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Het kabinet van de Gaama te Asindo'opo 

aan het volk van Suriname middels zijn volksvertegenwoordiging, 

De Nationale Assemblee. 

Asidonhopo, 6 januari 2018, 

Landgenoten , 

bij monde van deze delegatie wil het kabinet van de Gaama te Asidonhopo, gesteund door een 
overgrote meerderheid van de hoofdkapiteins en het traditionele gezag, zwaar protest aantekenen 
tegen de houding van de regering en haar vertegenwoordigers inzake de persoon en het instituut van 
Gaama en het traditionele gezag van de Saamaka. Wij noemen haar houding en acties ondermijnend 
voor het Saamaka bestuur en destabiliserend aan de binnenlandse ontwikkeling. 

Landgenoten, als medebewoners van ons land, doen wij beroep op uw burger- en 
saamhorigheidsgevoel en zoeken uw aller steun tot rechtzetting van deze ongerechte situatie. 

De houding waar wij op doelen werd nogmaals gefilustreerd door de ultspraken van minister van 
Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, gedaan tijdens de recente begrotingsbehandeling in de 
Nationale Assemblee, 14 december, en in de daaropvolgende dagen in de pers. De minister stelde 
onomwonden dat er een bestuursvacuüm is ontstaan in Boven-Suriname omdat er geen Gaama is en 
het traditioneel gezag niet kan functioneren. 

Niets is minder waar. 

De minister beschikt sinds oktober 2016 over officiéle documenten, ondertekend door de 
Waarnemend Granman en bijna alle hoofdkapiteins, die de installatie van de nieuwe Gaama 
aantonen. 
Tijdens de door de minister belegde krutu in mei 2017 te Brokopondo, werden deze documenten 
door 9 hoofdkapiteins opnieuw aan hem voorgehouden, met de vraag wanneer zij de Gaama naar de 
stad konden begeleiden. De minister liet de krutu onderbreken en antwoord bleef uit. 
ln november 2017 werd nogmaals een gelijkaardig document aan de minister aangeboden. 
Ter ondersteuning van deze feiten doen wij vandaag bij De Nationale Assemblee neerlegging van 
kopieün van vernoemde documenten, die telkens aan de President en minister zijn overhandigd. 

Zoals deze documenten aangeven is Albert Aboikoni Gaama van de Saamaka. Vanuit Asidonhopo 
geeft hij leiding aan het traditionele gezag. Nieuwe beleidslijnen zijn gevormd en projecten ten 
gunste van de bevolking en de duurzame ontwikkeling van Boven-Suriname zijn klaar voor uitvoering. 

Wij vragen ons af waarom de minister uw hoogste College van Staat, en daarmee het hele 
Surinaamse volk, dan voorhoudt dat er geen Gaama in Boven-Suriname is. 
Wat beoogt de minister, c.q. de regering, hiermee? 
Wij kunnen niet anders dan concluderen dat ten opzichte van de binnenlandbewoners vanuit 
Paramaribo een destabiliserend beleid gevoerd wordt, met als gevolg dat het binnenland wordt 
verhinderd zijn eigen ontwikkeling positief ter hand te nemen. 
ls dit het werkelijke doel van de regering? 
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Landgenoten, wij vragen u en onze volksvertegenwoordigers alert te blijven en samen met ons nauw 
toe te zien dat ons aller tradities en waarden worden gerespecteerd. Wij allen zijn verantwoordelijk 
voor de wereld die wij aan onze kinderen nalaten. Zal dat Suriname een weerspiegeling zijn van een 
wreed koloniaal verleden, met een vernielde natuur en een volk dat uitgebuit in armoede leeft 
zonder hoop op een betere toekomst? 
Of kiezen wij voor een Suriname waarin duurzame ontwikkeling, rechtvaardige welvaartspreiding en 
behoud van milieu en traditionele waarden centraal staan? 

