende,, achttiende en negentiende eeuw een wettige titel voor eigen-
domsverkrijgingg van onroerend goed? Volgens Kambel""' bestaat het recht van 
dee staat Suriname op de grond uit een publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk 
aspect.. Het privaatrechtelijke aspect heeft betrekking op het kust- oi plantage-
gebiedd waar de staat privaatrechtelijke eigendomsrechten kan traceren die zijn 
gebaseerdd op eerdere uitgiften aan kolonisten, of gronden waarover de staat 
zichzelff  een titel heeft gegeven. Het publiek domein omvat de gronden die aan 
niemandd toebehoren en waarover de staat slechts rechtsbevoegdheid (jurisdictie) 
enn beschikkingsbevoegdheid heeft. Op de gronden van de Marrons en alle 
grondenn die onvoorwaardelijk zijn vervreemd van zowel het privé als het pu-
bliekk domein zijn privaatrechtelijke eigendomsrechten van toepassing, waar 
geenn enkel recht van de staat op rust en die slechts ondergeschikt zijn aan de 
wettelijkk omschreven bevoegdheid van de staat zoals het recht van onteigening 
enn aan de wetgevende bevoegdheden van de staat zoals omschreven en beperkt 
doorr de grondwet en internationale mensenrechten. Quintus Bosz" daarente-
genn is de mening toegedaan dat de Inheemsen en Marrons moeten aantonen dat 
hunn gronden beheerd zijn en een eigenaar kennen. De staat zou deze gronden 
dann opnieuw aan hen kunnen uitgeven. 

Hett bezit dertig jaren moet hebben geduurd, waardoor degene die verkregen 
heeftt niet genoodzaakt kan worden zijn titel te tonen. 
Doorr het weinige contact tussen de Marrons en de rest van Paramaribo gedu-
rendee meer dan vier eeuwen is de duur van dertig jaar die nodig is voor de ver-
krijgendee verjaring, vele malen overschreden. 

Daarr in de contracten over de woongebieden van de Marrons gesproken werd, ga 
ikk ervan uu dat ten tijde van het sluiten van de contracten de Marrons er reeds eni-
gee tijd verbleven en de Marrons zelf en de Centrale Overheid geaccepteerd hadden 
datt die gebieden tot hun woongebieden behoorden. Deze acceptatie is waarschijn-

Vann LILT t ( / 7 l , p. 42. 

Kambdd c\ VLKK.L V 2<I<)3. p. 2S-3i>. 

Quintu*.. lio^z 1'>54, p. 3~n 

http://VLkK.lv
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lij kk door de Marrons gezien als acceptatie van de eigendomsrechten die zij op de 
grondenn van hun woongebieden hadden. 
Inn Latijns-Amenka is dit probleem waarbij door verschillende groepen (eigendoms) 
rechtenn op de grond geclaimd worden, niet vreemd. De historie van het gebied laat 
zienn dat bij de bezetting van land het veelal niet geheel duidelijk is geweest volgens 
welkee regels de bezetting heeft plaatsgevonden.'"s 

CC De toepassing van de contracten 

Dee koloniale overheid kwam de met de Marrons gemaakte afspraken over het ge-
bruikk van hun woongebieden na door sinds het einde van de achttiende eeuw bij 
hett uitgeven van vergunningen en permissies voor houtkap speciale bepalingen 
voorr Inheemsen en Marrons te maken. In de uitgegeven tijdelijke concessies en 
gunningenn stonden beschermingsclausules.1'' Deze beschermingsclausule voor In-
heemsenn en Marrons is in artikel 41 lid la van de Wet Bosbeheer"11 ook opgeno-
men: : 

"De"De gewoonterechten van de in stamverband levende boslandbewoners in hun dorpen, neder-
zettingenzettingen en kostgronden blijven zoveel als mogelijk geëerbiedigd." 

Inn artikel 41 lid l b staat verder: 

AlsAls deze gewoonterechten worden overtreden mogen de traditionele autoriteiten een klacht 
indienenindienen bij de president. " 

Regelmatigg werden aan de grootopperhootden van de Marrons door de gouver-
neurss geschenken gezonden indien zij zich hielden aan de bepalingen neergelegd in 
dee contracten. In 1857 is gestart met het verstrekken van een maandelijkse toelage 
aann het grootopperhootd van de Aucaners. Ook is door de Centrale Overheid toen 
dee instructie gegeven dat de Marrons hun eigen opperhoofden en hoofden kozen 
diee slechts de goedkeuring behoefden van de Centrale Overheid.1" 

Opp civielrechtelijk gebied heeft door de Surinaamse rechter (nog) geen limitering 
plaatsgehadd van de bevoegdheid van de Marron granman om in het gebied vallende 
onderr zijn jurisdictie recht te spreken. Op het strafrechtelijk gebied heeft door de 
Surinaamsee rechter wel limitering van de bevoegdheid van de toepassing van het 
Marronrechtt plaatsgehad. Er zijn namelijk botsingen tussen de twee strafrechtelijke 
svstemenn geweest die geresulteerd hebben m twee vonnissen van het Hof van )usti-
tiee van Suriname.112 De verdachten zijn aan de hand van het Surinaams strafrechts-
systeemm en niet volgens de traditionele regels van de Marrons veroordeeld hoewel 
hett om een feit ging tussen Marrons, gepleegd in het woongebied van de Marrons. 

:'' ~ Joill's V)l)U. p. XJ). 

 Van Wi thu izen 2<i(i5. p. 3<»-31. 
1111 STB. 1W2. S(). 

 Libretto W H . p. l l ^2( i . 
Hott van I n l i n e IS oktober 1l>3'> en Hof win |ii\titii ' H> augustus \')<>~.  ]  Kve vonnissen zijn 
besprokenn J o or Waaldijk D ~ 5. p. \- I. 
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Inn het vonnis van 16 augustus 1967 was zelfs door de raadsman van de verdachte 
aangevoerdd dat het Hot niet bevoegd was kennis te nemen van de zaak omdat de 
Centralee Overheid de gezagsorganen m het binnenland strafrechtelijke bevoegdhe-
denn zou hebben gegeven. De rechter besliste evenwel anders op grond van de bij 
resolutiee van de Gouverneur-generaal van Suriname d.d. 5 april 1924 aan de ge-
zagsdragerss van de Saramaccaners opgelegde verplichting om overtredingen van de 
Surinaamsee wet onmiddellijk ter kennis van de Gouvernements-Secretaris te bren-
gen.. Het Hot was derhalve bevoegd om kennis te nemen van de zaak. 

§§ 3 D E B R O N N EN VA N H ET S U R I N A A M S R E C HT 

Lettenn we op de bronnen van het positieve recht dan zien we dat tot de formele 
rechtsbronnenn behoren: de wet, het gewoonterecht, de jurisprudentie en het ver-
dragenrecht.""11 Artikel 93 van de Nederlandse grondwet luidt: 

BepalingenBepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar in-
hondhond een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendge-
maakt.^ maakt.^ 

Artikell  105 van de Surinaamse grondwet luidt: 
BepalingenBepalingen van de in artikel 103 genoemde overeenkomsten, welke naar de inhoud een 

iederieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt." 

