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VERSLAG 

MARRONS INTEGRATIE CONFERENTIE 2008 
 

Inleiding 

Op 8 maart 2008 heeft de Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland, SaMON haar eerste Integratieconferentie 

georganiseerd. Aan deze conferentie hebben vooral Nederlanders van Marronkomaf deelgenomen. SaMON wou met 

het organiseren van deze Integratieconferentie bevorderen dat er kan worden ingezoomd op de Marrons in de discussies 

over integratie in Nederland. Wij hebben op de conferentie geconstateerd dat als wij als gemeenschap zichtbaar willen 

zijn, wij ons moeten kunnen onderscheiden van andere groepen en dat onze unieke gezagstructuur, rijke geschiedenis en 

sterke cultuur de zaken zijn die ons onderscheiden van anderen, maar ook juist de zaken zijn die de verschillende 

Marronstammen binden. Dat betekent dat wij deze zaken meer dan ooit belangrijker moeten gaan vinden. Er is ook 

geconstateerd dat wij en dus ook onze cultuur en geschiedenis, aan onbekendheid lijden. De Nederlandse samenleving 

kent ons niet en onbekend maakt onbemind. We weten ook niet hoe anderen ons zien. Deze onbekendheid is niet alleen 

naar buiten toe, maar ook intern; onze kinderen weten vaak niet hoe cultureel rijk ze zijn. Marrons in het algemeen, maar 

die in Nederland in het bijzonder lijden dus aan dubbele onbekendheid. 

 
Geconcludeerd is dat we als marrongemeenschappen op de eerste plaats, gezamenlijkheid nodig hebben om onze 

unieke geschiedenis en cultuur beter intern en extern te communiceren, en de dubbele onbekendheid te doorbreken. 

Deze gezamenlijkheid moet worden geïnstitutionaliseerd in een centrum voor  Onderzoek, Studie en Documentatie over 

de Marrons, het Marronhuis. 

 

Opzet conferentie 

De Dag bestaat uit twee dagdelen: Ochtendsessie, expertmeeting (A) en een Middagsessie, het plenaire gedeelte (B).  

De expertmeeting vindt plaats met deskundigen uit de Marrongemeenschappen. Dit deel van de Dag staat onder 

voorzitterschap van de heer Ir. Huub Severiens van COS-Rijnmond. De output uit deze sessie worden ter bespreking en 

besluitvorming voorgelegd aan het grotere publiek in de Middagsessie. De Middagsessie, de plenaire bijeenkomst, zal 

worden geleid door dr. mr. Edwin Marshall van het SIO en drs. Radj Ramsharan van Forum. 

 

Agenda: 

I      Opening en kennismaking; 

II  Kansen en bedreigingen, een SWOT-analyse; 

III  Integratie en participatie; 

IV  Vervolg stappen; 

V  Afronden; 

VI  Conclusies voor de plenaire sessie. 



De ochtendsessie: De expertmeeting 

 

I. Opening en kennismaking 

De heer Huub Severiens opent de bijeenkomst en heet 

iedereen van harte welkom. Geeft daarna uitleg wat de 

doelstellingen zijn van deze meeting met alleen 

deskundigen uit de marrongemeenschappen en langs 

welke weg wij deze doelstellingen in ochtendsessie 

zullen bereiken. 

En gaat over tot de kennismakingsronde aan de hand 

van volgende vragen: 

Wie ben jij? 

Wat is je betrokkenheid bij de marrongemeenschap? 

Wat onderscheidt Marrons, welke zijn voor jou de 

belangrijkste eigenschappen van een Marron? 

 

Huub Severiens 

Werkt met migrantenorganisaties in Rotterdam. Kwam 

via Stichting Cottica in contact met de Marrons. 

 

Edwin Marshall 

Kwam via Erwin Jozefzoon in contact met de Marrons. 

Het emancipatieproces van de Marrons is uniek: snel en succesvol. Marrons zitten nu in de coalitieregering met 3 

ministers. 

Verder is uiterst belangrijk: historisch verzet tegen het koloniaalsysteem, wat leidde tot vredesverdragen met 

wereldmacht van die tijd en begin van bewustwordingsproces van Suriname. 

De Marrons hebben nooit een waardering die zij verdienden. Ze zijn trots. 

 

Joost Akoemoeje 

Is een Marron. Is bezig met het stichten van Tjatjalie, een 

partijafdeling voor Seeka in Nederland. Wat onderscheidt 

een Marrons? De vrijgevochten vrijheid. 

 

Raffie Leonie 

Lid van Tjatjalie. Is vooral geïnteresseerd in de jeugd. 

Marrons zijn doorzetters en hebben respect voor elke 

mens. 

 

Wilfred Riebeek. 

Behouden van de Afrikaanse cultuur. Een Marron vergeet 

niet. 

 

Benito Lamei 

Kort betrokken bij de marrongemeenschap. Is bestuurslid 

van vereniging Maarwina. Belangrijk: verzamelen van expertise binnen de marrongemeenschappen. Onderscheid: Trots, 

vrij bevochten vrijheid, een Marron weet dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.  

 

Roël Lugard 

In Suriname de Federatie van Organisaties voor het Binnenland (FOB) opgericht, o.a. samen Erwin Jozefzoon, Frans 

Weewee en Isedoor Libretto. Later Teeifuka opgericht. Marrons zijn teamwerkers, bezitten een behoorlijke dosis 

positivisme wat de motor vormt om telkens tegenkrachten te boven komen. 