Vanuit Asidonhopo wil het traditionele gezag, onder leiding van haar Gaama, hier een substantiéle 
bijdrage aan leveren, hand in hand met elke andere Surinamer dle ons geliefde land oprecht een 
warm hart toedraagt. Laten wij onze menselijke en sociale waarden hooghouden en met respect en 
liefde voor elkaar, samenwerken aan dat Suriname dat wij voor onze kinderen wensen. 

Bij monde van deze delegatie laat het kabinet in Asidonhopo weten dat de Gaama op 5 februari 2018 
naar Paramaribo zal afreizen. 
Wij gaan er van ult dat de regering de Gaama met het nodige eerbetoon zal worden ontvangen en 
dat er op korte termijn besprekingen op het hoogste niveau zullen worden gevoerd met het oog op 
de bedoelde ontwikkeling van het Saamaka gebied. 

Voor het kabinet van de Gaama tekent: 

lwan Adjako 

Gaama Sikffima 
Secretaris van de Gaama 

Brnaaen  
Bijlage 1 : 20/10.2016/ KG Kennisgeving inauguratie Gaama 
Bijlage 2 : 30/05.2017/ HK : Protest inzake Brokopondo Krutu 
Bijlage 3 : Asidonhopo 18-112017 : Ontvangst Gaama 

CC: Fractieleiders van de politieke partijen vertegenwoordigd in de DNA 
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Hiervoor tekenen met de meeste hoogach 

Waarnemend Granman Johan Pansa 

tonoekoe) Hoof. 

Aan de President van de Republiek Suriname 
Zijne Excellentie Desiré Delano Bouterse 
Kleine Combéweg 2-4 
Paramaribo 

Briefaummer 
20/10.2016/KG 

Onderwerp 
Jeauguratie Gaama van de Saamaka 

Excellentie, 

Asidonopo 
20 oktober 2016 
Telefoonnummer 
+5977538725 
E-mail 
kabinetgaama@gmail.com  

Op 24 juni 2014 is de Gaama vait de Saamaka Belfon Aboikoni ingeslapen. Op 29 september 2014 is te Asidonopo op 
waardige wijze afscheid van hem genomen door duizenden mensen en is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid te 
Pasitonu (Pikjen Rio). De periode van rouw is u niet onopgemerld gebleven vanwege negatieve gebeurteni.ssen 
veroorzaalct door een Ideine groep mensen die menen het Opperhoofdschap te claimen, waarbij ernstige feiten zijn 
gepleegd (grafschennis en het onteren van heilige plaatsen). De periode van rouw hebben wij op 18 september 2016 
afgesloten (Limba Uwii). Vanwege de grote rol die de voorouders in het dagelijks leven van ons als Saamaka vervullen, 
is het van het grootst belang dat het atseheid de begrafenis en de rouw op de juiste wijze geschieden. Limba UWü van 
een Gaama, is een van de grootste gebeurtenissen in het ceremoniéle leven van de Saamaka. Het laatste ritueel van de 
Limba Uwii (Tusire pee a watta) hebben we op zondag 2 olctober 2016 afgesloten. Deze rituelen markeren de bijzondere 
positie van de Gaama als hoogste gezagsdrager en eulturele leider van de Saamaka. 

Op zondag 9 olctober 2016 heeft de Maijaw Lo, de Bee, Kabiteni en Basiya samen met de stamoudsten, Albert Aboilconi 
geinstalleerd als de nieuwe Gaama van de Saamaka. 

Excellentie, twee jaren zijn verlopen sinds het overlijden van Gaama Belfon. Er is nu een nieuwe Gaama en er is een 
nieuwe beleidsvisie. Ee,n visie die de rust in het binnenland kan doen weerkeren en die zich wil insclsakelen in de 
Surituramse economie. De uitdagingen zijn groot en enkel een goede samenwerking tussen de overheid en het 
traditionele gezag kan garantie bieden voor die ontwikkeling waar zowel U en Uw regering als de Saamaka kunnen 
achterstaan. 