Daarr de Surinaamse en de Nederlandse grondwet op dit stuk vrijwel gelijkluidend 
zijn,, geldt voor beide staten dat - voor zover het een ieder verbindende bepalingen 
betreftt - de monistische opvatting geaccepteerd is. Bij de bepalingen die zich niet 
lenenn voor directe werking, is een transformatiewet nodig om deze van toepassing 
tee laten zijn binnen de nationale rechtsorde.114 Vanwege de in Suriname heersende 
monistischee opvatting zal eerst de verhouding tussen het Marron-erfrecht en het 
internationaall  recht, de door Suriname geratificeerde verdragen, behandeld wor-
den,, waarna de verhouding tussen het Marron-erfrecht en het Surinaams recht 
volgt. . 

§§ 4 H ET M A R R O N - E R F R E C HT EN HET V E R D R A G E N R E C HT 

A.A. Grondrechten van de Marrons 

Eenn bron van recht is het verdrag. Suriname is sedert 1966 partij bij het Internatio-
nalee Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten en het Internationale Verdrag 
inzakee Economische, Sociale en Culturele Rechten. 

133 Poortmga 1WX. p. 17-IS; Cliteur 1WC p. 31—\<> . De opsomming van rechtsbronnen is met 
n.urr rangorde gemaakt: de plaats win het verdrag is afhankelijk van liet in dat land geldend sys-
teemm (monistisch ot dualistisch). 

144 Cliteur 1WC p. 45-4f>. 
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Eenn van de voornaamste rechten waar de Marrons zich op beroepen is het zelfbe-
schikkingsrecht.1'^^ Het zelfbeschikkingsrecht valt onder artikel 1 van het B U PO 
verdragg en artikel 1 van het ESOCUL verdrag. 

"Zelfbeschikking""  kan worden omschreven als het vermogen van een individu of 
vann een volk of staat om zijn eigen normen te bepalen en overeenkomstig die 
nonnenn te handelen.'"' Een scherpere definiëring van het zelfbeschikkingsrecht 
vindenn we echter in IL O conventie no. 169." 

Artikell  7 lid 1 van dit Verdrag spreekt over het zelfbeschikkingsrecht van de In-
heemsee en tribale volken: " dat de betrokken volken het recht dienen te hebben zelf te be-
slissenslissen waar hun prioriteiten zijn in het ontwikkelingsproces, waar dit van invloed is op hun 
leven,leven, hun overtuigingen, instellingen en geestelijk welzijn en op het land dat zij bewonen of 
anderszinsanderszins in gebruik hebben en dienen voorzover mogelijk zeggenschap te hebben over hun 
eigeneigen economische, sociale en culturele ontwikkeling, Bovendien dienen zij deel te nonen aan 
dede formulering, uitvoering en evaluatie van plannen en programma's voor nationale en regio-
nalenale ontwikkeling die hen rechtstreeks raken. " De artikelen 25 en 27 verwijzen hier ook 
naar. . 

Naastt het zelfbeschikkingsrecht definieert dit Verdrag ook wie tot de inheemsen en 
tribalee volken behoren: 

Lidd 1 onder a: in stamverband levende volken in onafhankelijke landen wier, sociale culture 
enen economische omstandigheden hen onderscheiden van andere delen van de nationale ge-
meenschapmeenschap en wier status geheel of gedeeltelijk wordt geregeld door hun eigen gewoonten of 
traditiestradities of door bijzondere wetten of voorschriften; 

Lidd 1 onder b: '*  l 'olken in onafhankelijke lauden, die als inheems worden beschouwd we-
gensgens hun afstamming van de volkeu die het land of een geografisch gebied waartoe het land 
behoort,behoort, bewoonden op het tijdstip waarop het werd veroverd of gekoloniseerd of waarop de 
huidigehuidige grenzen van de staat werden vastgelegd en die, ongeacht hun wettelijke status, som-
migemige of al hun eigen sociale, economische, culturele en politieke instellingen hebben behouden 

Lidd 2: " Het gevoel inheems te zijn ofte behoren tot een stam dient te worden aangemerkt 
alsals fundamenteel criterium om re bepalen op welke groepen de bepalingen van dit verdrag van 
toepassingtoepassing zijn." 

Uitgaandee van het verschil tussen inheemse en tribale volken en de criteria die in 
dee definities gegeven zijn, kan gesteld worden dat de Marrons van Suriname tot de 
tribalee volken gerekend kunnen worden en de Caraïben van Suriname tot de In-
heemsee volken". 

iSS Dikan 2oi»3, p. 21: Kambel c\ MacKav 2<>i>3, p. lo(>-Uö. 
! '' Morales l'W4. p. 43. 
;""  Verdrag betreffende Inheemse en in Stamverband Levende Volken in Onafhankelijke Landen 

(Verdragg nr. 1<V> aangenomen door de Internationale Arbeidseonterentie m haar zesenzeventig-
stee zitting), (ienéve, 27 juni 1'WJ. 
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Gezienn het belang van IL O conventie no. 169 voor de Marrons en Inheemsen is 
hett jammer dat Suriname dit verdrag nog niet heeft geratificeerd. Gezien het feit 
datt de Marrons zich bij de laatst gehouden verkiezingen in Suriname in mei 2005, 
gebundeldd hebben in politieke partijen en regeermacht verkregen hebben, is het te 
verwachtenn dat voortvarend gewerkt zal worden aan de ratificatie van dit verdrag. 

Economische,, sociale en culturele rechten zijn neergelegd in de artikelen 22 tot 28 
vann de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het meest vergaande 
socialee recht is het recht op een adequate levensstandaard zoals neergelegd in artikel 
255 van de Verklaring. Dit artikel geeft aan dat een ieder recht heeft op een levens-
standaardd die passend is voor zijn of haar welzijn en dat van de familie. Dit algeme-
nee recht impliceert het recht op voedsel, kleding, huisvesting, gezondheidszorg en 
noodzakelijkee sociale voorzieningen. De economische rechten beogen mensen een 
economischee basis te bieden oor een menswaardig bestaan. Het oudste economi-
schee recht is dan het recht op eigendom, welke vernield staat in artikel 17 van de 
Verklaring.. Tegenwoordig wordt de economische basis voor een menswaardig be-
staann niet in de eerste plaats, or niet alleen geboden door eigendom, maar ook door 
hett hebben van werk, aangenomen dat het werk aan bepaalde voorwaarden vol-
doet.. Het tweede economisch recht, het recht op werk, is verwoord in artikel 23 
enn 24 van de Verklaring. Het recht op sociale zekerheid genoemd in artikel 25 van 
dee Verklaring, kan ook als een economisch recht gezien worden. 
Artikell  27 bevat de culturele rechten. Deze rechten behelzen meer het recht om 
deell  te nemen aan het culturele leven van een genieenschap, het recht om te genie-
tenn van kunst en deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten 
daarvann en het recht op de bescherming van de geestelijke en maatschappelijke be-
langenn voortvloeiend uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk dat 
iemandd heeft gecreëerd. Daarnaast is het recht op onderwijs neergelegd in artikel 
26.. " s 

Dee Marrons ontberen verschillende bijzondere regelingen inzake de economische, 
socialee en culturele rechten zoals het collectieve recht op eigendom, het gebruik en 
hett vredig bezit van hun traditionele gronden, territoria en hulpbronnen; het recht 
omm vrijelij k te beschikken over hun natuurlijke hulpbronnen en om verzekerd te 
zijnn van hun bestaansmiddelen.'''' Hoewel de Marrons op Surinaams grondgebied 
wonen,, blijk t dat zij ander recht hebben en toepassen dan de rest van Suriname en 
blijk tt verder dat hun grondrechten ook door de overheid geschonden worden. In 
hett hierna volgend stuk zal nagegaan worden wat de plaats van het Marron-
(erfjrechtt binnen het Surinaams rechtsbestel is en op welke wijze de grondrechten 
afgedwongenn kunnen worden. Alvorens deze vragen te beantwoorden, zal eerst 
aangegevenn worden wat grondrechten precies zijn. 

