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Redactioneel 

De vakantie is achter de rug en een nieuw schooljaar is 

begonnen. Onze kinderen hebben genoten van de hete 

dagen, want dan mochten ze vaker in het water om af 

te koelen. Nu moeten zij zich gaan concentreren op 

hun toekomst. Als ouders of verzorgers hebben wij de 

taak om onze kinderen de weg te wijzen naar 

ontwikkeling, zodat zij later onze kaders kunnen 

vormen. Onze kinderen kunnen de volgende ministers 

en ambassadeurs worden en wie weet zelfs de 

president.  

Sinds de laatste nieuwsbrief is er veel gebeurd! De 

verkiezingen zijn achter de rug en er is een nieuwe 

regering. In de Nationale Assemblee hebben nu twee 

van onze dorpshoofden zitting, Ramses Kajoeramari 

van Langamankondre en Lesley Artist van Redi Doti. 

Als vertegenwoordigers van de inheemsen hebben zij 

de moeilijke taak om onze belangen te behartigen en 

de juridische erkenning van onze rechten, vooral 

grondenrechten, te bewerkstelligen. Ook zullen zij 

zich zeker inzetten voor een versnelde 

sociaaleconomische en maatschappelijke vooruitgang 

van de inheemsen in Suriname. Wij zijn blij en trots op 

deze twee inheemsen die ons vertegenwoordigen in de 

Nationale Assemblee en roepen de totale gemeenschap 

op om hen de volle ondersteuning te geven die ze nodig 

hebben om hun werk te doen. 

De redactie. 
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Nieuws van het bestuur 

Kajoeramari en Artist: inheemse vertegenwoordigers in parlement 

De dorpshoofden Ramses Kajoeramari van 

Langamankondre en Lesley Artist van Redi 

Doti zijn bij de verkiezingen van 25 mei 2010 

gekozen tot leden van De Nationale 

Assemblee (DNA). “Het is een historisch 

moment dat wij als inheemsen mogen 

deelnemen in het hoogste College van Staat”, 

zegt Kajoeramari. Beide dorpshoofden 

zeggen in de eerste plaats de inheemsen te 

vertegenwoordigen in het parlement en de 

problemen van de inheemsen te zullen 

aankaarten tijdens hun zittingsperiode. 

Volgens dorpshoofd Artist kregen inheemsen 

door voorgaande regeringen een 

stiefmoederlijke behandeling waardoor zij een 

grote sociaal economische achterstand 

hebben. Daarom zal hij de komende 5 jaren 

een aantal zaken onder de aandacht brengen 

van het parlement. Topprioriteit zijn de 

grondenrechten van inheemsen, benadrukt 

hij. Daarnaast zullen de parlementariërs zich 

ook inzetten voor betere huisvesting, 

onderwijs in het binnenland, medische zorg 

en voor schoon drinkwater. 

Het is belangrijk dat de inheemsen zelf hun 

problemen op papier zetten en het niet 

slechts mondeling mededelen, vindt 

Kajoeramari. Hij legt uit dat hij als DNA lid 

zich zal inzetten om de problemen aan te 

kaarten in het parlement, maar dat hij ze niet 

persoonlijk zal kunnen oplossen. Daarvoor 

moet beleid gemaakt worden dat door de 

respectievelijke ministers moet worden 

uitgevoerd. Hij is van mening dat inheemsen, 

met het oog op de toekomst, moeten werken 

aan politieke bewustwording en 

kadervorming. Dan kunnen inheemsen ook 

ministerposten bezetten en niet alleen 

deelnemen aan beleid maken, maar ook 

beleid uitvoeren. 

Zowel Kajoeramari als Artist blijven 

dorpshoofd van hun gemeenschap. 

Kajoeramari is daarnaast ook ondervoorzitter 

van KLIM en Artist is voorzitter van OSIP en 

ondervoorzitter van VIDS. Dit heeft volgens 

hen het voordeel dat ze precies weten welke 

problemen zich voordoen bij de inheemse 

volken. Artist brengt naar voren dat VIDS, als 

hoogste traditioneel gezag van inheemsen in 

Suriname, op weg is zich te ontwikkelen naar 

grote hoogten en zal bij de parlementariërs 

een grote rol blijven spelen. Hij vertelt dat 

VIDS zijn grootste steunpilaar was om deze 

uitdaging aan te gaan. 

Als parlementariër zegt Artist dezelfde doelen 

te hebben als VIDS. “We hebben geprobeerd 
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om onze doelen te bereiken via 

onderhandelen met de regering om onze 

problemen op de agenda te plaatsen. We 

hebben voorheen ook met het parlement en 

met de president gesproken, maar 

tevergeefs. We hebben ingezien dat we een 

andere weg moesten bewandelen en we 

besloten om zelf de politiek in te gaan. VIDS 

zelf kon zich niet inmengen met de 

partijpolitiek omdat wij het traditioneel gezag 

zijn en dus neutraal moeten blijven om met 

welke regering dan ook te kunnen praten. 

Vandaar het idee om zich individueel aan te 

sluiten bij een politieke partij. Dit is in goede 

afstemming met het VIDS bestuur gedaan”, 

aldus Artist. 

Het dorpshoofd en parlementariër heeft een 

boodschap voor de totale inheemse 

gemeenschap: “onze inheemse gemeenschap 

moet de moed niet opgeven, niks komt voor 

zijn tijd. Nu is de tijd aangebroken dat wij 

inheemsen uit onze achtergestelde positie 

zullen komen. Laten we niet teveel naar het 

verleden kijken, maar vooruit kijken, elkaar 

ondersteunen en onze twee parlementariërs 

voor de volle 100 procent ondersteunen. 

Alleen met die ondersteuning kunnen we 

samen succes boeken”. 

 

VIDS praat met RO 

Op 20 september 2010 bracht een delegatie 

van VIDS een kennismakingsbezoek aan 

minister Linus Diko van Regionale 

Ontwikkeling (RO). Het bezoek was op 

uitnodiging van de minister die meer wilde 

weten over de activiteiten van de VIDS en 

wilde praten over de relatie van VIDS met de 

overheid, in het bijzonder met RO. Van het 

VIDS bestuur waren aanwezig: de 

dorpshoofden Ricardo Pané, Lesley Artist, 

Carlo Lewis en Jona Gunther. Zij werden 

vergezeld door de directeur van Bureau VIDS, 

Loreen Jubitana, beleidsmedewerker Max 

Ooft en basya Cindy Oliveira-Biswane van 

Berharddorp. 

Het gesprek tussen de VIDS delegatie en de 

minister ging onder andere over 

grondenrechten en erkenning van het 

traditioneel gezag. Zij bespraken daarbij de 

uitspraken van het Inter-Amerikaans Hof voor 

Mensenrechten (IACHR) in de Moiwana zaak 

en de Saramaka zaak en ook de twee 

rechtszaken die de VIDS heeft aangespannen 

tegen de Staat. Volgens kapitein Pané was 

het een goed gesprek. De minister wil graag 

samenwerken met VIDS en gebruik maken 

van het vele werk dat VIDS al gedaan heeft 

op het gebied van de erkenning van de 

rechten van inheemse volken in Suriname. 