Wij vragen dan ook Uw medewerking voor een spoedige beédiging van Albert Aboilconi tot Gaama van de Saamaka 
•zodat wij samen de uitdagingen het hoofd kunnen bieden. 



Hoofd Kapitein Wekker Pansa (Pambooko) 

Hoofd Kapitein Carlo Sampi (Nieuw-Auro 

Hoofd Kapitein Henk Finiesie (Waldbasoe) 

Sampi E. Carlo 
Noofdkapiteln 

Nw. Aurora T: 8937452 

Hoofdkapitein Kentie Anaju (Tapoerip 

Walden Michel Adotf 
-Hoofdkapitein Klaaskreek 

Distrikt Brokopondo 

Hoofd Kapitein Ludwich Wijneman 

Hoofd Kapitein Waldi Alelci (Bakoe) 



Aan de President van de Republiek Suriname 
Zijne Excellentie Desiré Delano Bouterse 
Kleine Combéweg 2-4 
Paramaribo 

Briefnummer 
30/05.2017/HK 

Asidonopo 
Onderwerp : 	 30 mei 2017 
Krutu Brokopondo 	 Telefoonnummer 

Excellentie, 

Namens een groep van 8 Hoofdlcapíteins tekenen wij hierbij protest aan voor het niet nakomen van 
afspraken die vooraf gemaakt zijn met de organisatoren van de Gran Krutu op 25 mei jongstleden. 
Enerzijds gaat het om afspraken die wij hebben gemaalct, dat de pers niet zou worden geïnfonneerd 
over de Krutu. Anderzijds over de wijze waarop wij als Hoofdlcapiteins de Icans is ontnomen om te 
reageren op het besluit van de groep Amina/Banai om een andere wendíng te geven aan de Krutu. 
Het was volgens de organisatoren van de Gran Krutu omwille van tijd niet meer mogelijk. 
Wij willen u dan ook in kennis stellen van deze, voor vertegenwoordigers van het gezag en inzake 
zulk een belangrijk gegeven, ongepaste en onbehoorlijke houding. 
Het doel van de bijeenkomst zoals ons werd voorgesteld, is mede door dit optreden van de 
organisatoren van de Gran Krutu totaal mislukt. 

We willen u vervolgens nogmaals het volgende onder uw aandacht brengen. Er is geen slepend 
conflict over het grarunanschap binnen de Saamaka gemeenschap. Sinds 16 oktober 2016 is er een 
nieuwe Gaama in de stam. Dat is Albert Aboikoni. Deze wordt ondersteund door minstens 66% 
van de Hoofdkapiteins en gezagsdragers. Ondanks het feit dat het traditionele gezag hier helemaal 
niet verplicht toe is, werd op 4 maart 2017 te Asindo'opo een Lio Krutu gehouden die dit 
onomstotelijk aantoonde. Naast mediabeelden die natiewijd bekeken werden, is hiervan schriftelijk 
bewijs gestuurd aan het Kabinet van de President en aan de minister van RO met de vraag de Gaama 
te willen ontvangen. Hetzelfde document was ook onderwerp van de vergadering op 25 mei te 
Brokopondo, maar werd om onbekende redenen telkens terzijde geschoven. 

De Saamaka gebruiken een bestuurssysteern dat zich baseert op directe democratie. Dat laat ruimte 
voor zowel dialoog als oppositie. In elke natie bestaat oppositie tegen een officieel staatshoofd. De 
huidige politieke situatie en protesten in Suriname onderschrijven dat. Dat betekent echter niet dat 
het verkozen staatshoofd dan maar moet aftreden. Noch dat externe politici zich ongevraagd dienen 
in te laten met de intenie aangelegenheden van een volk. 

