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Aanbevelingen n 

Omm na te gaan hoe de rechten van de Marrons van Suriname als tribaal volk be-
houdenn kunnen worden, is internationaal gezocht naar een antwoord. Gedacht is 
hett antwoord te vinden in de oplossingen die voor de vraagstukken van de In-
heemsee volken gevonden zijn. De belangrijkste reden om bij het zoeken naar op-
lossingenn beide groepen gelijk te behandelen is het feit dat vanuit het standpunt van 
gelijkheidd deze groepen dezelfde problemen op economisch, sociaal, cultureel en 
politiekk niveau ondervinden, in het bijzonder wanneer zij met andere bevolkings-
groepenn in een land vergeleken worden.4 ' 

Inn 2004 werd er door de verschillende afdelingen van de Verenigde Naties belast 
niett de mensenrechten van Inheemse volken, een vergadering belegd waarbij de 
afgelopenn tien jaren werden geëvalueerd. Deze periode was benoemd tot de perio-
dee van de mensenrechten van de Inheemse volken. Op de vergadering waren aan-
wezigg de speciale rapporteur belast niet mensenrechten van de Inheemse volken, 
vertegenwoordigerss van de raad van beheer van het vrijwilligersfonds voor In-
heemsee volken van de Verenigde Naties, de werkgroep conceptverklaring van de 
rechtenn van Inheemsen en de adviesgroep van het vrijwilligersfonds van de interna-
tionalee tien jaar van inheemse volken van de Verenigde Naties. Tevens leverden 
verschillendee niet-gouvernementele organisaties uit diverse landen een bijdrage aan 
dee discussie. Het resultaat van de discussie is vervat in een werkstuk dat aan de pers 
iss vrijgegeven.4S" 

Inn dit stuk heb ik mij geconcentreerd op de aanbevelingen die ook op de Marrons 
vann Suriname van toepassing zijn. Eerst wordt aangegeven welk obstakel geconsta-
teerdd is en vervolgens is aangegeven hoe dit verholpen kan worden. 

Inn Suriname is de wil op politiek gebied om de rechten van de Marrons een plaats 
tee geven in het nationaal rechtssysteem nog niet volledig aanwezig. Op regerings-
niveauu is deze kwestie voor het eerst uitgebreid besproken in 2000. Dit heeft gere-
sulteerdd in een Presidentieel Besluit4* 1 waarin de rechten erkend werden. Verdere 
uitwerkingg van dit besluit zou door middel van aanname of wijziging van wetge-
vingg moeten plaatsvinden. Echter heeft dit tot heden niet plaatsgevonden en zijn er 
voorr zover bekend, op regeringsniveau hierover geen gesprekken gevoerd die tot 
eenn dergelijk resultaat zouden moeten leiden. Aanbevolen wordt om seminars over 
dee rechten van Marrons te houden en meer wetenschappelijke werken hierover te 
publiceren.. De Universiteit van Suriname, de verschillende niet-gouvernementele 
organisatiess en de internationale organisaties op vooral het gebied van de rechten 
vann Inheemsen en tribale volken kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Costa 
Rica,, Panama, Nicaragua, Honduras en Guatemala hebben elk naar eigen oplossin-

Belloo & Ransel 2u(i2. p. 4C 
littp:: www.mapuchc.nl Mapuchc information m English amnestv about the Mapuchcs 
amnestyy about Chile news countrv reports apn!12 2oh4 Press document :: ns.n-4.ii4 SPE-
CIALL ' R A P P O R T E UR O N H U M A N R I G H T S o r INDIGENOUS P E O P LE A D -

D R E S S ESS COMMISSION ON HUMA N RIGHTS, laatst bezocht oP n7 december 2u(i5. 
Presidentieell  Besluit, no. Pli 2S 2<ilili . Erkenning van de collectieve rechten op hun woonge-
biedenn van Inheemsen en Marrons. 2-4 juli 2mm. 
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genn hiervoor gezocht.as' Deze voorbeelden zonden als basis kunnen dienen voor 
eenn bij Suriname passend model. 

 De politieke wil moet aanwezig zijn om de rechten van de Marrons een plaats 
tee geven in het nationale rechtssysteem. Dit kan doorbroken worden door het 
houdenn van seminars over de mensenrechten van Marrons en door de publica-
tiee van wetenschappelijke werken. 