Buitenwegg 2nnl. p. (S3-f>6. 
K.imbell  & MacKay 2l il 13. p. 1 58-1 r> 1. 
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B.B. Mensen- of grondrechten 

Dee thematiek van mensenrechten kan vanuit verschillend perspectief benaderd 
worden.1-""  Mensenrechten zijn, vanuit een juridische hoek bezien, rechtsnormen 
diee strekken tot en fundamenteel zijn voor de ontplooiing van de mens. Het gaat 
omm regels van behoren, berustend op ethische overwegingen die in beginsel door 
middell  van het recht gehandhaafd kunnen worden.'~' Men zou vier soorten rech-
tenn kunnen onderscheiden: door de manier waarop we in het alledaagse spraakge-
bruikk een beroep op rechten kunnen onderkennen: 

1.. subjectievee rechten 
2.. constitutionele rechten 
3.. morele "rechten" 
4.. grondrechten. 

1.. Subjectieve rechten 

Opp dit niveau wordt verwezen naar het positiefrechtelijk systeem, waaraan we 
rechtenn ontlenen. Zoals ingeval in een relatie tussen een opdrachtgever en een op-
drachtnemerr ingeval de laatste zijn verplichtingen niet nakomt, er sprake kan zijn 
vann wanprestatie van de opdrachtnemer. 

2.. Constitutionele rechten 

Dezee rechten hebben een speciale status gekregen en zijn vastgelegd in de grond-
wett en in verdragen. Het gaat om rechten die toekomen aan de burger, maar die 
vann meer fundamentele aard zijn dan de gewone rechten die hij aan de alledaagse 
wetgevingg ontleent. 

3.. Morele "rechten" 

Bijj  deze rechten meent men ciat men een recht zou moeten hebben op grond van 
morelee overwegingen. De wet kent dat recht echter niet toe. Een huwelijkspartner 
diee overspel vermoedt, spreekt de ander dan aan met het argument dat hij "recht 
heeftt op de waarheid". 

4.. Grondrechten 

Hett gaat hierbij om morele rechten die aan alle mensen toebehoren in alle maat-
schappijenn en die onvervreemdbaar zijn. Het gaat om rechten voor iedereen, overal 
enn onder alle omstandigheden.1" 

-'  Meuwissen IV'JU, p. 9; Buitenweg 2<m!. p. 21-24: Van Wissen 1992. p. I. 
'-:: Alkenu 1'Wi. p. ,V>. 
;--- Cliteur 1995, p. 7-li). 
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Alss over mensenrechten wordt gesproken wordt gedoeld op de tweede categorie: 
dee constitutionele rechten. Verschillende culturele en politieke factoren hebben er-
toee geleid dat steeds meer rechten tot constitutionele rechten zijn verklaard. Dit is 
eenn gevolg van een verandering in het denken over legitimiteit van het overheids-
handelenn en er is sprake van een kwalitatieve uitbreiding van fundamenteel 
recht.. - , De term mensenrechten wordt evenwel voor deze in de constitutie beves-
tigdee fundamentele rechten weinig gebruikt. Meer gangbaar is de benaming grond-
rechten.. Naast mensenrechten en grondrechten wordt ook de term burgerschaps-
rechtenn gehanteerd als aanduiding van fundamentele rechten, waarbij burgerschaps-
rechtenn gedefinieerd worden als fundamentele rechten die mensen als burgers van 
eenn samenleving hebben.1"4 

CC De ontieikkeling van de grondrechten 

Voorr de Tweede Wereldoorlog was het positivisme wijd en zijd verbreid: het recht 
valtt samen met het formele recht. Door de verschrikkingen van de oorlog groeide 
dee belangstelling voor de grondrechten en hun natuurrechtelijke oorsprong: iedere 
menss heeft als mens aanspraak op bepaalde rechten. Dit kwam tot uiting in de 
Universelee Verklaring van de Rechten van de Mens. geproclameerd op 10 decem-
berr 1^4S door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In deze Verkla-
ringg wordt voor het eerst in de geschiedenis wereldwijd het bestaan van fundamen-
telee rechten erkend.12"1 De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, be-
vatt rechten als het recht op vrije meningsuiting, recht op vrijheid van godsdienst, 
hett recht op lichamelijke integriteit, het recht om niet gefolterd te worden of het 
kiesrecht.. Daarnaast bevat de Verklaring ook nog rechten als het recht op sociale 
zekerheid,, het recht op werk en het recht om deel te nemen aan het culturele le-
venn van een gemeenschap. In het internationale mensenrechtendiscours is het ge-
bruikelijkk om twee soorten rechten te onderscheiden, burger- en politieke (I3U-
VO)VO) rechten enerzijds en economische, sociale en culturele (ESOCUL) rechten 
anderzijds.. De burger- en politieke rechten worden ook wel aangeduid met de 
termm klassieke rechten, terwijl voor de economische, sociale en culturele rechten 
ookk de benaming sociale rechten gebruikt wordt. Tussen deze twee soorten rech-
tenn zijn er verschillen. Vandaar dat de twee categorieën rechten van het U V RM 
verschillendd zijn behandeld en in twee verschillende documenten zijn uitgewerkt: 
hett Internationale Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten en het Internatio-
nalee Verdrag inzake Economische. Sociale en Culturele Rechten. Naast de twee 
genoemdee categorieën wordt tegenwoordig ook van een derde categorie s^espro-
kcn.. De gezamenlijke karakteristiek van de derde categorie rechten is nog onduide-
lijk .. Gezegd wordt dat zij gevormd wordt door de collectieve rechten. Tot deze 
derdee categorie worden bijvoorbeeld gerekend rechten van inheemse volken.12'1 

: '' Cl i teur 1*^5. p.
-'' liiiitL'iiwt-i : 2<nxt, p. 21-24. 
-ss \\m Wissen l 'W2. p. 13. 
yy h m t c n u v- 2ii(i] . p. I 1-12: V.m Wissen VN2. p. 14-1". 
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D.D. De relativiteit van grondrechten 

