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Redactioneel 

Met het referendum in West Suriname is een eerste stap gezet naar 

het rechttrekken van een situatie waarin er een ontoelaatbare 

overheidsbemoeienis was in interne bestuursaangelegenheden van 

inheemse dorpen. Het doordrukken van een besluit waar de dorpen 

niet mee eens waren, is na bijna een jaar onrust en onvrede, alsnog 

afgekeurd door de meerderheid van de inheemse gemeenschap 

aldaar. Het feit dat zij nu, middels een referendum, hun mening 

hebben uitgesproken ten aanzien van het dorpsgezag, stelt de 

bewoners van Apoera, Section en Washabo tevreden.  

Hoewel Suriname in 2007 de VN Verklaring inzake de Rechten van 

Inheemse Volken mede heeft goedgekeurd, hebben de 

gebeurtenissen te West Suriname duidelijk de houding van de 

Surinaamse overheid ten aanzien van de rechten van inheemse volken 

laten zien door geen respect te tonen voor de tradities en gewoonten 

van inheemse volken. Ook zijn er nog steeds geen concrete stappen 

ondernomen naar daadwerkelijke erkenning en respectering van deze 

rechten waaronder het recht om onze eigen vertegenwoordiging te 

kiezen en het recht om effectief te participeren in alle 

besluitvorming die ons aangaat.  

Het disrespect van de overheden heeft ons genoopt om ons recht 

elders te halen zoals bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor 

Mensenrechten waar de zaak loopt van de acht dorpen aan de 

Beneden Marowijne tegen de Staat Suriname. En over het hele land 

zijn inheemsen bezig zich te versterken zodat zij hun eigen 

ontwikkeling, naar eigen inzichten, ter hand kunnen nemen. Dat is ons 

recht!   

 

De redactie 
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Nieuws van het bestuur 

VIDS bij OAS mensenrechtencommissie 
Carla Madsian 

 

 

VIDS voorzitter, dorpshoofd Richardo Pané en 

de directeur van Bureau VIDS, Loreen 

Jubitana, zijn op 27 maart jongstleden 

gehoord door de Inter-Amerikaanse 

Mensenrechten Commissie (IACHR) in 

Washington DC, Amerika. De IACHR had 

zowel de indieners van de zaak als de 

overheid uitgenodigd om een mondelinge 

toelichting te geven op hun eerder gedane 

schriftelijke verklaringen in de zaak van de 

Kali’na en Lokono van Beneden-Marowijne 

tegen de Staat Suriname. De indieners 

werden bijgestaan door de jurist Fergus 

Mackay.  

 

In februari 2007 diende de KLIM (Kali’na en 

Lokono van Beneden-Marowijne) samen met 

VIDS een petitie in bij de IACHR, de 

mensenrechtencommissie van de Organisatie 

van Amerikaanse Staten (OAS). De KLIM was 

hiertoe 

overgegaan 

nadat er 

meer dan 30 

jaar lang 

geprobeerd 

was om 

binnen Suriname zelf een oplossing te vinden 

voor het grondenrechtenprobleem. 

Verscheidene brieven en petities waren 

gestuurd naar de overheid die daar niet op 

reageerde. En ook gesprekken die in dit 

kader zijn gevoerd, leidden tot niets. 

 

Kapitein Pané bracht op de hoorzitting van de 

IACHR naar voren dat de bedreigingen nu 

grotere vormen aannemen. De acht dorpen 

aan de Beneden Marowijne hebben te maken 

met drie natuurreservaten, uitgifte van 

concessies door de overheid waaronder 

concessies voor houtkap, oliepalmaanplant, 

mijnbouw van bauxiet en goud en olie-

exploratie, en uitgifte van grondtitels aan 

derden. Met de huidige regering is 

geprobeerd om tot een oplossing te komen, 

maar de grondenrechtenconferentie vorig 

jaar werd door de regering abrupt beëindigd. 

 
In het midden zitten de commissieleden. Rechts zitten Fergus Mackay, Loreen Jubitana en Richardo Pané 
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Volgens kapitein Pané tonen opeenvolgende 

regeringen onwil om een oplossing te vinden 

voor een probleem dat 520 jaar na Columbus 

nog steeds bestaat, namelijk dat de eerste 

bewoners van het land en van het hele 

Amerikaans continent geen wettelijk erkende 

collectieve landrechten hebben in Suriname. 

 

De mensenrechtencommissie heeft gevraagd 

om uitgenodigd te worden door de regering 

van Suriname om zich persoonlijk te komen 

oriënteren. Het besluit of deze zaak 

doorgeleid zal worden naar het Inter-

Amerikaans Hof voor de Rechten van de 

Mens, dat gezeteld is in Costa Rica zal door 

de commissie worden genomen. Genoemd 

Hof heeft in de eerdere Saamaka zaak tegen 

de Staat Suriname, de Saramakaners in het 

gelijk gesteld en de staat veroordeeld om de 

rechten van de Saramakaners, inclusief 

grondenrechten, wettelijk te erkennen.

 

Dorpsnieuws 

Referendum in West Suriname 
Carla Madsian 

Het referendum dat op 2 juni werd 

gehouden in Apoera, Section en Washabo, 

heeft uitgewezen dat de meerderheid van de 

bewoners voor elk dorp apart een eigen 

dorpshoofd wil hebben.  Deze uitslag is geen 

verrassing omdat allang bekend was dat de 

meerderheid van de dorpelingen niet achter 

het idee stond om één dorpshoofd te 

plaatsen voor de drie dorpen samen. Dit 

standpunt wordt namelijk al jarenlang 

ingenomen op alle dorpsvergaderingen die 

over dit onderwerp gingen. En dit kwam ook 

naar voren op de vergadering van 5 april 

jongstleden van de drie gemeenschappen 

met president Desiré Bouterse.  

