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Indigenous peoples around the world have sought recognition of their identities, their 

ways of life and their right to traditional lands, territories and natural resources; yet 

throughout history, their rights have been violated. Indigenous peoples are arguably 

among the most disadvantaged and vulnerable groups of people in the world today. 

The international community now recognizes that special measures are required to 

protect the rights of the world's indigenous peoples. 
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Glossarium 

Alesi   Rijst   

Ay   Ja 

Basya   Assistent van de kapitein 

Bernarddorp   Inheems dorp, district Para (nabij Paramaribo) 

Casavebrood  Basisvoedsel van Inheemsen, platte harde ‘koek’ 

Creool   Afstammeling van slaaf  

Dorpshoofd  Traditioneel gezag in een dorp, ook kapitein genoemd 

Galibi   Reservaat ten noordoosten van Suriname 

Gran Krutu  Grote vergadering 

Hamaka  Hangmat 

Ingi   Indiaan 

Inheems  Politiek correcte benaming, vervanging van Indiaan 

Kapitein  Dorpshoofd van Inheems dorp 

Kasiri   Alcoholische drank gemaakt van onder andere cassave 

Kawina  Creoolse muziek  

Maraka   Traditioneel, ritueel ritme-instrument 

Marron  Afstammeling van weggelopen slaaf 

NSI   North South Institute 

OAS   Organization of American States 

Peprewatra  Traditioneel Inheems gerecht: pepers; vlees/vis; cassavebrood 

Piyai   Sjamaan 

Plengoffer  Het rondom de vlaggenmast offeren van drank aan de goden  

Redi Doti  Inheems dorp, district Para 

Schouderdoek  Traditioneel kledingstuk van kust-Inheemsen   

Sranan   Suriname (land) 

Sranantongo  Lingua franca van Suriname, ‘het Surinaams’ 

Tori   Verhaal 

UNPFII  United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 
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Voorwoord 

Wanneer iemand mij nu vraagt “wat maakt Suriname bijzonder?” antwoord ik 

steevast “de mensen en het oerwoud!”. Want de ontmoetingen met allerhande 

Surinamers zijn me het meest bijgebleven, samen met de voor Suriname zo 

kenmerkende no span (géén stress) levenswijze. Maar ondanks de Surinaamse 

ontspannenheid speelt er van alles onder de oppervlakte, zoals de positie van 

Surinaamse Inheemsen. Mijn interesse voor mensen die zichzélf helpen deed mij 

ervoor kiezen om de twee nationale Inheemse organisaties in mijn onderzoek de 

hoofdrol te geven.  

 Spannend was dit wel. Als blanke, nagenoeg onervaren onderzoekster heb ik 

onderzoek gedaan in een voormalige kolonie van Nederland, en dan ook nog naar de 

politiek gevoelige situatie van Inheemsen en hun organisaties. Eenmaal in Suriname 

aangekomen heb ik gelukkig snel contact kunnen leggen met de organisaties. Zonder 

hun geduldige antwoorden op mijn vragen had ik de complexe wereld waarin VIDS 

en OIS opereren nooit kunnen begrijpen. Vandaar dat ik op deze plek mijn dank wil 

uitspreken aan VIDS en dan in het bijzonder aan kapitein Pané en kapitein Gijsberg. 

Kapitein Artist ben ik speciale dank verschuldigd voor mijn indrukwekkende verblijf 

in zijn dorp Redi Doti. Alle medewerkers van Bureau VIDS wil ik ook bedanken, met 

name Loreen Jubitana, Josée Artist, Jacqueline Jubithana en Muriel. Ook OIS wil ik 

bedanken, met name Nardo Aloema en Josien Tokoe voor alle gesprekken bij hun 

thuis en ons samenzijn in de Palmentuin. Eveneens dank aan Leon Wijngaarde en 

meneer en mevrouw Bolman voor de openhartige gesprekken en aan meneer Noldus 

Jubithana voor zijn mooie verhalen over Inheemsen en hun cultuur. En natuurlijk een 

bedankje voor Lisa, voor de geweldige tijd die we samen in Suriname hadden. 

 Weer terug in Nederland begon het schrijven van mijn scriptie. Mijn directe 

omgeving weet dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan. Familie en vrienden, fijn dat 

jullie ondanks mijn eigen onzekerheid in mij bleven geloven. Mama en tante Karin, 

bedankt voor het meelezen en verbeteren. En Chris, bedankt voor elke keer dat ik het 

niet meer zag zitten en jij onvoorwaardelijk in mij bleef geloven. Last but not least 

een gran tangi aan Yvon van der Pijl, mijn begeleidster, voor de grondige en 

welgeplaatste feedback op mijn schrijfsels. 

Utrecht, 25 november 2008 
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1. Inleiding: Waar gaat je scriptie over gaan?1 

1.1 Wie, wat, waar, wanneer en waarom? 
De woorden: “Wij zijn de eerste bewoners van Sranan2 en daarom willen we 

grondenrechten3” hoorde ik steeds vaker naarmate mijn onderzoek naar de twee 

nationale organisaties Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS) en 

Organisatie Inheemsen Suriname (OIS) vorderde. Deze woorden werden ook 

uitgesproken tijdens een driedaagse conferentie in Bernarddorp in het district Para, 

niet ver gelegen van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Tijdens deze conferentie 

was ik getuige van een historische gebeurtenis, namelijk het installeren van het 

bestuur van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse dorpen Para (OSIP). Het 

was de eerste keer dat de dorpshoofden4 van een district zich verenigden in een 

samenwerkingsverband. Maar wat deed ik op deze conferentie? En welke link heeft 

het citaat met mijn onderzoek?  

Deze scriptie en het onderzoek dat daaraan vooraf ging, gaat over Inheemsen5 

in Suriname, hun marginale positie in de Surinaamse maatschappij en de manier 

waarop Inheemsen hebben gereageerd op deze marginale positie, te weten het 

oprichten van organisaties om een stem te geven aan hun ontevredenheid. De 

organisaties die ik heb bestudeerd zijn VIDS en OIS. Het streven van VIDS en OIS is 

dat de overheid Inheemsen als aparte groep met speciale rechten erkent. Tevens 

beschrijf ik hoe beide organisaties functioneren in de praktijk, en hoe zij een stem aan 

de Inheemsen in Suriname geven. Dit doen ze onder andere door hun etnische 

identiteit ‘te fixeren’ om zo rechten te kunnen claimen. Het belangrijkste doel voor 

deze Inheemse organisaties is namelijk het verkrijgen van collectieve rechten op 

grond. 

 

                                                 
1 Vraag die mij in Suriname regelmatig gesteld werd. 
2 Het land Suriname. 
3 In Suriname wordt het woord ‘grondenrechten’ in plaats van landrechten gebruikt. In mijn scriptie 
gebruik ik voor de leesbaarheid het woord landrechten, behalve als informanten in citaten 
grondenrechten zeggen. 
4 Elk Inheems dorp in Suriname heeft een dorpsbestuur bestaande uit een dorpshoofd en meerdere 
basya. Basya ondersteunen het dorpshoofd met zijn werkzaamheden. 
5 Afstammelingen van de toenmalige bewoners van Suriname toen het ontdekt werd door de 
Europeanen.  
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Vanaf begin februari tot en met eind mei 2008 ben ik in Suriname geweest en 

heb me daar ondergedompeld in de cultuur van de Inheemsen en de twee nationale 

Inheemse organisaties die hen zeggen te representeren. VIDS is de overkoepelende 

vereniging van dorpshoofden, waarvan in principe ieder Surinaams Inheems 

dorpshoofd lid is. Elk Inheems dorp in Suriname heeft een dorpsgezag bestaande uit 

een dorpshoofd en zijn of haar assistenten, de zogenaamde basya. Binnen de 

Inheemse gemeenschappen vormen de dorpshoofden het hoogste gezag. Het 

dorpsgezag bepaalt samen met de gemeenschap de beslissingen die er aangaande het 

dorp genomen worden. 

Naast de eigenlijke vereniging van dorpshoofden is er Bureau VIDS. Bureau 

VIDS werkt in opdracht van de dorpshoofden en bestaat uit een aantal betaalde 

krachten, onder anderen een directeur, een jurist en administratief medewerkers. Voor 

mijn onderzoek heb ik zowel dorpshoofden als medewerkers van Bureau VIDS 

gesproken.  

OIS fungeert als algemene belangenbehartigingsorganisatie voor Inheemsen, 

waarvan iedereen in principe lid kan worden. Vanaf 2006 zijn er twee besturen binnen 

OIS en beide zijn van mening dat ze het rechtmatige bestuur zijn. In mijn onderzoek 

heb ik met mensen van beide besturen gepraat om een zo evenwichtig mogelijk beeld 

te kunnen schetsen.  

 

De belangrijkste onderzoekslocatie was Paramaribo de hoofdstad, en daarmee ook 

meteen de enige stad van Suriname. Paramaribo wordt wel omschreven als ‘the city 

that governs’ (De Bruijne 2001: 34 in Kambel 2002: 14). Hier zijn de belangrijkste 

instituties gevestigd, zoals De Nationale Assemblee (DNA),6 verschillende 

ministeries, het nationale leger en het justitionele apparaat (cf. Kambel 2002). 

Bovendien zijn de meeste winkels, bedrijven, media en gezondheidscentra hier 

gevestigd. Paramaribo is het centrum van het land. De publieke discussie over de 

claims van Inheemsen en Marrons7 om het recht op hun land en de aanwezige 

hulpbronnen erkend te krijgen via de wetgeving, vindt dan ook hier plaats (cf. Kambel 

2002: 14). Paramaribo was tevens mijn voornaamste onderzoekslocatie aangezien de 

                                                 
6 De Nationale Assemblee is de Surinaamse volksvertegenwoordiging. 
7 Afstammelingen van weggelopen slaven die in de 17e en 18e eeuw semi-autonome gemeenschappen 
hebben opgezet (Kambel 2002: 2). 
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twee onderzochte organisaties daar gevestigd zijn. Het kantoor van VIDS bevindt zich 

in Paramaribo en de voorzitter(s) van OIS wonen er. De VIDS en OIS 

vertegenwoordigen de Inheemsen in Suriname. Daar ik niet alleen wilde spreken met 

de vertegenwoordigers van de Inheemsen, maar ook met de Inheemsen zelf, heb ik 

veel tijd en energie gestoken in het vinden van mogelijkheden om gesprekken te 

voeren met deze ‘achterban’. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik 

groepsgesprekken heb gevoerd met bewoners van de Inheemse dorpen Bernarddorp 

en Redi Doti (zie kaartje). Ik had graag meer dorpen bezocht, maar doordat ik het 

verzoek hiervoor via de Inheemse autoriteitsstructuur ingediend had, heeft het 

inwilligen ervan zoveel tijd gekost dat meerdere bezoeken niet meer mogelijk waren 

binnen de gestelde onderzoekstijd. 

 

Tijdens bovengenoemde conferentie in Bernarddorp kwam ik veel van mijn reeds 

bekende informanten tegen (zie voor een sfeerschets bijlage twee). Ook heb ik nieuwe 

mensen leren kennen die voor mijn onderzoek belangrijk waren. De personen die ik 

hier ontmoette waren allemaal op de een of andere manier betrokken bij de ‘Inheemse 

Zaak’. Eén van mijn reeds bekende sleutelinformanten was dhr. Noldus Jubithana, een 

71 jarige Arowak8 die in het bewustwordingsproces van de Inheemsen een grote rol 

heeft gespeeld, zoals later in mijn scriptie naar voren zal komen. Sleutelinformant dhr. 

Nardo Aloema, voorzitter van OIS, en zijn vrouw Josien Tokoe waren ook aanwezig. 

Josien is actief in het organiseren van een maandelijkse Inheemse markt in 

Paramaribo. De andere voorzitter van OIS, dhr. Leon Wijngaarde, eveneens 

sleutelinformant, was ook op de conferentie. 

Op deze dorpshoofdenconferentie heb ik meerdere dorpshoofden gesproken. 

Ik heb onder andere het eerste contact gelegd met sleutelinformant kapitein Gijsberg, 

het dorpshoofd van Bernarddorp.9 Andere sleutelinformanten die ik daar aantrof 

waren kapitein Artist, ondervoorzitter van VIDS en dorpshoofd van Redi Doti. Hij 

heeft de conferentie geopend. Kapitein Pané, de voorzitter van VIDS en dorpshoofd 

van Christiaankondre heeft de conferentie gesloten. Aangezien de conferentie door 
                                                 
8 Inheemse stam in Suriname, zie voor uitleg over de verschillende Inheemse groepen in Suriname 
paragraaf 1.4. 
9 Kapitein is het equivalent van dorpshoofd. Dorpshoofd is de politiek correcte naam aangezien het 
woord kapitein is ingevoerd door de koloniale overheersers. Op het kantoor van VIDS wordt het woord 
dorpshoofd gebruikt. In de volksmond en in de dorpen noemt iedereen het dorpshoofd kapitein. In mijn 
scriptie zal ik beide termen door elkaar gebruiken. 
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VIDS was georganiseerd waren er ook medewerkers van Bureau VIDS aanwezig, 

zoals Josée Artist, Jacqueline Jubithana en Carla Madsian. Met bovengenoemde 

mensen heb ik tijdens mijn onderzoek verschillende gesprekken gevoerd en hen 

interviews afgenomen. 