Glenn Pode 

Is geen Marron, maar een Fiiman. Sterke 

kanten van de Marrons: nemen eigen 

ontwikkeling in de hand, wat tevens een 

zwakke kant is. Een andere zwakke kant is 

dat samenwerking heel moeizaam gaat. 

 

Isedoor Libretto  

Naam speelt bij hem geen rol, identiteit is 

voor hem belangrijker. Marrons hebben 

getoond in de geschiedenis van Suriname 

bevrijders te zijn. 

 

Erwin Jozefzoon. 

Opereert nu vooral vanuit de achtergrond. Als er op hem beroep gedaan wordt, staat hij bijna altijd klaar om te helpen. 

Marrons accepteren geen onderwerping aan anderen. Gevaren doken in de geschiedenis op die hen wilden 

onderwerpen, maar telkens lukte het de Marrons deze gevaren van onderwerping te boven te komen. 

 

Kensley Vrede 

Samenwerking stond bij hem altijd centraal, ook in zijn lagere schoolperiode. In Paramaribo 

de eerste studentenvereniging voor Ganzeers opgericht. In 1973 ingerold bij Ahala. Ahala is de voorloper van Dufuni. 

Vanaf 1985 de trekker van de Dag van Marrons in Nederland. Vindt brug slaan naar Suriname essentieel. Bijzonderheden 

van de Marrons: rijke geschiedenis en hebben hun  cultuur weten te behouden, bij voorbeeld: mensen uit het binnenland 

kunnen met mensen uit Afrika communiceren. Marrons zijn sociaal, maar solistisch als het gaat om een collectief doel in 

Suriname. 

 

Mutu Poeketie 

Is een Marron. Bijzonderheden van Marrons: Marrons zijn vechters, ze vechten voor wat hun toekomt maar niet om de 

ander te vernietigen of te vernederen. Marrons hebben bijzonder respect voor de mens en het leven: de schepping in het 

algemeen. 

 

Alfred Agwintie 

Is een internationaal Marron en Aleke muzikant. Vindt de eigen taal en cultuur en hun behoud zeer belangrijk. Door de 

taal ben je een cultuurmens. Vindt het spreken van je eigen taal daarom essentieel, ook bij gelegenheden als deze. 

 

Leonard Pavion 

De individuele Marron is in het algemeen 

succesvol. Maar het is ons echter nog niet 

gelukt om van de individuele successen 

collectieve successen te maken. Vindt 

daarom bundeling van essentieel belang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  



II SWOT-analyse 

Kansen voor de Marrons in Nederland:  

� marrongeschiedenis intern en extern uitventen; 

� marrononderwijs/ cultuuronderwijs; 

� uniekheid van de Marrons: alleen in Suriname niet opgegaan of 

verdwenen in de massa;       

� uitventen/consolideren van politiek succes in Suriname; 

� onderzoek en documentatie moeten serieus worden opgepakt; 

� traditioneel gezag; 

� kansen binnenlandse oorlog en watersnoodramp onvoldoende door 

onszelf gegrepen; 

� gebonden en verbonden door gezamenlijke geschiedenis;     De heer Huub Severiens 

� collectieve identiteit;          

� brede basis met vrijwilligersorganisaties; 

� historische verdragen/traktaten; 

� onderlinge concurrentie; 

� (hoe) ziet de buitenwacht ons? 

� hoe we gezien willen worden; 

� Surinaams politieksucces. 

 

 



Bedreigingen in Nederland: 

� Nederlandse politiek ziet ons niet; 

� Visumplicht voor Suriname; 

� geringe uitvoeringscapaciteit door ontbreken van professionele trekkers; 

� succesvollen hebben geen band met de achterban; 

� rivaliteit/concurrentie; 

� amateur(isme); 

� geen politiek kanaal; 

� geen fort (bescherming van) om ons cultureel erfgoed; 

� gebrek aan scholing; 

� intellectuele arrogantie; 

� mogelijk negatief/verkeerd beeld door de buitenwacht; 

� hoe zien wij onszelf en hoe zien anderen ons? 

 

 
 



Samenvatting van de agendapunten III t/m VI: 

Hr. Huub Severiens: 

Wij hebben ons gebogen over de sterke en de zwakke punten van de Marrons in Nederland met het oog op hun verdere 

integratie en participatie hier in Nederland. We hebben a.h.w. een sterkte en een zwakteanalyse van gemaakt. Iedereen 

heeft actief meegedaan, de sfeer was open en prettig. 

Als we terugkijken op het geheel, komen de volgende punten/zaken prominent naar voren: 

 
 

1. De gezamenlijke geschiedenis verbonden met vrijheid, cultuur, eigen taal en gezagstructuur; 

2. Behoefte aan onderzoek en documentatie; 

3. Zichtbaarheid. 

 

Aan de andere kant zien we verdeeldheid, rivaliteit en concurrentie. Er is concurrentie om de aandacht van de politiek. Er 

zijn verschillende groepen die aandacht van de overheid, lokaal en landelijk vragen.  

 

Vraag: 

Hoe kunnen wij onze sterke kanten inzetten voor onze participatie in de Nederlandse samenleving en daarbuiten? 

Zelf intern en extern  uitventen van ons cultureel erfgoed (onze gezamenlijke geschiedenis, talen en cultuur en het 

traditioneel gezag); ons cultureel erfgoed inzetten ten behoeve van onze interne en externe zichtbaarheid. Doel van dit 

geheel: doorbreking van de onbekendheid, zowel binnen als buiten de marrongemeenschappen. 

