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1. INLEIDING 

Voor u ligt het verslag over een functiebeschrijving van het tribale gezag onder de 

Marrons en Inheemsen in Suriname. Deze functiebeschrijving maakt deel uit van 

een samenwerking tussen de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) en Stichting 

Equalance in het kader van het meerjarenplan van de PAS. 

 

Waarom een functiebeschrijving? 

Stichting Equalance heeft als belangrijke aandachtsgebied in haar werk de rol van 

het traditionele gezag bij de het totstandkomen van veranderingen in de Marron 

gemeenschappen. Dit vanuit het besef dat goed locaal bestuur een belangrijke 

voorwaarde is voor duurzame economische ontwikkeling op dorps- en regionaal 

niveau. Hiermee is nauw verbonden het recht van Marrons om te participeren aan 

alle bestuurlijke en maatschappelijke niveaus in Suriname. Equalance heeft in haar 

werk met traditionele gezagsdragers uit alle regio’s geconstateerd dat traditionele 

Marron leiders voortdurend streven naar verbetering van de 

levensomstandigheden in de dorpen. Echter, de traditionele leiders voelen zich 

daarin gehinderd door onder meer het gebrek aan kennis, vaardigheden en 

ondersteuning. Aan Stichting Equalance is gevraagd mee te werken aan een 

grotere betrokkenheid van het traditionele leiders bij de ontwikkeling van hun 

woongebieden en hun rol daarbij. Ook aan de PAS is door traditionele 

gezagsdragers in de verschillende regio’s gevraagd om te helpen door trainingen 

te geven aan de tribale gezagsdragers. Deze wensen van de tribale gezagsdragers 

zijn via een samenwerking door Equalance en PAS omgezet in enkele concrete 

activiteiten. 

  

Het uitgangspunt was dat een goede training moet passen bij de behoeften van de 

mensen die het nodig hebben. Ook moeten de mensen wat ze tijdens de training 

geleerd hebben direct kunnen gebruiken in hun werk. Om dat alles mogelijk te 

maken is het besluit genomen eerst na te gaan om welke functies, taken en 

problemen het precies gaat.    

 

 

Wat we niet hebben gedaan 

De functiebeschrijving gaat over gezagsdragers van Inheemsen en Marrons. Maar 

we hebben het niet in alle marron en inheemse gemeenschappen uitgevoerd. Bij de 

Inheemsen is Donderskamp het enige dorp. Bij de Marrons gaat het om nagenoeg 

alle dorpen aan de Boven Suriname (Pikin Rio en Gran Rio), Brownsweg, de 

omgeving van Brokopondo-Centrum, een enkele deelnemer uit Sarakreek en 

verder het Pamaka gebied. De andere gebieden zullen nog volgen. 

 

Ondanks deze beperking kan worden gesteld dat er een goed beeld is verkregen 

van de functies en taken van het traditionele gezag onder de beide 

bevolkingsgroepen. 

 

 

1.1 Enkele begrippen 

Enkele begrippen die in deze beschrijving moeten worden uitgelegd. 

Om te beginnen het begrip “traditioneel gezag”. Het is niet altijd duidelijk wat 

daarmee wordt bedoeld. Een “traditie” is eigenlijk een gewoonte die men zich 

herinnert en die van generatie op generatie wordt overgedragen. Tradities 
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veranderen regelmatig. Tradities worden soms om bepaalde redenen opzettelijk 

uitgevonden (verzonnen). Vaak “verzint” men een traditie, zegt men dat iets 

traditie is omdat men de nadruk wil leggen op iets (b.v. een ceremonie) dat 

belangrijk wordt gevonden. 

 

Een ander begrip is “gezag”(of “autoriteit”). Gezag verwijst  naar het vermogen 

van iemand om je te doen gehoorzamen. Je gehoorzaamt omdat je de wens van de 

andere (de opdrachtgever) als juist aanvaardt. 

 

Dus, onder traditioneel gezag kan worden verstaan degenen die in de marron en 

inheemse gemeenschappen in staat zijn gesteld om de anderen dingen te laten 

doen of na te laten. Waarom het gezag traditioneel is komt omdat er voornamelijk 

een beroep wordt gedaan op historie, gewoonte en religie om aan te geven dat het 

juist en gerechtvaardigd is. Verder is het gezag traditioneel omdat het van 

generatie op generatie wordt overgeleverd. Ook het begrip “tribaal” dient hier 

toegelicht te worden. Hoewel bij de Inheemsen sinds enkele jaren het element van 

verkiezing bij de opvolging is ingevoerd, is dit traditionele aspect nog niet uit het 

bestuurssysteem verdwenen. 

 

 

1.2 Het project capaciteitsopbouw traditionele gezagdragers 

De Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) heeft in haar Meerjarenprogramma 2004-

2006 als een van de belangrijke thema’s “Nieuwe Ordening Gemeenschappen” 

(NOG). Een subthema hierbij is capaciteitsopbouw van organisaties. Binnen dit 

subthema is als activiteit opgenomen “Versterking van traditioneel bestuur.” Het 

betreft in feite een vernieuwingsproces dat een gedegen aanpak vereist. In het 

onderstaande overzicht worden doelstellingen, resultaten en activiteiten van het 

project gepresenteerd. 

De doelstellingen van het project zijn: 

- Verbeteren van het vermogen van traditionele gezagsdragers op het gebied van 

besturen, planning, coördinatie, informatie-uitwisseling, besluitvorming en 

participatie, zowel op tribaal- en dorpsniveau als op regionaal en nationaal 

niveau. 

- Bevorderen van bewustwording bij traditionele leiders over hun rol bij de 

ontwikkeling van hun gemeenschappen en van het Suriname. 

- Bevorderen dat traditionele bestuursstructuren beter worden betrokken bij 

planning, implementatie, monitoring en evaluatie van beleid en programma’s. 

- Bevorderen van omgeving voor dialoog over harmonisering en inbedding van 

de traditionele gezagsstructuren in het centrale bestuurlijk bestel van 

Suriname. 

De te verwachten resultaten zijn: 

- 250 traditionele gezagsdragers zijn in 2004 en 2005 getraind. 

- Traditionele gezagdragers beschikken over informatie en hebben toegang tot 

relevante informatiebronnen. 

- Netwerkstructuren van traditionele gezagsdragers zijn tot stand gekomen. 

- Formele overlegstructuren tussen het traditionele gezag en de overheid tot 

stand gekomen. 

- Traditionele gezagdragers en overheid zijn in dialoog over vormen van 

harmonisering van de twee gezagsniveau. 
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2. DE FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

 

2.1 Werkwijze 

De uitvoering van de activiteiten is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase  

behelst de  fase van onderzoek waarbij getracht is inzichten te verwerven in het 

functioneren van het traditionele gezag. De tweede fase omvat het aanbieden van 

trainingen en bewustwordingsactiviteiten aan traditionele leiders gericht op het 

verwerven van inzichten, kennis en vaardigheden.  

 

De start van de onderzoeksfase was  gepland voor de maand februari 2004, moest 

vanwege ondersteunende activiteiten ten behoeve van de begrafenis van de Gaama 

der Saamaka, worden uitgesteld tot na 1 maart. Daarna zou in april de start nog 

enkele keren worden uitgesteld vanwege locale omstandigheden in onder meer 

Powakka (inheemse dorp).  In mei is  begonnen met het onderzoek en dit is 

doorgegaan tot september 2004.  

 

Bij de uitvoering van de functiebeschrijving is gekozen voor een werkwijze die 

een maximale participatie van de traditionele gezagdragers, locale groepen en 

organisaties, bestuursambtenaren en andere belangstellenden (o.a. onderwijzers, 

gezondheidswerkers) garandeert. Deze werkwijze omvat de gebruikmaking van 

diverse participatieve methoden: werkgroepen, brainstorming, groepsdiscussies, 

probleem- en oplossingen analyse, netwerkanalyse en wederzijdse informatie-

uitwisseling. Het gaat eigenlijk om bekende methodieken, maar de effectiviteit 

zou minimaal zijn indien niet was gekozen voor het hanteren van de locale taal en 

een vereenvoudigd taalgebruik, met name wat betreft vaktermen en ingeburgerde 

ontwikkelingsjargon. 

