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Dankwoord 

 

Veldonderzoek vraagt altijd om tijd, inspanningen en bereidwilligheid van de 

onderzoeksgroep. Zo hebben ook de bewoners van Donderskamp hun dagelijkse werk 

soms laten liggen en hun planningen moeten aanpassen om mij te woord te staan en in 

de onderzoeksactiviteiten te participeren. Een expliciet dankwoord naar hen toe is dan 

ook op zijn plaats. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar kapitein Roberto Joghie en de 

andere leden van het dorpsbestuur, de lokale klankbordgroep en alle informanten die mij 

te woord hebben gestaan. Tevens bedank ik Mavis en Harry Sabajo voor het onderdak 

dat zij mij verleenden en hun gebruikelijke gastvrijheid tijdens mijn verblijf in het dorp. 

Ik hoop dat dit onderzoek niet alleen dienstbaar zal zijn voor de opdrachtgever, de Pater 

Ahlbrinck Stichting, maar evenzeer voor de bewoners van Donderskamp zelf.  

 

Tijdens het veldwerk dat ik in de maanden mei en juni 2008 in Donderskamp verrichte, 

kwam de gemeenschap onverwachts een zeer geliefd en gewaardeerd persoon te 

ontvallen. Wijle tante Jeanette Njajoekaré was een voorbeeldfiguur en een zeer actieve 

en inspirerende dorpsbewoonster, ondermeer als voorzitter van de vrouwenorganisatie. 

Dit rapport wordt aan haar opgedragen. 
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1. Inleiding   

 

1.1 Aanleiding en probleemstelling 

Reeds decennia werkt de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) in het Coppename, Wayambo 

en Boven Nickerie gebied. Hier bevinden zich de Inheemse dorpen Kalebaskreek, 

Corneliskondre, Donderskamp en Tapuripa en het Marron dorp Witagron. De dorpen 

liggen verspreid in het gebied en zijn uitsluitend bereikbaar met water- of luchttransport, 

uitgezonderd van Witagron dat als enige dorp ook via landwegen te bereiken is. Vanwege 

de beperkte infrastructuur zijn de dorpen relatief geïsoleerd. De bewoners van het gebied 

ontplooien diverse activiteiten die gericht zijn op zelfvoorziening en daarnaast speelt 

inkomstengeneratie vandaag de dag ook een steeds belangrijkere rol in de 

gemeenschappen.  

 

De projecten die de PAS in het Coppename, Wayambo en Nickerie gebied ontplooit, zijn 

voor een belangrijk deel gericht op de duurzame economische ontwikkeling van de regio. 

Een groot deel van deze activiteiten is gerelateerd aan landbouw. Om de effectiviteit van 

haar activiteiten te vergroten, acht de PAS het van belang om meer inzicht te verkrijgen 

in de hedendaagse bestaansverwervingsprocessen in de gemeenschappen. Dit heeft de 

PAS doen besluiten een onderzoek te laten uitvoeren door een cultureel antropoloog. 

Vanwege praktische overwegingen heeft de studie vooralsnog alleen betrekking op het 

Inheemse dorp Donderskamp.   

 

In dit rapport worden de bevindingen van het onderzoek naar bestaansverwerving in 

Donderskamp gepresenteerd. De bijzondere aandacht van het onderzoek is uitgegaan 

naar de kenmerken, kansen en belemmeringen van actuele processen van 

bestaansverwerving in het dorp. Uit de beschrijving en analyse van deze kenmerken, 

kansen en belemmeringen, kunnen belangrijke voorwaarden afgeleid worden waarmee 

de PAS rekening dient te houden bij de ontwikkeling en implementatie van projecten 

teneinde een succesvolle bijdrage te leveren aan duurzame economische ontwikkeling 

van de gemeenschap.  

 

Om tot deze inzichten te komen is er op de eerste plaats gekeken naar de wijzen waarop 

de bewoners van Donderskamp hun tijd besteden en indelen. Deze data wordt in 

hoofdstuk 2 van dit rapport gepresenteerd. Het omvat onder meer een beschrijving van 

de samenstelling van een groot aantal van de activiteiten die de bewoners op 

regelmatige basis ontplooien. Daarbij is tevens een analyse gemaakt van de lokale 

percepties van deze activiteiten en tijdsbesteding. Daarnaast is er gekeken naar de 

gender verdeling van taken en activiteiten en de consequenties die dit heeft voor de 
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verdeling van tijd tussen mannen en vrouwen. Bij de beschrijving en analyse van de 

bestaansverwervingsprocessen in Donderskamp is er tevens specifieke aandacht besteed 

aan inkomstengenerende activiteiten van de bewoners. Zoals in hoofdstuk 3 van het 

rapport zal blijken, zijn geldinkomsten vandaag de dag een noodzakelijkheid, o.a. voor 

de toegang tot diverse hulpmiddelen. NGOs richten zich doorgaans sterk op 

inkomstengenerende activiteiten, zo bleek ook uit de initiële vraagstelling van de PAS die 

aanleiding gaf tot dit onderzoek welke gericht was op de aanwezigheid en het al dan niet 

benutten van werkgelegenheid in de regio. Desalniettemin is er in dit onderzoek 

aandacht besteed aan zowel inkomstengenerende als niet-inkomstengenerende 

activiteiten. Wanneer slechts één van beide activiteitensoorten in acht genomen wordt, 

ontstaat er een fragmentarisch beeld van bestaansverwervingsprocessen die zich in het 

dorp voordien, waaruit er geen adequate voorwaarden voor levensvatbare projecten 

afgeleid kunnen worden. 

Voor NGOs zoals de PAS worden de onderzoeksbevindingen over de samenstelling en 

lokale percepties van activiteiten relevant geacht voor de voorbereiding en planning van 

activiteiten. Er dient vanzelfsprekend voorkomen te worden dat activiteiten die door de 

PAS geïnitieerd worden en de dagelijkse activiteiten van de bewoners elkaar 

belemmeren; daarentegen dienen de activiteiten van de PAS de 

bestaansverwervingsstrategieën van de bewoners te versterken. Het geniet de 

aanbeveling daarbij tevens lokale gender concepties in acht te nemen, zodat mannen en 

vrouwen op adequate wijze versterkt worden in hun bestaansverwervingsactiviteiten 

zonder dat sociale relaties binnen het dorp en het huishouden uit balans gebracht 

worden.  

 

Op de tweede plaats is er gekeken naar de mate waarin en de wijze waarop de bewoners 

toegang hebben tot een aantal hulpmiddelen waarbij tevens enkele kansen en 

belemmeringen worden belicht. Deze informatie wordt in hoofdstuk 3 gepresenteerd. In 

dit onderzoek is er gekozen voor een focus op respectievelijk natuurlijke hulpmiddelen; 

sociale hulpmiddelen; productieve hulpmiddelen; financiële hulpmiddelen en tenslotte 

ook kennis & vaardigheden. De geïdentificeerde kansen en belemmeringen in de toegang 

tot de respectievelijke hulpmiddelen geven concrete aanknopingspunten voor interventies 

gericht op duurzame economische ontwikkeling. De effectiviteit en duurzaamheid van 

projecten wordt verwacht groter te worden wanneer er aansluiting wordt gezocht bij 

aanwezige kansen en deze optimaal benut worden. Bestaande en potentiële 

belemmeringen dienen evenzeer in acht genomen te worden en waar mogelijk verholpen 

worden.  
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1.2 Methodologie  

Voor deze antropologische studie zijn kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Het 

onderzoek bestond naast een kleine literatuurstudie, welke primair ten doel had 

handvatten te verschaffen voor het veldwerk en de data-analyse, hoofdzakelijk uit 

veldonderzoek in Donderskamp. Het dorp telde in 2004, 396 inwoners, van wie ongeveer 

een honderdtal (tijdelijk) in de stad verbleef (van Arkel 2006: 10). Hoewel Donderskamp 

doorgaans als een Caraïbs (Kariña) dorp beschouwd wordt, telt het dorp ook een 

aanzienlijke groep Arawakse (Lokono) inwoners, en hebben vele (jonge) dorpelingen 

zowel Caraïbse als Arawakse voorouders. Er leven tevens enkele Waraus in het dorp en 

een aantal ‘gemixte’ personen (van Arkel 2006: 12).  

 

Tijdens een veldwerkperiode van een kleine maand in mei-juni 2008 werden semi-

gestructureerde interviews en focusgroep bijeenkomsten gecombineerd met 

participerende observatie. In het totaal zijn er tijdens deze veldwerkperiode interviews 

afgenomen met zeven koppels (in totaal 14 personen) en twee individuele bewoners 

(vanwege hun bijzondere positie als dorpshoofd en lokale ondernemer) en zijn er twee 

focusgroep-bijeenkomsten geweest.  

De informanten werden in samenspraak met het dorpshoofd geselecteerd. Daarbij werd 

er gestreefd naar geografische spreiding en variatie in leeftijd. Voor de focusgroep 

bijeenkomsten werden er drie dorpsorganisaties geselecteerd, en wel de 

vrouwenvereniging, landbouworganisatie en toerismegroep. De toerismegroep viel 

gedurende het onderzoek uit waardoor er alleen focusgroep bijeenkomsten met de 

landbouwgroep en vrouwenorganisatie hebben plaatsgevonden.  

 

Tijdens de interviews en focusgroep bijeenkomsten is gebruik gemaakt van diverse 

technieken waaronder free listing and pile sorting. Free listing is een typisch 

antropologische techniek voor dataverzameling. Een eerste stap in de free listing 

techniek is de respondent(en) te vragen alle x-en in een bepaalde context op te noemen. 

Vervolgens wordt gevraagd deze items in volgorde van hun mate van belangrijkheid te 

rangschikken. Tenslotte wordt dan besproken waarom bepaalde items hoger zijn 

geplaatst dan anderen etc. De pile sorting techniek bouwt voort op die van free listing. 

Pile sorting stelt de onderzoeker in staat relaties tussen diverse elementen van een 

cultureel domein te verkennen. In deze techniek wordt de respondent gevraagd om 

verschillende items d.m.v. pijlen aan elkaar te verbinden. Beide technieken zijn 

laagdrempelig en een stimulans voor de respondenten gebleken om op een actieve wijze 

te participeren. 
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In overleg met het dorpsbestuur werd tevens een klankbordgroep samengesteld 

bestaande uit vertegenwoordigers van de (organisatie)besturen. De 

onderzoeksactiviteiten werden met de klankbordgroep afgestemd en de 

onderzoeksbevindingen werden ter controle aan hen voorgelegd. De klankbordgroep 

bestond uit vijf bewoners waarvan een vertegenwoordiger van het dorpsbestuur (het 

dorpshoofd); een vertegenwoordiger van de vrouwenorganisatie (de voorzitter); een 

vertegenwoordiger van de landbouwgroep (de voorzitter); een vertegenwoordiger van de 

oudercommissie (de voorzitter) en een vertegenwoordiger van het sportbestuur (de 

voorzitter).  

 

Tijdens een tweede veldbezoek in maart 2009 zijn de structuur van dit rapport en de 

eerste bevindingen aan de klankbordgroep en een andere groep geïnteresseerde 

bewoners gepresenteerd en bediscussieerd in workshopvorm. Op deze wijze is gepoogd 

om de bewoners zo goed als mogelijk inzicht te verschaffen in het onderzoeksproces, en 

de data waar nodig bij te stellen en aan te vullen. Aan de hand van de uitkomsten van 

deze bijeenkomst is het definitieve conceptrapport opgesteld. Dit conceptrapport is 

eveneens door de klankbordgroep van commentaar voorzien.  
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2. Samenstelling en organisatie van dagelijkse activiteiten in 

Donderskamp 

 

2.1  Dagelijkse activiteiten en tijdbesteding 

Om een beeld te krijgen van de wijzen van tijdbesteding van de bewoners van 

Donderskamp is een groep respondenten gevraagd om hun activiteiten gedurende de dag 

voor het interview te listen en vervolgens aan te vullen met andere bezigheden die zij 

ook regelmatig doen. De totaallijst die dit opleverde is vervolgens besproken en 

aangevuld in een bijeenkomst met de klankbordgroep. Deze inventarisatie geeft geen 

volledig beeld van het geheel van frequente bezigheden van de dorpbewoners, maar 

vormt een belangrijk eerste aanknopingspunt voor de verdere analyse van de wijze 

waarop de bewoners in hun bestaan voorzien. De uitkomsten van deze activiteit zijn 

weergegeven in onderstaand kader (figuur 1). Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

bepaalde activiteiten in het kader sterk persoonsgebonden zijn, zoals bijvoorbeeld het 

lesgeven en schoonmaken op de lagere school en de activiteiten van de basja. 

Desalniettemin wordt het merendeel van de activiteiten op regelmatige basis door een 

groot aantal dorsbewoners verricht. 

 

Figuur 1. Overzicht van ‘dagelijkse’ activiteiten (in alfabetische volgorde) 

Aardewerk maken 
Activiteiten als basja  
Activiteiten in sportbestuur 
Activiteiten in vrouwenorganisatie  
Activiteiten op kostgrond (openkappen &    
-branden, planten, onderhoud, oogsten) 
Activiteiten voor de Ressort Raad  
Baden  
Bereiden van kasiri  
Bijwonen van de mis  
Botenbouw 
Brandhout sprokkelen 
Deelname aan lanti wroko  
Deelname aan moshiro  
Eten 
Film kijken  
Hangmat maken  
Harken 
Helpen kinderen met huiswerk 
Jagen  
Jobs in de houtkap  
Kasiri drinken 
Klaarmaken kinderen voor school 
Klederdracht maken  

Kleren wassen  
Koken  
Lesgeven op lagere school 
Lesgeven op de Kariña school  
Lezen  
Meubels maken 
Onderhouden van het kerkterrein  
Radio luisteren  
Raspen & bakken cassave  
Renoveren recreatiezaal  
Rusten 
Schoonmaken op lagere school 
Schoonmaken wild & vis 
Sieraden maken  
Timmerwerk  
Vaat wassen 
Verkopen levensmiddelen (‘winkelierswerk’) 
Verzorgen baby  
Verzorgen van oude dorpeling 
Vijzels maken  
Vissen  
Voetballen  
Water sjouwen  

 

Om meer te weten te komen over de lokale concepties m.b.t. deze activiteiten en hun 

plaats in het dagelijkse leven in het dorp, is een groep dorpsbewoners gevraagd de 
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activiteiten te groeperen. Hierbij werden er geen criteria gegeven; het doel was juist om 

de bewoners op basis van emic criteria een categorisatie te laten maken van hun 

dagelijkse activiteiten. Vervolgens is hen gevraagd hun ordening toe te lichten. Op een 

ander moment werd tijdens interviews met volwassen leden van een selectie 

huishoudens aan de respondenten gevraagd de lijsten met hun persoonlijke dagelijkse 

activiteiten te ordenen aan de hand van de labels ‘werk’, ‘vrije tijd’ of ‘anders’. Door de 

onderzoeker werd er geen nadere invulling gegeven aan deze begrippen. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat de zwakte van deze benadering is dat de labels ‘werk’ en ‘vrije 

tijd’ geen inheems concepten zijn waardoor de respondenten tot op zekere hoogte 

beperkt en gestuurd zijn. Daarentegen geven de uitkomsten wel inzicht in de wijzen 

waarop de inheemse respondenten met deze westerse concepten, die gehanteerd worden 

door externe partijen zoals NGOs omgaan, interpreteren en eigen maken.  

 

Figuur 2. Activiteitenclusters 

Cluster Activiteiten 
1 Jagen 

Vissen 
Schoonmaken vis/ wild 
Houtkap 

2 Kleine kinderen/ baby verzorgen 
Kinderen klaarmaken voor school 
Kinderen helpen met schoolwerk 
Oudere verzorgen 

3 Schoonmaakwerk op lagere school 
Lesgeven op de lagere school 
Lesgeven op de Kariña school 
Lezen 

4 Rusten 
Eten 
Koken 
Baden 
Vaatwerk 
Kleren wassen 

5 Radio luisteren 
Film kijken 

6 Erf harken 
Lanti wroko 
Onderhoud erf van de kerk 

7 Aardewerk 
Klederdracht 
Hangmat 
Sieraden maken 
Activiteiten met de vrouwenorganisatie 
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Cluster Activiteiten 
8 Naar de kostgrond 

Water sjouwen 
Brandhout sprokkelen 
Cassave raspen 
Cassave persen 
Cassave bakken 
Kasiri maken 
Kasiri drinken 

9 Vlechtwerk 
Boten bouwen 
Stamper maken 
Meubels maken 
Timmerwerk 
Huizen/- kampenbouw 
Renoveren recreatiezaal 

10 Basja werk 
Deelname aan moshiro 

11 Bestuur sportorganisatie 
Voetballen 

12 RR werk 
13 Winkelierswerk 
14 Naar de kerk gaan 
 

Jagen, vissen, schoonmaken van vis/ wild en houtkap 

Jagen, vissen, schoonmaken van vis en wild en houtkap behoren volgens de 

participanten van de focusgroep tot één activiteitengroep waarin mannen 

hoofdverantwoordelijk zijn. Uit de interviews kwam tevens naar voren dat deze 

activiteiten doorgaans als werk beschouwd worden. Voor de enkele bewoners die jagen 

en vissen als vrije tijd labelden, behoren deze bezigheden niet tot hun hoofdactiviteiten, 

zoals in het geval van enkele commerciële landbouwers bijvoorbeeld. Doordat zij deze 

activiteiten alleen kunnen beoefenen wanneer hun hoofdactiviteit, de landbouw, het 

toelaat, waren zij dus meer geneigd het als vrije tijd te zien. Vissen kan bovendien vrije 

tijd zijn wanneer het om hengelen gaat: met name voor de vrouwen die zo nu en dan 

met hun man mee gaan hengelen is dit een vrijetijdsbesteding.  

 

Vlechtwerk, constructiewerk, botenbouw, maken van meubels, vervaardigen van 

stampers, timmerwerk en renoveren van de recreatiezaal  

Hoewel mannen ook in deze activiteiten de grootste verantwoordelijkheid dragen, 

plaatsen de participanten deze bezigheden in een ander activiteitencluster. Het betreffen 

allemaal activiteiten die doorgaans niet constant maar op onregelmatige basis worden 

verricht. Vanuit dit oogpunt werden een aantal van deze activiteiten dan ook als vrije tijd 

bestempeld. Een van de respondenten merkte m.b.t. het vlechten van tassi 

dakbedekking op: “het is niet de hele tijd maar per seizoen, dus het is meer vrije tijd.” 

Voor anderen zijn sommige van deze activiteiten echter een meer frequente bezigheid en 

belangrijk middel van bestaan. Zo is een bewoner die zich commercieel met meubels 
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maken bezighoudt meer geneigd deze tijdbesteding als werk te kwalificeren. 

Desalniettemin was het voor vele respondenten moeilijk om deze activiteiten als werk 

dan wel als vrije tijd te labelen.  

 

Activiteiten op de kostgrond, water sjouwen, brandhout sprokkelen, cassave raspen, 

cassave persen, cassave bakken, kasiri maken, kasiri drinken 

‘Al deze dingen doe je door de werken, dus cassave werk, kasiri werk,’ legt een van de 

focusgroep participanten uit. Ook in de interviews werden de activiteiten op de kostgrond 

en de verwerking van cassave unaniem als werk gekwalificeerd; alleen één respondent 

labelde het werd op de kostgrond als ‘anders’, en benoemde het vervolgens een 

‘dagelijks ding’. Evenzeer kwalificeerden de respondenten water sjouwen en brandhout 

sprokkelen allen als werk, op uitzondering van één respondent die brandhout zoeken als 

vrije bestempelde, terwijl haar partner meer geneigd was het als werk te kwalificeren. 

Het drinken van kasiri, en in sommige gevallen ook de productie van kasiri, werden 

echter aan vrije tijd gerelateerd.  

Desalniettemin kan geconcludeerd worden dat deze activiteiten die geconcentreerd zijn 

rondom de productie en verwerking van cassave, doorgaans op regelmatige basis 

verricht worden, en voor een groot deel van de dorpsbewoners cruciaal in de 

bestaansverwerving zijn, hebben dus sterk het karakter van werk. Het cassavewerk 

wordt tot het vrouwelijk domein gerekend. 

 

Rusten, eten, koken, baden, vaatwerk, kleren wassen 

Koken, baden, vaatwerk en het wassen van kleren zijn activiteiten die doorgaans door 

vrouwen worden verricht. Het zijn bovendien bezigheden die in en rondom het huis 

geschieden en soms worden deze activiteiten gecombineerd verricht of zijn zij anderszins 

nauw verbonden. ‘Als je kleren gaat wassen, ga je eigenlijk ook baden,’ legt een van de 

participanten uit. Koken is nauw gerelateerd aan eten, en wanneer men gekookt en 

gegeten heeft, is er altijd vaatwerk te doen. Ook aan de hand van de uikomsten van de 

sorting activiteit tijdens de interviews kunnen er raakvlakken tussen deze activiteiten 

geconstateerd worden. Koken, kleren wassen, vaatwerk en zelfs eten en baden werden 

door de vrouwen overwegend als werk, ‘dagelijks ding’ of ‘verplichting’ gekwalificeerd en 

veel minder vaak als vrije tijd. Opnieuw heeft dit te maken met de dagelijkse, constante 

aard van de activiteiten, en ook met noodzaak: het zijn activiteiten die dagelijks verricht 

móeten worden. Doordat de vrouwen hoofdverantwoordelijk zijn voor een aantal van 

deze activiteiten, wordt het door hen eerder als werk of verplichting gezien dan door de 

mannen. Tijdens een onderlinge discussie tussen een koppel werd het volgende 

opgemerkt door de vrouw: ’koken doe ik elke dag, het is mijn werk van elke dag’, 

waarop haar partner reageerde: ‘ja, dat is zo voor jou, maar als ik het doe, is het in mijn 
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vrije tijd.’ Ook zaken als eten en baden werden zoals gezegd soms als werk of 

verplichting gelabeld. Een vrouwelijke respondent gaf daarover de volgende uitleg: ‘elke 

dag baad je je toch, dan is het werk toch!’, waar haar man instemmend op reageerde: 

‘ja, het is inderdaad een soort van werk’. 

Ook kleren wassen en vaat wassen werden door de vrouwen hoofdzakelijk als werk, 

dagelijks ding of verplichting gelabeld, terwijl de mannen meer geneigd waren het als 

vrije tijd te bestempelen.  

 

Kleine kinderen/ baby verzorgen, kinderen klaarmaken voor school, kinderen helpen met 

schoolwerk, oudere verzorgen 

De motivatie van de participanten om deze activiteiten als één groep te sorteren was 

zeer eenduidig: zij hebben allemaal met verzorgen te maken. Bovendien behoren deze 

activiteiten tot het vrouwelijk domein wat echter niet impliceert dat mannen geen 

bijdrage leveren. Opvallend is verder dat al deze activiteiten, met uitzondering van de 

verzorging van de oudere bewoonster, als werk, verplichting of dagelijks ding werden 

gekwalificeerd. De respondent die zo nu en dan tegen betaling een oudere vrouw in het 

dorp helpt verzorgen, zag dit meer als haar vrije tijd. Daarover kan opgemerkt worden 

dat de betreffende respondent geen hoofdverantwoordelijkheid draagt in de verzorging 

van de oude bewoonster, maar dat alle vrouwelijke respondenten zich wel als 

hoofdverantwoordelijke beschouwen in de zorg voor hun kinderen.  

 

Aardewerk, klederdracht, hangmat en sieraden maken, activiteiten met de 

vrouwenorganisatie 

Dit activiteitencluster heeft primair betrekking op bezigheden die grotendeels door 

vrouwen worden verricht of in ieder geval tot het vrouwelijk domein gerekend worden. 

De meerderheid van de vrouwen beschouwden deze activiteiten echter als hun vrije tijd. 

‘Als ik vrij ben, dan kan ik zulke dingen doen. Want soms is het echt druk, dan moet je 

naar je kostgrondje, maar soms als je vrij bent dan kan je wel zulke dingen gaan doen,’ 

legt een van de vrouwen uit. Een ander vrouw vult haar aan: ‘kijk een voorbeeld van mij, 

ik ben bezig met bepaalde activiteiten hier, en pas als ik vrij ben dan ga ik bij mijn 

sieraden, maar soms heb ik het echt druk dat ik bijna geen tijd daar voor heb.’ Uit deze 

uitleg komt duidelijk naar voren dat de productie van deze soorten handicrafts geen 

primaire activiteiten zijn voor de bewoonsters, zoals bijvoorbeeld het werk op hun 

kostgrond en daarom dus ook niet het karakter van werk hebben. Eén respondent, een 

vrouw op leeftijd die regelmatig hangmatten op bestelling maakt, beschouwde deze 

activiteit wel als werk, mogelijk vanwege het feit dat de productie en verkoop van 

hangmatten een belangrijke plaats in haar bestaansverwerving innemen.  
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Tenslotte werden de activiteiten van de vrouwenorganisatie, zoals vergaderingen, 

bestuurs- en onderhoudsactiviteiten wisselend als vrije tijd en werk gelabeld.  