Inn de rechtszaal zijn er voorzieningen getroffen voor de gevestigde religieuze groe-
penn in Suriname. Daar de Marrons en hun cultuur nog niet als gevestigd be-
schouwdd worden, hebben zij deze voorzieningen niet. Vanwege de diversiteit van 
dee Surinaamse bevolking is het fenomeen van aanpassing aan andere gebruiken en 
gewoontenn in de rechtszaal geen onbekend verschijnsel. 

 De juridische gewoonten, taal en cultuur van de Marrons moeten gerespec-
teerdd worden m de rechtszalen. 

Hett nemen van besluiten voor een groep zonder dat die desbetreffende groep erbij 
betrokkenn is, kan ertoe leiden dat hetgeen uitgewerkt is, niet toegepast wordt. In 
dee Marron-cultuur was er bijvoorbeeld sprake van een "poer'blaka" een traditione-
lee wijze van afsluiting van de rouwperiode. Bij deze poer'blaka moest de weduwe-
vann de overledene seks hebben met zijn broer of neef voordat zij vrij was om een 
anderee partner te kiezen. De gedachte hierachter was dat het familielid van de 
overledenee de geest van deze overledene die nog op de weduwe rustte van haar at 
haalde.. Vanwege de HIV/AID S problematiek was het niet meer wenselijk dat deze 
culturelee manier van afsluiting van de rouwperiode nog geschiedde. In samenspraak 
mett de granman is bij de Saramaccaners officieel dit ritueel afgeschaft. Hij de andere 
stammenn is het nog niet gelukt om de bevolking hierin mee te krijgen. 

 De Marrons moeten betrokken worden bij de hervormingen waarbij hun cul-
tuurr ingepast wordt in de formeel heersende cultuur. 

Henn voorbeeld waarbij beide rechtssystemen toegepast zijn, is de Aloeboetoe case 
genoemdd in hoofdstuk 3. Natuurlijk moet dan eerst het rechtssysteem van de Mar-
ronss erkend worden. Uit het onderzoek bleek bijvoorbeeld dat meer dan de helft 
vann de geïnterviewden van mening was dat naast de matrilineaire verwanten ook 
dee kinderen van hun vader moesten erven. Dit ondersteunt de wijze van verdeling 
vann de schadeloosstelling in de Aloeboetoe case. 

 Er moet naar alternatieve manieren gekeken worden om beide rechtssvstemen 
toee te passen. 

Surinamee heeft 1LO verdrag no. I f>9 nog niet ondertekend. Ook al zou Suriname 
nogg niet gereed zijn om het 1LO verdrag te ondertekenen dan nog Suriname reeds 
kunnenn werken aan vastlegging van de rechten van de Marrons in wetgeving. Het-

JOMCSS D'Jn. p. 122- 123. 
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geenn vastgelegd is in het Presidentieel Besluit van 24 juli 2000, PB 28/2000, zou als 
eerstee stap in een wet vervat kunnen worden. 

 De rechten van de Marrons moeten in de grondwet gewaarborgd worden en 
nationalee wetgeving die in strijd is met de rechten van de Marrons, moet gewij-
zigdd worden. Door partij te worden bij [L O conventie no. 169 verplichten de 
statenn zich om het bovenstaande te bewerkstelligen. 

Dee grondenrechten-vraagstukken van de Marrons en de Inheemsen hebben er on-
derr andere toe geleid dat er in Suriname rebellenbewegingen ontstonden bestaande 
uitt Inheemsen en Marrons te weten: Het Jungle Commando, de Mandela en de 
Kofimakaa en de Tucayana Amazones. Op 8 augustus 1992 is met deze groepen een 
vredesakkoordd getekend.4Xl Di t akkoord bevatte naast de bepalingen over het 
staakt-het-vuren,, bepalingen die gericht waren op ontwikkeling van het binnen-
landd en regulering van landrechten. Zaak is dat ter voorkoming van herhaling Suri-
namee de armoedebestrijding, het grondenrechten vraagstuk en de criminaliteitsbe-
strijdingg in het binnenland ter hand blijf t nemen. 
Inn de Moiwana case wordt de staat Suriname door het Hof ook opgedragen om 
wettelijke,, bestuurlijke of. andere maatregelen te nemen die nodig zijn om de ei-
gendomsrechtenn te verzekeren van de leden van de Moiwana- gemeenschap met 
betrekkingg tot de traditionele grondgebieden van waar zij zijn verdreven en om 
henn te verzekeren van het gebruik en het genot van deze grondgebieden.4S4 

 Dringende attentie is vereist voor de vraagstukken betreffende de rechten op de 
grond.. Voorkomen moet worden dat hierover conflicten ontstaan. 