 

Wat hebben we in ieder geval hiervoor nodig? 

- Gezamenlijkheid; 

- Marron Centrum voor Documentatie en Educatie: Marronhuis. 

 

Deze conclusie wordt voorgelegd aan de plenaire middagsessie. 

 

B. Middagsessie 

 

De middagsessie wordt voorgezeten door dr. Edwin Marshall – voorzitter van het Surinaamse Inspraak Orgaan (SIO) en 

later door drs. Radj Ramsharan van Forum.  

 

       

 

 



Verder komen de volgende bijdragen aan de orde: 

1. Toespraak van de voorzitter van SaMON, Roël Lugard; 

2. Toespraak van hedi kabiten Mutu Poeketie; 

3. Toespraak van dhr. Somohardjo van Spirit Rotterdam; 

4. Voorlegging van de bevindingen van de expertmeeting aan het grotere publiek. 

 

        
De heren Dr. Erwin Marschal, Mutu Poeketie, Rudie Somohardjo en drs. Radj Ramcharan 

 

Ad 4 Voorlegging bevindingen van de ochtendsessie: 

 

Na een korte zakelijke terugblik op de ochtend worden de bevindingen aan de zaal gepresenteerd. 

We hebben uit de ochtendsessie geconcludeerd dat we een gezamenlijke geschiedenis en cultuur hebben en dat deze 

ons als Marrons binden, zij vormen ons bindmiddel als marrongemeenschappen. Verder dat zij uniek zijn, en dat er zowel 

extern als intern belangstelling is voor onze cultuur en geschiedenis. 

Er is ook geconstateerd dat wij, en dus ook onze cultuur en geschiedenis, aan onbekendheid lijden. De Nederlandse 

samenleving kent ons niet en onbekend maakt onbemind. We weten ook niet hoe anderen ons zien. Deze onbekendheid 

is niet alleen naar buiten toe, maar ook intern; onze kinderen weten vaak niet hoe cultureel rijk ze zijn. De interne 

educatie is bijna nihil. 

We lijden dus aan dubbele onbekendheid. 

 

Op de vraag, wat we als marrongemeenschappen nodig om o.a. onze unieke geschiedenis en cultuur beter intern en 

extern te communiceren, en de dubbele onbekendheid te doorbreken, kwamen we in de Ochtendsessie, de 

Expertmeeting, tot de volgende aanbeveling aan het grotere publiek, aan u: 

1. We hebben op de eerste plaats gezamenlijkheid nodig, dus met z’n allen; 

2. Deze gezamenlijkheid wordt geïnstitutionaliseerd in het op te richten Marronhuis; 

3. Een Marroncentrum voor Onderzoek, Studie en Documentatie. 

 

Vragen: 

Bent u eens met deze analyse en de hieraan gekoppelde conclusies? 

Heeft toevoegingen/aanvullingen? 

Indien eens, welke mensen in deze zaal zouden hieraan willen trekken?  

 

Ad 1 en Ad 2 

De zaal merkt op dat er verschillende particuliere personen over collecties bezitten. Het zou goed zijn ook deze mensen 

er bij te betrekken. Voorts wordt opgemerkt dat de rol van zelforganisaties meegenomen dient te worden. 

Erwin Jozefzoon merkt op dat Onderzoek ook genoemd was in de Ochtendsessie,  en dat we dat ook moeten meenemen 

in het besluit. De zaal gaat met medeneming van de aanvullingen akkoord met de oprichting van een organisatie. De 

zaal was zeer enthousiast met deze uitkomst. Erwin Jozefzoon merkt op dat de organisatoren niet lang met de 

uitvoering moeten wachten. We hebben gezien hoe enthousiast het publiek is, smeed het ijzer wanneer het heet is! 

 

 



 

Besluit: er komt een Marronhuis: Marroncentrum voor Onderzoek, Studie en Documentatie 

 

Ad 3  

De volgende personen zijn bereid aan de oprichting mee te werken. 

- Dr. Erwin Jozefzoon; 

- Glenn Pode; 

- Benito Lamei 

- Mutu Poeketie 

- Isedoor Libretto; 

- Joost Akomoeje. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE I- UITNODING 
 

MARRONS INTEGRATIEDAG 2008: "ZORG DAT JIJ ERBIJ HOORT" 

Datum: Zaterdag 8 maart 

Plaats: FORUM gebouw, Kanaalweg 86, Utrecht 
 
Dames en heren, 

 

Als wij de Integratienota 2007-2011 van minister Vogelaar moeten geloven, dan zijn Surinamers heel goed 

geïntegreerd. Van de grote niet-westerse allochtone groepen zouden de Surinamers het best zijn geïntegreerd. Het 

opleidingsniveau is over het geheel genomen gunstig, net als hun positie op de arbeidsmarkt. In de Surinaamse 

groep is het aandeel werkenden het hoogst en de werkloosheid het laagst. Het aandeel vrouwen met werk wijkt 

nauwelijks af van autochtone vrouwen. Een omvangrijke groep Surinamers verhuist uit ‘zwarte’ wijken en weet via 

deze weg de woonsituatie te verbeteren. Surinamers hebben veelvuldig contacten met autochtonen en staan met 

beide benen in beide gemeenschappen.  

Het idee dat Surinamers goed geïntegreerd zijn, zorgt er voor dat zij beduidend minder prioriteit krijgen als het 

gaat om aandacht in bestuurlijke kanalen of bij de verdeling van budgetten. 