 

Op 5 en 6 april vergaderde de president met 

de bevolking van  Apoera, Section en 

Washabo om van de bewoners zelf te horen 

wat zij vonden van de situatie die is ontstaan 

na de zogenaamde verkiezingen in juli vorig 

jaar van Jeffrey Armaketo tot dorpshoofd van 

de drie dorpen samen. De meerderheid van 

de bewoners stond toen niet achter de 

verkiezingen die met ondersteuning van de 
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overheid werd doorgedrukt. Daardoor 

groeiden de ontevredenheid en de 

spanningen in West Suriname. Aan de ene 

kant bleek het “bestuur Armaketo” niet in 

staat te zijn de bevolking achter zich te 

krijgen om enige ontwikkeling op gang te 

brengen en aan de andere kant werd het de 

besturen Lewis, Aroepa en Mac-Intosh van 

respectievelijk Apoera, Section en Washabo 

onmogelijk gemaakt hun werk uit te voeren.  

 

Om uit de impasse te geraken stemden de 

dorpelingen op 6 

april in met het 

houden van een 

referendum zodat 

voor alle partijen 

duidelijk zou 

worden of zij één 

dorpsbestuur voor 

de drie dorpen 

samen, of drie aparte dorpsbesturen willen 

hebben. Het referendum werd dus gedragen 

door de gemeenschappen. Maar 

kanttekeningen werden wel geplaatst bij de 

organisatie ervan. De districtscommissaris 

(DC) , Roline Samsoedin, die hiermee belast 

was, heeft het, naar eigen zeggen, zo 

professioneel mogelijk georganiseerd.  Zij 

stelde een commissie samen die de 

voorbereidingen regelde. Volgens Lewis, 

Aroepa en Mac-Intosh is echter geen 

rekening gehouden met de traditie en 

gewoonten van de inheemse gemeenschap. 

Ook werd van verschillende kanten 

geprobeerd de uitslag van het referendum te 

beïnvloeden, wat echter niet gelukt is. 

 

Van oudsher is het hoogste 

besluitvormingsorgaan de dorpsvergadering. 

Belangrijke besluiten die de inheemse 

gemeenschap aangaan, worden niet 

individueel genomen, maar  traditioneel  

voorgelegd  aan de gemeenschap.  Vandaar 

ook dat de president, op advies van de 

dorpshoofden 

Lewis, Aroepa en 

Mac-Intosh, de 

bewoners van de 

drie dorpen heeft 

geconsulteerd.  

 

Het is jammer dat  

de dorpelingen 

geen aandeel hadden in de organisatie van 

het referendum. Het gevolg was dat tot een 

week vóór het referendum het voor iedereen 

onduidelijk was wanneer en op welke wijze 

het zou plaatsvinden. De dorpshoofden 

Lewis, Aroepa en Mac-Intosh bleven in het 

ongewisse. Ook VIDS als het traditioneel 

gezag der Inheemse volken werd geheel 

buitengesloten, terwijl er een afspraak is met 

het ministerie van Regionale Ontwikkeling dat 

bij alle bestuurlijke aangelegenheden van 

inheemse dorpen, de VIDS een begeleidende 
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rol heeft. Deze rol van VIDS is één van de 

besluiten die is genomen in een vergadering 

van dorpshoofden, het hoogste 

besluitvormingsorgaan van VIDS. 

 

Het is jammer en ook verontrustend dat 

overheidsvertegenwoordigers openlijk de 

tradities en gewoonten van de inheemse 

volken miskennen. Volgens afspraak zullen 

binnen korte tijd nieuwe leiders worden 

gekozen in Apoera, Section en Washabo. Het 

is te hopen dat de dorpelingen dan wel 

effectief zullen participeren in de 

voorbereidingen en organisatie daarvan zodat 

ook invulling wordt gegeven aan het 

zelfbeschikkingsrecht van inheemse volken.  

De eerste stap in die richting is het 

consulteren van de gemeenschap in 

dorpsvergaderingen. Zij zullen moeten 

aangeven of het een verkiezing of aanwijzing 

wordt, wie de kandidaten zijn, wie deel 

uitmaken van de voorbereidende 

verkiezingscommissie en wie stemgerechtigd 

zijn. Want dat laatste hoeft niet overeen te 

stemmen met de lijsten van de burgerlijke 

stand. 

 

Christiaankondre verlengt mandaat dorpsbestuur Pané 
Greta Pané-Kiba 

Op 13 mei 2012 vond in Christiaankondre 

een evaluatievergadering plaats waarbij 

de bewoners weer mandaat gaven aan 

het dorpshoofd om verder te werken aan 

de ontwikkeling van het dorp. Op 

zaterdag 21 april 2012 was het precies 20 

jaar geleden dat Richardo Pané werd 

aangewezen als dorpshoofd van 

Christiaankondre. Tijdens deze periode 

hebben vele ontwikkelingen ook 

plaatsgevonden, waaronder de aanleg van 

elektriciteit en het waternet, toerisme, 

telecommunicatie en betere gezondheidszorg. 

Ook de gendergedachtegang is goed 

geworteld in het dorp, waardoor vrouwen 

gestimuleerd werden 

om ondernemingen te 

starten. Er is ook veel 

gedaan om de 

inheemse cultuur en 

taal te behouden en te 

versterken. 

Tijdens de evaluatie 

kwam ook naar voren 

dat sedert het aantreden van dorpshoofd 

Kajoeramarie van Langamankondre er een 

betere samenwerking is tussen beide dorpen. 

Nationaal en internationaal heeft het bestuur 

Pané ook een goed netwerk opgebouwd. 

  

 Dorpshoofd RichardoPané 
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Eerste inheemse jongerenorganisatie in Marijkedorp 
Giorgio Awankaroe 

Met de oprichting van een 

jongerenorganisatie heeft Marijkedorp een 

stap gedaan om een “zwakte”  in het dorp 

aan te pakken en als eerste van de acht 

inheemse dorpen aan de beneden Marowijne 

te werken aan een jongerenbeleid.  Dionne 

Swedo, ondervoorzitter van deze organisatie, 

is erg verheugd over deze ontwikkeling. Niet 

voor niets nam zij ook deel aan de laatst 

gehouden leiderschapstraining voor inheemse 

jongeren in Marowijne.  De naam “U-nique” 

die aan deze nieuwe organisatie is gegeven 

zegt al heel wat. 