Dee eerder genoemde grondrechten vinden hun bestaansrecht in de bijdragen die zij 
geachtt worden te leveren aan liet tot stand brengen ot in stand houden van relaties 
tussenn overheid en individu. Reden waarom in beginsel voor elk grondrecht ten 
minstee twee belangen kunnen worden aangewezen: het belang van het individu en 
hett belang van de samenleving dat door de overheid wordt behartigd. All e grond-
rechtenn zijn producten van steeds dezelfde belangen afweging.1- De beide belan-
genn kunnen samenvallen, maar noodzakelijk is dat niet. ^ Het moderne concept 
vann mensenrechten ziet deze rechten als subjectieve rechten ontleent aan hoger 
recht,, vastgelegd in formele documenten, moeilijker wijzigbaar gemaakt door ver-
schansing,, als toetsingsgrond voor de rechter en met universele strekking. "' Op dit 
modernee concept van mensenrechten wordt van verschillende kanten kritiek uit-
geoefendd onder andere door de cultuurrelativisten die de iiniversahteitpretentie van 
dee mensenrechten betwisten. Zij wijzen op de noodzaak van tolerantie ten aanzien 
vann andere culturen dan de westerse. Verder stellen de cultuurrelativisten dat een 
vreemdee cultuur niet beoordeeld kan worden met behulp van de criteria van de 
eigenn cultuur.1"1" Hierop wordt weer kritiek geleverd door te stellen dat het wel de-
gelijkk mogelijk is een cultuur te beoordelen met de criteria van die cultuur zelf. ' 
Ookk wordt het moderne concept van de mensenrechten betwist door degenen die 
stellenn dat mensenrechten zich op gespannen voet bevinden met democratie, om-
datt toetsing van gewoon recht aan mensenrechten aan rechters grote bevoegdheden 
verleentt en een inbreuk maakt op de democratie in de zin van gewone meerder-
heidsbeslissingen.. Hier tegenin kan gebracht worden dat voorafgaand aan het aan-
nemenn van de constitutie een intensieve discussie heeft plaatsgevonden, waardoor 
inn de grondwet de impliciete aanhankelijkheidbetuiging van velen gezocht moet 
worden.. De grondrechten als zodanig zijn het product van een eeuwenlange culti-
veringg en modificatie binnen een bepaalde rechtscultuur.'1_ De mensenrechten idee 
iss nog volop in beweging, w-aardoor er verschuivingen kunnen plaatsvinden. " In 
dee toekomst zal er waarschijnlijk gekomen worden tot minder rechten, maar voor 
meermeer betrokkenen, als gevolg van een kritische beoordeling van deze rechten. M De 
relativiteitt van vooral de tweede en derde categorie grondrechten zou mijns inziens 
inn de toekomst wel eens kunnen blijken. 

/:.. Het afdwingen \'an de grondrechten 

Scepticii  van economische, sociale en culturele rechten zien Bupo-rechten als nega-
tievee rechten die van de geadresseerden onthouding vragen. F.socul-rechten wor-
denn beschouwd als positieve rechten die van de geadresseerden concreet handelen 

::~~ Storun.ins D'>3. p. 1 , -1 S. 
;1""  Ntonnuns IW.V p. VK MenJe lt 2m>2, p. 4. 
:-"'' ClitL-ur \')')'K p. 41: A lkcnu !W>. p. M>. 

" ,""  Ik-rtin^ i w n . p. ~S-7C ClitL-ur \<> ,){>, p. 41. 
vv Cliti-ur l'W'J. p. 42-CV 
;-- ClitL-ur \'>')'>.  p i n " - 125. 
'*;; I k r tn i g l ' ^ C p. =>>)-.  CHtcur D W . p. 14". 

'-- ClitL-ur \,>'>'>.  p. 14.- ML-UWISNL-I I ]<><>?>.  p. 42. 
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verlangen.. Bupo-rechten zijn duidelijk in wat ze van de pliehtdrager vragen: niets 
doen.. Esocul rechten daarentegen zijn onduidelijk omdat ze positief handelen ver-
langenn en het niet duidelijk is wat het precies inhoudt. Het is ook evident wanneer 
enn door wie Bupo-rechten zijn geschonden, terwijl van schending van Esocul-
rechtenn moeilijk kan worden gesproken. 

Hett Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (in het vervolg aange-
duidd als: het Mensenrechtenhof) heeft een uitspraak over het zelfbeschikkingsrecht 
vann de Inheemsen gedaan in de Miskito case met betrekking tot Nicaragua. 

Inn deze zaak heeft het Mensenrechtenhof zijn oordeel gegeven dat de Inheemsen 
geenn expliciet recht op zelfbeschikking hebben. Wel wordt de noodzaak van speci-
alee bescherming erkend voor het gebruik van hun taal, het beleven van hun religie 
enn in het algemeen alle aspecten gerelateerd aan het behoud van hun culturele 
identiteit.'' 1 Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over het zelfbeschikkingsrecht 
datt de Marrons claimen. Indien er geen sprake is van een expliciet recht op zelfbe-
schikking,, kan mijns inziens verdedigd worden dat er sprake is van zelfbeschikking 
alss sociaal grondrecht, waardoor onder bepaalde omstandigheden via de rechter of 
vann de overheid de plicht kan worden afgedwongen om een bepaald resultaat te 
verzekeren. . 

Overr de Sociale grondrechten zijn er op het internationaal vlak verschillende uit-
sprakenn geweest waarbij door het Mensenrechtenhof in specifieke gevallen richtlij -
nenn zijn gegeven voor de toepassing van grondrechtelijke regels.'36 

Overr de derde categorie grondrechten, collectieve rechten van Inheemse volken, 
heeftt het Mensenrechtenhof een uitspraak gedaan in de Awas Tingni zaak'v , waar-
bijj  bevestigd is dat de gemeenschappelijke eigendom van inheemse volken een ge-
heell  eigen vorm van eigendom is. Deze territoriale rechten van inheemse volken 
vloeienn voort uit hun traditionele occupatie en gebruik en uit inheemse vormen 
vann grondbezit, en zijn niet gebaseerd op officiële giften, erkenning of registraties 
doorr de staat. In de Moiwana zaak is deze uitspraak bevestigd.'l S 

Datt sociale grondrechten naast taken ook verplichtingen voor de overheid bevatten 
iss onder de juristen nog geen gemeengoed. Tot voor kort was het gebruikelijk so-
cialee grondrechten af te doen als louter taakstellingen of instructienormen. Daarte-

bb Inter American Court on Human Rights Annual report 1W4, <S]. 
'''' Lovelace vs. Canada ( No. 24/ 1977), Rapport van het Mensenrechtencomité, 36 VN GAOR 

Supp.. (No. 40) p, 166. VN Doe. A.'3<V40 (lOKl); Algemeen Commentaar no. 23 (50) (artikel 
27),, aangenomen door het Mensenrechtencomité tijdens zijn 13I41 vergadering op o april 
1 W .. Vn Doe. CCPR C 21 'Rev. 1/ Add. 5 (1'W4), p. 3: Landencotnmentaar van het Men-
senrechtencomité:: Australië, 2S. (17,20(10. CCPR CO 0'J AUS. (counseling Observations 
Comments),, para. 10 en 11. 

;; Inter-Amerikaans Hot voorde Rechten van de Mens. Judgement of the Inter-American Court 
ott Human Rights in the case ot the Mayagna (Sumo) Indigenous Communitv of Awas Tingni 
v.. the Republic of Nicaragua issued 31 August 2001, para. 151. 

lss Inter-American Court ot Human Rights. Case ot Moiwana village vs. Suriname Judgement of 
Junee 15, 2005. para. 133. 
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genoverr werden dan de klassieke grondrechten geplaatst als waarborgnormen of 
subjectievee rechten. Klassieke grondrechten kunnen de overheid tot actief optreden 
verplichtenn teneinde in een concreet geval een in rechte afdwingbaar resultaat te 
bereiken.. ', l ' Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van vergaderfacilitei-
tenn voor gedetineerden.14" Onder omstandigheden kan ook uit een sociaal grond-
rechtt afgeleid worden dat de overheid de plicht heeft een concreet resultaat te ver-
zekerenn door actief optreden.141 De bedoelde uitspraak betrof de toelating tot spe-
ciaall  onderwijs en het verstrekken van een woning aan een in behoeftige omstan-
dighedenn verkerende woningzoekende omdat er geen andere wegen waren waar-
langss betrokkene aan de noodzakelijke woonruimte kon geraken. De uitspraken 
vann het Mensenrechtenhof die de sociale grondrechten betreffen, geven hetzelfde 
beeld.. De weg staat voor de Marrons open om via de rechter de overheid te dwin-
genn om concrete resultaten te verzekeren. 