De VIDS voorzitter is hoopvol gestemd dat 

het traditioneel gezag gauw de officiële 

erkenning krijgt die het verdient. De vorige 

minister had nagelaten alle dorpsbesturen te 

installeren en ook de functie van hoofdbasya 

is nog niet officieel. Volgens kapitein Pané is 

de juridische erkenning van het traditioneel 

gezag dringend vereist zodat de inheemse 

leiders ook zichtbaar hun bijdrage kunnen 

leveren aan de nationale ontwikkeling. “Maar 

in het huidige decentralisatieproces is de 

positie van het traditioneel gezag 

onduidelijk”, benadrukt hij. 
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Ook de problemen die dorpen ondervinden 

door klimaatverandering, waaronder 

wateroverlast, kwamen aan de orde. Hierover 

moeten studies worden gedaan, vindt 

kapitein Pane. Tevreden is de VIDS voorzitter 

over het voorstel van minister Diko om elke 

maand bijeen te komen en samen te kijken 

hoe problemen opgelost kunnen worden. “Dit 

is een heel goede stap van het ministerie van 

RO”, zegt kapitein Pané. 

 

VIDS bij donoren in Europa 

VIDS voorzitter Ricardo Pané, Bureau VIDS 

directeur Loreen Jubitana en VIDS 

beleidsmedewerker Max Ooft hebben van 4 

tot 23 juni verschillende donoren in 

Nederland en Duitsland bezocht waaronder 

Novib, Cordaid, Oro Verde, ARA, NCIV en 

SKAN fonds. Dit bezoek was nodig, zegt 

kapitein Pane, deze donoren hebben ons 

jarenlang ondersteund en het was goed om 

elkaar te leren kennen en gezamenlijk te 

kijken naar wat de VIDS heeft gedaan met 

hun financiële ondersteuning. Bovendien 

weten we dat Nederlandse donoren zich 

terugtrekken uit Suriname waardoor we eind 

2010 en in 2011 zonder hun steun komen te 

zitten. 

De donoren hebben niet aangegeven dat ze 

geen hulp willen geven, maar ze hebben ook 

niet gezegd dat ze ons gaan blijven 

ondersteunen, zegt kapitein Pané. We 

hebben afgesproken dat we hier projecten 

gaan klaarmaken en bij hun indienen. Zij 

gaan dan evalueren of ze het project gaan 

financieren. Als de hulp van de donoren 

stopt, komt VIDS in financiële problemen. 

Maar, zegt kapitein Pané, het werk van de 

VIDS gaat door, wij stoppen niet. Wij gaan 

kijken welke andere mogelijkheden er zijn, 

ook binnen Suriname en in de regio.  

Het VIDS bestuur kijkt samen met Bureau 

VIDS naar de verschillende mogelijkheden om 

de activiteiten voort te zetten. Volgens Pané 

geeft de nieuwe regering hoop op 

verbetering van de sociaaleconomische 

achterstand van inheemsen en marrons. De 

president heeft reeds aangegeven een 

Bureau voor Inheemse Zaken te willen 

installeren en de VIDS heeft haar 

aanbevelingen op papier gezet en ingediend, 

zowel voor het Bureau Inheemse Zaken als 

voor het Regeerprogramma. Met de president 

wil de VIDS ook kijken welke stappen 

genomen moeten worden om de inheemsen 

hun rechtmatige plaats als natuurvolken en 

als burgers van het land te laten innemen. 

Volgens kapitein Pané is het een optie om 

samen met de overheid de activiteiten van de 

VIDS voort te zetten, maar de VIDS zal 

blijven bestaan, onafhankelijk van de 

overheid. 

Ricardo Pané (links), Loreen Jubitana (rechts) en Max 

Ooft (2de van rechts) op bezoek bij het Nederlands 

Centrum voor Inheemse Volken (NCIV) 
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Dorpsnieuws 

Dorpen in Para wijzen de weg van Suralco door inheems gebied af 
Door Muriel Fernandes

Op 17 juli 2010 heeft de Organisatie van 

Samenwerkende Inheemse dorpen in Para 

(OSIP) tijdens een vergadering in Redi Doti 

het standpunt ingenomen dat de 

transportweg van Nassau naar Paranam niet 

door inheems gebied mag lopen en dat 

Suralco naar een andere optie moet uitkijken. 

Dit standpunt, dat per brief is meegedeeld 

aan Suralco, is een bevestiging van de 

verklaring die de dorpsbesturen van de 

inheemse gemeenschappen Powakka, Pierre 

Kondre, Redi Doti en Cassipora op 6 

september aflegden met betrekking tot de 

plannen van Suralco voor het aanleggen van 

een transportweg door onze woon- en 

leefgebieden. Volgens die verklaring zijn de 

gemeenschappen bereid over mogelijke 

ontwikkelingen te praten zodra hun 

collectieve grondenrechten volledig wettelijk 

erkend zijn. 

Begin van dit jaar kwam een team van 

Suralco met de boodschap dat ze de 

mogelijkheden onderzoeken voor een 

transportweg van Nassau naar Paranam voor 

de verwerking van bauxiet. De twee 

mogelijke wegen die Suralco wil 

onderzoeken, lopen echter door gebieden die 

de gemeenschappen van Cassipora, Redi 

Doti, Pierre Kondre en Powaka gebruiken 

voor hun overleving. Zij zijn bang dat met de 

aanleg van de weg deze gebieden voorgoed 

verloren zullen zijn. Immers, de weg is heel 

breed want er gaan van die grote trucks op 

rijden, niet 1 maar misschien wel meer dan 6 

achter elkaar. Net als een trein met wagons. 

Ook verdwijnt de weg natuurlijk niet zomaar 

nadat Suralco klaar is met mijnen. Dat is over 

een kleine 10 jaren. De weg wordt dan 

overgedragen aan de overheid. Die vindt de 

weg waarschijnlijk wel interessant voor het 

openleggen van het zuiden. En dat brengt 

weer allerlei andere problemen teweeg. 

De weg die Suralco wil aanleggen van Nassau naar 

Paranam loopt door inheems gebied. Bron: Suralco 
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Vakantieschool in Pikin Poika 

 

Het dorpshoofd van Pikin Poika, Joan van der 

Bosch, heeft in de vakantie grotendeels met 

eigen middelen een vakantieschool 

georganiseerd in haar dorp. Ze kreeg 

ondersteuning van de afdeling Jeugdcentra 

van het Minov die onder meer stroop, bollen 

en spelmateriaal gaf. Samen met juf Madzy 

hield kapitein Van der Bosch ongeveer 25 

kinderen in de leeftijd van 4 – 15 jaar 3 

dagen in de week bezig met tekenen, 

spelletjes, knutselen en muziek . Het 

dorpshoofd is heel trots op de kinderen en 

wijst naar de mooie tekeningen die zijn 

gemaakt. Deze weerspiegelen de 

belevingswereld van de kinderen: de zon, 

bomen, vissen in het water, een vader met 

zijn jachtgeweer, vogels en dieren in het bos. 

De mooiste tekeningen en knutselwerken 

hangen in het kamp. 

 

Het dorpshoofd vindt het belangrijk dat 

kinderen onderwijs krijgen en dat ze ook in 

de vakantie goed bezig worden gehouden. 