 

“Het is uniek voor ons, de eerste inheemse 

jongerenorganisatie in Marowijne. Daarom 

hebben wij voor de naam gekozen. De “U” 

betekent respect. Wij als jongeren moeten 

respect tonen” legt Dionne Swedo uit.  “We 

hebben een algemeen doel om jongeren van 

Marijkedorp bewust te maken over hun 

toekomst, over cultuur en tradities,  en over 

hun leefmilieu in een inheemse samenleving. 

We willen onze doelen bereiken door 

duurzame activiteiten te organiseren en uit 

deze activiteiten inkomsten te genereren om 

de organisatie te versterken”, legt de 

kersverse ondervoorzitter verder uit. 

 

Na consultaties met de jongeren is het 

initiatief genomen  om een organisatie op te 

richten. In het bestuur zitten Edmundo 

Jubithana (voorzitter), Dionne Swedo 

(ondervoorzitter), Doreen Jubitana 

(secretaris), Raoel Sabajo (penningmeester), 

Dean Sabajo (commissaris) en adviseurs 

Sarinah Danning, Rajeev Baldew en Wensley 

Landveld. In de nabije toekomst zal de 

organisatie aandacht besteden aan: preventie 

van alcohol en drugsgebruik; criminaliteit; 

gender en tienerzwangerschap; voorlichting 

over onderwijs en zelfontwikkeling als 

inheemse jongeren; betrekken van jongeren 

in milieuactiviteiten in het dorp; 

werkgelegenheid voor jongeren in het 

“Marimbo Park”; en 

zelfontplooiingsmogelijkheden voor jongeren 

op het gebied van sport en recreatie. 

 

Aangezien toerisme en (dorps)festiviteiten in 

het park goede inkomstenbronnen zijn, willen 

de jongeren deze graag mee helpen beheren.  

Op 24 maart jongstleden is, met 

ondersteuning van het dorpsbestuur, de 

eerste aanzet gedaan om het park schoon te 

maken. Alle plastiek afval en andere rommel 

zijn verwijderd uit de omgeving. De 

waterkant was vol met aangespoelde 

petflessen. De jongeren willen daarom ook 

contact maken met Stichting Samarja of 

Stichting  Suwama die bezig zijn met 
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petflessenrecycling.  Zo kunnen ze ook wat 

inkomsten genereren uit de recycling.  

 

Gereedschappen voor onderhoud en andere 

middelen ontbreken nog. “Om het park weer 

leefbaar te maken zijn er gesprekken gevoerd 

met de heer Wijnberg Tokoe van Myrysji 

Tours Galibi”,  zegt dorpshoofd Grace 

Watamaleo. Binnenkort krijgt het sanitair in 

het park een opknapbeurt waarna het weer 

gebruikt kan worden door toeristen en 

andere gasten. Dat zorgt voor inkomsten die 

weer geïnvesteerd kunnen worden in het 

park.  

 

Waterbronnen gevonden in Galibi 
Carla Madsian 

Binnenkort komt er goed drinkwater uit de 

kraan in Galibi. Boringen hebben 5 goede 

waterbronnen blootgelegd die voor zeker 40 

jaar water zullen leveren. Momenteel wordt 

de laatste hand gelegd aan een 

waterzuiveringsinstallatie (zie foto) waardoor 

de bewoners van Christiaankondre en 

Langamankondre zullen beschikken over 

schoon drinkwater. Galibi heeft hierbij de 

hulp gekregen van de Surinaamse overheid, 

Frans Guyana en België. 

Het drinkwaterproject in Galibi werd enkele 

jaren geleden opgestart met financiering van 

het Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB). De 

gedachte bij de overheid was toen om 

waterputten te slaan.  Op aandringen van de 

dorpsbesturen en op aanbeveling van 

Koksijde (België) zijn echter boringen verricht 

die waterbronnen vanuit grondwater 

blootlegden. Met Koksijde  heeft Galibi een 

stedenband en de Vlaamse 

waterleidingmaatschappij VMW heeft voor dit 

project een waterzuiveringsinstallatie 

geschonken. De filters kreeg Galibi van het 

inheems dorp Awala/ Yalimapo in Frans 

Guyana.  

Met dit project komt een droom uit van de 

besturen van beide dorpen. Het dorpshoofd 

van Langamankondre, Ramses Kajoeramari, 

vertelt dat FOB er geen geloof in had dat er 

zo dicht bij de kust zoetwaterbronnen zijn. 

Maar aan de overzijde, in Frans Guyana, 

waren deze wel aangetroffen in de inheemse 

dorpen die dichter bij de zee liggen dan 

Galibi. Dat had hen gesterkt in hun idee dat 

ook in Galibi zoetwaterbronnen moesten zijn.   
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Nieuw dorpsbestuur Corneliskondre 
Sandra Arichero-Jeffrey 

Corneliskondre heeft op 18 februari 

jongstleden een nieuw dorpsbestuur 

aangewezen. De 

meerderheid 

heeft in een 

vergadering 

bepaald dat zij 

de heer Eugene 

Api zien als hun 

nieuw 

dorpshoofd. In 

aanwezigheid 

van de VIDS, BO 

Herman van Sipaliwini, twee R.R. leden en 

oud dorpshoofd Janomo heeft de heer April, 

voorzitter van de kiescommisie, de nieuwe 

bestuursleden aan de dorpelingen 

voorgesteld. Deze zijn: Api Eugene 

(dorpshoofd), Njujoerame Roberto 

(hoofdbasja), Srisria Egdar (basja) en 

Rashieda April (basja). 