Tijdens de Gran Krutu te Brokopondo hebben 9 Hoofdkapiteíns, 8 in persoon en 1 schriflelijk, 
opnieuw aangegeven Albert Aboikoni te ondersteunen. De brief van 4 maart werd daarbij weer op 
tafel gelegd. Het besluit van de organisatoren van de Gran Krutu om dit terzijde te schuiven en met 



Sampi Carlo 
Hook 

Nw. Auror. 	8937452 

Met de meeste hoogachting, 

VValden Michel Adolf 
Hoofdkapitein Kleaskreek 

Distrikt Brokopondo 

een volkomen vertekend beeld van de vergadering naar buiten te treden is een grove belediging aan 
het adres van alle Los. 

De groep Amina en groep Banai schijnen zich nu te hebben verenigd, maar dan nog vonnen zij een 
minderheid binnen de stam. Afgezien van het democratische aspect van dit gegeven benadrukken 
wij opnieuw dat een opvolger enkel kan worden aangeduid door het orakel van de ingeslapen 
Gaama. Albert Aboikoni is zowel tijdens leven door Gaama Belfon, als na inslapen door het orakel 
aangewezen, en niet Banai of Amina. 
De Saamaka traditie beschikt over voldoende structuren en instrumenten voor inspraak . De heren 
Amina en Banai kunnen daar ten allen tijde gebruik van maken. Geweld zien wij niet als oplossing. 

Excellentie opnieuw beklemtonen wij dat wij, sinds de Vrede van 1762, voorstander zijn van een 
harmonische relatie met de overheid in Paramaribo. Via deze weg verzoeken wij U nogmaals Albert 
Aboikoni op korte tennijn te ontvangen als Granman van de Saamaka. 
Wij hopen u met deze voldoende te hebben geïnformeerd, maar wil me graag beschikbaar houden. 



Hiervoor tekenen wij met de meeste hoogachting, 

Hoofdkapiteins 

Carlo Sampi Sampi E. Carlo 
• Hoofdkapitein 

Nw. Aurbra T: 8937452 _ 

, ts?-1 
Weklcer Pansa 

lAtA. • 

President van de Republiek Suriname 

Dhr. D.D. Bouterse 
Kabinet van de President 
Kleine Combéweg 2-4 Paramaribo 

Onderwerp: Ontvangst Granman Albert Aboikoni 

Asidonhopo 18-11-2017 

Zijne Excellentie, 

Langs deze weg vragen wij u aandacht voor het volgende: 

Zoals u bekend is, is Granman Belfon Aboikoni op 24 juni 2015 ingeslapen. Op 29 september 
2015 is te Asidonhopo op waardige wijze afscheid van hem genomen door duizenden mensen 
en is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid te Pasitonu (Pilcin Rio). De periode van rouw 
hebben wij op 18 september 2016 afgesloten (Limba Uwii). Het laatste ritueel van de Limba 
Uwii (Tuwe pee a watta) hebben we op zondag 2 olctober 2016 afgesloten. Deze rituelen 
markeren de bijzondere positie van de Gaama als hoogste gezagsdrager en culturele leider van 
de Saamaka. 

Op zondag 9 olctober 2016 heeft de Matjaw Lo, de Bee, Kabiterú en Basiya samen met de 
stamoudsten, Albert Aboikoni geïnstalleerd als de nieuwe Gaama van de Saamaka. 

Excellentie, drie jaren zijn verlopen sinds het overlijden van Gaama Belfon. De uitdagingen 
voor de Saamaka zijn groot en enkel een goede samenwerking tussen de overheid en het 
traditionele gezag kan garantie bieden voor die ontwilckeling waar zowel U en Uw regering 
als de Saamaka kunnen achterstaan. 

Gaama Albert Aboikoni zal op 08 December a.s. afreizen naar Paramaribo. Wij vragen dan 
ook uw medewerking voor de ontvangst van de Gaama van de Saamaka Albert Aboikoni, 
zodat de Saamaka en de Surinaamse regering sarnen de uitdagingen waar de stam voor staat 
het hoofd kunnen bieden. 



Michel Walden 
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 op• ondo 

Henlcie Finisie 

Erwien Fonkel 

Mutu Poeketie 

Kentie Anaju 

Waldi Akki 
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