 

Er is van tevoren een aantal belangrijke onderwerpen vastgesteld en in een 

vragenlijst opgenomen. De vragenlijst heeft gediend als leidraad bij het voeren 

van individuele gesprekken met traditionele gezagsdragers en bij de gehouden 

workshops. Aan het begin van elke sessie is uitleg gegeven over het doel  en de 

werkwijze van de workshop. De deelnemers hebben gedurende het verloop van 

alle sessies de gelegenheid gehad (en benut) om vragen te stellen. Elke sessie is 

verdeeld in een drietal blokken met daartussen korte pauzes om zo de deelnemers 

niet te veel te vermoeien. Er is gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen: 

rollenspel, oefeningen, kaarten, flip-over papier, markers en opdrachten. 

 

Elke regio is opgedeeld in sub-regio’s met een centrale ontmoetingsplaats waar de 

deelnemers per sub-regio naar toe zijn gebracht voor deelname aan de workshops. 

Het gaat om: regio Midden,  met Brokopondo Centrum (9 dorpen) en Brownsweg 

(8 dorpen) als ontmoetingsplaatsen. Regio Zuid, met Stonhuku (Gran Rio, 7 

dorpen), Pikin Rio (Asindo opo, 4 dorpen), Semoisi (10 dorpen), Botopasi (13 

dorpen) en Gunsi (13 dorpen) als verzamelplaatsen. Verder zijn er werkshops 

gehouden in regio West, te Donderskamp (1 dorp)  en in regio Oost, het 

Paramakaans gebied, te Nason en Langatabiki (10 dorpen). Er hebben ongeveer  

410 personen uit deze regio’s  aan de workshops geparticipeerd. Een groot deel  

van de  participanten maakt deel uit van het traditionele gezag. 
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2.2 Het proces  

In het algemeen verliepen nagenoeg alle workshops goed. De deelnemers waren 

vroegtijdig op de hoogte van de komst van de teams. De dagprogramma’s werden 

met enkele kleine wijzigingen ter plekke uitgevoerd. De wijzigingen hadden 

vooral te maken met de aspecten tijd en wensen van de deelnemers. Zo werden de 

uren af en toe verschoven om de mensen in staat te stellen hun dagelijkse 

activiteiten te kunnen vervolgen. Om aan de wensen van de participanten 

tegemoet te komen, werden thema’s diepgaand besproken die ze op dat moment 

hadden ingebracht. Het bieden van ruimte en tijd om zaken verder uit te diepen, 

bleek erg te worden gewaardeerd. 

 

De deelnemers kregen de mogelijkheid te participeren via discussies, vragen 

stellen, werkgroepen (ook de bekende “go-a-se” = het zich terugtrekken om te 

beraden bij de Marrons) en presentaties. Van deze mogelijkheden werd goed 

gebruik gemaakt. Tijdens het vragen stellen brachten de deelnemers zaken naar 

voren die hen reeds geruime tijd bezighouden b.v. verkiezingsprocedures, hoe een 

bepaalde opvolging te regelen, het ontstaan van het traditionele gezag of de 

precieze relatie met de centrale overheid. Het toepassen van spel en oefeningen 

om de groep te stimuleren of te activeren, kreeg veel bijval. Ongeacht de leeftijd 

en de fysieke toestand van de deelnemers er werd bijna door iedereen 

deelgenomen aan de spelmomenten en oefeningen. 

 

Meestal verliep de eerste dag vrij traag, terwijl op de tweede en derde dag en 

verder het tempo toeneemt. De deelnemers en het team waren dan wederzijds aan 

elkaar gewend geraakt (zie voor meer details de bijlagen). 

 

Opvallend was de behoefte bij de deelnemers aan concrete oplossingen voor 

concrete problemen van dat moment. Ook opvallend was het ingeworteld idee dat 

het traditionele gezag onder de overheid hangt en dat men hiervan min of meer 

afhankelijk is om bepaalde beslissingen te nemen. 
 

 

2.3 Resultaten functiebeschrijving 

De beschrijving van de bestuurlijke functies van het traditionele gezag is 

gebaseerd op antwoorden op vragen over functies, taken, functie-eisen,  selectie 

en installatie, knelpunten tijdens het functioneren en behoeften aan kennis en 

vaardigheden. De antwoorden komen vooral van traditionele leiders en locale 

bewoners.  

 

2.3.1 Bestuursorganen 

Het traditionele bestuur bij de Marrons kent enkele bestuursorganen waarvan de 

bovengenoemde functies en taken deel uitmaken. De belangrijkste 

bestuursinstellingen zijn: 

- Lanti u Lio of Lanti fu a Liba (Regering/Bestuur van de rivier = Bestuur van 

het hele volk) 

- Lanti u Konde of Lanti fu a Kondee (Overheid/Regering/Bestuur van het dorp) 

- Gaanwa(n) (Ouderenraad) 
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Lanti u Lio: Dit is het hoogste bestuurs- en gezagsorgaan binnen de tribale 

samenleving. De Lanti u Lio omvat de familiehoofden en oudste 

vertegenwoordigers van alle lo’s. Zij vertegenwoordigen de lo’s (het volk) naar 

buiten en de Gaa(n)ma(n) (Graman) is de vertegenwoordiger van de Lanti u Lio. 

De Lanti u Lio of Lanti fu a Liba is de instantie voor maken van algemeen 

geldende wetten. Deze wetten worden door de Gaa(n)ma(n) in naam van de Lanti 

u Lio afgekondigd. Hij treedt op als de voorzitter van de Lio Kuutu (Gaan 

Kuutu=Gran Krutu).De Gaa(n)ma (n) is de functionaris met de hoogste autoriteit. 

Hij voert het bewind over de andere gezagdragers. De Gaa(n)ma(n) 

vertegenwoordigt, namens de Lanti U Lio, ook personen uit zijn tribale groep die 

buiten zijn gebied wonen. Dit hangt nauw samen met een sterk etnische 

bewustzijn waarbij de verwijzing naar een gemeenschappelijke oorsprong en 

historie centraal staat. De gedachte is altijd dat je als lid van een bepaalde tribale 

groep wel elders kan gaan wonen, maar dat de band met je oorsprong gedurende 

het leven nooit kan worden doorgeknipt. 

 

Lanti u Lio of Lanti fa Liba kan dus beschouwd worden als een forum waarin 

familiehoofden, familieoudsten, dorpsvertegenwoordigers etc hun groepsbelangen 

vertegenwoordigen. De hoofdman of de Gaa(n)ma(n) is er onder meer om dat 

proces van groepsbelangenbehartiging te leiden en te zorgen dat compromissen 

worden bereikt. De Gaa(n)ma(n) maakt daarbij veel gebruik van “eerdere 

gevallen”, gevallen die in een vergelijkbare situatie zich eerder hadden 

voorgedaan en waarvoor men een aanvaardbare oplossing had gevonden. Hij 

beweegt zich steeds tussen het microniveau (de belangen van de segmenten) en 

het macroniveau (de belangen van wijde omgeving, totale groep). Dit vraagt om 

veel kennis van de hele geschiedenis van de diverse families en de onderlinge 

politieke verhoudingen. Het bezit van deze historische kennis en de vaardigheden 

om de locale,  politieke verhoudingen naar tevredenheid van de mensen te 

besturen, bezorgen een traditionele leider veel gezag, respect en aanzien.  

 

Ook namens de Lanti u Lio kan de Gaa(n)ma(n) bij overtreding van wetten en 

regels of het verzaken van plichten sancties toepassen. 

  

Lanti u Konde/Lanti fu a Kondee: Dit is het hoogste bestuursorgaan op 

dorpsniveau. Dit bestuursorgaan is op het niveau van het dorp verantwoordelijk 

voor nagenoeg dezelfde taken als de Lanti u Lio op het tribale niveau. De kapitein 

is op dit bestuursniveau de hoogste functionaris. Hij fungeert als voorzitter van de 

Lanti- of Konde Kuutu (dorpsvergadering). De basia (basja) assisteert hem hierbij. 

 

Gaanwa(n) (Ouderen): Hier onder vallen ouderen die geen kabiten of basia zijn. 

Het zijn vaak wel personen die beschikken over bepaalde specialismen of 

deskundigheden o.a. op het gebied van religie, cultuur, traditionele geneeswijze en 

orale traditie. Gaanwa(n) fungeren meestal als adviseurs van de verschillende 

hoofdmannen en vervullen een belangrijke rol bij het oplossen van conflicten en 

het brengen van plengoffers. In vroegere tijden waren het deze personen die 

Gaa(n)ma(n), Kabiten of Basia werden.  