VIDS voorzitter Richardo Pané haalde in zijn 

toespraak enkele voorbeelden aan van 

bestuurswisselingen in andere dorpen. Elk 

dorp heeft daarvoor haar eigen geschreven of 

ongeschreven regels. Volgens hem is het 

geen probleem om het mandaat terug te 

vragen van een dorpshoofd. Maar er is wel 

een bezorgdheid over de wijze waarop een 

nieuw dorpsbestuur aangewezen of gekozen 

wordt. Daarnaast kan het mis gaan na het 

installeren van 

een nieuw 

dorpsbestuur.  

Het kan 

gebeuren dat 

het 

dorpshoofd 

en/of de 

basja’s niet in 

het dorp 

blijven en hun 

dorpsverplichtingen ook niet na komen. 

Persoonlijke redenen liggen daaraan ten 

grondslag, zoals een baan buiten het dorp. 

Pané benadrukte dat een dorpshoofd geen 

onderscheid mag maken in het dorp. Hij of zij 

en zijn/haar basja’s moeten hard werken in 

het dorp en hun gemeenschap samen tot 

ontwikkeling brengen.  

De gewezen kapitein Janomo zei een  goede 

basis voor ontwikkling achter te laten. Hij 

heeft jarenlang zonder basja’s gewerkt en 

heeft zijn grootste doelen kunnen bereiken 

op het gebied van onderwijs, 

gezondheidszorg, telecommunicatie en 

schoon drinkwater in het dorp. 

 
Van links naar rechts: hoofdbasja Roberto Njujoerame, basja Edgar Srisria, basja 

Raschieda April en dorpshoofd Eugene Api 
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Traditionele inwijding van dorpsbesturen 
 

 

 

 

 

 
 

 

14 januari 
In Marijke dorp krijgt het dorpshoofd de eerste kasiri van de oudste bewoner van het dorp. 
Jong en oud vieren feest. Het dorpsbestuur ziet er als volgt uit: 
Dorpshoofd Grace Watamaleo 
Hoofdbasja Max Sabajo 
Basja Brayen Ebecilio 
Basja Gilian Swedo-Watamaleo 

De afgelopen maanden kregen vier Arowakse dorpen een nieuw dorpsbestuur. Hieronder een 

impressie van de culturele inwijdingen in Marijke dorp, Hollandse Kamp, Matta en Cassipora.  
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Wit Santi krijgt gebied terug 
Thea Romalho 

 

Begin januari werd Wit Santi geconfronteerd 

met schoonmaakwerkzaamheden bij de 

zuidelijke grens waar Wit Santi grenst aan 

Zanderij. Het dorpsbestuur heeft toen contact 

gemaakt met de districtscommissaris (DC) 

van Para en het is gebleken dat een sociaal-

culturele vereniging een beschikking heeft 

gehad over een gebied groot 5 ha. Een deel 

daarvan, 2 ha groot, overlapt echter het 

gebied van Wit Santi. Dit gebied werd ook 

geclaimed door de luchthaven. Er volgde een 

aantal gesprekken tussen het dorpsbestuur, 

de DC en de sociaal-culturele vereniging. 

Daarbij eiste het dorpsbestuur intrekking van 

de beschikking waarbij het gebied van 2 ha 

terug moest in de boezem van het dorp. Dit 

was ook de eis van de dorpsbewoners tijdens 

een algemene dorpsvergadering. De sociaal-

culturele vereniging toonde zich bereid om 

afstand te doen van het gebied dat 

toebehoort aan Wit Santi en heeft dit middels 

een verklaring aangegeven. Het dorpsbestuur 

heeft per brief audiëntie aangevraagd bij de 

minister van ROGB om dit ook formeel goed 

af te handelen, maar heeft nog geen reactie 

ontvangen.

 

Maak kennis met: 
Sandra Arichero-Jeffrey 

Dorpshoofd Harry Daniëls 

Harry Daniëls is al elf jaar dorpshoofd 

van Cupido. Daarvóór was hij sinds 

1971 basja.  Cupido is een Arowaks 

dorp aan de Maratakarivier, een zijtak 

van de Nickerierivier in het district 

Nickerie. Het ligt niet ver van 

Wageningen. Velen zijn uit het dorp 

weggetrokken, op zoek naar werk. 

Voornamelijk ouderen bleven achter. 

Het dorpshoofd vertelt: “Ook ik 

vertrok indertijd uit het dorp voor werk, en 

ons dorp ging steeds meer achteruit. Een 

andere reden waarom gezinnen wegtrokken, 

was scholing van hun kinderen. Eenmaal 

weg, keerden zij niet terug”. Volgens Daniëls 

willen jongeren niet terug naar het 
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traditioneel leven in het dorp, en dat is 

volgens hem ook logisch. Immers, voor 

jongeren met een beetje scholing is daar 

geen gepast werk. 

Daniëls woont nu weer permanent in het 

dorp. “Ik plant weer op mijn kostgronden, en 

gelukkig houdt mijn vrouw van het 

traditioneel leven, anders was het niet zover 

gekomen. Ze motiveerde ook een andere 

vrouw om terug te keren, maar die vrouw 

dacht aan haar mooie lange nagels waardoor 

ze niet kan planten. Ik blijf de mensen 

aanraden om terug te keren naar het dorp en 

ons traditioneel leven weer op te pakken, 

want dit is wie we zijn”, zegt Daniëls. Nu 

wonen er 5 gezinnen in het dorp. Hun 

kinderen gaan in Wageningen naar school en 

moeten heen en terug met de boot van de 

overheid of met een eigen korjaal. 

Volgens het dorpshoofd is het belangrijk dat 

de rechten van inheemse volken 

gerespecteerd en nageleefd worden. Hij hoort 

hier al jarenlang over, maar is er nu achter 

gekomen dat de inheemse volken niet erkend 

zijn in Suriname. Dit vindt hij jammer, 

immers wij zijn de eerste bewoners van het 

land. “Onze voorouders konden niet lezen en 

schrijven dus konden we niet veel doen. Maar 

nu kunnen we dat wel. Ik vind het geweldig 

wat de jonge mensen doen ten aanzien van 

onze inheemse rechten en ben ook blij dat de 

ouderen hen ondersteunen”, aldus het 

dorpshoofd van Cupido. 