Bijj  het afnemen van de interviews voor dit onderzoek vormde de taal in sommige 
gevallenn een barrière. Nog belangrijker is het dat de Marrons precies weten waar zij 
zichh aan binden ingeval er akkoorden betreffende hun rechten gesloten worden. 
Kambell  haalt in haar werk aan dat Willoughby aanspraken op Suriname verkreeg 
doorr het feit dat hij de eerste ontdekker was en vanwege de Indianen die het ge-
biedd bewoonden "op wiens toestemming en overeenkomst hij de rivier m bezit 
namm en een Engelse Protestante kolonie begon op te richten." 4S:1 Ik vraag mij anno 
20055 af of de Indianen die geen Engels spraken, wel begrepen hadden wat Wil -
loughbyy bedoelde toen hij hun toestemming vroeg. Het gevolg is wel dat zij rech-
tenn die zij hadden uit handen hebben gegeven. Een handeling met dergelijke ge-
volgenn als het voorgaande moet mijn inziens wel doordacht zijn door de Marrons. 
Daarvoorr moeten zij natuurlijk begrijpen wat van hen gevraagd wordt. Dezelfde 
taalbarrièree heeft zich voorgedaan in de onderhandelingen tussen de Europeanen en 
dee traditionele Afrikaanse leiders over het Afrikaanse vasteland. 

"Sll Het Akkoord van Nationale Verzoening en Ontwikkeling ( het Vredesakkoord van Lclvdorpi 
getekendd op H augustus 1W2 tussen de regeringsvertegenwoordigers van Sunname en de leiders 
vann de Inheemse en Marron rebellengroepen. 

* s-- Inter- American Court ot Human Rights.. Case ot Moiwana village vs. Sunname Judgement of 
Junee 15. 2fKi5. para. 2<)*J. 

-sSS Kambel & MacKav 2<Mi3. p. 4. 
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Hierdoorr is nu in Europa geaccepteerd dat "verdragen" gesloten tussen Afrikanen 
enn Europeanen geen verdragen in de zin van het internationaal recht waren. In 
verlengdee hiervan werd geredeneerd dat Afrikaanse leiders geen soevereinen waren 
enn dat hun staten geen staten in de zin van het internationaal recht waren. Een on-
derzoekk naar de Afrikaanse "verdragen" wijst uit dat hetgeen de Afrikaanse leiders 
aann de Europeanen aangaven, soevereiniteit was en geen private rechten waren. 
Uitsprakenn van de Judicial Committee van het Privy Council van PJPJ en \i)2\ 
(Ahmaduu Tijam v. S. Nigeria en de casus van S. Rhodesia) getuigen van het legale 
karakterr van de overdracht van soevereiniteit in "verdragen" betreffende Afrika.* s<l 

 Ook moet tweetalige juridische assistentie aan de Marrons verleend worden. 

 In het Marron-erfrecht is er sprake van gescheidenheid van vermogens van de 
echtgenoten.. Ingeval de man vaker m de hut van de vrouw blijf t en hij komt 
tee overlijden, gebeurt het m de praktijk vaker dat de familie van de man alle 
goederenn als eigendom van de man beschouwd en de vrouw er vermogens-
rechtelijkk gezien bekaaid vanaf komt. Een eerlijker verdeling waarbij bijvoor-
beeldd uitgegaan wordt van gemeenschappelijk eigendom ingeval beide partijen 
niett kunnen aantonen dat de goederen hun toebehoren is het aanbevelen 
waard. . 

 Ingeval de emotionele banden tussen man en vrouw sterker worden, zal de 
loyaliteitt van beide echtgenoten naar de afstammingsgroep waar zij toe beho-
renn minder worden. Het gezin bestaande uit man, vrouw en kinderen krijgt 
namelijkk een meer centrale plaats. Dit heeft gevolgen voor de band van de va-
derr met zijn kinderen. Uit het onderzoek is gebleken dat de kinderen ook van 
hunn vader willen erven. De mannen aan de andere kant willen ook dat een 
deell  van hun nalatenschap aan hun kinderen toekomt. Vooral voor de Marrons 
diee in Paramaribo wonen en waar het voornoemde op van toepassing is. is het 
aanbevclenswaardd dat bijvoorbeeld een zodanige verdeling van de nalatenschap 
wordtt toegepast zodat naast de matrilineaire verwanten ook de kinderen van 
hunn wider mee kunnen erven. 