“Ik probeer alles nu te regelen voor de 

jongeren, zodat ze later onze kaders worden 

en kunnen blijven om hun dorp op te 

bouwen. Ik kan niet allemaal ondersteunen 

hoe ik wil, maar waar ik kan helpen, doe ik 

het graag. Een schooluniform voor de 

basisschool bijvoorbeeld, kan ik me nog 

permitteren, want ik koop de stoffen en heb 

vrienden die het voor bijna niets naaien. Ik 

zorg er zoveel mogelijk voor dat de kinderen 

hun basisschool afmaken”, zegt Van der 

Bosch. 

Kinderen die naar het voortgezet onderwijs 

gaan, kan het dorpshoofd door beperkte 

middelen echter niet helpen. Ze heeft er wel 
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voor gezorgd dat tieners die hun school niet 

hebben afgemaakt, nu een vakopleiding 

krijgen. Over deze jongeren maakte ze zich 

zorgen omdat “je bij jongeren die maar 

blijven rondhangen drugs en alcoholgebruik 

kan verwachten”, zegt ze. Daarom schreef ze 

een brief naar het Ministerie van Arbeid, 

Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) 

voor vakopleidingen. Dat is goedgekeurd en 

op de school van Santi Gron, het marrondorp 

vlakbij Pikin Poika, zullen lessen verzorgd 

worden in textiel, gawasa (gas, water, 

sanitair installatie) en motorreparatie van 

onder meer brushcutters en 

buitenboordmotoren. Want deze zijn veel 

gevraagd in het dorp. 

Volgens het dorpshoofd is er ook een groep 

kinderen met gedragsproblemen waar zij zich 

zorgen over maakt. “Deze kinderen zijn stout 

maar als je ze met liefde behandelt en veel 

met ze praat, kunnen ze veranderen”, 

benadrukt Van der Bosch. Ze weet dat ook 

andere dorpen met hetzelfde probleem 

kampen en heeft een advies voor de andere 

dorpshoofden: “We moeten ons houden aan 

normen, waarden en wetten. Als dorpshoofd 

moet je de mensen goed motiveren, zeg wat 

je doelstelling is en waar je naar toe wil gaan. 

Als je met de jongeren begint, is het goed 

voor je dorp in de toekomst. Je kan rekenen 

op een capabel persoon. 

 

Vakantie vakantie, o heerlijke tijd! 
Door Harriëtte Joeroeja 

Ook dit jaar heeft een aantal kinderen uit 

Matta deelgenomen aan de 

vakantieactiviteiten van het Nola Hatterman 

instituut. Tien kinderen, 3 meisjes en 7 

jongens, tussen 10 en 16 jaar zijn door 

tussenkomst van de vrouwenorganisatie 

Stichting Washiboarong en Staatsolie 

maatschappij in de gelegenheid gesteld om 

deel te nemen aan het vakantieprogramma 

van het Nola Hatterman instituuut. Mw. 

Rosita Armaketo is een van de begeleiders 

van de groep.  

Stichting Washiboarong nam 12 jaar geleden 

het initiatief om kinderen van het dorp in de 

gelegenheid te stellen mee te doen in de 

programma‟s van het Nola Hatterman 

instituut. 

 
Het programma duurt 3 weken en bestaat uit 

3 dagen in de week les in creatieve 

bezigheden. Gedurende deze periode reizen 

de kinderen „s morgens met de bus van Matta 

naar de stad en keren dan „s middags terug 

naar huis.  
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Jardell Mungroo, 14 jaar 

oud, participeert reeds 3 

jaar in de 

vakantieprogramma‟s  van 

het Nola Hatterman 

instituut.  Zijn werkstuk van 

dit jaar bestaat uit de 

afbeelding van het 

Surinaams Wapenschild. Op 

de vraag waarom hij het wapenschild als 

voorbeeld heeft gebruikt 

antwoordt hij: „Ik vind de 

indianen mooi, ik ben trots 

omdat ik zelf inheems ben‟. 

Dit jaar begint Jardell zijn 

verdere schoolopleiding aan 

de Surinaamse Technische 

school. 

 

 

Jerry Gijsberg blijft dorpshoofd van Berharddorp 

Tijdens een dorpsvergadering op 14 augustus 

2010 heeft de gemeenschap van 

Bernharddorp aan Jerry Gijsberg gevraagd 

om aan te blijven als dorpshoofd en de 

afgesproken termijn van 5 jaren af te ronden. 

In 2012 zal de gemeenschap dan middels 

verkiezing of aanwijzing een nieuw 

dorpshoofd kiezen. Deze vergadering was 

bijeen geroepen nadat Gijsberg begin juni 

bekend maakte dat hij zijn mandaat als 

dorpshoofd van Bernharddorp wilde terug 

geven. “In verband met de politieke 

verkiezingen in het land zijn zaken heftig 

geworden in Bernharddorp, maar daarvóór al 

waren dorpelingen niet tevreden met mij, en 

als mens word je moe van alle kritieken en 

besloot ik dan om mijn mandaat terug te 

geven”, zegt het dorpshoofd.  

Gijsberg vindt het belangrijk dat de 

gemeenschap geloof heeft in haar leider, 

want zo versterk je de leider. In zijn 

gemeenschap echter zag hij mensen die niet 

bereid waren hem als leider te volgen en te 

ondersteunen. “En om je doelen te bereiken 

moet je de volle ondersteuning van je 

mensen verwachten. Ik besloot om mij bij 

een bepaalde politieke partij aan te sluiten en 

daar waren de mensen van een andere 

politieke partij het niet mee eens. Maar nu 

zitten beide partijen in de regering.” Volgens 

Gijsberg hebben de mensen zich nu 

gerealiseerd dat de politieke strubbelingen 

gewoon een moment opname waren.  

Volgens het dorpshoofd is er nog een lange 

weg van bewustwording te gaan, vooral op 

politiek vlak. Ook is meer eenheid, repect en 

versterking nodig van inheemse leiders. De 

slechte ervaringen wil hij nu achter zich laten 

en hij praat liever over de positieve 

ontwikkelingen in zijn dorp. ”Er zijn 

verschillende zaken gerealiseerd waaronder 

onze culturele markt. We zijn er trots op, 

want nu ziet de gemeenschap dat hun 

inheemse cultuur waarde heeft. We kunnen 

niet alles van onze cultuur behouden, maar 

zeker wel onze kleding, taal, muziek en 

dans”. Als hij in 2012 weer gekozen wordt als 

dorpshoofd, hoopt hij een wijzer en sterker 

beleid voeren. Maar hij wil niet zijn hele leven 

dorpshoofd zijn. 

Anderen, vooral de jongeren, moeten de kans 

krijgen leiding te geven aan het dorp, vindt 

dorpshoofd Gijsberg.
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MAAK KENNIS MET 

 

Door Sandra Arichero-Jeffrey

Naam: Joan van der Bosch 

Dorp: Pikin Poika 

Functie: Dorpshoofd 

 

Pikin Poika is een Kaliña dorp 

in het district Wanica. Uit de 

verhalen van de ouderen blijkt 

dat dit dorpje al meer dan 250 

jaren bestaat. Behalve de 

Kaliña‟s wonen er ook een 

paar Lokono‟s en niet-inheemsen in het dorp. 

En het dorpshoofd van Pikin Poika is Joan van 

der Bosch. Zij is het eerste en het enige 

vrouwelijke dorpshoofd in Suriname. 