 

Gedicht 
 
Jauran 
StarianAloewanai 
 
Jauran, poto’memana, 
Poritory’me enapa mana 
Jauran ro ero Kari’na’me wairy 
uku’poja.  
Sarame’ne jano aw, ajuku’tyry poko 
y’wa 
Ajutaka’pa roten waitake 
 

 
 
Mijn taal 
 
Mijn taal, je bent groot  
je bent mijn kracht 
Mijn taal laat weten dat ik een 
inheemse ben 
Gelukkig dat ik ben 
Dat ik jou ken 
Ik zal je nooit vergeten 
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Uitwisseling 

VIDS participeert in wereldwijd ICCA onderzoek 
Cylene France 

 

Sinds oktober 2011 participeert VIDS in een 

wereldwijd onderzoek dat in 18 landen uit de 

hele wereld wordt uitgevoerd. Dit onderzoek 

wordt geleid door het ICCA Consortium, een 

internationaal netwerk van milieuorganisaties, 

inheemse organisaties en NGO’s die 

inheemse volken ondersteunen. Het 

onderzoek gaat over de erkenning en 

ondersteuning van ICCA’s in deze landen, dus 

ook in Suriname. Uit de Amerika’s 

participeren ook Canada, Panama, Chili en 

Bolivia. De onderzoeksrapporten zullen bij het 

Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) 

worden ingediend. 

 

Wat zijn ICCA’s? 

ICCA is de afkorting voor Indigenous 

Peoples’ and Local Communities’ 

Conserved Territories and Areas, dat zijn 

gebieden die door inheemse volken zelf 

beschermd en beheerd worden. Het zijn dus 

geen natuurreservaten die door de overheid 

zijn ingesteld, maar plaatsen die de 

inheemsen zelf als hun eigen speciale gebied 

zien. Dat kunnen bijvoorbeeld plaatsen zijn 

waar je niet mag komen om culturele 

redenen, of plaatsen waar een speciale 

historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden 

en waar mensen nu niet meer mogen wonen, 

of plaatsen met bepaalde boomsoorten die 

een speciale betekenis hebben. Dus met de 

culturele en traditionele regels van de 

inheemsen, is het effect dat de natuur in zo 

een gebied goed behouden blijft. In feite 

worden alle inheemse gebieden op die 

manier beheerd door de inheemsen zelf.  

Dank zij de traditionele manier van leven is 

de natuur nog in stand gebleven in inheemse 

gebieden. Inheemse volken beschermen en 

beheren de natuur al sinds mensenheugenis 

op een duurzame manier. Het is echt geen 

toeval dat plaatsen met veel biodiversiteit en 

natuurlijke rijkdommen in inheemse gebieden 

voorkomen. Maar pas in het laatste 

decennium wordt in formele 

natuurbeschermingskringen aandacht hieraan 

gegeven, en wordt deze cruciale rol van 

inheemse volken in toenemende mate erkend 

en ondersteund. Middels internationale 

richtlijnen en programma’s worden alle 

landen aangespoord om ICCA’s te erkennen 

en te ondersteunen.  

 

ICCA’s hebben drie belangrijke kenmerken: 
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1) Er is een nauwe band tussen de 

inheemse volken of gemeenschappen 

met hun traditionele woon- en 

leefgebieden. Deze gebieden zijn 

belangrijk voor hun cultuur, identiteit 

en voor hun levensonderhoud. Lokaal 

kan een ICCA een andere naam 

hebben, bijvoorbeeld: inheems 

beschermd gebied, bio cultureel 

erfgoed of gemeenschapsreservaat, et 

cetera. 

2) Het beheer van deze gebieden ligt 

geheel in handen van de inheemse 

gemeenschap. Zij nemen zelf de 

besluiten en voeren deze ook uit. 

3) Alle activiteiten, waaronder activiteiten 

voor levensonderhoud en 

bestaanszekerheid, houden rekening 

met bescherming en behoud van de 

biodiversiteit in het gebied. 

 

Het onderzoek in Suriname 

Eerst is gekeken of er ook zulke “ICCA’s” in 

Suriname voorkomen, en het antwoord is een 

volmondig “ja”.  In feite zijn alle inheemse 

gebieden “ICCA’s” want vrijwel alle dorpen 

beheren hun gebieden op een duurzame 

manier, volgens traditionele regels aangevuld 

met “moderne” regels. En bovendien zijn er 

ook bepaalde plaatsen of dier– en 

plantsoorten die dank zij de tradities 

beschermd en in stand gehouden worden. 

Daarna is onderzocht of deze rol van 

inheemse volken in Suriname wettelijk wordt 

erkend en ondersteund, en op welke wijze dit 

plaatsvindt, en ook is gekeken naar de 

wetten en regels die van invloed kunnen zijn 

op ICCA’s. Bij dit onderzoek hebben we 

relevante overheidsinstituten, NGO’s en 

natuurlijk inheemse gemeenschappen 

betrokken. Ook in dit onderzoek blijkt dat de 

rechten van inheemse volken niet worden 

erkend, wat het moeilijk maakt om de 

inheemse gebieden naar eigen, traditionele 

inzichten te beheren en beschermen.  