Vooi^esteldd wordt dat het Marron-erfrecht zeker geldt in de woongebieden van de 
Marronss wanneer zij onder elkaar zijn. Ingeval niet aan beide voorwaarden voldaan 
is,, moeten ook regels opgesteld worden die aangeven wanneer welk recht geldt. 
Caatt het om Marrons die buiten hun woongebied verblijven dan gelden volgens de 
Marronss de regels van de Marrons, hoewel de gesloten contracten dat niet aange-
ven.. Volgens het Marronrecht heeft de granman van de stam namelijk jurisdictie 
overr de stamgenoten onafhankelijk van de plaats waar zij zich bevinden.'̂ Dit kan 
tott conflicten leiden in geval de Marrons zich bijvoorbeeld in Paramaribo bevin-
den.. Voor het vinden van een oplossing ingeval van tegenstrijdigheid van rechtsre-

Alcxandrowiczz i 'JT.vp. 1 2f>. 
Lcnn bevoegdheid van Je uranman tor ver tegenwoord ig ing van zijn stamgenoten is neergelegd 
inn artikel -tl lid h win de Wet Bosbeheer. S.li. \'> i>2. no, Ni i. waarin bepaald i*. dat bij schendin-
genn van de uew oonterct hten van de m stamverband levenden bet desbetreffende traditioneel 
ur/ .mm bevoegd is schriftelijk hiertegen m beroep te gaan bij de president. 
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gelss zou een analoge toepassing van de regels van het internationaal privaatrecht 
mett name het "Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging" van 
11 augustus 198°-, bekeken kunnen worden. 
Ikk haast mij te stellen dat ik hiermee niet aangeef dat de Marrons een staat binnen 
eenn staat moeten gaan vormen. Een beroep op culturele identiteit zal alleen toege-
staann kunnen worden zolang daardoor algemene en fundamentele beginselen, zoals 
mensenrechten,, de openbare orde, het recht op zelfbeschikking en individuele au-
tonomiee niet in het gedrang komen.4hS Echter zal conform de uitspraak van het hof 
inn de Moiwana case een etfectief mechanisme opgezet moeten worden voor het 
afbakenen,, het demarkeren en het uitgeven van een titel op traditionele grondge-
biedenn van de Marrons.4Vi 

 Er moet duidelijkheid komen over de gebieden in Suriname waarin het Mar-
ronn erfrecht geldt. 

Naastt de acceptatie en vastlegging van de rechten van de Marrons is het vooral van 
belangg aan te geven waar en wanneer de regels van de Marrons gelden. Het Mar-
ron-erfrechtt en liet Surinaams erfrecht verschillen dusdanig van elkaar dat mijns in-
zienss namelijk moeilijk sprake kan zijn van eenmaking van recht. Dit betekent dat 
binnenn één staat verschillende rechtssystemen toegepast zouden moeten worden, 
waardoorr er interregionaal recht ontstaat. Als voorbeeld moge het Nederlands in-
terregionaall  privaatrecht dienen. Dit heeft tot doe! het op zo rechtvaardige en 
doelmatigee wijze regelen van het rechtsverkeer tussen de landen van het Konink-
rij kk der Nederlanden. Alhoewel het interregionaal privaatrecht grote gelijkenis ver-
toontt met het internationaal privaatrecht gelden voor het eerstgenoemde gebied 
anderee beginselen dan voor het laatst genoemde. Het interregionaal privaatrecht 
berustt anders dan het internationaal privaatrecht van de verschillende landen in de 
wereldd op een gemeenschappelijke grondslag. Dit heeft tot gevolg dat een aantal 
beginselenn zich in het interregionaal privaatrecht doen gelden die in het internatio-
naall  privaatrecht met of minder sterk tot uiting komen. Bovendien betekent een en 
anderr dat er sprake is van één gemeenschappelijk interregionaal privaatrecht en niet 
vann drie per rijksdeel verschillende stelsels van interregionaal privaatrecht. Voorts 
heeftt deze grondslag tot gevolg dat allerlei algemene leerstukken, die volgens de 
heersendee leer (mede) tot doel hebben internationaal privaatrechtelijke stelsels op 
elkaarr at te stemmen zoals renvooi, zich in het interregionaal privaatrecht niet 
voordoen.""' ' 

