
In 1986 zijn de allerleerste  gemeen-

schapsontwikkelingscursussen  ge-

geven aan dorpen in het binnen-

land. Daar werd de volgende ont-

wikkelingsgeschiedenis besproken 

met het traditioneel gezag.  

Isolatie 

Vroeger was de gemeenschap één 

hechte eenheid. Er was een sterke 

dorpssolidariteit, omdat er weinig 

of geen invloed van buitenaf was. 

Hierdoor bestond er een sterke 

band binnen de families.  Alleen-

staande personen zoals bejaarden 

en weduwen, werden als het nodig 

was, opgevangen door de familie of 

het dorp.  

Contact buitenwereld 

De traditionele cultuur, die heel 

uitgebalanceerd was (d.w.z. alles 

had een functie, waardoor de sa-

menleving in evenwicht was), werd 

aangevallen door invloeden van 

buiten de dorpsgemeenschap. Als 

eerste kwam de missie. Door het 

brengen van een nieuwe godsdienst 

werd de traditionele godsdienst 

verzwakt met als gevolg angst en 

onzekerheid. De christelijke gods-

dienst bracht echter ook bevrijding 

van benauwde ideeën en hekserij . 

Sommige invloeden van de nieuwe 

godsdienst en later ook de gezond-

heidszorg en het onderwijs, waren 

zodanig dat het evenwicht in de 

samenleving verzwakte. 

De christelijke godsdienst is niet de 

overheersende godsdienst in het 

binnenland geworden. Het heeft de 

traditionele godsdienst niet vervan-

gen, maar is er bij gekomen. Onder 

invloed van de moderne gezond-

heidszorg is de kindersterfte in de 

dorpen verlaagd en worden mensen 

ouder. Het gevolg is dus een toena-

me van de bevolking. Het onderwijs 

introduceerde de westerse cultuur 

met o.a. het rationeel (= verstande-

lijk) denken, individuele (= persoon-

lijke) aspiraties, het idee van mobili-

teit (=vooruitkomen), gerichtheid 

op het stadsleven en de individuali-

sering. 

Het familieverband en daarmee ook 

de dorpsband werd steeds losser.  

Het gemeenschapsgevoel maakte 

plaats voor het individualistisch 

denken.  

Na 1948 

In de koloniale tijd kreeg de staat 

steeds meer invloed in de dorpsge-

meenschappen o.a. via de politiek. 

Ook bewoners van het binnenland 

mochten stemmen en het was dus 

van belang om hun stem te winnen. 

De contacten met de buitenwereld 

nemen toe waardoor dorpen wer-

den opgenomen in een groter 

landsverband. Dit had tot gevolg dat 

de gemeenschapsband afnam. In 

het binnenland. De familie- en het 

gezinsverband ging in de gedach-

tenwereld van de binnenlandbewo-

ners overheersen.  

Situatie in 1995 

De invloed van de kerk is kleiner 

geworden, terwijl de gezondheids-

zorg en het onderwijs een grotere 

plaats innemen. Binnen het onder-

wijs zijn er meer mogelijkheden 

voor verdere studie. Nadeel is dat 

de jongeren daarvoor naar de stad 

moeten, waardoor een groot deel 

niet terugkomt in het dorp. De 

zwakke leerlingen blijven achter, 

wat niet bevorderlijk is voor de ont-

wikkeling van de gemeenschap. 

Ook de economische mogelijkheden  

van het binnenland zijn ontdekt. De 

natuurlijke hulpbronnen aanwezig 

in het binnenland, zorgen ervoor 

dat het binnenland opgenomen 

wordt in de Surinaamse economie. 

De binnenlandbewoner is echter 

niet opgenomen. Buiten hem om 

wordt het binnenland geëxploi-

teerd. Al deze invloeden van buiten 

dragen bij tot interne veranderin-

gen in een gemeenschap: 

 het dorpsverband is nog los-

ser geworden, men voelt zich 

minder op elkaar betrokken, 

men voelt zich amper nog 

verantwoordelijk voor de 

dorpsgenoot in moeilijkhe-

De geschiedenis 

Om te kunnen werken in het binnenland van Suriname is kennis van hun geschiedenis en cultuur belangrijk. Hoe 

hebben de gemeenschappen zich door de jaren heen ontwikkeld? Wat zijn specifieke kenmerken van Marron en 

Inheemse gemeenschappen?  

Dit laat onverlet dat elke dorpsgemeenschap in het binnenland van Suriname ook haar eigen geschiedenis en 

culturele aspecten heeft. Daar waar de één zeer modern is, is de ander nog zeer traditioneel.  

In deze leaflet wordt algemene informatie gegeven.  

Cultuur van het binnenland 
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Vervolg geschiedenis Binnenland 

den 

 het familieverband is ver-

zwakt; tussen familieleden 

bestaan vaak strikt zakelijke 

relaties 

 het kerngezin is nu het be-

langrijkst; men richt zich op 

het gezin van vader, moeder 

en kinderen. 

 Hiermee houdt verband een 

toenemend individualisme; 

men ziet zich op de eerste 

plaats niet meer als inwoner 

van het dorp A of als een lid 

van een bepaalde familie of 

gezin, maar als individu B of C. 

Dit individualisme heeft meer-

dere gevolgen. Bijvoorbeeld; 

in elke gemeenschap zijn er 

personen (bejaarden, gehan-

dicapten, zieken, wezen, tijde-

lijk werklozen e.d.) die voor 

hun overleven aangewezen 

zijn op hulp van anderen. In 

het verleden stelde de familie 

of het dorp zich garant voor 

deze hulp. Met de toenemen-

de individualisering neemt 

deze naastenliefde echter af, 

terwijl – zoals in sommige 

andere landen – er geen voor-

zieningen zijn vanwege staats-

wege. 

De gemeenschap van nu wordt ge-

kenmerkt door eigen denken, eigen 

economie, eigen politieke overtui-

ging. Dit werkt door in bestuurszaken 

en de relatie tussen bestuur en ge-

meenschap. 

Toekomst voorspelt in 1995 

In 1995 werd het volgende toe-

komstbeeld geschetst. In de toe-

komst zal de invloed van de overheid 

toenemen. De dorpsgemeenschap-

pen zullen meer betrokken worden 

bij landelijke zaken. Dit omdat er 

economische mogelijkheden aanwe-

zig zijn in het binnenland. Er zal nog 

amper sprake zijn van een dorps-

band. Het dorp wordt een verzame-

ling van individuen die toevalligerwijs 

op de dezelfde plek wonen (zie figuur 

5; bruine stippellijn). Ook de familie 

bestaat amper nog en zelfs het kern-

gezin is verzwakt. Het individu is 

maatgevend, het eigen IK staat in 

alles centraal. De aandacht is veelal 

gericht op vrijheid, mobiliteit, zelfbe-

paling, enz. De richting van het leven 

wordt niet langer bepaald door het 

gezin, de familie, het dorp of de 

godsdienst, maar door het materiële 

welzijn, zoals het individu dit wil en 

kan realiseren. 

Heden ten dage 

Gelukkig is het toekomstbeeld van 

toen niet hele-

maal bewaar-

heid geworden. 

De invloed van 

de economie en 

politiek is in de 

meeste dorpen 

wel groter ge-

worden. De trek 

naar de stad 

vindt ook plaats. 

De bewoners 

houden het gevoel dat er over hen 

wordt beslist en zij niet betrokken 

worden bij besluiten vanuit de over-

heid of bedrijfsleven die effecten 

hebben op hun woon- en leefomge-

ving.  

Het grondenrechtenvraagstuk maakt 

dat de dorpen cq stammen zich nog 

steeds als één geheel voelen en het 

dorpsverband minder is vervaagd 

dan gedacht.  