 

Erf harken, lanti wroko, onderhoud erf van de kerk 

Het gegeven dat het harken van het erf, lanti wroko (de wekelijkse gezamenlijke 

werkzaamheden gericht op het onderhoud van het dorp; zie paragraaf 3.2) en het 

onderhoud van het kerkterrein allemaal te maken hebben met onderhoud van het dorp, 

werd door de participanten van de focusgroep als motivatie gegeven voor de 

samenstelling van dit cluster. Een onderscheid tussen het onderhoud van het 

persoonlijke erf bij het huis en het onderhoud van andere delen van het dorp werd door 

hen niet gemaakt. De informanten waren niet eenduidig in hun mening of deze 

activiteiten meer tot werk of juist tot vrije tijd behoren.  

 

Deelname aan moshiro, basja werk 

Opmerkelijk is dat de moshiro, een lokale vorm van samenwerken, niet bij de vorige 

groep van onderhoudswerkzaamheden gerekend werd. Hoewel een moshiro een 

gemeenschappelijk werk betreft, is het een individuele aangelegenheid in die zin dat een 

individuele bewoner (of eigenlijk een huishouden) geholpen wordt met een bepaald 

karwei dat hem of haar ten goede komt, bijvoorbeeld in de vorm van een schone 

kostgrond of een nieuw huis (zie verder paragraaf 3.2).  

Het werk van de basja werd aan de moshiro gekoppeld omdat het een van de 

belangrijkste taken van de basja’s is om een moshiro te organiseren. Deelname aan een 

moshiro werd overwegend als werk beschouwd net zoals de activiteiten van een basja.  

 

Lesgeven/ schoonmaakwerk op de lagere school, lesgeven op de Kariña school, lezen 

De bindende factor van deze activiteiten is het educatie-element. ‘Het heeft allemaal te 

maken met onderwijs, met leren’, legt een van de participanten uit. Terwijl het lesgeven 

en schoonmaakwerk op de lagere school als werk gekwalificeerd werden, werden 

lesgeven op de Kariña school en lezen als vrije tijd gekwalificeerd. De eerste twee 

activiteiten behoren dan ook tot de dagelijkse routine van de betrokken personen, die 

hun andere activiteiten op deze bezigheden moeten afstemmen en aanpassen. Zij nemen 

bovendien een centrale plaats in hun bestaansverwerving in. Dit in tegenstelling tot de 

andere twee activiteiten.  

 

Radio luisteren, film kijken 

Radio luisteren en het kijken van een film is voor de bewoners bij uitstek vrije tijd en 

daarenboven een vorm van ontspanning. In tegenstelling tot de andere activiteiten 

worden deze activiteiten volgens de informanten gekenmerkt door het ‘niets doen’.  
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Opzichzelfstaande activiteiten  

De activiteiten van het bestuur van de sportorganisatie en voetballen, de activiteiten van 

de leden van de Ressort Raad en van winkeliers en het bijwonen van de mis zijn 

bezigheden die de participanten van de focusgroep niet onder een van de andere 

groepen konden thuisbrengen. Hoewel er geopperd werd dat het werk van de RR leden 

ook bij bestuursactiviteiten van de dorpsorganisaties hoorde, kon daarover geen 

consensus bereikt worden. De activiteiten werden daarnaast wisselend als werk en vrije 

tijd gekwalificeerd.  

Het bovenstaande suggereert dat hoewel deze bezigheden tot de frequente activiteiten 

van een aantal dorpsbewoners behoren, zij relatief op zichzelf staan in het dagelijks 

leven in het dorp.  

 

2.2 Gender verdeling van activiteiten 

In de vorige paragraaf kwam reeds naar voren dat bepaalde activiteiten door de 

participanten van de focusgroep onderscheiden en gegroepeerd werden als mannen- of 

vrouwenwerk. Er bestaan duidelijke lokale visies over gender in relatie tot activiteiten en 

taken. Hoewel er over het algemeen duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen meer 

mannelijke of juist meer vrouwelijke activiteiten, blijkt deze grens niet altijd even strikt 

te zijn. Het onderscheid dat de bewoners maken tussen mannelijke en vrouwelijke 

activiteiten heeft op de eerste plaats te maken met wie de hoofdverantwoordelijkheid 

voor de betreffende activiteit draagt, wat dus niet wil zeggen dat het ook uitsluitend door 

deze persoon verricht wordt. Dit laatste verklaart ook de verschillen in de uitkomsten van 

de sortingsactiviteit zoals gepresenteerd in de vorige paragraaf en de volgende tabel die 

een weergave geeft van de mate van participatie van mannen en vrouwen in een groot 

aantal frequente activiteiten van de dorpsbewoners.  
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Figuur 3. Gender verdeling van activiteiten 

Uitsluitend door 
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Merendeels 
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door mannen 
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Cassave bakken 
Cassave persen 
 

Bezemen 
Cassave raspen 
Kasiri bereiden 
Kinderen met 
schoolwerk 
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maken 
Kleren wassen 
Koken 
Vaatwerk 
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kinderen 
Winkelierswerk 

Activiteiten op 
de kostgrond 
Brandhout 
sprokkelen 
Deelname aan 
moshiro  
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lanti wroko 
Erf harken 
Vis/ wild 
schoonmaken 
Verkopen van 
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dorp 
Water sjouwen 
 

Constructie 
huizen & 
kampen 
Timmerwerk 
Verzamelen 
van 
bosproducten 
Vlechtwerk 
Vissen 
 

Botenbouw 
Houtkap 
Jagen 
 

 

Activiteiten die uitsluitend door vrouwen of uitsluitend door mannen verricht worden 

De tabel laat zien dat het aantal activiteiten dat uitsluitend door een bepaalde sekse 

verricht wordt relatief klein is. Bij de vrouwelijke activiteiten staat de cassave centraal. 

Niet alleen worden bepaalde cruciale stappen in het verwerkingsproces uitsluitend door 

vrouwen verricht maar in het gehele verwerkingsproces van cassave zijn vrouwen 

hoofdverantwoordelijk.  

Ook de activiteiten van de vrouwenorganisatie worden in dit verband genoemd. Hoewel 

de organisatie uitsluitend vrouwelijke leden kent en de bijeenkomsten doorgaans alleen 

door vrouwen bezocht wordt, spelen mannen soms wel een rol op de achtergrond 

(advisering, ondersteuning bij bepaalde activiteiten zoals verzamelen materialen, 

transport etc). 

 

Jagen, botenbouw en houtkap (op uitzondering van brandhout) wordt uitsluitend door 

mannen verricht. Hoewel het sporadisch voorkomt dat een vrouw met haar man mee 

gaat jagen. Zij staat dan vaak ten deel aan spot: er worden grappen over gemaakt 

omdat het in de ogen van de meeste dorpsbewoners iets zeer ongebruikelijks is. Dat het 

bouwen van boten strikt tot het mannelijke domein behoort, komt ook tot uitdrukking in 

het idee dat vrouwen in het geheel niet in de buurt mogen komen van een plaats waar 

een boot gebouwd wordt. Deze gedragsregels kunnen begrepen worden vanuit de 

Inheemse kosmologie waarin de vrouw, de geur van haar menstruatie en de watergeest 

Okojumbo nauw verbonden zijn. Voor een gedetailleerde uitleg hierover wordt verwezen 

naar Magaña (1988).  
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Hoewel de dorpsbewoners zeer eenduidig waren over de activiteiten die uitsluitend door 

mannen of juist uitsluitend door vrouwen verricht worden, verschilden de meningen over 

de andere drie kolommen. Dit kwam het duidelijkst naar voren in de focusgroep waar de 

participanten in de gelegenheid waren om te discussiëren over de indeling.  

 

Activiteiten die merendeels door vrouwen worden verricht 

Hoewel koken in de praktijk merendeels door vrouwen maar soms ook door mannen 

verricht wordt, werd deze activiteit door alle vrouwelijke respondenten op hun lijst van 

dagelijkse activiteiten geplaatst in tegenstelling tot de mannen die het over het algemeen 

niet als dagelijkse activiteit benoemden. Mannen zijn in principe slechts gedurende 

bepaalde perioden belast met koken, m.n. wanneer de vrouw haar menstruatie heeft. In 

de Caraïbse cultuur kan een vrouw die dagen niet koken en nemen andere leden van het 

huishouden deze taak over. Mannen koken ook wel eens wanneer ze ‘eens iets anders 

lusten’ of wanneer de vrouw aangeeft niet te willen/ kunnen koken.  

Net als koken werd ook vaatwerk, bezemen, kleren wassen en het verzorgen van jonge 

kinderen en het helpen met schoolwerk door vrouwen herhaaldelijk als dagelijkse 

activiteit genoemd, en vrijwel niet door de mannelijke respondenten. Een aantal van 

deze activiteiten worden soms ook door de kinderen verricht. Omdat vrouwen tijdens hun 

menstruatie ook niet geacht worden naar de kreek of rivier te gaan, wordt het wassen 

van kleren in die periode soms ook door de man overgenomen.  

Evenzeer werd de productie van klederdracht, sieraden, hangmatten en aardewerk wel 

door vrouwen en vrijwel niet door mannen als frequente bezigheid genoemd. 

Desalniettemin dragen de mannen soms bij, m.n. in de voorziening van benodigde 

materialen, maar soms ook in het productieproces. Zo maakt de man bijvoorbeeld de 

standaard waarop de hangmat geweven wordt. Een enkele man participeert zelf ook 

actief in het productieproces. 

Het raspen van cassave wordt overwegend door vrouwen verricht, doch zijn er enkele 

mannen die hun vrouw hierin soms bijstaan. Zoals gezegd zijn het de vrouwen die het 

merendeel van het bereidingsproces van kasiri verrichten, maar mannen helpen vaak wel 

mee met het transport van de cassaveknollen van de kostgrond naar het dorp, en bij de 

aanvoer van het benodigde brandhout en water.  

Opvallend is tenslotte dat het aandeel van vrouwen in het aan huis verkopen van 

bepaalde producten (winkelierswerk) over het algemeen iets groter is dan dat van de 

man. Doordat vrouwen in principe vaker thuis zijn dan hun mannen (die op hun beurt 

een stuk mobieler zijn) is het voor vrouwen gemakkelijker om hun andere bezigheden te 

combineren met winkelierswerk.  
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Activiteiten die evenveel door mannen als vrouwen verricht worden 

Tot de activiteiten zowel door mannen als vrouwen worden verricht, behoort het werk op 

de kostgrond. Dit werk omvat een groot aantal subactiviteiten, welke waarvan er een 

aantal hoofdzakelijk door vrouwen en weer anderen met name door mannen worden 

verricht. Het openmaken van een nieuwe grond en groot onderhoudswerk behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de man, terwijl het planten, dagelijks onderhoud en oogsten 

merendeels door de vrouw wordt verricht. Echter in de gevallen dat er sprake was van 

een landbouwgrond bestemd voor commerciële doeleinden, lag het zwaartepunt van het 

geheel van activiteiten en verantwoordelijkheden bij de man. 

De aanvoer van water en brandhout is niet erg gender gebonden. Desalniettemin 

suggereert de opmerking van een van de dorpsbewoonsters – dat er in het dorp veel 

mannen zijn die hun vrouw vaak niet willen helpen met zaken als het sjouwen van water 

en brandhout  - dat de hoofdverantwoordelijkheid voor deze activiteit veelal uiteindelijk 

toch bij de vrouwen ligt. Zij is voor haar andere activiteiten zoals koken, de verwerking 

van cassave en vaatwerk bovendien sterk afhankelijk van water en brandhout: wanneer 

de man er niet is om haar te helpen, zal zij deze taken zelf moeten vervullen. 

Desalniettemin is de vrouw tijdens haar menstruatie voor deze zaken afhankelijk van 

andere leden van het huishouden waaronder haar man.  

Lanti wroko is in principe een aangelegenheid van zowel mannen als vrouwen. Toch blijkt 

de participatiegraad van vrouwen soms iets lager dan die van de mannen te zijn. De 

vrouwen geven aan dat dit komt doordat het voor hen moeilijker is om hun 

verplichtingen thuis te laten liggen, met name op zaterdag, de dag dat lanti wroko 

plaatsvindt, wanneer de kinderen thuis zijn en er extra veel werk voor de vrouwen is.  

Tenslotte kan met betrekking tot deze categorie opgemerkt worden dat hoewel zowel 

mannen als vrouwen doorgaans participeren in moshiro, hun activiteiten daarin soms 

verschillen, afhankelijk van het soort werk. 

 

Activiteiten die merendeels door mannen worden verricht 

Vissen werd door vrijwel alle mannelijke respondenten op hun lijst van dagelijkse 

activiteiten geplaatst. Hoewel geen van de vrouwen vissen als dagelijkse activiteit 

noemde, gaan vrouwen zo nu en dan ook met hun man mee hengelen. Wat het 

verzamelen van niet-hout bosproducten betreft, verschilden de meningen van de 

bewoners aanzienlijk: hoewel de mannen van mening waren dat het met name door hen 

verricht wordt, waren een aantal vrouwen van mening dat de man-vrouw verdeling hierin 

ongeveer gelijk is. Deze gender verdeling is bovendien gerelateerd aan de afstand 

waarop de producten zich bevinden: de vrouwen begeven zich hoofdzakelijk in het dorp 

en rondom de kostgrondjes, terwijl de mannen verder het bos in gaan.  
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Constructie- en timmerwerk werd alleen door een aantal mannen als frequente bezigheid 

genoemd. Vrouwen helpen desalniettemin ook wel mee met het sjouwen van de 

materialen, en dragen bij middels het bereiden van kasiri of eten voor de werklieden. Een 

respondent benadrukte tevens de financiële bijdrage van de vrouw waardoor het volgens 

hem ook als gezamenlijk werk beschouwd dient te worden. Bepaalde vrouwen verrichten 

tevens bepaald timmerwerk, hoewel het uitsluitend mannen zijn die hiermee inkomsten 

genereren.  

De meeste soorten vlechtwerk worden uitsluitend door mannen gemaakt. Het betreft een 

aantal belangrijke gebruiksvoorwerpen van de vrouw zoals de matapi (cassavepers), 

waaier en kuru kuru (draagmand). Sommige vrouwen vervaardigen een beperkt aantal 

soorten vlechtwerk zoals mandjes en kleine souvenirs.  

 

In deze paragraaf is gekeken naar de verdeling van activiteiten en taken tussen mannen 

en vrouwen. Er is daarbij geen aandacht besteed aan het aandeel van kinderen in deze 

bezigheden, hoewel zij veelal ook een bijdrage leveren, met name aan activiteiten die in 

of rondom het huis plaatsvinden, zoals vaatwerk, koken, kleren wassen etc. en oudere 

meisjes ook bij de verwerking van cassave, maar kinderen helpen bijvoorbeeld ook mee 

in de verkoop van producten aan huis of de verkoop van groenten/ vlees/ vis verkopen in 

dorp. Kinderen die nog niet of niet meer naar school gaan, gaan soms ook met hun 

ouders mee naar de kostgrond of hengelen, zo ook tijdens weekenden en vakanties. 

Omdat er in het onderzoek geen expliciete aandacht is besteed aan dagelijkse activiteiten 

van kinderen, kunnen hierover echter geen verdere uitspraken worden gedaan. 

 

2.3 Inkomstengenerende activiteiten 

‘Laten we zeggen, hier in het dorp is er geen werkgelegenheid. Om te overleven moeten 

we keihard nadenken, vooral ik als een man die geen vaste werk heeft. Dan elke avond 

of elke dag moet ik denken hoe ik aan geld ga komen om die kinderen naar school te 

laten gaan. Maar ja, wat ik doe, ik bid tot onze lieve vader en wanneer ik op straat ga, 

dan zie ik een konijn desnoods, dan schiet ik het, dan ga ik even naar die mensen toe 

van kijk ik heb een konijn om te verkopen. Dan kom ik wel aan een beetje geld. Zo leef 

ik eigenlijk´. Net zoals de zojuist geciteerde bewoner, is de meerderheid van de 

dorpsbewoners niet in een vast dienstverband noch hebben zij andere 

inkomstengenerende activiteiten waarmee zij een stabiel inkomen verdienen waarmee zij 

volledig in hun bestaan kunnen voorzien. Om te kunnen overleven, combineert het 

merendeel van de bewoners diverse subsistence1

                                                      
1 Met subsistence activiteiten worden activiteiten bedoeld die gericht zijn op zelfvoorziening, of wel eigen 
consumptie. Er is voor gekozen om in dit rapport de engelse term te hanteren omdat deze het meest accuraat 
wordt geacht.  

- én inkomstengenerende activiteiten.  
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In deze paragraaf wordt aan de hand van een aantal cases een illustratie gegeven van de 

activiteiten waarmee bewoners van Donderskamp aan inkomsten komen.  

 

 

 

 

 

 

 

Case 1 
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 bedrag verdient. Samen met haar man heeft zij een 
kostgrond waar zij voornamelijk cassave voor eigen gebruik verbouwen. De man van 
Patricia is lid van de landbouworganisatie en heeft tevens een landbouwgrond waar hij 
o.a. pomtajer voor de verkoop 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 
geschoten, verkoopt hij ook wel eens stukken vlees aan andere dorpsbewoners. Patricia 
schat dat zij en haar man per maand gemiddeld 600 tot 700 srd verdienen.  
 

Case 2 
Astrid is 52 jaar oud, haar man Melvin is 58. Zij delen een huis met een volwassen 
dochter en twee kleinkinderen. Astrid is in vaste dienst, terwijl haar man verschillende 
hossels heeft waarmee hij aan inkomsten komt. Door te helpen bij het bouwen van boten 
en huizen verdient hij zo nu en dan wat geld. Daarnaast hebben Astrid en Melvin een 
kost- en landbouwgrond. De cassave wordt hoofdzakelijk zelf geconsumeerd, maar Astrid 
verkoopt ook onverwerkte cassave en cassavebrood aan klanten in de stad. De pomtajer 
die zij verbouwen is uitsluitend voor de verkoop bestemd. Andere gewassen zoals napi, 
zoete cassave en bananen worden zo nu en dan ook verkocht, zowel in als buiten het 
dorp. Hoewel Astrid ook hangmatten maakt, verkoopt zij deze zelden, zij zijn bestemd 
voor eigen gebruik en voor verwanten. Melvin gaat ook regelmatig vissen en jagen, de 
vangst wordt hoofdzakelijk zelf geconsumeerd en verdeeld met verwanten. Wanneer er 
daarna nog vlees overblijft, wordt dit in het dorp verkocht. Astrid en Melvin denken dat 
zij samen gemiddeld 1200 srd per maand verdienen. 

Case 3 
Marco en Marita zijn respectievelijk 50 en 43 jaar oud. Zij hebben nog twee 
schoolgaande kinderen in huis. Marco beschrijft zichzelf als een landbouwer. Samen met 
zijn vrouw verbouwt hij cassave, pomtajer, bananen, ananas, markoesa, blaka patat en 
andere gewassen. Behalve de cassave worden de producten aan een groothandel in 
Paramaribo verkocht. Marco is lid van de landbouworganisatie. Ook komt hij aan enkele 
inkomsten door het verkopen van de vijzels die hij maakt en van wild dat hij geschoten 
heeft. Het vlees verkoopt hij vrijwel uitsluitend in het dorp zelf. Marita is lid van de 
vrouwenorganisatie en verkoopt op kleine schaal hangmatten, sieraden en aardewerk. 
Marco denkt dat hij en zijn vrouw samen gemiddeld 500 srd per maand verdienen.  
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Case 5 
Bennie is eind dertig en deelt een huis met zijn vrouw en zes kinderen. Bennie vertelt dat 
hij niet zoveel inkomsten 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 verdient Bennie nog wat geld met het 
begeleiden van toeristen die het dorp bezoeken. De vrouw van Bennie probeert sinds 
kort ook inkomsten te generen met de handicrafts die zij maakt. Bennie denkt dat hij en 
zijn vrouw samen gemiddeld 50 tot 100 srd per maand verdienen. 

Case 6 
Marlene is 62 jaar oud en woont samen met Martin, hij is 60 jaar oud. Marlene en Martin 
hebben een winkel. Daarnaast krijgen zij hun AOV en ontvangen ze een maandelijks 
bedrag vanwege hun bestuurlijke activiteiten. Marlene krijgt maandelijks bestellingen 
van mensen uit de stad voor cassavebrood en kasseripo. Op onregelmatige basis 
verdient zij tevens wat geld met de verkoop van klederdracht en hangmatten. Dit laatste 
doet zij onder andere via de vrouwenorganisatie. Hoewel Martin regelmatig gaat vissen 
en jagen, verkoopt hij zelden vis of vlees. Met hun winkel verdienen Marlene en Martin 
tot maximaal 2000 srd per maand, maar de onkosten zijn daarin niet doorberekend. De 
overige inkomsten van Marlene en Martin gezamenlijk zijn ruim 1000 srd per maand.  

Case 7 
Jerry is 44 jaar en deelt een woning met zijn vrouw Irene van 39, drie van hun kinderen 
en één kleinkind. Jerry is meubelmaker en doet tevens timmerwerk. Jerry is in principe 
vijf dagen per week bezig met het maken van meubels die hij aan mensen van het dorp 
verkoopt, meestal geschiedt dat op bestelling. Echter krijgt Jerry soms maandenlang 
geen bestellingen en komen er dus ook geen inkomsten binnen. Daarnaast gaat Jerry 
regelmatig vissen en jagen, meestal is dit voor eigen gebruik, maar soms verkoopt hij 
ook wat vlees in het dorp. Irene is in vaste dienst, ze werkt vijf middagen per week als 
schoonmaakster. Daarnaast is zij lid van de vrouwenorganisatie en verkoopt zij 
verschillende handicrafts. Jerry en Irene denken dat zij samen gemiddeld 450 srd per 
maand verdienen. 

Case 4 
Carla is 22 en Terence 35 jaar oud. Zij delen een huis met hun twee jonge kinderen en 
de moeder en broer van Terence. De belangrijkste inkomstenbron voor Carla en Terence 
is de landbouw. Terence is lid van de landbouworganisatie. Hij verkoopt pomtajers aan 
een afnemer in de stad, en in het dorp verkopen Carla en Terence soms groenten en 
peper. Ook gaat Terence regelmatig vissen en jagen. Wanneer hij voldoende heeft voor 
zijn gezin en verwanten verkoopt hij het restant in het dorp. Carla is lid van de 
vrouwenorganisatie en verkoopt kettingen. Op onregelmatige basis doet Terence kleine 
jobs in de houtkap of in de botenbouw. Carla en Terence vinden het lastig om hun 
gemiddelde maandinkomen te schatten omdat het erg varieert. Terence schat het 
tenslotte op 200 srd per maand, maar wanneer hij geoogst heeft is het aanzienlijk hoger. 
Daarnaast dragen de moeder en broer van Terence met wie zij het huis delen ook bij in 
de aanschaf van voedsel en andere noodzakelijkheden.  
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Deze cases geven een indruk van activiteiten en strategieën die bewoners toepassen om 

inkomsten te genereren, maar kan niet als representatief voor de dorpssituatie worden 

beschouwd, daarvoor zou een meer omvangrijk onderzoek noodzakelijk zijn. In de 

volgende paragraaf komen enkele conclusies aan bod die uit de cases en voorgaande 

paragrafen afgeleid kunnen worden.  

 

2.4 Dagelijkse activiteiten in Donderskamp binnen hun sociaal culturele 

context  

Concluderend kan gesteld worden dat de wijzen waarop de respondenten hun activiteiten 

kwalificeren (werk/ vrije tijd; mannen-/ vrouwenwerk etc) niet geheel uniform zijn maar 

wel veel raakvlakken vertonen. Tijdens de sortingsactiviteit in de focusgroep werd er 

relatief snel consensus bereikt over de groepering van activiteiten; over de verdeling van 

activiteiten tussen mannen en vrouwen bestond er iets meer discussie. Deze discussie 

vond grotendeels plaats tussen de aanwezige mannen en vrouwen wat suggereert dat zij 

hun aandeel in activiteiten soms op verschillende wijze ervaren en beschouwen. 

Tenslotte bestaan er uiteraard verschillen tussen de huishoudens onderling en hun 

interne taakverdelingen.  

 

Kenmerkend voor de activiteiten die overwegend als werk werden gekwalificeerd, is hun 

continue karakter: het zijn activiteiten die dagelijks of zeer regelmatig gedaan worden en 

als onontbeerlijk beschouwd worden. Het gegeven dat zelfs zaken als baden en eten als 

werk werden aangeduid, onderstreept dit. Bovendien kwalificeerde de persoon (man of 

vrouw) met de grootste of eindverantwoordelijkheid voor de betreffende activiteit, deze 

bezigheid doorgaans als werk (of als ‘verplichting’). Zo behoort koken voor vrouwen tot 

werk en voor mannen tot vrije tijd; vissen is doorgaans werk voor de mannen terwijl het 

voor vrouwen vrije tijd is etc. Een activiteit wordt daarnaast eerder als werk beschouwd 

wanneer het een primair middel van bestaan is. Zo beschouwen veel mannen vissen als 

werk, terwijl mannen die zich bijvoorbeeld primair met commerciële landbouw of een 

overheidsbaan bezighouden, vissen eerder als vrije tijd zien. Werk is bovendien iets 

waarvan een persoon zich niet (makkelijk) kan vrijmaken en de prioriteit geniet boven 

andere bezigheden.  