Err is voor zover bekend, nog geen casus voor de Nederlandse of Surinaamse rech-
terr gebracht waarbij een beroep op de derde groep grondrechten is gedaan. De er-
kenningg van de gemeenschappelijke eigendom als een geheel eigen vorm van ei-
gendomm door het Mensenrechtenhof is een grote stap in de goede richting. Ver-
wachtt mag worden dat evenals bij de sociale grondrechten ook bij volledige accep-
tatiee van de collectieve rechten als grondrechten de rechter onder omstandigheden 
dee overheid kan verplichten een bepaald resultaat te verzekeren. 
Err is één casus bekend waarbij Suriname door het Mensenrechtenhof veroordeeld 
iss tot het betalen van schadevergoeding aan de slachtoffers. Het betrof de zaak "Al -
oeboetoee e.a. versus Suriname".142 Suriname is tot het betalen van de schadever-
goedingg veroordeeld op grond van het schenden van het grondrecht "het recht op 
leven".. Hoewel de grondslag van deze casus schending van een klassiek grondrecht 
is,, is de casus voor dit onderzoek van belang omdat bij de wijze van verdeling van 
dee schadevergoeding het Marron-ertrecht deels is meegenomen. Reden waarom 
hiernaa een bespreking van deze casus volgt. 

§§ 5 D E A L O E B OE I OE CASE 

A.A. De feiten 

Opp )<) september 1993 heeft het Mensenrechtenhof een uitspraak gedaan in de AD 
oeboetoee case.14'' De feiten rondom dit gebeuren vonden plaats op 31 december 
1987.. In het bijzijn van verschillende getuigen werden zeven Saramaccaanse 
bootsmannen,, met inbegrip van een vijftienjarige jongen, gearresteerd in het zui-
denn van Suriname door Surinaamse militairen. Ze werden ervan beschuldigd tot 
hett Jungle Commando, een rebellengroep onder leiding van Ronnie Brunswijk. te 

v'' Kummeling 1W7, p. 37-41. 
ss'-'- HR 25 juni IW2, N.J. ]W3. 2%, m. ut. EAA. 

; i ii Rb. Utrecht IK juni ÏW1. N| IW2. 370. 
"JJ Aloeboetoe et al. Case, judgement ot December 4, l'Wl . Inter-Americ.in (. It. H.R. (Ser.Cj no. 

II  1 (]W4). 
4 '' Aloeboetoe et al. Cise. judgement ot December 4, ! (W!, luter-Amencan ('t. H.K. (Ser.(') no. 

II 1 i l W ) . 
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behoren.. Hoewel de zeven slachtoffers ontkenden tot het Jungle Commando te 
behorenn en werkelijk nooit leden van de groep geweest waren, werden zij ge-
blinddoektt in een militaire truck gezet en naar een afgelegen plek gebracht om hun 
eigenn graven te delven. Een van de slachtoffers, Voola genaamd, probeerde te 
vluchten,, maar werd neergeschoten. Hij deed alsof hij dood was en was daardoor 
getuigee van de executie van de zes andere slachtoffers. Enkele dagen later werd hij 
gevondenn door een groep Marrons onder leiding van zijn broer, die op zoek ge-
gaann was en werd hij naar een ziekenhuis vervoerd. In het ziekenhuis legde deze 
mann een verklaring af in het bijzijn van de voorzitter van Moiwana '86, een niet-
gouvernementelee mensenrechtenorganisatie en van David Padilla, assistent uitvoe-
rendd secretaris van de Inter-Amerikaanse Commissie die toevallig in Suriname was. 
Voolaa stierf een maand later als gevolg van de schotwonden.144 In december 1991 
werdd de Surinaamse staat verantwoordelijk gehouden voor de dood van de zeven 
mannen,, en werd veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de familie 
vann de slachtoffers. 

B,B, De bepaling van de erfgenamen 

Bijj  de bepaling van de erfgenamen van de slachtoffers rees de vraag welk recht van 
toepassingg was: het Surinaams recht of het Saramaccaans recht. De advocaten van 
dee slachtoffers waren van mening dat het Sarammacaans recht toegepast moest 
wordenn en wezen op het verdrag van 19 september 1762 gesloten tussen de Suri-
naamsee staat en de Sarammaccaners. Het Mensenrechtenhof achtte het niet nodig 
tee onderzoeken of het contract van 19 september 1762, gesloten tussen de staat van 
Surinamee en de Sarammacaners een internationaal verdrag is. Ook al was dat het 
geval,, dan zou het contract vandaag de dag van nul en generlei waarde zijn omdat 
hett in strijd zou zijn met de regels van het jus cogens supervemens, aangezien het 
contractt betrekking heeft op de aankoop en terugkeer van slaven, en om die reden 
niett kan worden aangehaald m een internationaal mensenrechtenhof.145 Dit begin-
sell  stelt dat verdragen in principe alleen gelden tussen de verdragspartijen. Echter 
bestaatt de mogelijkheid dat staten rechten en verplichtingen voor andere staten 
kunnenn creëren. Bepaalde normen zijn van zo doorslaggevend belang voor de be-
schermingg van de belangen van de internationale gemeenschap als geheel dat iedere 
staatt erdoor gebonden wordt, ongeacht zijn instemming en dat daarvan nimmer 
magg worden atgeweken. Elke bepaling in strijd niet de jus cogens is van rechtswege 
nietig.I4f ' ' 

Err bestaat nogal verschil van mening over de vraag welke regels van internationaal 
rechtt dit dwingend karakter hebben. Er tekent zich echter een duidelijke commu-
niss opinio at ten aanzien van bijvoorbeeld het verbod van agressie, van volken-
moordd of genocide, van rassendiscriminatie, van slavernij en van kolonialisme.14" 
Hett is opmerkelijk dat onder de normen van jus cogens vooral de mensenrechten 

! J44 A loeboetoe et al. Case, judgement of December 4. 1'Wl. I n te r -Amena in ( ' t. H . K . (Ser C) no 

111 (1W4). no. 2 - 7. 
4l4l A loeboetoe et al. Case, j udgement of December 4, 1W1. Inter-American Ct. H . R. (Ser.C) no. 

111 (1<J94). no. 56-57. 
: i ' '' Zie artikel 53 van het Weens Verdragen verdag uit VHS). 

44 Kooi jmans 1971S. p. 25S. 
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vallen.14**  Het gevangen nemen van weggelopen slaven en overlevering van hen aan 
dee staat tegen betaling zoals opgenomen in het contract van 1762 is een van de be-
palingenn in strijd met dit beginsel. De bepalingen hierover zijn dus nietig. Ik ga er. 
evenalss Kambel en Fergus14'' vanuit dat dit niet hoeft te betekenen dat het hele 
contractt nietig is. Verder onderzoek over de status van de contracten valt niet bin-
nenn de opzet van dit proefschrift, maar is aanbevelenswaard gezien het feit dat dit 
dee oplossing van het vraagstuk omtrent de rechten van de Marrons ten goede 
komt. . 