 

VIDS en ICCA 

Sinds haar oprichting streeft VIDS naar vooral 

de wettelijke erkenning van de collectieve 

grondenrechten inclusief de traditioneel 

gebruikte natuurlijke hulpbronnen. Over de 

erkenning en ondersteuning van het concept 

ICCA  als onderdeel van dit streven is er 

vooralsnog geen definitief standpunt 

ingenomen. ICCA’s zijn een stap in de goede 

richting van erkenning dat inheemse volken 

aan effectief natuurbehoud doen. Maar in 

feite gaat het ons erom dat onze 

grondenrechten en onze eigen manier van 

bestuur erkend worden.  ICCA’s zijn een 

onderdeel van de traditionele gebieden en die 

moeten eerst erkend worden, niet 

omgekeerd. Het mag niet zo zijn dat “ICCA’s” 

de plaats innemen van werkelijke erkenning 

van grondenrechten en wettelijk erkend 

zelfbeheer. 
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Akïjo Ituru 
 

Het ICCA onderzoek heeft een aantal 

gebieden in beeld gebracht die tot een ICCA 

kan worden gerekend. Voor onze lezers willen 

we het volgende voorbeeld geven uit het 

zuiden van Suriname, verteld door 

dorpshoofd Moshesi van Tepu in januari 

2012.  

 

Akïjo Ituru (Akïjo = een van de stammen van 

het Trio volk) is de Trio naam van een hoge 

waterval aan de zuidelijke grens met Brazilië. 

Meer dan 500 jaren geleden werd de naam 

gegeven door de Akïjo stam nadat zij dit 

gebied hadden gewonnen in een strijd tegen 

het Wayana volk, die vijf jaar duurde. De 

waterval was (en is nog steeds) bekend als 

een visrijk gebied en werd geclaimd door 

beide volken.  Volgens overleveringen zijn de 

Wayana strijders een weddenschap 

aangegaan met de Trio: de leiders van beide 

groepen strijders moesten springen vanaf de 

hoogste top van deze waterval. Wie het 

overleefde, had dan gewonnen. De leider van 

de Trio strijders sprong en landde veilig aan 

de andere kant, terwijl de Wayana leider in 

het water viel en het niet overleefde. De 

overgebleven Wayana erkenden hun 

nederlaag en vertrokken uit het gebied, 

verder naar boven om zich elders te vestigen. 

Sinds die dag werd deze waterval en 

omliggend gebied het eigendom van de Trio 

en deze hebben de waterval naar zichzelf 

vernoemd: Akïjo Ituru.  

 

Akïjo Ituru valt binnen het traditioneel gebied 

van de Trio gemeenschap te Pelelu Tepü 

(Pelelu=kikker; Tepü=steen). Deze waterval 

is vanuit Tepü te bereiken via de Tapanahony 

rivier bovenwaarts. Het maakt deel uit van 

hun jachtgebieden en functioneert als een 

verbindingsroute naar familie en vrienden 

over de zuidelijke grens. Het gebied wordt 

met grote eerbied en respect behandeld 

opdat haar pracht en schoonheid, net zoals 

500 jaren geleden, in stand worden 

gehouden.  

 

Om de vijf jaren (vijf symboliseert de duur 

van de strijd in dit gebied) wordt de 

historische overwinning van de voorouders 

herdacht met een bezoek van ouderen en 

Akïjo Ituru (Pelelu Tepü) 

Foto: Sociale Zaken (Afdeling Sipaliwini) 
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jongeren van Tepü aan Akïjo Ituru. Vijf dagen 

lang verblijven ze in kampen op een eiland 

genaamd Paoe (=kleine eiland), alwaar 

ceremoniële activiteiten worden uitgevoerd, 

zoals schoonmaak van de omgeving en de 

plek waar de leiders hebben gesprongen. 

Offers worden gebracht voor Papa Akïjo - een 

speciale rots die hun voorouders 

symboliseert. Na vijf dagen keren zij terug 

naar hun dorp. Bij aankomst wordt er feest 

gevierd omdat ze veilig terug zijn en om die 

historische gebeurtenissen  te herdenken. 

 

Training 

Tweede Nationale Workshop voor Inheemse Vrouwelijke Ondernemers 
Cylene France en Marie-Josee Artist 

 

In maart 2012 was het weer zo ver. In 

het kader van Dag van de Vrouw, 8 

maart, heeft VIDS haar tweede 

Nationale Workshop voor Inheemse 

Vrouwelijke Ondernemers 

georganiseerd. De duur was van 

vrijdag 9 tot dinsdag 13 maart in 

Paramaribo. 

 

VIDS is al enige tijd bezig met het versterken 

van ondernemerschap onder inheemse 

vrouwen. Dit doet zij binnen het lopend VIDS 

project voor economische versterking van 

inheemse vrouwen (met ondersteuning van 

UN Women). De vrouwen die hierin 

participeren komen uit dorpen van de regio 

Para (Pierre Kondre, Cassipora) en West 

(Apoera, Section en Washabo). In Para 

produceren de vrouwen die meedoen in dit 

project traditionele klederdrachten terwijl in 

het westen een pomtayer verwerkingsbedrijf 

wordt opgezet. Voor de tweede workshop 

heeft VIDS gemeend om ook vrouwen uit 

andere dorpen uit Zuid, Oost, Wayambo 

gebied en Para uit te nodigen. 
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Het programma van dit jaar zag er als volgt 

uit: skills trainingen, presentaties over de 

rechten van de vrouw toegespitst op 

inheemsen, financieringsmogelijkheden van 

microbedrijven, het coöperatiewezen en een 

filmavond. Dit jaar werd ervoor gekozen om 

ook een mini-markt te organiseren als 

demonstratie van het kunnen van onze 

inheemse vrouwelijke ondernemers. Ook dit 

jaar hebben de vrouwen in twee verklaringen 

hun zorgpunten, noden en behoeften 

vastgelegd. Deze verklaringen zijn gezonden 

naar de minister van Binnenlandse Zaken en 

naar de voorzitter van de Nationale 

Assemblee en ook naar de verschillende 

kranten. 

De workshop werd afgesloten met een 

evaluatie waarbij samen met de vrouwen is 

nagedacht over extra activiteiten gericht op 

de verdere versterking van de inheemse 

vrouwelijke ondernemers. 