 

Bij de Inheemsen in Donderskamp bestaat zo’n uitgebreid bestuursorgaan niet. 

Daar wordt gesproken over dorpshoofden. In wezen gaat het om de kapitein en 

zijn of haar assistenten die via verkiezingen voor bepaalde tijd zijn gekozen. 
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2.3.2 Functies, taken en functie-eisen 

Traditionele Marron gezagdragers die aan de workshops hebben deelgenomen, 

onderscheiden binnen de bestuursstructuur van hun samenleving twee categorieën 

van politieke rollen: hoofdmannen (hedima/edeman) en ouderen (senioren en 

religieuze specialisten). Gezagdragers zijn verbonden met sociale eenheden zoals 

lô en bêê. 

 

De volgende functies, functie-eisen en taken komen voor binnen de 

bestuursstructuren van de tribale samenleving: 

 

Functies Taken Functie-eisen 

Gaama(n)  Leidinggeven aan het volk 

 Vertegenwoordigen  van 

de  bevolking naar buiten 

toe 

 Zorgdragen voor het 

algemene welzijn van de 

bevolking 

 Benoemen van kabiten en 

basia 

 Voorzitten van de 

vergadering van Lanti u 

Lio (Stam Vergadering) 

 Optreden als bemiddelaar 

bij problemen binnen de 

stam 

 Onderhouden van 

contacten met de overheid 

 Onderhouden van 

contacten met alle lo’s 

 Afkondigen van algemeen 

geldende wetten namens 

de Lanti U Lio 

 Optreden als hoogste 

rechter op tribaal niveau 

 

 Lid zijn van de Gaama-lo 

 Beschikken over kennis 

van de hele stam 

 Kunnen omgaan met 

mensen 

 Willen dienen van het 

algemeen belang 

 Van onbesproken gedrag 

 Durven beslissingen te 

nemen 

 Luisteren naar mensen 

 Verdraagzaam zijn 

 Betrouwbaar zijn 

 Bereid zijn om in het 

binnenland te wonen 

 Kunnen samenwerken 

met anderen 
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Hoofd 

Kapitein 
 Vertegenwoordigen van de 

Gaama(n) 

 Ontvangen van 

gasten/bezoekers 

 Leiden van de bevolking 

 Overleggen met de 

Gaama(n) 

 Van onbesproken gedrag 

zijn 

 Kunnen omgaan met 

mensen 

 Goed kunnen 

communiceren 

 Beschikken over kennis 

van de stam 

Kapitein  Dragen van algemene 

verantwoordelijkheid voor 

het dorp 

 Brengen van plengoffer en 

plegen van andere rituele 

handelingen 

 Helpen voorkomen en 

oplossen van conflicten 

 Onderhouden van 

contacten met de overheid 

 Uitoefenen van controle in 

het dorp 

 Onderhouden van 

contacten met de Gaama, 

de bevolking en de 

buitenwereld 

 Samen met de bewoners 

opstellen van regels voor 

het dorp 

 Optreden als rechter in het 

dorp 

 Beëdigen van basia’s 

 Voorzitten van 

dorpsvergaderingen 

 Werken aan verbetering 

van het leven in het dorp 

 Erop toezien dat zaken 

goed lopen in het dorp 

 Afleggen van 

verantwoording aan de 

Hoofdkapitein en de 

Gaama(n) 

 Kunnen omgaan met 

mensen 

 Geduldig zijn 

 Durven beslissingen te 

nemen 

 Kunnen dragen van 

verantwoordelijkheid 

 Goed kunnen 

communiceren 

 Goede fysieke gesteldheid 

 Aanwezigheid van 

zusterskinderen 

 Van onbesproken gedrag 

zijn 

 Wonen in het dorp  

 Bereid zijn plengoffers te 

brengen 

 Lid zijn van de bee en lo 

 Betrouwbaar zijn 

 Bereidheid om te werken 

 Kunnen bemiddelen bij 

ruzies 

 Actief zijn in het dorp 
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Hoofd Basia  Assisteert de Gaama(n) en 

de hoofdkapitein bij hun 

dagelijkse werkzaamheden 

 Begeleidt de Gaama(n) 

tijdens dienstreizen 

 Adviseert in voorkomende  

gevallen de Gaama(n) 

 Verricht alle andere 

werkzaamheden die vallen 

binnen het takenpakket 

van basia 

 Afleggen van 

verantwoording aan de  

kapitein en de 

Hoofdkapitein 

 Beschikken over goede 

fysieke gesteldheid 

 Hebben van respect voor 

andere mensen 

 Goed met mensen kunnen 

omgaan 

 Betrouwbaar en geduldig 

zijn 

 Lid zijn van de bee en lo 

 Wonen in het dorp of 

daartoe de bereidheid 

tonen 

 Goed kunnen 

communiceren 

 Bereid zijn plengoffers te 

brengen 

 Kunnen omgaan met 

conflicten 

 Aan de dag leggen van 

een actieve opstelling 

 Bereid zijn om op 

onregelmatige tijden en 

onder grote druk te 

werken 

Basia  Omroepen van berichten 

 Bijstaan van de kapitein 

 Onderhouden van de 

faaka-paw 

 Coördineren van 

dorpsactiviteiten 

 Brengen van plengoffer 

 Opvangen/begeleiden van 

overtreders 

 Bemiddelen bij conflicten 

 Assisteren bij graf delf 

werkzaamheden 

 Als vrouwelijke basia 

koken voor en bedienen 

van gasten 

 Mobiliseren van vrouwen 

bij dorpsactiviteiten 

 Coördineren van 

dorpsactiviteiten van 

vrouwen 

 Meldpunt voor en opvang 

van gasten 

 Beschikken over goede 

fysieke gesteldheid 

 Hebben van respect voor 

andere mensen 

 Goed met mensen kunnen 

omgaan 

 Betrouwbaar en geduldig 

zijn 

 Lid zijn van de bee en lo 

 Wonen in het dorp of 

daartoe de bereidheid 

tonen 

 Goed kunnen 

communiceren 

 Bereid zijn plengoffers te 

brengen 

 Kunnen omgaan met 

conflicten 

 Aan de dag leggen van 

een actieve opstelling 

 Bereid zijn om op 

onregelmatige tijden en 

onder druk te werken 
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Dorpsoudsten 

 Familie 

oudsten 

 Religie

uze 

leiders 

 Adviseren van Gaama(n), 

kapitein en basia 

 Bemiddelen bij conflicten 

 Brengen van plengoffers 

 Verrichten van rituele en 

ceremoniële handelingen 

 Vertegenwoordigen van de 

Gaama(n), kapitein en 

basia 

 Indien nodig, waarnemen 

voor de Gaama(n), 

kapitein en basia 

 Een leeftijd hebben van 

boven de zestig jaar 

 Lid zijn van een bee en lo 

of daarmee  verwant zijn 

 Beschikken over bepaalde 

specialistische kennis 

(historie, cultuur, religie, 

politieke verhoudingen 

etc) 

 Welbespraakt zijn 

 Hebben van respect voor 

andere mensen 

 Gerespecteerd worden 

binnen de eigen bee en lo 

 

 

 

2.3.3 Selectie, installatie en erkenning van gezagsdragers 

Binnen de tribale samenleving behoren de verschillende bestuurlijke functies aan 

bepaalde wosu-dendu, bee en lo die de bekleders van de functies aanwijzen. Een 

gezagsdrager worden in de tribale samenleving is verbonden met drie basis 

concepten: 1) nominatie van een kandidaat; 2) acceptatie; 3) installatie. 

 

Nominatie 

Belangrijk bij de nominatie is het onderscheid tussen een oude en een nieuwe 

gezagsdrager. Bij een bestaande of oude-gezagsdrager gaat het erom dat de functie 

reeds door iemand anders werd bekleed. Komt de vorige functionaris te overlijden 

dan ontstaat een vacature. Gewoonlijk zal de Gaa(n)ma(n) of de kabiten de 

familie vragen om een opvolger aan te wijzen. Het aanwijzen van een opvolger 

voor een oude-bestuursfunctie geschiedt traditioneel op de volgende wijze: 

1) Aanwijzen door de voorganger tijdens zijn leven. De in functie zijnde en nog 

levende gezagsdrager wijst iemand aan voor wie hij een bepaalde voorliefde 

heeft en die naar zijn oordeel voldoet aan de gangbare functie-eisen en 

verwachtingen van de familie en de gemeenschap (Lanti). In de meeste 

gevallen baseert hij zijn oordeel niet alleen op zijn eigen waarnemingen, maar 

vraagt hij ook om de meningen en adviezen van andere respectabele personen 

binnen de verschillende wosu-dendu zonder de naam van de kandidaat te 

noemen. Stemmen de meningen overeen dan laat de functionaris veelal blijken 

naar wie zijn voorkeur uitgaat. Hij doet dit bijvoorbeeld door de betrokkene 

soms te vragen om bepaalde taken uit te voeren. Wijken de meningen te veel 

van de zijne, dan houdt hij zijn voorkeur zolang mogelijk geheim. Komt hij te 

overlijden dan beslist zijn orakel de keuze.  Deze keuze is meestal die welke 

hij reeds in leven had gemaakt. 