Dee enige belangrijke vraag die het Mensenrechtenhof van belang achtte was: Is het 
Surinaamss familierecht van toepassing op de Saramaccaners? Geconcludeerd werd 
datt het Surinaams familierecht geen effect heeft op de Saramaccaners. De leden van 
dee stam zijn zich er niet van bewust en passen hun eigen regels toe. De staat Suri-
namee verschaft niet de nodige faciliteiten voor registratie van geboorten, overlijden 
enn huwelijken, een essentieel vereiste voor de doorvoering van het Surinaamse 
recht.. Verder brengen de Saramaccaners conflicten over familierechtelijke zaken 
niett voor het Surinaams gerecht, dat vrijwel geen rol speelt in deze gebieden. Ook 
iss opgemerkt dat Suriname het bestaan van het Saramaccaans gewoonterecht er-
kent.. De commissie heeft onderzoek laten doen naar de sociale structuur van de 
Saramaccaners,, waardoor er aanwijzingen zijn dat deze een sterke matrilineaire cul-
tuurr is, waarin polygamie veel voorkomt.1'" Het Mensenrechtenhof besloot het Sa-
ramaccaanss familierecht te doen gelden en paste de volgende criteria toe bij de 
toewijzingg van compensatie: 

Voorr het herstel van materiële schade toegebracht aan elk slachtoffer werd een der-
dee van het schadebedrag toegewezen aan hun echtgenoten. Als er meer dan een 
echtgenotee was, moest dit bedrag gelijkelijk tussen de echtgenoten verdeeld wor-
den.. Tweederde gedeelte van het bedrag werd aan de kinderen van het slachtofler 
toegewezen.. Di t bedrag moest ook gelijkelijk verdeeld worden indien er meer dan 
eenn kind was. Voor het herstel van de immateriële schade toegebracht aan elk 
slachtofferr werd het smartengeld als volgt verdeeld: de helft moest verdeeld worden 
tussenn de kinderen, een vierde was bestemd voor de echtgenoten en een vierde 
voorr de ouders van het 

slachtoffer.. Indien er meer dan een belanghebbende was, moest het bedrag gelijke-

lij kk verdeeld worden.'"M 

Hett Mensenrechtenhof heeft bij de bepaling van de erfgenamen de volgende 
rechtsprincipess toegepast. De meeste systemen zien de kinderen van de erflater als 
zijnn erfgenamen. Het is ook algemeen geaccepteerd dat de echtgenoot een deel van 
dee huwelijksgemeenschap verkrijgt. Sommige systemen geven de echtgenoot een 
erfrechtelijkee porde samen met de kinderen. Als er geen echtgenoot en kinderen 
zijn,, erven de ascendenten. De termen kinderen, echtgenoot en ascendenten zijn 
overeenkomstigg het lokaal (Saramaccaans) recht geïnterpreteerd. In tegenstelling tot 
hett Saramaccaans recht wordt er bij de interpretatie van de ascendenten geen on-

^^ DL -Wet 2005, p. 10. 

' i ' '' Kanibel & MacKav 2<in,V \\ 4f>. 
^""  Aloeboetoe et al. Case, judgement of December 4. IW1, Inter-Amencan Ct. H.R. tSer.C) no. 

II  1 (IW4). no. 58-rSM. 
 Aloeboetot' et .il. Case, judgement of December 4. IW1. Inter-American Ct. H.R. (Ser.C) no. 

I II  (1W4). no. l)7. 
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derscheidd m sekse gemaakt. Als lokaal recht is het Saramaccaans en niet het Suri-
naamss recht gekozen omdat, volgens het Mensenrechtenhof, het Surinaams recht in 
datt gebied niet effectief is als het familierecht betreft.i : i 2 

Marshall'"̂ ^ heeft deze casus enige bekendheid gegeven in Suriname door er een 
verslagg over te presenteren in het juristenblad. Echter wordt in zijn artikel inhou-
delijkk nauwelijks op de verschillende aspecten van de Aloeboetoe case ingegaan. 
Padillaa geett daarna over deze casus aan dat met de uitspraak het Hof het verweer 
vann de Surinaamse overheid terzijde is gesteld. Dit verweer hield in dat polygamie 
inn Suriname illegaal is en dat de Saramaccaners verzuimd hebben hun geboorten en 
huwelijkenn te registreren. Hierdoor heeft het Mensenrechtenhof de Marron-
cultuurr erkend in fundamentele intieme relaties.1714 Het Mensenrechtenhof heeft de 
Marron-cultuurr en niet de Surinaamse als lokaal recht gekozen, omdat in die ge-
biedenn het Surinaams recht volgens het Mensenrechtenhof niet effectief is. De ef-
fectiviteitt van het Surinaams recht zou moeten blijken uit de registratie van ge-
boortenn en huwelijken door de Marrons.1" Suriname heeft tegen deze stelling geen 
verweerr gevoerd, waardoor mijns inziens het Mensenrechtenhof niet op objectieve 
grondenn heeft kunnen beoordelen of het Surinaamse recht effectiviteit heeft in dat 
gebied.. De effectiviteit van het Surinaams recht zou mijns inziens namelijk ook 
kunnenn blijken uit de handhaving van het gezag door de Surinaamse politie of bij -
voorbeeldd het hebben van identiteitskaarten van de plaatselijke bevolking. Een vol-
gendd proces waarin de effectiviteit van het Surinaams recht in dat gebied op objec-
tievee gronden uitgezocht wordt en waarmee de vraag over het toepasselijk recht in 
hett Marron gebied beantwoord wordt, zou duidelijkheid hieromtrent kunnen 
brengen.. In de Moiwana case zijn wel de rechten van de Ndyuka Marrons op die 
grondd door het hot erkend, maar is over het toepasselijk rechtssysteem geen uit-
spraakk gedaan.lM ' 
Dee erfrechtelijke regels van de Marrons zijn gewoonterechtelijke regels die nog 
geenn duidelijk uitgemaakte plaats binnen het Surinaams rechtsbestel hebben. Toch 
heeftt het Mensenrechtenhof in de Aloeboetoe case bij het toekennen van een ver-
goedingg aan de nabestaanden van de slachtoffers het gewoonterecht van de Mar-
ronss toegepast in plaats van het Surinaams erfrecht. In de rechtstraditie m het An-
glo-Amenkaanss systeem waarop de rechtsspraak van het Mensenrechtenhof ge-
stoeldd is, wordt de wet van oudsher beschouwd als een rechtsbron die restrictief en 
voorall  grammaticaal dient te worden geïnterpreteerd. Het rechtersrecht domineert 
enn overwegingen betreffende wettenrecht nemen slechts een zeer beperkte plaats 
in.1"1'' Anglo-Amerikaanse rechterlijke uitspraken verschillen van de rechterlijke uit-
sprakenn in continentale landen qua vorm en inhoud, persoonlijke stijl en de uitvoe-
righeid.. Er is in het Anglo-Amerikaans recht grote aandacht voor precedenten en 

^-- Aloeboetoe et al. Case, judgement of December 4. 1WI. Inter-American Ct. H.R. (Ser.C) no. 
II  1 (IW4). no. r.2-M. 