1.2 Methoden en reflexiviteit 
Als tegenprestatie voor de tijd die de medewerkers van de organisaties in mij en mijn 

onderzoek staken, had ik aangeboden om ondersteunende werkzaamheden te 

verrichten. Zo heb ik voor OIS verschillende vertaal werkzaamheden verricht en was 

ik op bovengenoemde conferentie aanwezig om voor Bureau VIDS een administratief 

relevante enquête af te nemen van de aanwezige kapiteins. Dit gaf mij de 

mogelijkheid om met de dorpshoofden van gedachten te wisselen, hetgeen ook zinvol 

was voor mijn onderzoek.  

Tijdens mijn onderzoek heb ik verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. 

Mijn aanwezigheid bij de conferentie is een goed voorbeeld van de antropologische 

methode participerende observatie. Naast het participeren in en het observeren van 

verschillende bijeenkomsten en activiteiten heb ik veelvuldig semi-gestructureerde en 

ongestructureerde interviews afgenomen. In totaal heb ik tweeëntwintig mensen 

geïnterviewd. Er valt een verdeling te maken tussen interviews met 

(sleutel)informanten die gelieerd zijn aan één van de twee organisaties (experts), en 

informanten die niet aan de organisaties verbonden waren, maar wel bij de ‘Inheemse 

Zaak’ betrokken waren. Ook heb ik regelmatig informele gesprekken gevoerd met de 

‘gewone mens op straat’. Deze gesprekken waren dikwijls incidenteel van aard, maar 

vonden vaak genoeg ook op regelmatige basis plaats (zie bijlage A. voor de lijst met 

informanten en bijlage B. voor de ondernomen activiteiten). Zowel de interviews als 

de informele gesprekken kwamen op zeer verschillende locaties tot stand, zoals bij 

mensen thuis in hun dorp, op straat in Paramaribo, op hun kantoor, maar ook tijdens 

de maandelijkse Amazonemarkt in de Palmentuin in het centrum van Paramaribo.10 

Naast de conversaties met mijn informanten heb ik gebruik gemaakt van geschreven 

bronnen, zoals Surinaamse kranten11 en rapporten die VIDS en OIS mij verschaften.  

                                                 
10 Deze markt wordt georganiseerd door Josien Tokoe, vrouw van dhr. Aloema. Inheemse vrouwen 
kunnen hier hun spullen verkopen. 
11 Ik heb voornamelijk gebruik gemaakt van de kranten: De Ware Tijd, de Times of Suriname, en het 
Dagblad van Suriname. 
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Door bovengenoemde verschillende methoden van onderzoek te gebruiken en 

door gevonden data met diverse bronnen te vergelijken, heb ik getracht om 

triangulatie te bewerkstelligen (’t Hart et al. 2005: 47; DeWalt & DeWalt 2002: 102). 

Door mij te verdiepen in de verhalen van mijn informanten, te participeren in hun 

activiteiten en door mijn aanwezigheid op relevante onderzoekslocaties (being there), 

meen ik de organisaties van binnen uit te kunnen beschrijven, vanuit het zogenoemde 

emic perspectief (DeWalt & DeWalt 2002; ’t Hart et al. 2005: 261). Door de 

medewerkers van de organisaties via citaten daadwerkelijk in mijn scriptie aan het 

woord te laten, wil ik ook hun stem laten horen. Want dat is tenslotte de belangrijkste 

reden voor Inheemsen om organisaties op te richten: een stem geven aan 

ontevredenheid over de bestaande situatie. 

 

Inheemsen zijn eeuwenlang genegeerd en gemarginaliseerd. Onder invloed van de 

huidige, toenemende exploitatie van het Amazoneregenwoud wordt het leefgebied 

van de ‘oorspronkelijke’ bewoners steeds kleiner. Het regenwoud wordt gekapt, er 

wordt gezocht naar goud en er wordt naar bauxiet gemijnd. Deze hedendaagse, 

mondiale processen van economische activiteiten in het regenwoud zetten de 

‘traditionele’ levenswijzen van Inheemsen onder druk. Tegelijkertijd zorgen mondiale 

processen voor mondigheid van Inheemsen, doordat communicatie- en 

interactiemogelijkheden (door ontwikkelingen op het gebied van transport- en 

informatietechnologie) in een stroomversnelling zijn geraakt. Kortom, door processen 

van mondialisering komen Inheemsen aan de ene kant onder druk te staan terwijl deze 

processen tegelijkertijd zorgen voor bewustwording. 

Deze bewustwording heeft ertoe geleid dat Inheemsen hun agency inzetten en 

opkomen voor hun belangen. In Suriname resulteerde dit onder andere in de 

oprichting van VIDS en OIS. Met mijn bevindingen wil ik een kleine bijdrage leveren 

aan de bestaande literatuur over Inheemsen en hun organisaties (e.g. Boven 2006; 

Cirino 2002; Kambel 2002). De marginale positie van Inheemsen komt ondermeer 

naar voren in de minimale aandacht voor Inheemsen in wetenschappelijke literatuur, 

maar ook in Surinaamse schoolboekjes.12 De geschiedenis van de Inheemse 

organisaties vanuit het perspectief van de Inheemse bevolking verdient meer aandacht 

                                                 
12 Deze kritiek werd door mw. Theresia Cirino tijdens een interview geuit. 
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dan ze tot nu toe gekregen heeft. Met deze scriptie hoop ik bij te dragen aan 

informatie over Inheemsen en hun organisaties, want zoals men zegt: onbekend maakt 

onbemind. Ik hoop de Inheemsen meer bekendheid te geven én meer bemind te 

maken.  

 

Naar mijn mening heeft het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie een 

sterk subjectief karakter, zéker binnen de antropologische discipline. Binnen de 

culturele antropologie is de onderzoekster namelijk haar eigen onderzoeksinstrument, 

al het materiaal wordt verzameld door middel van eigen waarneming. Daarbij gaat 

mijn onderzoek over interactie tussen mensen. Iemand anders had met dezelfde 

bronnen mogelijkerwijs een heel ander onderzoek gedaan. Het kwalitatieve karakter 

van antropologisch onderzoek is ook een kracht, door de werkelijkheid van de 

informanten van binnenuit te beschrijven kan de informant beter begrepen worden. 

Vereiste is wel dat de informanten de onderzoeker vertrouwen, er moet rapport 

opgebouwd worden.  

Tijdens de vier maanden dat ik in Suriname was, heb ik eerst de verschillende 

organisaties leren kennen om vervolgens een vertrouwensband met diverse 

informanten op te bouwen, het zojuist genoemde rapport. Voor mijn gevoel begon ik 

net de mensen een beetje te leren kennen (en zij mij) en begon ik net de complexe 

werkelijkheid van de Inheemse organisaties te doorzien, toen ik alweer afscheid moest 

nemen. Desondanks denk ik dat ik erg veel te weten ben gekomen en ik zal mijn 

bevindingen zo goed mogelijk weergeven in deze scriptie, waarbij ik zoveel mogelijk 

vanuit mijn informanten schrijf. Ik duid het gevonden onderzoeksmateriaal, door het 

in het wetenschappelijke debat te plaatsen zodat de stem van de Surinaamse Inheemse 

een plaats krijgt in het grotere geheel. Maar waar sta ik in dit wetenschappelijke 

debat?  

 

1.3 Plaatsing in het debat: van essentialisme naar constructionisme 
Etnische identiteit is voor veel wetenschappers een dankbaar studieonderwerp (e.g. 

Wimmer 2002; Eriksen 2002; Ghorashi 2003). Binnen het debat omtrent etniciteit en 

identiteit heeft er een omwenteling plaatsgevonden van een primordialistische, 

essentialistische visie naar een instrumentalistische, relativistische en 

constructionistische benadering (cf. Van der Pijl 2007). Barth (1969) stond met zijn 
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boek Ethnic Groups and Boundaries aan de wieg van deze hedendaagse, 

constructionistische opvattingen over etniciteit. Hij legde de nadruk op etnische 

grenzen in plaats van de “cultural stuff it encloses” (Barth 1969: 15 in Van der Pijl 

2007: 60). Omdat etniciteit een centraal thema is in deze scriptie zal ik de definitie 

geven van Eriksen (2002), die hiermee de hedendaagse, constructionistische visie van 

etniciteit verwoordt:  

“Ethnicity is an aspect of social relationship between agents who consider themselves as 

culturally distinctive from members of other groups with whom they have a minimum of regular 

interaction. It can thus also be defined as a social identity characterized by metaphoric of fictive 

kinship. […] Ethnicity refers both to aspects of gain and loss in interaction, and to aspects of 

meaning in de creation of identity. In this way it has a political, organizational aspect as well as a 

symbolic one” (Eriksen 2002: 12). 

Hoewel er in de sociale wetenschappen verschillende concepten met betrekking tot 

etniciteit geformuleerd zijn, gaan alle hedendaagse benaderingen uit van etniciteit als 

sociale classificatie tussen groepen mensen. Deze sociale classificatie komt tot uiting 

in het maken van onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’, tussen mensen die ‘erbij’ horen en 

mensen die er niet ‘bij’ horen. Het vormen van een etnische identiteit gaat dus 

gepaard met het trekken van grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’ (Eriksen 2002: 19). De 

scheidslijn tussen ‘wij’ en ‘zij’ wordt ook sterk getrokken door de Inheemse 

organisaties, zoals we later in deze scriptie zullen zien. Etniciteit ‘ontstaat’ naar 

aanleiding van sociale omstandigheden (Cohen 1974 in Eriksen 2002: 54). Etnische 

identiteiten in het bijzonder ‘ontstaan’ volgens Cohen als reactie wanneer de bronnen 

van bepaalde culturele groepen worden aangetast. Zo wordt getracht grenzen te 

trekken, zodat de bronnen voor een groep veilig worden gesteld (Cohen 1974 in 

Eriksen 2002: 53). Vanuit instrumentalistisch gezichtspunt wordt etniciteit pas 

belangrijk wanneer het politiek kan worden ingezet.  

 

Etniciteit en identiteit worden tegenwoordig niet langer beschouwd als een vaststaand, 

statisch en samenhangend geheel, maar als flexibel, situationeel en meerduidig (e.g. 

Van der Pijl 2007; Ghorashi 2003). Ook ik beschouw (etnische) identiteit vanuit een 

constructionistische benadering, waarbij ik uitga van het dialogische karakter van 

(etnische) identiteit (e.g. Benhabib 2002). In navolging van wetenschappers vóór mij 

onderschrijf ik het plurale karakter van identiteit en het benadrukken van 
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verschillende identiteiten op verschillende momenten (Sen 2006: 38). De antropoloog 

Baumann duidt het plurale karakter van identiteit aan met de term cross cutting 

cleavage: een elastisch web van elkaar kruisende en situatieafhankelijke identificaties 

(1999: 118, 127, 139, 141). Om de actieve, processuele, immer voortdurende en 

incomplete dimensies van het begrip identiteit te benadrukken spreken steeds meer 

antropologen en sociale wetenschappers liever van identificatie dan van identiteit 

(Van der Pijl 2007: 61; Baumann 1999). Het mag duidelijk zijn dat ook ik liever van 

identificatie dan van identiteit spreek. 

Identiteit kan dus niet als vaststaand fenomeen beschouwd worden. 

Desondanks worden in het dagelijks leven identiteiten voortdurend als vaststaande 

begrippen gehanteerd. Baumann (1999) duidt deze mechanismes van ‘fixeren’ en 

‘vastzetten’ van identiteiten aan met de term reification (Comaroff & Comaroff 1992: 

61 in Baumann 1999: 62).13 Bij reificatie worden bewust of onbewust allerlei 

culturele of sociale fenomenen beschouwd als een vaststaand en onveranderlijk 

‘ding’. Hierbij vallen verschillende vormen van identificatie (e.g. nationaal, etnisch of 

religieus) samen met een essentialistisch cultuurbegrip (cf. Van der Pijl 2007). Omdat 

zowel wetenschappers als informanten gebruik maken van essentialistische én 

contructionistische opvattingen over cultuur en identiteit, moeten deze 

essentialistische opvattingen niet afgedaan worden als ‘onecht’. Ze maken deel uit van 

de werkelijkheid die bestudeerd wordt. Baumann (1999) geeft de bekwaamheid om 

enerzijds essentialistische discoursen in te zetten en anderzijds constructionistische 

discoursen, de term dual discursive competence. Inheemse organisaties maken 

afwisselend gebruik van essentialistische en constructionistische discoursen van 

identiteit. Hierdoor zal ik in mijn schrijven over Inheemse organisaties niet kunnen 

vermijden dat bepaalde fenomenen op gereïficeerde wijze worden weergegeven. Het 

gaat er in deze scriptie echter niet om of het essentialistische discours al dan niet juist 

is, maar met welk doel deze verschillende discoursen en dus ook het essentialistische 

discours door de Inheemsen ingezet worden (e.g.Warren & Jackson 2002). 