 

Inkomstengenerende activiteiten worden niet per definitie en zeker niet uitsluitend als 

werk beschouwd. Juist wordt het merendeel van de activiteiten die gericht zijn op eigen 

consumptie doorgaans als werk gezien. Mogelijk worden de onregelmatige, tijdelijke jobs 

waarmee zo nu en dan geld verdiend wordt, zoals de verkoop van handicrafts, maar ook 

tijdelijk werk in de houtkap of commerciële botenbouw, juist door hun tijdelijke en 

instabiele aard (het is niet te voorspellen wanneer er arbeidsplaatsen zijn of afzet is etc), 
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niet altijd als werk beschouwd, terwijl de permanente, zelfvoorzienende activiteiten en 

werkzaamheden in vast dienst verband relatief meer zekerheid bieden en doorgaans wel 

als werk beschouwd worden.  

 

De productie van cassaveproducten en handicrafts, de landbouw en jacht behoren tot de 

traditionele activiteiten van de Kariña die in het verleden primair (doch niet uitsluitend!) 

voor eigen gebruik werden verricht. De cases hebben laten zien dat deze activiteiten 

tegenwoordig soms als inkomstengenerende activiteiten worden toegepast.  

De kostgrondjes met cassave als voornaamste gewas zijn al eeuwenlang een cruciaal 

bestaansmiddel van de Kariña. Vandaag de dag houden bepaalde bewoners zich bezig 

met commerciële verbouw van onder meer pomtajer. Grootschalige productie (van niet-

traditionele gewassen) vereisen echter bepaalde nieuwe, niet traditionele 

productiewijzen. Voorts bleek de vrouw een cruciaal aandeel te hebben in de productie 

van cassave; in de gevallen dat er sprake was van een landbouwgrond bestemd voor 

commerciële doeleinden lag het zwaartepunt van het geheel van activiteiten en 

verantwoordelijkheden daarentegen bij de man, ondanks de aanzienlijke bijdrage die de 

vrouwen veelal ook leveren. Het is voorzover onduidelijk of de PAS zich bij de 

implementatie van de landbouwprojecten primair op de mannelijke dorpsbewoners heeft 

gericht, of dat de dominantie van mannen in deze nieuwe, commerciële vorm van 

landbouw bijvoorbeeld verband houdt met het soort werkzaamheden dat dit werk vereist 

(het bewerken van grotere gronden, onderhandelingen met afnemers in de stad etc), of 

dat er wellicht andere factoren van invloed zijn op deze situatie.  

 

Het merendeel van de traditionele activiteiten van mannen en vrouwen zijn 

complementair, in het bijzonder wanneer de activiteiten beschouwd worden binnen de 

grotere productieprocessen waar zij deel van uitmaken. Met name in de productie, 

verwerking en bereiding van voedsel zijn zowel de mannelijke als vrouwelijke activiteiten 

cruciaal. Het complementaire karakter van mannelijke en vrouwelijke activiteiten is het 

meest significant in de zelfvoorzienende activiteiten. Het aandeel van vrouwen in deze 

subsistence activiteiten is over het algemeen vrij constant (onderhoud van de kostgrond, 

verwerking van cassave, bereiding van voedsel, verzorging van de kinderen etc), terwijl 

een groot aantal van de activiteiten van de mannen op een meer onregelmatige basis 

plaatsvindt (openmaken van een nieuwe grond, jagen, constructiewerk etc). Mannen 

kunnen zich hierdoor gemakkelijker vrijmaken voor andere activiteiten dan vrouwen. Dit 

kwam bijvoorbeeld naar voren bij de bespreking van de wekelijkse lanti wroko. Hetzelfde 

zal in alle waarschijnlijkheid gelden voor activiteiten die NGO’s en andere externe 

partijen, zoals bijvoorbeeld werknemers, in of nabij het dorp ontplooien welke vanuit dit 

oogpunt toegankelijker voor mannen dan voor vrouwen zijn.  
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Hoewel er dus duidelijke concepties bestaan over mannen- en vrouwenwerk, is de 

scheidslijn tussen mannelijke en vrouwelijke activiteiten niet altijd erg strikt gebleken. 

Deze scheidslijn is echter wel veel strikter wanneer de gender verdeling in termen van 

(eind)verantwoordelijkheid bekeken wordt. Een man kan zijn vrouw helpen bij raspen 

van cassave of vervangt zijn vrouw tijdens haar menstruatie bij het koken, de aanvoer 

van water etc. (deze periode werd door de vrouwen dan ook wel als een periode van veel 

vrije tijd beschreven waarin je andere dingen kunt doen die je doorgaans niet kan doen), 

maar een man zal deze taken niet snel op permanente basis van zijn vrouw overnemen. 

Zij is verantwoordelijk voor deze en andere activiteiten, en wanneer zij deze activiteiten 

in het geheel niet meer verricht, brengt dat risico’s voor de subsistence met zich mee. Dit 

is evenzeer het geval wanneer mannen hun activiteiten zoals het openkappen van een 

kostgrond of de voorziening van vis en vlees niet verrichten.  

 

Met betrekking tot bepaalde inkomstengenerende activiteiten blijken gender concepties 

flexibeler te zijn. Er is naar voren gekomen dat enkele mannen - hoewel zij 

uitzonderingen zijn - zich ook met commerciële productie van traditioneel vrouwelijke 

soorten handicrafts bezig houden. Ook in het geval van de commerciële landbouw 

verrichten mannen bepaalde taken die op de cassavegrond tot het vrouwelijk domein 

behoren. Opmerkelijk is dat vrouwen op hun beurt niet als zodanig (traditioneel) 

mannelijke activiteiten verrichten om inkomsten mee te genereren. Hoewel een vrouw 

zich binnen het huishouden bijvoorbeeld niet zelden met bijvoorbeeld timmerwerk bezig 

houdt, zijn er geen gevallen bekend van vrouwen die dit als inkomsten generende 

activiteit verrichten. Mogelijk spelen conventionele gender concepties die binnen de 

wijdere samenleving heersen hier ook parten.  

 

Wat het complementaire karakter van subsistence activiteiten betreft, zijn er ook enkele 

veranderingen waarneembaar die verband houden met groter wordende toegang tot 

geld. Voor een commerciële landbouwer die vanwege vele werkzaamheden op zijn 

landbouwgrond een periode niet kan jagen en vissen, bestaat de mogelijkheid vis of 

vlees te kopen bij andere bewoners. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor personen die in vaste 

dienst zijn bij de overheid of een particulier. Wanneer het echter hoofdzakelijk mannen 

zijn die toegang hebben tot geld, en het belang van vrouwen als producenten afneemt, 

zal de afhankelijkheid van vrouwen van hun mannen versterkt worden. Dit dient 

uiteraard ten aller tijden voorkomen te worden, ondermeer door vrouwen zowel in hun 

subsistence als inkomstengenerende activiteiten te versterken. 

Tenslotte dient hier opgemerkt te worden dat ondanks het steeds belangrijker worden 

van geld in het dorp, de onderzoeksbevindingen en persoonlijke observaties suggereren 
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dat slechts een heel kleine groep bewoners in staat is, of wellicht bereid is, de 

zelfvoorzieningsactiviteiten volledig achterwege te laten vanwege inkomstengenerende 

activiteiten.  

 

De cases van paragraaf 2.3 hebben geïllustreerd dat de gemiddelde maandinkomsten 

van de bewoners sterk uiteenlopen. Er is sprake van overlap maar ook van enige 

diversiteit in de wijzen waarop de bewoners aan inkomsten komen. Ook is gebleken dat 

bepaalde producten een afzetmarkt binnen het dorp hebben, terwijl andere producten 

hoofdzakelijk buiten het dorp verkocht worden. Gebruiksvoorwerpen zoals meubels, 

vijzels en boten worden (ook) in het dorp verkocht, evenals bepaald voedsel (o.a. wild en 

groenten), en ook worden bepaalde diensten, zoals timmerwerk, tegen betaling aan 

andere bewoners verleent. Dit suggereert een zekere mate van arbeidsdifferentiatie 

binnen de gemeenschap. 

Een minderheid van de respondenten heeft een stabiel maandinkomen; bij een groot deel 

van de respondenten varieert het maandinkomen zodanig dat het moeilijk voor hen was 

om een gemiddeld maandbedrag vast te stellen. De cases hebben bovendien laten zien 

dat de bewoners doorgaans paralel meerdere activiteiten ontplooien waarmee zij 

inkomsten genereren, en daarnaast ook nog diverse subsistence activiteiten verrichten. 

Bij het verrichten van deze activiteiten dienen de bewoners bovendien rekening te 

houden met allerlei factoren, zoals de weergesteldheid en de seizoenen maar ook zaken 

als beschikbaarheid van transport enzovoorts. Dit vereist veel flexibiliteit van de 

bewoners; een groot deel van hun activiteiten dient constant afgestemd en aangepast te 

worden aan deze factoren. Hierdoor kan de werkdruk in bepaalde periodes aanzienlijk 

oplopen. In veel gevallen wisselt men bovendien regelmatig van soort 

inkomstengenerende activiteiten: een persoon kan bijvoorbeeld een tijdje 

levensmiddelen aan huis verkopen maar dit vervolgens stoppen vanwege een periode 

van afwezigheid buiten het dorp voor een job in de houtkap of het niet beschikbaar zijn 

van transport voor de aanvoer van nieuwe voorraad etc. Opvallend is verder dat zelfs 

personen die in vast dienstverband zijn veelal toch nog andere activiteiten ontplooien 

waarmee additionele inkomsten worden gegenereerd.  

 

Bovenstaande data raakt de kern van de bestaansverwerving van de bewoners van 

Donderskamp. Eén inkomstenbron geeft onvoldoende zekerheid, waardoor men niet 

alleen meerdere inkomstengenerende activiteiten ontplooit maar daarnaast ook de 

subsistence zeker stelt door activiteiten zoals kleinschalige landbouw, visvangst en de 

jacht. Men ontplooit en combineert op flexibele wijze verschillende activiteiten. Deze 
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bestaansverwervingsstrategie stelt de bewoners in staat om te overleven op een frontier2 

waarin zowel zelfvoorziende activiteiten als (economische) contacten met de 

buitenwereld een cruciale rol spelen zonder dat er een permanente afhankelijkheid 

ontstaat van externe factoren -zoals ook door de eeuwen heen nooit het geval is 

geweest- en zonder dat de vele onzekere factoren die inherent zijn aan de context 

waarbinnen deze activiteiten verricht worden de bestaansverwerving in gevaar brengt. 

Deze levenswijze die tot de habitus3

                                                      
2 Het begrip frontier wordt hier gebruikt om een gebied aan te duiden welke continu wordt beïnvloed door - en 
interacteert met de buitenwereld (op de eerste plaats de wijdere Surinaamse samenleving) doch slechts 
beperkt participeert in - en beperkte toegang heeft tot deze grotere samenleving. Ontwikkelingen die zich op 
deze frontier voordoen kunnen dus niet verklaard worden uit lokale factoren alleen en evenmin kunnen zij 
uitsluitend vanuit omstandigheden binnen de grotere samenleving begrepen worden; zij kennen dan ook een 
unieke eigen dynamiek. Zie verder Fisher 2000. 

 van de bewoners gerekend kan worden, garandeert 

bovendien de autonomie van individuen en huishoudens wat kenmerkend is voor de 

Inheemse samenlevingen van de regio. Op deze zaken zal in het volgende hoofdstuk, in 

relatie tot de toegang van de bewoners tot hulpmiddelen, verder worden ingegaan.  

3 De habitus ontstaat en bestaat uit handelingen en opvattingen die door constante herhaling en bekrachtiging 
geïnternaliseerd zijn en vanzelfsprekend zijn geworden (zie verder Bourdieu 1977) 
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3. Toegang tot hulpmiddelen 

 

3.1 Natuurlijke hulpmiddelen 

Tijdens de interviews gebruikten informanten herhaaldelijk het woord ‘vrijheid’ wanneer 

zij over hun natuurlijke omgeving spraken. Eén van hen legde uit: ‘wat niet moet 

veranderen voor mij, wat goed is hier... hoe moet ik het uitleggen? Het zijn die vogels, 

die vogels zijn mooi, ook die vissen, je kan altijd vissen vangen. Je kan altijd even het 

bos ingaan. Het is niet zoals in de stad, daar ben je niet vrij. Hier leef je gewoon vrij, je 

kan vrij gaan hengelen, die dingen’. Ook andere (mannelijke!) informanten gaven aan 

‘graag in het bos te werken’.  

 

In het vorige hoofdstuk is al gebleken dat de subsistence activiteiten evenals een aantal 

inkomstengenererende activiteiten van de bewoners van Donderskamp sterk gerelateerd 

zijn aan de natuurlijke omgeving. De rivieren, kreken en zwampen zijn belangrijke 

bronnen van vis, terwijl er langs de oevers en in de bossen en savanna’s op wild gejaagd 

wordt. Daar verzamelen de bewoners bovendien wilde vruchten en materialen die onder 

andere gebruikt worden voor de vervaardiging van gebruiksvoorwerpen of als 

constructiemateriaal. De zwarte aarde van het bos maar ook de armere savannagrond 

worden daarenboven gebruikt voor het verbouwen van diverse gewassen.  

Omdat er reeds vele etnografieën en andere geschreven bronnen bestaan waarin de 

onlosmakelijke relatie tussen de Kariña en hun natuurlijke omgeving wordt toegelicht, 

wordt het overbodig geacht dit hier te herhalen. Voor gedetailleerde informatie wordt 

verwezen naar o.a. Kloos (1971); Magaña (1988); Kambel (2002) en de VIDS4

 

 

publicaties over traditioneel gebruik, bewoning en beheer van traditionele Inheemse 

woon- en leefgebieden. Hier zal nu alleen kort worden ingegaan op de toegang tot 

natuurlijke hulpmiddelen in relatie tot landbouw en zullen er bondig enkele factoren 

belicht worden die de toegang van de bewoners tot hun natuurlijke hulpmiddelen 

bedreigen. Deze informatie wordt het meest relevant voor de PAS geacht omdat de 

activiteiten van de organisatie in het gebied in sterke mate op landbouw gericht zijn. 

Doordat de economische activiteiten van de bewoners van Donderskamp in sterke mate 

gerelateerd zijn aan de ecologische omgeving, worden deze activiteiten medebepaald 

door de jaarcyclus. Het Caraïbse jaar sirito (ster: Pleiaden) wordt verdeeld in vier 

seizoenen, afhankelijk van de regenval (Kloos 1975: 45). De landbouwactiviteiten van de 

bewoners van Donderskamp zijn in sterke mate afgestemd op deze seizoenen. Het 

traditionele landbouwsysteem van de Kariña wordt aangemerkt als ‘shifting cultivation’; 

in de droge tijd wordt een stuk bos opengekapt en –gebrand, schoongemaakt en beplant 

                                                      
4 Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname. 
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met voedselgewassen. Cassave is het hoofdgewas. Na enkele jaren verlaat men de plek 

om ergens anders een nieuw kostgrondje open te leggen; wanneer de oude grond weer 

begroeid is geraakt met secundair bos, kan het opnieuw opengemaakt en beplant 

worden. 

 

De aanleg van kostgrondjes, en de toegang van de bewoners tot natuurlijke 

hulpmiddelen in algemenere zin, leidt zelden tot interne conflicten. Men kan vrijelijk een 

plaats voor nieuwe kostgrond (stambusi) uitkiezen. Enkele jaren na het verlaten van de 

grond kan dezelfde bewoner terugkeren om de kapuweri opnieuw schoon te maken en te 

beplanten. Indien de grond lange tijd ongebruikt blijft kan een andere bewoner om 

toestemming vragen de kapuweri te gebruiken. De toegang tot de diverse natuurlijke 

hulpmiddelen is in principe voor alle dorpsbewoners gelijk.  

Doordat de rechten van de Inheemse volken op hun gronden en andere natuurlijke 

hulpbronnen in Suriname niet bij wet erkend zijn, wordt de toegang van de bewoners tot 

deze hulpbronnen desalniettemin ernstig bedreigd. Deze bedreiging komt dus niet van 

binnenuit maar van buitenaf. Ook zijn er geen wettelijke procedures waarbij is 

vastgesteld dat de gemeenschappen moeten worden gehoord bij het uitgeven van 

concessies in hun leefgebieden (zie o.a. Kambel 2005:15). Deze situatie vormt dan ook 

een bedreiging voor de subsistence en voedselzekerheid van de bewoners van 

Donderskamp en de Inheemse volken in Suriname in algemenere zin. In het geval van 

Donderskamp vormen momenteel m.n. houtkapactiviteiten van buitenstaanders in het 

leefgebied van de bewoners een bedreiging, maar ook heeft men soms bijvoorbeeld te 

maken met commerciële vissers die van buitenaf in het gebied komen.  

 

Ook de klimaatsveranderingen die zich vandaag de dag voordoen, hebben een weerslag 

op de bestaansverwervingsprocessen van de bewoners; de toegang van de 

dorpsbewoners tot natuurlijke hulpmiddelen en de opbrengsten van hun economische 

inspanningen zijn hiermee onzekerder geworden. De lokale landbouwers noemen in het 

bijzonder onverwachte periodes van zware regenval als bedreiging voor hun activiteiten. 

“Je kan het niet als zodanig meer berekenen, de kleine droge tijd en de kleine regentijd, 

ze zijn er niet meer,” legt een van de landbouwers uit. De informanten noemen ook de 

extreme droogten die, hoewel zij geen volledig nieuw verschijnsel zijn, de bewoners 

soms voor grote uitdagingen stellen. De kost- en landbouwgronden liggen vandaag de 

dag vaker dieper naar binnen, soms op kilometers afstand van de rivieren en kreken, 

waardoor irrigatie in periodes van grote droogte niet gemakkelijk is. Over productieve 

hulpmiddelen die hierbij behulpzaam kunnen zijn, zoals waterpompen, beschikken de 

bewoners niet.  
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De commerciële landbouwactiviteiten die door een groep bewoners ontplooid worden 

vragen in het bijzonder om meer en andersoortige hulpmiddelen. Deze vorm van 

landbouw vraagt in vergelijking tot de kostgrondjes op de eerste plaats om veel meer 

grond. De traditionele productieve hulpmiddelen zoals bijl, tjap en houwer, voldoen niet 

voor het openleggen en onderhoud van dergelijke grote gronden. Daarnaast vereist deze 

nieuwe vorm van landbouw rijkere grond. Terwijl de cassave op relatief arme grond kan 

groeien en een kostgrondje voor meerdere oogsten gebruikt kan worden, dient de 

commerciële landbouwgrond, met pomtajer als voornaamste gewas, reeds na één oogst 

verlaten te worden mits er productieve hulpmiddelen ingezet worden die de 

vruchtbaarheid van de grond bevorderen. Hoewel er in deze studie geen 

landbouwkundige analyses zijn gemaakt, roept het bovenstaande een aantal cruciale 

vragen op die de aandacht in verder onderzoek verdienen. Er dient niet alleen onderzocht 

te worden welke (productieve) hulpmiddelen de commerciële landbouw (op korte én 

lange termijn) vereist, maar ook wat de consequenties van deze vorm van landbouw zijn 

voor de toegang van de afzonderlijke bewoners tot natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn 

voor subsistence (beschikbaarheid en afstanden van vruchtbare grond, beschikbaarheid 

van hout en niet-hout bosproducten etc) en voor de sociale organisatie hiervan (het 

beheer etc). In het vorige hoofdstuk werd tevens gewezen op veranderingen in de 

gender verdeling van arbeid in relatie tot commerciële landbouw. Ook dit aspect verdient 

de aandacht in vervolgonderzoek en toekomstige interventies.  

 

3.2 Sociale hulpmiddelen 

Netwerken 

In hoofdstuk 2 is reeds ingegaan op de gender verdeling van ‘dagelijkse’ taken en 

activiteiten. Die informatie had met name betrekking op de nucleaire familie (ouders en 

kinderen). De nucleaire familie wordt in de literatuur beschreven als de kern van de 

Kariña gemeenschappen en de belangrijkste productieve en reproductieve eenheid (zie 

o.a. Rivière 1984: 47). Binnen de nucleaire familie bleken mannelijke en vrouwelijke 

activiteiten een sterk complementair karakter te hebben. Hoewel er dus reeds gesteld 

kan worden dat de nucleaire familie een individu cruciale sociale hulpmiddelen verschaft, 

zal er nu ook gekeken worden naar de toegang van de bewoners tot sociale hulpmiddelen 

binnen het grotere spectrum van sociale relaties binnen het dorp. Hoewel het interessant 

en relevant geacht wordt om eveneens te kijken naar de toegang van de bewoners tot 

sociale hulpmiddelen buiten het dorp, kon dit aspect binnen dit onderzoek niet worden 

meegenomen.  

  

Tijdens de interviews is een groep respondenten gevraagd met wie zij naast hun 

eventuele partner en inwonende kinderen dagelijks te maken hebben. In de meeste 
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gevallen bestonden de lijsten van man en vrouw (koppels) grotendeels uit dezelfde 

personen, slechts in twee gevallen verschilden hun lijsten aanzienlijk. Naast de ‘gedeelde’ 

relaties noemden man en vrouw over het algemeen afzonderlijk nog enkele andere 

personen waar zij van zeiden dagelijks mee te maken te hebben; in vrijwel alle gevallen 

betroffen dit personen van hetzelfde geslacht en soms ook van dezelfde 

leeftijdscategorie. Geslacht en leeftijd zijn dus belangrijke ordeningsprincipes en 

determinanten in het sociale leven in het dorp (zie ook Riviere 1984: 54). Relaties tussen 

de verschillende seksen worden over het algemeen gekenmerkt door terughoudendheid 

en de relatie tussen leden van dezelfde sekse juist door hechtheid. 

 

De samengevoegde lijsten van man en vrouw (een koppel) varieerden van minimaal vijf 

tot maximaal elf personen. Het overgrote deel van de personen die men op de lijst 

plaatste, betroffen bloed- en aanverwanten. Daarbij vormden bloedverwanten van de 

vrouw, en soms ook hun partners, over het algemeen een meerderheid op de lijsten die 

de respondenten opstelden, ongeacht of het koppel nabij de ouders van de vrouw of 

ergens anders in het dorp woonachtig was. Echter, in het enige geval waarbij het koppel 

bij de bloedverwanten van de man woonachtig was, werd de lijst van beide partners ook 

gedomineerd door de bloedverwanten van de man en hun partners. Opvallend is verder 

dat in veel gevallen overwegend de bloedverwanten van de vrouw, in het bijzonder de 

vrouwelijke (m.n. zusters of nichten) op de lijsten geplaatst werden, terwijl hun partners 

niet altijd genoemd werden. Noemenswaardig is ook dat de geïnterviewde bewoners van 

een relatief nieuwer gedeelte van het dorp (‘centrum’), waar men minder vaak in directe 

nabijheid van verwanten woont, meer georiënteerd was op niet-verwante buren dan in 

de andere buurten.  

 

Ook werd de respondenten gevraagd de lijst met personen te rangschikken naar mate 

van intensiteit van het contact. Op één uitzondering na, plaatste elke vrouwelijke 

respondent haar moeder boven aan de lijst, ongeacht de afstand van haar huis tot die 

van haar moeder. De uitzondering wordt gevormd door een vrouw die bij de 

bloedverwanten van haar man woonachtig is, op relatief grote afstand van haar moeder. 

Zij plaatste haar schoonmoeder, bij wie zij in huis woont, boven aan de lijst. Bij de 

mannelijke respondenten varieerde de persoon met wie zij naast hun partner en 

inwonende (klein)kinderen het meest intensief contact hebben van een broer, een vriend, 

de buren tot de schoonmoeder. 

 

Naast directe verwanten werden er in sommige gevallen ook enkele niet-verwante buren 

en niet-verwante ‘collega’s’ op de lijsten geplaatst. In een groter aantal gevallen was er 

echter sprake van een aanzienlijke overlap tussen buren en verwanten, en soms ook 
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tussen collega’s en verwanten. Tenslotte werd er als uitzondering door enkele mannelijke 

respondenten ook één of twee personen op de lijst geplaatst die zij als ‘vrienden’ (‘matti’) 

definieerden.  

Met ‘collega’s’ worden personen bedoeld met wie men in een dienstverband samenwerkt 

of waarmee men samen in een organisatie zit. Tot deze organisaties behoren o.a. de 

plaatselijke vrouwenorganisatie, landbouworganisatie en sportorganisatie. In veel 

gevallen werd de voorzitter van de betreffende organisatie op de lijst geplaatst. Deze 

voorzitters lijken een bijzondere rol in het dorp te vervullen: zij onderhouden regelmatig 

contact met de leden en lijken daarmee een bindende functie tussen de verschillende 

(ook niet-verwante) leden. De voorzitter van een organisatie heeft een soort van 

moeder- of vaderrol t.o.v. de jongere leden, die hij/ zij als broeders en zusters bij elkaar 

dient te houden. T.o.v. leeftijdsgenoten en oudere leden is hij/ zij als een broer of zus. 

Een goede voorzitter wordt omschreven als iemand die op regelmatige basis met de 

afzonderlijke leden praat, geen oorzaak noch partij is bij onderlinge conflicten en de 

cohesie van de groep bevordert.  