2) Tja naki; aanwijzen door het orakel van de overledene. De “tja naki”-methode 

van nominatie is eigenlijk een aanvulling op of een bevestiging van de eerste 

methode. Het lijk van de overledene wordt, gelegd in een “bongola” of kist, op 

de hoofden van twee mannen rondgedragen. Via vragen en antwoorden wordt 

vastgesteld wie de opvolger is. Een keuze op deze wijze bepaald en die 

samenvalt met de vermoedens en verwachtingen van de bee wordt bijna niet 

betwist. 
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3) Kii ganinja; aanwijzen via het kip-orakel. Deze methode wordt slechts 

toegepast indien niet via 1 en 2 een keuze voor een kandidaat is gemaakt. Een 

kip wordt vastgehouden aan het nekvel. Er worden dan namen van 

verschillende kandidaten genoemd, terwijl de kip bewegingloos kan blijven 

hangen. Bij de naam van de juiste kandidaat slaat de kip drie keer met de 

vleugels. Voor de aanwezigen is dat het teken dat de juiste kandidaat is 

gevonden. 

4) Politiek ingrijpen door bepaalde facties. In het laatste geval kunnen alle drie 

voorgaande gevallen worden genegeerd als men het vermoeden heeft dat 

bepaalde ongewenste personen de functie ambiëren; of als men leden van een 

bepaalde wosu-dendu (ini osu) wenst uit te sluiten. Een bepaalde kandidaat 

wordt door een selecte groep naar voren geschoven. Dit leidt vaak tot tribale 

opvolgingsdisputen. 

5) Zich opwerpen als de gedoodverfde kandidaat-opvolger. In dit geval schroomt 

de betrokkene niet om tegenstanders met de dood door middel van “wisi” 

(hekserij) te bedreigen. 

 

Bij de Christelijke gemeenschappen zullen de tweede en de derde vorm van 

nominatie niet of minder voorkomen omdat deze als “heidens” wordt beschouwd. 

 

In het geval van een nieuwe functie verloopt de nominatie enigzins anders: 

1) Nominatie door de Gaa(n)ma(n) op grond van aan hem bewezen diensten en 

vriendschap. Afstemming met de bee van betrokkene is vereist. Natuurlijk 

kijkt de Gaama eerst of een dergelijke functie al in de bee voorkomt en 

hoeveel personen deze bekleden. Dit is nodig voor de machtevenwicht tussen 

de verschillende bee’s en lo’s. 

2) Nominatie door de bee of wosu-dendu op aandrang van de Gaa(n)ma(n) omdat 

hij aan de betrokken bee of wosu-dendu een traditioneel politieke functie 

wenst te geven. De Gaa(n)ma(n) let in dit geval vooral op de omvang van de 

groep. Vroeger waren het meestal de oudere “moeders-broers” of “moeders-

neven” (gaantio of gaantii) die op deze wijze politieke ambtsdragers werden. 

3) Nominatie vanwege bewezen diensten tijdens het heengaan en de begrafenis 

(Gaama duumi) van een Gaa(n)ma(n). 

4) Je krijgt de functie omdat binnen de bee of wosu-dendu daarvoor niemand 

anders is te vinden. 

5) Zich opwerpen als leider van de eigen bee of wosu-dendu en de Gaa(n)ma(n) 

verzoeken om een bevestiging in die functie. 

 

In alle gevallen is het van belang dat de kandidaat die genomineerd wordt de 

oudste zoon moet zijn van de oudste zus. Hij moet verder voldoen aan de geldende 

functie-eisen en zich vooral voorbeeldig gedragen (Bijvoorbeeld door zijn familie 

verplichtingen na te komen via o.a. het bijwonen van begrafenissen, geven van 

geschenken aan zusterskinderen en optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen 

verwanten).  

 

Bij de Inheemsen werd vroeger de stichter van een dorp kapitein. Na zijn 

overlijden volgde zijn zoon hem op. Dit patroon is inmiddels doorbroken door de 

invoering van het systeem van verkiezingen. Elk volwassen lid van een Inheems 

dorp kan zich thans kandidaat stellen om tot dorpshoofd te worden gekozen. 
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Acceptatie 

De kandidaat moet geaccepteerd worden door de leden van de familie en grote 

delen van de bevolking (van het dorp of de regio), naar wie verwezen wordt met 

“bee ku/anga Lanti” (de familie en het volk = in feite de diverse belangengroepen 

in de samenleving). Men gaat hierbij af op de publieke opinie en de meningen van 

leden de van bee en wosu-dendu. Wat vindt men van de kandidaat? Ziet en wil 

men hem als een leider? Wordt hij nu al met respect bejegend? Wat de meningen 

ook zijn, men zal een genomineerde niet gemakkelijk terugtrekken. De 

genomineerde kan zichzelf wel terugtrekken en iemand anders aanwijzen. Na de 

nominatie gaat er een hele tijd overheen voordat de kandidaat-gezagsdrager in 

functie wordt geïnstalleerd. In deze periode heeft de toekomstige ambtsdrager de 

mogelijkheid om zich publiekelijk te bewijzen en steun te verwerven.  

 

Installatie, presentatie en bekrachtiging 

Na de nominatie en zodra duidelijk is dat de kandidaat geaccepteerd is, wordt een 

dag vastgesteld voor de installatie. Dit betreft de formele presentatie van de 

gekozen gezagsdrager aan eerst de voorouders en daarna aan de bevolking en de 

aanvaarding van zijn leiderschap door dezelfde bevolking. Dit geschiedt via de 

eed van ambtserkenning bij de faaka paw/tiki (vlaggestok=voorouder heiligdom) 

door de gekozen gezagsdrager en de eed van trouw en respect door de bevolking. 

Zittend, met de rug tegen de faaka paw en de fii-paw (oudste hoofdman staf uit de 

vredestijd) worden de handen en voeten van de nieuwe functionaris wit gelakt met 

pimba (weti maw ku futu, hengi bakka a di faaka paw). Terwijl hij/zij daarna in 

staande houding de faaka paw vasthoudt, wordt hem haar drie maal gevraagd of 

hij de gemeenschap kan besturen ( “Ju sa hoi konde?”). Pas bij de derde keer 

antwoord hij met “ja, ik laat alles in Gods handen”. Daarna hebben de omstanders 

de gelegenheid om via het drie maal in koor uitroepen van functie en naam van de 

nieuwe functionaris deze in zijn functie te bevestigen. Het witten van de handen 

en voeten bij de faaka paw is een rituele inwijding die ook met de apinti plechtig 

wordt bevestigd. De betekenis daarvan is dat “Gadu konde” (de voorouders) moet 

weten dat degene in kwestie in functie is. Hij wordt als het ware aan de goden en 

de voorouders voorgesteld en in hun handen gelegd om over hem te waken. Een 

nieuwe functionaris die deze inwijding niet heeft gehad, is volgens de traditie nog 

geen traditionele gezagsdrager. 

 

Na dit traditionele gedeelte van bevestiging wordt de nieuwe functionaris 

voorgesteld aan de centrale overheid. De centrale overheid besluit dan, na advies 

te hebben ingewonnen, om in te stemmen met de benoeming en komt de 

functionaris in aanmerking voor de gebruikelijke vergoedingen en ondersteuning.  

 

Tegenwoordig zien we bij de Marrons het volgende gebeuren. Was het vroeger zo 

dat eerst het traditionele gedeelte moest worden afgewikkeld om dan de nieuwe 

functionaris aan de centrale overheid te presenteren, nu gebeurt het omgekeerde. 