Eenn belangrijk beginsel van het interregionaal privaatrecht is neergelegd in artikel 
400 van het Statuut/ '1 Analoog aan dit beginsel zou voor het Marron en Caraïbsch 
huwelijksvermogens-- en erfrecht een bepaling opgesteld kunnen worden waardoor 
rechterlijkee uitspraken gegeven in een der rechtsgebieden volledige rechtskracht in 
dee andere gebieden hebben. Dergelijke uitspraken kunnen dan zonder meer ten 

AntokoUk.uaa DeHoikit Steenhot"1'W. p. lK 
Inter-Ameruann Court ot Human Rights, Case of Moiwana village vs. Suriname Judgment of 
Junee 15, 2no5, para. 2<iV 
Tenn Wolde \')')<<. p. INÓ-1.S7. 
Tenn Wolde 1 W>, p. IS?. 
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uitvoerr worden gelegd in de overige rechtsgebieden, hebben daar ook dezelfde 
bindendee kracht en bewijskracht als in het rechtsgebied waar de uitspraak gedaan 
werd.. Dat betekent dat indien bijvoorbeeld de familieraad bij de Marrons een uit-
spraakk doet deze uitspraak m Paramaribo geaccepteerd moet worden en ook in Pa-
ramariboo rechtskracht heeft. Als een zaak tussen de Marrons reeds op de traditione-
lee wijze opgelost is, zou het ne bis in idem beginsel moeten gelden en mag een 
dergelijkee zaak niet opnieuw voor de rechter in Paramaribo beslist worden. 
Naastt voornoemd beginsel geldt het beginsel van gelijkwaardigheid. Uitgegaan 
wordtt van de gelijkwaardigheid van de drie gebiedsdelen waar respect voor eikaars 
cultuurr en rechtsorde centraal staat. Tevens dient het recht van de andere gebieds-
delenn op dezelfde wijze te worden behandeld als het eigen recht.*'2 Analoog hier-
aann zouden het Marron en het Caraïbsch gebied als gelijkwaardige gebiedsdelen 
vann Suriname geaccepteerd moeten worden, waar respect voor eikaars cultuur en 
rechtsordee centraal zal moeten staan. Het is wui belang dat er eerst een afbakening 
vann de gebieden van deze tribale en inheemse volken plaatsvindt. 

Evenalss m het internationaal conflictenrecht zal in het interregionaal conflicten-
rechtt een keus moeten worden gemaakt uit twee of mogelijk drie betrokken 
rechtsstelsels."'11 Als voorbeeld voor oplossing van het toepasselijk huwelijksvermo-
gensrechtt waar Marrons bi) betrokken zijn. kan het Haags huwehjksvermogensver-
dragg 1978 dienen, dat in Nederland in werking is getreden op 1 september 1992. 
Hett Verdrag bevat ook een bepaald systeem aan contlictregels: 
a.. De rechtskeuze van artikel 3 van het Verdrag genoemde rechtsstelsels: het nati-

onalee recht (van een) der echtgenoten, het recht van de gewone verblijfplaats 
(vann een) der echtgenoten ten tijde van de keuze of het recht van de eerste staat 
opp welk grondgebied een van de echtgenoten na het huwelijk een nieuwe ge-
wonee verblijfplaats vestigt. Deze laatste keuze heeft pas effect als tenminste een 
derr echtgenoten daar ook daadwerkelijk gaat wonen. Hebben partijen geen 
rechtskeuzee voor het huwelijk gemaakt dan geldt volgens de objectieve con-
flictregell  van artikel 4 van het Verdrag respectievelijk 

b.. Het recht van het eerste gemeenschappelijke woonland; 
c.. Bij gebreke daarvan de gemeenschappelijke nationaliteit \\\n de echtgenoten ten 

tijdee van de huwelijkssluiting; 
d.. Bij gebreke van een gemeenschappelijk woonland en een gemeenschappelijke 

nationaliteitt wordt het huwehjksvennogensreginie beheerst door het interne 
rechtt van de Staat waarmee het, alle omstandigheden in aanmerking genomen, 
hett nauwst verbonden is.4''4 

Analoogg hieraan zou ingeval er een botsing ontstaat tussen het rechtsstelsel van de 
Marronss betreffende het huwelijksvermogensrecht en een ander rechtsstelsel de 
volgendee regels kunnen worden vastgelegd: 

Zij nn beide echtgenoten Marrons en hebben zij hun gewone verblijfplaats in het 
gebiedd van de Marrons dan geldt het huwelijksvermogensrecht van de Marrons. 