Joan van der Bosch werd in 2004 door haar 

gemeenschap aangewezen als dorpshoofd, 

maar de overheid stond er op dat er een 

verkiezing moest plaatsvinden. Die heeft ook 

plaatsgevonden en zij won bij acclamatie 

omdat zij de enige kandidaat was. “In het 

begin was het moeilijk want er was geen 

duidelijke leiding. En zonder leiding heb je 

ook geen normen en waarden”, vindt het 

dorpshoofd. “Maar hoe moeizaam ook, het 

lukt wel en dit kan alleen door zelfrespect, 

liefde en communicatie. Er zullen altijd 

mensen zijn die kritiek leveren, maar dat is 

goed want dat maakt dat je je werk beter 

doet. Sommige mensen denken dat door 

steeds kritiek te leveren ze je ontmoedigen, 

maar door dat alles word je sterker en beter. 

Ook wat betreft je emoties. Voor adviezen en 

ondersteuning kan ik rekenen op de andere 

dorpshoofden. Hoewel ik het enige 

vrouwelijke dorpshoofd 

ben, voel ik me altijd 

welkom en we hebben 

een goeie samenwerking.” 

Het dorpshoofd vertelt 

verder dat de traditie nog 

belangrijk is in Pikin Poika. 

“Er zijn nog ongeschreven 

regels van de voorouders, 

maar niet alles pas ik toe. Als dorpshoofd kies 

ik wat past. De martelstok bijvoorbeeld 

kunnen we niet in deze tijd toepassen. En ik 

ben geen voorstander van de mierenproef, en 

zelf heb ik het niet gedaan. En het gebeurt 

nog. Traditie is goed maar niet alles, dit is 

mijn mening.” 

Voor de ontwikkeling van haar dorp heeft 

kapitein Joan enkele prioriteiten waaronder 

goede infrastructuur en werken naar 

zelfstandigheid. Ze heeft veel brieven 

geschreven naar verschillende 

overheidsinstanties en na vele gesprekken 

heeft ze haar eerste doel bereikt. Pikin Poika 

heeft nu elektriciteit. “Ze wilden ons een 

lichtmotor toeschuiven, maar ik heb ze 

kunnen overtuigen dat het niet duurzaam is 

en als zij dan niet op tijd brandstof bezorgen 

zitten wij zonder licht”. Een andere mijlpaal is 

de asfaltering van de weg naar Pikin 

Poika.”Nu zitten we nog met een 

waterprobleem, dus ga ik weer brieven 

schrijven en gesprekken voeren met de 

minister van NH. Ik heb geloof in mijn 

doelstellingen”, aldus het dorpshoofd. 
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Organisatie van Kaliña en Lokono Inheemsen in Beneden Marowijne

 

Consultaties landbeheersplan  

Door George Awankaroe 

 

In de eerste twee weken van september 

heeft de KLIM consultaties gepleegd over het 

landbeheersplan van het Beneden-Marowijne 

gebied in de acht inheemse dorpen. Om de 

mensen een beeld te geven en te laten 

begrijpen wat een landbeheersplan inhoudt, 

heeft KLIM coördinator George Awankaroe 

een presentatie gehouden met voorbeelden 

uit eigen omgeving en andere landen waar 

inheemsen al jaren bezig zijn met een 

landbeheersplan. Grondenrechten en 

landbeheersplan gaan samen.  

 

De opkomst bij de dorpsconsultaties was 

laag, maar degenen die er waren, gaven hun 

mening vrij waardoor er goede discussies op 

gang kwamen. Door de presentaties en 

filmmateriaal weten ze nu dat het 

landbeheersplan te maken heeft met het 

plannen van gestructureerde activiteiten voor 

een duurzaam beheer en gebruik van de 

culturele en economische waarden. Dit moet 

er toe leiden dat de voordelen uit deze 

activiteiten ten goede komen aan de 

inheemse gemeenschappen van Beneden-

Marowijne.  

 

In alle dorpen zien de mensen het belang van 

een landbeheersplan vanwege de dagelijkse 

problemen die zij ondervinden in hun 

gebieden. Bijna in alle dorpen worden palm- 

en boomsoorten zoals koemboe, awara en 

pitjesbomen weggekapt waardoor deze over 

een paar jaren zullen verdwijnen of de 

mensen zullen heel ver in het bos moeten 

gaan om naar deze boomsoorten te zoeken. 

Ook de vernietiging van het milieu in de 

inheemse gebieden door houtkap 

(concessies) en andere activiteiten die ten 

nadele komen voor de mensen kwamen ter 

discussie. 

 

Andere onderwerpen die ook besproken 

werden tijdens de consultaties, waren de 

rechtszaak die Beneden-Marowijne bij de 

Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie 

(IACHR) heeft aangespannen tegen de staat 

Suriname en klimaatverandering. Inheemse 

gemeenschappen moeten zich nu gaan 

voorbereiden op veranderingen in de 

toekomst die het gevolg zijn van 

klimaatverandering. Daarom zal er vanuit de 

KLIM gestart worden met een pilot onderzoek 

naar de gevolgen van klimaatverandering. Dit 

pilot project start in de derde week van 

oktober in Galibi en zal ongeveer een maand 

duren.-. 
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IN MEMORIAM Max Evert van der Bosch: 1925 – 2010  
Door Harriëtte Joeroeja 

Oom Max, zoals hij bij velen bekend stond, 

heeft op vrijdag 20 augustus 2010 het 

tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Hij 

werd 85 jaar oud.  

In zijn leven was oom 

Max een kenner en drager 

van de Kaliña cultuur. Hij 

had veel liefde en respect 

voor de cultuur en was er 

trots op om deel daarvan 

te zijn en om dat aan 

anderen, in het bijzonder 

aan jongeren, over te 

dragen. Hij was meester 

in het vervaardigen van 

sambula‟s, maraka‟s en 

andere attributen die te 

maken hebben met de Kaliña cultuur. Oom 

Max exposeerde zijn kunstwerken via onder 

andere de Stichting Kunstbeurs Suriname. 

Tot 2002 heeft hij regelmatig deelgenomen 

aan culturele activiteiten op nationaal, 

regionaal en internationaal niveau.  

Op het Ministerie van Onderwijs, Afdeling 

Cultuurstudies, waar hij werkzaam is 

geweest, ligt een deel van zijn culturele 

nalatenschap opgeslagen die op schrift en op 

geluidsbandjes is vastgelegd. Samen met 

wijlen Robert Kiban richtte hij diverse 

culturele organisaties op in Paramaribo en 

verzorgde hij programma‟s in de Kaliña taal 

via o.a. Radio Rapar. Bekenden in onze 

samenleving die door oom Max zijn 

aangemoedigd om de inheemse cultuur uit te 

dragen zijn o.a. Robin Anoewaritja en mw. 

Pauke Parana van de culturele organisatie 

„Paremuru‟ in Paramaribo, mw. Yvonne 

Sabajo van de culturele organisatie 

„Wayonong‟ in Nederland, tante Thelma en 

mw. Ilse Draaibas.  

Oom Max heeft zich ook, samen 

met anderen zoals de heren Jules 

Indiaan, Piet Wolfjager en Robert 

Kiban, ingezet voor erkenning van 

de rechten van inheemsen in 

Suriname. Hij was lid van de 

“Verenigde Indianen Partij” (VIP) 

die in 1962 werd opgericht met het 

doel mee te doen in de politieke 

verkiezingen van 1963.  