De Marrons die gerekend mogen worden tot één van de minst succesvolle groepen binnen de Surinaamse 

gemeenschap, leiden onder deze ‘wet van de remmende voorsprong’. 

Wij als Marrons weten dat onder onze mensen in deze Nederlandse samenleving heel veel problemen bestaan. 

Denk maar onder andere aan tienerzwangerschap, uitkeringsafhankelijkheid, armoede, analfabetisme, isolement, 

schooluitval, drugscriminaliteit en werkloosheid.  

 

 



De Samenwerkende Marronorganisaties Nederland (SaMON), die opgericht is om op de eerste plaats haar 

lidorganisaties zodanig te faciliteren en toe te rusten opdat zij beter in staat zullen zijn om hun doelstellingen te 

realiseren, wil ook in en vanuit Nederland de maatschappelijke participatie en integratie van Marrons in zowel 

Nederland als Surinaamse Suriname helpen bevorderen. 

 

Wij willen daarom op zaterdag 8 maart aanstaande met u over de integratie van Marrons in Nederland discussiëren. 

Eerst in een besloten expertmeeting voor genodigden van 11.00 uur tot 14.00 uur en later in een algemene 

Integratieconferentie, toegankelijk voor iedereen vanaf 14.30 uur. 

 

SaMON wil met het organiseren van een Integratiedag over Marrons bevorderen dat er kan worden ingezoomd op 

de Marrons in de discussies over integratie. Wij willen ervoor zorgen dat wij erbij gaan horen. 

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: 

1. moeten Marrons als onderdeel van de Surinaamse gemeenschap in Nederland blij zijn met de statistische 

successen van Surinamers of is dit juist één van de belemmeringen voor hun integratie; 

2. hoe kunnen geslaagde Surinamers (Marrons) in deze samenleving een bijdrage leveren aan het omhoog 

helpen van mensen uit de Marrongroep; 

3. welke acties zullen zij moeten ondernemen om de media, overheden en andere maatschappelijke 

organisaties wakker te schudden; 

4. welke plaats moeten de jongeren van Marron komaf die hier geboren en of opgegroeid zijn in dit geheel 

nemen of krijgen. 

 

Als speciale gast hebben wij uit Suriname de vice-voorzitter van de Nationale Assemblee (het Surinaamse 

parlement) de heer Caprino Alendy. 

 

Voor nadere informatie: 

Wilfred Riebeek – coördinator Marrons Integratiedag: T: 06 49831921 

Roël Lugard – voorzitter van SaMON: T: 06 51111299 

SaMON site:  www.samon.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE II – PROGRAMMA MIC 2008 

 
FORUM gebouw, Kanaalweg 86, Utrecht 

11.00 uur Ontvangst en registratie genodigden expertmeeting 

11.30 uur Welkom & introductie expertmeeting 

12.00 uur Start expertmeeting onderleiding van de heer Ir. Huub Severiens van COS Rijnmond 

14.00 uur Einde expertmeeting en aansluitend lunch 

14.30 uur Inloop met informatiemarkt en registratie van de bezoekers van de plenaire 

Integratieconferentie 

15.00 uur Welkomstwoord bestuurder van gemeente Utrecht/bestuurder Forum 

15.15 uur Toespraak door Rudie Somohardjo van stichting Surinaamse Participatie en Integratie in 

Rotterdam (SPIRIT) over Integratie van Surinamers in Rotterdam 

15.30 uur Toespraak door Hedi kabitin Mutu Puketie over het introduceren van het traditionele gezag in 

Nederland als organisatievorm en om de Marrons hier te helpen voet aan de grond te krijgen 

15.45 uur Toespraak door Roel Lugard - voorzitter van SaMON over de visie, richting en uitdagingen van 

SaMON 

16.00 uur Inleiding van de heer Caprino Alendy - vice-voorzitter van de Nationale Assemblee (het 

parlement) in Suriname over het integratieproces van Marrons in Suriname, de knelpunten, 

vooruitgang en uitdagingen 

16.30 uur Pauze 

17.00 uur Videobeelden van de activiteiten van SaMON in 2007 

17.15 uur Terugkoppeling bevindingen uit de expertmeeting 

17.30 uur Gedichten voordracht door Orsine Walden 

17.45 uur Plenair debat over het integreren van de Marrons in de Nederlandse samenleving onder leiding 

van mr. dr. Edwin Marshall – voorzitter van het Surinaams Inspraak Orgaan in Nederland (SIO) 

19.15 uur Dankwoord Wilfred Riebeek - coördinator Marrons Integratiedag 2008 en aansluitend informeel 

samenzijn met Marronmuziek 

20.00 uur Sluiting  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE III – Notulen Eerste commissievergadering Marronhuis 

 
Datum:  10 mei 2008 

Plaats:  Zusterplein 20 (ZZgkantoor) Zeist 

Tijd   :  15:00 uur  – 17:00 uur 

 

Aanwezigen: 

Erwin Jozefzoon (EJ), Roel Lugard (RL), Mutu Poeketie (MP) en Wilfred Riebeek (WR):(notulen); 

Afwezig met bericht van verhindering:  

Leonard Pavion (LP), Glenn Pode (GP), Isedoor Libretto (IL), Benito Lame (BL) en Joost Akomoeje (JA). 