                                                 
13 Letterlijke vertaling van reification: verdingen, tot een ding maken 
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1.4 De Surinaamse context: enige uitleg 
De Surinaamse samenleving, met haar kenmerkende heterogene etnische 

samenstelling, wordt ook wel een post-plurale samenleving genoemd.14 Post-plurale 

samenlevingen zijn kenmerkend voor staten met een koloniaal verleden en typeren 

zich door een etnisch-culturele heterogene bevolkingssamenstelling, waarbij geen 

enkele groep de dominante meerderheid bezit (Eriksen 2002). Volgens Smith (1965) 

waren plurale samenlevingen gedoemd te mislukken zodra de kolonie onafhankelijk 

werd, desondanks bleven de verwachte etnische escalaties na de onafhankelijkheid 

van Suriname uit (Buddingh’ 1995: 294).15 Uit de hoge mate van etnische 

heterogeniteit en de daaruit voortkomende betrekkelijk harmonieuze plurale 

samenleving, kan het steeds multicultureler wordende Nederland wellicht een les 

leren (e.g. Oostindie 1997: 113).  

Groepen die deel uitmaken van een post-plurale samenleving participeren 

binnen een uniform politiek en economisch systeem, maar zien zichzelf vaak als zeer 

‘verschillend’ op andere vlakken (Eriksen 2002: 15). Zo worden er in Suriname 

negentien talen gesproken (Carlin 2001: 222). Naast de officiële Nederlandse taal 

heeft Suriname als lingua franca de Creoolse taal Sranantongo. De lingua franca 

Sranantongo (Sranan) wordt bijvoorbeeld gesproken wanneer mensen uit de dorpen 

de stad bezoeken (Carlin 2001: 224). De rijkdom aan talen en de daardoor 

onontbeerlijke lingua franca laten de grote diversiteit binnen de Surinaamse 

samenleving zien. 

 

Er zijn niet alleen meerdere etnische groepen binnen de Surinaamse samenleving als 

geheel, ook onder de noemer ‘Inheemsen’ zijn er diverse etnische groepen te 

onderscheiden. Het feit dat Inheemsen in hun uiterlijke voorkomen en hun voorkeur 

voor cassave16 en kasiri17 veel gelijkenis vertonen, leidt niet noodzakelijkerwijs tot 

één Inheemse cultuur, één Inheemse identiteit en gemeenschappelijkheid tussen de 

etnische groepen (Boven 2006: 58). Evenmin leidt de ‘gezamenlijke’ 
                                                 
14 De Surinaamse samenleving bestond tijdens de volkstelling van 1980 uit 37 procent Hindostanen, 31 
procent Creolen, 14 procent Javanen, 2 procent Chinezen, 9 procent Marrons en 3 procent Inheemsen 
(Rapport Governance of Suriname 2001: 8). 
15 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Guyana (Buddingh’ 1995: 294). 
16 Knolgewas waar Inheemsen cassavebrood van bakken: de knol ondergaat een aantal bewerkingen om 
het giftige blauwzuur te verwijderen waarna ze geraspt en gezeefd wordt, om daarna op open vuur te 
worden gebakken tot cassavebrood. 
17 Alcoholische drank gemaakt van onder andere cassave. 
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precolumbiaanse geschiedenis tot één Inheemse identiteit in Suriname. Er is een 

tweedeling te maken tussen de Inheemsen die in het ‘kustgebied’ wonen: de 

Caraïben18 en Arowakken,19 en de Inheemsen die in het ‘zuiden’ of het ‘verre 

binnenland’ van Suriname wonen, dit zijn de Trio en de Wayana. De Caraïben en 

Arowakken hebben door hun gemakkelijk te bereiken woonplaatsen in de 

kustgebieden een eeuwenlange strijd met én gewenning aan Europeanen achter de 

rug. De Trio en Wayana zijn veel langer geïsoleerd gebleven van de Europeanen. 

Door deze niet-gedeelde historie wordt er nog altijd een tweedeling gevoeld tussen de 

Inheemsen aan de kust en de Inheemsen in het zuiden (cf. Boven 2006). Hier hanteer 

ik de termen ‘Inheemsen uit het kustgebied’ (Arowakken en Caraïben) en ‘Inheemsen 

uit het zuiden’ (Trio en Wayana), ondanks dat strikt genomen de Wayana 

voornamelijk aan de rivier de Lawa in het zuid-oosten van Suriname aan de grens met 

Frans-Guyana wonen. 

Net als de Inheemsen wonen ook de Marrons in het binnenland. Inheemsen en 

Marrons samen vormen de ‘binnenlandbewoners’. Binnen het internationale recht 

hebben zowel Inheemsen als Marrons dezelfde bescherming op het ‘behoud van hun 

mensenrechten’ (Kambel 2002: 2). De relatie tussen Inheemsen en Marrons is van 

oudsher ambigu te noemen (Boven 2007). Deze ambigue relatie vindt zijn oorsprong 

in de koloniale tijd. De koloniale overheid maakte in de zeventiende en achttiende 

eeuw gebruik van Inheemsen om gevluchte slaven terug te halen naar de plantages. 

Ook vestigden Marrons zich in woongebieden die daarvoor aan Inheemsen 

toebehoorden (Boven 2006; Boven 2007: 95). Desalniettemin hebben tegenwoordig 

Inheemsen en Marrons te kampen met dezelfde problemen, en dat schept in zekere zin 

een band. De Surinaamse overheid geeft concessies uit aan de hout- en 

mijnbouwindustrie zonder ook maar enige rekening te houden met de Inheemse- en 

Marrongemeenschappen in het gebied.20 Door de uitgifte van deze concessies kan het 

gebeuren dat hele dorpen moeten verdwijnen voor een multinational. Ook 

mogen/kunnen de Inheemsen en Marrons niet zelden geen gebruik meer maken van 

de jacht- en viswateren (bijvoorbeeld door vervuiling) wanneer er concessies zijn 

                                                 
18 Caraïben noemen zichzelf in hun eigen taal Kalina. 
19 Arowakken noemen zichzelf in hun eigen taal Lokono. 
20 Zoals in Inheems dorp Witsanti waar een deel van het dorp is uitgegeven aan derden, zie hoofdstuk 
vier. 
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uitgegeven.21 Daarbij zal bij bijvoorbeeld een kapconcessie in Inheems jachtgebied 

het wild verdwijnen door het machinelawaai. Hierdoor missen de Inheemsen een 

groot deel van hun voedselvoorziening. 

De overheid kan deze concessies uitgeven omdat ze volgens de nationale 

Surinaamse wetgeving recht heeft op alle natuurlijke hulpbronnen. Al het land is 

staatsbezit (Kambel 2002: 2). Suriname kent namelijk een systeem van ‘grondhuur’. 

Hierbij heeft de overheid alle grond in bezit en kunnen mensen een stuk grond voor 

vijftien jaar ‘huren’ van de overheid. Deze ‘grondhuur’ is te verlengen met wederom 

vijftien jaar. Zodra de overheid aangeeft de grond in gebruik te willen nemen dan 

moet de grond worden afgestaan. Aangezien Inheemsen (en Marrons) grote gebieden 

gebruiken om te jagen, vissen en om wissellandbouw te plegen (het zogenaamde 

‘kostgrondjes’ aanleggen in het regenwoud) kunnen ze geen genoegen nemen met 

individuele grondhuur. Wat de Inheemsen nodig hebben is namelijk collectieve grond. 

Ook organisaties als de VN erkennen dat de sociaal-economische problemen van 

Inheemsen gerelateerd zijn aan hun onmacht om het land dat zij generaties lang 

bewoond hebben, te behouden. Er bestaat bovendien een bijzondere connectie tussen 

het land van Inheemsen en hun manier van leven, inclusief hun economische, 

religieuze en spirituele activiteiten (cf. Kambel 2002: 2). Zowel Inheemsen als 

Marrons willen collectieve rechten op grond om op deze manier verzekerd te zijn van 

hun recht als mens om te kunnen leven zoals zij dat wensen, op de plaats waar ze 

sinds mensenheugenis wonen.  

 

Tot slot wil ik uitleggen waarom ik de term Inheems (letterlijke betekenis: ‘in het land 

zelf voorkomend,’ Van Dale 2008) gebruik. Sedert het begin van de jaren ’90 is het in 

Suriname gebruikelijk om de term Indianen en Bosnegers te vervangen door 

Inheemsen en Marrons (Boven 2007: 92). In een interview vertelde dhr. Jurel, meester 

in de rechten en recentelijk afgestudeerd op het onderwerp erkenning van traditionele 

Inheemse geneeswijzen dat: 

“Meneer Cirino22 heeft gezegd, ‘Nee, we zijn Inheemsen met een hoofdletter, omdat wíj de 

oorspronkelijke bewoners zijn. Er zijn ook inheemsen met een kleine letter, zij zijn hier geboren 

                                                 
21 Zoals in West Suriname waar er grond was uitgegeven aan BHP Billiton, een bauxietmaatschappij en 
de Inheemsen geen gebruik meer konden maken van hun gebied  omdat er opeens hekken in hun 
jachtgebied stonden. 



 

 18

en getogen, en dus geen allochtonen, maar géén oorspronkelijke bewoners. Inheemsen met een 

kleine letter zijn Surinamers en Inheemsen met een hoofdletter zijn de oorspronkelijke 

bewoners.’”  

In mijn scriptie schrijf ik het woord ‘Inheems’ consequent met een hoofdletter omdat 

ik Inheemsen evenals bijvoorbeeld Creolen en Hindostanen als etnische groep 

beschouw. 

1.5 Opzet scriptie  
In mijn scriptie komen verschillende zaken aan de orde. De achterliggende vraag voor 

het schrijven van deze scriptie en het onderzoek dat daaraan vooraf ging was: welke 

positie nemen Inheemsen in in de Surinaamse samenleving, wat zijn de gevolgen van 

deze positie en op welke manier hebben de Inheemsen zich georganiseerd. Aangezien 

deze vragen binnen de grotere context van het mondiale Inheemse activisme passen, 

bekijk ik de Surinaamse situatie ook vanuit een mondiale context. Het Inheems 

activisme dat vanaf de jaren ’60 ontstond in Latijns-Amerika had direct en indirect 

invloed op het ontstaan van activisme onder de Inheemsen in Suriname. De 

achterliggende oorzaak voor het opkomen van Surinaams Inheems activisme, is net 

als in Latijns-Amerikaanse context, de uitsluiting van Inheemsen. Evenals in Latijns 

Amerika vindt in Suriname (politieke) uitsluiting haar oorsprong in de koloniale tijd. 

Hoofdstuk twee dient om zowel het internationale kader te schetsen waarin Inheems 

activisme opkwam in Latijns-Amerika, als ook om de achterliggende oorzaak van dit 

fenomeen in zowel Latijns-Amerika als Suriname te beschrijven. Het beschrijven van 

de koloniale periode dient om de politieke uitsluiting, die plaats vindt in het heden, 

beter te kunnen plaatsen en begrijpen. De gevolgen die deze hedendaagse uitsluiting 

in Suriname hebben voor Inheemsen worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk drie. 

Deze uitsluiting heeft bijgedragen tot de oprichting van de twee nationale Inheemse 

organisaties VIDS en OIS. Beide organisaties streven naar erkenning van Inheemsen 

binnen de Surinaamse maatschappij. In hoofdstuk vier zet ik het officiële discours van 

beide organisaties uiteen, namelijk dat er een eenduidig Inheems bewustzijn zou 

bestaan in Suriname. Aan de hand van mijn materiaal zal ik laten zien op welke 

manier dit officiële discours in de praktijk wordt gebracht en of dit aansluit bij de 

                                                                                                                                            
22 Dhr. Cirino is actief geweest op het gebied van het verkrijgen van rechten, hij is een van de mede 
organisatoren van de door KANO georganiseerde protestmars van Albina naar Paramaribo, zie voor 
meer informatie hierover hoofdstuk drie. 
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ervaring van de achterban. Vervolgens geef ik een verklaring waarom het Inheems 

activisme in Suriname niet zo sterk is gebleken in vergelijking met andere landen in 

Latijns-Amerika. Ik sluit deze scriptie af met een concluderend hoofdstuk over de rol 

van VIDS en OIS in de belangenbehartiging in Suriname. 
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2. Uitsluiting van Inheemsen 

“In de hele Amerika’s vechten de Inheemsen voor erkenning van hun rechten. Dat is een grote 

strijd voor ons” (Kapitein Pané, voorzitter VIDS). 

Zoals bovenstaand citaat laat zien, is de voorzitter van VIDS zich ervan bewust dat er 

op het hele Latijns-Amerikaanse continent gestreden wordt voor Inheemse erkenning. 

Tijdens mijn onderzoek werd duidelijk dat zowel VIDS als OIS gebruik maken van 

een internationaal discours omtrent rechten voor Inheemsen. Ondanks dat de landen in 

Latijns Amerika al lange tijd multi-etnisch en multi-cultureel waren, werd er tot 

recentelijk nauwelijks aandacht geschonken aan etnische verschillen in politiek en 

wetgeving. Aan het einde van de twintigste eeuw is daar verandering in gekomen. 

Etniciteit werd in diverse landen een politieke focus zodat er een reformatie in 

verschillende Latijns-Amerikaanse staten op gang kwam, waardoor de eisen die 

Inheemsen stelden geïncorporeerd konden worden (Yashar 2005: 4; Sieder 2002: 1; 

Van Cott 2002). Er zijn verschillende, maar sterk met elkaar verbonden factoren die 

deze focus op etniciteit tot stand hebben gebracht. De eerste factor is een tendens 

waarbij Inheemse rechten worden gekarakteriseerd als mensenrechten, en uit dit idee 

zijn er wetten en declaraties voortgekomen.  