Men wacht, na de nominatie (aanwijzing) de in handenstelling van een formele 

benoemingsbeschikking van de overheid af om de traditionele leider in zijn of 

haar functie traditioneel te benoemen. Dit blijkt in de praktijk nogal wat 

problemen te veroorzaken. De meeste gezagsdragers weigeren werkzaamheden te 

verrichten omdat ze van oordeel zijn dat ze nog niet in functie zijn. Als argument 

voert men aan het ontbreken van een benoemingsbeschikking en de bijbehorende 

uniformen en vergoedingen. 
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 Wat de Inheemsen betreft, vindt de verkiezing plaats na de kandidaatstelling. 

Nagenoeg alle formaliteiten daaromtrent vinden plaats met medeweten en 

bemoeienis van de District Commissaris. 

 

  

Positie van de vrouw 

Vrouwen werden tot voor kort alleen tot basia benoemd. De laatste 15-20 jaar zijn 

er ook vrouwen in de functie van kapitein aangesteld. Dit komt zowel bij de 

Marrons als de Inheemsen voor. Deze verandering is vooral beinvloed geworden 

door de genderbeweging waarbij vooral door vrouwen gepleid werd voor gelijke 

posities voor mannen en vrouwen. Diverse NGO’s en CBO’s die in het binnenland 

acties zijn/waren hebben deze boodschap naar de gemeenschappen gebracht. In 

sommige gevallen was de benoeming van een vrouwelijke kapitein een keuze van 

de Gaama. 

Ondanks deze verandering is het aantal vrouwelijke kapiteins vergeleken bij de 

mannen nog betrekkelijk laag.  

 

 

Opschuiven in functies 

In de regel is het mogelijk om van Basia naar Hoofdbasia op te schuiven. Een 

kapitein kan opschuiven naar de functie van Hoofkapitein. In beide gevallen 

betekent het niet dat de functies van Basia en Kapitein vrijkomen om door andere 

personen te worden ingevuld. Bij het overlijden van een Hoofdbasia of 

Hoofdkapitein wordt de opvolger ook niet automatisch hoofdkapitein of 

hoofdbasia. Iemand in die functie benoemen is over het algemeen een beslissing 

van de Gaama. 

 

Het is ook geen regel dat een Basia of Kapitein Gaama wordt. In bijzondere 

gevallen kan het wel voorkomen, bijvoorbeeld wanneer er geen geschikte 

opvolger is te vinden voor de functie van Gaama. Het is verder ongebruikelijk dat 

een persoon die geen Basia of Kapitein is, benoemd wordt tot Hoofdbasia of 

Hoofdkapitein.  

 

Hoewel vele regels met betrekking tot de verschillende functies binnen de 

traditionele gezagsstructuur vastliggen treden er langzamerhand veranderingen op. 

Naar Marron gewoontes dienen de gewenste veranderingen wel eerst via daartoe 

belegde vergaderingen te worden besloten. Indien een verandering wordt 

doorgevoerd zonder besluitvorming daarover in een speciale vergadering (krutu) 

dan zullen de mensen zich niet gemakkelijk er conformeren.  
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Traditionele inzegening van een kapitein en twee vrouwelijke basja’s te Asindohopo 

 

 

2.3.4 Knelpunten, oorzaken en maatregelen 

Hieronder volgt een overzicht van de genoemde knelpunten, hun oorzaken en de 

mogelijk te nemen maatregelen 

 

Knelpunten Oorzaken Maatregelen 

Geringe 

vergoeding/honorarium/

lage beloning 

Gebrek aan erkenning door 

de overheid 

Onduidelijke rechtspositie 

Gebrek aan integratie in 

het regionale en centrale 

bestuurssysteem 

Gebrek aan politieke wil 

Juridische erkenning door de 

overheid 

Verhogen van de vergoeding 

Overleg met de overheid 

Veranderen van de 

benaming; i.p.v. vergoeding 

salaris 

Salarisreeks invoeren en 

algemene verhoging 

Relatie met de centrale 

overheid 

Functies dateren uit de 

koloniale periode 

Denken in termen van 

overheid als “baas” en 

“weldoener” 

Politieke bemoeienis met 

benoemingen 

Onduidelijkheid over 

bevoegdheden  

Gebrek aan erkenning door 

de overheid 

Opzetten van 

overlegstructuur tribale 

gezagdragers en overheid 

Duidelijke taakverdeling 

tussen overheid en tribale 

gezagdragers  
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Onvoldoende respect 

voor gezagdragers door 

de bevolking m.n. 

jongeren 

Verandering van waarden 

en normen 

Onbekendheid met de 

functie en taken van 

traditionele gezagsdragers 

Generatiekloof 

Voorlichting over taken 

gezagdragers 

Regelmatige ontmoetingen 

tussen gezagdragers en 

bevolking 

Gebrek aan kennis van 

en vaardigheden voor 

het werk 

Gebrek aan scholing 

Geen toegang tot 

informatie 

Trainen van gezagdragers 

Verbeteren van 

informatievoorziening aan 

traditionele gezagdragers 

Uitwisselingen 

Functioneert niet 

optimaal  

Onvoldoende 

medewerking van 

bevolking 

Gebrek aan 

werkruimten/kantoor 

Gebrek aan middelen voor 

communicatie en transport 

Te weinig uniform 

(kleding) 

Gebrek aan vervangers 

Voorlichting aan de 

bevolking 

Meer betrekken van 

bevolking bij bestuur 

Voeren van overleg met de 

overheid 

Aanwijzen van vervangers 

voor elke functionaris Stellen 

van leeftijdseisen: vanaf 35 

jaar; bij 65 jaar moet men 

met pensioen en actieve 

loopbaan beeindigen 

Gebrek aan 

samenwerking 

Onvoldoende onderlinge 

contacten en overleg 

Onderlinge wantrouwen 

vanwege oude vetes 

Regelmatig overleg b.v. 1x 

per maand of 3x per jaar 

Opzetten overlegstructuren 

Landurige 

bekrachigingsprocedure 

bij de overheid 

Oude beschikkingen 

worden achtergehouden 

Incorrecte 

informatievoorziening 

door de familie 

Politieke manipulatie 

Tijdig doorgeven van oude 

beschikking door de familie. 

Betere controle op de 

uitvoering administratieve 

procedures 

Criminaliteit in de 

dorpen 

Veranderde waarden en 

normen 

Armoede in de dorpen 

Drugs- en alcoholmisbruik 

Intocht van buitenlanders 

Doorgeven aan bevoegde 

instanties 

Ontwikkelen van 

programma’s voor 

voorlichting, scholing en 

werk 

Opzetten van politieposten 

 

 

 

2.3.5 Behoeften aan kennis en vaardigheden 

Tijdens de workshops hebben de deelnemers naar voren gebracht behoefte te 

hebben aan aanvullende kennis en inzichten om in staat te zijn de bestuurstaken 

beter uit te voeren. Men wenst meer te weten over de volgende onderwerpen zoals 

bestuur, recht, organisatie, leiderschap, vergaderen, taal- en spreekvaardigheid, 

lezen en schrijven, presentatietechnieken, onderhandelen, omgaan met (vreemde) 
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mensen, samenwerken, staat- bestuursbestel van Suriname, historische relatie 

tussen Paramaribo en Binnenland en stamverhoudingen. 

De deelnemers wensen getraind te worden. De trainingen zouden in de eigen taal, 

liefs door eigen mensen, moeten worden gegeven. Het gebruik maken van 

situaties uit hun eigen leven als oefening heeft men sterk benadrukt. 

 

 

3. CONCLUSIES EN LESSEN 

 

Het bestuurssysteem van de tribale gemeenschappen van Suriname is veel 

complexer dan men vermoedt. De buitenstaander is vanwege eigen 

vooringenomenheid en reeds jaren bestaande dwalingen van historici, 

antropologen en andere onderzoekers niet in staat de werkelijke aard en  het 

functioneren van dat bestuurssysteem te ontwaren. De functies van bijvoorbeeld 

Gaa(n)ma(n), Kabiten en Basia worden gemakkelijk gezien als de belangrijkste 

onderdelen van het bestuurssysteem, terwijl belangrijke bestuursorganen zoals 

Lanti u Lio of Lanti faa Liba, Lanti u Konde of Lanti faa Konde en Gaanwa(n) 

over het hoofd worden gezien. 