 

Opening 

RL (voorzitter van SaMON) opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Het concept agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

RL heeft aangegeven dat hij alleen de eerste vergadering van deze commissie zal voorzitten en dat vanaf de eerst 

volgende vergadering, de commissie voorzitter dat zal doen. De commissie kan gebruikmaken van de 

vergaderfaciliteiten die SaMON gebruikt. Het gaat om Forumgebouw op 17 mei, 31 mei en 7 juni 2008; Oase/Boeg; het 

ZZg kantoor en binnenkort een ruimte bij stichting Cottica/SaMON in Rotterdam. 

 

Benoemen voorzitter en secretaris van de commissie 

Op voordracht van het bestuur van SaMON is de heer dr. Erwin Jozefzoon benoemd tot voorzitter van de commissie en 

de heer Leonard Pavion als secretaris. Omdat deze commissie een belangrijk werk te doen zal hebben en bestuursleden 

van SaMON betrokken willen blijven, zullen RL en WR de commissie vergadering blijven bijwonen. 

 

Inventariseren van ideeën en brainstormen daarover 

Het brainstormen heeft o.a. de volgende punten opgeleverd: 

- De vraag was of wij moeten praten over een Marronhuis, -instituut, -centrum of???. Wij zullen voorlopig de term 

“Marronhuis” gebruiken. 

- De commissie zal in eerste instantie moeten werken aan een Marronhuis in Nederland. Misschien kan dit als 

model staan voor één in Suriname. 

- Onderdelen (kamers) kunnen zijn: studie en onderzoek van Marrongeschiedenis en cultuur, museum voor 

authentieke kunst- en gebruiksvoorwerpen, literatuur over Marrongeschiedenis en gemeenschappen, promoten 

van Marronmuziek, dans en orale geschiedenis, studie materialen voor scholen, “verkopen” van de 

Marronkeuken en andere typische Marronartikelen (winkel), enz. 

- Wij moeten streven naar een eigen gebouw (liefs geen huurpand) en moet professioneel worden opgezet. Dus 

met professionele betalende medewerkers en daarnaast vrijwilligers. 

- Er moet een haalbaarheidsstudie worden gedaan waarvan de bevindingen moeten worden gebuikt voor het 

formuleren van een goed projectvoorstel.  Voor het opzetten van het Marronhuis zullen wij aan fondsenwerving 

moeten doen. Maar uiteindelijk moet het Marronhuis een zichzelf bedruipend instelling worden.  

- Voor het opzetten van het huis moet SaMON zoveel mogelijk samenwerken met andere organisaties en 

personen zoals overheden, musea, bedrijfsleven, universiteiten, deskundigen en andere mensen die zich nu al 

bezighouden met het bestuderen, behouden en ontwikkelen van Marrons geschiedenis en cultuur, enz. 

- Wij moeten ook nu al informaties inwinnen over Marroncultuurgoed in de hele wereld. 

- Alle subsidie mogelijkheden/kanalen en ondersteuningen op het gebied van deskundigheid moeten in kaart 

worden gebracht. 

- Wij gaan vrijdag 16 mei aanstaande tijdens het gesprek met de burgemeester van Utrecht ook over het 

Marronhuis lobbyen. 

 

Afspraken over het Opstellen van plan van aanpak 

1. EJ (voorzitter van de commissie) zal aan een discussiestuk voor de volgende vergadering werken. 

2. Aan de commissie is gevraagd om op de dag van de Marrons op 4 oktober 2008 aanstaande de stand van zaken  

aan het grote publiek te presenteren. 

3. Het bestuur van SaMON zal binnen een week met een opdrachtformulering komen, waar duidelijk zal komen te 

staan : 

� Het mandaat van deze commissie; 
� Wat precies klaar moet zijn (eindproduct); 

� Wat bereikt moet zijn (resultaat of effect). 

� In welk tijdsbestek 



  

Taak verdeling en te nemen acties commissieleden: 

- EJ zit de commissie voortaan voor; 

- LP is secretaris van de commissie; 

- WR maakt eerste verslag commissievergadering; 

- MP communiceert nauw over zijn netwerkacties met bestuur SaMON en voorzitter Commissie; 

- EJ en LP stemmen af over een volgende vergadering; 

- EJ zal de communicatie met de overige commissieleden overwegend via de mail doen; 

- RL formuleert opdracht voor de commissie; 

 

Rondvraag 

MP heeft aangegeven dat hij in korte tijd heeft ontdekt dat er toch voldoende ongebruikte (financiële) mogelijkheden 

voor Marrons in Nederland  zijn. 

EJ heeft het belang van samenwerking tussen de verschillende lichamen die opkomen voor de Marrons benadrukt en 

stelt dat wij juist zo elkaar zullen kunnen versterken, waardoor wij niet meer tegen elkaar kunnen worden gespeeld. Hij 

adviseert om elkaar zoveel mogelijk te voeden met informatie.. 

WL stelt dat wij elkaars kennis van en contact met personen op cruciale posities bij de verschillende organisaties meer 

dan ooit moeten gaan gebruiken en benutten om het belang van de Marrons te dienen. 

 

Sluiting. 

Om 17.00 uur is de vergadering gesloten. 

 

 

Wilfred Riebeek, Rotterdam, 10 mei 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE IV – Opdracht aan commissie Marronhuis 
 
De Opdrachtformulering 

 

De mogelijkheid nagaan voor het opzetten van een centrum voor  Onderzoek, Studie en Documentatie over de Marrons, 

het Marronhuis. 