In haar boek Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous 

Movements and the Postliberal Challenge beschrijft Yashar (2005) een tweede factor 

voor het ontstaan van Inheems activisme, namelijk het aanvechten van 

ongelijkwaardig burgerschap. Het motief van Inheemse organisaties om 

ongelijkwaardig burgerschap te bestrijden komt voort uit veranderde citizenship 

regimes. Deze regimes veranderden tegen het midden van de twintigste eeuw van een 

corporatist citizenship regime (gebaseerd op een klasse model met relatief veel 

sociale rechten) tegen het einde twintigste eeuw in een neoliberal citizenship regime 

(veel individualistischer en met verlies van speciale sociale rechten) (Yashar 2005: 

57). Deze overgang zorgde ervoor dat de relatieve autonomie van het corporatist 

citizenship regime onder druk kwam te staan door neoliberale invloeden. Dit had als 

gevolg dat Inheemse identiteit werd gepolitiseerd (Yashar 2005; Wimmer 2002). De 

neoliberale invloeden zorgden enerzijds voor bijvoorbeeld stemrecht onder álle 

inwoners van een land, maar anderzijds ook voor het exploiteren van het tot dan toe 
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met rust gelaten Amazoneregenwoud. Vandaar dat er juist in de jaren ’80 en ’90 van 

deze eeuw politieke, Inheemse bewegingen werden opgericht in Latijns-Amerika 

(Yashar 2005). 

Sieder (2002) noemt als derde en laatste factor het feit dat er in de afgelopen 

vijftien jaar in veel Latijns-Amerikaanse (Andes) landen wetmatige veranderingen 

hebben plaatsgevonden, die in theorie de multiculturaliteit en multi-etniciteit van deze 

landen erkenden (zie ook Van Cott 2002). In Suriname was er door de erfenis van 

plantage economie en kolonialisme een andere situatie ontstaan dan in Latijns-

Amerikaanse landen. In Suriname heerste er namelijk vanaf de invoer van 

contractarbeiders een sterk besef van etnische heterogeniteit. Het plurale karakter dat 

de Surinaamse samenleving kenmerkte, kan vergeleken worden met de Nederlandse 

‘verzuiling’: de verschillende etnische groepen leefden/leven naast elkaar, net als 

indertijd de verschillende religieuze groepen in Nederland naast elkaar leefden (e.g. 

Baud et al. 1994: 81; Oostindie 1997). Suriname werd zelfs gezien als extreem 

voorbeeld in de theorievorming omtrent plurale samenlevingen. Dit komt door de zeer 

afstandelijke, onderlinge contacten tussen etnische groepen en het in stand houden 

van reeds afgescheiden instituties (cf. Oostindie 1997: 121). In Latijns-Amerika werd 

lange tijd een assimilatiebeleid gehanteerd met als doel het assimileren van etnische 

groepen aan de dominante etnische (mestizo) groep (e.g. Wimmer 2002; Pansters 

2005). Binnen de toenmalige Surinaamse politiek werd echter nauwelijks een 

assimilatiebeleid gevoerd. Het plurale karakter van de Surinaamse samenleving 

zorgde ervoor dat verschillende, sterk vertegenwoordigde etnische groepen de 

mogelijkheid hadden om zich te profileren, met als gevolg het ‘verzuilingssysteem’. 

Maar niet elke etnische groep onderscheidde zich. De Inheemsen profileerden zich 

toentertijd onvoldoende, waardoor ze in het ‘verzuilde’ systeem onvoldoende 

gerepresenteerd werden en dit had uitsluiting tot gevolg.  

Ik begin dit hoofdstuk met een korte beschrijving van de opkomst van 

Inheems activisme in Latijns-Amerika en de achterliggende factoren. Zo wordt 

duidelijk hoe het internationale discours omtrent Inheemse rechten zich in de loop der 

jaren heeft ontwikkeld en hoe de oprichting van VIDS en OIS binnen deze 

internationale context geplaatst kan worden. Vervolgens zal ik aan de hand van een 

beschrijving van de koloniale geschiedenis, de daaruit voortkomende (post-) plurale 
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samenleving en de daarbij behorende etnische politiek, laten zien hoe de uitsluiting 

van Inheemsen in Suriname historisch is gegroeid.  

2.1 Internationale context 
Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de mens 

getekend.23 In de periode die volgde kregen rechten voor Inheemse groepen overal ter 

wereld steeds meer internationale aandacht, evenals het recht op zelfbeschikking voor 

Inheemse groepen. Hoewel geen officieel onderdeel van de Universele Verklaring van 

de Rechten van de mens, stond het ‘right to self determination of peoples’ wel in het 

VN ‘Covenant of Civil and Political Rights’ uit 1966 (Sieder & Witchell 2001: 205). 

De tendens was dat de internationale gemeenschap Inheemse rechten begon te zien als 

mensenrechten en ze als zodanig erkende (e.g. Stavenhagen 2002). Daarbij kreeg het 

idee dat mensenrechten niet alleen individuele rechten zijn, maar ook collectieve 

rechten, steeds meer voet aan de grond (e.g. Sieder 2002: 3; Kloosterman 1995). 

 

In het historisch kader van dekolonisatie hebben Inheemse activisten er lang voor 

gevochten om in internationale verklaringen als ‘peoples’ erkend te worden. Ze 

hoopten op deze manier het recht tot zelfbeschikking te waarborgen. In internationale 

verklaringen omtrent Inheemsen wordt er echter niet verwezen naar conventionele 

rechten van zelfbeschikking, want dat zou betekenen dat het recht tot het oprichten 

van een aparte staat kon worden verkregen (Sieder 2002: 3). Desondanks hebben 

Inheemsen recht op intern zelfbeschikkingsrecht, dit in tegenstelling tot externe 

zelfbeschikking (oprichten van een eigen staat) (e.g. Kloosterman 1995). 

Zelfbeschikking blijft een problematisch onderwerp, omdat het verschil tussen interne 

en externe zelfbeschikking onduidelijk wordt, wanneer interne zelfbeschikking wordt 

gerelateerd aan grondgebied (Morris 1993: 32 in Kloosterman 1995: 11). De claims 

van zelfbeschikkingsrecht worden echter vooral geuit als eisen voor representativiteit, 

erkenning van verschil en federale of regionale autonomie, en niet als wens tot het 

afscheiden van de staat (Sieder & Witchell 2001: 205). 
                                                 
23 De rechten van leden van Inheemse volken zijn gewaarborgd in deze verklaring, daar ook zij recht 
hebben op een nationaliteit, privéleven, cultuur, taal, religie, vrijheid van meningsuiting en 
vergadering, voeding, onderdak, medische voorzieningen en onderwijs. De Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens heeft een beperkte juridische status. Het is een beginselverklaring die voor 
staten juridisch niet bindend is. Individuele burgers kunnen zich niet op deze verklaring beroepen. 
Staten zijn wel verplicht de mensenrechten te bevorderen (cf. Kloosterman 1995: 5). Zie ook 
www.un.org. 
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In 1982 richtte de VN de ‘Working Group on Indigenous Populations’ op. De 

groep richtte zich op dialoog met Inheemse populaties met als doel het vastleggen van 

hun rechten in een verklaring. Vanaf de jaren ’90 participeert Suriname in deze 

werkgroep (Boven 2006). In 1989 werd International Labour Organization (ILO) 

Convention 169 gelanceerd. Dit was de eerste internationale verklaring betreffende 

Inheemse rechten. Convention 169 had grote invloed op politieke en grondrechtelijke 

hervormingen omdat de conventie bindend is voor de regeringen die ervoor kozen om 

hem te ondertekenen. Convention 169 richt zich op de volgende zaken: 

“Convention 169 favours recognition of the right of indigenous and tribal peoples to continued 

existence and development along the lines that they themselves determine, although the emphasis 

remains firmly on social, economic, political and cultural development within the framework of 

the nation-state” (Sieder & Witchell 2001: 206). 

Daarnaast spreekt Convention 169 zich expliciet uit ten behoeve van het behouden en 

uitvoeren van traditioneel recht binnen de eigen gemeenschap. Ook dienen 

verdragsstaten het recht op door Inheemse en Tribale volken traditioneel bewoonde en 

gebruikte gronden te erkennen en beschermen (e.g. Boven 2006: 206; Jara & Van 

Arkel  2007: 332). De situatie in Suriname heeft betrekkelijk weinig overeenkomsten 

met ontwikkelingen in omliggende landen en dat Suriname als enig land op het 

westelijk halfrond ILO 169 niet heeft geratificeerd, bevestigt dit (Boven 2006: 266). 

Naast het feit dat Suriname de conventie niet heeft geratificeerd, is er ook geen 

nationale wetgeving aangaande Inheemsen en hun recht op grond. De grondwet maakt 

geen melding van de binnenlandbewoners en treft ook geen speciale voorzieningen 

voor hen (Beleid en Bestuur in Suriname: 2001).  

Ondanks de niet bestaande nationale wetgeving aangaande de 

binnenlandsbewoners en aangaande grond, heeft Suriname zich wel gecommitteerd 

aan een groot aantal andere mensenrechtenverdragen omtrent Inheemse rechten, zoals 

de Amerikaanse Conventie inzake de rechten van de mens, de Internationale 

conventie inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD), het 

Biodiversiteitsverdrag (CBD) en de Internationale conventie inzake burgerrechten en 

politieke rechten (cf. Jara & Van Arkel  2007: 332). Recentelijk heeft Suriname de 
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declaratie omtrent Inheemse Rechten ondertekend (Molenaar 2007).24 Suriname is al 

meerdere malen door de toezichthoudende organen van deze verdragen berispt, omdat 

ze geen nationale wetgeving heeft ontwikkeld inzake het erkennen van historisch 

bewoonde en gebruikte gronden en de daarbij horende hulpbronnen als eigendom van 

Inheemse volken (Jara & Van Arkel 2007). In het bijzonder leggen de uitspraken van 

het ‘Inter-Amerikaans Hof voor de rechten van de Mens’ gewicht in de schaal, 

aangezien ze juridisch bindend zijn (Kambel 2006). 

Door de tot nog toe niet ontwikkelde nationale wetgeving betreffende 

Inheemse rechten ontstaat er een paradoxale situatie in Suriname. De nationale 

wetgeving voorziet Inheemsen (en Marrons) niet van speciale (land)rechten, terwijl 

uit internationale verdragen blijkt  dat Inheemsen aan de hand van deze verdragen hun 

rechten wél kunnen claimen. VIDS en OIS maken daarom gebruik van deze verdragen 

om zo collectieve landrechten te verkrijgen. Vandaar dat de landrechtenclaims door 

beide nationale organisaties expliciet worden verbonden aan de internationale 

verdragen betreffende mensenrechten en rechten voor Inheemse en Tribale volken 

(Kambel 2002: 2).25 

 

2.2 Imagined Indigenous Communities 

“Ik vecht voor de rechten van de Inheemsen in de hele wereld. De Inheemsen hebben bepaalde 

rechten, het land is hun door god gegeven. De invasie van het westen moet erkend worden. Dit 

moet in de grondwet komen. De rechten moeten worden erkend door de staat Suriname.” 

Dit is wat dhr. Aloema, voorzitter van OIS, mij vertelde tijdens één van onze vele 

gesprekken. Het citaat laat zien dat er een zekere solidariteit bestaat onder de 

Inheemsen wereldwijd. Er wordt niet alleen gevochten voor rechten in eigen land, 

maar Inheemsen voelen zich solidair met andere Inheemsen over landsgrenzen heen. 

Dit fenomeen is vergelijkbaar met Anderson’s (1983) imagined community. Een 

imagined community houdt in, dat ondanks dat de gemeenschap te groot is om 

iedereen persoonlijk te ontmoeten, er echter wel een solidariteitsgevoel en metaforisch 

                                                 
24 Op 13 september 2007 heeft Suriname de ‘United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples’ ondertekend. Dhr. Wijngaarde, voorzitter OIS, heeft in voorafgaande weken ruim 1500 
handtekeningen verzameld in Inheemse dorpen en deze aangeboden aan president Venetiaan om op 
deze manier de regering van Suriname ervan te overtuigen de verklaring te ondertekenen. 
25 Bijvoorbeeld ILO Convention 169, het Biodiversiteitsverdrag en de ‘Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples 2007’. 
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gevoel van verwantschap heerst onder de leden van die gemeenschap (Anderson 

1983: 15). Het solidariteitsgevoel onder de leden van de gemeenschap speelt zich af in 

de hoofden en harten van de leden, maar is daarom niet minder reëel. Mensen geven 

in hun uitingen blijk van dit solidariteitsgevoel, zoals te zien valt in bovenstaand 

citaat. Dhr. Aloema zegt dat hij wereldwijd voor de rechten van Inheemsen vecht en 

hiermee impliceert hij dat hij handelt naar dit solidariteitsgevoel. Dit 

saamhorigheidsgevoel onder Inheemsen wereldwijd kan als volgt verklaard worden: 

Inheemse activisten zetten het internationale discours omtrent Inheemsen in (zie 

vorige paragraaf), waardoor Inheemse groepen ook binnen een internationale arena 

participeren. Het internationale mensenrechtendiscours raakt door middel van de 

nieuwe media wijd verbreid over de wereld en daardoor kan deze imagined 

indigenous community ontstaan, waarbij lokale, culturele processen wereldwijd 

verdedigd worden. De leiders van de Inheemse organisaties komen bovendien 

daadwerkelijk (regelmatig) bij elkaar om met andere Inheemse leiders te overleggen. 