 

De volgende activiteiten zijn in dit verband 

voorgesteld, en Bureau VIDS zal in 

samenwerking met de vrouwen en diverse 

partners trachten om deze te verwezenlijken:  

- Een ‘Round the Table’ met 

financieringsinstellingen waarbij de 

beperkte financieringsmogelijkheden 

voor de dorpelingen, met name de 

vrouwen, aan de orde zal komen en 

alternatieve modellen worden 

voorgelegd.  

- Een ‘competitie voor inheemse 

vrouwelijke ondernemers’. Het is de 

bedoeling om de deelnemers een 

begeleidingstraject voor de duur van 

ongeveer 8 maanden aan te bieden. 

De begeleiding is toegespitst op hun 

product/onderneming. Aan het einde 

van dit begeleidingstraject zullen de 

deelnemers klaar zijn om hun 

product/onderneming te presenteren 

voor een jury. Deze wedstrijddag staat 

gepland voor maart 2013.  

Verder is het vermeldenswaard dat de 

vrouwen zich in de eerder genoemde 

verklaring solidair hebben verklaard met de 

vrouwen uit West Suriname en Palumeu. In 

West Suriname ligt de ontwikkeling van het 

gebied al enige tijd stil vanwege de externe 

bemoeienis in het traditioneel gezag van de 

drie dorpen. De vrouwen spraken tijdens de 

workshop hun bezorgdheid uit over de niet-

 
Een mini-markt werd ook gehouden voor verkoop van producten die door de 

vrouwen vervaardigd zijn 
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correcte wijze waarop de dorpelingen zijn 

geraadpleegd en het doordrukken van 

ongeldige verkiezingen.  

 

Ook is bezorgdheid uitgesproken over het 

gebrek aan informatie dat Palumeu krijgt 

over de plannen met betrekking tot het 

bouwen van dammen in de Tapanahonyrivier 

en Jai-kreek. Als dat doorgaat zal Palumeu 

onder water lopen en de dorpelingen 

genoodzaakt zijn om te verhuizen. De 

vrouwen vinden het onacceptabel dat van 

overheidszijde de rechten van inheemsen niet 

worden gerespecteerd, waaronder het 

zelfbeschikkingsrecht, dat is het recht om 

bijvoorbeeld je eigen leefwijze en 

ontwikkeling te bepalen en je eigen bestuur 

te kiezen.  

 

Inmiddels heeft een referendum in West 

Suriname uitgewezen wat de plaatselijke 

bewoners willen. Het blijft tot op heden 

onduidelijk wat Palumeu te wachten staat. 

Behoorlijke informatieve bijeenkomsten en 

dergelijke blijven vooralsnog uit. 

 

Training vrouwen Pierre Kondre en Cassipora 
 

 

 

 

 

Vrouwen van Pierre Kondre en Cassipora kregen op 14 en 15 april jongstleden een cursus traditionele klederdrachten 

maken. Dit was onderdeel van een serie trainingen binnen het VIDS project voor economische versterking van 

inheemse vrouwen. Hierdoor zullen de vrouwen in staat zijn om gestalte te geven aan hun onderneming.  
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Pikin Poika: Training Sieraden vervaardigen 
Loreen Jubitana 

 

 

Pikin Poika, in het district Wanica, is op 12 

mei 2012 gestart met een training voor het 

vervaardigen van inheemse sieraden. In een 

reeks trainingen leren de kinderen, mannen 

en vrouwen van het dorp inheemse sieraden 

maken. Deze reeks wordt afgesloten met een 

trainingsweekend rond verkoop, 

klantvriendelijkheid en geldbeheer. Het 

einddoel is om in Pikin Poika te starten met 

een inheemse markt, waar de sieraden 

verkocht kunnen worden aan toeristen die 

het dorp bezoeken. Het project moet dus 

worden gezien als een opstartfase van die 

markt. De deelnemers krijgen alle kennis 

aangereikt die ze hiervoor nodig hebben. 

Later kan deze kennis ook gebruikt worden 

voor de verkoop van andere 

handvaardigheidsproducten die reeds 

gemaakt worden in het dorp zoals matapi, 

vlechtwerk en aardewerk. Dit is een eigen 

project van Pikin Poika gefinancierd door 

SKAN fonds.
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Demarcatiekaarten onmisbaar  
GiorgioAwankaroe 

 

Inheemse en marron vertegenwoordigers uit 

het binnenland zijn kennis en ervaring rijker 

geworden tijdens een trainingsworkshop over 

het maken van kaarten voor landgebruik die 

van 25 tot en met 28 april 2012 werd 

gehouden te Colakreek. Amazone 

Conservation Team (ACT), de organisator van 

deze workshop, stelde dat het doel was om 

gemeenschappen in 

Suriname kennis te 

laten maken met de 

beginselen van 

Sociale Kartografie. 

Sociale Kartografie 

is een systeem voor 

het maken van 

kaarten voor 

landgebruik, waarbij 

gemeenschappen 

zelf de voor hen belangrijke plaatsen 

zichtbaar maken op een kaart. Deze kunnen 

zijn: dorpen, oude woonplaatsen of 

nederzettingen, kampen, gebruiksgebieden, 

gebieden met een waardevolle biodiversiteit, 

bedreigingen, locaties met een bijzondere 

historische of spirituele waarde en 

economische zones. Zo een kaart zou als 

demarcatie of afbakeningskaart gebruikt 

kunnen worden. Het is niet alleen nuttig om 

gemeenschappen te versterken in het maken 

van eigen kaarten voor landgebruik, maar 

ook in hun positie bij de onderhandelingen 

voor erkenning van en oplossen van 

conflicten in landrechten van de inheemse- 

en marron volken in Suriname. 

De trainers op de workshop waren Alvaro 

César Velasco Alvarez, advocaat, en Rodolfo 

Alvarez van Fundacion Fundaminga in 

Columbia. Zij deden 

dit samen met 

experts in sociale 

kartografie, Elena 

Bastidas en Toran 

Hansen, van de 

Nova Southeastern 

University in de VS. 