Ook andere relaties tussen individuen die niet (nauw)verwant zijn maar wel dagelijks 

interactie met elkaar hebben, zoals tussen sommige niet-(nauw)verwante buren, hebben 

soms bepaalde kenmerken van verwantschapsrelaties, bijvoorbeeld doordat deze relaties 

in verwantschapstermen worden uitgedrukt en bepaalde rollen en regels die inherent zijn 

aan zo een verwantschapsrelatie worden toegepast (zie ook van Arkel 2006: 54).  

 

Volgens Rivière (1984: 70-71) is het model van sociale ruimte bij de Inheemse groepen 

van de Guyana’s gebaseerd op een concentrisch dualisme van “ons” aan de binnenkant 

en “hun” aan de buitenkant. De binnenkant wordt gekenmerkt door verwantschap, het 

gewone of bekende en veiligheid, zo stelt Rivière. De buitenkant wordt daarentegen 

getypeerd door vreemdelingen, het ongewone of onbekende en gevaar. Door sociale 

relaties tot verwantschapsrelaties te manipuleren kunnen er hechtere contacten ontstaan 

tussen niet verwanten, zoals bijvoorbeeld tussen de leden van een organisatie. Echter 

zijn dergelijke ‘imaginaire’ verwantschapsrelaties kwetsbaarder en minder 

onvoorwaardelijk dan relaties tussen (nauwe)bloedverwanten en is de toegang tot sociale 

hulpmiddelen buiten de verwantschapsgroep dus ook onzekerder.   

 

Bepaalde dorpelingen hebben door hun participatie binnen organisaties frequenter en 

intensiever interactie met elkaar dan dat zij vermoedelijk zouden hebben wanneer zij niet 

samen in een organisatie zouden zitten. De onderzoeksdata suggereren dat organisaties 

de potentie hebben om, gedurende een bepaalde tijd, als een relatief coherente 

coöperatieve eenheid te fungeren en de toegang van individuen tot sociale hulpmiddelen 

dus te vergroten. Desalniettemin is er binnen de dorpsorganisaties veelal een 
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ambivalente houding te bespeuren welke voor een deel verklaard kan worden vanuit het 

eerder beschreven concentrisch dualisme. Een organisatie met een voorzitter die er in 

slaagt om zijn/ haar leden als groep verwanten bijeen te houden en samen te laten 

werken, heeft een grotere productieve potentie. Tegelijkertijd is de productiviteit van een 

organisatie kwetsbaar wanneer er binnen de organisatie een situatie van ‘ons versus hun’ 

ontstaat, meestal tussen verwante en niet verwanten leden. Ongelijke toegang tot 

andere hulpmiddelen (veelal financiële of productieve) tussen de leden onderling 

versterkt deze situatie.  

 

 

Toegang tot sociale hulpmiddelen tijdens dagelijkse activiteiten 

Om meer inzicht te verwerven in de wijze waarop deze relaties en netwerken in 

bestaansverwervingsprocessen van de bewoners fungeren, is de respondenten gevraagd 

om hun lijst met dagelijkse activiteiten te verbinden met de leden van hun sociale 

netwerken in het dorp. De resultaten van deze activiteit zijn samengevat in onderstaande 

matrix. De informatie in het rood is gegeven door vrouwelijke respondenten, de blauwe 

tekst is afkomstig van mannelijke respondenten. Er zijn tenslotte enkele aanvullingen 

door de klankbordgroep gepleegd. Let wel, de matrix is gebaseerd op interviews met een 

selectie bewoners en kan dus niet als representatief voor het gehele dorp worden 

beschouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soorten relaties, omschreven door een vrouwelijke respondent, 62 jaar. 
 
Over de voorzitter van haar organisatie: “Elke dag komt ze me groeten als ze langsgaat 
en vraagt ze me hoe het gaat. Dan praten we even.” 
Over haar moeder: “Bij haar ga ik elke dag langs. Als ik haar een dag niet zie, dan voel 
ik me niet goed. Elke dag als ik naar de grond ga, moet ik langs gaan bij haar.” 
Over haar volwassen zoon en tevens buurman: “Hij is elke dag bij me. Hij slaapt hier 
niet, maar verder doet hij alles hier.” 
Over haar buren (verre verwanten): “We maken elke dag een praatje.” 
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Figuur 4. Dagelijkse activiteiten en sociale netwerken 

 Alleen/ 
met 
personen 
met wie 
men 
onder één 
dak 
woont  

(Ook) met 
verwanten 

(Ook) met 
niet-
verwante 
buren 

(Ook) met 
‘collega’s’ 

(Ook) met 
personen 
die niet tot 
voorgaand
e groepen 
gerekend 
kunnen 
worden 

Aardewerk 
maken 

 X (moeder, 
moeders zusters 
dochters = 
buurvrouwen)  

 X (andere leden 
vrouwenorganis
atie) 

 

Bestuurswerk 
vrouwen-
organisatie 

   X (andere 
bestuursleden 
vrouwenorganis
atie) 

 

Bezemen X     
Boot bouwen X X (partners 

moeders zusters 
zonen = 
buurmannen) 

  X 

Bosproducten 
verzamelen 

X     

Brandhout 
kappen 

X X (zuster)    

Cassave 
bereiden 

X X (moeder, 
moeders zusters 
dochter = 
buurvrouw); 
(partners zuster) 

   

Dorpsbestuur    X (andere leden 
dorpsbestuur) 

 

Eten X X (moeder, 
vader, broer, 
zuster, moeders 
zusters dochter); 
(moeders zusters 
zonen = 
buurmannen); 
(partners zuster, 
partners zusters 
zoon, partners 
moeders zusters 
zoon = buurman, 
moeder) 

X 
(buurvrouw 
= collega = 
verre 
verwant) 
 

  

Film kijken   X X (moeders 
zusters zonen, 
partner moeders 
zusters zoon = 
buren)  

X 
(buurvrouw 
= collega = 
verre 
verwant) 

  

Hangmat 
maken 

X     

Harken X X (vóór moeder);  
(kleinkinderen = 
buren) 

   

Houtkap (job) X     
Huis bouwen/ 
onderhoud 
 
 
  

X X (partners zoon)    
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 Alleen/ 
met 
personen 
met wie 
men 
onder één 
dak 
woont  

(Ook) met 
verwanten 

(Ook) met 
niet-
verwante 
buren 

(Ook) met 
‘collega’s’ 

(Ook) met 
personen 
die niet tot 
voorgaand
e groepen 
gerekend 
kunnen 
worden 

Kasiri maken X X (moeder, 
zuster) 

   

Kasiri drinken  X X X X (diverse 
andere 
mannen) 

Kinderen 
helpen met 
schoolwerk 

X     

Kleren wassen X     
Koken X X (moeder, 

vader, broer, 
zuster, moeders 
zusters dochter = 
buurvrouw);  
(moeders zusters 
zoon = buurman)  

X 
(buurvrouw 
= collega = 
verre 
verwant) 

  

Kostgrond  X X (moeder, 
zuster, moeders 
zusters dochter = 
buurvrouw); 
(zuster); 
(partners zuster) 

  X (‘vrijwilli-
gers’) 

Lanti wroko     X (andere 
dorpelingen)
; (andere 
dorpelingen) 

Lesgeven op de 
school 

   X (twee 
vrouwelijke 
collega's) 

 

Lesgeven op de 
Kariña school 

   X (lid 
kerkbestuur = 
verre verwant = 
vriendin)  

 

Onderhouds-
werk (erf) kerk 

   X (lid 
kerkbestuur = 
verre verwant = 
vriendin) 

 

Renovatie 
recreatiezaal 

    X (andere 
mannelijke 
dorpsbewon
ers) 

Ressort Raad 
werk  

   X (andere RR 
leden, 
onderwijzers. 
Bestuursleden 
andere 
dorpsorganisati
es)  

 

Sieraden 
maken 
 
 
 
 
 

X X (moeder, 
moeders zusters 
dochters = 
buurvrouwen) 
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 Alleen/ 
met 
personen 
met wie 
men 
onder één 
dak 
woont  

(Ook) met 
verwanten 

(Ook) met 
niet-
verwante 
buren 

(Ook) met 
‘collega’s’ 

(Ook) met 
personen 
die niet tot 
voorgaand
e groepen 
gerekend 
kunnen 
worden 

Schoonmaak-
werk school 

   X (andere 
schoonmaak-
sters) 

 

Sjouwen 
materialen 
nieuw huis 

    X (een ieder 
die op dat 
moment 
aanwezig is) 

Timmerman 
werk 

 X (partners 
moeders zusters 
zoon) 

X   

Toerisme werk    X (twee andere 
personen uit 
toerisme 
commissie) 

 

Vaatwerk X     
Verkopen 
groenten (in 
dorp) 

X     

Verzorgen oude 
oma 

X  X (moeders 
zusters dochter = 
buurvrouw) 

   

Verzorging 
kleine kinderen 

X     

Vissen/ jagen X◦ X (partners 
moeders zusters 
zoon  

 X (andere heer 
uit landbouw-
organisatie); 
(andere 
bestuursleden 
sportorganisa-
tie) 

X (vriend = 
verre 
verwant) 

Vis/ wild 
schoonmaken 

X X (partners 
vader, partners 
zusters zoon) 

   

Vlechtwerk X     
Voetballen    X (andere 

mannelijke 
leden 
sportorganisatie
/ voetballers) 

 

Water sjouwen X     
Winkel 
(verkopen, 
opruimen)  

X* X (broer)    

◦ In het geval van het koppel dat samen met de moeder en broer van de man onder één dak verblijft, werden 
diverse activiteiten zoals vissen/ jagen en het bereiden van cassave door respectievelijk de man met zijn broer, 
en de vrouw met haar schoonmoeder gezamenlijk verricht. Deze familie heeft bovendien één gezamenlijke 
kostgrond, en ook zijn ‘jobs’ (botenbouw en houtkap) verricht de man veelal samen met zijn inwonende broer.  
* De geïnterviewde winkelier gaf aan het werk in de winkel in principe alleen met zijn vrouw te doen, maar 
sporadisch ook hulp van zijn broertje te krijgen 
 

Het grootste deel van de activiteiten blijkt door de respondenten zelf, samen met andere 

personen met wie men onder één dak woont of samen met andere nauwe verwanten te 

worden verricht. Het betreft een aantal belangrijke productieve activiteiten die gericht 
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zijn op zelfvoorziening maar ook activiteiten waarmee inkomsten worden gegenereerd 

(werk op de kostgrond5

De samenwerking binnen de nucleaire familie en tot op zekere hoogte binnen kleine 

groepen verwanten wordt doorgaans gekenmerkt door relatief grote zekerheid en 

onvoorwaardelijkheid. In de antropologie wordt deze vorm van ruil (in dit geval ruil van 

diensten) als generalized reciprocity gedefinieerd, wat wil zeggen dat iemand iets aan of 

geeft of voor een ander doet zonder daar onmiddellijk iets concreets voor terug te 

verwachten.  

, verzamelen van bosproducten, brandhout kappen, cassave 

bereiden, kasiri maken, produceren van hangmatten, sieraden en vlechtwerk, verkopen 

van groenten, winkeliers werk etc).  

 

Een kleiner aantal activiteiten wordt met personen buiten dit netwerk verricht. De 

activiteiten die de respondenten met collega’s of andere dorpelingen (geen nauwe 

verwanten of buren) verrichten, zijn voor een deel werkzaamheden die in een vast 

dienstverband worden verricht (lesgeven op de school, schoonmaakwerk op de school, 

werk voor Ressort Raad) en bepaalde andere inkomstengenerende activiteiten 

(botenbouw; timmerwerk) en voor een ander deel activiteiten die verbonden zijn aan 

organisaties, besturen of commissies (bestuurswerk vrouwenorganisatie, lesgeven op de 

Kariña school, toerisme werk, onderhoudswerk kerk en het bestuur van het dorp). Een 

aantal van deze zaken is, net zoals de renovatie van de recreatiezaal en lanti wroko, 

gericht op collectieve dorpsaangelegenheden. Sommige van deze activiteiten die met 

personen buiten de directe verwantschapsgroep worden verricht, zijn bovendien relatief 

nieuw in het dorp en van buitenaf geïnitieerd. Tenslotte vallen ook een aantal meer 

traditionele activiteiten binnen deze categorie op, zoals vissen en jagen, het maken van 

aardewerk en het nuttigen van kasiri.  

De productie van aardewerk wordt, in tegenstelling tot andere handicrafts, momenteel 

collectief verricht in Donderskamp, hoewel een aantal (met name oudere) vrouwen deze 

activiteit doorgaans individueel uitvoert. Traditioneel gezien is het produceren van 

aardewerk geen collectieve aangelegenheid. Echter hebben de jongere vrouwen in 

Donderskamp gezamenlijk geleerd om aardewerk te maken en zij zetten deze activiteiten 

tot op heden in groepsverband voort. Zij maken bovendien gezamenlijk gebruik van een 

aantal productieve hulpmiddelen. Ook het verzamelen van de benodigde materialen voor 

het aardewerk geschiedt in groepsverband (soms met hulp van hun mannen). 

Interessant is voorts dat een aantal mannelijke respondenten aangaf regelmatig samen 

met personen uit dezelfde organisatie/ collega’s te jagen en vissen. Mannen lijken in hun 

dagelijkse activiteiten over het algemeen relatief meer georiënteerd te zijn op niet-

                                                      
5 Hoewel het doorgaans leden van de nucleaire familie zijn die gezamenlijk activiteiten op de kostgrond 
verrichten, helpen zo nu en dan ook andere personen mee, bijvoorbeeld met een moshiro, maar ook komt het 
soms voor dat ´vrijwilligers´ meehelpen met een bepaald karwei.  
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verwanten dan hun vrouwen die in grotere mate georiënteerd zijn op de nucleaire familie 

en andere verwanten. Dit wordt ook in andere studies bevestigd waarbij deze situatie 

bovendien gerelateerd wordt aan het traditioneel uxorilocale vestigingspatroon (een man 

vestigt zich bij de vrouw en haar verwanten) van de Kariña. Over de effecten van 

veranderingen in vestigingspatronen op de toegang van vrouwen tot sociale 

hulpmiddelen (hun bloedverwanten) kunnen aan de hand van deze onderzoeksdata geen 

uitspraken worden gedaan (zie hiervoor Kambel 2002: 164-168).  

 

Geïnstitutionaliseerde collectieve arbeid 

Reeds is gebleken dat de bewoners van Donderskamp een groot deel van hun 

productieve activiteiten zelfstandig verrichten of daarbij samenwerken met andere leden 

van de nucleaire familie en een relatief kleine groep verwanten. Deze activiteiten zijn 

bovendien gericht op zelfvoorziening en inkomstengeneratie ten behoeve van het individu 

zelf en de personen met wie hij/ zij onder één dak woont en in mindere mate ook ten 

behoeve van een kleine groep verwanten. Hoewel deze productieve hulpmiddelen klein in 

aantal zijn, is de toegang tot deze hulpmiddelen groot. Voor een beperkter aantal 

activiteiten wordt tevens samengewerkt in grotere netwerken: dit is het geval bij de 

moshiro, lanti wroko en ook dorpsorganisaties zoals de vrouwenvereniging en 

landbouwgroep. Nu zal nader bekeken worden hoe deze instituten functioneren. 

 

De moshiro 
 
“Voor de moshiro wordt er kasiri gemaakt. Er worden een aantal mensen uitgenodigd 
door de basja’s om een persoon die een groot werk heeft te gaan helpen. Daarvoor 
wordt er dan een drankje gemaakt, en ook wat eten voor die mensen die het werk 
gaan doen. Je kan bijvoorbeeld moshiro maken voor het openkappen van een 
kostgrond of voor het schoonmaken van een bouwperceel. Dan wordt er moshiro 
gemaakt. Er zijn niet echt regels, het zijn eigenlijk ongeschreven dingen. De mensen 
zijn het gewend om het zo te doen. Je hebt soms mensen die alleen kasiri maken. 
Meestal wordt er in ieder geval wel een drankje gemaakt voor die moshiro. Dus soms 
is er geen eten, maar wel een drankje.  
De basja's worden eerst op de hoogte gesteld, en die basja kiest dan een aantal 
mensen. Hij kiest gewoon willekeurig. Maar hij vraagt ook aan die persoon die het 
werk heeft wie er kunnen helpen. Die persoon geeft hem dan ook een aantal namen 
van mensen, het kunnen er tien zijn of vijftien. Dan kijkt die basja uit naar die vijftien 
personen. Soms krijg je ook meer mensen. Er wordt hier wel veel gebruik gemaakt 
van moshiro. Niet elke week, maar het wordt wel veel gebruikt hoor. Gemiddeld 
maakt een gezin twee of drie keer in een jaar een moshiro.”  
 
Toegelicht door kapitein Roberto Joghie 
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De moshiro is een vorm van samenwerking die regelmatig voorkomt in Donderskamp. 

Het is bovendien een zeer gewaardeerd instituut; door de informanten werd de moshiro 

herhaaldelijk genoemd als iets van het dorp waarvan men hoopt dat het niet zal 

verdwijnen. Tijdens een moshiro helpen verschillende personen een andere 

dorpsbewoner met een groot werk en krijgen daar drank en soms ook voedsel en/of 

sigaretten voor terug. Daarenboven kunnen deze personen op een ander moment ook 

een beroep doen op andere dorpelingen om aan een moshiro deel te nemen. Het is dus 

twijfelachtig of de kasiri de tegenprestatie voor de verrichtte arbeid is (negative 

reciprocity), of dat het in stand houden van de het systeem eigenlijk de belangrijkste 

motivatie achter de deelname aan de moshiro is: doordat dorpelingen hun diensten aan 

een ander verlenen, kunnen zij op een ander moment voor grote werkzaamheden zelf 

een beroep op andere dorpelingen doen. In de antropologie wordt dit beschreven als 

balanced reciprocity. Het betreft een vorm van ruil tussen mensen waarbij men iets aan 

een ander geeft of een dienst verleent en daar wel iets terug voor verwacht, maar niet 

Lanti wroko 
 
“Lanti wroko wordt elke zaterdag gehouden, volgens de regels die wij zelf hebben 
gemaakt. Het is altijd van 8 tot 10 uur. Bij die lanti wroko wordt er geen drankje 
gemaakt, het is gewoon de bijdrage van de gemeenschap. 
Het is niet direct verplicht, maar je wil die mensen eigenlijk wel dwingen om het dorp 
schoon te houden, want we hebben nog geen mensen in dienst van de overheid die er 
voor moeten zorgen dat het dorp wordt schoongehouden, dus vandaar die lanti wroko. 
Wij moeten het doen totdat er mensen in dienst zijn genomen om dat werk te doen. 
Het nieuwe bestuur onder leiding van mij gaat nu aan bepaalde regels werken, want 
het kan niet zo zijn dat dezelfde mensen steeds naar lanti wroko gaan, terwijl er ook 
mensen zijn die helemaal niet willen gaan, terwijl zij ook gebruik maken van die wegen 
en de andere dingen in hun dorp. Dus wij moeten de mensen nu bewust maken 
daarvan, dat we hun hulp nodig hebben, hun participatie, waardoor het veel lichter kan 
zijn, vooral voor die mensen die telkens gaan. Daaraan gaan we moeten werken en tot 
die mensen praten, hen er op wijzen dat wij vinden het belangrijk is dat zij ook hun 
bijdrage leveren, want het is ons dorp, niemand gaat het voor ons komen 
schoonmaken.  
De taken tijdens de lanti wroko worden bepaald door de basja's, dus de basja's wijzen 
die mensen het werk dat ze moeten doen, waar ze moeten werken, en daar wordt 
gekeken naar de plaatsen waar het nodig is om schoon te maken. Dat wordt bepaald 
door de basja's in overeenstemming met mij persoonlijk. Er is niet één basja speciaal 
voor lanti wroko, het is voor hen allemaal.  
Lanti wroko is er al sinds het bestuur onder leiding van kapitein Aroepa. Die heeft het 
ingevoerd, dus het is er al jaren. Bij de Marrons, de Kwintiers, denk ik niet dat ze het 
doen, want je had een bezoek hier van de mensen uit Witagron en toen ze zagen dat 
wij zo samen het dorp schoonmaken, was dat iets bijzonders voor hen. Ik hoor vaak 
van anderen dat ons dorp zo schoon is, en dat moet zo blijven, wij willen het zo doen, 
want alleen zo kan je jouw dorp schoonhouden. In de toekomst gaat het misschien 
veranderen wanneer er mensen in dienst van de overheid worden genomen, waardoor 
de mensen meer tijd voor hun eigen werk op zaterdag gaan hebben.”  
 
Toegelicht door kapitein Roberto Joghie 
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perse iets concreets of onmiddellijks. Deze vorm van reciprociteit komt het meest voor in 

relaties tussen personen die wel gezamenlijk deel uitmaken van een groep of netwerk, 

maar niet zo nauw verbonden zijn als bijvoorbeeld personen binnen één huishouden. 

Hoewel de moshiro vanwege de transactie van kasiri negative reciprocity pretendeert 

(een vorm van ruil waarbij de gever onmiddellijk iets terug verwacht voor zijn/ haar gift 

of dienst), lijkt de kasiri vooral een symbool voor het constant wederzijds verlenen van 

diensten bij grote werkzaamheden. Ook dit wederzijds verlenen van diensten dient niet in 

de meest enge zin van het woord te worden begrepen. Het is niet zozeer de verwachting 

dat de organisator van een moshiro een wederdienst verleent door de volgende keer een 

van de deelnemers met een omvangrijk werk te helpen, maar de verwachting dat er bij 

een volgende moshiro altijd weer een groep bewoners zal zijn om te helpen. Hoewel 

ouderen bijvoorbeeld niet altijd in staat zijn om tijdens een moshiro voedsel of zaken als 

sigaretten en sterke drank te verdelen en hun bijdrage bij een volgende moshiro ook niet 

altijd gegarandeerd of significant is, kunnen zij doorgaans op veel deelnemers rekenen, 

zo bleek uit mijn observaties en de interviews.   

 

De sociale functie van kasiri verdient enige extra toelichting. Kasiri is iets dat per definitie 

collectief geconsumeerd wordt. Niet alleen in het geval van een moshiro wordt er kasiri 

gemaakt en verdeeld, maar ook tijdens ceremoniële en feestelijke gelegenheden is er 

vrijwel altijd kasiri in het dorp. Kasiri wordt verdeeld zonder daar geld of goederen voor 

terug te verwachten, maar verleent daarentegen status, net zoals dat de persoon die de 

muziek verzorgt tijdens een kasiri feest daar bepaalde waardering en status voor terug 

krijgt. ‘De meeste mensen maken gewoon kasiri hoor, uit zichzelf wanneer ze willen. Er 

zijn mensen die meestal kasiri maken. Als je nooit kasiri maakt, gaan mensen wel 

praten,’ legt een van de dorpsbewoners uit.  

Het zogenaamde kasiri-oso is daarenboven een belangrijke ontmoetingsplaats voor 

verschillende dorpelingen waar ook niet-(nauw)verwante dorpsbewoners interacteren en 

informatie uitwisselen. Kasiri heeft dus ook een belangrijke sociale functie binnen de 

gemeenschap en een context waarbinnen sociale relaties gecreëerd, bijgesteld, hersteld 

en bevestigd worden.  

 

De lanti wroko is zoals gezegd een relatief nieuw instituut en complex van aard. 

Verschillende huishoudens en niet-direct verwante personen worden verwacht zich 

gezamenlijk in te zetten voor collectieve belangen: het onderhoud van het dorp en de 

algemene voorzieningen zoals de wegen, waterkant, recreatiezaal etc. In de literatuur 

wordt het traditionele 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. Daarbij wordt autonomie van individuen en huishoudens sterk gewaardeerd in de 
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Caraïbse cultuur (zie ook Rivière 1984). De huidige, meer sedentaire dorpen –welke 

geconcentreerd zijn rondom een aantal voorzieningen op het gebied van o.a. onderwijs 

en gezondheidszorg – impliceren interacties tussen een relatief groot aantal 

huishoudens/ personen. Evenzeer vereisen deze dorpen, en de moderne samenleving 

waarin zij zich bevinden, meer collectieve inspanningen dan de traditionele semi-

sedentaire nederzettingen met hun flexibele aard. Het dorpsbestuur heeft een belangrijke 

rol in het creëren en behoud van sociale cohesie en samenwerking. Lanti wroko kan in dit 

licht gezien worden. 

De complexe rol van het dorpsbestuur in dergelijke processen, blijkt ook uit de volgende 

uitleg van het dorpshoofd, over veranderingen die het nieuwe dorpsbestuur voorziet door 

te voeren met betrekking tot de lanti wroko. 

 

Het dorpshoofd benadrukt in zijn uitleg de reciprociteit in de relatie tussen het 

dorpsbestuur en de bewoners. In de beredenering van het dorpshoofd kunnen de 

dorpsbewoners niet zomaar op zijn hulp rekenen wanneer zij op hun beurt niet bijdragen 

aan het onderhoud van het dorp. Daarmee ontstaat er, net zoals bij de moshiro, een 

vorm van balanced reciprocity: in dit geval bestaat de ruil uit de diensten van de 

dorpsbewoners t.b.v. het onderhoud van het dorp en diensten van het dorpsbestuur om 

de individuele bewoners met bepaalde problemen te helpen. De uitleg van het 

dorpshoofd over de relatie tussen de bewoners en het bestuur zoals weergegeven in 

onderstaand kader geeft nog meer inzicht in de complexe relatie en aard van interacties 

en transacties tussen het dorpsbestuur en bewoners van Donderskamp. Hieruit blijkt 

onder andere dat het dorpsbestuur tevens een belangrijke rol vervult in het vergroten 

van toegang van de bewoners tot productieve hulpmiddelen, maar ook in de sociale 

reproductie van het dorp in bredere zin. 