In veel dorpen speelt drugs- en alco-

holgebruik een grote rol en is men 

sterk individueel gericht. Maar aan-

spraak en hulp wordt wel in eerste 

instantie bij de familie gezocht. Bij 

bepaalde zaken wordt nog steeds 

toestemming gevraagd aan het tradi-

tioneel gezag en het traditioneel 

gezag is nog steeds de spreekbuis 

van een gemeenschap. Echter de 

macht en ook het gezag van het tra-

ditioneel gezag is wel sterk afgeno-

men. Politieke partijen hebben grote 

invloed op het binnenland, maar de 

binnenlandbewoners hebben geen 

geloof meer in de vele beloftes die in 

de afgelopen perioden zijn gedaan. 

De deelnemers van de gemeen-

schapsontwikkelingscursus in 1995-

1996 herkenden het geschetste 

beeld van de PAS en vonden hierin 

ook een verklaring voor de afnemen-

de waarde die wordt gehecht aan de 

functie van kapitein en basja in een 

dorp. Vooral van de jongeren krijgt 

men relatief weinig respect. Ook 

herkennen zij de invloed van onder-

wijs, politiek en godsdienst op hun 

levenswijze. Door op deze manier te 

kijken naar hun gemeenschap en 

ontwikkeling, ontdekten zij patro-

nen. 
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Inheemse cultuur 

De Inheemse gemeenschappen zijn 

woonachtig in zowel de kuststreek als 

diep in het binnenland. De woonge-

meenschappen liggen in de diverse 

savannegordels en aan kreken en rivie-

ren. In de kuststreek leven de Bene-

denlandse Inheemsen, dit zijn de Aro-

wakken en Karaïben. De Trio’s, Waj-

ana’s, Akurio’s en andere Bovenlandse 

Inheemsen wonen aan de Sipaliwini, 

Tapanahony, Palumeu en Ulemari ri-

vier. De PAS werkt vooral met de Bene-

denlandse Inheemse gemeenschappen 

in West Suriname. In Oost-Suriname is 

de PAS ook in een aantal Benedelandse 

dorpen actief. 

Voor de beschrijving van de Inheemse 

cultuur in de volgende paragrafen is 

vooral gebruik gemaakt van het onder-

zoeksverslag bestaansverwervingspro-

cessen in Donderskamp van Zaire van 

Arkel uit 2010. Het volledige onder-

zoeksrapport is te downloaden via de 

PAS-website.  

 
Traditioneel gezag 

Bij de Inheemsen is het dorpshoofd 

niet zozeer de leider, maar veeleer de 

contactpersoon naar de buitenwereld 

toe. In de eigen gemeenschap is hij 

meer de tactische bemiddelaar tussen 

mensen of families. De meeste kapi-

teins/dorpshoofden gaan daardoor 

heel informeel te werk onder hun men-

sen om iets gezamenlijks van de grond 

te krijgen of als iets verkeerd dreigt te 

gaan dit aan te pakken. Er bestaat een 

aversie tegen mensen die zich als lei-

der gedragen. Nog sterker dan bij de 

Marrons zijn de Inheemse dorpen au-

tonoom. De Inheemsen zijn niet op 

inmenging van hun zaken gesteld, ook 

niet door hun eigen mensen. Toch ge-

dragen in enkele Inheemse dorpen de 

dorpshoofden/voorzitters zich als 

‘leider’. Vaak leidt dit tot spanningen 

en problemen. 

De Karaïben en de Arowakken van de 

kustvlakte hebben officieel geen hoger 

niveau dan dorpshoofd. Deze dorps-

hoofden coördineren hun vertegen-

woordiging op regionaal en landelijk 

niveau via de Vereniging van Inheemse 

Dorpshoofden in Suriname (VIDS), die 

sinds 1993 actief is. In de Karaibische 

en Arowakse gemeenschappen beho-

ren om de vier jaar bestuursverkiezin-

gen te worden gehouden, waarbij een 

nieuw bestuur wordt gekozen of het 

huidige in positie kan blijven. Niet in 

alle gemeenschappen gebeurt dit om 

de vier jaar. En niet elk dorp houdt 

verkiezingen. De ervaring van de PAS is 

dat er pas een verzoek komt voor ver-

kiezingen na ontevredenheid over het 

huidige bestuur. Bijna altijd wordt er 

dan een nieuw persoon gekozen tot 

dorpsleider. 

In veel binnenlandse gemeenschappen 

neemt de positie van het dorpsbestuur 

af, door het wegvallen van taken. 

Dorpshoofden en bestuursleden willen 

wel hun positie vasthouden en creëren 

daarvoor soms nieuwe functies voor 

zichzelf op het gebied van ontwikke-

lingswerk. 

Man-vrouw arbeidsverdeling 

De belangrijkste arbeidsverdeling is 

tussen man en vrouw. De mannen hou-

den zich bezig met de jacht, visvangst 

en openkappen van kostgronden. De 

vrouwen en kinderen verzamelen alles 

wat gegeten kan worden in het bos en 

verzorgen de landbouwgronden. 

Voor veel vrouwenactiviteiten geldt 

dat de man wel ondersteuning biedt. In 

de periode van haar menstruatie. Dan 

mag ze bijvoorbeeld niet koken, kleren 

wassen en jonge kinderen verzorgen. 

Vrouwen mogen dan ook niet naar de 

kreek gaan. Op dat moment nemen 

mannen, oudere kinderen of familiele-

den de taken van de vrouw over. Man-

nen geven advies, regelen transport of 

materialen of helpen mee bij werk-

zaamheden. De vrouwen ondersteu-

nen het mannenwerk weer, door bij-

voorbeeld eten en kasiri te maken voor 

de werklieden, te helpen bij het sjou-

wen van materialen of het geven van 

een financiële bijdrage. 

Op de kostgrond zijn ook de taken tus-

sen de man en vrouw verdeeld. De 

man maakt de kostgrond open en doet 

het grote onderhoudswerk. De vrouw 

zorgt voor het planten, dagelijks onder-

houd en de oogst. Bij commerciële 

landbouw zijn het wel vooral de man-

nen die actief zijn. 

Het vlechtwerk voor de cassavepers en 

draagmand wordt vooral door de man-

nen gemaakt. Sommige vrouwen ver-

vaardigen een beperkt aantal soorten 

vlechtwerk zoals mandjes en kleine 

souvenirs. 

Kinderen leveren vaak een bijdrage aan 

activiteiten die in en rondom het huis 

plaatsvinden, zoals vaatwerk, koken en 

kleren wassen. Oudere meisjes helpen 

mee bij de casssaveverwerking en het 

verkopen van groenten/vlees/vis in het 

dorp. Kinderen die nog niet of niet 

meer naar school gaan, gaan mee naar 

de kostgrond of hengelen. 

Werk en vrije tijd 

De definitie van werk is bij Inheemsen 

anders dan in het westers denken. 

Werk betekent een activiteit die dage-

lijks of zeer regelmatig gedaan wordt 

en als onontbeerlijk wordt gezien. 

Werk is bovendien iets waarvan een 

persoon zich niet (gemakkelijk) kan 

vrijmaken en prioriteit geniet boven 
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Inheemse cultuur (2) 

andere bezigheden. Daarom wordt 

het maken van handicraft, ook al 

wordt er geld mee verdiend, niet als 

werk gezien. Door de bewoners van 

Donderskamp zijn in het kader van 

het eerder genoemde onderzoek 

verschillende indelingen gemaakt 

van hun werkzaamheden en activi-

teiten. Hieronder worden ze ge-

noemd. 

Jagen, vissen, schoonmaken vis/wild 

en houtkap zijn mannelijke activitei-

ten en worden gezien als werk. 