Meester Alvaro 

Alvarez ging 

breedvoerig in op 

de internationale mechanismen, de VN 

verdragen en andere internationale 

verdragen die betrekking hebben op 

inheemse en tribale volken en die grote 

invloed kunnen uitoefenen bij de juridische 

erkenning van grondenrechten. Als voorbeeld 

behandelde hij de zaak Saamaka versus de 

Staat Suriname. Deze internationale 

rechterlijke uitspraak geldt ook voor andere 

inheemse en marrongemeenschappen in 

Suriname, zei hij.  

 
Deelnermers van de workshop over Sociale Kartografie 
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Niet alle dorpen of gemeenschappen hebben 

een eigen kaart van hun gebied en willen 

daar in de toekomst aan gaan werken. “De 

bedreigingen zijn groot vanuit Luchthaven 

Zanderij naar ons toe” zegt dorpshoofd Theo 

Jubitana van Hollandse Kamp. Hij zoekt 

daarom ook naar een oplossing en is 

voornemens om, evenals Matta, op korte 

termijn een kaart te maken van hun gebied. 

Tijdens zijn presentatie vertelde dorpshoofd 

Michel Karwofodi dat zijn dorp Matta omringd 

is door concessies. De dorpsbewoners 

kunnen niet veilig gebruik maken van het bos 

om bosvruchten te verzamelen en hun 

jachtgebied is in gevaar.  

 

Ook de Paramaccaners aan de bovenloop van 

de Marowijne voelen zich bedreigd door het 

goudbedrijf Newmont. Hendrik Babel, 

vertegenwoordiger van de Paramaccaners, is 

niet te spreken over de situatie in 

Paramaccaans territorium. Volgens hem 

speelt de overheid ook een cruciale rol hierin. 

 

 

 

Vrouw 

Hiaro dia dia dwan: Krabbenseizoen 
Sandra Arichero-Jeffrey 

 

Omdat mijn ma in het binnenland woont, is 

het altijd feest als zij ons een bezoek brengt 

in Paramaribo. Het is niet letterlijk feest, 

maar het is altijd fijn om je moeder weer te 

zien. We zitten graag samen en praten over 

het leven. Een keer vroeg ik haar hoe het 

komt dat er zoveel krabrestanten op de khali 

(cassave) kostgronden van mijn grootouders 

waren. Ik herinnerde mij dat ik als meisje van 

5 de krabrestanten tegenkwam bij het 

verwijderen van onkruid. Ma vertelde toen 

dat deze alleen te vinden waren op de 

cassavegronden en niet bij andere gewassen. 

Volgens onze voorouders zou de oogst dan 

net zo rijkelijk zijn als de krabben in het 

krabbenseizoen.  

 

Hierover vertelde ma het volgende: “De 

voorbereidingen van het krabbenfeest 

begonnen in de maand juni zodra ze de 

moeder van de krabben hoorden overgeven. 

Dit is een bepaalde harde donderslag in de 

grote regentijd. Dan werd gezegd dat de 

moederkrab de kleine krabben uitspuugde. 
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Na ongeveer 6 weken, in de maand augustus, 

als de krabben volwassen waren, vertrokken 

de mannen richting zee.  

 

Vóór hun vertrek hadden de mannen nieuwe 

waaiers en matapi’s gemaakt voor hun 

vrouw. En voor zichzelf nieuwe mutete’s 

waarin de gevangen krabben gingen. Van 

hun vrouw kregen ze khali (cassavebrood) en 

peper mee. De vrouwen bleven achter en 

bereidden veel khali, keheli (cassavewater) 

en bambali (soort cassavedrank).  

 

Als de mannen na enkele dagen 

terugkeerden, stonden de vrouwen en 

kinderen al op de oever op hen te wachten. 

Een vrouw was erg trots op haar man als hij 

de grootste vangst had. En een man die met 

een lege mutete terugkwam, werd aan zijn 

lot overgelaten.  

 

Het hele jaar door keken de Arowakken en 

Warraus uit naar dit groot feest. Het was een 

feest waar gezinnen en families bij elkaar 

kwamen. In Orealla (Guyana) wonen deze 

twee stammen naast elkaar: op de bergvoet 

langs de rivier de Arowakken en op de 

bergheuvels de Warraus.  Bij dit krabbenfeest 

zaten de families en gezinnen in groepen bij 

elkaar, waarbij verhalen werden verteld rond 

een grote pot met krabben. Ook was er een 

vuurtje waarop de schaal van de krabben met 

inhoud werd opgewarmd, waarna er peper en 

zout in werd gestrooid. Dit werd opgegeten 

met beleto (zacht en dik gebakken 

cassavebrood). In de schaal vind je het 

lekkerste gedeelte van de krab. Om hun dorst 

te lessen dronken ze bambali, wat ook de 

juiste drank was die erbij hoorde. Dit feest 

ging door zolang er krabben in hun potten 

waren”.  

 

Het was ook zo bij ons, vertelde mijn 

moeder, maar dat veranderde. Om het 

samenzijn toch in stand te houden, ging 

awah (grootvader) naar Nickerie en kocht hij 

zakken vol met krabben. Hij bracht ze in het 

dorp en nodigde familieleden uit om samen 

krabben te eten. Zo zaten we weer in 

groepjes onder de vruchtbomen op het grote 

erf van mijn grootvader. Na het eten en 

drinken werden de krabrestanten 

meegenomen naar de cassavekostgronden en 

daar gestrooid, hopend op een goede oogst.  

 

Het krabbenfeest is er niet meer. Het is veel 

te duur om krabben te kopen. Bovendien zijn 

er mensen, niet-inheemsen, die niet eens 

wachten tot de krabben groot genoeg zijn. En 

het klimaat verandert. Onze gewoonten en 

tradities veranderen mee, hopelijk verdwijnen 

ze niet zoals de krabben.

 

 