 

Opdrachtgever: Het bestuur van de Samenwerkende MarronOrganisaties Nederland (SaMON) 

 

Opdrachtnemer: De commissie Marronhuis van SaMON 

 

Inleiding  

Uit de Marrons integratieconferentie van zaterdag 8 maart 2008 is naar voren gekomen dat de gezamenlijke 

geschiedenis en cultuur de Marrons binden en dat er van zowel niet Marrons als van Marrons belangstelling voor onze 

geschiedenis en cultuur  aanwezig is. 

Er is ook geconstateerd dat wij (Marrons), en dus ook onze cultuur en geschiedenis, aan onbekendheid lijden. De 

Nederlandse samenleving kent ons niet en onbekend maakt onbemind. We weten ook niet hoe anderen ons zien. Deze 

onbekendheid is niet alleen naar buiten toe, maar ook intern; onze kinderen weten vaak niet hoe cultureel rijk ze zijn. 

Marrons in het algemeen, maar die in Nederland in het bijzonder lijden dus aan dubbele onbekendheid. 

 

Geconcludeerd is dat we als marrongemeenschappen op de eerste plaats, gezamenlijkheid nodig hebben om onze 

unieke geschiedenis en cultuur beter intern en extern te communiceren, en de dubbele onbekendheid te doorbreken. 

Deze gezamenlijkheid moet worden geïnstitutionaliseerd in een centrum voor  Onderzoek, Studie en Documentatie over 

de Marrons, het Marronhuis. 

 

Huidige stand van zaken  

Om het opzetten van een Marronhuis voor te bereiden hebben zich de volgende personen opgegeven om zitting te 

nemen in de commissie: Dr. Erwin Jozefzoon; Glenn Pode; Benito Lamei, Mutu Poeketie, Isedoor Libretto, Drs. Leonard 

Pavion en Joost Akomoeje. 

Het bestuur van SaMON heeft in haar vergadering van 10 mei 2008, de voorgestelde commissie en leden bekrachtigd en 

de voorzitter en secretaris van deze commissie in functie benoemd. 

 

De opdracht  

Van de commissie wordt verwacht dat zij:  

� De mogelijkheden nagaan voor het opzetten van een centrum voor studie en documentatie over de Marrons, 

het Marronhuis; 

� De bevindingen documenteert en rapporteert; 

� Bezoeken brengt aan andere instituten, universiteiten, gemeentelijke organisaties om inzicht te krijgen over het 

opzetten en in stand houden van het huis; 

� Contact zoekt met instanties en personen die zich bezig houden met Marroncultuur en het bestuderen van 

Marrongeschiedenis; 

� Op 4 oktober 2008 - tijdens de viering van de dag van de Marrons - een tussentijds resultaat van de 

werkzaamheden aan het grote publiek presenteert, nadat met het bestuur van SaMON hierover is 

gecommuniceerd. 

� Indien de mogelijkheid hiervoor bestaat een projectvoorstel opstellen en aan het bestuur van  SaMON doen 

toekomen. In het projectvoorstel zullen o.a. de volgende onderwerpen beschreven worden de vorm (opzet, 

organisatie en structuur), de inhoud (wat zal allemaal hier worden ondergebracht) en een financiële 

onderbouwing. 

� Verder alle andere werkzaamheden verrichten die nodig zijn voor de vervulling van hun opdracht; 

�  Uiterlijk 31 november 2008 een verslag van de werkzaamheden bij het bestuur van SaMON indienen en zal 

voortzetting van de werkzaamheden worden besproken; 

 

Bevoegdheid Commissie Marronhuis 

De commissie mag om een aangepast opdracht vragen of de opdracht goed gemotiveerd aan het bestuur teruggeven. 

Teruggeven van de opdracht betekent tegelijkertijd ontbinding van de commissie; 

 

 



 
Dr. Erwin Jozefzoon – voorzitter commissie Marronhuis 

 

Bevoegdheid bestuur SaMON 

Het bestuur kan goed gemotiveerd de opdracht terugnemen. Terugnemen van de opdracht betekent tegelijkertijd 

ontbinding van de commissie. Verder kan het bestuur ook anderen voordragen zitting in de Commissie te nemen. 

 

Kosten 

SaMON zal gedurende deze periode de reiskosten die commissieleden maken om hun opdracht goed uit te voeren en de 

kosten van documenten die nodig zijn om tot een goed eindproduct te komen vergoeden. Om de kosten vergoed te 

krijgen zullen de commissieleden hun declaraties bij het bestuur moeten indienen ter goedkeuring. 

Ondertekening 

Aldus opgemaakt in tweevoud en getekend:  te ......................................................................................  

 

op .............................................................................. 

 

 

Namens het bestuur van SaMON   Handtekening 

Roël Lugard – voorzitter   ……………………………………………………………………. 

 

Namens de Commissie Marronhuis  Handtekening 

Dr. Erwin Jozefzoon – voorzitter  ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



BIJLAGE V – TOESPRAKEN 
 

Toespraak van hedi kabiten A.A.F Poeketie 
 

Eenheid in Verscheidenheid 

 

Volgens traditie bij de Marrons (in dit geval de Saamaka lo) is het altijd belangrijk aan het begin van een serieuze 

activiteit vooraf in gebed te gaan. Hierbij wordt de hulp van de almachtige(Gaan Gadu) en de kracht van de voorouders 

gevraagd de zaak in goede banen te leiden. In het gebed (geloofbelijdenis) zijn een aantal namen genoemd van 

voorouders die in het verleden belangrijke taken en functies bekleed hebben ter bescherming en behoud van het 

systeem van de Marrons.  