In 1969 was hij medeoprichter van 

de “Progressieve Indiaanse 

Organisatie” (PIO) en nam deel aan 

het “Indiaans Onafhankelijkheids 

Comité” in Paramaribo. Dit Comité, dat onder 

leiding stond van de heer Noldus Jubithana, 

stelde in 1973 in het kader van de 

voorbereiding van de Staatkundige 

Onafhankelijkheid van Suriname, een 

“wensen en grieven” pakket samen dat werd 

aangeboden aan de Koninkrijks Commissie 

inzake de Onafhankelijkheid van Suriname. 

Hierin stond dat erkenning door de regering 

van het “recht van de Indianen op hun woon 

en leefgebieden” een prioriteit is en dat 

betiteling van de grond van deze gebieden 

als “staatseigendom/domein” een onrecht is 

naar de indianen (inheemsen) toe. In de 

periode van de binnenlandse oorlog was oom 

Max de spirituele leider van de “Raad van 

Acht” (Raad van inheemsen). 

Bronnen: Mw. H. De Bruin in de Ware Tijd van augustus 

2010; dhr. Noldus Jubithana 
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Milieu 

Klimaatverandering (deel 2) 
Door: Max Ooft 

In de eerste nieuwsbrief hebben wij gezegd 

wat klimaatverandering eigenlijk is, hoe het 

ontstaat en wat de gevolgen kunnen zijn. We 

zullen nu eerst kort herhalen wat de oorzaak 

is en daarna vertellen over de mogelijke 

maatregelen die genomen kunnen worden 

tegen klimaatverandering. 

Oorzaak 

Het klimaat op de hele aarde verandert 

omdat er tegenwoordig veel te veel 

vervuilende gassen in de lucht vrijkomen, 

bijvoorbeeld vieze rook uit energiecentrales 

die draaien op diesel, steenkool of aardgas, 

fabrieken, vliegtuigen en auto‟s, maar ook 

rook als we bomen en bossen openkappen en 

verbranden. 

 Al deze brandstoffen hebben namelijk 

koolstof ofwel carbon erin, en het gas dat 

vrijkomt als je het verbrandt, is koolzuurgas 

(CO2). Koolzuurgas en ook bepaalde andere 

gassen houden warmte van de zon vast zodat 

de aarde niet goed kan afkoelen. Dit noemt 

men het broeikaseffect: door die 

„broeikasgassen‟ wordt de aarde een soort 

grote broeikas waarin het heel warm is. Het 

wordt dus warmer, waardoor bepaalde 

plaatsen op aarde sneller uitdrogen en 

andere plaatsen juist veel meer regen krijgen 

doordat er meer water verdampt en in de 

lucht komt. De ijskappen van de Noordpool 

en Zuidpool gaan smelten door de warmte, 

en al dat water komt nu in de wereldzeeën 

terecht. De zeespiegel gaat stijgen, waardoor 

gebieden die aan zee liggen, onder water 

kunnen lopen. 

Maatregelen 

Er zijn twee soorten maatregelen die mensen 

kunnen nemen tegen klimaatverandering. De 

eerste soort wordt „mitigatie‟ of 

mitigerende maatregelen genoemd. 

Hiermee bedoelt men vooral preventie: we 

moeten voorkómen dat het erger wordt en 

dat er meer gassen in de atmosfeer komen. 

Dat betekent dat we minder broeikasgassen 

moeten uitstoten, dus minder gasoline en 

diesel gebruiken in al die motoren, zuinig zijn 

met energie, en ook minder bomen 

omhakken en verbranden. We moeten ook 

overstappen op „schone energie‟, bijvoorbeeld 

zonne-energie en windenergie. 

Een andere manier om broeikasgassen in de 

atmosfeer te verminderen, is door die gassen 

„vast te houden‟ of „opslaan‟. Groeiende 

bomen bijvoorbeeld, nemen koolzuurgas op 

uit de atmosfeer en zetten het om in koolstof 

in het hout en bladeren. Meer bomen 

betekent dus dat er meer koolzuurgas wordt 

„vastgehouden‟ en dat is goed om het 

broeikaseffect tegen te gaan. 
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De tweede soort maatregelen heeft te maken 

met aanpassing of adaptatie. We moeten 

ons aanpassen aan de nieuwe situatie en 

maatregelen treffen om ermee te leren leven. 

Als de zeespiegel stijgt bijvoorbeeld, moeten 

we dijken bouwen, of hogerop gaan wonen. 

Misschien moeten we andere soorten 

gewassen gaan verbouwen die beter tegen 

grote regens of juist tegen grote droogte 

kunnen, of betere irrigatie– en 

afwateringssystemen aanleggen. We zullen 

onze huizen en kampen sterker moeten 

bouwen zodat ze beter bestand zijn tegen 

regen, windvlagen en tornado‟s die we 

vroeger niet hadden. 

Internationale onderhandelingen 

Voor al dit soort maatregelen is er natuurlijk 

veel geld en gespecialiseerde kennis nodig. 

Internationaal wordt er daarom heel heftig 

onderhandeld over klimaatverandering. Arme 

landen vinden dat rijke landen moeten 

betalen voor al die dure maatregelen, en ook 

hun technische kennis moeten overdragen 

aan arme landen. Want het zijn meestal juist 

die rijke landen die de aarde vervuilen, omdat 

zij veel energiecentrales, fabrieken, auto‟s en 

vliegtuigen hebben, en de mensen in die 

landen gebruiken heel veel stroom, 

elektrische apparaten, gasverwarming, en 

dergelijke. Deze rijke landen hebben een 

grote „carbon voetafdruk‟, dat betekent dat ze 

veel vervuilingsporen achterlaten. En de 

vervuiler moet betalen, vinden de arme 

landen dan. Zij willen geld en technologie 

krijgen om al die mitigerende en 

aanpassingsmaatregelen te kunnen 

doorvoeren. 

De rijke landen willen wel geld geven, maar 

ook niet „zomaar‟. Ze willen garanties hebben 

dat het geld goed gebruikt gaat worden en 

niet in de zakken van corrupte mensen 

verdwijnt. Daarom zouden er allerlei 

controlemaatregelen moeten komen, en dat 

willen de arme landen niet want ze vinden 

dat rijke landen niet mogen bemoeien in hun 

interne zaken. Verder willen de rijke landen 

ook niet echt helemaal overstappen op 

schone energie want dat is duurder, en ze 

willen hun industrieën en bedrijven niet 

remmen door de productie duurder te maken. 

Er wordt ook veel gesproken over de rol van 

bossen, die immers koolstof kunnen 

vasthouden en opnemen uit de lucht. Bossen 

zorgen dus niet alleen voor zuurstof maar ook 

voor het wegnemen van broeikasgassen uit 

de lucht; bossen zijn net als luchtfilters voor 

de atmosfeer! Ook voor „hun‟ bossen willen 

de regeringen van arme landen geld krijgen. 