' ^^ Marshall 1W4, p. 25-30. 
! -- Padilla 1W5. p. 553. 
'^^ Aloeboetoe et al. Case, judgement of December 4. 1W1. Intcr-American Ct. H.R. (Ser.Cj no. 

I II  (1W4). hl. 
H '' Inter- American Court of Human Rights. Case of Moiwana village vs. Suriname, Judgement of 

Junee 15. 2<Ni5, para. 133. 
1S~~ Uniken Venema I WO. p. 2^-36. 
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anderee met-wettelijke rechtsbronnen. In continentale uitspraken daarentegen is er 
geringee aandacht voor wetsinterpretatie zelfs in die gevallen, waarin wettelijke re-
gelss van toepassing zijn.l:>h Deze stelling is niet geheel juist, wel begrijpelijk. Dit ge-
zienn vanuit het perspectief dat in het continentaal stelsel waar het Surinaams rechts-
stelsell  toe behoort, verschillende juristen in verschillende tijdsperioden verschillend 
denkenn over de plaats van het gewoonterecht (zie de discussie in paragraat" 7 van dit 
hoofdstuk)) en daardoor in sommige gevallen in sommige perioden het gewoonte-
rechtt door de wet terzijde wordt gezet. De kans dat in een Anglo-Amerikaanse 
rechterlijkee uitspraak het gewoonterecht niet wordt meegenomen lijk t mij door de 
wijzee van totstandkoming van dat recht klein. Tegen deze achtergrond, het feit dat 
Surinamee bij dit proces geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd en gezien het feit 
datt internationaal de schijnwerpers nu gericht zijn op de vraag of het nationaal wet-
telijkk systeem kan bijdragen aan de conservering van locale en tribale gewoonten 
enn op de sociale integratie van deze mensen m de maatschappij,ly ' is de genoemde 
uitspraakk van het Mensenrechtenhof voorspelbaar geweest. 

§§ 6 H L i M A R R O N - E R F R E C HT EN HL SURINAAMSE WET 

A.A. De werkingssfeer van de Surinaamse nvt 

Naastt het verdragenrecht is een andere bron van het Surinaams recht de wet. Vol -
genss artikel 8 Wet Algemene Bepalingen1'1" verbindt het Surinaams recht alle inge-
zetenenn van Suriname. Artikel 9 van dezelfde wet geeft aan dat het burgerlijk recht 
vann Suriname hetzelfde is voor vreemdelingen, Nederlanders (lees: Sunnamers) en 
Nederlandsee (lees: Surinaamse) onderdanen, zolang de wettelijke regelingen met 
hett tegendeel vaststellen. De Marrons zijn Sunnamers en het Surinaams (erf)recht 
verbindtt ook hen. Hoewel het Surinaams (erf)recht ook de Marrons bindt, hebben 
dee Marrons een ander systeem ontwikkeld en jarenlang toegepast. Is door de jaren-
langee toepassing van dit systeem een gewoonte ontstaan en geeft deze gewoonte 
recht?? Hierna zal op deze vragen ingegaan worden. 

§§ 7 G E W O O N TE ALS R E C H T S B R ON IN HET SURINAAM S R E C HT 

A.A. I 'oonvaarden voor het bestaan van gewoonterecht 

Hett gewoonterecht omvat rechtsregels die niet door de overheid zijn opgelegd. 
Hett zijn regels die door het volk of een groep worden nageleefd, in de overtuiging 
datt het zo hoort. Wil een gewoonte formele rechtsbron zijn, dan moet aan twee 
voorwaardenn zijn voldaan: 

1.. Een feitelijke voorwaarde: er moet sprake zi]ti van een herhaald gebruik, van een 
bestendigee gedragslijn (usus); 

'ss Uniken Venema ] l)i)u, p. 3S. 
'""  Munneke 1W1. p. Ml. 

11 Landsverordening van 23 juli IM45C..B. I'M5. I I 2. geldende tekst C.B. L-US. 37, 
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2.. Een normatieve voorwaarde: de rechtsgenoten moeten ervan overtuigd zijn dat 
zijj  het gebruik rechtens behoren te volgen (opinio necessitatis)."'1 Scholten1''" gaat 
ervann uit dat de normatieve voorwaarde niet nodig is wil er sprake zijn van ge-
woonterecht. . 

B.B. De plaats van ha gewoonterecht 

Gewoontee is een bron van recht en moet toegepast worden. Daar er verschillende 
groepenn in de Nederlandse samenleving waren met hun eigen gewoonterechtelijke 
regeKK en de wetgever streefde naar eenheid van het recht werd in artikel 3 van de 
Wett Algemene Bepalingen van 1829 van Nederland gesteld dat: "Gewoonte geeft 
geengeen recht, dan alleen wanneer de wettelijke regelingen daarop veneijzen. " Deze regel heeft 
Surinamee in artikel 2 van haar Wet Algemene Bepalingen opgenomen. In Neder-
landd is de bepaling vervallen met de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek 
inn 1992. In Suriname is deze regel nog steeds van kracht. De toenmalige wetgever 
wildee niet de invoering van artikel 3 van de Nederlandse Wet Algemene Bepalin-
gen,, gewoonte afschaffen als zelfstandige rechtsbron. Alleen als het wetboek aangaf 
datt plaatselijke verschillen mochten tellen, gold het gewoonterecht. Artikel 5 sluit 
daarbijj  aan: "een wet kan alleen door een latere wet (dus niet door gewoonte), 
voorr het geheel of gedeeltelijk, haar kracht verliezen"."'3 Scholten geeft aan dat dit 
zoo eenvoudig niet is. Er is namelijk altijd een spanning tussen de rechtsregel en het 
feitelijkk gebeuren in de samenleving, die wel ingezien, maar niet opgeheven kan 
worden,, omdat en de wet en de gewoonte op volstrekte gelding aanspraak maken. 
Vandaarr dat telkens het een of het ander wordt opgeofferd, of de wet wordt aan de 
gewoontee ondergeschikt gemaakt of de gewoonte wordt door de wet terzijde ge-
zet.. '' Aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste 
eeuww wordt gewoonte door de rechtswetenschap en rechtspraktijk weer als zelf-
standigee rechtsbron erkend. Welke rechtsbron ingeval van strijd de voorkeur ver-
dient,, is een kwestie van afweging van belangen en waarden die in het concrete 
gevall  in geding zijn. Het gewoonterecht kan het wettenrecht aanvullen en kan zelfs 
eenn daarmee strijdige wet terzijde stellen (de derogerende werking). In het Mar-
king-arrestt '° stelde de Hoge Raad vast dat de gewoonte de wettelijke bepalingen 
vann artikel 288 en 289 Nederlands Wetboek van Koophandel buiten werking had 
gesteld.. Deze conclusie werd echter niet alleen getrokken op grond van de ge-
woonte,, maar ook op grond van het feit dat de wetgever zelf in een andere wet 
uitgegaann was van hetgeen de gewoonte reeds stelde."'' Scholten"' stelt ook dat bij 
botsingg van aanvullend recht en gewoonte, gewoonte voorgaat. Gewoonte bindt 
volgenss hem niet omdat de wet ernaar verwijst, maar omdat zij de inhoud van de 
bindendee belofte mede bepaalt. Daaruit volgt dat indien de belofte in haar maat-
schappelijkee betekenis door dat gebruik wordt bepaald, ten slotte voor dat gebruik 

1'oortiiiLMM I VVS. p. 2r>. 
-- Asscr-Scholtcn 1V74. p. |(f. 
;; Asser-SclioltL-ii 1^74, p. VS; Poortmiy IWN. p. 2f>: Algra \'>'>2.  p. VI . 
**  Asscr-Schiiln-n 1V74. p. VK-W. 
'' HR 3inajrt IV72. N| I T2. ?<?>'>-
'' Poortniüa l'">S. p. 27-2S. 