Het moet van twee kanten komen... 
 
“Het nieuwe bestuur is ook bezig met een model, een presentielijst, dus om presentie 
op te nemen, en ik denk dat dit ook gaat helpen zodat die mensen allemaal naar lanti 
wroko komen. (...) Ik heb een paar ideeën, over hoe dat aan te pakken, maar dat 
moet ik ook aan de mensen door gaan geven, zodat ze weten van luister, als wij niet 
naar de lanti wroko gaan, dan gaat het ook moeilijk voor ons zijn. Wanneer zij 
bijvoorbeeld hulp van de kapitein nodig hebben, niet dat het dorpsbestuur direct gaat 
weigeren, maar het dorpsbestuur gaat die mensen er op wijzen van luister, we 
hebben meerdere malen tot jullie gesproken van komen jullie naar de lanti wroko, en 
jullie hebben geen gehoor gegeven, en nu dat er problemen zijn, hebben jullie wel de 
hulp nodig van het bestuur van het dorp... Dus het moet van twee kanten komen.” 
 
Door kapitein Roberto Joghie 
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CBOs 

Tot de moderne samenwerkingsstructuren behoren ook de CBOs, zoals de vrouwen- en 

landbouworganisatie.  

De vrouwenorganisatie van Donderskamp “Amorotene Wonumengatono Woriyan” (AWW)  

bestaat reeds sinds 1987. “Aan het begin waren we nog niet echt een organisatie, we 

wisten die dingen nog niet, we hadden ook niemand die ons kon vertellen hoe we het 

moesten doen enzo, we hadden nog geen training gehad, wat je taken zijn, we wisten 

niets van die dingen, hoe je dingen moest schrijven enzo,” legt een van de oudere leden 

uit. De organisatie beschikt inmiddels over een clubhuis met een winkeltje. De leden 

produceren verschillende handicrafts, zoals sieraden van kralen en zaden, klederdracht, 

hangmatten en aardewerk. Echter worden al deze producten op uitzondering van 

Het dorp en het dorpsbestuur 
 
“Het dorp heeft het bestuur nodig voor sociaal werk, daar heeft de gemeenschap het 
bestuur het meest voor nodig. Dus bijvoorbeeld als wij de aanlegsteiger van 
Donderskamp moeten renoveren, dan heeft de gemeenschap het bestuur nodig om 
die zaken in orde te maken zodat materialen aanwezig zijn om die steiger te 
renoveren en al die dingen die nodig zijn. Ja, dus voor die belangrijke voorzieningen 
in het dorp. Ook bij conflicten hoor. Kijk, het dorpsbestuur moet er op toezien dat 
dingen niet verkeerd gaan, vooral tijdens het propaganda maken van verschillende 
politieke partijen, dan moet het dorpsbestuur er op toezien dat alles goed gaat. Want 
wij zijn in het dorp, wij zijn één gemeenschap, dus ik vind dat de gemeenschap zich 
moet weten te gedragen tijdens dit soort van gebeurtenissen.  
Het dorp heeft het dorpsbestuur ook nodig bij bescherming, rechten bijvoorbeeld, 
mensenrechten. Om een voorbeeld te geven, als iets van iemand is, kan een ander 
dat niet gaan nemen zomaar ongevraagd. Dus wij moeten ook op die dingen letten. 
Ook de bescherming van de omgeving van ons, ons leefgebied, ons woongebied. Je 
hebt mensen, het gebeurt niet vaak, maar je hebt buitenstaanders die in ons 
woongebied komen en doen wat ze willen en dat mag niet, dus daarop moeten wij 
ook letten dat dit soort dingen niet gebeuren. In feite moet het dorpsbestuur ook 
toezicht houden op NGO's, projecten die door NGO's gefinancierd moeten worden, er 
op toezien dat alles naar behoren gaat. Maar de organisaties moeten die NGO's hier 
naar toe halen, projecten maken, dat is niet het dorpsbestuur direct. 
 
Wij als dorpsbestuur verwachten van de gemeenschap dat wanneer wij een beroep 
op hen doen voor een bepaald werk, dat zij bereid zijn om ons een handje te geven, 
ons bij te staan. Dus wij verwachten de bereidheid van de gemeenschap.  
Wat nu in dit bestuur gaat gebeuren, wat wij ook van plan zijn, is om te kijken naar 
de mensen die echt werken in het dorp, dus sociaal werk, zodat er wanneer er 
sollicitatieoproepen zijn je dat soort mensen de kans geeft. Want je gaat geen 
mensen laten solliciteren die niet van werken houden, dan krijg je een probleem. De 
mensen die echt hard werken, moeten eerder de kans krijgen om te solliciteren. En 
dat gaat ook via het dorpsbestuur gaan nu. Want het bestuur krijgt die 
sollicitatieoproep, en van het bestuur gaat het naar de gemeenschap toe. Tot nu toe 
gaat het zo dat iedereen wordt opgeroepen en er bekend wordt gemaakt dat er een 
sollicitatie oproep is, dus nu is het nog zo dat wie wil gewoon kan solliciteren.”  
 
door kapitein Roberto Joghie 
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aardewerk individueel geproduceerd. Wel worden de producten in groepsverband 

verkocht, bijvoorbeeld wanneer toeristen het dorp aandoepen of op braderieën in de 

hoofdstad tijdens Inheemse Dag, Srefidensi of andere feestdagen. Naast deze 

inkomstengenerende activiteiten heeft het bestuur van de organisatie een stem in 

dorpsaangelegenheden en vergadert het organisatiebestuur regelmatig met het 

dorpsbestuur en bestuursleden van de andere dorpsorganisaties. Tenslotte komen de 

vrouwen door hun lidmaatschap zo nu en dan in aanmerking voor bepaalde materiele 

zaken zoals (kinder)kleding of boeken die aan de organisatie gedoneerd worden, en 

volgen zij trainingen via de vrouwenorganisatie. De voormalig voorzitter legt uit: “In 

1996 pas kregen we de eerste training, dat was van Sanomora Esa. Dan na twee jaren 

kregen we weer een paar trainingen. In 2001 kregen we weer een paar trainingen o.l.v 

PAS, tot nu toe, en als laatste kregen we een training over toerisme. In 2007 kregen we 

ook nog een training van een dame van ATM en ze heeft gezegd weer terug te komen. 

Zo is de laatste jaren de organisatie een beetje goed geworden, en tot nu toe zijn de 

dames in de organisatie bezig, nu zijn zij ook weer met aardewerk begonnen.” Als andere 

activiteiten van de organisatie werden tenslotte ook nog het onderhoud van het 

clubterrein, het aanvragen en coördineren van projecten en helpen in het dorp genoemd.  

Lidmaatschap van de vrouwenvereniging vergroot dus niet alleen de toegang van de 

vrouwen tot sociale hulpmiddelen, maar ook tot financiële en productieve hulpmiddelen,  

kennis en vaardigheden en besluitvormingsprocessen. In de volgende paragrafen wordt 

hier verder op ingegaan. 

 

Foto 1 & 2. Leden van de vrouwenorganisatie tijdens een focus groep discussie 

 

Reeds voor de binnenlandse oorlog was een groep mannelijke bewoners van 

Donderskamp al verenigd in een landbouworganisatie. Door de binnenlandse oorlog, 

kwamen de activiteiten noodgedwongen stil te liggen, maar werden later weer opgepakt. 

De leden van de landbouworganisatie verbouwen diverse gewassen, waaronder 
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pomtayer, napi, bacove, banaan, ananas, markoesa en watermeloen. Net zoals bij de 

vrouwenorganisatie, wordt een groot deel van de activiteiten van de landbouwers niet in 

groepsverband maar door de leden individueel verricht. De leden kiezen zelfstandig een 

stuk grond. Het openkappen, branden en beplanten van de gronden wordt evenmin in 

organisatieverband verricht; daarentegen maken de leden voor deze grote 

werkzaamheden gebruik van de traditionele moshiro. Ook het onderhoud van de grond 

wordt zelfstandig (vaak gezamenlijk met de partner) verricht. Evenmin is de oogst en het 

transport van de producten van de landbouwgronden naar de aanmeersteiger een 

organisatie aangelegenheid. De levering aan - en de afspraken met de afnemer zijn 

daarentegen zaken die wel collectief georganiseerd zijn. Ook komen de landbouwers 

middels de organisatie in aanmerking voor training. 

Voor de leden van de landbouworganisatie lijkt het generen van inkomsten centraal te 

staan in de motivatie achter hun lidmaatschap. Een van de leden legt kort en bondig uit: 

“Ik ben aan landbouw gaan doen om meer geld te verdienen.” Een collega van hem legt 

uit: “Ik deed al wel aan landbouw, maar kleinschalig. Toen hebben die mensen gezegd 

dat landbouw belangrijk is, je kan er geld mee verdienen, dus ik dacht laat ik mijn 

moeite doen. Zo ben ik lid geworden en gaan uitbreiden.” Verschillende leden geven aan 

dat met name het gebrek aan alternatieve mogelijkheden om inkomsten te generen, 

doorslaggevend is geweest. Een van hen vertelt: “Vijf jaren geleden ben ik in 

Donderskamp gekomen als vreemdeling. Ik dacht: wat moet ik doen? Hoe ga ik mijn 

eten vinden enzo? Ik kwam in Donderskamp en ik zag niets: ik zag geen picolet mannen, 

het enigste wat ik zag was het werk op grond, landbouw. Zo heb ik mij aangesloten. Nu 

is het mijn werk geworden.” De motivaties van zijn collega landbouwers hebben een 

soortgelijke strekking: “Ik ben weer in de landbouw gegaan omdat er niets anders is. Als 

er werk zou zijn dan zou het weer anders zijn, dan zou ik niet naar die landbouw kijken, 

maar er is helemaal geen ander werk, dus doe ik aan landbouw om voor mijn gezin te 

zorgen,” en “hier is geen werk, dus landbouw is het enigste wat ik hier kan doen om wat 

geld te verdienen om mijn gezin te verzorgen.” Weer een ander lid die zich met dezelfde 

motivatie bij de landbouwgroep aansloot, legt uit dat hij sinds hij in vaste dienst is 

getreden, gestopt is met zijn landbouwactiviteiten.  

 

Net zoals in het geval van de leden van de vrouwenorganisatie, vergroot het 

lidmaatschap van de landbouwgroep de toegang van de mannen tot financiële en 

productieve hulpmiddelen en kennis en vaardigheden, maar ook de toegang tot sociale 

hulpmiddelen is belangrijk voor de leden. Binnen de landbouworganisatie kunnen de 

leden op bepaalde steun van elkaar rekenen: “Ik vind dat je door landbouw je gezin kan 

verzorgen, zolang er afzet is, kan ik zorgen voor mijn gezin en mezelf opbouwen. Maar je 

moet wel serieus zijn en je moet wanneer het goed loopt bij jou de anderen ook 
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ondersteunen. Want soms was het lastig en heeft die persoon geen afnemer enzo, en 

daarom is het goed de coöperatie, want die afzet is geregeld. De coöperatie is opgericht 

zodat alles goed kan lopen,” legt een van de oudere leden uit. Een soortgelijke strekking 

heeft de motivatie van een van zijn collega’s: “Ik ben lid geworden omdat ik denk dat je 

in een coöperatie tegen veel bestand bent.”  

 

Foto 3 & 4. Leden landbouwgroep tijdens focus groep discussie 

 

Sociale organisatie en de toegang tot sociale hulpmiddelen 

In deze paragraaf is toegelicht dat de meeste en voornaamste productieve activiteiten 

van de bewoners van Donderskamp zelfstandig worden verricht, samen met andere leden 

van het huishouden of binnen een relatief klein netwerk van verwanten. De 

samenwerking tussen deze personen wordt gekenmerkt door generalized reciprocity 

waardoor de toegang van een individu tot sociale hulpmiddelen binnen deze sociale 

netwerken groot en relatief zeker is. Zij kunnen dan ook beschouwd worden als de 

primaire sociale hulpmiddelen van de bewoners. Slechts een klein aantal activiteiten 

wordt in samenwerking met personen buiten dit netwerk ondernomen en deze relaties 

worden doorgaans gekenmerkt door balanced reciprocity. De sociale hulpmiddelen die dit 

grotere netwerk verschaft zijn dus meer voorwaardelijk en bieden iets minder zekerheid. 

Desalniettemin kan men doorgaans aan de ongeschreven regels van deze vormen van 

balanced reciprociteit voldoen en wanneer het nodig is dus ook op de hulp van andere 

bewoners, of wel deze secundaire sociale hulpmiddelen, rekenen.  

 

Hoewel de dorpsorganisaties in beperkte mate de toegang van de leden tot sociale 

hulpmiddelen vergroten, zijn de organisaties op de eerste plaats een middel gebleken om 

de toegang tot andere hulpmiddelen (productief, financieel, kennis en vaardigheden) te 

vergroten. Tot op zekere hoogte zijn de organisaties daar effectief in. Dit succes wordt 

deels bepaalt door het vermogen van de leden, de voorzitter in het bijzonder, om de 

organisatie in stand te houden en als groep naar buiten toe te profileren. Binnen de 
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organisaties werken de leden relatief autonoom, dus zonder al te veel gebruik te maken 

van de potentiële sociale hulpmiddelen die deze netwerken hen verschaffen. Wel bleken 

de contacten met andere organisatieleden of collega’s soms te resulteren in nieuwe 

sociale hulpmiddelen die niet per definitie in organisatiegebonden activiteiten wordt 

ingezet.  

 

3.3 Productieve hulpmiddelen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de toegang van de bewoners van Donderskamp tot 

productieve hulpmiddelen. Er zal niet alleen gekeken worden naar de soorten productieve 

hulpmiddelen die de bewoners tot hun beschikking hebben, maar ook hoe deze 

hulpmiddelen gebruikt en gedeeld worden binnen sociale relaties en netwerken. Dit 

laatste geeft tevens informatie over de rol van sociale hulpmiddelen in de toegang tot 

productieve hulpmiddelen en vice versa.  

Om een beeld te krijgen van de productieve hulpmiddelen waarover bewoners 

beschikken, is de respondenten (per koppel) gevraagd om al hun bezittingen te listen. 

Tot de meest genoemde bezittingen behoren een huis, bed(den), matras(sen), 

hangmat(ten), keukengerei, kleding, een houwer, een tjap, een bijl, een kapmes, een 

kruiwagen, een tv, een dvd-player, een korjaal, een kettingzaag, een vriezer en een 

wasmachine. Ook regelmatig, doch minder vaak als de eerste groep bezittingen, werden 

genoemd: een gaspit, een jachtgeweer, een hark, een tafel & stoelen, een radio en een 

buitenboordmotor. Een kleinere groep respondenten noemde visnetten, sieraden, een 

klerenkast, een schop, een naaimachine, timmermangereedschappen, een kinderwagen 

en een audio installatie. De resterende goederen werden slechts één maal genoemd, 

namelijk: een bankstel, een fiets, een gasfornuis, een generator, een parabol, een 

schaafmachine en speciale gereedschappen om boten mee te vervaardigen.  

 

Deze lijsten geven een indruk van goederen die in Donderskamp aanwezig zijn, maar zijn 

niet geschikt om kwantitatieve conclusies uit te trekken, daarvoor zou o.a. een huis-aan-

huis enquête of grotere steekproef nodig zijn. In het geval van deze respondenten 

behoorden een vriezer, wasmachine en kettingzaag tot de meest genoemde items; mijn 

observaties daarentegen indiceren dat er geen meerderheid van bewoners over deze 

items beschikt. Doordat de respondenten in dit onderzoek bovendien gevraagd is om zelf 

al hun bezittingen op te sommen, zijn bepaalde items onderbelicht geraakt: men bleek 

na doorvragen doorgaans enkele goederen te zijn vergeten te noemen. Dit was met 

name het geval bij een aantal van de voornaamste gebruiksvoorwerpen zoals de 

cassaverasp, matapi, zeef, waaier, draagmanden etc. Mogelijk zijn deze goederen 

dermate vanzelfsprekend dat men hen vergeet of wellicht zelfs niet nodig acht om te 
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noemen. Bovendien bleken de respondenten meer geneigd om bezittingen te noemen die 

aangeschaft zijn dan zelf geproduceerde goederen.  

 

Er zijn relatief veel overeenkomsten en weinig variatie in de productieve hulpmiddelen 

waarover de bewoners beschikken. Dit is niet geheel vreemd gezien het gegeven dat ook 

de subsistence activiteiten, evenals een deel van de inkomsten generende activiteiten, 

van de bewoners overeenkomen. De meest voorkomende productieve hulpmiddelen 

lenen zich met name voor huishoudelijke activiteiten waaronder verwerking en bereiding 

van voedsel en enkele andere subsistence activiteiten, m.n. de activiteiten op de 

kostgrondjes (o.a. keukengerei, houwer, tjap, bijl, kapmes, kruiwagen, korjaal, rasp, 

matapi etc). Zij kunnen beschouwd worden als minimale hulpmiddelen voor deze 

activiteiten waardoor de arbeidsintensiviteit relatief hoog is. Een kleinere groep 

respondenten beschikt over additionele hulpmiddelen (zoals een gaspit/ -fornuis, 

buitenboordmotor, vriezer, wasmachine, kettingzaag etc) die eveneens voor deze en 

andere werkzaamheden kunnen worden ingezet, waardoor de intensiviteit van de arbeid 

enigszins afneemt. De verschillen in toegang tot dergelijke hulpmiddelen zijn dan ook 

van invloed op de dagelijkse belasting van de verschillende bewoners, de tijd waarover 

zij beschikken, hun mogelijkheden om additionele activiteiten te ontplooien etc. 

De aanwezigheid van productieve hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden voor 

alternatieve vormen van inkomstengeneratie is beperkt. Tot deze uitzonderingen behoren 

o.a. de schaafmachine, gereedschappen om boten mee te vervaardigen en de enkele 

generatoren die genoemd werden. De toegang tot dergelijke productieve hulpmiddelen in 

het bijzonder, wordt o.a. bepaald door de toegang tot financiële hulpmiddelen (zie 

hiervoor paragraaf 2.4).  

De toegang van de bewoners tot productieve hulpmiddelen valt bovendien niet 

uitsluitend te bepalen op basis van de bezittingen van personen. Uit de bespreking van 

de uitkomsten als ook uit mijn observaties, kwam bijvoorbeeld naar voren dat 

jachtgeweren regelmatig gedeeld worden tussen verschillende personen (vader en zoon/ 

schoonvader en schoonzoon), terwijl slechts één van deze personen als de eigenaar 

wordt beschouwd en ook alleen deze persoon het item op hun lijst van bezittingen 

plaatste. Figuur 5 geeft een indruk van de wijze waarop een aantal goederen gebruikt en 

gedeeld worden binnen sociale netwerken. Aan de respondenten werd gevraagd per 

bezitting aan te geven welke personen er gebruik van maken. Opnieuw geldt hier dat 

deze figuur gebaseerd is op de antwoorden van een selectie bewoners en dus niet 

gegeneraliseerd kan worden naar het gehele dorp. 
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Figuur 5.  Goederen en hun gebruik binnen sociale netwerken 
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X X (broer) X (zusters 
man 2x); 
(zoon); 
(vader); 
(zusters 
zoon) 

  X (soms 
door vriend) 

Fiets  X   X  
Gasfornuis  X     
Generator  X     
Gaspit 
(&gasbom) 

 X X (zoon & 
gezin  = 
buren)  

   

Gereedschap 
om boten te 
maken 

 X (broer) X (vader) X   

Hark  X X (moeders 
zusters 
dochter = 
buurvrouw); 
(moeder; 
moeders 
zuster; 
moeders 
zusters zonen 
en vrouw = 
buren); 
(moeders 
zusters 
dochter = 
buurvrouw) 

   

Houwer  X X (moeder; 
moeders 
zuster 2x; 
moeders 
zusters zonen 
en vrouw = 
buren) 

   

Huis 
 
 
 
 

 X X (zoon & 
gezin = 
buren) 
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 Alleen 
door 
eigenaar 

Alleen 
door 
perso-
nen met 
wie men 
onder 
één dak 
woont 

Ook door 
verwanten 

Ook door 
niet-
verwante 
buren 

Ook door 
‘colle-
ga’s’ 

Ook door 
personen 
die niet tot 
voorgaan-
de groepen 
gerekend 
kunnen 
worden 

Jachtgeweer X X (broer) X (vader = 
buurman); 
(schoonzoon)
; (zoon) 

   

Kapmes  X     
Kettingzaag X X (broer) X (zusters 

man; zusters 
zoon) 

   

Keukengerij  X     
Kinderwagen  X     
Kippen & 
honden 

 X     

Kleding  X     
Korjaal/ boot  X X (vader, 

2x); (zusters 
man, 2x); 
(zoon); 
(broer) 

  X (vrienden) 

Kruiwagen  X X (moeders 
zusters 
dochter = 
buurvrouw); 
(moeder; 
moeders 
zuster 2x; 
moeders 
zusters zonen 
en vrouw = 
buren); 
(moeders 
zusters man 
2x = buren); 
(broer)  

  X (tijdens 
lanti wroko) 

Matapi/ rasp/ 
zeef/ waaier 

 X X (dochters & 
zusters 
dochters = 
buren) 

   

Naaimachine  X X (broers 
vrouw) 

   

Parabol       X (diverse 
dorpelingen) 
 

Schaaf-
machine 
 

X      

Tafel & 
stoelen 

 X     

Timmerman-
gereedschapp
en 
 
 
 
 
 

X X X (moeders 
zusters zonen 
= buren) 
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 Alleen 
door 
eigenaar 

Alleen 
door 
perso-
nen met 
wie men 
onder 
één dak 
woont 

Ook door 
verwanten 

Ook door 
niet-
verwante 
buren 

Ook door 
‘colle-
ga’s’ 

Ook door 
personen 
die niet tot 
voorgaan-
de groepen 
gerekend 
kunnen 
worden 

Tjap  X X (moeder; 
moeders 
zuster 2x; 
moeders 
zusters zonen 
en vrouw = 
buren)  

   

Tv – dvd  X X (moeders 
zusters zonen 
en vrouw = 
buren); 
(zuster,  man 
& kinderen; 
moeder & 
vader) 

X (verre 
verwanten)
; (buren) 

 X 
(passerende 
dorpelingen) 

Schop  X X (moeders 
zusters 
dochter = 
buurvrouw) 

   

Visnet  X (broer) X (zusters 
zoon) 

   

Vriezer  X X (moeder, 
moeders 
zusters 
dochters = 
buren); 
(moeder; 
moeders 
zuster; 
moeders 
zusters zonen 
en vrouw = 
buren); 
(moeders; 
vader = 
buren);  

X (verre 
nicht = 
collega); 
(verre 
verwanten) 
 

  

Wasmachine  X     
 

De figuur illustreert dat uitwisseling van goederen merendeels binnen het huishouden en  

groepjes van verwanten plaatsvindt. Het delen van goederen tussen verwanten vindt het 

meest frequent plaatst wanneer zij in de nabijheid van elkaar wonen, hoewel er ook 

goederen gedeeld worden tussen verwanten die op grotere afstand van elkaar wonen. 

Het delen van goederen tussen niet-verwante buren of collega’s blijkt daarentegen niet 

vanzelfsprekend. Slechts enkele goederen worden met niet-verwante buren gedeeld, en 

op uitzondering van de fiets wordt geen enkele van de genoemde goederen worden met 

‘collega’s’ gedeeld. Tenslotte worden zes van de genoemde items met anderen (vrienden 

en andere dorpelingen) gedeeld. Hoewel in de vorige paragraaf naar voren kwam dat er 

vaak wel enkele buren en/ of collega’s gerekend worden tot de groep van personen waar 
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men frequent contact mee heeft, en deze relaties soms zelfs kenmerken hebben van 

verwantschapsrelaties, worden goederen in deze relaties dus niet op dezelfde wijze 

gedeeld zoals het geval is tussen verwanten. Evenmin impliceert het feit dat bewoners 

bepaalde activiteiten in organisatieverband verrichten dat zij de goederen die daarbij 

gebruikt worden per definitie met elkaar delen. Hierop zal straks verder worden 

ingegaan. 

 

Goederen kennen bij de regel een duidelijke eigenaar en zijn ondanks dat zij soms 

gezamenlijk gebruikt worden geen collectief bezit. De volgende dialoog tijdens de 

bespreking van de lijst van een respondent illustreert dat.  

 

De volgende dialoog laat zien dat zelfs het begrip ‘delen’ complex is. 

 

Ook uit de andere interviews bleek dat goederen soms niet actief door andere personen 

gebruikt worden, maar wel door de eigenaar ingezet worden om iets voor een ander 

(m.n. verwanten) te doen. Zo antwoordde een van de respondenten dat haar 

wasmachine ook door haar moeder -die in een ander gedeelte van het dorp woont- 

gebruikt wordt. Vervolgens legde ze uit dat zij namelijk de kleren van haar moeder wast.  

Zoals het volgende citaat laat zien, blijkt er in bepaalde gevallen toch onduidelijkheid te 

bestaan over het ‘eigenaarschap’.  