Vlechtwerk, constructiewerk, boten-

bouw, maken van meubels, timmer-

werk en renovatie van de recreatie-

zaal is ook de verantwoordelijkheid 

van de man, maar wordt niet op re-

gelmatige basis uitgevoerd. Vlecht-

werk van tassi voor daken wordt ook 

als vrije tijd gezien, omdat ze dat in 

rustige tijden doen. Voor anderen is 

het werk, omdat zij daar hun inko-

men uithalen. 

Activiteiten op de kostgrond, water 

sjouwen, brandhout sprokkelen, cas-

save raspen, cassave persen, cassave 

bakken, kasiri maken worden gezien 

als vrouwenwerk. De vrouwen zien 

deze werkzaamheden als werk. Het 

drinken en soms ook het produceren 

van kasiri wordt als vrije tijd activiteit 

benoemd. 

Koken, vaatwerk en kleren wassen 

worden voornamelijk door vrouwen 

verricht. Men ziet het als werk, ver-

plichting of dagelijks ding. De man-

nen doen deze activiteiten als onder-

deel van hun vrije tijdsbesteding en 

zien het dus als vrije tijd. 

Activiteiten als kleine kinderen/

baby’s verzorgen, kinderen klaarma-

ken voor school, kinderen helpen 

met schoolwerk en ouderen verzor-

gen worden gezien als werk. Deze 

activiteiten worden elke dag gedaan. 

Zorg voor ouderen is vrije tijd als de 

vrouw niet de hoofdverantwoorde-

lijkheid draagt voor de verzorging. 

Aardewerk, klederdracht, hangmat 

en sieraden maken evenals activitei-

ten met de vrouwenorganisatie be-

horen tot het vrouwelijke domein. 

Men beschouwt deze activiteiten als 

vrije tijd. Men doet dit als er geen 

andere werkzaamheden zijn. Voor de 

vrouw die op bestelling hangmatten 

maakt en daaraan genoeg inkomsten 

verdient om van te bestaan, is het 

werk. 

Erf harken, lanti wroko, onderhoud 

erf van de kerk worden tot een soort 

activiteit gerekend. Er is geen ver-

schil tussen onderhoud van het huis 

of van het dorp. Iedereen neemt 

hieraan deel en het wordt wisselend 

ervaren. De een vindt het werk, de 

andere ziet het als vrije tijd. 

Radio luisteren, film kijken is bij uit-

stek vrije tijd en een vorm van ont-

spanning. Dit is niets doen. 

Inkomen 

De meeste inwoners van Donders-

kamp hebben geen vaste inkomsten 

per maand en men werkt niet in vas-

te dienst. Om te kunnen overleven, 

combineert het merendeel van de 

bewoners diverse subsistence- 

(activiteiten gericht op zelfvoorzie-

ning, of wel eigen consumptie) en 

inkomstengenererende activiteiten. 

Twee voorbeelden uit het onder-

zoeksrapport: 

Patricia is een vrouw van 27 jaar. Zij 

woont samen met haar partner en 

hun drie kinderen. Op onregelmatige 

basis komt zij aan inkomsten door de 

productie en verkoop van sieraden en 

aardewerk. Meestal loopt dit via de 

vrouwenorganisatie, waarvan zij lid 

is. Daarnaast verkoopt Patricia soms 

cassavebrood aan mensen uit de 

stad die een bestelling bij haar doen. 

Tijdens bepaalde gelegenheden 

kookt ze wel eens voor mensen, 

waarmee zij dan ook een klein be-

drag verdient. Samen met haar man 

heeft zij een kostgrond waar zij voor-

namelijk cassave voor eigen gebruik 

verbouwen. De man van Patricia is 

lid van de landbouworganisatie en 

heeft tevens een landbouwgrond 

waar hij o.a. pomtayer voor de ver-

koop verbouwt. Patricia helpt haar 

man ook op de landbouwgrond. De 

man van Patricia is bovendien op 

parttime basis in overheidsdienst. Hij 

gaat ook regelmatig jagen en soms 

vissen. In de meeste gevallen wordt 

het vlees en de vis zelf geconsumeerd 

en verdeeld met verwanten, maar 

wanneer hij veel wild heeft gescho-

ten, verkoopt hij ook wel eens stuk-

ken vlees aan andere dorpsbewo-

ners. Patricia schat dat zij en haar 

man per maand gemiddeld 600-700 

SRD verdienen.  

Bennie is eind dertig en deelt een 

huis met zijn vrouw en zes kinderen. 

Bennie vertelt dat hij niet zoveel in-

komsten heeft. Zijn belangrijkste 

inkomstenbron zijn de groenten die 

hij en zijn gezin verbouwen en in het 

dorp verkopen. Ook verkoopt hij zo 

nu en dan vlees van het wild dat hij 

geschoten heeft. Heel af en toe ver-

dient Bennie nog wat geld met het 

begeleiden van toeristen die het dorp 

bezoeken. De vrouw van Bennie pro-

beert sinds kort ook inkomsten te 

generen met de handicrafts die zij 

maakt. Bennie denkt dat hij en zijn 

vrouw samen gemiddeld 50 – 100 Srd 
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Inheemse cultuur (3) 

per maand verdienen.  

Kenmerkend is dat het inkomensniveau 

sterk varieert per gezin en per periode. 

Er kunnen maanden zijn dat mensen 

niets verdienen en dan veel verdienen. 

Ook is er over het algemeen een breed 

scala aan inkomensgenererende activi-

teiten die een persoon of individu ver-

richt. Zo kan een winkelier de verkoop 

van zijn levensmiddelen stoppen, om-

dat hijzelf gaat houtkappen of omdat 

de aanvoer van goederen is vertraagd. 

Ook mensen met vaste inkomens doen 

nog aan verschillende andere inkom-

stengenerende activiteiten. Eén inkom-

stenbron geeft onvoldoende zekerheid, 

waardoor men niet alleen meerdere 

inkomstengenerende activiteiten ont-

plooit, maar daarnaast ook de 

‘subsistence’ zeker stelt voor activitei-

ten zoals kleinschalige landbouw, vis-

vangst en de jacht. Men ontplooit en 

combineert op flexibele wijze verschil-

lende activiteiten.  

Deze bestaansverwervingstrategie stelt 

bewoners in staat om te overleven. Op 

zo’n manier dat zelfvoorzienende acti-

viteiten evenals (economische) contac-

ten met de buitenwereld een cruciale 

rol spelen zonder dat er een perma-

nente afhankelijkheid ontstaat van 

deze externe factoren. Doordat er geen 

afhankelijkheid bestaat van derden of 

de context, zullen de zelfvoorzienende 

activiteiten nooit in gevaar komen. Ook 

een te grote afhankelijkheid van inko-

mensverwervende activiteit wordt 

voorkomen, omdat uitval van een der-

gelijk activiteit een te groot risico is. 

Liever kiest men ervoor om verschillen-

de inkomstenbronnen te hebben. Deze 

levenswijze die tot de habitus van de 

Inheemsen gerekend kan worden, ga-

randeert bovendien de autonomie van 

individuen en huishoudens wat ken-

merkend is voor de Inheemse samenle-

vingen in Suriname.  

Deze houding en instelling maken het 

ook moeilijk om gezamenlijke economi-

sche activiteiten op te starten in In-

heemse gemeenschapen. Zelfs de rela-

tief succesvolle coöperatie op Donders-

kamp bestaat voornamelijk uit indivi-

duen, die alleen op momenten samen-

werken als het niet anders kan. 

Samenwerking 

Als er samengewerkt moet worden of 

men heeft ondersteuning nodig, dan 

wordt in eerste instantie gekeken naar 

de nucleaire familie, nauwe verwanten. 