Axscr-Seholta)) IV74. p. I'i2-|ufi. 
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elkk aanvullend recht wijkt . Dar berekenr nier dar iedere regel van aanvullend recht 
terzijdee mag worden gesteld, indien zij in een bepaalde casuspositie herhaaldelijk 
wordtt overtreden. Is de regel nieuw dan moet het gebruik in de tijd na de regel 
liggen.. Aan de regel voorafgaande gebruiken worden immers niet geëerbiedigd 
doorr de regel die een nieuwe richting in het maatschappelijk leven wil brengen. 
Dee voorschriften van de wetgever waarmee hij het maatschappelijk leven wil stu-
ren,, moeten in dat geval gevolgd worden. Als een gebruik zich ontwikkelt en stand 
houdtt na de regel kan het ogenblik komen dat het gebruik voorgaat. 

C.. Wanneer geeft gewoonte recht? 

Dee vraag omtrent de geldingsgrond van het gewoonterecht is nog in discussie on-
derr de Surinaamse juristen. "'*  Sommigen stellen dat gewoonte pas recht is als zij 
doorr de rechter wordt toegepast. De verbindendheid van gewoonte berust dan op 
hett gezag van de rechter als overheidsinstantie. Ook wordt de geldingsgrond van 
hett gewoonterecht gezocht m het rechtsbewustzijn ot de rechtsovertuigmg. Ge-
woonterechtt verbindt omdat de rechtsgenoten menen dat het rechtens zo hoort. 
Algraa is de mening toegedaan dat het gewoonterecht als rechtsbron meer een ver-
zamelingg van regels is die niet bij de andere drie rechtsbronnen kunnen worden 
ondergebracht.. Het "ongeschreven recht" daarentegen gedijt volgens hem wel 
goedd als rechtsbron omdat de rechters steeds meer recht naar rechr en billijkheid 
nastrevenn en omdat de meestal nogal gebrekkige wetgeving vaak bijgesteld wordt 
mett behulp van het ongeschreven recht. Hij vindt daarom dat het ongeschreven 
rechtt in plaats van het gewoonterecht een van de rechtsbronnen moet worden en 
naarr rangorde van gewicht gekomen moet worden tot de volgende rechtsbronnen: 
verdragenrecht,, gewoonterecht, wettenrecht en rechtersrecht."''' Scholten' !) stelt 
datt gewoonte recht w'ordt, als in gelijksoortige verhoudingen gelijk gehandeld 
wordt.. Van een rechtsovertuiging waarop het handelen zou berusten, ot die het 
zouu vergezellen hoeft geen sprake te zijn. De rechter zou moeten formuleren wat 
hett gewoonterecht inhoudt. Deze formulering van het gewoonterecht heeft dan 
drieërleii  gevolgen: 

1.. De formule wordt deel van het recht; 
2.. De formule stolt het recht; 
3.. Door de formulering vervalt de eis van het gewoonterecht, dat niet alleen vroe-

gerr zo gehandeld is, maar tot op de laatste tijden voor de beslissing geregeld zo 
gehandeldd werd. Samengevat wordt dus gesteld dat er onbeschreven en be-
schreven,, geformuleerd, gewoonterecht is. De beschrijving kan in de recht-
spraak,, zij kan ook op andere wijze geschieden. De beschrijving heeft zelfstan-
digee betekenis, maar ook het met-beschreven gewoonterecht kan recht zijn. 
Hett gewoonterecht is dan aanwezig indien er een zodanige herhaling van han-
delenn is, dat in her maatschappelijk leven op voortzetting daarvan wordt gere-
kend.. De door de handelingen gewekte verwachting is daarbij beslissend. 

Surinaamsee doctrine en rechtspraak hieromtrent zijn niet gevonden. Hij mondelinge navraag 
onderr docenten, advocaten, notarissen en rechters bleken er verschillende meningen te zijn over 
hett geldend recht hieromtrent. 
Algraa afscheidsrede 1W2, p. 45-4n. 
Asser-Scholtenn l'J74, p. lnc-| 1 1. 
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Tegenoverr de rechtsbron in formele zin staat de rechtsbron in materiële zin. De 
rechtsbronnenn in materiële zin zijn al de factoren die de mhond van het recht be-
palen.. Deze factoren bestaan uit economische, maatschappelijke en politieke ont-
wikkelingenn en opvattingen als ook de doctrine of de heersende leer in de rechts-
wetenschap.1711 Het was de Nederlandse doctrine die de ommezwaai in de Neder-
landsee jurisprudentie stimuleerde. Er zijn echter weinig publicaties betreffende de 
positiee van het gewoonterecht in Suriname ten opzichte van de wet.172 

Terugkijkendd kan gesteld worden dat het doen gelden van de gewoonterechtelijke 
regelss van de Marrons die afwijken van de in Nederland bekende regels vóór 1975 
eenn inbreuk zou betekenen op het concordantiebeginsel.1' ' Tevens geeft artikel 2 
vann de Surinaamse Wet Algemene Bepalingen aan dat aan het gewoonterecht 
slechtss ruimte moet worden geboden indien de wet dat aangeeft. Bijgeteld kan 
wordenn het feit dat de Surinaamse doctrine geen ontwikkeling heeft vertoond die 
dee rechtspraak de richting van het verlaten van dit standpunt heeft doen opduwen. 
Erfrechtelijkee zaken van de Marrons worden ni de regel niet aan de rechter te Pa-
ramariboo voorgelegd, waardoor deze ook geen uitspraak hierover kan doen. Het 
laatstee woord over de gelding van het Marron gewoonterecht in Suriname is echter 
nogg niet gezegd. 

Aangezienn artikel 2 van de Surinaamse Wet Algemene Bepalingen nog steeds gel-
dendd recht is, er zich daarenboven sinds de laatste wijziging van deze wet in 19IS 
ontwikkelingenn hebben voorgedaan die niet zijn vastgelegd in publicaties of recht-
spraak,, én Suriname de ontwikkelingen die in Nederland plaatsgehad hebben vaker 
volgt,, ga ik er vanuit dat het Marron-erfrecht gewoonterecht is en rechtskracht 
heeftt binnen het gebied van de Marrons. 

1'ooningjj  I W S. p. 17. 
JJ |adnanan\ ing <N Kraan 1 WK. p. 21 1: Saheblal \')~?>. p. 3X. G e n o e m de auteurs halen in hun wer-

kenn aan dat de Marron-; hun eigen reclir-^tekel hebben en toepazen. Onderzoek hiernaar wordt 
doorr hen aanbevolen. 

"'' Het Statuut voor het Koninkri j k der Neder landen. G.Li. l'Jü-t. 172. artikel 4S. 
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