 

De werkelijke bestuursorganen van de tribale samenleving zijn in de loop der 

jaren behoorlijk onder druk komen te staan. Migratie, veranderde opvattingen  

over waarden en normen, over leiderschap en verwantschapsrelaties alsmede 

economische druk,  toenemende contacten met de buitenwereld en 

overheids(politieke) bemoeienis met bijvoorbeeld de selectie- en 

benoemingsprocedures, gebrekkige faciliteiten en geringe (geldelijke) waardering 

hebben onder meer hiertoe bijgedragen. Het gevolg is onder andere dat bestaande  

mechanismen voor het bevorderen van gemeenschapszin, solidariteit en cohesie 

en het adequaat reageren op verschijnselen zoals criminaliteit, interne conflicten 

en de roep om verandering c.q. ontwikkeling door de bevolking niet meer effectief 

functioneren. 

 

Hoewel de traditionele gezagdragers zich geplaatst zien voor complexe 

problemen, bestaat bij hen nog steeds een grote drang naar positieve 

veranderingen. Algemeen wordt door de gezagdragers onderkend dat de tribale 

samenleving niet meer zo geïsoleerd is en dat met andere groepen moet worden 

samengeleefd. 

  

De mensen onderkennen ook dat organisatievorming een belangrijk instrument 

kan zijn voor het bereiken van bepaalde doelen. Daarbij past samenwerking met 

andere groepen en instanties. Men is wel voorzichtig en bevreesd. Bevreesd 

vanwege een ongeloof in de goede bedoelingen van organisaties en personen uit 

de stad en de eigen samenleving die veel beloven maar niets doen, die hen 

misleiden en beletten om zelfstandig zaken te realiseren.  

 

De traditionele gezagdragers zien zichzelf als een aanvulling op het niveau van 

regionaal bestuur met een zekere mate van autonomie m.n. als het gaat om de 

eigen interne tribale aangelegenheden. Men wenst niet onder de voeten te worden 

gelopen door bijvoorbeeld bestuursambtenaren die zich boven hen trachten te 

verheffen. 
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We hebben kunnen inzien dat het werken met traditionele gezagdragers bijzonder 

aangenaam kan zijn. Er bestaat een wil tot verandering, maar men is onzeker over 

de nieuwe perspectieven die hen vanuit diverse hoeken worden voorgehouden. 

Het gebruikmaken van methoden die de gezagdragers maximaal betrekken bij het 

proces van gegevens verzamelen, analyse, evaluatie en rapportage wekt een grote 

mate van vertrouwen. Herkenbaarheid in  termen van personen uit de eigen groep, 

de eigen taal en situaties uit het eigen leven is een belangrijk factor voor succes. 

 

De samenwerking tussen de PAS en Stichting Equalance biedt voldoende basis 

voor een professionele en wetenschappelijke begeleiding van het 

vernieuwingsproces bij het traditionele gezag. Dit geeft aan dat er voor NGO’s 

een rol is weggelegd als het gaat om versterking van locale structuren van 

leiderschap.  

 

 

4. Follow-up 

Na deze functiebeschrijving zal het project worden vervolgd met de volgende 

activiteiten:  

 uitwerken van een trainingsprogramma op basis van geïdentificeerde 

behoeften (in uitvoering); 

 uitvoeren van het trainingsprogramma (in uitvoering); 

 overleg  voeren met relevante partners (in uitvoering); 

 verspreiden van de resultaten 

  

Met het uitwerken en uitvoeren van het trainingsprogramma is reeds een aanvang 

gemaakt. Er is hiervoor gekozen omdat we door middel van de ervaringen in de 

praktijk direct willen overgaan tot het aanpassen van trainingen.  
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Bijlage 1: Verslagen van enkele bijeenkomsten 

 

Verslag Regio Midden 

 

Procesverslag versterking tribaal gezag regio Midden 
 

Locatie: Brokopondocentrum 
 

Activiteit  : workshop versterking tribaalgezag 

Periode  :  29 en 30 mei 2004 

Deelnemende dorpen : Asigron, Tapoeripa, Drepada, Boslanti, Balingsoela,  

    Compagniekreek, Hermansdorp 

Team   : C. Naarden (coördinator), S. Emanuels (onderzoeker/facilitator), S. Fedries  

     (logistiek) 

 

Mobilisatie 
De uitnodigingsbrief voor de workshop is ruim van tevoren verzonden. Tijdens een vorige activiteit is 

het plan voor deze workshop besproken met de contactpersoon, dhr. Petrusi, en participanten. 

Aangezien Compagniekreek en Boslanti ook tot cluster Brokopondo  Centrum behoren, besloot dhr. 

Petrusi deze dorpen ook uit te nodigen. 

 

Organisatie ter plekke 
Deze was goed. Het vrouwencentrum, inclusief trainingszaal, logies en keuken,werd door ons 

afgehuurd. Het transport van de deelnemers was geregeld en werd op tijd uitgevoerd. Er zijn 2 

vervoersmiddelen, een busje en een pick-up, ingezet.  De cursisten waren niet tevreden over de staat 

v/d pick-up. Daar zal voortaan rekening mee gehouden worden. 

 

Het proces 
 

Participatie 
Het aantal deelnemers bedroeg  32. 

Er waren 8 leden van dorpsbesturen, 20 leden van dorpsorganisaties en 4 belangstellenden.  

Middels groepswerk, plenaire discussies en vragen hebben de deelnemers geparticipeerd in de 

workshop. 

In het begin durfde men nog niet veel te zeggen, maar later op de dag kwam men los en werd gretig 

gebruikgemaakt van dit forum om mee te denken over de functies en taken van het tribaal gezag. 

Van tevoren was door de trainer aangegeven dat op een andere dan de traditionele manier gewerkt zou 

worden voor wat betreft de wijze van krutu’s houden. Hier zou rechtstreeks met mensen gesproken 

worden en niet zozeer via de basja’s. 

Deze werkwijze is goed ontvangen. Af en toe ging men automatisch oven op de traditionele manier van 

vergaderen, maar dat was niet storend. 

 

Discussies 
De discussies gingen voornamelijk over de functies/ taken van de kapiteins en basja’s die 

overeenkomen met de overheidsfuncties/ taken zoals b.v het handhaven van de orde in het dorp. Ook 

de erkenning van de dignitarissen door de overheid, als leiders van de binnenlandbewoners was een 

punt van discussie. 

Een ander discussiepunt was het slechte contact tussen de Gaama en de dorpen n het gebied. Men voelt 

zich verwaarloosd, en behoeft meer contact. Het voorstel werd geopperd voor een eigen Gaama in het 

Brokopondo gebied. Uiteindelijk kwam men in groepsverband erop dat de Gaama meer contact dient te 

houden met de gebieden. Dit komt er op neer dat hij de gebieden zal moeten bezoeken en ook dat de 

tribale dorpsleiders naar het hoofdkwartier van de Gaama afreizen om te overleggen. 

 

Er werd flink gediscussieerd door zowel mannen als vrouwen. De meeste mensen gaven hun mening 

over de aangekaarte onderwerpen. Anderen hadden een extra aanmoediging nodig om hun mening te 

uiten. 
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Specifieke zaken 

 Men was zeer geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van de marrons. De culturele 

achtergrond. Het schept een duidelijk basis om zichzelf en de ander (zowel marrons en  zij 

waarmee de marrons in hun ontwikkeling kontact mee hadden) beter te begrijpen 

 De kwestie van verantwoordelijkheid nemen binnen gemeenschappen en binnen 

gemeenschapsontwikkeling werd aan de kaak gesteld. Duidelijk kwam naar voren dat men 

niet durft verantwoordelijkheid te nemen, naar voren te treden omdat anderen er waarschijnlijk 

iets van zullen zeggen. Men arrogant gevonden zal worden. Maar ook omdat men in 

beslissingen niet de naam wil dragen van “die heeft het gedaan”. Dit houdt een gemeenschap 

achter. Men zal verantwoordelijkheid moeten nemen wil men werkelijk verandering teweeg 

brengen. 

 

 

Resultaten 
 Duidelijker beeld van de taken en functies van de Gaama, kapiteins en basja’s 

 Zicht op de overeenkomst van het werk van kapiteins en basja’s en de overheidstaken 

 Zicht op het verschil tussen culturele taken en andere taken die meer liggen in de lijn van 

overheidstaken 

 Men wil meer weten over de ontstaansgeschiedenis; de culturele achtergrond. Hoe zijn de 

functies van kapitein, basja, Gaama enz ontstaan. Hoe hebben de marrons zich ontwikkeld.  