In de jaren negentig werd het Inheemse gedachtegoed over een gezamenlijke 

Inheemse identiteit gemeengoed bij de VN (Sieder & Witchell 2001). De VN heeft er 

door zijn lokale, nationale en internationale promotie van mensenrechten voor 

gezorgd dat historisch gemarginaliseerde groepen de mogelijkheid kregen tot een 

stem (Sieder & Witchell 2001: 206). Het internationale mensenrechtendiscours heeft 

zeker ook invloed gehad op het opkomen van Inheems bewustzijn in Suriname. In 

latere hoofdstukken zal ik hier verder op ingaan. VIDS en OIS zijn beide onderdeel 

van bovengenoemde imagined indigenous community, omdat beide organisaties 

zichzelf beschouwen als onderdeel van het grote geheel en het internationale discours 

omtrent Inheemse rechten inzetten in hun nationale doelen. Op welke manier VIDS en 

OIS specifiek gebruik maken van het internationale discours omtrent Inheemse 

rechten zal in latere paragrafen aan de orde komen. 

Nu we in een notendop hebben gezien hoe het internationale 

bewustwordingsproces op gang is gekomen in Latijns-Amerika, rijst de vraag hoe 

Inheems activisme in Suriname binnen deze internationale context tot stand is 

gekomen. Voordat ik kijk naar welke organisaties er in Suriname zijn opgericht, zal ik 

kijken naar de dieperliggende oorzaken van de opkomst van Inheemse organisaties in 

Suriname. 
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2.3 De Surinaamse koloniale geschiedenis: Inheemse uitsluiting? 
De uitsluiting van Inheemsen gaat terug tot de koloniale tijd. Omdat de hedendaagse 

uitsluiting van Inheemsen beter te begrijpen is wanneer de wortels ervan bekend zijn, 

zal ik eerst een korte schets geven van de koloniale tijd in Suriname en op welke 

manier Inheemsen werden uitgesloten. Vervolgens zal ik laten zien welke factoren er 

nú voor zorgen dat Inheemsen nog steeds ervaren dat ze worden uitgesloten van de 

hedendaagse Surinaamse natie-staat.  

In het citaat “History seems to come into picture only after the European 

conquest” (Viveiros de Castro 1996: 186 in Boven 2006: 41) illustreert Viveiros de 

Castro de arrogantie van Europeanen om te denken dat er in een gebied alleen 

geschiedenis geschreven wordt ná de ontdekking van dit gebied door Europeanen. Net 

als Viveiros de Castro (1996) is ook Wolf  (1982) kritisch over de aanname dat er pas 

geschiedenis wordt geschreven na de verovering door Europa. Ondanks dat de 

beweringen van Wolf (1982) en Viveiros de Castro (1996) ontegenzeggelijk waar 

zijn, begin ik deze paragraaf toch in de koloniale tijd, omdat vanaf toen ideeën die hun 

oorsprong in Europa vonden, invloed gingen uitoefenen in het gebied van de huidige 

Guyana’s.  

 

Aangetrokken door verhalen over de vergulde man ‘El Dorado’, die zich volgens Sir 

Walter Raleigh ergens in het zuiden van het huidige Guyana en Suriname bevond, 

zeilden tussen 1499 en 1650 avonturiers uit Spanje, Frankrijk, Holland en Engeland 

langs de ‘Wilde Kust’, het gebied tussen de Orinoco- en de Amazonerivier, om zich 

daar te vestigen (Oostindie 1997: 21; Buddingh’ 1995: 9; Kambel 2002). ‘El Dorado’ 

werd niet gevonden, en in plaats daarvan begonnen de Europeanen onder meer handel 

te drijven met de Inheemse populatie. Voor sommige Inheemse groepen vormden de 

Europeanen belangrijke, militaire bondgenoten, zowel in gevechten met andere 

Inheemse groepen als in gevechten met andere Europeanen (Whitehead 1992: 138). 

Voor de Fransen, Spanjaarden en Hollanders die probeerden de Guyana’s te 

veroveren was het een onzekere tijd, aangezien koloniale nederzettingen vaak werden 

verwoest door Inheemsen. Tot 1650 werd de Surinaamse kust niet permanent 

bewoond door Europeanen, er waren alleen regionale handelsnetwerken (Whitehead 

1992: 138).  
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Kortom, Inheemsen en kolonisators hadden grote invloed op elkaar. De 

kolonisators gingen op zoek naar organisatiestructuur van de oorspronkelijke 

bewoners, welke groepen er vijandig tegenover elkaar stonden en welke groepen zich 

het beste aan de Europeanen konden aanpassen (Whitehead 1992: 133). Zodoende 

ontstond er een tweedeling tussen Inheemse groepen, degenen die allianties sloten met 

de Europeanen (bijvoorbeeld Arowakken en Caraïben) en permanente toegang kregen 

tot de handelsartikelen van de Europeanen, en de Inheemse groepen die niet met de 

Europeanen samenwerkten, de zogenoemde ‘probleemgroep’. Het vergroten van de 

loyaliteit van deze kust Inheemsen was volgens Whitehead (1992: 141) een bewuste 

‘verdeel-en-heers’ tactiek waardoor er geen pan-Inheemse allianties zouden ontstaan.  

[…] Carib and Arawak used their preferential relations with the Europeans to consolidate and 

extend their trade-clientship through trade and raid (Whitehead 1992: 140).  

Caraïben en Arowakken streden regelmatig tegen elkaar, maar Caraïben streden ook 

met andere volken (Boven 2006: 53). Volgens Whitehead hebben de Europese 

kolonisators er bewust en onbewust voor gezorgd dat de scheidingslijn tussen 

Inheemse tribale groepen versterkt werd, aangezien de Inheemse groepen door de 

kolonisatoren tegen elkaar werden uitgespeeld.  

Whitehead stelt dat er verschillende reacties bij Inheemse groepen zijn waar te 

nemen in de periode 1500 en 1800. Ten eerste waren er groepen die ontstonden als 

direct gevolg van de Europese aanwezigheid (bijvoorbeeld Caraïben) en ten tweede 

waren er groepen die vóór de komst van de Europeanen machtig waren, maar niet in 

staat waren zich aan te passen aan de nieuwe Europese aanwezigheid en deze 

machtige positie verloren (bijvoorbeeld Arowakken). Ten derde waren er groepen die 

‘ontstonden’ als indirect gevolg van de Europese aanwezigheid. Het ‘ontstaan’ van 

deze Inheemse groepen is indirect omdat er geen direct contact met de Europeanen 

plaatsvond, maar deze groepen verder het bos invluchtten en zich hierdoor een aparte 

groep formeerde. In sommige gevallen vond er pas in de negentiende eeuw direct 

contact plaats met Europeanen (bijvoorbeeld Wayana en Trio) (cf. Whitehead 1992: 

134). 

De wel of niet aanwezige samenwerking met de Europese kolonisten en de 

zoektocht van de kolonisten naar tribale machtsstructuren hebben ervoor gezorgd dat 

er verschillende tribale classificaties en onderscheidingen ontstonden in Suriname. 
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Caraïben en Arowakken vochten al tegen elkaar voordat de Europeanen kwamen, 

maar met de komst van de Europeanen verergerde de strijd door bijvoorbeeld de 

introductie van vuurwapens. Daarbij werd samenwerking met overige Inheemse 

groepen tegengegaan door het inzetten van Caraïben en Arowakken om de ‘wilde’ 

groepen uit het zuiden te beheersen. Op deze manier ontstond er een vergroot verschil 

tussen de kust en het zuiden. De kolonisten zette een verdeel-en-heers politiek in 

waarbij de samenwerking tussen de Inheemse groepen werd ontmoedigd.  

Vanaf 1650 begonnen kolonisten in Suriname met het opzetten van suiker-, 

koffie-, cacao- en later katoenplantages. In deze beginperiode was het noodzakelijk 

voor de kolonisten om een goede relatie met de Inheemsen te onderhouden om zo rust 

en een verzekerde voedselvoorziening te waarborgen. Zonder deze goede relaties had 

de plantage-economie zich nooit kunnen vestigen (Boven 2006). Toen de plantage-

economie eenmaal definitief was, werd het voor de kolonisten steeds minder 

noodzakelijk om allianties met de Inheemsen aan te gaan. Voor de Inheemsen in het 

kustgebied werd de plantage-economie alsmaar bedreigender, doordat hun land in 

bezit werd genomen, en door de invoer van slaven uit Afrika. Het in bezit nemen van 

grond door de kolonisten om hun plantages uit te breiden, was de grootste oorzaak 

van conflicten tussen de Inheemsen en de kolonisten (Boven 2006). Een deel van de 

Inheemsen besloot weg te trekken uit het kustgebied en een ander deel besloot zich te 

verzetten tegen de ontwikkelingen. In de periode 1678-1686 vond de ‘Inheemse 

oorlog’ plaats: Caraïben en Arowakken uit het kustgebied vielen de plantages aan 

(e.g. Wekker 1992; Kambel 2002 en Whitehead 1988: 99-103 ). 26 Weggelopen slaven 

(Marrons) sloten zich in deze periode aan bij de Inheemsen om de Hollanders, die het 

land sinds 1668 in hun bezit hadden, van hun grondgebied te verdrijven (Kambel & 

MacKay 2003: 33). 

Na de uiteindelijke overwinning van de Hollanders waren Inheemsen niet 

meer interessant, omdat zij geen belang meer hadden voor de plantage-economie. 

Voor de koloniale machthebbers waren de Inheemsen een ‘non-group’ geworden 

                                                 
26 In zijn toespraak op de vijfde VIDS conferentie in Washabo (zie kaartje) refereert dhr. Jubithana ook 
aan deze Inheemse oorlog tegen de koloniale overheersers. Hij zegt dat als de toenmalige gouverneur 
van Suriname, Van Aerssen van Sommelsdijck, geen vrede gesloten had, de Inheemsen de koloniale 
overheersers verdreven zouden hebben en er nu geen ‘grondenrechtenproblematiek’ zou zijn. 
(Gouverneur Van Aerssen van Sommelsdijck sloot in 1686 vrede met de laatste groepen Inheemsen) 
(Buddingh’ 1995: 20). 
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(Boven 2006: 57). De Inheemsen werden zelfs niet gezien als onderdeel van de zich 

ontwikkelende Surinaamse samenleving: 

“De koloniale samenleving functioneerde alsof de Indianen waren uitgestorven en bij sommigen 

heerste de mening dat dit laatste slechts een kwestie van tijd was.” (Kloos 1974: 64) 

De Inheemse gebieden werden door de koloniale overheid min of meer als soeverein 

beschouwd, hierdoor behielden zowel de Inheemsen aan de kust als de Inheemsen in 

het zuiden grote autonomie (e.g. Kambel & MacKay 2003). De Hollanders deden 

bijvoorbeeld geen moeite om de Inheemsen te kerstenen, dit in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de Spanjaarden en Portugezen die hierin wel actief waren (e.g. Boven 

2006; Whitehead 1992). 

De afschaffing van de slavernij bracht voor Suriname grote sociale 

veranderingen met zich mee. Door de aantrekking van contractarbeiders uit 

voornamelijk India, Java en China ontstond er binnen de Surinaamse samenleving een 

grote diversiteit aan etnische groepen. Suriname was veranderd in, wat Van Lier 

(1949) en Smith (1965) in navolging van Furnivall (1944) noemden, een plurale of 

meervoudige maatschappij. Elk van de bevolkingsgroepen onderscheidde zich door 

middel van etniciteit, taal, godsdienst en sociaal-economische activiteiten (Buddingh’ 

1995: 232). In een plurale samenleving wordt er samengeleefd met verschillende 

(etnische) groepen zonder dat er politieke vermenging van de verschillende (etnische) 

groepen plaats vindt: “comprising two or more elements of social orders which live 

side by side, yet without mingling in one political unit” (Furnivall 1944 in Chin & 

Buddingh’ 1987: 15). Hoewel Smith (1965) stelt dat deze samenlevingen na de 

onafhankelijkheid van de kolonisators gedoemd zijn te mislukken, zien we in 

Suriname het tegenovergestelde: de etnische diversiteit heeft een plaats gekregen 

binnen de Surinaamse natie-staat.  

Tot op heden is er geen reden om de door Furnivall (1944) geïntroduceerde 

term plurale samenleving te verwerpen (Oostindie 1997: 142). Tegenwoordig kunnen 

we Suriname omschrijven als een post-plurale samenleving. De grote etnische 

diversiteit binnen de populatie komt nog steeds tot uiting in verschillende talen, 

religies en culturen (Buddingh’ 1995). Ofschoon de verschillende etnische groepen 

een plaats hadden in de Surinaamse samenleving, zien we dat Inheemsen en Marrons 

niet werden (en nog steeds niet worden) gezien als deel van de Surinaamse 
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samenleving. Dit blijkt onder andere uit het feit dat tot 1950 Inheemsen en Marrons 

niet werden meegeteld in volkstellingen (Boven 2006: 186). Soms werd hun aantal 

buiten de totale populatie weergegeven (Kambel 2002: 30). De elkaar opvolgende 

regeringen deden geen moeite en misten adequate menskracht om te controleren wat 

er in het binnenland gebeurde (Carlin & Boven 2002: 37). Bovendien waren de 

Inheemsen in het binnenland tot 1963 onvoldoende geregistreerd om mee te kunnen 

doen met de verkiezingen, waardoor hun stem niet werd gehoord op weg naar de 

autonomie van Suriname in 1954 en de onafhankelijkheid van 1975 (Boven 2006; 

Kambel & MacKay 2003). 