De samenwerking binnen de nucleaire 

familie en tot op zekere hoogte binnen 

kleine groepen verwanten wordt door-

gaans gekenmerkt door relatief grote 

zekerheid en onvoorwaardelijkheid.  

De traditie dat een man zich vestigt bij 

de vrouw en haar verwanten, maakt 

dat vooral de relatie met de familie van 

de vrouw wordt onderhouden. 

Wordt er een activiteit van buitenaf 

geïnitieerd of is het binnen een organi-

satie, dan wordt er ook samen-

gewerkt met niet-familieleden. 

De term ‘moshiro’ wordt veel 

gebruikt in de literatuur over 

Inheemsen en soms ook ingezet 

ten behoeve van ontwikkelings-

werk.  

Maar wat is de betekenis van 

een ‘moshiro’ binnen de specifie-

ke gemeenschap van Donders-

kamp? Een persoon of gezin die 

een groot werk heeft, vraagt aan 

de basja van het dorp om een 

‘moshiro’ te houden. De basja 

kiest dan mensen die gaan hel-

pen bij de ‘moshiro’. Hij vraagt 

een persoon en die persoon 

geeft ook weer een aantal namen door. 

Degene die de ‘moshiro’ ontvangt 

draagt zorg voor drank (meestal kasiri, 

alcoholhoudend cassavedrank) en 

soms ook voor eten. Na de arbeid 

wordt dan gezamenlijk gedronken. Vol-

gens de kapitein van Donderskamp 

maakt een gezin hiervan 2-3 keer per 

jaar gebruik. Het is niet zozeer de ver-

wachting dat de organisator van een 

‘moshiro’ een wederdienst verleent 

door de volgende keer een van de deel-

nemers van een omvangrijk werk te 

zijn, maar de verwachting is dat bij een 

volgende ‘moshiro’ altijd weer een 

groep bewoners bereid is om te hel-

pen. Zo kunnen ouderen niet altijd 

voedsel en drank regelen bij een 

‘moshiro’ en ook niet een dienst terug-

doen, maar als er bij hen een werk 

moet gebeuren, dan zijn er vaak wel 

veel deelnemers.  

In Donderskamp wordt veel waarde 

gehecht aan de ‘moshiro’, in andere 

dorpen is de waarde van ‘moshiro’ vrij-

wel verdwenen. Men organiseert grote 

werken zelf of met de directe familie 

en verwanten. 
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Inheemse cultuur (4) 

Het doen van werken voor collectief 

belang; zoals het onderhouden van 

wegen en terreinen in het dorp zijn 

een nieuw fenomeen voor gemeen-

schappen.  

In de literatuur wordt het traditione-

le Caraïbse dorp ook wel beschreven 

als een groep mensen die op een 

bepaald moment samenleven op 

dezelfde plek, en niet zozeer als een 

fysieke entiteit. De autonomie van 

individuen en huishoudens wordt 

sterk gewaardeerd in de Caraïbse 

cultuur. Hierdoor is het niet gebrui-

kelijk om zich in te zetten voor het 

algemene dorpsbelang of voor het 

verbeteren of aanleggen van collec-

tieve activiteiten. De dorpen die zijn 

gelegen rondom voorzieningen zoals 

onderwijs en gezondheidszorg ver-

onderstellen interacties tussen een 

relatief groot aantal huishoudens/

personen. Dit is echter moeilijk te 

realiseren.  

In Donderskamp werkt men met 

Lanti Wroko, waarbij mensen elke 

zaterdag helpen bij het onderhoud 

van het dorp. De wegen, de velden 

en de voorzieningen. Het ervoor 

zorgdragen dat iedereen hieraan een 

bijdrage levert, is een continue uitda-

ging voor het dorpsbestuur van Don-

derskamp. Toch krijgt men van bui-

ten veel waardering voor hoe het 

dorp eruit ziet. 

Ondanks het feit dat men wel dien-

sten verleent aan elkaar via een 

‘moshiro’, is het niet gebruikelijk om 

‘ spullen’ uit te lenen. Als iemand 

een kettingzaag bezit, dan zal hij het 

wel inzetten om een familielid te 

helpen. De zaag wordt niet uitge-

leend, maar de persoon gebruikt de 

kettingzaag om te helpen. Men leent 

over het algemeen geen spullen aan 

niet-verwanten, maar alleen aan 

verwanten (nucleair gezin/familie). 

Dat men niet graag aan elkaar uit-

leent en zelfstandigheid zeer ge-

waardeerd wordt, heeft te maken 

met de sociale organisatie van een 

Inheemse samenleving. Er is namelijk 

nauwelijks sprake van sociale stratifi-

catie. Dit komt door de hoge mate 

van zelfstandigheid (zelfvoorziening) 

van individuen cq huishoudens en de 

relatief gelijkwaardige toegang tot 

hulpmiddelen.  

Dit betekent dat er weinig machts-

middelen in de gemeenschap aanwe-

zig zijn, waarmee men macht over 

een ander kan uitoefenen. Ook de 

functie van dorpsbestuur, kapitein 

en basja in een Inheemse gemeen-

schap zijn zodanig ingevuld dat het 

niet tot nauwelijks tot een ‘ machts-

positie’ leidt.  

Schaarse goederen zoals een tv of 

dvd worden collectief geconsu-

meerd. 

 

Inheemsen en de buitenwereld 

In de jaren ‘80 leek het alsof de In-

heemsen in eerste instantie vaak 

geen ontwikkeling wilden. Het leek 

soms alsof ze de ontwikkeling die 

werd gebracht (trainingen, voorlich-

ting, projecten) als een soort tweede 

keuze namen. Ze deden het, omdat 

de ander het wilde.  

Behalve dat culturele aspecten mee-

speelden, vermoedt de toenmalige 

directeur dat toendertijd, begin jaren 

’80, meespeelde dat ze bang waren 

om reservaatindianen te worden. 

Daarom accepteerde men die ont-

wikkelingsprojecten. Alles beter dan 

opgesloten te zitten in een reservaat. 

Inheemsen lijken vaak geen drive te 

hebben om meer te verdienen. Als 

men genoeg heeft om in de behoef-

ten te voorzien, dan is het goed. Al 

wat meer wordt verdiend, wordt 

besteed aan vrije tijd en feesten.  

In het jaarverslag van 1983 is het als 

volgt verwoord. 

De authentieke Indiaanse kultuur 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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bevindt zich, op het breukvlak van 

traditie en moderne tijd. Anders dan 

bij de bosneger -samenleving kan men 

in de Indiaanse gemeenschap tekenen 

van een diepgewortelde ambivalentie 

bespeuren ten aanzien van het proces 

van modernisering. De idee van vrij-

heid, die men wel als de kern van de 

Indiaanse belevingswereld heeft aan-

geduid, verstaat zich niet goed met de 

eisen van een marktgerichte ekono-

mie. 

Tal van projekten zijn in het verleden 

op deze problematiek stukgelopen. 

Het komt ons voor dat de basis-

problematiek van de in stamverband-

levende Indianen ligt op het nivo van 

de zingeving, het toekomstperspektief, 

het zelfvertrouwen.  Er zijn weinig spe-

cifiek Indiaanse situaties die de India-

nen in dit opzicht kunnen bemoedigen. 

Bigiston kan naar ons idee uitgroeien 

tot een gemeenschap die een reëel 

alternatief gaat bieden. Hier zijn een 

aantal mensen werkzaam die zich on-

dergeschikt durven te maken aan de 

anonieme regels van het produktie-

kollektief. Zij durven stringente sank-

ties te stellen op normovertreding (een 

unikum in de Indiaanse kultuur die 

men wel als konfliktmijdend heeft be-

stempeld), zij durven ook de konkur-

rentie op de markt aan. Het projekt 

heeft thans nog niet de stabiliteit die 

het tot een voorbeeldig projekt maakt; 

er is de PAS echter alles aan gelegen 

om in samenwerking met de bewoners 

van Bigiston dit doel te bereiken. 