 

 

Verslag Klaaskreek 

 

Procesverslag versterking tribaal gezag regio Midden 
 

Locatie: Klaaskreek 
 

Activiteit  : workshop versterking tribaal gezag 

Periode  :  19 en 20 november 2004 

Deelnemende dorpen : Klaaskreek, Marchallkreek, Nw. Lombé, Kapasikele en  

     Mundjekiki 

Team   : C. Naarden (coördinator), S. Emanuels (onderzoeker/facilitator), S. Fedries  

     (logistiek) 

 

Mobilisatie 
De mobilisatie is per brief en persoonlijk gedaan. Nadat de brieven zijn verzonden heeft dhr. Vogeland 

(PAS- landbouwvoorlichter)persoonlijk de mensen geïnteresseerd voor de trainingsworkshop).  

Onderling werd besproken om de training in Klaaskreek te houden, vanwege de beschikbare 

accommodatie (logies/ keuken/ vergaderzaal). Klaaskreek ligt ook centraler dan de andere dorpen. 

 

Organisatie ter plekke 
Van het dorpsbestuur werd toestemming verkregen om de vergaderzaal te gebruiken. Stoelen werden 

ingehuurd. Voor logies en kookgelegenheid konden wij terecht in het vrouwencentrum van Klaaskreek. 

Twee dames waren bereid om tegen betaling het eten te bereiden. 

 

De dorpen Nw. Lombé, Kapasikele en Mundjekiki hebben zelf voor hun boottransport gezorgd. 

Aangezien Marchallkreek verderweg gelegen is, is er een busje voor de deelnemers gehuurd. 

 

Het proces 
 

Participatie 
Dit is middels groepswerk, presentaties, en groepsdiscussies geschiedt. 

De workshop had een interessant verloop. Anders dan bij de vorige workshops bestond er de eerste dag 

een onderlinge “wrijving” tussen het volk/ de jongeren en het tribale gezag. 1 jongere dreigde de 

vergadering te verlaten omdat hij vond dat hij niet gehoord werd door het tribale gezag.  
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Enkele deelnemers vonden het ongehoord dat de beide groepen gezamenlijk zaten om te discussiëren. 

Dit was men volgens zeggen niet gewend. Anderen vonden het juist goed om zo openhartig mogelijk 

met elkaar te kunnen praten. 

 

In het begin vond men dat de groep gescheiden moest worden omdat tribaal gezag en volk niet in 

dezelfde training konden participeren. Vooral omdat het om de functies en taken van de dignitarissen 

gaat. Men was van mening dat er pas vrij gepraat kan worden als men in zijn eigen groep is. De 

ontmoeting tussen de twee groepen vond men confronterend en bedreigend.  

Om dit op te vangen is het programma aangepast en werd gestart met de training leiderschap. Hierbij 

kwamen de functies en taken van de kapiteins/ basja’s en Gaama ook aan bod. 

 

Zeker de eerste dag moest men geprikkeld worden om vrijelijk met een mening naar buiten te komen. 

Er werd in odo’s gepraat. De tweede dag was men over de drempel heen en kon men lekker 

discussiëren over de verschillende onderwerpen. De mensen stonden open voor dialoog en “nieuwe” 

inzichten m.b.t. leiderschap. 

Het is ondanks alles toch een goede training geworden.  

 

Resultaat 
 De mensen durfden openlijk te bespreken wat er aan de hand was. 

 Men heeft geleerd dat besturen een gezamenlijke job is met dien verstande dat men  feedback 

nodig heeft van het volk  

 Ook openheid naar het volk toe stelt men op prijs zodat mee gedacht kan worden om te komen 

tot ontwikkeling 

 

 

Verslag Brownsweg 

 

Procesverslag Versterking tribaal gezag 

Locatie: Brownsweg 
 

Activiteit: Workshop versterking traditioneel gezag 

Periode: 1 t/m 3 juni 2004  

Deelnemende dorpen: Bierudumatu, Ganze, Macambi, Kadjoe, Djankakondre, Wakibasu I, II en 

III. 

Team: C. Naarden (PAS coördinator), S. Emanuels (onderzoeker/facilitator), S. Fedries 

(logistiek) 

 

Mobilisatie 
Dit is per brief geschiedt, via de contactpersoon Some Kadosoe. Deze is persoonlijk met de brieven 

rond geweest en heeft de mensen gemobiliseerd om te participeren in de training.  

Ook met de buschauffeur Freddie Finisie van Brownsweg is tussentijds bericht gestuurd m.b.t. de 

voortgang van de workshop.  

 

Organisatie ter plekke 
De organisatie ter plekke was goed. De zaal was besproken terwijl er ook slaapgelegenheid was 

georganiseerd. Naderhand werd besloten om bij een onderwijzer in Wakibasu II te logeren. Het 

schoolhoofd werd bereid gevonden om de keuken te verzorgen. 

 

 

Het proces 
 

Participatie 
Het aantal mensen dat geparticipeerd heeft was 39 waarvan 14 tribale leiders, 20 leden van lokale 

organisaties en 5 belangstellenden.  De mensen waren erg enthousiast over de training. Vanaf het begin 

werd er goed geparticipeerd.  

Middels groepswerk, plenaire discussies en ruimte om  vragen te stellen werden de participanten actief 

betrokken bij de workshop. 



 22 

De werkwijze die de trainer hanteerde was er één welke afweek van de  traditionele manier van 

vergaderen. De mensen werd voorgehouden dat gekozen is voor een werkwijze waarbij trainers en 

deelnemers elkaar rechtstreeks aanspreken i.p.v via de basja. Men kon zich hierin vinden en had er 

geen moeite mee om gezamenlijk te praten en na te denken over de taken en functies van de Gaama, 

kapiteins en basja’s.  

Men was zo vlot dat men ook het punt van de behoefte aan trainingen ook aan de orde kwam. In de 

andere workshops was dit punt nog niet behandeld geworden omdat men meer tijd nodig had voor het 

listen van de taken en functies en voor de discussies. 

 

Specifieke zaken 
 Het gemis van het contact met de Gaama. De mensen willen het contact intensiveren en 

hebben graag dat de Gaama naar het gebied komt. Men suggereerde zelf een nieuwe Gaama 

voor Brokopondo. 

 De ontstaansgeschiedenis en culturele achtergrond van de marrons was een geliefd onderwerp. 

De mensen kregen er geen genoeg van en willen dit verder uitdiepen. Men hunkert naar meer 

informatie hieromtrent. Het was duidelijk dat men de behoefte heeft om zichzelf en anderen 

beter te begrijpen. Om te weten wie de helden zijn en wat de vroegere (culturele) gebruiken 

waren. 

 Duidelijk was dat een deel van het tribaal gezag wel wist wat de taken en functies zijn, maar 

die niet geheel naar wens vervulden. Weer anderen wisten de taken/ functies niet precies. Ook 

bij het volk waren niet alle taken en functies even duidelijk. Men had het misschien wel 

gehoord maar heeft zich er niet echt mee beziggehouden. 

 

Resultaat 
 Duidelijker beeld van de taken en functies van het tribaal gezag 

 De sterke behoefte om meer te weten over de werkelijke geschiedenis van de marrons is 

blootgelegd of beter gezegd duidelijk aangegeven 

 Lijst van behoeften aan trainingen is opgesteld door de mensen 

 

 

 

Verslag Semoisi 

 

Procesverslag Versterking tribaal gezag 

Locatie: Semoisi 
 

Activiteit: Workshop versterking traditioneel gezag 

Periode: 1 t/m 3 juni 2004  

Deelnemende dorpen: Semoisi, Pen Pen , Dauwme, Granslee, Bofukule, Akwaukonde, Godo, 

Solang, Kampoe 

Team: C. Naarden (PAS coördinator), S. Emanuels (onderzoeker/facilitator), S. Fedries 

(logistiek) 

 

Mobilisatie 
De mobilisatie is per brief geschied. Daarnaast zijn diverse contactpersonen van Semoisi, Dauwme en 

Djoemoe ingezet om de mensen te mobiliseren en te motiveren voor de workshop. 

De uitnodigingen zijn op tijd uitgestuurd met regulier wegtransport naar Atjoni en van daaruit met de 

boot verder. Ook is gebruik gemaakt van de diensten van bekenden die richting Boven Suriname 

gingen. Dit is goed verlopen. 