 

We hebben gezien dat de koloniale overheersing grote invloed had op de Inheemse 

gemeenschappen. De tendens om Inheemsen niet te rekenen tot ‘de samenleving’ 

vond zijn oorsprong in het koloniale regime. Inheemsen hoorden er vanaf het begin 

dat Europeanen voet aan wal zetten ‘niet bij’ en werden beschouwd als soeverein. De 

verdeel-en-heers politiek van de kolonisten heeft samenwerking tussen verschillende 

Inheemse groepen ontmoedigd en de onderlinge verschillen tussen de Inheemse 

groepen versterkt. In het kustgebied werden de gevechten tussen Arowakken en 

Caraïben aangewakkerd, terwijl de tweedeling tussen kust- en zuidelijke Inheemsen 

werd versterkt. Inheemse groepen die geen contact met de Europeanen wensten, 

trokken steeds verder het oerwoud in, en door de geografische afstand was er geen 

contact tussen de verschillende groepen. Door de invoering van de slavenhandel en 

later de contractarbeiders, speelden Inheemsen een minimale rol in hun eigen land, en 

deze marginale positie hebben Inheemsen nog steeds. Zowel het feit dat de groep 

Inheemsen klein was, als het verschuiven van economische en politieke macht, zorgde 

ervoor dat de Inheemsen aan de zijlijn stonden, waar ze op zijn best getolereerd 

werden en op zijn slechtst genegeerd (Carlin & Boven 2002: 43). Ik heb deze historie 

geschetst om duidelijk te maken welke wortels de in latere hoofdstukken geschetste 

‘gezamenlijke Surinaamse Inheemse identiteit’ al dan niet heeft. Door de grotendeels 

niet gedeelde historie is er nog steeds een tweedeling waar te nemen tussen Inheemsen 

aan de kust en Inheemsen in het zuiden. Hierin is de invloed van het koloniale 

verleden nog steeds merkbaar in het heden.  

Samenvattend kunnen we stellen dat de Inheemsen in de koloniale periode niet 

tot de Surinaamse samenleving gerekend werden, noch in de periode na de afschaffing 
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van de slavernij, noch in zich ontwikkelende de post-plurale samenleving (ontstaan na 

de grotere autonomie vanaf 1953). Bovendien zorgde de onafhankelijkheid van 1975 

er evenmin voor dat Inheemsen zich onderdeel van de Surinaamse samenleving 

voelden (zie paragraaf 3.1). Ook vandaag de dag worden Inheemsen uitgesloten. In de 

hierna volgende paragraaf zal duidelijk worden wat de achterliggende oorzaken zijn 

van deze hedendaagse uitsluiting van Inheemsen in Suriname. 

  

2.4 Hedendaagse uitsluiting van Inheemsen verklaard 

“We zijn niet erkend, en we vormen een aparte groep. Door de wereldgemeenschap worden we 

wel erkend als aparte groep, anders zouden we geen Inheemsen zijn” (Dhr. Wijngaarde, 

voorzitter OIS). 

In Latijns-Amerika spelen mondiale processen zoals het opstellen van verklaringen 

door internationale organen als de VN een grote rol in het ontstaan van Inheems 

activisme en het oprichten van Inheemse organisaties. Etnische claims werden naar 

aanleiding van gemondialiseerde wetten geformuleerd en zorgen ervoor dat 

verschillen tussen etnische groepen in verscheidene Latijns-Amerikaanse landen 

erkend worden. Deze nieuwe politics of difference zetten de geaccepteerde noties van 

democratie, burgerschap en ontwikkeling ‘op scherp’ (Sieder 2002: 1). 

Bovengenoemde mondiale processen spelen ook in het Inheems activisme in 

Suriname een grote rol. Aan het begin van de 21e eeuw heeft de ‘nieuwe politiek’ van 

veel Latijns-Amerikaanse landen indirect invloed op de ontwikkeling van het ontstaan 

van Inheems activisme in Suriname. In deze paragraaf beschrijf ik de invloed van de 

Surinaamse post-plurale samenleving op verschillende bevolkingsgroepen en welke 

gevolgen deze post-plurale samenleving specifiek voor Inheemsen heeft.  

In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat uitsluiting van 

Inheemsen haar wortels heeft in het koloniale verleden. Vanaf het begin van het 

ontstaan van de natie-staat Suriname hoorden Inheemsen er nooit echt ‘bij’. Hoe is dat 

tegenwoordig? Om op deze vraag antwoord te kunnen geven maak ik gebruik van het 

gedachtegoed van socioloog Andreas Wimmer (2002). Wimmer stelt dat 

nationalistische en etnische politiek geen bijproduct van staatsformatie en 

industrialisering zijn, maar dat moderniteit zèlf op etnische en nationalistische 

principes berust (Wimmer 2002: 1). Aan de hand van zijn theorie over het onvolledig 
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cultureel compromis zal ik aangeven hoe Inheemsen nog steeds worden uitgesloten in 

de hedendaagse, moderne Surinaamse maatschappij en welke gevolgen dit heeft. 

 

Wimmer (2002) beschrijft in zijn boek hoe het ontstaan van moderne natie-staten 

gepaard gaat met in- en uitsluiting langs etnische en nationale lijnen. Om het ontstaan 

van moderne natie-staten te kunnen beschrijven, introduceert Wimmer de termen 

cultureel compromis en social closure. Deze termen zijn van belang om de 

Surinaamse uitsluitingsmechanismen te kunnen omschrijven. Er is sprake van een 

cultureel compromis wanneer verschillende actoren in een ‘natie’ het erover eens zijn 

wat de culturele inhoud van de ‘natie’ moet zijn; er zijn gedeelde normen en waarden, 

er bestaat een gedeelde betekenisgeving en er zijn gedeelde ideeën over hoe de 

maatschappij eruit moet zien. Een gemeenschappelijke taal valt hier ook onder. Als 

gevolg van dit culturele compromis worden er grenzen getrokken tussen insiders en 

outsiders: wie hoort erbij en wie niet. Dit proces noemt Wimmer social closure en 

vindt plaats om te bepalen wie toegang heeft tot de collectieve goederen van de 

staat.27 

Social closure kan twee vormen aannemen: een volledig cultureel compromis 

en een onvolledig cultureel compromis. Er is een volledig cultureel compromis 

wanneer de staat collectieve goederen gelijk kan verdelen over de bevolking en er een 

sterke civil society is. De uitsluiting loopt via nationale lijnen, waardoor buitenlanders 

worden gezien als ‘de ander’. Volgens Wimmer kan een volledig cultureel compromis 

leiden tot racisme en xenofobie (Wimmer 2002: 69). De tweede mogelijkheid, het 

onvolledig cultureel compromis, zien we in Suriname. De etnische samenstelling van 

de staatsbureaucratie is niet representatief voor de etnische samenstelling van de 

gehele bevolking. Met een onvolledig cultureel compromis vindt er social closure 

plaats bínnen de landsgrenzen van een natie-staat, waardoor bepaalde groepen worden 

uitgesloten en er geen gelijke verdeling van de collectieve goederen plaatsvindt.  

In Suriname vindt deze ongelijke verdeling van collectieve goederen 

bijvoorbeeld plaats in Inheemse dorpen in vergelijking met de hoofdstad Paramaribo. 

                                                 
27 Collectieve goederen zijn bijvoorbeeld burgerschapsrechten en toegang tot het sociale vangnet 
(Wimmer 2002: 12). Daarnaast bieden moderne staten nieuwe ‘goederen’: gelijkwaardige behandeling 
voor de wet, bescherming tegen geweld, politieke participatie, werk binnen de bureaucratie en een 
goede infrastructuur (Wimmer 2002: 92). Collectieve goederen kunnen aan niemand worden onthouden 
(Beleid in Suriname: 2001). 
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De mensen die in Inheemse dorpen wonen zijn verstoken van een goede 

infrastructuur, scholing en medische voorzieningen. Een ander voorbeeld van het 

ongelijk verdelen van de collectieve goederen van de staat, is het verdelen van de 

opbrengsten die worden verkregen uit de bauxiet- en houtkapindustrie van Suriname. 

De winst die de houtkapbedrijven en de bauxietmaatschappijen maken door in de 

gebieden van de Inheemsen werkzaam te zijn, vloeit niet terug naar de Inheemsen, 

terwijl hun leefgebied door deze werkzaamheden beduidend aangetast wordt. Met 

andere woorden, de marginale positie van Inheemsen in Suriname komt deels voort 

uit een oneerlijke verdeling van de collectieve goederen van de staat. 

In de koloniale tijd werden Inheemsen genegeerd, evenals tijdens de processen 

naar een onafhankelijkheid Suriname.28 We zien dat de Inheemsen niet 

vertegenwoordigd werden in de staatsbureaucratie tijdens het vormingsproces van de 

natie-staat ná de onafhankelijkheid, wat ervoor zorgde dat de Inheemsen politiek 

veronachtzaamd werden en als etnische groep onvoldoende meeprofiteerde van de 

collectieve goederen van de staat. Deze uitsluiting en ongelijke verdeling van 

collectieve goederen worden door Inheemsen nog steeds duidelijk gevoeld. Kapitein 

Artist, ondervoorzitter van VIDS en dorpshoofd van Redi Doti, vertelde mij op 

verontwaardigde toon hoe hij vindt dat Inheemsen behandeld worden:  

 “Ik vind, wij zijn dan toch burgers van het land én we zijn de autochtonen, de eerste bewoners 

van het land, dus op grond daarvan zouden wij dan toch een speciale behandeling moeten krijgen 

van de centrale overheid. Maar we zien juist dat wij dan achter worden gehouden, op alle 

gebieden, onderwijs, gezondheidszorg, ontwikkelingskansen. Het is zeer, zeer, zéér miniem en op 

grond daarvan zeg ik dan toch dat wij worden gediscrimineerd.” 

In de hierna volgende paragraaf zal duidelijk worden hoe etnische politiek, inherent 

aan de (post) plurale samenleving van Suriname, ertoe leidt dat Inheemsen hun 

etniciteit ook gaan politiseren. 

2.5 Voorwaarden voor het politiseren van etniciteit 
De Surinaamse plurale samenleving kenmerkt zich door etnische politiek, waarbij 

politici vooral opkomen voor de belangen van de eigen etnische groep. De tendens om 

politieke partijen langs etnische lijnen op te richten, begon na de Tweede 

                                                 
28 Zie hoofdstuk drie, waarin het verzoekschrift van de Inheemsen, opgesteld door dhr. Jubithana naar 
aanleiding van de komende onafhankelijkheid, genegeerd wordt door de toenmalige regering. 
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Wereldoorlog, toen naar aanleiding van de door moederland Nederland beloofde 

grotere autonomie groepen zich politiek begonnen te organiseren. Het universele 

kiesrecht werkte als katalysator voor deze politieke mobilisatie (Chin & Buddingh’ 

1987: 14). De Hindostaanse, Javaanse en Creoolse elites begonnen met het 

mobiliseren van de eigen etnische groep. Dit had als gevolg dat er verschillende 

politieke partijen langs etnische lijnen werden opgericht (Chin & Buddingh’ 1987: 

15). Binnen deze ontwikkeling was er geen Inheemse elite die een Inheemse partij 

politieke partij oprichtte. Zoals later zal blijken, hebben Inheemsen later wél 

geprobeerd om politieke partijen op te richten, maar ten tijde van het ontstaan van het 

‘model’ van etnische politiek waren er blijkbaar geen politieke mogelijkheden en 

ambities. Ook vandaag de dag worden Inheemsen als etnische groep niet 

vertegenwoordigd in De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname. De belangen van 

de Inheemsen worden bovendien nauwelijks door andere partijen behartigd. 

Dat de staatsbureaucratie niet representatief is voor de bevolking, is kenmerkend 

voor het onvolledig cultureel compromis in Suriname. Dit leidt tot ongenoegen en 

frustratie bij de Inheemsen. De aanwezigheid van verschillende etnische groepen 

binnen de politiek en samenleving bevordert cliëntelistische netwerken waarbij leden 

van de eigen etnische groep worden voorgetrokken, bijvoorbeeld bij het verkrijgen 

van banen in de politiek. Over deze politieke discriminatie uitte kapitein Pané, 

voorzitter van VIDS, tijdens een interview zijn frustratie: 

“(…) Er is ook politieke discriminatie want wanneer er een politieke partij van een bepaalde 

etnische groep aan de macht komt, bijvoorbeeld Hindostanen, dan zal je altijd Hindostanen aan de 

macht zien, bij Javanen, Javanen en bij Marrons, Marrons. Dus dat is het.” 