In het jaar daarna werd het volgende 

geschreven:  

Onder zeker voorbehoud willen wij 

hier echter reeds melding maken van 

een thematiek die wellicht aan de ba-

sis ligt van het alkoholmisbruik n.l. het 

geringe zelfvertrouwen van de indiaan 

in eigen kunnen. Hun redenering kan 

simplificerend in de volgende stappen 

worden ontleed: 

 in het verleden heeft de indiaan 

altijd en overal het onderspit 

moeten delven 

 ook in meer recente tijden zijn 

er tal van voorbeelden van mis-

lukking 

 een marktgerichte ontwikkeling 

zal toch niet van blijvende aard 

zijn, want de konkurrentie met 

de andere meer strijdlustiger 

bevolkingsgroepen kunnen wij 

niet aan . 

 wat doet het er dus toe of we al 

of niet investeren of sparen; de 

negatieve uitkomst van ons 

streven staat immers al vast. 

Wederom dienen wij ervoor te waken 

het hierboven geschetste beeld als het 

algemene beeld te aksepteren; er zijn 

individuen, groepen en dorpen die zich 

bewust zijn van hun eigen mogelijkhe-

den, die de konfrontatie met de mo-

derne tijd volledig aandurven. Het is 

hiervoor al meerdere malen betoogd: 

de bovenstaande notities kunnen en 

willen niet een vast verankerd beeld 

van de binnenlandse realiteit presen-

teren. Daarvoor zijn er nog teveel 

“blinde vlekken” binnen het geheel van 

de binnenlandse problematiek. 

Wel dienen wij ons bewust te zijn van 

de diepte en komplexiteit der proble-

men waarvoor wij ons gesteld zien. 

Meer dan voorheen zal de stichting 

zich dan ook met de bovenstaande 

thematiek dienen bezig te houden. 

(jaarverslag 1984) 

François de Laat heeft ruim 10 jaar 

met de Inheemsen in West-Suriname 

gewerkt. Hij denkt niet dat de Inheem-

sen vandaag de dag bang zijn om in 

een reservaat te komen. Wel heeft 

men soms een vorm van angst voor de 

Westerse wereld en de veranderingen 

die dat met zich kunnen meebrengen. 

Veelal ook vanwege onbekendheid.  

Andere dorpen zoals Apoera en Was-

habo hebben al veel meer invloed van 

buiten gehad en nemen actief deel 

aan de geldeconomie.  

Wat wel is gebleven, is de voorzichtig-

heid. Het duurt over het algemeen 

ietwat langer om écht contact en com-

municatie met de mensen te realise-

ren.  

Uitdaging ontwikkelingswerker 

Het is een continue uitdaging om te 

werken binnen de cultuur van de Mar-

rons en Inheemsen.  

De ontwikkelingswerker dient continu 

bewust te zijn van wat het effect is 

van zijn handelen en wat de betekenis 

is van de handelingen van de gemeen-

schapsleden met wie hij werkt. Daarbij 

mag hij niet uitgaan van zijn referen-

tiekader, maar dient hij uit te gaan van 

hun referentiekader.  

Een goede ontwikkelingswerker weet 

te bewegen tussen de verschillende 

werelden en werkelijkheden.  

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Marron cultuur 

Marron is de benaming voor slaven 

die van de plantages wegliepen. Zij 

vestigden zich landinwaarts aan ri-

vieren. Ze scholen daar voor planta-

gehouders en bospatrouilles die hen 

probeerden te vangen en terug te 

brengen naar de stad of plantages.  

Vanwege de toenmalige dreiging zijn 

veel Marrondorpen gevestigd aan de 

rivier, maar niet zichtbaar vanaf het 

water of zijn ze gevestigd op eiland-

jes in rivieren.  

In Suriname zijn zes Marron-

stammen aanwezig. Waarvan de 

twee grootste stammen de Aukaners 

en Saramakaners zijn. De overige 

groepen zijn de Matawai, Paramaka-

ners, Kwinti en Aluku of Boni. Elke 

stam heeft zijn eigen specifieke cul-

turele kenmerken en elke stam heeft 

een ander dialect in Sranan Tongo.  

In de regio’s Midden en Zuid werkt 

de PAS met vooral Saramaccaanse 

gemeenschappen. In regio Oost 

werkt de PAS voornamelijk met Au-

kaanse en Paramacaanse gemeen-

schappen. In regio West is de PAS 

actief in het Kwinti-dorp Witagron. 

De cultuur van de bosnegers is geen 

kopie van de Afrikaanse cultuur, 

maar is gevormd uit heterogene Afri-

kaanse elementen, die zijn aange-

past aan de nieuwe situatie. Ook zijn 

invloeden van de Inheemse cultuur 

aanwezig, die soms ondersteuning 

hebben geboden aan de Marrons. 

Voor dit hoofdstuk is gebruik ge-

maakt van het verslag functiebe-

schrijving traditionele tribaal gezag 

in het binnenland van Suriname wel-

ke is opgesteld in opdracht van de 

PAS door Stichting Equalance in 

2004. Het volledige verslag is te vin-

den op de website van de Pater Ahl-

brinck Stichting. 

Traditioneel gezag 

Aan het hoofd van elke stam staat 

een granman. De stamhoofd komt 

altijd voort uit een bepaalde lô. Een 

lô is een groep verwanten van moe-

der op dochter en is te vergelijken 

met een clan. Elke lô heeft een kapi-

tein, die het bestuur van deze lô 

voorzit. Elke lô wordt weer onderver-

deeld in bëë’s, grote families die af-

stammen van een directe stammoe-

der. 

Hoofdkapiteins zijn ingesteld door de 

overheid en vertegenwoordigen op 

een deel van de rivier het gezag van 

de granman. Ook de granman wordt 

betaald vanuit overheidswege en zijn 

positie is meer symbolisch daar hij 

vanwege de grote afstanden tussen 

de verschillende dorpen, niet overal 

invloed kan uitoefenen. Toch wordt 

er met ontzag en verering over het 

stamhoofd gesproken. Naar gelang 

de grootte en de politieke betekenis 

kan een dorp één of meerdere kapi-

teins hebben, voortkomend uit een 

bepaalde bëë van een bepaalde lô. 

Ook de basia, de assistent van de 

kapitein, is bëë gebonden. Vrouwelij-

ke basja’s en kapiteins zijn sinds het 

begin van de vorige eeuw geïntrodu-

ceerd, waarschijnlijk door het steeds 

vaker en langdurig afwezig zijn van 

de mannen voor hun werk in de toen 

bloeiende hout-, goud- en rubber-

sector. 

Elk dorp heeft een eigen bestuur, 

genaamd lanti, dat bestaat uit kapi-

teins, basja’s en raad van ouderen. 

Deze groep regelt in een vergade-

ring, de krutu, zowel bestuur als 

rechtspraak op dorpsniveau. Elk dorp 

heeft in feite een grote mate van 

autonomie.  

In de dorpen neemt echter het gezag 

van de kapiteins af. Het matrilineaire 

aspect van de opvolging voor de 

functie tast het democratisch gehalte 

van het geheel aan, waardoor bewo-

ners van de gemeenschap een slecht 

functionerende kapitein niet kunnen 

wegsturen. Dit leidt in sommige ge-

vallen tot ontevredenheid en dispu-

ten in gemeenschappen. 

De waarde en vooral waardering 

voor de Granma(n), diens staf 

(hoofdkapiteins), kapiteins en basja’s 

verschilt sterk van dorp tot dorp. Bij 

het ene dorp is er veel respect, in 

een ander dorp staat de kapitein op 

grote afstand van de bevolking. Maar 

toch voor het regelen van zaken, 

wordt de kapitein wel geraadpleegd. 