 

Organisatie ter plekke 
De contactpersonen  van Semoisi, kapitein H. Bappa en meester Menasse, hebben een  klaslokaal in 

orde gemaakt voor de workshop. De vrouwenorganisatie is benaderd en bereid gevonden om te koken 

voor de deelnemers. Voor logies konden wij terecht in een leegstaande onderwijswoning (nieuwbouw). 

Zowel de mobilisatie van de mensen als de accommodatie waren goed georganiseerd.  

Vanwege de hitte in het lokaal en het grote aantal deelnemers werd besloten om buiten in de openlucht, 

onder schaduwbomen, de workshop voort te zetten. Dit was een goede keus. 
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Het proces 
 

Participatie 
Het aantal mensen dat geparticipeerd heeft is 57 waarvan 14 tribale leiders, 29 leden van lokale 

organisaties en 14 belangstellenden.  Ook de waarnemend Gaama, dhr. Aboikoni heeft de tweede dag 

van de workshop geparticipeerd.   

Middels groepsgesprekken, discussie, oefeningen en vragen werden de mensen betrokken bij de 

workshop. 

De participatie was goed te noemen.  

 

 

Specifieke zaken 
 Aangegeven werd dat de Gaama een voorbeeld moet zijn voor het volk. Als de Gaama zich 

niet aan de regels houdt kan hij niet verwachten dat de mensen de regels zullen naleven. Men 

zal hem ook niet respecteren. 

 Kapiteins en basia’s worden tot nu toe benoemd door en voor de familie. Sommige tribale 

leiders werken voor het hele volk, anderen werken alleen voor de familie en dat kan 

problemen brengen. Als men als tribale leider goederen ontvangt voor de inwoners van het 

dorp, en men verdeeld het onder z’n familie dan ontstaan er problemen. Buiten wordt men 

gezien als kapitein en basja van het dorp, niet van de familie. 

 De kapitein moet in zijn dorp wonen en niet in een ander gebied. Moet hij zaken doen elders, 

dan dient hij een vervanger aan te wijzen zodat het werk door kan gaan 

 Het is nodig om een onderscheid te maken tussen culturele taken en andere taken van de 

tribale leiders. Voor de culturele taken zou het volk de kapiteins en basja’s moeten betalen. 

Voor de andere, aan de overheid gerelateerde taken, moet de overheid betalen 

 Het tegenhouden van benoemingen van kapiteins en Basja’s door overheidsambtenaren. Zelfs 

ambtenaren die uit het binnenland afkomstig zijn maken zich hieraan schuldig. 

 Ook al heeft men geen (overheids)benoeming gehad moet men de culturele taken uitvoeren. Je 

wordt door het volk benoemd dus moet jij je werk doen.  

 

Resultaat 
 Duidelijker beeld van de taken en functies van het tribaal gezag 

 Inzicht in de scheiding van de culturele en andere taken v/d tribale leiders. 

 De mensen zien in dat zij zaken goed moeten voorbereiden voordat zij met b.v. de overheid 

gaan praten. Onvoorbereide onderhandelingen leiden tot verwarring. 

 Behoefte aan soortgelijke activiteiten (workshop/ training) is aangegeven 

 

 

 

 

Verslag Pikin Rio 

 

Procesverslag Versterking tribaal gezag 

Locatie: Brownsweg 
 

Activiteit: Workshop versterking traditioneel gezag 

Periode: 08 t/m 09 mei 2004  

Deelnemende dorpen: Paloeloebasu, Asidonhopo, Dangogo I, Dangogo II, Team: C. Naarden 

(PAS coördinator), S. Emanuels (onderzoeker/facilitator), S. Fedries (logistiek) 

 

Mobilisatie 
Per brief werden de dorpen uitgenodigd voor de training. Trainer Emanuels heeft hierbij contact gehad 

met de wnd. Gaama A. Aboikoni en deze persoonlijk uitgenodigd. Vanwege andere verplichtingen kon 

hij echter niet participeren. De verder mobilisatie is gelopen via B.O Konoe en secretaris v/d Gaama 

dhr. S Aboikoni.  

Vanwege sterfgevallen en culturele verplichtingen konden diverse dorpen niet participeren. 
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Organisatie ter plekke 
De organisatie ter plekke was niet optimaal. De zaal was besproken, maar niet aangeveegd waardoor 

wij dit zelf hebben gedaan. De mensen moesten extra gemeld worden dat de workshop doorging en dat 

de delegatie er was. Het heeft toch een tijd geduurd voordat de deelnemers zich meldden. Ondertussen 

werd gezocht naar keukenhulpen en kookgerei. 

Voordat de training begon werden wij uitgenodigd voor een culturele ceremonie. Enerzijds om ons 

officieel aan te melden en ons te verwelkomen, anderzijds om de zegen te vragen voor een goed 

verloop van de workshop.  

 

Het proces 
 

Participatie 
Het aantal mensen dat geparticipeerd heeft is 21 waarvan 12 tribale leiders, 4 leden van lokale 

organisaties en 5 belangstellenden.  De mensen waren aftastend m.b.t. de workshop en ook 

vasthoudender voor wat betreft hun ideeën m.b.t. het (traditioneel) besturen.  

 

Hier werd over het algemeen de traditionele manier van vergaderen toegepast waarbij de basja als 

aanspreekpunt werd gebruikt. 

Er waren duidelijk enkele kapiteins en basja’s die het woord voerden. Ook de secretaris van de Gaama 

en de BO gaven hun mening en brachten belangrijke punten naar voren. De rest van de groep luisterde 

aandachtig maar participeerde nauwelijks uit zichzelf in de discussies. 

 

Middels groepswerk, plenaire discussies en ruimte om  vragen te stellen werd getracht de participanten 

actief te betrekken bij de workshop. Ook in de groepen waren er enkelen van het tribale gezag die op de 

voorgrond traden. Door mensen persoonlijk aan te spreken en naar hun mening te vragen werd toch 

bereikt dat meerdere mensen een bijdrage leverden aan de discussie. 

Op dit stuk moest de trainer extra inspanning leveren en creativiteit aan de dag leggen om een 

gezamenlijk resultaat te krijgen. Dit is uiteindelijk gelukt. Het kwam echter niet vanzelf. 

Het doel om te komen tot een listing van taken en functies van het tribaal gezag is dan ook bereikt. 

 

Specifieke zaken 
 Lage participatie van het aantal dorpen vanwege sterfgevallen 

 Het feit dat ondanks er een sterfgeval was in Dangogo I, dat men toch een basja heeft 

afgevaardigd om te participeren 

 Het feit dat er veel inspanning voor nodig was om de mensen tot discussie te brengen  

 Het feit dat in dit gebied de traditionele (culturele) taken en functies meer op de voorgrond 

treden. Het is ook het gebied van het bestuurscentrum. 

 Een deel van de deelnemers was van mening dat de tribale leiders ambtenaren moeten worden, 

een ander deel vindt dat niet nodig omdat men de tribale leiders ziet als een apart orgaan. Men 

wil het eigene behouden en geen onderdeel van de overheid worden.  Betaling zal moeten 

geschieden omdat men aan de overheid gerelateerde taken uitoefent b.v. handhaven van de 

orde in het dorp, het verzamelen van ideeën tot ontwikkeling enz.  

 Sommige mensen zijn te vinden voor een soort pensioensregeling waarbij men tot een 

bepaalde leeftijd actief is en daarna kan gaan rusten met recht op pensioenuitkering. Een ander 

deel vindt dat men niet met pensioen hoeft, maar bij hoge leeftijd, ziekte of anderszins, 

iemand aanwijst die assisteert bij de uitoefening van de taken. Deze persoon moet dat uit de 

toelage van de kapitein/ basja die geholpen wordt een vergoeding krijgen. Dit schijnt reeds te 

gebeuren op kleine schaal.  

 Men zou graag de taken ten volle willen uitvoeren maar de toelage van kapiteins en basja’s is 

zo onbeduidend dat men daarnaast ook ander werk moet verrichten. Dit werd door 

verschillende participanten aangegeven als een belemmering om als jongere de taak van 

kapitein of basja op zich te nemen. Je kan je gezin hiermee niet verzorgen.  

 

Resultaat 
 Duidelijker beeld van de taken en functies van het tribaal gezag 

 Verder aanwakkeren van de discussie of tribale leiders ambtenaren moeten worden of niet 

 Ondanks de schroom is het toch gelukt om meerde mensen deel te laten nemen in de 

discussie.p.v. alleen een kleine groep tribale leiders. 