Ik noem de volgende namen: Tata Adu, Mama Akinawebi, Tata Ajakoo, Mama Panza; Gaama Weti Wojo, Gaama 

Djankuso, Gaama Atudendu, Gaama Agwago Boikoni, Gaama Songo, 

Kabitin Valisi, Kabitin Amoni,Gambaa Wata Pauw,Avo Mali, Avo 

Poliong, Tata Adang Kiibosu, Mama Kaala ,Gaama Kontu,Gaama 

Abonne, Gaama Forster, Gaanma Alamu,Gaama Tulinga. 

 

Inleiding 

De Surinaamse gemeenschap is een mengeling van rassen en groepen, 

met verschillende culturen, talen, tradities en godsdiensten. De hartslag 

van het Surinaamse leven is van multipele conditioneel afkomst en doet 

soms verward aan, omdat de verschillende ritmen vaak niet 

overeenstemmen. De grote opgave is nu, deze diverse ritmen op elkaar 

af te stemmen, zodat een harmonisch en aaneengesloten geheel 

ontstaat. ( Jan Hansdew Adhin1957). In deze beschrijving zie ik in het 

algemeen een associatie met de Marrongemeenschap. Iets dat naar 

mijn inziens wel in het bijzonder een groot verschil maakt met de rest 

van de Surinaamse bevolking is het gemeenschappelijk harde lot die een 

grote zin van saamhorigheid kweekte waarbij wij genoodzaakt waren te 

verenigen tot hechte cultuurgroepen, bestaande uit: Saamaka, 

Aukanisi, Matawaii, Aluku, Paamaka en Kwiinti. 

 

Hedi Kabiten Mutu Poeketi 

 

Integratie houdt in :Samenwerken en in eenheid  met elkaar samen leven, maar dat wil niet zeggen dat wij één hoeven te 

worden. De Surinaamse Marrons is onderverdeeld in  zes stammen en hebben met elkaar heel veel gemeen. Wanneer zij 

voor een grote doel moeten gaan, overwinnen zij hun onderlinge twistpunten. 

 

Een Gaama, Kabiténi en Basiya van de ene stam wordt als volwaardig bij een andere stam geaccepteerd en kan ook 

handelingen plegen die betrekking op hun functie hebben. 

De stammen respecteren elkaar leiders, maar ook de normen en waarden van de andere. 

Als de buitenwereld de Marrons zwaar op de proef probeert te stellen, weten de verschillende stammen elkaar te 

steunen om als eenheid naar buiten te treden. 

Voorbeelden zijn: Marronage, oorlog Brunswijk / Bouterse, opvangen van Marronvluchtelingen in Frans Guyana en  in 

Nederland, Samenwerking BEP,ABOB en SEEKA in de Surinaamse politiek. 

 

Ik dank u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toespraak van de voorzitter van SaMON – de heer Roel Lugard 
 

Visie, richting en uitdagingen van SaMON  

 

Op deze Marrons Integratiedag, die ook op de internationale dag van de 

vrouw is gehouden, wil ik vooral de vrouwen in ons midden met hun dag 

feliciteren. Achteraf gezien vinden wij van SaMON het heel jammer dat 

deze 2 activiteiten op één dag zijn gehouden, want een paar 

Marronvrouwen zijn niet aanwezig omdat ze andere verplichtingen 

elders op deze dag hebben. 

 

SaMON is opgericht om de Marronorganisaties in Nederland beter met 

elkaar te laten samenwerken, zodat de Marrongemeenschappen 

maximaal kan profiteren van de deskundigheid, ervaring, 

mogelijkheden en faciliteiten van deze organisaties. Verder wil SaMON 

deskundigheid en uitvoeringscapaciteit bij haar leden helpen vergroten. 

Maar SaMON wil ook de Maatschappelijk participatie van Marrons in 

Nederland en Suriname bevorderen. In dit kader moet u deze 

conferentie zien. 

 

Marrons vormen nu ruim 15% van de Surinaamse bevolking. Dit 

betekent dat dit deel van de bevolking niet meer genegeerd kan 

worden. Maar alleen door actief mee te doen samen met anderen kan je 

serieus genomen worden en kan je van betekenis zijn.    Roël Lugard – voorzitter SaMON 

 

Het motto van SaMON is: SaMON !!! Samen voor de zaak van de Marrons 

 

Wij zijn in mei 2006 begonnen en na 20 maanden van samen optrekken, kunnen wij vaststellen dat wij elkaar beter zijn 

gaan vertrouwen, dat de afstemming onderling steeds beter gaat en we gaan de komende tijd actief andere 

Marronorganisaties die nog geen lid zijn, benaderen om samen voor deze uitdaging te gaan. Wij willen onze tijd niet 

meer besteden aan het beschuldigen van anderen. Maar wij willen kansen aangrijpen. Laten we financieringsorganisaties 

duidelijk maken dat wij onze problemen het beste kunnen aanpakken, uiteraard met steun van iedereen die zich daartoe 

geroepen voelt. Wij willen en kunnen iets betekenen voor onze soortgenoten en hun omstandigheden. Wij willen niet 

meer verwijten maar anderen voeden met onze ideeën.  

Wij zullen ons zelf dan ook zichtbaarder maken en als wij worden genegeerd, zullen we desnoods schreeuwen om de 

aandacht te krijgen. 

 

In korte  tijd hebben we heel veel op eigenkracht bereikt; 

• Stichting Cottica heeft onder de paraplu van SaMON een Onderwijsdag op 26 november 2006 in Rotterdam 

georganiseerd. Bert Eersteling – directeur van Bureau Onderwijs binnenland in Suriname was de inleider. 