Men gelooft namelijk dat deze per-

sonen in contact staan met het god-

delijke, de goden en de voorouders. 

Aan hen voorbij gaan of geen respect 

daarvoor hebben, betekent dat je 

onheil op je afroept. 

De wijze waarop een granma(n), 

(hoofd)kapitein en basja’s worden 

gekozen is zeer divers. Er kan dus 

niet gesproken worden van één tra-

ditie die voor alle dorpen geldt. Soms 

wordt er bij leven al een opvolger 

aangewezen of wordt er na het over-

lijden een orakel gehouden. In Chris-

telijke gemeenschappen wordt over 

het algemeen geen gebruik gemaakt 

van een orakel, dat wordt als hei-

dens beschouwd.  In alle gevallen 

behoort de opvolger wel de oudste 

zoon van de oudste dochter te zijn.  

Acceptatie moet plaatsvinden door 

de leden van de familie en grote de-

len van de bevolking. Er wordt daar-

over veel gesproken in de gemeen-

schap, maar zelden zal iemand ge-
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weigerd worden. Voordat een kandi-

daat-gezagsdrager wordt geïnstalleerd 

gaat er veel tijd overheen. In deze peri-

ode moet de toekomstige ambtsdrager 

zich bewijzen en proberen steun te 

verwerven voor acceptatie. Na de ac-

ceptatie wordt er middels een ritueel 

de nieuwe gezagsdrager formeel ge-

presenteerd. Bij het ritueel wordt hij 

ook aan de goden en voorouders voor-

gesteld als opvolger en gevraagd of zij 

over hem willen waken. 

De wettelijke bestuursorganen komen 

onder druk te staan door migratie, ver-

anderende waarden en normen over 

leiderschap en verwantschapsrelaties 

als ook economische druk en toene-

mende bemoeienis van de buitenwe-

reld met het leven van de gemeen-

schappen. Hierdoor functioneert het 

traditioneel gezag niet overal meer 

goed. Oude tradities worden ook losge-

laten. 

Kapiteins hebben eigenlijk niet veel 

macht; priesters en de oudere mannen 

spelen in de ingewikkelde gezagsver-

houdingen een belangrijkere rol. Con-

flicten worden traditioneel gezien op 

gelost in krutu’s, waaraan alle inwoners 

van een dorp deelnemen. Dit gebeurt 

nu steeds minder en de krutu wordt 

vaak nog als ritueel gebruikt om bood-

schappen en ontwikkelingen door te 

geven. In de krutu spreek niet iedereen 

vrij en de ervaring van de PAS is, dat na 

een krutu in individuele gesprekken de 

daadwerkelijke meningen en ideeën 

worden gegeven. 

Het is nog wel steeds zo dat als het 

gaat om dorpsaangelegenheden, dat 

de kapitein beslist en dat de kapitein 

over alles geïnformeerd moet worden. 

Als men een huis wil bouwen, dan 

moet de kapitein toestemming geven. 

Als iemand veroordeelt moet worden, 

dan is het de kapitein die de strafmaat 

moet bepalen in samenspraak met de 

gemeenschap. 

Religie 

De religie binnen de Marrongroepen is 

een mengeling van verschillende gods-

diensten. Belangrijk in het geloof van 

de Marrons is een goede verstandhou-

ding met de winti (goden) en de gees-

ten van de voorouders. Het Christen-

dom heeft het geloof in geesten niet  

doen verdwijnen. 

De relatie van de Marrons met het bo-

vennatuurlijke is ingewikkeld. Over het 

algemeen besteden zij veel aandacht 

aan die relatie. Aan de goden en aan de 

voorouders moeten offers worden ge-

bracht. Geesten, winti’s, zijn overal en 

moeten gunstig worden gestemd, voor-

al de wraakgeesten of koenoe’s. Tegen 

de zwarte magie, wisi, beschermen zij 

zich met amuletten en obia’s. 

In dorpen kun je vele uitingen zien van 

de bezigheden met het bovennatuurlij-

ke. Elk dorp heeft een offerplaats waar 

men de goden gunstig probeert te 

stemmen; bij en rondom huizen staan 

of hangen flessen met inhoud. De krui-

den die hierin zitten moeten ook be-

scherming bieden. 

Veel Marrons zijn lid van een christelij-

ke gemeenschap. Maar men ziet het 

christendom niet persé als vervanger 

van hun traditionele godsdienst. De 

beide religies leven vaak naast elkaar.  

Ondanks dat men veel angst heeft voor 

de geesten en aan hen grote invloeden 

toeschrijft, probeert men hen ook naar 

hun hand te zetten of te slim af te zijn. 

De verhalen van de spin Anansi zijn 

daar goede voorbeelden van; hoe een 

leugen voor eigen wil of manipuleren 

van anderen voor eigen ‘winst’ wordt 

gewaardeerd. Verder is er een ander 

verhaal beschreven door de antropo-

loog Köbben. Köbben ging eens mee 

met een aantal Marrons op jacht. Op 

deze tocht deed zich een ongunstig 

voorteken voor: men vond namelijk 

een grote schildpad. Wie zoveel geluk 

had, zou wel ongeluk hebben in de 

jacht. De jagers bonden de schildpad 

vast en beloofden de (geest van de) 

schildpad de vrijheid als de jacht goed 

zou verlopen. Dat laatste was het ge-

val: een varken en drie apen. Deson-

danks werd de schildpad gedood en 

smakelijk opgegeten. Lachend verklaar-

den de jagers;  ‘die hebben we mooi 

beetgenomen’. 

Man– vrouw arbeidsverdeling 

De Marrons kennen een duidelijke ar-

beidsverdeling tussen mannen en vrou-

wen. Mannen jagen, vissen, bouwen 

huizen en boten, kappen het bos open 

voor de kostgronden en beoefenen de 

houtsnijkunst. De vrouwen doen het 

werk op de kostgronden, wassen, ko-

ken en verzorgen de kinderen. In de 

sociale organisatie van de Marrons is 

verwantschap een belangrijke factor, 

die vele zaken bepaalt. 

Het huwelijk stelt in de Marron- ge-

meenschap doorgaans niet veel voor. 

Een huwelijk is slechts tijdelijk en schei-

den is gemakkelijk en komt veel voor. 

De meeste mannen hebben meer dan 

één vrouw, meestal in verschillende 

dorpen. Tot de huwelijksplichten van 

de man behoren het bouwen van een 

huis en een korjaal, het openkappen 

van een kostgrond en het aanschaffen 

van potten en pannen en andere huis-

houdelijke spullen. Ook deze huwelijks-

plichten wijzigen nu, maar het open-

kappen van het bos en het bouwen van 

een huis voor de vrouw behoren nog 

steeds tot de taken van de man voor 

zijn vrouw. 
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Marrons en ontwikkelingsconflicten 

Sonny Waterberg vertelt dat Mar-

rons op een andere manier leren dan 

stedelingen. Ze observeren. Ze kijken, 

vergelijken en evalueren. Dit doen zij 

continu. Terwijl Westerlingen als zij 

iets zien en een beeld hebben, dan 

stoppen ze met vergelijken en evalu-

eren. Men houdt het bestaande 

denkbeeld vast. Westerlingen denken 

te snel dat ze iets begrijpen, terwijl 

Marron gemeenschappen blijven 

vergelijken en evalueren. Daarom 

neemt besluitvorming ook meer tijd 

in beslag dan gebruikelijk in de stad. 

Een situatie wordt van alle kanten 

bekeken en besproken. 

Bij het bespreken van ingewikkelde 

onderwerpen wordt veel gebruik 

gemaakt van vergelijkbare situaties. 

