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Paramaribo, 28 februari 2018

Aan: de Minister van Regionale Ontwikkeling

Mr. E. A. Dikan

Geachte minister,

Op heden 28 februari 2018 heb ik de hoofdkapiteins van het Saamaka geconsulteerd in

verband met de impasse waarin de stam is komen te verkeren,met betrekking tot de

benoeming van een opvolger voor de ingeslapen Graman Belvon Aboikoni.

Na rijp beraad hebben zij een verklaring afgegeven,waarin de Regering van de Republiek

Suriname wordt gevraagd spoedig een oplossing te vinden voor het gezagsvacutim dat is

ontstaan.

Met genoegen wordt u bovenvermelde verklaring aangeboden, naar welks inhoud ik u

kortheidsbehalve verwijs.

De districtscommissaris van Sipaliwini,

Bestuursressort Boven- Suriname,
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VERKLARING

L.s

Heden achtentwintig februari 2018 hebben wij, hoofdkapiteins en diens afuaardigingen van het
Saamaka gebied in vergadering bijeen bij de districtscommissaris van Sipaliwini, bestuursressort
Boven- Suriname, mevrouw lvonne Pinas, het navolgende overwogen en besloten.

Overwegende dat:

1. Sinds het inslapen van Graman Songo Aboikoni er een opvolgingsgeschil is ontstaan
binnen de Matjau- lo over de rechtmatige opvotger van de overleden Graman;

2. Dat de heer Belvon Aboikoni uiteindelijk te midden van dat geschil door de regering tot
Grootopperhoofd der Saamaka werd beddigd;

3- Na het heengaan van Graman Belvon het opvolgingsgeschit ergere vormen heeft
aangenomen, doordat anderen zich het recht hebben aangemeten tot dat Graman-
schap.

4- Het iot hecien, achtentwintig februari 2018, nog steeds niet is gelukt gezamenlijk tot een
bevredigende oplossing van dit opvolgingsgeschil te komen;

5. De Saamaka maatschappij sinds het overlijden van Graman Belvon vrijwelstuurloos is
geworden, hebben wij de hoofdkapiteins voornoemd, op uitnodiging van de
districtscommissaris van Sipaliwini, mevr. lvonne Pinas, na rijp beraad het navolgende
besloten;

Besluit

1' De impasse waarin de Saamaka maatschappij op bestuurs-, sociaal- economisch en
educatief gebied is komen te verkeren, met onmiddellijk ingang op te heffen;

z. De Regering van de Republiek Suriname te vragen spoedig een oplossing te vinden voor
het gezagsvacuUm;

3. De President van de Republiek Suriname te dien aard vragen, met inachtneming van de
geldende traditionele regels met betrekking tot het benoemen van een Graman, uit het
midden van de drie voorgestelde en of voorgedragen kandidaten voor het
gramanschap, 6€n van de kandidaten te verkiezen en plechtig te bevestigen in het ambt
van Grootopperhoofd der Saamaka;



Hierdoor met onmiddellijke ingang de eerder afgegeven verklaring door delen van het
Gezag, ten gunste van de kandidaat Graman de heer Albert Aboikoni in te trekken en
venklaren volledig te staan achter elk besluit van de president;

De President in overweging te willen geven de niet verkozen kandidaten voor het
Gaama- schap te willen compenseren in een naast hogere functie;
De Districtscommissaris van Sipaliwini te vragen dit standpunt van de hoofdkapiteins
door te geleiden naar de president van de Republiek suriname;

Aldus opgemaakt en

Naam/ Voornaam

Fedries Hendrik

Amoida Dennis

Konoe Pavion

KwadjaniSindoe

Eduards Wanze
I

Koedemoesoe Apalo

Sampi Carlo

Fonkel Erwin

Pansa Wekker

Residentie

Stonhokoe

Asidonhopo

Semoisie

Dan

Pikien Slee

Goejaba

Nieuw- Aurora

Jaw Jaw

Pamboko

Handtekening
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getekend in Paramaribo op 28 februari 201g doorj
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Naam/ Voornaam

Finisie Henk

Walden Michel

Kentie Anajoe

Residentie

Wakibasoe 2

Klaaskreek

Tapoeripa