Maar de rijke landen stellen dan weer 

voorwaarden daartegenover, bijvoorbeeld 

meer natuurreservaten, planten van nieuwe 

bossen, en het aanleggen van 

oliepalmplantages, waarvan de palmolie 

gebruikt kan worden als „biodiesel‟, brandstof 

voor motoren waarbij er geen koolstof 

verbrand wordt zoals bij benzine en diesel. 

Maar al deze plannen zijn misschien helemaal 

niet zo gunstig voor inheemse volken. En 

daar gaan wij in de volgende nieuwsbrief 

over schrijven. 
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 Projecten   

Economische versterking van vrouwen 
Door Sandra Jeffrey 

In West Suriname en Para zijn er 

verschillende trainingen geweest binnen het 

project voor economische versterking van 

vrouwen. De participatie van de vrouwen van 

Washabo, Section en Apoera in West 

Suriname en van Cassipora, Redi Doti en 

Pierre Kondre in Para is goed te noemen. De 

locale onderzoekers zijn getraind waarna ze 

interviews hebben afgenomen van 

dorpelingen. Die interviews zijn gedaan om te 

weten wat de economische mogelijkheden en 

de ideeën van de bewoners daarover zijn in 

dat gebied. Op basis van deze informatie 

weten de vrouwen hopelijk welk product het 

beste is om een bedrijfje op te zetten. 

In West Suriname zijn ze al klaar met de 

interviews en in Para zijn ze nog bezig. In 

beide regio‟s 

hebben de 

vrouwen een 

computer 

beschikbaar 

gekregen om alle 

informatie in te 

voeren. Dan 

kunnen de 

gegevens worden 

geanalyseerd, dat 

wil zeggen ze 

bekijken en 

bespreken alle 

uitkomsten van 

het onderzoek. 

Daarna gaan de 

locale 

onderzoekers zelf 

hun verslagen maken. Hiervoor krijgen ze ook 

een training. Als beide regio‟s hun verslagen 

af hebben, zal er een nationale workshop 

gehouden worden in Paramaribo, waarbij de 

vrouwen hun ervaringen gaan delen met 

vrouwen uit andere dorpen zoals Palumeu, 

Erowarte, en Wayambo. 

 

 
Vrouwen van Cassipora, Redi Doti en Pierre Kondre tekenen hun ideeën over het  bedrijf dat ze 

samen willen opzetten. 



MARAKA oktober 2010    
Jaargang 1 no. 3 

      VIDS 

15 
 

Trainingen  

OSIP training 
Door Muriel Fernandes 

Van 16 tot en met 18 september 2010 had 

OSIP de derde training van dit jaar. Deze 

training werd in Redi Doti gehouden. In totaal 

waren er 35 deelnemers van verschillende 

dorpen in Para. Er waren voor het eerst 

deelnemers van Matta en na lange tijd ook 

weer van Pikin Saron. 

Na de kennismakingsronde begonnen we met 

een herhaling van presentatietechnieken en 

leiderschap van de vorige training. Op de 

tweede dag werd de stand van zaken 

besproken ten aanzien van de plannen van 

Suralco om bauxiet te mijnen in het 

Nassaugebergte en de weg die Suralco wil 

aanleggen in het gebied van de inheemsen. 

Ook het maken van een dorpsreglement werd 

besproken met de ervaringen van de dorpen 

aan de Beneden Marowijne als voorbeeld. 

Op de laatste dag werd gezamenlijk 

gesproken over de positie van de voorzitter 

van OSIP. Lesley Artist is naast dorpshoofd 

van Redi Doti, de voorzitter van OSIP, 

ondervoorzitter van VIDS en nu ook gekozen 

tot assembleelid. Eerder had de gemeenschap 

van Redi Doti in vergadering aangegeven 

erop te vertrouwen dat het dorpshoofd zijn 

verschillende functies met elkaar weet te 

combineren en aanblijft als dorpshoofd. De 

leden van OSIP zagen ook geen reden om de 

voorzitter te bedanken en bevestigden hun 

vertrouwen in Lesley Artist. De voorzitter 

deelde daarna mee dat hij, als gekozen 

assembleelid, op Onverdacht een secretariaat 

krijgt van waaruit hij zijn werk in Para zal 

uitvoeren. Hij deed het voorstel aan OSIP om 

een kamer in het gebouw te gebruiken als 

kantoor. De OSIP leden gingen hiermee 

akkoord op voorwaarde dat verder gezocht 

zal worden naar een eigen ruimte zodat 

duidelijk is dat OSIP onafhankelijk 

functioneert van welke politieke partij dan 

ook.-. 

 

 

 

Errol Appie van de jongeren organisatie van Matta in 

gesprek met A. Daniëls uit Powaka tijdens één van de 

oefeningen  

Eén van de deelnemers oefent in presentatie technieken 



MARAKA oktober 2010    
Jaargang 1 no. 3 

      VIDS 

16 
 

KLIM training 
Door George Awankaroe 

 

Van 20 tot en met 23 september 2010 is de 

8ste KLIM training gehouden in Pierre-Kondre. 

Hoofdpunten die zijn behandeld tijdens deze 

vierdaagse sessie waren: leiderschap, 

presentatietechnieken, functioneringsgesprek, 

vonnis van Inter-Amerikaans Hof voor de 

Rechten van de Mens in de rechtszaak van 

het Saramakaans volk tegen de staat 

Suriname, grote projecten en participatie 

inheemsen, landbeheersplan, 

Biodiversiteitsverdrag (10c) en 

dorpsontwikkelingsplan. 

 

KLIM coordinator George Awankaroe en kapitein Maipio (Bigi 

Ston) aan het werk. 

Saramakaans Vonnis 

De KLIM training werd verzorgd door Ellen-

Rose Kambel die vertelde dat het Inter-

Amerikaans Hof aan Suriname de opdracht 

heeft gegeven om:  

 Wetgeving te maken waarin is 

geregeld dat de Saramakaners 

collectief eigenaar zijn van hun gebied;  

 Het Saramakaans gebied af te 

bakenen en te demarqueren en ze een 

bewijs (titel) te geven dat zij eigenaar 

zijn.  

 Wetgeving te maken waarin is 

geregeld dat, voorafgaand aan alle 

grote ontwikkelingsprojecten (zoals 

wegen, mijnen, houtkap) die zijn 

gepland in het Saramakaans gebied, 

(1) de vrije, voorafgaande en 

weloverwogen toestemming (FPIC = 

Free, Prior and  Informed Consent) 

van de Saramakaners wordt 

verkregen; (2) dat er voor grote 

projecten een uitgebreid onafhankelijk 

onderzoek wordt gedaan naar de 

effecten op het milieu en op de 

mensen (ESIA = Environmental and 

Social Impact Assessment); en (3) als 

de Saramakaners hun toestemming 

hebben gegeven moet er een 

overeenkomst zijn waarin is geregeld 

welke voordelen de Saramakaners 

krijgen uit het project (IBA = Impact 

Benefit Agreement). 

Zowel het maken van de wet als de 

uitvoering ervan moet samen met de 

Saramakaners gebeuren. Het Saramaka-

vonnis is niet alleen van belang voor de 

Saramakaners, maar voor alle inheemsen en 

marrons van Suriname. 