Daarnaast moet er steeds bewogen 

worden tussen het microniveau (de 

belangen van de segmenten, fami-

lies) en macroniveau (de belangen 

van wijde omgeving, totale groep). 

Historische kennis en de vaardigheid 

om locale politieke verhoudingen 

naar tevredenheid van de mensen te 

sturen, leveren veel gezag en aan-

zien op. Als ontwikkelingswerker 

moet je dan ook verdiepen in de 

gemeenschap, de verhoudingen en 

de conflicten, zonder dat je er zelf 

onderdeel van wordt. 

Daarnaast moet je de tijd nemen als 

nieuwe ontwikkelingen of projecten 

worden geïnitieerd. Zeker projecten 

die tegen de normen en waarden 

van de huidige cultuur ingaan. Denk 

daarbij aan gebruik van ontlasting als 

kunstmest, andere wijze van conser-

veren van overledenen en nieuwe 

landbouwgewassen. 

Als een individu binnen de gemeen-

schap zich wil ontwikkelen en voor-

uitstrevend is, dan krijgt hij te maken 

met verschillende pressies vanuit de 

gemeenschap. Niet alleen komen 

familieleden vaker langs voor het 

‘lenen’ en vragen om geld, maar be-

staat ook de kans op jaloezie en wor-

den verzoeken geweigerd of activi-

teiten gedwarsboomd. Dat betekent 

dat Marrons die zich verder willen 

ontwikkelen, vaak uit een gemeen-

schap vertrekken of aan de rand van 

een dorp gaan wonen. 

Marrons en de buitenwereld 

De relatie met Marrons en Marron-

gemeenschappen verliep soms moei-

zaam. In 1984 kwam de eerste con-

frontatie. De PAS had kredieten ver-

strekt, maar ze werden niet tot nau-

welijks afgelost. De PAS kwam toen 

in haar jaarverslag van 1984 tot de 

volgende gedachtegang: 

Achter deze handelwijze(niet aflos-

sen van kredieten) gaat een bepaal-

de zienswijze schuil ten aanzien van 

de relatie stad-binnenland, een ziens-

wijze die gestoeld is op eeuwen van 

ervaring. Wij kunnen hier zelfs spre-

ken van een samenhangend komplex 

van waarden en normen, een ideolo-

gie die richting geeft aan het heden-

daagse handelen en derhalve nog 

altijd een levend bestanddeel uit-

maakt van de kultuur. Alle kompo-

nenten van deze ideologie zijn ons 

nog niet duidelijk, maar enkele ka-

rakteristieken laten zich toch wel – 

onder enig voorbehoud – formuleren: 

het zijn de binnenlandbewoners (en 

dan vooral de bosnegers) geweest 

die ten tijde van de slavernij het ware 

patriottisme aan de dag hebben ge-

legd door het kolonialisme te ont-

vluchten en te bestrijden. Hier dient 

aan toegevoegd te worden dat in de 

belevingswereld van de Bosneger de 

periode na de slavernij inéén ge-

schrompeld is tot 2 of 3 generaties. 

“(… ) is de herinnering aan de periode 

van de slavernij nog volop levend”. 

“(.. ) aangetekend worden dat de 

Djoeka,deze gebeurtenissen in de tijd 

als het ware naar zich toetrekken en 

ze daardoor een aktuele betekenis 

g e v e n . ” 

“Op deze-wijze is de geschiedenis 

voor hen een kracht die mede hun 

gedrag van nu bepaalt; die hen wan-

trouwig doet staan tegenover de 

buitenwereld, met name ook tegen-

over de bedoelingen van de over-

heid.  Men kan zeggen dat zij een 

historisch trauma ondergaan heb-

ben.” (uit Köbben:In vrijheid en ge-

bondenheid; samenleving en kultuur 

van de Djoeka aan de Cottica; Rijks-

universiteit Utrecht, 1979). 

de bewoners van de kustvlakte (lees: 

Paramaribo) hebben een akkoord 

gesloten met de kolonisten: de ver-

worvenheden van de moderne tijd 

zijn hen daardoor zonder enige bij-

zondere prestatie van hun kant deel-

achtig geworden. 

er vond in het verleden uitbuiting van 

het binnenland plaats; deze uitbui-

ting zet zich ook heden ten dage on-

veranderd voort. Beloften worden 

niet nagekomen, projekten komen 

niet van de grond. 

 Het is niet meer dan billijk dat de 

scheefgegroeide verhouding tussen 

stad en binnenland wordt rechtge-

trokken. De stad dient daaraan bij te 

dragen door gratis hulpmiddelen en 
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materialen ter beschikking te stellen. 

Voorts heeft de binnenlandbewoner 

dan het morele recht om zich bepaalde 

zaken toe te eigenen want feitelijk be-

hoort al datgene wat uit de stad komt 

gratis te zijn.  

De PAS verschijnt als representant van 

de stad in het binnenland. De stad be-

schikt over ruime middelen, dus ook de 

PAS. Het past in het streven naar recht-

vaardigheid om te profiteren van de 

aanwezigheid van de PAS – een aanwe-

zigheid die dan wordt geïnterpreteerd 

als te zijn van zeer tijdelijke aard. Ten-

slotte moet de PAS wel verdienen aan 

het werk in het binnenland (o.a. bij de 

afzet van produkten), want het is on-

denkbaar dat een organisatie uit de 

stad onbaatzuchtig te werk zou willen 

gaan in het binnenland. 

 Het is derhalve geoorloofd om kredie-

ten niet terug te betalen of maar 

mondjesmaat. Wie een ruim krediet 

weet te bemachtigen, is slim geweest. 

Het bovenstaande verdient een nadere 

kwalifikatie, omdat immers bij lange na 

niet het volledige beeld hiermee wordt 

gepresenteerd. Er zijn tal van personen 

die de PAS in een ander korrekt licht 

zien en dienovereenkomstig handelen. 

Maar het is wel een realiteit die belem-

merend werkt op de verdere uitbouw 

van de relatie PAS-binnenland. 

Sonny Waterberg geeft aan: De Marron

-cultuur is ontstaan vanuit het vluchten. 

Men had geen tijd te verliezen. Men 

heeft hun vluchtervaring religieus ver-

taald. Hun leefregels en vluchtregels 

zijn tot religieuze sleutels geworden. 

Men praat via de goden. Bij alles wat er 

gebeurd wordt het door goden beze-

geld. Dat betekent dat men veel respect 

en ontzag voor je moet hebben, wil 

men dat wat de ‘goden’ zeggen losla-

ten.  

NGO’s die komen, proberen hun ‘ sch-

uilwereld’ te doorbreken. Dit leidt tot 

spanningen en conflicten intern.  

Greetje de Wolf heeft regelmatig erva-

ren dat tijdens een project iemand ern-

stig ziek werd of zich terugtrok, omdat 

hij/zij tegenwerking ervaarde vanuit de 

gemeenschap. De veranderingen gin-

gen teveel tegen de cultuur en ver-

wachtingen van de gemeenschap in. 

Vaak krijgen voortrekkers tegenwer-

king vanuit hun gemeenschap. 

Tegelijkertijd hebben veel Marrons het 

gevoel dat ze op rantsoen worden ge-

steld. Een beetje onderwijs, beetje ge-

zondheidszorg en elektrificatie – opdat 

men toch vooral in het bos blijft, zodat 

ze de stad en plantage met rust laten. 

Hierdoor typeren zij elke persoon die 

van buiten komt als ‘bakra’ en wordt 

die met wantrouwen benaderd. Sonny 

Waterberg vertelt dat zijn eerste veld-

bezoek naar het Boven-Suriname ge-

bied hem heeft geconfronteerd met de 

wijze waarop men naar de PAS keek. 