 

 

 

 

 

 

Interviewer: “zijn er andere personen die gebruik maken van het jachtgeweer?” 
Respondent: “het is van mij.” 
Partner van respondent: “maar je vader toch?” 
Respondent: “dat wel. Mijn vader komt het wel lenen.” 
 

Interviewer: “zijn er andere mensen die gebruik maken van jouw kettingzaag?” 
Respondent: “nee, alleen ik.” 
Partner van respondent: “maar soms toch..” 
Respondent: “wie zie je dan?” 
Partner van respondent: “je leent het niet, maar je brengt het toch om een werk voor 
iemand te doen?” 
Respondent: “dat wel. Ja, soms moet ik hout gaan zagen met mij Stihl toch, voor 
mijn zwager, voor brandhout bijvoorbeeld.” 
Partner respondent: “en voor je ouders ook.” 
Respondent: “ja, voor mijn ouders ook.” 
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De serutja wordt door de respondent nog altijd als eigendom van zijn overleden opa 

beschouwd. Zijn vader ‘beheert’ het nu, en als zijn vader overlijdt zal hij het zelf 

‘beheren’. Dit is echter het enige geval van dergelijke aard dat tijdens het veldwerk naar 

voren is gekomen. 

 

Hoewel uit figuur 5 afgelezen kan worden dat een groot deel van de goederen waarover 

de respondenten beschikken, gedeeld wordt binnen kleine netwerken van verwante 

personen, bestaat er een grote voorkeur om zelf (als nucleaire familie) over goederen te 

beschikken en heeft men doorgaans een vermijdende houding om te lenen, zelfs van 

verwanten. De volgende conversatie illustreert dit:  

 

Dat er een voorkeur lijkt te bestaan om zelfstandig over goederen te beschikken (en dus 

niet van anderen te lenen), blijkt ook uit de uitkomsten van de activiteit waarbij de 

respondenten gevraagd werd om hun lijsten aan te vullen met goederen die zij niet 

hebben maar wel zouden willen hebben omdat zij het nodig of zeer belangrijk achten. 

Het meest genoemd werden een boot & buitenboordmotor (“om mijn producten naar 

Paramaribo te vervoeren”) en een kettingzaag (“om mijn kostgrond groter te maken”). 

Een radio, een gasfornuis, een stenen huis met zinkplaat, een wasmachine, een vriezer, 

een generator en een cassaverasp werden ook door meer dan één respondent genoemd. 

Andere goederen die genoemd werden zijn een zonnepaneel, een tv/dvd, een 

wasmachine, een klerenkast, een eigen jachtgeweer, bedden & matrassen, een 

kruiwagen, medicijn voor plantjes, een computer en een wagen.  

 

Interviewer: “en om cassave te bakken, raspen enzo, heb je alles zelf?” 
Respondent: “ik moet kopen als ik niet heb, bijvoorbeeld die matapi, en die waaier 
ook, alles koop ik. Want ik hou niet van lenen!” 
Interviewer: “ook niet bij je moeder of zusters zelf?” 
Respondent: “nee, soms wel, maar niet altijd.” 
Interviewer: “en de gereedschappen voor de kostgrond?” 
Respondent: “we hebben alles zelf. We proberen alles zelf te hebben.” 
 

Interviewer: “en als je nu kijkt naar al die activiteiten van je, zijn er dan spullen die 
je niet zelf hebt maar dan van anderen leent? Heb je bijvoorbeeld alle 
gereedschappen om die vijzels te maken?”  
Partner respondent: “nee, je moet het lenen bij je vader toch.” 
Respondent: “dus hoe heet het... dit kromme ding, en ook die andere lange. Wij 
noemen het serutja, ik weet niet hoe ze het noemen in het Nederlands. En die serutja 
is ook niet van mijn vader. Dus mijn opa, hij is al overleden, van hem is het. Dus 
toen hij overleden was is het bij mijn vader gegaan, en als mijn vader dood is gaat 
het bij mij. Zo is het eigenlijk, want deze gereedschappen blijven jarenlang.” 



Bestaansverwervingsprocessen in Donderskamp 
 
 

 48 

Tevens werd de respondenten gevraagd om hun lijsten met goederen te rangschikken in 

volgorde van belangrijkheid. Voor het merendeel van de respondenten was dit een zeer 

moeilijke vraag en vanuit hun beredenering en uitleg bleek men de keuze ook op basis 

van uiteenlopende criteria te maken. Tot de goederen die door de mannelijke 

respondenten bovenaan de lijst werden geplaatst, behoren een huis (door twee 

personen) (“want je moet kijken wat je elke dag gebruikt toch, je huis heb je elke dag 

nodig”), een kettingzaag (door twee personen op de eerste plaats gezet, door een ander 

op nummer 2: “want het is belangrijk om ontwikkeling te brengen, om te zorgen dat het 

dorp vooruit komt”), een jachtgeweer, en een buitenboordmotor (door één respondent 

op nummer 1, door een ander op nummer 2: “als ik mijn producten naar de stad moet 

brengen om te verkopen, dan heb ik mijn buitenboordmotor nodig”). Ook hoog op de 

lijsten van de mannen stonden een boot, een vriezer (“dan kan ik mijn vis en andere 

dingen langer goed houden”) en een bed en hangmatten. Een respondent was van 

mening dat een wagen hoog op zijn lijst zou moeten staan, ondanks dat hij daar (nog) 

niet over beschikte.  

Door de vrouwen werden de volgende items boven aan hun lijst geplaatst: een huis (door 

drie respondenten), kleding (door twee respondenten) en een gasfornuis (“omdat ik voor 

mijn werk ’s morgens vroeg moet opstaan, en als ik dan ook nog eens vuur moet gaan 

maken...”). Keukengerei, een generator (“want voor die wasmachine van me heb ik 

stroom nodig”) en een vriezer (“die hebben we nodig voor de winkel”) stonden ook hoog 

op de lijsten van de vrouwen. In enkele gevallen maakten de vrouwen geen eigen 

rangschikking omdat, zoals zij zeiden, geheel instemden met de lijst van hun partner.  

 

Zoals gezegd maakten de respondenten hun keuzes op basis van uiteenlopende criteria. 

Een aantal respondenten bedacht welke bezittingen onmisbaar voor hen zouden zijn als 

ze geen andere bezittingen zouden hebben, terwijl andere bijvoorbeeld nagingen welke 

van de bezittingen zij als het mooist of meest waardevol beschouwen.  

Bepaalde goederen spelen bovendien op meer indirecte wijze een belangrijke functie in 

de reproductie van het dorp. Er is sprake van een toename van zogenaamde ‘stenen 

huizen’ in het dorp en ook vanuit het voormalige dorpsbestuur werd de bouw van stenen 

huizen gestimuleerd om zodoende jongeren in het dorp te houden en oud-dorpsbewoners 

die in de stad woonachtig zijn aan te trekken, in andere woorden om leegloop van het 

dorp te voorkomen en groei te stimuleren. Een van de oudere bewoners die reeds lange 

tijd bezig is met de bouw van een stenen huis en ondanks dat het huis al bewoonbaar is 

nog altijd in haar oude huis woont, legt uit dat zij en haar partner het huis voor de 

kinderen in de stad gebouwd heeft. Ook andere typisch stadse goederen en 

voorzieningen werden door de bewoners als wensen voor het dorp genoemd: 

“Donderskamp ideaal voor mij? Op de eerste plaats die straten moeten goed eruit zien. 
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Kijk, ik zie wel een paar fietsen hier, maar je kan niet zo best fietsen. In die Tucajana tijd 

waren ook een paar auto's hier, ze waren een beetje gaan rijden hier. Dat zou ik mooi 

vinden, ook bromfietsen. En desnoods mooie tonnen zoals wanneer je klaar bent met iets 

te eten, dan gooi je het in die vuilniston, langs de straten zo. Ook een goede 

straatverlichting, dat zou beter zijn”’ Ook grote gebouwen, fabrieken, winkels en een 

mooie steiger werden in deze context genoemd. Dat de fysieke staat van het dorp 

belangrijk is voor de bewoners, blijkt ook uit de waardering en inzet van de dorpelingen 

voor het onderhoud van het dorp (het schoonhouden van de paden, waterkant, 

onderhoud van het voetbalveld etc).  

Uiteraard is de behoefte aan dergelijke goederen en voorziening niet uitsluitend gericht 

op het aantrekken van bewoners/ tegengaan van leegloop. Ook de bewoners zelf zien en 

wensen de voordelen van in het bijzonder bepaalde basisvoorzieningen. De grote 

werkdruk van de bewoners en intensiteit van vele (subsistence) activiteiten kan niet los 

gezien worden van het gebrek aan of de geringe toegang tot nuts- en basisvoorzieningen 

zoals een waterleidingssysteem, elektriciteit en andere infrastructuur.  

 

Dit geldt evenzeer voor het gebrek aan transportmogelijkheden. Een buitenboordmotor 

werd herhaaldelijk genoemd als item waaraan men hoge prioriteit geeft. Het is niet alleen 

een productief hulpmiddel dat dienstbaar is voor diverse productieve activiteiten van de 

bewoners, maar tevens van groot belang voor de toegang tot andere (productieve) 

hulpmiddelen. Slechts bepaalde bewoners beschikken over een boot met 

buitenboordmotor. De items worden wel gedeeld doch slechts binnen kleine netwerken. 

Zij worden overwegend gebruikt voor transport in de omgeving van het dorp, m.n. 

gerelateerd aan economische activiteiten (vis, jacht, bezoek kostgrond, verzamelen 

bosproducten), en in mindere mate voor een bezoek aan het kustgebied; ook worden 

deze productieve hulpmiddelen maar beperkt ingezet voor het transport van andere 

dorpsbewoners naar het kustgebied als middel van inkomstengeneratie. Vanwege de 

relatief grote hoeveelheid brandstof die een retourreis naar het kustgebied vereist en de 

kosten die daarmee gepaard gaan, wordt deze vorm van inkomstengeneratie door de 

eigenaren van kleine boten met mororen ook niet rendabel geacht: de kosten die de 

kleine groepen passagiers hiervoor moeten betalen liggen vaak boven het bedrag dat zij 

kunnen/ willen uitgeven aan een dergelijke reis. Desalniettemin is transport naar het 

kustgebied van cruciaal belang voor o.a. de aanschaf van diverse productieve 

hulpmiddelen en andere goederen waaronder bepaalde levensmiddelen. Het enige 

staatstransportmiddel voor de bewoners is de Nickerie boot van de Scheepvaart 

Maatschappij Suriname (SMS), ook wel de Binnendoorboot genoemd. De prijzen van de 

Binnendoorboot liggen aanzienlijk lager dan van het zogenaamde particuliere vervoer dat 

zo nu en dan door dorpsbewoners met kleine boten en buitenboordmotoren verzorgd 
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wordt. Hoewel de Binnendoorboot het dorp in principe één maal per maand aandoet, is 

het geen betrouwbaar transportmiddel: soms vaart de boot vanwege technische 

mankementen maanden niet. De Nickerie boot is desalniettemin belangrijk voor het 

vervoeren van veel of grote vracht; de particuliere bootjes van dorpelingen kunnen 

slechts een fractie vervoeren van wat er in de Nickerie boot getransporteerd kan worden. 

Tevens wordt zo nu en dan gebruik gemaakt van de boot van het naburige Brommetville. 

Het is voor de bewoners echter niet altijd mogelijk met deze boot mee te liften en de 

boot vaart maar tot Brommetville, voor de resterende afstand is men toch nog 

aangewezen op particuliere boten.   

 

 

In deze situatie van enerzijds beperkte toegang tot transport en tegelijkertijd de 

belangrijke rol die de stad in het leven van en groot deel van de bewoners speelt (o.a. 

als belangrijke bron van goederen en diensten) zijn sociale hulpmiddelen cruciaal. Niet 

alleen om eventueel een mogelijkheid te vinden om zelf naar de stad mee te liften, maar 

Transport tussen Donderskamp en het kustgebied, veldnotities 
 
De Nickerie boot is gekomen. Er zijn niet erg veel passagiers aan boord, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de drukke vakantieperioden. De vracht die het dorp 
binnenkomt bestaat voor het grootste deel uit materialen voor het huis dat een van 
de bewoners aan het bouwen is, vooral veel zinkplaat. Bij de aanmeersteiger heeft 
zich een vrij grote groep dorpelingen bij verzameld. De meeste mannen helpen de 
materialen voor het huis sjouwen. Vervolgens drinken zij bier op de boot, op kosten 
van de eigenaar van de materialen. Ook enkele kinderen komen flesjes soft kopen. 
Verschillende dorpelingen brengen vracht naar de boot die zij voor mensen in de stad 
posten. Een van de bewoners brengt een hoeveelheid zakken markoesa’s en nog 
enkele zakken met andere landbouwproducten. Een andere dorpeling komt een 
pakket met cassave posten, een bestelling van iemand uit Kalebaskreek. 
Verschillende bewoners komen kleinere pakketen posten. Een vrouw post medicijn 
(planten) en cassavebrood voor een ex-dorpsbewoonster die reeds jaren in 
Paramaribo woont, die het medicijn op haar beurt voor haar werk als genezer 
gebruikt en het cassavebrood aan haar klanten in de stad verkoopt. Een andere 
vrouw post enkele emmers kasiri voor haar jarige zoon die vanwege zijn baan in 
Saramacca verblijft. Daarnaast worden er nog enkele pakketjes en brieven gepost 
voor verwanten in de stad en een boodschappenlijstje met geld. De bewoners klagen 
dat de prijzen voor het posten weer zijn gestegen en de geruchten gaan dat de SMS 
medewerker zijn eigen tarieven hanteert. Voor het posten van een kleine tas met 
cassavebrood betaalt een bewoner 15 srd. Slechts een kleine groep dorpsbewoners 
vertrekt met deze gelegenheid zelf richting stad.  
 
Vanuit Boskamp vertrekt een particulier bootje richting Donderskamp. Aan boord is 
het koppel dat de boot bezit en een collega van de eigenaar met zijn vrouw en kind. 
De brandstof voor deze reis is afkomstig van de werkgever van twee van de 
passagiers. Een van de passagiers heeft meerdere treeën met grote blikken bier en 
enkele sloffen sigaretten bij zich. Hij verkoopt dit in het dorp. Er is tevens een 
gevulde gasbom aan boord, een dienst die de eigenares aan haar moeders zuster 
verleent. Daarnaast hebben de inzittenden allen een kleine tas met 
voedingsproducten die in de stad aangeschaft zijn bij zich.  
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ook om via persoonlijke netwerken de noodzakelijke goederen te verkrijgen (als ook om 

zaken geregeld te krijgen, informatie te verwerven etc.) zonder daarvoor zelfs steeds 

naar de stad te hoeven afreizen.  

 

Zowel  door de landbouwgroep als de vrouwenorganisatie werd het gebrek aan 

betaalbare en geschikte transportmogelijkheden als voornaamste obstakel van hun 

productieve activiteiten genoemd. Voor de vrouwen is boottransport met name van 

belang voor het verzamelen van materialen (klei, kwipie etc), het bereiken van 

afzetmarkten in de stad en de deelname aan activiteiten (trainingen, netwerken etc) 

buiten het dorp. De organisatie beschikt niet over een eigen boot, maar zoekt per situatie 

naar een vervoersmiddel; veelal is de hulp en bijdrage van hun mannen hierbij van groot 

belang. Opmerkelijk is dat ook in de uitleg van de vrouwen de vermijdende houding 

t.a.v. lenen naar voren komt, door een van de vrouwen wordt dit als volgt verwoord: “Nu 

lenen we het wel af en toe, maar we willen mensen niet lastig vallen om hun machine te 

gebruiken enzo.” Een eigen boot en machine voor de organisatie, gepaard met training 

op het gebied van beheer, wordt door de vrouwen dan ook als enige echte oplossing voor 

het transportprobleem gezien.  

De transportproblemen waarmee de landbouworganisatie te maken heeft, betreft niet 

alleen het vervoer van de landbouwproducten naar de afnemer in het kustgebied, maar 

tevens het transport van de producten van de landbouwgronden naar de waterkant van 

het dorp. De infrastructuur van het dorp en de aanwezige productieve hulpmiddelen 

(draagmanden en kruiwagens) voldoen niet voor het transport van dergelijke grote 

hoeveelheden producten.  

 

Lokale organisaties en de toegang tot productieve hulpmiddelen 

Om een beter beeld te krijgen van de wijze waarop goederen binnen organisatieverband 

worden gedeeld en gebruikt, werd tijdens de focusgroep bijeenkomsten aan de leden van 

de vrouwenorganisatie en de leden van de landbouworganisatie gevraagd welke 

materiele zaken zij bij hun activiteiten gebruiken. Vervolgens werd gevraagd of men 

individueel of collectief over deze zaken beschikt, en of de items tussen de leden gedeeld 

worden. Dit resulteerde in de volgende lijsten:  

 

 

 

 

 

 

 



Bestaansverwervingsprocessen in Donderskamp 
 
 

 52 

Figuur 6.  Productieve hulpmiddelen landbouworganisatie 

Productieve hulpmiddelen I (individueel)/ C 
(collectief) 

Houwer I 
Vijl I 
Tjap I 
Laars I 
Kettingzaag I 
Bijl I 
Plantmateriaal I 
Handschoen I 
Hooivork I 
Schop I 
Kruiwagen I 
Boot/ korjaal I 
Brandstof voor boot en kettingzaag I 
 

Figuur 7.  Productieve hulpmiddelen vrouwenorganisatie 

Productieve hulpmiddelen I (individueel)/ C (collectief)  
Korjaal (voor het zoeken van kwipie en 
klei) 

C 

Kwipie C 
Klei C 
Stamper C 
Zeef C 
Brandhout C 
Gladde steen I 
Brandstof (voor zoeken kwipie en klei en 
soms voor transport naar de stad) 

C 

Oven C 
Lapjes I 
Garen I 
Kralen I 
Haakjes I 
Plank I 
Naalden I 
Schaar I 
Katoen I 
Wol I 
Zaden I 
Houwer (voor onderhoud terrein/ club) C 
Harken (voor onderhoud terrein/ club) C 
Sjoffel (voor onderhoud terrein/ club) C 
Vijl (voor onderhoud terrein/ club) C 
Tjap (voor onderhoud terrein/ club) C 
Zeep (voor onderhoud terrein/ club)  C 
Clubgebouw (incl. winkeltje) C 
 

De leden van de landbouworganisatie beschikken individueel over de verschillende 

minimale productieve hulpmiddelen die hun werk vereist en deze goederen worden 

slechts incidenteel (uit)geleend. De leden van de vrouwenorganisatie delen daarentegen 

wel een aantal materiele zaken die hun werk vereist. Al eerder kwam naar voren dat 
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aardewerk (als uitzondering!) in groepsverband door de leden geproduceerd wordt. Uit 

deze lijst blijkt dat ook het merendeel van de productieve hulpmiddelen die daarbij 

gebruikt worden door de vrouwen gedeeld wordt, op uitzondering van de gladde steen 

die gebruikt wordt voor het polijsten van het aardewerk. Bij de regel wordt deze steen 

van generatie op generatie doorgegeven en is het een heel persoonlijk bezit. Het 

doorgeven van de steen is nauw verbonden met het doorgeven van de kennis en 

vaardigheden die bij de aardewerk traditie horen. Brandstof die bijvoorbeeld gebruikt 

wordt om kwipie te gaan zoeken, wordt door de vrouwen gezamenlijk aangeschaft. Elke 

keer dat er gasoline gekocht moet worden, geven de leden een bijdrage.  

De productieve hulpmiddelen die gebruikt worden voor de productie van de andere 

handicrafts zijn individuele bezittingen, net zoals dat de productie van deze goederen ook 

een individuele aangelegenheid is. De leden schatten dat zij individueel jaarlijks 50 tot 

100 srd uitgeven voor de aanschaf van materialen. Ook plantaardige materialen zoals 

kokriki zaden worden individueel (met de nucleaire familie) verzameld. De 

gereedschappen en andere benodigdheden voor het onderhoud van het clubterrein zijn 

daarentegen collectief bezit. Wanneer er zaken zoals zeep aangeschaft moeten worden, 

geschiedt dit met kasgeld.   

 

Hoewel er dus relatief weinig goederen gedeeld worden in organisatieverband, vergroot 

de organisatie de toegang van de vrouwen tot productieve hulpmiddelen. De organisatie 

beschikt o.a. over een clubhuis met winkeltje, en zoals gezegd gereedschappen voor de 

productie van aardewerk waaronder een oven. De organisatie krijgt bovendien op 

onregelmatige basis donaties zoals kleding en materialen. Dergelijke items worden dan 

vervolgens onder de leden verdeeld waarmee zij individuele bezittingen worden. Via de 

vrouwenorganisatie worden echter niet alleen goederen voor de leden verworven, maar 

de organisatie is bovendien een middel om collectieve voorzieningen voor het dorp aan te 

wenden. Vanwege haar rechtspersoonlijkheid kan de organisatie projecten aanvragen en 

de organisatie wordt in de meeste gevallen betrokken wanneer externe partijen zoals 

NGOs en overheidsinstanties het dorp benaderen. Hoewel de vrouwenorganisatie dus de 

potentie heeft voorzieningen voor de gemeenschap te verwerven, vereisen dergelijke 

processen soms werkwijzen en bepaalde kennis van de vrouwen waarover zij niet altijd 

beschikken of raken de vrouwen verstrikt in de bureaucratie van donoren. Daarenboven 

wordt de motivatie van de vrouwen niet zelden op de proef gesteld door derden die hun 

afspraken niet nakomen. Zo diende de organisatie onder andere een waterleidingsproject 

in bij het Community Development Fund Suriname (CDFS) welke ondanks goedkeuring 

nooit gerealiseerd is.  
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Ook vanuit het dorpsbestuur wordt van de vrouwenorganisatie verwacht een bijdrage te 

leveren in de verwerving van bepaalde voorzieningen en diensten voor het dorp middels 

de aanvraag van projecten. Het dorpsbestuur zelf richt zich hoofdzakelijk op de overheid. 

“Voor die middelen benaderen wij de overheid, de verantwoordelijke instanties, zoals 

voor het renoveren van die aanlegsteiger heb je het ministerie van R.O. Dan moeten we 

aan hen een brief richten en hun verzoeken. Om het dorpswerk naar behoren te doen 

heb je ook hun hulp nodig,” legt het dorpshoofd uit. Het dorpsbestuur heeft momenteel 

geen stabiele inkomstenbronnen voor de dorpskas. Toch wordt er van hen verwacht het 

dorp van de benodigde faciliteiten te voorzien. Het is voor het dorpsbestuur en de 

dorpsorganisaties dus een zaak constant manieren te vinden waarop deze zaken 

verworven kunnen worden. Onderstaande matrix geeft een indruk van de bronnen van 

een aantal voorzieningen in het dorp. Hieruit blijkt dat ook politieke partijen een 

belangrijke bron van faciliteiten en goederen zijn.  

 

Figuur 8. Herkomst van enkele voorzieningen in Donderskamp 

Hulpmiddel Bron 
Lichtmotor  DNP. Aangevraagd door lokale partijleden 

tijdens de verkiezingen van 2000 
Elektriciteitsbedrading DNP (100 m); NDP; inbreng gemeenschap 

(aanleg)  
Brandstof Dienst Energievoorziening Binnenland 

(overheid) 
School RKBO; particulieren (o.a. 

elektriciteitsbedrading etc.) 
Polikliniek Medische Zending PHCS 
Vrouwenclub Nederlandse Ambassade. Aangevraagd 

door bestuur vrouwenorganisatie. 
Recreatiezaal Ministerie van RO. Aangevraagd door 

lokale bestuursopzichters 
Grasmachine vliegveld Ministerie van TCT tijdens de verkiezingen 

van 2005 
 

Sociale organisatie en toegang tot productieve hulpmiddelen 

Herhaaldelijk is gebleken dat zelfstandigheid een zeer gewaardeerde eigenschap en 

belangrijk wordt geacht door de bewoners van Donderskamp. Dit uit zich niet alleen in 

het grote aantal ‘dagelijkse’ activiteiten dat individueel/ binnen de nucleaire familie wordt 

verricht, maar zoals in deze paragraaf bleek ook in de vermijdende houding van de 

bewoners t.a.v. het lenen van goederen. Dat men afhankelijkheid van anderen buiten de 

nucleaire familie doorgaans poogt te voorkomen, dient begrepen te worden binnen de 

grotere sociale organisatie van de Kariña (evenals Lokono) samenleving. Binnen de 

traditioneel flexibele gemeenschappen is er nauwelijks of geen sprake van sociale 

stratificatie. Dit is onder meer gerelateerd aan de hoge mate van zelfstandigheid van 

individuen en huishoudens en de relatief egalitaire toegang tot hulpmiddelen. Hierdoor 
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zijn er weinig potentiële middelen aanwezig om macht over anderen te verkrijgen en uit 

te oefenen.  

De onderzoeksdata suggereert een toename van verschillen in toegang die de bewoners 

hebben tot productieve hulpmiddelen. Er zijn bepaalde bewoners die over (een beperkt 

aantal) schaarse goederen beschikt. Op basis van deze onderzoeksgegevens kunnen er 

echter geen uitspraken worden gedaan over eventuele (toekomstige) effecten hiervan op 

de machtsverhoudingen binnen het dorp. Wel wordt op basis van deze gegevens 

verondersteld dat de hoge waardering van autonomie (en dus ook het constante streven 

naar zelfstandigheid) niet gemakkelijk plaats zal maken voor grote sociale stratificatie. 