De cliëntelistische netwerken zijn karakteristiek voor de hedendaagse, Surinaamse 

politiek. In democratische, politieke systemen zijn politieke partijen gewoonlijk langs 

ideologische en socio-economische onderwerpen georganiseerd. In Suriname is 

politiek niet langs ideologische lijnen georganiseerd en ontbreekt de traditionele 

politieke indeling ‘links’, ‘rechts’, ‘progressief’ en ‘conservatief’ (Ramsoedh 2001: 

91). Ramsoedh (2001) noemt drie factoren waarom de politiek niet georganiseerd 

wordt naar ideologische denkbeelden. Ten eerste het ook hierboven genoemde 

etnisch-segmentarische karakter van de Surinaamse samenleving, wat als resultaat 

heeft dat politiek gebaseerd wordt op etnische mobilisatie en identificatie. Politieke 
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partijen hebben geen duidelijke ideologische standpunten en zijn georganiseerd naar 

etniciteit in plaats van ideologie. Ten tweede is de Surinaamse politicus een 

individualist wiens standpunten afhankelijk zijn van de relevantie voor zijn etnische 

groep, zijn partij en van hemzelf. Als gevolg hiervan dienen partijen niet het algemeen 

welzijn, maar zijn op zoek naar politieke loyaliteit (dat zich uit in cliëntelisme). De 

derde factor is de zwakke economische basis van Suriname, waardoor de overheid de 

voornaamste werkgever is geworden waarbij de politieke partijen vooral hun eigen 

(etnische) supporters ondersteunen (Ramsoedh 2001: 92). 

Het door de staatselite bevoordelen van mensen van de eigen etnische groep is 

vruchtbare grond voor het ontstaan van politisering van etniciteit door de niet 

gerepresenteerde en bevoordeelde groep (Wimmer 2002). Het politiseren van 

etniciteit kent volgens Wimmer twee varianten: de situatie waarin een duidelijke 

meerderheid de centrale macht overneemt en de situatie waarin er geen duidelijke 

meerderheid aanwezig is. In Suriname is er door het post-plurale karakter van de 

samenleving geen duidelijke meerderheid aanwezig die de minderheden probeert te 

assimileren in de dominante samenleving. De etnische politiek en de cliëntelistische 

netwerken waarbij de eigen etnische groep bevoordeeld wordt, worden door veel 

politiek bewuste Inheemsen als hinderlijk ervaren. Dhr. Wijngaarde, voorzitter OIS, 

legde geagiteerd uit hoe deze cliëntelistische netwerken functioneren ten nadele van 

Inheemsen. Volgens hem worden er bijvoorbeeld bijna alleen projecten in 

Marrondorpen uitgevoerd omdat minister Felisi van Regionale Ontwikkeling (RO) 

zelf ook Marron is:  

“Ook als je kijkt naar ontwikkeling van bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg, in de 

gebieden van Inheemsen zie je niet zoveel activiteiten. Ofschoon we een regering hebben die zegt 

dat ze opkomt voor belangen van de binnenlandbewoners, blijkt dat ze opkomen voor de 

belangen van Marrons. Binnenlandbewoners zijn voor hun Marrons, niet de Inheemsen. […] Als 

we kijken naar projecten die worden uitgevoerd in het binnenland dan wordt 80 tot 90 procent 

uitgevoerd in de Marrondorpen.” 

Cliëntelistische netwerken kunnen leiden tot etnische compartimentalisering van de 

samenleving. In Suriname zien we dit wanneer leden van de eigen etnische groep 

bevoorrecht worden met banen bij de eigen etnische politieke partij zoals in het citaat 

van kapitein Pané of wanneer binnenlandprojecten alleen worden uitgevoerd in 

Marrondorpen zoals in bovenstaand citaat omschreven wordt.  
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Het politiseren van etniciteit komt bovendien vaak voor wanneer er sprake is van 

een zwakke burgerparticipatie of civil society binnen natie-staten (Wimmer 2002). 

Suriname kent een zwakke civil society waardoor de kans dat collectieve goederen 

langs etnische lijnen worden verdeeld nóg groter is (Buddingh’ 1995). Na de 

onafhankelijkheid zijn er weinig initiatieven ontplooid ter vergroting van de civil 

society. Volgens de studie ‘Governance in Suriname’ (2001) van de International 

Development Bank (IDB) komt dit door de lange geschiedenis van Suriname als 

kolonie van Nederland: 

“Burgerparticipatie is traditioneel zwak ontwikkeld. Voor een deel ligt dit aan de lange 

historische afhankelijkheid van Nederland, en deels aan economische en politieke factoren.” 

Een laatste en noodzakelijke voorwaarde voor het politiseren van etniciteit, is de 

aanwezigheid van politieke entrepreneurs, zij stellen de ontwikkelingen met 

betrekking tot het achterstellen van etnische groepen aan de kaak. Deze politieke 

entrepreneurs komen meestal uit de geschoolde middenklasse, omdat zij de meeste 

last van etnische voorkeurspolitiek ondervinden, aangezien ze bijvoorbeeld banen bij 

de overheid ambiëren (Wimmer 2002). In Suriname was er aan het begin van de jaren 

tachtig een geschoolde groep Inheemsen, die zich opwierp als politieke entrepreneurs 

en ageerde tegen de uitsluiting van Inheemsen (Boven 2006). Deze politieke 

entrepreneurs hebben een grote rol gespeeld in mijn onderzoek en later zullen we ze 

dan ook terugzien als sleutelinformanten. 

 

In dit hoofdstuk hebben we gezien welke verschillende factoren als voorwaarde 

kunnen dienen voor het opkomen van Inheems activisme in Suriname. Deze 

voorwaarden zien we bijvoorbeeld terug in de eeuwenlange uitsluiting van Inheemsen 

in de koloniale periode en de hedendaagse uitsluiting in de moderne natie-staat. De 

ongelijke verdeling van collectieve goederen door ‘een systeem van etnische politiek’ 

en de hieraan inherente cliëntelistische netwerken waartoe Inheemsen geen toegang 

hadden, hebben eraan bijgedragen dat Inheemsen zich gingen organiseren. Bovendien 

zorgde het internationale systeem omtrent Inheemse rechten ervoor dat Inheemsen 

zich steeds bewuster van hun rechten werden. Alle factoren samen hebben tot de 

oprichting van organisaties, door en voor Inheemsen, geleid. Het oprichten van dit 

soort organisaties wordt door Wimmer (2002) beschreven als één van de drie 
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strategieën die wordt ingezet door Mexicaanse Inheemsen om zo de nationale 

assimilatiepolitiek van de Mexicaanse staat het hoofd te bieden.29 De strategieën zijn 

entry, exit en voice.  

Entry en exit zijn eeuwenoude strategieën die worden toegepast door 

Inheemsen sinds de ontdekking van Amerika door Europa. Wanneer individuen van 

de uitgesloten Inheemse groep ernaar streven om te assimileren aan de dominante 

etnische groep om zo de uitsluiting te beëindigen, is er sprake van entry (Wimmer 

2002). De tweede strategie is exit, waarbij Inheemse gemeenschappen zich afsluiten 

van de dominante etnische groep en identiteit volledig aan de eigen gemeenschap 

wordt ontleend. De laatste strategie is voice. Deze strategie geeft een stem aan 

activisme waarbij er wordt gestreefd naar verbetering van de positie van de 

uitgesloten etnische groep. Voor het ontstaan van voice, is de aanwezigheid van 

politieke entrepreneurs die de uitsluiting van de etnische groep aan de kaak stellen, 

een voorwaarde. De hiervoor genoemde Inheemse geschoolde middenklasse in 

Suriname is hier een voorbeeld van. In Suriname zien we vooral deze laatste strategie 

van voice, omdat de Inheemsen door middel van de oprichting van VIDS en OIS een 

stem geven aan hun ontevredenheid met de bestaande situatie. De oprichters, 

voorzitters en medewerkers van de organisaties VIDS en OIS zijn in dit geval de 

politieke entrepreneurs. Zij spreken voor de Inheemse gemeenschap en komen op 

voor haar belangen. De onderzochte organisaties VIDS en OIS vormen binnen de 

terminologie van Wimmer (2002) en Hirschman (1972) kortom de voice van 

Inheemsen in Suriname, maar, zoals later zal blijken, kunnen deze organisaties niet 

functioneren zonder enige mate van entry. De strategie exit, waarbij Inheemse 

gemeenschappen zich afsluiten voor invloeden van buitenaf, ben ik niet 

tegengekomen tijdens mijn onderzoek (zie ook e.g. Boven 2006).  

In dit hoofdstuk heb ik de voorwaarden beschreven die tot het politiseren van 

etniciteit hebben geleid, met andere woorden het oprichten van Inheemse organisaties. 

De strategie van Inheemsen om een stem te geven aan hun ontevredenheid noem ik in 

navolging van Wimmer (2002) voice. Zijn concepten entry, exit en voice (Wimmer 

2002) zal ik gebruiken om mijn onderzoeksmateriaal verder te duiden, waarbij ik de 

                                                 
29 Wimmer (2002) ontleent zijn terminologie aan Hirschmans boek ‘Exit, Voice and Loyalty: Responses 
to decline in Firms, Organizations and States’ (1972)  waarbij Wimmer loyalty heeft vervangen door 
voice. 
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begrippen specifiek toepas op de Surinaamse situatie. In het volgende hoofdstuk zal 

duidelijk worden op welke manier Surinaamse Inheemsen deze strategie van voice 

toepassen, en op welke manier er een stem wordt gegeven aan de heersende 

ontevredenheid van de (eeuwenlange) uitsluiting. 
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3. De Inheemse strategie voice: een nationaal en mondiaal 
bewustwordingsproces 

 “De oorspronkelijke taak van de VIDS was het herstellen van het leiderschap omdat in de 

binnenlandse oorlog [1986-1992] het gezag van de leiders ten onder was gegaan. Door de 

binnenlandse oorlog was er geen structuur meer in de dorpen, iedereen kon doen wat hij wilde. 

De OIS moest zorgen voor kaders en know how” (dhr. Wijngaarde, voorzitter OIS). 

Bovenstaand citaat geeft in een notendop weer waarom VIDS en OIS zijn opgericht. 

De directe aanleiding voor het oprichten van de organisaties was de binnenlandse 

oorlog, maar zoals we in hoofdstuk twee hebben kunnen lezen ging hieraan een lange 

periode van uitsluiting vooraf. De oprichting van de organisaties kan dus binnen een 

bepaald tijdscontinuüm geplaatst worden, waarbinnen de binnenlandse oorlog alleen 

een aanleiding was, terwijl de problematiek reeds langer speelde en ook na de 

binnenlandse oorlog zal blijven voortbestaan.  

In dit hoofdstuk schets ik de gevolgen van deze uitsluiting, namelijk de 

politisering van etniciteit. De binnenlandse oorlog was de directe aanleiding tot de 

oprichting van de VIDS en OIS en ik zal van beide organisaties illustreren hoe zij in 

de praktijk de voice van Inheemsen in Suriname vormen. VIDS en OIS willen 

gelijkwaardige toegang tot collectieve goederen van de staat, zoals toegang tot 

gezondheidszorg en onderwijs, medezeggenschap over de gebieden waar ze wonen en 

de mogelijkheid tot politieke participatie. Ondanks dat de doelen van beide 

organisaties vaak andere accenten kregen wanneer ik met verschillende personen 

sprak, kunnen de beëindiging van de marginale positie van Inheemsen binnen de 

Surinaamse maatschappij, en het verkrijgen van landrechten als de belangrijkste 

doelen worden gezien. 

 

3.1. Het opkomen van groeperingen gebaseerd op etniciteit 
De Surinaamse geschiedenis, geschetst in hoofdstuk twee, laat zien dat Inheemsen een 

marginale positie bekleedden in de koloniale samenleving. Ook na het koloniale 

regime werden Inheemsen niet gezien als onderdeel van de Surinaamse samenleving. 

Het gevolg was dat de Inheemsen aansluiting met de rest van het land misten (Boven 
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2006: 186). Boven (2006) stelt dat na de Tweede Wereldoorlog Inheemsen pas weer 

van zich lieten horen:  

“Op Inheemse etniciteit gebaseerde groeperingen mengden zich in de nationale politiek, wellicht 

aangespoord door de associatiepolitiek met haar promotie van aandacht voor het eigene, maar 

vooral door hun marginale positie en de beperkte aandacht voor Inheemse belangen in de 

nationale context” (Boven 2006: 189). 

Door het steeds sterker wordende ‘mondiale Inheemse bewustzijn’, de zich 

ontwikkelende etnische politiek en de marginale positie van Inheemsen, kwamen de 

Surinaamse Inheemsen op het idee om zelf een politieke partij op te richten (Wekker 

et al. 1992: 76). Doordat andere politieke partijen een specifieke etnische achterban 

hadden, was het voor de Inheemse etnische groep ook van belang om eigen politieke 

partijen op te richten (Kloos 1971: 243).  