Hij werd namelijk door de bewoners 

aangesproken met ‘bakra’ (blanke), 

terwijl hijzelf Aucaan ofwel Marron is. 

Het feit dat hij namens de PAS naar het 

gebied kwam, maakte hem automa-

tisch ‘bakra’. Hij vertegenwoordigde de 

‘kolonisator’. Regelmatig krijgt Pater 

Toon, boslandpater en vanaf het begin 

actief bij de PAS,  van bewoners te ho-

ren dat de NGO’s met projecten naar 

het dorp komen, dat zij als bewoners 

daaraan moeten meewerken, dat het 

project stopt en de organisatie weg-

gaat. Er gebeurt niets meer met het 

project en de NGO heeft veel geld ver-

diend. De NGO heeft tripjes naar het 

binnenland kunnen maken en salaris-

sen kunnen uitbetalen aan hun perso-

neel. Deze beleving is uiteraard met 

name ontstaan door het aanbod van 

projecten in plaats van dat de NGO’s 

vroegen naar de behoeften van de ge-

meenschap. Ook moesten de gemeen-

schappen zich aanpassen aan het tem-

po van de NGO in plaats van andersom. 

Bij vertrek stopt de uitvoering van een 

project, omdat er geen overdracht is of 

de bewoners niet weten hoe verder te 

gaan. Er is ook vaak geen contact meer 

mogelijk met de NGO, omdat hij/zij 

niet meer actief is in het gebied.  

De PAS probeert anders te zijn, door 

juist op verzoek van de gemeenschap 

te werken en een langdurige relatie 

met de gemeenschap aan te gaan. 

Sommige gemeenschappen waarderen 

dat en komen met voorstellen, anderen 

wachten op een aanbod en komen niet 

zelf met een voorstel. Toen de over-

stroming in 2006 plaatsvond was Pater 

Toon in een dorp op de Boven-

Suriname rivier. Na de dienst kwam 

een bewoner naar hem toe: er breken 

weer goede tijden voor jullie en de stad 

aan. Er gaat veel geld verdiend worden 

aan het helpen van ons na de overstro-

ming. 

Greetje de Wolf vertelt: Sommige groe-

pen hebben wel een negatief beeld van 

NGO’s. De NGO’s verdienen geld aan 

hen. Deze groepen zien het dan ook als 

een economisch spel om er zoveel mo-

gelijk voor henzelf uit te halen. Vooral 

bij bouwprojecten komt dit naar voren. 

Arbeiders krijgen geld bij werkzaamhe-

den. Dit levert soms spanningen op met 

de organisatoren die geen geld krijgen. 

Ook gaan de organisatoren voor het 

algemeen belang, terwijl de werkers 

zoveel mogelijk geld willen verdienen. 

De organisatoren zijn daar dan weer 

boos over.  

Ze vervolgt: Door het in basis negatieve 

beeld is er ook vaak een heel dunne 
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Marrons en de buitenwereld (3) 

draad van vertrouwen, die op elk 

moment kan breken. Zo is er een 

voorbeeld dat bij een bouwproject 

cement van Telesur kon worden ver-

kregen, omdat zij dat overhadden. 

De gemeenschap dacht toen dat er 

geld over was, dus wilden ze extra 

dingen in het bouwproject hebben. 

Terwijl met behulp van het cement 

ervoor gezorgd kon worden dat het 

geheel binnen het budget bleef. Eer-

der in het project had er op verzoek 

van de gemeenschap namelijk een 

wijziging plaatsgevonden, waardoor 

de kosten waren gestegen.  

Hoe kan het anders? Greetje de Wolf 

vertelt: Het gaat beter als er ook op 

sociaal vlak een goede band is met 

de mensen. Met vrouwenorganisatie 

Cottica Uma is er op sociaal vlak een 

goede band, waardoor er ook meer 

vertrouwen is in de intenties en werk-

zaamheden van de PAS. Verder is het 

goed als je als organisatie ook zelf 

open bent. Vooraf het hele project 

met de vertegenwoordigers bespre-

ken en ook het financiële plaatje 

meenemen. Je moet niet alle bonnet-

jes gaan verantwoorden en alle de-

tailkosten, maar je geeft de gemeen-

schap wel inzicht in de kosten en 

uitgaven. Het is de verantwoordelijk-

heid van de PAS om verantwoording 

af te dragen voor de besteding aan 

haar financier. Er moet dus wel enige 

mate van vertrouwen zijn.  

Het is van belang om bij het begin 

van een project duidelijke afspraken 

te maken. Men is in het begin heel 

toegeeflijk en wil van alles inbrengen 

qua tijd, arbeid en middelen. Maar 

uiteindelijk valt dat bij de uitvoering 

toch wel erg tegen. Het is dan ook 

belangrijk dat jezelf kijkt wat realis-

tisch is qua inzet en inbreng. Denk 

bijvoorbeeld ook aan het feit dat zij 

tijd doorbrengen op kostgrond, geen 

vast inkomen hebben en soms ook 

kennis en vaardigheden ontbreken. 

Het is ook belangrijk om die afspra-

ken op papier te zetten, het maakt 

dat je je zekerder voelt als ze afwij-

ken van de afspraken. Alhoewel die 

kans nog steeds groot is.  

Sonny Waterberg vertelt: Als je ont-

wikkeling komt brengen, dan moet je 

rekening houden met het volgende. 

In je bijzijn zullen ze zeer serieus 

meewerken aan ‘jouw’ plan en in 

woord hun bijdrage aangeven. Als je 

wegbent, dan gebeurt er niets meer 

of men doet net dat om in aanmer-

king te blijven komen voor goederen 

of middelen. Ze voelen heel goed aan 

dat jij er niet voor hen bent, maar 

voor jezelf. Voor jouw project, voor 

jouw organisatie, voor jouw donor. 

Wil je werken aan de ontwikkeling 

van een gemeenschap dan moet je 

van hen gaan leren. Met hen gaan 

werken, leren en leven. Je moet wer-

ken met hun structuren zoals ze daar 

zijn. In plaats van dat zij in jouw we-

reld moeten stappen.  

Je moet aan hen vragen wat zij willen 

bereiken en welke obstakels ze te-

genkomen/ervaren om hun doel te 

bereiken. Je gaat dan met hen wer-

ken aan het wegwerken van die ob-

stakels. Wat niet betekent dat je het 

dan voor hen gaat wegnemen. Je 

ondersteunt hen bij het overwinnen 

van de obstakels, eventueel kan dat 

betekenen dat je geld werft voor iets. 

Het kan ook zijn dat voor jou de ob-

stakel niet relevant is of heel klein, 

toch moet je erin meegaan. Ofwel 

het is voor hen reëel of het is een test 

om te zien of je wel echt met hen 

meegaat. 

Het is belangrijk om te beseffen dat 

jij bij hen op bezoek komt. Zij wonen 

daar en jij komt naar hen toe met 

iets. Zij wonen daar en hebben hun 

eigen afspraken en structuren binnen 

een gemeenschap, die ervoor zorgen 

dat zij daar nog steeds leven en be-

staan. Deze afspraken en structuren, 

dat zijn zij. Men kijkt daarom ook 

eerst de kat uit de boom, want je 

gaat je eigen structuur niet zomaar 

loslaten voor iets anders. Daarom 

levert een bezoek van buiten, van 

een ontwikkelingsorganisatie of –

werker, altijd spanning op tussen wat 

jij brengt en dat wat er al is. In plaats 

van te brengen zou je moeten 

‘ontmoeten’ en vanuit die ontmoe-

ting samen op weg gaan.  

Verlengde Keizerstraat  

PO box 2075 

Paramaribo, Suriname 

Telefoon:  +597 47 29 95 

   +597 42 48 58 

Fax:            +597 47 69 31 

E-mail:        pas@cq-link.sr 
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