Ook blijkt uit de onderzoeksgegevens dat bepaalde schaarse goederen waarover enkele 

dorpsbewoners beschikken, zoals de parabol, audio installatie en –hoewel minder 

schaars- ook tv/dvd’s, collectief geconsumeerd worden. Andere schaarse goederen, m.n. 

die gebruikt worden voor economische activiteiten, lenen zich minder voor collectieve 

consumptie. Zij worden wel af en toe en binnen een klein netwerk uitgeleend.  

De wijze waarop bepaald voedsel en drank (vis, vlees, cassave i.d. vorm van kasiri, 

bosvruchten etc), gedistribueerd worden, suggereert verder dat zaken waar alle 

bewoners niet constant maar in principe wel regelmatig toegang tot hebben gemakkelijk 

binnen sociale netwerken (of in het geval van kasiri zelfs binnen het hele dorp) worden 

gedeeld. Op een ander moment zal de ontvanger deze producten in alle 

waarschijnlijkheid ook kunnen verdelen. 

 

3.4 Financiële hulpmiddelen 

In de voorgaande paragrafen werd reeds duidelijk dat de toegang van de bewoners tot 

productieve hulpmiddelen o.a. gerelateerd is aan de toegang die men heeft tot 

natuurlijke hulpmiddelen (voor behuizing en diverse belangrijke gebruiksvoorwerpen) en 

tot sociale hulpmiddelen, en in toenemende mate ook tot financiële hulpmiddelen. Om 

hier meer inzicht in te verkrijgen is de respondenten gevraagd hoe zij de goederen op 

hun lijsten met bezittingen verkregen hebben.  

 

In veel gevallen bleken de goederen door de respondenten zelf te zijn aangeschaft met 

spaargeld, loon, AOV, of middels leningen of kredieten. Met name bij de aanschaf van 

relatief kostbare aanschaffen, zoals een buitenboordmotor of kettingzaag, wordt gebruikt 

gemaakt van leningen (o.a. via FOB, Godo, PAS). Er lijkt een groeiende trend op dit 

gebied gaande te zijn. Ook bleek een aantal goederen te zijn verkregen door 

schenkingen (meestal van verwanten in de stad). Tenslotte bleken een aantal goederen 

zelf door de eigenaar te zijn vervaardigd of door andere dorpelingen van wie het 

vervolgens gekocht is. De gefabriceerde goederen worden in de kuststreek gekocht.  
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In hoofdstuk 2 is een korte toelichting gegeven over de inkomstengerende activiteiten 

van de bewoners. Hieruit bleek dat de maandelijkse inkomsten van een groot deel van de 

dorpelingen niet stabiel is en onderling bovendien sterk variëren. Deze inkomsten worden 

voor een groot deel besteed aan de aanschaf van voedsel en andere eerste 

levensbehoeften. Tot de veel genoemde producten waaraan inkomsten besteed worden 

behoren rijst, spijsolie, suiker, zout, specerijen, zeep, (alcoholische en non-alcoholische) 

drank, babyvoeding, thee, melk, petroleum, gasbom, schoeisel, kleding en schoolgeld en 

internaat-/ leefgeld voor kinderen in de stad. Het gros van deze zaken wordt in de stad 

aangeschaft; tussendoor worden bepaalde van deze producten ook bij de lokale 

winkeliers gekocht. Indien men zelf naar de stad afreist, vergt de reis en het verblijf in 

de stad ook uitgaven.  

 

Drie dorpsbewoners over de verwerving van hun bezittingen 
 
“Ik heb mijn huis zelf gemaakt. Een andere heer heeft mij wel geholpen. De tassi 
had ik zelf gezocht en die dakbedekking gemaakt. Die dakbedekking gaat nu al zes 
jaren mee, ik heb het meegenomen van ons vorige huis. Het hout heb ik nog niet 
zo lang, drie jaar zo. Ik heb het gekocht. Zo heb ik mijn huis gebouwd.  
Die tv/ dvd heb ik nu ongeveer vijf jaren. Ik heb het zelf gekocht. Meestal wanneer 
er dichtbij sport is, als ze dansen, dan komen die kinderen hier film kijken. Die 
anderen niet. Er is één heer en zijn vrouw, ze komen wel televisie kijken hier, maar 
niet zo vaak. Dat bed heb ik al zo’n tien jaar, ik had het toen gekocht. Ja, die bijl, 
houwer, tjap en mes heb ik ook allemaal gekocht. Ook die potten, pannen, en onze 
kleding ook, we kopen het zelf. Maar dat bootje van me, mijn vader heeft het 
gemaakt. Meestal als hij ergens wil gaan, dan gaat hij met die boot ook. Die boot 
heb ik nog niet zo lang, één jaar zo. 
Alles wat in dit huis is, is van mij, mijn vrouw en die kinderen, het is van ons 
allemaal.” 
 
“Ik bouw nu aan een huis, een echt stenen huis. Dat doen we op eigen kosten, mijn 
vrouw en ik. Dat bed hebben we als geschenk gekregen van mijn broertje. Die 
hangmatten maakt mijn vrouw zelf. Het bankstel en de klerenkast waren 
geschenken van de dochter van mijn vrouw, ze blijft in de stad. De vriezer hebben 
we voor onze winkel, we hebben het met ons eigen geld gekocht. De gaspit was 
ook een geschenk dat we kregen. De televisie en dvd heb ik als verrassing voor 
mijn vrouw gekocht, en die muziekinstallatie heb ik ook gekocht. Die heb ik voor 
mijzelf gekocht, niemand komt daar aan, [lachend:] zelfs mijn vrouw niet.  
De korjaal heb ik zelf gemaakt hoor. De parabol was een geschenk van mijn 
schoonzoon, die Stihl ook. Ook die naaimachine was een geschenk geweest. De 
wasmachine heeft mijn vrouw zelf gekocht. Houwer, tjap, blijl, die dingen hebben 
we zelf gekocht, alleen die kruiwagen was een gift van de PAS geweest.” 
 
“We hebben alles hier zelf gekocht hoor. Die kettingzaag heb ik zelf gekocht, een 
jaar geleden ongeveer. Ook het visnet, die bedden en de tv/ dvd, allemaal een jaar 
geleden zo. Dat jachtgeweer heb ik al vijf jaren ongeveer, die kruiwagen ook. Die 
kinderwagen hadden we wel gehad, en die buitenboord ook. Het is een 5 pk, het 
was van mijn broer geweest.”  
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Bij de groep respondenten bleek de vrouw in de meeste gevallen een cruciale rol te 

spelen in het beheer van het geld. De vrouwen weten doorgaans goed welke bedragen er 

binnenkomen en hebben een belangrijke stem in de uitgaven. ”Ik ga wel meer naar de 

stad dan zij. Dan doe ik de inkopen, maar via haar natuurlijk [lachend], met opdracht. Zij 

maakt een lijst met dit en dit moet je kopen, dan koop ik het.” Na doorvragen bleken de 

vrouwen m.n. veel stem te hebben in de aanschaf van levensmiddelen en andere eerste 

levensbehoeften. Bij grotere aankopen is de invloed van mannen doorgaans groot, 

hoewel de respondenten aangaven ook deze goederen veelal in overleg aan te kopen. 

Tenslotte blijken de prioriteiten van mannen en vrouwen bij de uitgaven van geld soms 

te verschillen en kunnen de vrouwen zich niet altijd vinden in de bestedingen van hun 

mannen aan drank en andere producten die door de vrouwen niet noodzakelijk worden 

geacht. 

 

Reeds is gesteld dat het merendeel van de maandelijkse inkomsten van de bewoners 

besteed wordt aan levensmiddelen en andere eerste levensbehoeften. “Alles gaat op’; 

‘we houden niets over, ik kom tekort zelfs” zijn enkele opmerkingen van bewoners die de 

financiële situatie van een grote groep bewoners illustreren. Voor een grote groep 

bewoners blijft er weinig geld over voor de aanschaf voor grotere productieve 

hulpmiddelen. Een kleinere groep bewoners, met name zij die in een vast dienstverband 

zijn, geeft aan een beetje geld over te houden waarmee zij kunnen sparen. 

De bewoners zijn vanwege hun onregelmatige inkomstenpatroon doorgaans gewend om 

flexibel met inkomsten en uitgaven om te gaan. “Soms komen we tekort met rijst en dan 

moeten we het variëren met bananen, cassavebrood, peperwater. Soms is mijn gasbom 

op en neem ik hout. Dus zo doen we, zo zijn we eenmaal gewend,” legt een van de 

bewoners uit.  

De beperkte financiële hulpmiddelen die besteed kunnen worden aan productieve 

hulpmiddelen en het onregelmatige inkomstenpatroon van het merendeel van de 

bewoners, maakt dat de aanschaf van grotere productieve hulpmiddelen moeilijk. 

Desalniettemin zijn de bewoners vanwege hun flexibiliteit soms toch in staat een grote 

aankoop te doen en vinden zij alternatieve manieren om te overleven. Hun sterke 

subsistence activiteiten zijn hun hier zeer dienstbaar bij.  

Echter voor bewoners die minder tijd aan hun subsistence activiteiten kunnen besteden 

vanwege hun inkomstengenerende activiteiten, kunnen er moeilijke situaties ontstaan 

wanneer hun inkomsten tegenvallen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de landbouwers 

wanneer zij te maken krijgen met een slechte of mislukte oogst. “We zouden dan iets 

moeten hebben om op terug te vallen, een soort van verzekering” legt een van hen uit.  
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Ook voor andere lokale ondernemers is de onzekerheid in hun werk een obstakel in hun 

bestaansverwerving, zo blijkt ook uit de uitleg van de lokale meubelmaker.  

 

Een van de lokale winkeliers herkent de problemen van de meubelmaker. Tegenwoordig 

verkoopt hij alleen nog aan klanten met een vast maandinkomen op kredietbasis. “En, 

oké, je hebt soms bepaalde mensen en ze weten dat ze nog één of twee weken moeten 

wachten voor het ontvangen van de AOV, dan komen ze praten om een krediet te krijgen 

totdat ze weer een inkomen hebben, dan help ik ze wel,” legt de winkelier verder uit. 

 

De onzekerheid en onregelmatigheid in inkomsten van de klanten heeft vanzelfsprekend 

dus ook een negatieve weerslag op de toegang van de lokale ondernemers tot financiële 

hulpmiddelen. Veelal wordt deze situatie bemoeilijkt door beperkingen in toegang tot 

kennis en vaardigheden die dergelijk lokaal ondernemerschap vereist. Hierop wordt in de 

volgende paragraaf verder ingegaan. 

Dat niet elke vorm van ondernemerschap rendabel is in de lokale situatie blijkt uit de 

ervaringen van de eigenaar van de lokale landbouwwinkel. De landbouwwinkel kwam 

destijds met steun van de PAS tot stand. “Een tijd was dat goed gegaan, maar daarna 

liep het niet zo best meer met mijn landbouwartikelen. We verkochten vijlen, houwer, 

tjappen, schoppen, bijlen, chemicaliën, maar wat chemicaliën betreft men is niet gewend 

daar aan hier. Er was wel training geweest, maar men werkt niet zo direct met die 

dingen. Wat die artikelen betreft, als iemand een houwer gekocht heeft dan wacht hij 

zeker 3 tot 4 maanden voordat hij weer een nieuwe aanschaft, dus dat ging een beetje 

stroef. Zo ben ik weer in iets anders beland en heb ik die belangrijkste levensmiddelen 

aangeschaft om te verkopen, en zo ben ik begonnen. Zo kan ik nu elk kwartaal ook een 

aantal houwers brengen, vijlen en noem maar op, die voorraad aanvullen. Maar om 

alleen die dingen te verkopen, dan is het echt niet makkelijk,” legt de ondernemer uit. De 

ondernemer is door zijn nevenactiviteiten (verkoop van levensmiddelen) dus toch in staat 

voldoende financiële hulpmiddelen te verwerven die hij o.a. kan investeren in de verkoop 

van landbouwartikelen.  

Een lokale ondernemer over de onzekerheid van financiële hulpmiddelen 
 
“Je moet weten, niet elke keer heb ik bestelling van meubels enzo, dus soms is het 
meer, soms is het echt minder. Maar elke maand moet ik 225 voor internaat betalen. 
Maar ik ben niet stabiel financieel, daarom heb ik te kampen met materialen. Je hebt 
soms geen geld om die materialen aan te schaffen. (...) Soms komen mensen vragen: 
hé ik wil een bed hebben, maak een bed voor me. Ik doe mijn best om een bed klaar 
te maken. Ik ben klaar hoor meneer. Dat zegt die man: sang!.. dat geld heb ik niet... 
Maar die persoon wil dat bed hebben. Oké, ik heb geen ruimte om die bedden te 
bewaren, ik zeg: abung, wanneer hij dat geld heeft, dan krijg ik het wel. Soms moet ik 
wel een beetje lang wachten, maar ik krijg het altijd wel. Als ik twee of drie 
bestellingen krijg, misschien uit die drie is er één contant, misschien.”  
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Verschillende lokale ondernemers geven aan dat leningen en subsidies cruciaal voor hen 

zijn om de nodige productieve hulpmiddelen voor hun activiteiten te verwerven. Met 

name voor grote investering schieten de financiële hulpmiddelen van de bewoners tekort. 

“Kleine leningen zodat we toch die materialen en dingen kunnen kopen in een zwak jaar 

zodat de productie weer beter op gang gebracht kan worden, is echt belangrijk voor me,” 

legt een lokale landbouwer uit. Een van de landbouwers vertelt over zijn positieve 

ervaringen met leningen: “kijk, hoe ik die Stihl heb gekocht. PAS heeft het voor mij 

gekocht, ik heb wel een voorschot betaald van 600, en daarna elke maand doe ik 

aflossing, en nu ben ik al lang klaar. Die dingen helpen me echt.” 

 

3.5 Kennis & vaardigheden 

Alle productieve activiteiten die de bewoners van Donderskamp verrichten, vereisen 

bepaalde kennis en vaardigheden. De traditionele kennis en vaardigheden waarover de 

bewoners beschikken zijn cruciaal voor hun subsistence activiteiten maar ook relevant 

voor bepaalde (potentiële) inkomstengenerende activiteiten. Tijdens hun 

socialisatieproces leren kinderen vanaf jonge leeftijd traditionele kennis en vaardigheden 

aan. Imitatie en oefening zijn belangrijk in de overdracht hiervan, in mindere mate 

worden deze zaken via mondelinge instructies (en nog minder via schriftelijke instructies) 

aangeleerd (zie hiervoor ook van Arkel 2006). Net zoals ook bepaalde activiteiten gender 

gebonden zijn, speelt gender ook een rol in de overdracht van bepaalde kennis en 

vaardigheden.  

Daar een groot deel van de activiteiten van de bewoners binnen de nucleaire familie en 

een kleine groep van verwanten wordt verricht, zijn de leden van dit netwerk ook de 

voornaamste overdragers van traditionele kennis en vaardigheden. Een groot deel van 

deze kennis en vaardigheden is binnen alle huishoudens aanwezig, in tegenstelling tot 

bepaalde specialistische kennis en vaardigheden. Een bewoner die zich bezighoudt met 

vlechtwerk of het bouwen van boten bijvoorbeeld, heeft dit veelal geleerd van een ouder 

of andere verwant. Deze specialistische kennis en vaardigheden zijn dus tot op zekere 

hoogte familiegebonden. Echter zijn er enkele uitzonderingen waarneembaar: zo bleken 

kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de productie van aardewerk nu bijvoorbeeld 

ook binnen de vrouwenorganisatie te worden overgedragen, en ook leren (jonge) 

dorpsbewoners de Kariña taal vandaag de dag op de zogenaamde Kariña school. 

 

Traditionele kennis en vaardigheden zijn zoals gezegd cruciaal voor de 

bestaansverwerving van de bewoners. Tegelijkertijd hebben deze kennis en 

vaardigheden door de geschiedenis heen nooit veel waardering van buitenstaanders 

gekregen (of werden zelfs afgekeurd) en dit heeft logischerwijze een weerslag gehad op 
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de attitude van de bewoners t.a.v. bepaalde aspecten van hun traditionele kennis en 

vaardigheden. Vandaag de dag is er een groep bewoners die zich bewust bezig houdt 

met de overdracht en behoud van bepaalde traditionele kennis en vaardigheden. Ook 

externe partijen, waaronder bepaalde NGOs, spelen hier een rol in. Dit heeft onder 

andere geresulteerd in initiatieven zoals de Kariña school, de aardewerk trainingen en de 

documentatie van bepaalde kennis.  

 

De informant die in bovenstaand kader geciteerd is, acht het van belang dat traditionele 

kennis en vaardigheden een plaats krijgen in het onderwijssysteem. In het formele 

onderwijssysteem is tot op heden erg weinig ruimte voor deze zaken: het bereidt 

kinderen op de eerste plaats voor op een leven in de stad. Niet alleen de kennis en 

vaardigheden die de kinderen op school opdoen sluiten niet altijd aan bij het leven en 

overleven in het dorp, maar ook de onderwijsmethoden zijn westers gestoeld. Het leven 

in het dorp en het leven op de school hebben momenteel maar beperkte raakvlakken (zie 

verder Van Arkel, Artist & Madsian 2008 en Kambel 2005). Dit wil niet zeggen dat het 

voor de kinderen van Donderskamp niet belangrijk is om óók kennis en vaardigheden te 

leren die belangrijk zijn binnen de bredere Surinaamse en mondiale samenleving. Zo 

vragen verschillende inkomstengenerende activiteiten, maar bijvoorbeeld ook projecten 

van NGOs, om kennis en vaardigheden die niet zozeer tijdens de socialisatie in de 

gemeenschap worden aangeleerd. De bewoners zijn zich daar over het algemeen zeer 

bewust van en hechten er dan ook groot belang aan dat hun kinderen de school 

bezoeken en diploma’s behalen. Echter is vervolgonderwijs niet beschikbaar in de 

omgeving van het dorp. Vertrek naar de kuststreek is dan ook de enige optie voor 

kinderen om vervolgonderwijs te kunnen genieten. Dit wordt echter bemoeilijkt door 

financiële factoren en niet zelden krijgen de jongeren in de stad te maken met 

emotionele problemen vanwege gebrek aan begeleiding en de grote overgang van het 

gemeenschapsleven naar het leven in de stad. Dit leidt niet zelden tot vroegtijdig 

schoolverlaten (zie verder Van Arkel, Artist & Madsian 2008: 33-35). Dit overkwam ook 

de kleindochter van een van de informanten: “kijk, ik heb een klein meisje hier, 15 jaar 

Wie is eigenlijk geschoold? 
 
“Er wordt gezegd, ja je moet geschoolde krachten daar zetten, maar wie is eigenlijk 
geschoold? We zijn allemaal geschoold, maar heb je het in je, dat je daar mee gaat 
werken? Kijk, wij zijn op het ogenblik oud, maar wij zijn op onze wijze ook geschoold. 
Neem je dat nu mee? Want wij hebben bepaalde dingen niet meegenomen van die 
voorouders van ons, en dan klagen we nu daar over. Dus we moeten meer gaan 
werken om bepaalde dingen door te geven, vooral onze cultuur, dat moeten we 
blijven behouden. Want vroeger kon het zo zijn dat ik moest gaan bij mijn oom, bij 
mijn opa om ze te helpen, ik leerde ook van hen. Maar nu is dat respect er niet meer 
en dan gaan al die dingen weg. Al die dingen horen samen in het onderwijspakket.” 
 
Bewoner, 60 jaar 
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is ze. Door omstandigheden is die zoon van me hier teruggekomen. Hij had geen huis 

meer in de stad en nu kan dat kind niet meer naar school gaan. Geld voor internaat heeft 

die zoon van me niet. Ze is nu hier. Hoe bereikt ze wat? Ik vind het echt jammer voor 

dat kind, ik praat tot haar, en daarom breng ik haar ook naar Kariña school, je kan toch 

wat leren daar. Ik zeg haar: neem een boek en begin te lezen, ga niet heen en weer 

rommelen zoals bepaalde kinderen. We willen vooral een school hier hebben, dat verlang 

ik echt voor die kinderen. Dat wil ik hebben, echt.” 

Dat toegang tot onderwijs van groot belang is voor het dorp en hoge prioriteit geniet bij 

de bewoners, bleek ook uit de interviews waarin vrijwel alle informanten aangaven 

vervolgonderwijs als noodzakelijkheid te zien voor de verbetering van de 

levensstandaard in het dorp. Ook op de vraag wat men onder ontwikkeling verstaat, 

werd herhaaldelijk ‘onderwijs’ als antwoord gegeven. Het nieuwe dorpsbestuur heeft 

onderwijs dan ook als een van haar prioriteiten gesteld: “het eerste is het onderwijs, dus 

het verder studeren van de leerlingen die het basisonderwijs hier afronden en voor 

verdere studie naar de stad moeten gaan. We denken aan opvang, internaat, en ook 

studiefaciliteiten, financiering, ja sociale steun voor die kinderen, voor de ouders die dat 

niet kunnen betalen. Dat zou mogelijk moeten worden gemaakt via het ministerie van 

sociale zaken. Daar willen we echt aan werken.” Vele bewoners zijn desalniettemin de 

mening toegedaan dat beschikbaarheid van onderwijs in (de omgeving van) het dorp de 

beste oplossing zou zijn, want “dan hoeven de kinderen niet weg te gaan en wordt het 

dorp groter,” legt een van de informanten uit. De beschikbaarheid van onderwijs in het 

dorp is dus van groot belang voor de reproductie van het dorp in bredere zin: zowel voor 

bestaansverwerving als ook voor het voortbestaan van het dorp.  

 

Naast regulier onderwijs, behoort ook toegang tot vakscholing en trainingen tot de 

prioriteiten van de informanten. “Een avondschool wil ik graag hebben hier, dus een 

vakschool bedoel ik, om iets te leren, dat zou echt belangrijk zijn voor mij. Dus van daar 

uit leer je wat om iets anders te doen toch. Als dat hier in Donderskamp zou kunnen 

komen, dan zou het echt goed zijn. Trainingen ook natuurlijk.” Bepaalde dorpsbewoners 

ondervinden voordelen van de trainingen die zij gevolgd hebben. Zo legt de winkelier uit 

dat hij door de trainingen die hij gevolgd heeft en de persoonlijke ervaring die hij door de 

jaren heeft opgedaan, de financiële kant van zijn werk nu vrij goed beheerst: hij gaat 

selectiever om met verkoop op kredietbasis, en zijn boekhouding is dusdanig effectief dat 

hij vrijwel altijd geld heeft voor de aanschaf van nieuwe goederen, het transport ervan 

etc.  

Desalniettemin is de toegang van de bewoners tot nieuwe kennis en vaardigheden 

momenteel beperkt. Diverse informanten spraken hun wens uit toegang te hebben tot 

kennis en vaardigheden die hen in staat stellen toerisme in het dorp te ontwikkelen. 
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Daarnaast werden verschillende trainingen genoemd om bestaande activiteiten te 

verbeteren: zo zouden de landbouwers o.a. nieuwe kennis willen hebben m.b.t. het 

onderhoud van plantjes en hebben de leden van de vrouwenorganisatie behoefte aan 

kennis en vaardigheden om hun organisatie te managen6

 

. Ook gaf men aan behoefte te 

hebben aan nieuwe kennis en vaardigheden om efficiënt om te gaan met geld. “Alles is 

duur geworden vandaag de dag. We zouden een training moeten hebben hoe we ons 

geld kunnen gebruiken hoe alles nu duur is geworden. Hoe we ons geld moeten 

gebruiken in deze tijd. Dus eigenlijk hoe ik om moet gaan met mijn geld. Die dingen heb 

ik nodig voor mijn gezin, maar ook voor mijn landbouwwerk, dus wat is voor het kasgeld, 

wat gebruik ik voor andere dingen enzo. Nu heeft alleen de voorzitter een financiële 

training gehad, maar iedereen moeten die dingen weten eigenlijk,” pleit de informant.  

Het bovenstaande laat zien dat de nieuwe kennis en vaardigheden die de informanten 

wensen hoofdzakelijk betrekking heeft op de interactie en onderhandelingen met externe 

partijen en ontwikkelingen in de wijdere samenleving. De ontwikkelingen in Suriname op 

het gebied van toerisme is de dorpsbewoners niet ontgaan; participatie in deze 

ontwikkelingen vraagt echter om bepaalde nieuwe kennis en vaardigheden. Ook 

nationale en internationale economische ontwikkelingen worden door de bewoners 

ondervonden, waardoor zij logischerwijze ook kennis en vaardigheden nodig hebben om 

hierop te anticiperen. Voor de dorpsorganisaties is kennis van de structuren en 

procedures die door externe partijen (NGOs/ donoren/ overheid etc) gehanteerd worden 

essentieel om in aanmerking te komen voor verschillende materiele en immateriële 

zaken. Sterker nog, niet zelden wordt een CBO door externe partijen beoordeeld op haar 

kennis en vaardigheden met betrekking tot deze ‘westerse’ structuren en procedures. 