 

Biodiversiteitsverdrag 

De heer Romeo Pierre, dorpshoofd van Pierre 

Kondre tevens voorzitter van de KLIM, gaf 

een korte presentatie over zijn bezoek aan 

Kenya waar hij een vergadering over het 

Biodiversiteitsverdrag bijwoonde. Suriname is 
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één van de landen die het 

Biodiversiteitsverdrag heeft getekend en 

KLIM heeft zich gespecialiseerd in artikel 10c 

van dit verdrag. Daarin staat dat de overheid 

het duurzaam traditioneel en cultureel 

gebruik en beheer van natuurlijke 

hulpbronnen moet stimuleren. Men heeft 

gezien dat waar inheemsen leven de 

biodiversiteit hoog is. Dus daarom moeten 

inheemsen ook aanwezig zijn bij alle 

onderhandelingen die over biodiversiteit 

gaan. Inheemsen moeten goed geïnformeerd 

zijn en weten welke besluiten er 

internationaal genomen worden. Als je dat 

niet weet, dan kan je niet bij de overheid aan 

de bel trekken en zeggen: “Luister overheid, 

je hebt dat verdrag getekend dus je moet het 

naleven en je verplichtingen nakomen”.  

Dorpsontwikkelingsplan 

 

Basya Kana (Pierrekondre) houdt een presentatie 

Bij dit onderwerp kreeg iedereen een 

individuele opdracht waarbij men drie dingen 

moest bedenken die ze in hun 

dorpsontwikkelingsplan wil realiseren. Bijna 

iedereen gaf aan dat het realiseren van het 

plan moest beginnen door te praten met het 

dorpsbestuur, met jongeren, met 

vrouwenorganisatie of met het volk. 

Sommigen zouden eerst zelf het plan op 

papier zetten, of een brief schrijven en dat 

bespreken met het bestuur. Wat men heeft 

kunnen ervaren uit deze opdracht is dat men 

weet dat – en dit is belangrijk: ALLES BEGINT 

BIJ JOU……..MAAR EINDIGT NIET BIJ JOU. 

 

Afspraken 

Tijdens de 8ste KLIM training zijn de volgende 

afspraken gemaakt voor het vervolg van het 

landbeheersplan. Er zal een brochure 

gemaakt worden. Een tweede ronde 

dorpsworkshops zal gehouden worden in alle 

dorpen door het dorpsbestuur en andere 

dorpsvertegenwoordigers, omdat de opkomst 

tijdens de eerste workshops zo laag was. 

Persoonlijke gesprekken zullen gevoerd 

worden met organisaties zoals de 

voetbalvereniging, vrouwenorganisaties en 

stichtingen. Tijdens de dorpsworkshops zullen 

per dorp personen aangewezen worden om 

een landbeheersplan training te volgen. Deze 

mensen zullen dan belast zijn met de verdere 

uitwerking van een landbeheersplan. Zij 

zullen ondermeer getraind worden door 

experts uit Guyana en de Filippijnen. 

 

Volgende KLIM training 

De volgende KLIM training is gepland van 9 

tot en met 12 november 2010. Het zal de 9e 

training zijn en de laatste voor dit jaar. Bij 

deze training zullen deskundigen betrokken 

worden uit Guyana en de Filippijnen om een 

landbeheersplan training te verzorgen. KLIM 

coördinator George Awankaroe zal samen 

met de directeur van Bureau VIDS, Loreen 

Jubitana, van 15 tot 20 november 2010 een 

workshop bijwonen in Brazilie over 

demarcatie en landbeheerplannen in 

inheemse gebieden.  
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Cultuur 

Viering inheemse dag in Paramaribo 
Door Sandra Arichero-Jeffrey 

Dit jaar werd op 9 augustus de Dag der 

Inheemsen gevierd bij Fort Zeelandia. Ik 

vertrok samen met mijn gezin heel vroeg uit 

huis en kwam daar omstreeks half elf aan. 

Daar zagen wij optredens van verschillende 

inheemse groepen van Suriname en één uit 

Frans – Guyana. Vlak voor het podium 

dansten veel mensen gezellig mee op de 

muziek. 

Een groep die heel 

erg opviel kwam uit 

West Suriname. De 

culturele groep Hiaro 

Anda uit Apoera, 

Section en Washabo 

zong niet alleen in 

lokono djang( Lokono 

taal) maar had ook 

typische lokono 

kleding aan, gemaakt 

van tibishiri (morisi 

palm). Hun 

hoofdtooien waren 

versierd met de veren van de ara‟s en de 

sieraden waren gemaakt van zaden die zij 

zelf in de bossen van West Suriname hadden 

verzameld. De muziek van Hiaro Anda is ook 

een beetje anders. Zij hebben niet alleen de 

lokono drum, maar bespelen ook westerse 

muziekinstrumenten zoals de gitaar en viool. 

In hun dans bootsen zij dieren na zoals de 

jeshi (kapasi), en otokoma, dat is een dikke 

witte rups bij de morisi palm die zij eten. 

Natuurlijk hoort de welbekende sémé sémé 

er bij. Ook dansen zij in paren, wat de andere 

inheemsen niet doen. 

Later op de dag werd het al behoorlijk druk 

en heet. Wie trek had, kon bij een eettentje 

terecht. Je kon kiezen of je taboe 

(peprewatra) met vis of met wildvlees wilde 

hebben. En om je dorst te lessen nam je een 

koude kasiri. Je komt ook vrienden en 

familieleden tegen die je heel lang niet hebt 

gezien. Overal zie je mooie schouderdoeken 

in mooie frisse kleuren, groot en klein. De 

inheemsen hebben op die dag alles uit de 

kast gehaald om op zijn mooist te zijn. Voor 

de lichaambeschilderingen kon je terecht bij 

de Trio‟s. Dit is heel populair bij de jonge 

inheemsen, maar ook niet-inheemsen houden 

ervan, omdat het een beetje stoer is.  

 De Lokono groep trok veel bekijks met hun kleding van tibishiri 
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Vrouwen 

HIARO DJA DJA DWANG: Tienerzwangerschap 
Door Sandra Arichero-Jeffrey 

In een van onze 

dagbladen las ik een 

artikel over 

tienerzwangerschap in 

inheemse dorpen. 

Over dit onderwerp 

sprak ik met twee 

inheemse vrouwen die heel jong een kind 

kregen. De ene, een oudere vrouw die 

volgens inheemse traditie is groot gebracht 

en als 14-jarige een kind kreeg. En de andere 

die naar school ging in Paramaribo en op 

haar achttiende zwanger raakte. 

M.J. vertelt dat volgens inheemse traditie bij 

de Lokono je al heel jong voorbereid wordt 

op de toekomst. Taken waren verdeeld. 

Jongens leerden spelenderwijs al vissen, 

gingen samen op jacht met hun vader en 

leerden wat de geheimen zijn. Als zijn stem 

zwaar werd, begon zijn reis naar 

volwassenheid. Hij kreeg taken die hij zelf 

moest uitvoeren, zoals een korjaal maken. 

Het hele proces vanaf de boom omhakken, 

uithollen, branden en zelf trekken naar de 

rivier. Dit alles moest geschieden in een 

bepaalde tijd. De korjaal was om te gaan 

vissen en ook zijn transportmiddel. Vroeger 

ging je niet lenen, als je dat deed, werd je 

gezien voor een lui mens. Verder moest hij 

zijn matapi, manari en koerkoeroe zelf 

maken. Dat was voor zijn toekomstige vrouw. 