J"11 Ten VVoMc V^H'. p. 1K--IXX; IV Hoer !1W3. p. 1-2. 
nn Woklc 1W>. p. 1 SS. 

4'uu lU'inh.uïz 1W7. p. 3.V,-/oX; V.m Vhumk 1'^X, p. 237-23S. 
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Iss een van de echtgenoten een Marron en hebben zij hun eerste gezamenlijke 
gewonee verblijfplaats in het gebied van de Marrons dan geldt het huwelijksver-
mogensrechtt van de Marrons. 
Iss een van de echtgenoten een Marron en hebben zij hun gewone verblijfplaats 
elderss dan in het Marron gebied, dan geldt het huwelijksvermogensrecht van 
datt gebied. 
Iss een van de echtgenoten een Marron en is er geen gemeenschappelijk huwe-
lijksdomiciliee dan wordt het huwelijksvermogensrecht van dit echtpaar beheerst 
doorr het recht waarmee hun huwelijksgoederenregime het nauwst verbonden 
is. . 

Voorr wat betreft de toepassing van het erfrecht biedt artikel 3 van het Haags erf-
rechtverdragg 1981) door analoge toepassing een oplossing. Voor dit Verdrag in wer-
kingg kan treden moeten volgens artikel 28 van dit verdrag op z'n minst drie leden 
hett geratificeerd hebben. Teneinde de regels van het Verdrag toch tot het Neder-
landss recht te kunnen rekenen, is gelijktijdig met de bekrachtiging van het Haags 
erfrechtverdragg de Wet conflictenrecht erfopvolging in werking getreden.4 'n 

Artikell  3 van het Haags erfrechtverdrag verwoordt de verwijzingsregels als volgt: 
Lidd 1: De erfopvolging wordt beheerst door het recht van het land waar de erflater 
opp het moment van het overlijden zijn gewone verblijfplaats had. De erflater moet 
dann ook de nationaliteit van dat land bezitten. 
Lidd 2: De erfopvolging wordt beheerst door het recht van het land van de gewone 
verblijfplaats.. De erflater moet dan wel onmiddellijk voorafgaande aan zijn overlij-
denn minimaal vijfjaren in dat land zijn verblijfplaats gehad hebben. Ingeval de erf-
laterr "kennelijk nauwere banden1' had met het land waarvan het de nationaliteit 
bezat,, prevaleert het recht van het land waarvan hij de nationaliteit bezat. 
Lidd 3: Woont de erflater korter dan vijfjaar in het land van zijn gewone verblijf-
plaatss en dit land en het land van zijn nationaliteit zijn niet identiek, dan geldt het 
rechtt van het land waarvan de erflater de nationaliteit bezit. Ingeval de erflater 
"nauweree banden" heeft met een ander land, geldt het recht van dat andere land. 

Voorr het Marron-ertrecht zouden naar analogie van het voorgaande dus de vol-
gendee conflictregels geformuleerd kunnen worden: 

Ingevall  een Marron in het gebied van de Marrons komt te overlijden dan geldt 
hett Marron-erfrecht. 
Ingevall  een Marron in Suriname maar met m zijn woongebied komt te 
overlijdenn en hij voorafgaand aan zijn overlijden minimaal vijfjaar in dat gebied 
heeftt gewoond, dan gelden de regels van dat gebied. Heeft de Marron erflater 
kennelijkk nauwere banden met de Marron gemeenschap dan geldt het Marron-
erfrecht. . 

woontt de Marron erflater korter dan vijfjaar in het gebied van zijn gewone 
verblijfplaatss dan geldt het Marron-erfrecht. 
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AANHEVF.II  IM,I, \ 

Ingevall  de Marron erflater "kennelijk nauwere banden" heet: niet een ander 
rechtsgebied,, geldt het recht van dat ander rechtsgebied. 

Dee belangrijkste aanbeveling is echter het werken aan de politieke wil tot accepta-
tiee en behoud van de rechten van de Marrons en Inheemsen. Zonder deze bereid-
heidd kan dit vraagstuk niet tot een bevredigende oplossing gebracht worden. 