Een van de informanten legt uit: “het is zeer belangrijk dat je weet wat je eigenlijk doet, 

waarom je in een coöperatie bent, wat je doel is, je streven. Die dingen zijn echt 

belangrijk en daarvoor hebben we veel trainingen nodig.” Voor de leden van de 

dorpsorganisaties is het dus zowel van belang hun persoonlijk voordeel van de 

participatie in een dergelijke niet-traditionele structuur te begrijpen als ook wat deze 

structuur en werkwijze impliceren (wat derden van hen verwachten).  

Om tot een werkelijk begrip van dergelijke structuren en werkwijzen te komen en 

daadwerkelijke participatie van de bewoners in initiatieven die door derden geïnitieerd 

worden te realiseren, is een optimale toegang tot alle relevante informatie, waaronder 

projectdossiers, onderzoeksbevindingen etc. van groot belang.  

 

                                                      
6 Hoewel bepaalde dorpelingen reeds dergelijke training hebben gehad, is het vanwege het verloop binnen de 
organisaties en de aard van de thematiek van belang dat dergelijke training herhaaldelijk aangeboden wordt. 
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In algemenere zin is er een grote behoefte van de bewoners aan informatie 

waarneembaar over zaken die zich binnen de wijdere samenleving en op mondiaal niveau 

afspelen. Dit uit zich o.a. in de diverse informele structuren die zich in het dorp 

ontwikkeld hebben en effectief zijn in de verwerving van informatie7

Ook participatie in netwerken vergroten de toegang van de bewoners tot informatie. Op 

kleine schaal ervaren bepaalde dorpelingen reeds voordelen van het ontmoeten van 

nieuwe mensen en het uitwisselen van informatie en ideeën tijdens trainingen en 

dergelijke gebeurtenissen

 (bijvoorbeeld tijdens 

bezoeken aan de stad), maar ook in de wensen van de bewoners m.b.t. de ontwikkeling 

van het dorp: herhaaldelijk werd toegang tot communicatiemiddelen (telefoon, televisie 

etc) in die context genoemd. De toegang die de bewoners hebben tot dergelijke 

communicatiemiddelen is tot op heden beperkt tot de dorpsradio waarmee er met de 

stad gecommuniceerd kan worden en enkele radiostations die de bewoners met hun 

eigen radio´s kunnen beluisteren. 

8

 

. Echter zijn zulke netwerkmogelijkheden tot op heden zeer 

beperkt toegankelijk voor de bewoners, niet op de laatste plaats vanwege hun isolatie 

ten gevolge van het gebrek aan betaalbaar transport en telecommunicatiemiddelen.  

Door de jaren heen hebben de leden reeds ondervonden dat het werken in 

organisatieverband bepaalde voordelen met zich meebrengt wat betreft de toegang tot 

nieuwe kennis en vaardigheden, waaronder ook informatie, en dus voor hun participatie 

in allerlei aangelegenheden (voor andere soorten voordelen, zie voorgaande paragrafen). 

Een van de vrouwen die reeds twintig jaar lid is van de vrouwenorganisatie, vertelt 

hierover: “Ik vind het belangrijk dat de vrouwenorganisatie bestaat want wij als vrouwen 

komen anders nooit in aanmerking voor een vergadering of een training, nooit waren er 

activiteiten voor de vrouwen. Zo hebben die ouderen toen met mij gesproken om die 

dingen te gaan doen, hoe men de vrouwen ook kan bereiken. Want altijd spraken die 

mannen voor ons, nooit een vrouw. In die tijd konden vrouwen niet echt zo bewegen, en 

zo hebben we gedacht dat het belangrijk voor ons was om in een organisatie te gaan. Nu 

helpen wij als vrouwen de mannen ook.”  

 

Hoewel de dorpsorganisaties een belangrijke rol spelen in het vergroten van de toegang 

van de bewoners tot kennis en vaardigheden, dient niet uit het oog verloren te worden 

dat slechts een minderheid van de bewoners binnen deze organisaties participeert. 

Diverse factoren zijn hier van invloed op, zoals drempels die bewoners bij deze niet-

traditionele structuren ervaren, beperkingen in beschikbare tijd (zie hoofdstuk 1) en ook 

de uitdaging die deze vorm van samenwerking kent (zie paragraaf 2.2). Wanneer nieuwe 

                                                      
7 De bestaande methoden van informatieverwerving en –overdracht is geen onderwerp van deze studie 
geweest, maar wordt een interessante thematiek voor verdere studies geacht.  
8 In deze context werden de trainingen die de PAS in de periode 2002-2004 op Batavia verzorgde genoemd. 
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kennis en vaardigheden dus uitsluitend via deze organisaties beschikbaar worden 

gesteld, wordt dus ook slechts een bepaalde groep bewoners met deze hulpmiddelen 

versterkt.  
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4. Conclusies & aanbevelingen 

 

4.1 Conclusies 

De bestaansverwervingsactiviteiten van de bewoners van Donderskamp worden 

gekenmerkt door een combinatie van zelfvoorziening en inkomstengenerende 

activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats op een frontier waar de gemeenschap en het 

leefgebied in tal van hulpmiddelen voorzien maar waar contacten en onderhandelingen 

met de buitenwereld evenzeer cruciaal zijn voor de toegang tot relevante hulpmiddelen.  

Dit verreist een grote mate van flexibiliteit van de bewoners. Deze flexibiliteit is 

daarenboven een noodzakelijke reactie op de onberekenbaarheid en instabiliteit die 

inherent is aan de toegang tot een groot aantal relevante hulpmiddelen. 

Voor externe partijen kunnen de bestaansverwervingsstrategieën van de bewoners dan 

ook onvoorspelbaar en onberekenbaar overkomen. In dit rapport is gepoogd deze 

strategieën en processen inzichtelijker te maken en zodoende ook aanknopingspunten 

voor adequate interventies aan te rijken.  

 

Natuurlijke hulpmiddelen bleken cruciaal voor de bestaansverwervingsactiviteiten van de 

bewoners, op de eerste plaats voor subsistence maar ook voor (potentiële) 

inkomstengenerende activiteiten. Er zijn binnen dit onderzoek geen factoren binnen de 

gemeenschap geïdentificeerd die de toegang tot deze hulpmiddelen beperken: in dat 

opzicht is de toegang tot natuurlijke hulpmiddelen dus groot en egalitair. De traditionele 

kennis van de bewoners stelt hen bovendien in staat om deze hulpmiddelen optimaal en 

duurzaam te benutten en beheren. Echter, doordat de huidige Surinaamse wetgeving de 

Inheemse bewoners geen rechten over deze natuurlijke hulpmiddelen toekent, is hun 

toegang tot deze cruciale hulpmiddelen in geen enkel opzicht gegarandeerd. Daarnaast 

bleek de toegang tot natuurlijke hulpmiddelen beïnvloed te worden door klimatologische 

factoren. Onberekenbaarheid van de seizoenen, langdurige droogten en zware regenval 

werden als belemmeringen genoemd die de bewoners ondervinden bij hun 

landbouwactiviteiten en er werd op het risico gewezen dat wereldwijde veranderingen 

van het klimaat grote impact kunnen hebben op de bestaansverwerving van de Inheemse 

bewoners.  

 

Voorts bleken de bewoners doorgaans een relatief grote toegang tot sociale hulpmiddelen 

te hebben, niet zozeer in kwantitatieve maar vooral in kwalitatieve zin. De primaire 

sociale hulpmiddelen, bestaande uit de nucleaire familie en kleine groep verwanten, zijn 

zeer sterk en toegankelijk gebleken. Ook de zogenaamde secundaire sociale 

hulpmiddelen waartoe het grote netwerk van dorpsbewoners gerekend kan worden, zijn 

ondanks hun voorwaardelijke karakter doorgaans sterk en toegankelijk. Er is naar voren 



Bestaansverwervingsprocessen in Donderskamp 
 
 

 66 

gebracht dat vermindering van de toegang tot m.n. de primaire sociale hulpmiddelen, 

bijvoorbeeld vanwege langdurige afwezigheid van een lid van de nucleaire familie of 

vanwege beperkingen in beschikbaarheid van een van de leden door zijn/ haar 

participatie in andere activiteiten, diverse implicaties voor de bestaansverwerving heeft.  

 

Tevens zijn enkele lokale instituties behandeld die samenwerking tussen dorpelingen 

reguleren. Hiertoe behoort de moshiro, welke gekenmerkt wordt door collectieve 

inspanningen van bewoners ten behoeve van een bepaald individu/ huishouden, onder 

voorwaarden van balanced reciprocity. Daarnaast zijn ook de dorpsorganisaties onder de 

loep genomen. Door de jaren heen hebben de bewoners de van buitenaf geïntroduceerde 

CBOs eigen gemaakt en de organisaties hebben zich binnen de sociaal culturele context 

van de gemeenschap ontwikkeld. NGOs verwachten soms een collectiviteit van deze 

organisaties welke gebaseerd is op etnocentrische ideeën waarbij de lokale 

karakteristieken (inclusief kansen en beperkingen) van deze organisaties genegeerd 

worden. Dit leidt niet alleen tot het mislukken van interventies maar ook tot 

teleurstellingen en demotivatie bij zowel de betreffende NGO als bij de doelgroep. 

De dorpsorganisaties bleken met name een belangrijke rol te spelen in de toegang tot 

financiële en productieve hulpmiddelen en kennis en vaardigheden. De toegang van de 

bewoners tot deze hulpmiddelen is in tegenstelling tot de relatief grote, egalitaire en 

solide toegang tot natuurlijke en sociale hulpmiddelen, beperkter, onzekerder en 

instabieler.  

 

De toegang tot financiële hulpmiddelen varieert o.a. met de mogelijkheden tot 

inkomstengeneratie die zich bepaalde periodes voordoen als ook met bijvoorbeeld 

mogelijkheden tot leningen en kredieten die zich aandienen en later weer verdwijnen. 

Hiermee varieert ook de beschikbaarheid van productieve hulpmiddelen die op het ene 

moment wel en het andere moment niet toegankelijk zijn, wat evenzeer afhangt van wat 

de Staat beschikbaar stelt, bijvoorbeeld op het gebied van transport, elektriciteit en 

andere diensten en voorzieningen. De toegang tot financiële en productieve hulpmiddelen 

bleek tenslotte niet alleen relatief beperkt en onzeker te zijn, maar ook minder egalitair 

dan de toegang tot sociale en natuurlijke hulpmiddelen.  

 

Het overleven op een frontier waarin zowel inkomstengeneratie als zelfvoorziening 

noodzakelijk is, plaatst zoals gezegd een grote druk op de bewoners, wat ook tot 

uitdrukking komt in de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan kennis en 

vaardigheden die het leven en overleven in de gemeenschap en grotere samenleving van 

hen vereist. De bewoners bleken doorgaans toegang te hebben tot bepaalde traditionele 

kennis en vaardigheden die overwegend binnen de verwantschapsgroep, maar vandaag 
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de dag ook in middels andere dorpsstructuren worden overgedragen. Met de komst van 

de school hebben kinderen en jongeren minder gelegenheid om deze kennis en 

vaardigheden op traditionele wijzen, binnen de verwantschapsgroep, aan te leren en 

eigen te maken. In het huidige onderwijssysteem zijn deze traditionele kennis en 

vaardigheden nauwelijks geïntegreerd.  

 

4.2 Aanbevelingen 

Uit de onderzoeksbevindingen kunnen een aantal aanbevelingen afgeleid worden.  

 

 

 

 

 

 

 

In dit rapport is gepoogd een adequaat beeld te schetsen van bepaalde aspecten van de 

bestaansverwervingsprocessen van de bewoners van Donderskamp. Het herkennen en 

erkennen van deze processen wordt van cruciaal belang geacht voor alle interventies die 

gericht zijn op duurzame ontwikkeling van de gemeenschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het risico bestaat dat interventies die enkel gericht zijn op inkomstengeneratie andere 

cruciale aspecten van de bestaansverwerving in het gedrang brengen.  

Ook is gewezen op eventuele risico’s van inkomstengenerende activiteiten die moeilijk 

combineerbaar zijn met subsistence activiteiten. Activiteiten die bijvoorbeeld in de 

periode van de aanleg van nieuwe kostgronden veel arbeid van bewoners vereisen, 

hebben niet alleen een beperkte slagingskans maar brengen daarenboven risico’s voor de 

subsistence en voedselzekerheid met zich mee.  

Daarnaast kan de output van inkomsten generende activiteiten tegenvallen, in het geval 

van de commerciële landbouwers bijvoorbeeld als gevolg van een slechte oogst of gebrek 

aan transport om de afzetmarkt te bereiken. Doorgaans bleek men in zulke situaties 

terug te kunnen vallen op de output van subsistence activiteiten, maar wanneer de 

Het wordt op de eerste plaats van eminent belang geacht dat de 

specifieke levens- en overlevingswijzen van de bewoners in acht worden 

genomen bij de ontwikkeling en implementatie van interventies en de 

bewoners zodoende te versterken in hún specifieke processen van 

bestaansverwerving.  

 

Het wordt van groot belang geacht dat NGOs zoals de PAS zich bewust 

zijn van het spanningsveld dat de combinatie van zelfvoorziening en 

inkomstengeneratie met zich kan meebrengen. Het geniet onder meer de 

aanbeveling zorgvuldig na te gaan in hoeverre projecten en activiteiten 

combineerbaar zijn met de werkdruk en het specifieke werkschema van 

de bewoners. 

 



Bestaansverwervingsprocessen in Donderskamp 
 
 

 68 

inkomstengenerende activiteiten weinig ruimte bieden voor subsistence activiteiten komt 

de bestaansverwerving is gevaar.   

 

 

 
 

Hierbij kan gedacht worden aan implicaties die interventies kunnen hebben voor de tijd 

en beschikbaarheid van individuen en daarmee dus voor de toegang van de bewoners tot 

sociale hulpmiddelen, maar ook aan mogelijke implicaties van interventies voor 

bijvoorbeeld de toegang tot natuurlijke hulpmiddelen. In dit kader is er o.a. gewezen op 

mogelijke consequenties van de commerciële landbouwactiviteiten - die meer grond en 

andere technieken dan de traditionele landbouw vereisen – voor de subsistentie en 

ecologische waarde van de natuurlijke omgeving (beschikbaarheid van grond in 

omgeving van het dorp, vruchtbaarheid grond, beschikbaarheid van hout, beheer van 

grond etc).  

 

 

 

 

Er dient voorkomen te worden dat arbeidsmogelijkheden uitsluitend of primair de 

toegang van mannen tot inkomsten vergroten. Dit kan op den duur de productieve rol 

van vrouwen ondermijnen en gender verhoudingen ernstig uit balans brengen. Ook dient 

zoals gezegd voorkomen te worden dat deze arbeidsmogelijkheden de participatie van 

mannen in de subsistence onmogelijk maakt.  

 

 

 

 

 

Om te voorkomen dat inkomstengenerende activiteiten de toegang van bewoners tot 

sociale hulpmiddelen significant doen afnemen en zodoende de subistence activiteiten 

bedreigen, is het onder meer van belang dat er arbeidsmogelijkheden in de nabijheid van 

het dorp bestaan (en er zodoende geen langdurige afwezigheid van bewoners ontstaat), 

en dat deze arbeid de mogelijkheid biedt (in termen van tijd, flexibiliteit etc) om 

inkomstengeneratie te combineren met zelfvoorziening. 

Het is verder wenselijk dat NGOs zoals de PAS zorgvuldig bekijken hoe eventuele 

verminderde toegang tot (primaire) sociale hulpmiddelen ten gevolge van nieuwe 

inkomstengenerende activiteiten op andere wijzen gecompenseerd kunnen worden zodat 

subsistence activiteiten niet in gedrang komen en vrouwen, die grote 

Evenzeer wordt het van belang geacht dat wordt nagegaan welke 

implicaties interventies hebben voor de gender verhoudingen in het dorp. 

Het dient voorkomen te worden dat afname van toegang tot sociale 

hulpmiddelen de bestaansverwerving van de bewoners, vrouwen in het 

bijzonder, in gevaar brengt. 

 

Het geniet de aanbeveling vroegtijdig de mogelijke side effects van 

interventies te testen. 
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verantwoordelijkheden dragen in de subsistence en daarnaast belast zijn met vele 

reproductieve taken, niet overbelast raken. Er is geopperd dat grotere toegang tot 

basisvoorzieningen zoals leidingwater en elektriciteit, maar ook andere productieve 

hulpmiddelen, de arbeidsintensiteit van verschillende subsistence activiteiten kan 

verminderen waardoor er meer ruimte voor andere (inkomstengenerende) activiteiten 

ontstaat. Tevens kan onderzocht worden of en hoe een grotere toegang tot sociale 

hulpmiddelen buiten het fysieke dorp, met name de verwanten in de stad, de 

bestaansverwervingsprocessen van de bewoners kunnen versterken, bijvoorbeeld door 

verbetering van de communicatiemogelijkheden en facilitering van organisatieprocessen 

van de bewoners in het dorp en hun verwanten buiten het dorp. 

 

Inkomstengeneratie is net als subsistence cruciaal voor de bestaansverwerving van de 

bewoners van Donderskamp.  

 

 

 

 

Dergelijke regelingen geven de bewoners toegang tot een geldbedrag waar zij anders 

niet of zelden over beschikken en bieden tevens een duidelijke afbetalingsstructuur.  

 

 

 

 

 

Dat bewoners moeilijkheden ondervinden om hun inkomsten en uitgaven binnen de 

steeds veranderende sociaal-economische omstandigheden in de bredere samenleving te 

organiseren, bleek ook uit de vraag naar training en begeleiding op het gebied van 

financieel management, op de eerste plaats op het niveau van het huishouden. In het 

bijzonder de vrouwen die reeds een belangrijke rol spelen in het beheer van 

huishoudgeld, zouden hier verder versterkt in kunnen worden, wat bovendien van 

eminent belang wordt geacht wanneer hun rol als primaire producenten afneemt. Ook 

binnen de organisaties bleek een behoefte aan training op het gebied van financieel 

management en planning te bestaan. Nieuwe inkomstengenerende activiteiten vragen 

om een andere organisatie van output dan traditionele activiteiten, temeer vanwege de 

onderzekerheid die inherent is aan veel van deze activiteiten. Het geniet de aanbeveling 

dat de PAS op deze situatie en vraag inspeelt.  

 

 

Kredieten en leningen zijn een manier om de toegang tot financiële 

hulpmiddelen te vergroten. 

Het is wenselijk dat de bewoners versterkt worden op het gebied van 

financieel management, zowel op het niveau van het huishouden als 

binnen de dorpsorganisaties. 
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Voor de bestaansverwervingsprocessen van de bewoners zijn zowel traditionele als 

zogenaamde moderne kennis en vaardigheden cruciaal. Het wordt op de eerste plaats 

van groot belang geacht dat het formele onderwijssysteem in beide soorten kennis en 

vaardigheden voorziet, maar ook trainingen en (vak)scholingen die door NGOs verzorgd 

worden, kunnen hier een bijdrage aan leveren. T.a.v. het vergroten van de toegang tot 

traditionele kennis en vaardigheden kunnen NGOs een faciliterende rol spelen. De Kariña 

school en de aardewerkactiviteiten bieden aanknopingspunten voor dergelijke 

interventies.  

Het vergroten van de toegang tot kennis en vaardigheden is van cruciaal belang voor de 

dorpsbewoners om op eigen en weloverwogen wijze hun ontwikkelingsrichting te 

bepalen.  

 

 

 

 

 

Herhaaldelijk is het belang van het huishouden, waaronder meestal de nucleaire familie 

en soms ook enkele andere verwanten vallen, als productieve unit genoemd, en evenzeer 

als eenheid waarbinnen kennen is vaardigheden worden overgedragen. Ook bleek er tot 

op zekere hoogte samenwerking te zijn binnen clusters van huishoudens (veelal 

verbonden door verwantschap). Dergelijke structuren zouden dan ook beter benut 

kunnen worden bij het bereiken van de bewoners bij de overdracht van kennis en 

vaardigheden, bijvoorbeeld door met sleutelfiguren binnen deze clusters te werken. Er 

zijn tevens andere samenwerkingsvormen behandeld die aanknopingspunten kunnen 

bieden voor interventies. Hiertoe behoort de moshiro, waarbij men diensten aan een 

ander verleent met de verwachting en garantie om zelf, op een ander moment, toegang 

tot dergelijke diensten te hebben.  

 

 

 

 

Het is wenselijk dat NGOs zoals de PAS een bijdrage leveren aan het 

vergroten van de toegang van de bewoners tot zowel de zogenaamde 

traditionele kennis en vaardigheden als nieuwe kennis die o.a. de huidige 

arbeidsmarkt vraagt. 

Bij de overdracht van kennis en vaardigheden, maar ook bij het beschikbaar 

stellen van andere hulpmiddelen, dient zorgvuldig nagegaan te worden 

welke structuren zich daar het beste voor lenen. 

De bewoners dienen volledig geïnformeerd te zijn over de intenties, 

verwachtingen en werkwijzen van NGOs.  
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Net zozeer als dat NGOs zich dienen te verdiepen in lokale samenwerkingsvormen en de 

specifieke karakteristieken en werkwijzen van de dorpsorganisaties, heeft de doelgroep 

volledige informatie nodig over de voornemens, verwachtingen en werkwijzen van de 

betreffende NGOs. Dit verreist veel nieuwe kennis en vaardigheden die dan ook zo goed 

als mogelijk toegankelijk gemaakt dienen te worden voor de bewoners, niet alleen door 

training en voorlichting maar door de participatie van de doelgroep in alle facetten van 

projectontwikkeling, implementatie en evaluatie zeker te stellen.  

 

Tenslotte, en zeker niet op de laatste plaats, kunnen er een aantal aanbevelingen gedaan 

worden met betrekking tot de toegang tot - en het benutten van natuurlijke 

hulpmiddelen.  

 

Het geniet de expliciete aanbeveling dat NGOs zoals de PAS de doelgroep ondersteunen 

in hun inspanningen om hun rechten op land en andere natuurlijke hulpmiddelen veilig 

gesteld te krijgen middels adequate wetgeving. NGOs, doelgroep en derden dienen 

tevens adequaat geïnformeerd te zijn over relevante internationale afspraken waaraan 

Suriname zich reeds gecommitteerd heeft.  

 

 

De traditionele kennis van de bewoners dient uitgangspunt te zijn voor dergelijke 

interventies. Volledige participatie van de bewoners in dergelijk onderzoek en de 

ontwikkeling van interventies dient dan ook voorop te staan.  

 

De natuurlijke hulpmiddelen en de kennis die de bewoners van hun natuurlijke omgeving 

hebben, kan beschouwd worden als een grote rijkdom en lokaal kapitaal.  

 

Wettelijke erkenning van de rechten van Inheemse volken op land en andere 

natuurlijke hulpbronnen is noodzakelijk voor de bestaanszekerheid van de 

bewoners. 

 

Onderzoek naar klimaatsveranderingen in relatie tot het gebruik van 

natuurlijke hulpmiddelen door de bewoners wordt van groot belang geacht 

voor de ontwikkeling van adequate interventies. 

 

Het geniet de aanbeveling om samen met de gemeenschap te onderzoeken 

hoe de bewoners beter kunnen profiteren van de monetaire waarde die hun 

natuurlijke hulpmiddelen en traditionele kennis (op de internationale markt) 

hebben. 
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Het is niet alleen wenselijk dat de gemeenschap toegerust wordt om deze natuurlijke 

hulpbronnen op eigen kracht op duurzame wijze te kunnen exploiteren, maar daarnaast 

kunnen NGOs zoals de PAS de gemeenschap van informatie voorzien over 

exploitatiemogelijkheden, inclusief internationale regelingen met betrekking tot 

biodiversiteit welke de gemeenschap ten gunste kunnen komen. Er kan gedacht worden 

aan het optimaliseren van de lokale exploitatie van (niet-hout) bosproducten en van de 

waarde van de gemeenschap als kennis instituut (t.a.v. flora en fauna, bodemgebruik 

etc), bijvoorbeeld binnen het kader van eco-toerisme maar bijvoorbeeld ook inzake 

behoud van biodiversiteit. In dit kader kan tevens onderzocht worden of, hoe en welke 

aanspraak de gemeenschap kan maken op de CO2-credits die in het kader van het Kyoto 

protocol ontwikkeld zijn. Hoewel dergelijke kansen binnen de grenzen van dit onderzoek 

niet nader onderzocht konden worden, geniet het de aanbeveling deze mogelijkheden 

verder te onderzoeken.  

 
Er is gewezen op de toenemende verschillen tussen bewoners in toegang tot productieve 

hulpmiddelen en daarmee potentieel ook tot financiële hulpmiddelen. Hoewel er 

vooralsnog nog geen duidelijke indicaties zichtbaar zijn, zou dit in de toekomst kunnen 

leiden tot grotere sociale stratificatie binnen de gemeenschap, waarmee ook de 

traditionele sociaal-politieke organisatie zal worden aangetast. Doordat de toegang tot 

natuurlijke hulpmiddelen en traditionele kennis relatief egalitair is binnen de 

gemeenschap, biedt grotere toegang van de bewoners tot de monetaire waarde die hun 

natuurlijke omgeving en traditionele kennis bevat, tevens mogelijkheden om collectief 

kapitaal van de gemeenschap te vergroten. 
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