Zij werd ook voorbereid na haar eerste 

menstruatie. Dan leerde ze haar hangmat 

weven. Vroeger sliepen de inheemsen niet op 

bedden. Als zij met haar man zou gaan 

samenwonen, had zij haar hangmat al. En 

dan moest ze ook eentje voor hem maken. 

Deze handelingen werden op jonge leeftijd 

geleerd zodat ze al voor zichzelf konden 

zorgen als ze gingen samenwonen. 

Als de jonge man zijn vrouw uitkoos, moest 

hij een hut maken en daarna een kostgrond 

voor haar openkappen, zodat ze kon planten. 

Deze kostgrond was vaak dichtbij huis, want 

daar moest ze gewassen op planten voor de 

voeding van de baby zoals suikerriet, 

bananen en mais. Suikersap gebruikte ze als 

zoetmiddel, bijvoorbeeld in de pap. Bananen 

werden groen geoogst, daarna gedroogd en 

gestampt. Dit werd pap voor de baby. Mais 

was als de baby groter werd. Daarnaast 

moest ze ook een andere kostgrond 

beplanten met cassave, zodat ze later 

cassavebrood en peprewatra kon klaarmaken 



MARAKA oktober 2010    
Jaargang 1 no. 3 

      VIDS 

20 
 

als haar man thuis kwam met vis of wild. Zo 

ging het er aan toe. Toen werd er niet 

gesproken van tienerzwanerschap, je was al 

heel jong zelfstandig. 

Een jonge inheemse dame E.J, deelt haar 

ervaring als jonge moeder. Ik werd niet 

geheel volgens traditie 

grootgebracht. Zolang ik 

mij kan herinneren, was 

het vaak gewoon mee naar 

de kostgrond gaan, 

meehelpen planten en 

wieden of oogsten. Ik heb 

nooit een eigen kostgrond 

gehad. Prioriteit voor ons, 

volgens mijn ouders was 

onderwijs. En daar is een 

kloof ontstaan. Volgens de 

traditie leer je al jong om 

zelfstandig te zijn, en nu 

leren wij volgens westerse 

cultuur om carrière te 

maken of iets te worden in 

de maatschappij. 

Ondertussen kom je 

nieuwe dingen tegen waarop je niet 

voorbereid bent.  

Toen ik zwanger raakte, studeerde ik nog, 

dus moest ik tijdelijk stoppen. Ik ben terug 

naar mijn dorp gegaan om met behulp van 

mijn moeder te bevallen. Na mijn bevalling 

kon ik geen werk vinden in het dorp om voor 

mijn kind en mezelf te zorgen. Je bent bij je 

ouders of je familie en zij helpen je wel. Maar 

je weet in je hart dat jij de 

verantwoordelijkheid moet dragen voor je 

kind en jezelf. Maar je bent ook niet gewend 

dat je een kostgrond gaat beplanten, enz. Ik 

besloot toen om terug te komen naar 

Paramaribo om mijn studie af te maken. Wat 

heel moeilijk was, want je moet je kind soms 

achterlaten.  

Eenmaal in Paramaribo 

moet je studeren en harder 

werken, want als moeder 

moet je nu voor je kind en 

jezelf zorgen. Dingen 

komen bij zoals oppas, 

voeding, wegwerpluiers en 

het kind wordt ook ziek en 

dan moet je hem extra 

aandacht geven. Zo heb je 

minder tijd om te studeren. 

Maar ik houd vol, want ik 

werk naar mijn doel om 

toch iets te worden in de 

maatschappij. En dat zal ik 

mijn kind of kinderen ook 

leren. Er zullen 

verschillende redenen zijn 

rond tienerzwangerschap, 

maar je moet ook denken aan de gevolgen. 

Je bent je vrijheid kwijt. Want nu moet je 

werken en tijd maken voor je kind en voor je 

studie. 

E.J. zegt haar ervaringen te willen delen met 

andere jonge vrouwen die opgroeien tussen 

traditie en de westerse cultuur. Volgens de 

traditie groei je naar zelfstandigheid toe om 

als volwassene te leven. Maar nu worden we 

eerst volwassen en pas daarna leren we 

zelfstandig te zijn met alle gevolgen van dien.
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Wat zijn rechten van Inheemse vrouwen? (deel 3) 
Door HarriëtteJoeroeja 

Onder “recht” moet worden verstaan het 

geheel van rechtsregels waar iedereen in de 

samenleving zich aan moet houden. De 

functie daarvan is om onder andere de 

samenleving te ordenen. Het “recht” maakt 

deel uit van een samenleving. Het heeft dus 

een centrale plaats in de relatie tussen 

mensen onderling en in de relatie tussen 

overheid en burgers.  

Als wij kijken naar de ontwikkeling van 

rechten van vrouwen in relatie tot die van 

mannen zien wij het volgende: mensen 

(mannen maar ook vrouwen) hebben onder 

andere cultuur en religie gebruikt om 

vrouwen in hun bewegingsvrijheid te 

beperken. Een heel goed voorbeeld is de mis-

interpretatie van Genesis 2:21-25, waarin 

staat dat de mens ‟vrouw‟ uit de mens „man‟ 

is geschapen. Mis- interpretatie van dit deel 

van het scheppingsverhaal heeft tot gevolg 

dat mannen er van uit zijn gegaan dat 

vrouwen ondergeschikt dienen te zijn aan 

mannen. Binnen het christendom zijn dan ook 

leefregels ontstaan voor de man – vrouw 

verhouding binnen het huwelijk waarbij de 

“onderdanige” houding van de vrouw naar 

haar echtgenoot toe, wordt benadrukt. 

Wat vrouwen (ook mannen, jongens en 

meisjes) moeten weten is dat er in de relatie 

tussen mensen onderling geen 

ondergeschikte positie bestaat in de 

verhouding tussen mannen en vrouwen. De 

basis voor alle relaties is zonder meer respect 

voor elkaar. In de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens staat dat “alle 

mensen worden vrij en gelijk in waardigheid 

en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met 

verstand en geweten, en behoren zich jegens 

elkander in een geest van broederschap te 

gedragen (art. 1 van de Universele Verklaring 

over de Rechten van de Mens, 1948). 

Ook in de Grondwet van de Republiek 

Suriname wordt dit basisprincipe gehanteerd. 

Artikel 8 van de Grondwet zegt het volgende:  

1. Allen die zich op het grondgebied van 

Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak 

op bescherming van personen en goederen; 

2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, 

geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, 

educatie, politieke overtuiging, economische 

positie of sociale omstandigheden of enige 

andere status gediscrimineerd worden. 

Ook het Verdrag Inzake de Uitbanning van 

alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen 

zegt in artikel 2c het volgende: 

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, 

veroordelen discriminatie in alle vormen van 

vrouwen, komen overeen onverwijld met alle 

passende middelen een beleid te volgen, 

gericht op de uitbanning van discriminatie 

van vrouwen, en verbinden zich tot dit doel: 

2.c. wettelijke bescherming in te voeren van 

de rechten van vrouwen op gelijke voet met 

mannen en door middel van bevoegde 

nationale rechtelijke instanties en andere 

overheidsinstellingen de daadwerkelijke 

bescherming van vrouwen tegen elke vorm 

van discriminatie te verzekeren.-.
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