• De notariële acte van oprichting van onze vereniging is op 05 april 2007 jongsleden gepasseerd; 

• Onze website www.samon.info is gelanceerd; 

• Dufuni heeft onder de Paraplu van SaMON een geslaagde Watersnoodconferentie in juni 2007  georganiseerd; 

• Wij hebben dag van de Marrons 2007 groots gevierd en speciale gast uit Suriname was Gaama Belfon; 

• Ons eerste beleidsplan is klaar en is op onze site te downloaden; 

• Wij zullen heel binnenkort een teambuilding en deskundigheidsbevorderingproject voor afgevaardigden van 

onze lidorganisaties uitvoeren; 

• Wij zijn nu gesprekpartner van ZZg en ICCO bij het onderzoeken en realisering van vakopleidingen in het 

binnenland van Suriname; 

• Met het Surinaams Inspraak Orgaaan (SIO) en Forum zijn we momenteel bezig om onze samenwerking gestalte 

te geven; 

• Wij willen nog dit jaar een aanvang maken met het opzetten van uitvoeringsbureaus in Nederland en Suriname 

die de activiteiten van Marronorganisaties moet gaan coördineren en ondersteunen en zijn nu in gesprek met 

een aantal MFO hierover; 

• Wij werken samen met de Vereniging van Saamaka gezagdragers (VSG); Verder zijn er 

samenwerkingsverbanden tussen SaMON en Spririt in Rotterdam, met VGOV in het district Brokopondo in 

Suriname, met stichting Teeifuka Suriname en MCDO Suriname, POM in Moengo en Pinabosi in Paramaribo en 

met de Surinaamse ambassade hier. 



• Wij zijn met gemeente Utrecht in gesprek voor samenwerking; 

• Samenwerking tussen SaMON en het traditioneel gezag krijgt meer vorm we werken aan ondersteunen en 

versterken van dit gezag. 

 

In het kader van de draagvlakverbreding in Nederland is door het besuur van SaMON besloten, om bij de viering van de 

Dag van de Marrons 2008 het thema Grondenrechten van de Marrons te kiezen. Het zal voornamelijk om de 

implementatie van de uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten van vorig jaar gaan.  

 

Vandaag is internationale dag van de vrouw.  In de meeste Marrongemeenschappen zien we dat vrouwen de 

gemeenschappen in stand houden. Net als bij de olifanten.  

Vorige week vrijdag was ik met mijn kinderen in een dierentuin en om twee uur ’s middags was het etenstijd voor de 

olifanten. De verzorger heeft een heel bijzonder verhaal verteld over het leven bij de olifanten en omdat ik nog steeds 

merk dat in de Marrongemeenschappen wij onze moeders, vrouwen en dochters niet altijd die waardering geven die ze 

verdienen, vond ik dit verhaal heel passend bij de viering van de dag van de vrouw/ Marrons Integratiedag. 

 

Olifanten: Zorgen voor elkaar 

Olifanten leven in hecht familieverband en alles draait daarbij om de vrouwtjes. Het oudste vrouwtje is de baas in een 

kudde. De kudde bestaat uit haar zussen, dochters, nichten en hun kinderen (beh bij de Marrons); De kudde maakt 

onderdeel uit van een stam, een nog groter geheel; Zonen verlaten de kudde rond hun tiende jaar om zelfstandig te 

worden en mannetjesolifanten zwerven in hun eentje rond of vormen tijdelijke groepen;. Een olifantenkudde gebruikt 

eeuwen achtereen dezelfde paden en plaatsen om water en voedsel te vinden. 

Het is bekend dat vrouwelijke olifanten die zelf niet zogen met groot gemak de zorg voor de jongen van anderen 

overnemen. Familiezorg is bij olifanten structureel. Maar ze blijken ook buiten familieverband voor elkaar te zorgen, 

zowel incidenteel als structureel. 

Oudere vrouwelijke olifanten geven jonge leden van hun kudde een zetje met hun slurf of trekken ze uit de modder bij 

het oversteken van een rivier. Maar ze blijken elkaar ook op die manier te helpen, zelfs als ze geen familie van elkaar zijn. 

Structurele én interculturele mantelzorg lijkt bij olifanten dus al de gewoonste zaak van de wereld. 

 

Als ik dit verhaal zo vertel, dan zie ik heel veel gelijkenissen met het leven bij de Marrons. 

Integratie is leren leven ,  overleven en je thuis voelen in een andere omgeving, met gebruikmaking van de goede 

eigenschappen die je hebt meegekregen van thuis. De olifanten moeten het in een dierentuin doen, wij Marrons dus ook 

in Nederland. 

 

Ik dank u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marrons Integratieconferentie 2008 is georganiseerd door  

 

SaMON: Vereniging Samenwerkende MarronOrganisaites Nederland 

 
 

 

En mede mogelijk gemaakt door: 
 

FORUM: Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling 

 

 

Oxfam Novib: Een rechtvaardige wereld. Zonder armoede 

 

 

CORDAID: Geloven dat het kan 

 

 

ZZg: Samen in actie voor de ander 

 
 

 

 

Verslaglegging: Drs. Leonard Pavion – secreataris van SaMON 

Organisatie coördinator: Wilfred Riebeek – 2
e
 secretaris SaMON 

Illustraties,  foto’s en vormgeving: Roël Lugard – voorzitter SaMON 