Vóórdat er in Suriname Inheemse politieke partijen werden opgericht, was er 

al eerder sprake geweest van een bundeling van Inheemse krachten, zoals de in 1948 

opgerichte Zuid Amerikaanse Roodhuiden Corporatie en in de 1949 opgerichte eerste 

Surinaamse Indianen Bond. In 1953 werd de Protestantse Indianen Stichting 

opgericht. Ondanks dat de initiatieven geen lang 

bestaan hadden, begon er wel voorzichtig een 

Inheems bewustzijn te ontstaan (Wekker et al. 1992: 

77). Een voorbeeld van dit zich ontwikkelende 

bewustzijn speelt zich af rond 1960. Er gingen toen 

stemmen op binnen de Surinaamse samenleving om 

het wapen van Suriname, waarop twee Inheemsen te 

zien zijn als schilddragers, te vervangen door een 

wapen zonder Inheemse schilddragers. De 

Surinaamse Inheemsen waren het daar niet mee eens en dreigden naar Frans-Guyana 

te emigreren. De Staten van Suriname aanvaardden hierop een amendement, waardoor 

het wapen van Suriname met de Inheemse schilddragers bleef bestaan (Meel 1999: 

114 in Boven 2006: 190). In deze periode werd ook het enige Inheemse standbeeld dat 

Figuur 1: Het wapen van Suriname mét 
de Inheemse schilddragers. 
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Suriname telt in Albina30 geplaatst (een afbeelding van dit standbeeld is te vinden op 

het voorblad van deze scriptie) 

 

In 1962 werd de Verenigde Indiaanse Partij opgericht, deze partij kwam specifiek op 

voor de belangen van Inheemsen:  

[…] waarbij besloten werd zich samen te bundelen en een partij op te richten die de naam zal 

dragen van Verenigde Indiaanse Partij oftewel VIP: met de bedoeling dat deze partij vanaf heden 

voor hun belangen in het algemeen zal opkomen (De West 18-07-1962 in Wekker 1992: 77-78). 

Deze partij en de partijen die volgden zijn duidelijke voorbeelden van politiseren van 

etniciteit als reactie op de politieke uitsluiting en marginale positie van Inheemsen. 

VIP haalde echter de kiesdeler niet. Dit kwam onder andere door het kleine aantal  

Inheemse kiezers. Bovendien noemt Boven (2006) daarbij nog de geringe 

scholingsgraad en de onderlinge taalverschillen (Boven 2006: 192). Andere Inheemse 

organisaties uit die tijd zijn Progressieve Indianen Organisatie (PIO) en KANO.31 De 

PIO kreeg het in 1972 voor elkaar om de Inheemse Arowak Noldus Jubithana toe te 

voegen aan de koninkrijkscommissie, die de staatkundige onafhankelijkheid moest 

onderzoeken. Dhr. Jubithana heeft een aantal dorpen bezocht om een inventarisatie te 

maken van de Inheemse problematiek (Wekker et al. 1992: 79). Boven (2006) merkt 

op dat deze inventarisatie echter alleen gold voor het kustgebied (Boven 2006: 192). 

Op basis van de inventarisatie leverde dhr. Jubithana het rapport ‘Standpunt Indiaanse 

bevolkingsgroep ten aanzien van de algehele zelfstandigheid van Suriname’. In dit 

rapport stonden landrechten centraal, evenals de positie van de Inheemsen binnen de 

Surinaamse gemeenschap. Een greep uit het eisenpakket: een wetsontwerp voor het 

krijgen van de landrechten, een wettelijke erkenning van het Indiaans 

bestuurssysteem, een ander benoemingsbeleid met betrekking tot kapiteins en basya 

en noodzakelijke voorzieningen voor kapiteins en basya. De conclusie van het rapport 

was dat Inheemsen tegen een ‘abrupte, algehele onafhankelijkheid’ van Nederland 

waren omdat ze bang waren voor verwarring, onzekerheid en willekeur (Wekker et al. 

1992: 79-80). 

                                                 
30 Albina is een oostelijke kustplaats, vanaf daar gaat men met de boot naar de Inheemse dorpen 
Christiaankondre en Langamankondre (zie kaartje). 
31 KANO staat voor KAlina (Caraïben) en LokoNO (Arowakken).  
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De Creools-Javaanse coalitie die in 1973 aan de macht kwam, trok zich echter 

weinig aan van de Inheemse protesten (Boven 2006: 192).32 In 1975 werd Suriname 

onafhankelijk van Nederland, de Inheemse protesten en het rapport van Jubithana ten 

spijt. De regeringen die volgden, beloofden plannen en uitvoering van deze plannen 

om de positie van Inheemsen te verbeteren, maar in de praktijk gebeurde er niets 

(Wekker et al. 1992: 80). Dhr. Wijngaarde, voorzitter van OIS, herinnerde zich het 

ontstaan van een Inheems bewustzijn en de protestmarsen die werden georganiseerd 

door KANO: 

“Vanaf de jaren ’60 is er een bewustzijn, een nationaal bewustzijn. Er was een mars van Albina 

naar Paramaribo, georganiseerd door de KANO. Eén van de leiders was Aloema. Vanaf toen is er 

een Inheems bewustzijn ontstaan.” 

De KANO werd in 1969 opgericht en was een samenwerkingsverband tussen 

Caraïben en Arowakken. In 1976 organiseerde KANO een protestmars van Albina 

naar Paramaribo om onder andere de landrechtenkwestie onder de aandacht van de 

regering te brengen. Josien Tokoe, vrouw van Nardo Aloema, weet het motto van de 

KANO protestmars van die tijd nog precies: “Grondenrechten zijn ook 

mensenrechten, daar is het toen allemaal mee begonnen!” Helaas had de protestmars 

niet het gewenste resultaat. 

Ook in 1978 organiseerde KANO een landelijke actie, maar weer had de actie 

weinig resultaat bij de overheid. Volgens Wekker et al. (1992) bereikten de acties niet 

het gewenste resultaat door de onderlinge verdeeldheid onder de Inheemsen. De 

communicatie tussen de dorpen was moeilijk en zeldzaam en de mensen in de dorpen 

dachten meer aan hun eigen concrete belangen dan aan die van Inheemsen als 

collectief. Bovendien leek een overkoepelend gezag moeizaam te werken. De grote 

verscheidenheid van Inheemse volken in Suriname speelde ook mee (Wekker et al. 

1992: 80). Desalniettemin begon er een Inheems en politiek bewustzijn te ontstaan bij 

de Inheemse elite in het kustgebied. Kloos noemt voor de bewustwording van 

Inheemsen in Suriname, aan de hand van zijn ervaringen bij de Caraïben, de volgende 

factoren: 

“First, there is a growing ‘Amerindian consciousness’. Second, in the national struggle for 

political power every vote counts, hence the interest of several political parties in de 
                                                 
32 De Hindostaanse gemeenschap wilde evenmin onafhankelijkheid. 
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Amderindians as voters. Third, a combination of local frustration and awareness of the existence 

of outside powers that might be helpful, leads the Caribs to seek the support of political parties 

(Kloos 1971: 243). 

Het ontstaan van Inheemse bewustwording en de wens om organisaties op te richten 

werd bovendien beïnvloed door een neoliberaal regime. Er vond immers steeds meer 

exploitatie van natuurlijke hulpbronnen plaats in gebieden waar Inheemsen tot dan toe 

geïsoleerd van de moderne maatschappij geleefd hadden (Yashar 2005). Deze externe 

druk was in het kustgebied één van de redenen om organisaties op te richten.  

 

We zien dat de uitsluiting van Inheemsen uiteindelijk heeft geleid tot een strategie van 

voice: het oprichten van organisaties waarbij de Inheemse etniciteit gepolitiseerd 

wordt (Wimmer 2002). De ‘voortrekkers’ in het kustgebied waren Nardo Aloema, 

Noldus Jubithana, André Cirino en Robert Kiban (Boven 2006: 193). Deze 

‘kerngroep’ had de mogelijkheid gehad om naar school te gaan en aan het begin van 

de jaren ’80 stelden deze Inheemse intellectuelen hun positie binnen de Surinaamse 

samenleving aan de kaak. Zij vormden de politieke entrepreneurs van de Inheemsen 

en vroegen zich af waar zij stonden in de nationale context, waarom het Nederlandse 

ontwikkelingsgeld de Inheemsen niet toeviel en wat ‘ontwikkeling’ eigenlijk inhield 

voor Inheemsen (Wekker et al. 1992: 80; Boven 2006: 193). Tijdens mijn onderzoek 

heb ik met dhr. Aloema, dhr. Jubithana en met de dochter van wijlen dhr. Cirino, 

Theresia Cirino, gepraat. Deze informanten hebben een belangrijke bijdrage geleverd 

aan mijn onderzoeksbevindingen over Inheemsen en hun organisaties. Als politieke 

entrepreneur hebben ze me geholpen met het beantwoorden van vragen over de 

‘Inheemse zaak’ en mij de complexiteit van het geheel helpen inzien. Door 

gesprekken met deze informanten heb ik onder andere begrepen hoe de uitsluiting van 

Inheemsen ook ná de binnenlandse oorlog en de oprichting van de organisaties in 

stand is gebleven.  

We zien dat ondanks de aanwezigheid van deze politieke entrepreneurs, de 

Inheemse politieke partijen door de zwakke netwerken geringe aansluiting vonden in 

de dorpen. De Inheemse partijen konden in tegenstelling tot andere politieke partijen 

niet rekenen op een wijdverbreid cliëntelistisch netwerk (Jara 2007). Ook door interne 

verdeeldheid boekten Inheemse politieke partijen niet de gewenste resultaten. In 

hoofdstuk vier zal ik hierop terugkomen. Desalniettemin ontstond onder de Inheemsen 
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in het kustgebied, onder leiding van de politieke entrepreneurs, langzaamaan een 

nationaal Inheems bewustzijn. Tijdens de binnenlandse oorlog werd dit Inheemse 

bewustzijn vergroot en streed een groep Inheemsen zelfs met wapens, om zo voor 

eens en voor altijd de marginale positie van Inheemsen op te heffen. De binnenlandse 

oorlog is daarom naast de directe aanleiding voor de oprichting van VIDS en OIS, ook 

een belangrijke gebeurtenis die de Inheemse bewustwording heeft vergroot. 
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3.2 De Binnenlandse Oorlog: Inheemse rechten en wapens 
 

“En waarom 

zouden wij weer niet 

het geluk toelachen 

Tucajana 

mens van het oerwoud, 

van verre wegen  

en geheimzinnige verhalen? 

 

Samen met jou 

kunnen we de rekening 

van de toekomst betalen”33 

 

Bovenstaand gedicht weerspiegelt hoop, een hoop die gevestigd is op de Inheemse 

guerilla-strijders Tucajana Amazones, die de positie van Inheemsen zouden kunnen 

verbeteren. Maar wordt de marginale positie van de Inheemsen daadwerkelijk 

verbeterd door de Tucajana Amazones? 

 

De staatsgreep van 1980 onder leiding van toenmalige legerleider Desi Bouterse was 

voor veel Inheemsen aan de kust veelbelovend: er was hoop op verandering en 

verbetering van hun positie en eindelijk aandacht voor de Inheemse zaak (Boven 

2006: 193).34 Tijdens het bewind van Bouterse werden er initiatieven genomen om de 

eigen problemen aan te pakken door middel van volkscomité’s. Daarbij kregen de 

Inheemsen de kans om deel te nemen aan regionale- en disctrictsorganen (Wekker et 

al. 1992: 80-81). Ondanks alle goede voornemens veranderde er concreet echter 

weinig voor de Inheemse bevolking. Dhr. Aloema, voorzitter OIS, laat zijn 

teleurstelling over het bewind van Bouterse met betrekking tot Inheemsen is duidelijk 

te zien: 

                                                 
33 Slotfrasen van het gedicht ‘Aan Een Verre Tucajana’ in de bundel ‘Een andere weg’ van Michael 
Slory (1991: 55) in Wekker (1992: 96). 
34 Surinamers spreken vaak van revolutie. 
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“De revolutie van Bouterse zorgde ervoor dat iedereen dacht dat ze grondenrechten zouden 

krijgen. Men dacht, de tijd is aangebroken. Ik heb zes jaar voor Bouterse gewerkt. De strategie en 

zienswijze van Bouterse was dat alle Surinamers gelijk waren; Bouterse heeft geen cultuur. 

[Maar] er zijn verschillende naties naast elkaar, er zijn verschillende culturen. De Inheemsen 

krijgen net als iedereen een stukje grond om op te wonen. Er zijn jaren verloren onder het bewind 

van Bouterse.” 

De teleurstelling van dhr. Aloema over de niet verkregen landrechten is duidelijk. Het 

is interessant dat dhr. Aloema Bouterse verwijt dat Bouterse ‘geen cultuur heeft’, 

omdat Bouterse juist als strategie had gekozen om het ontstaan van één cultuur te 

promoten, namelijk de Surinaamse cultuur. Bouterse hing de filosofie van het 

Surinamerschap aan, waarin binnen de Surinaamse samenleving plaats was voor álle 

etnische groepen, maar mensen bovenal eerst Surinamer zijn. Dhr. Aloema heeft hier 

duidelijk een andere mening over, hij vindt dat er verschillende naties naast elkaar 

bestaan en dat door het culturele verschil van de Inheemsen ze recht hebben op 

collectieve landrechten, zij zijn tenslotte de oudste bewoners. Hij neemt er geen 

genoegen mee dat Inheemsen net als andere etnische groepen één stukje grond kregen, 

in plaats van collectieve grond.35 Inheemsen hebben recht op meer grond. Bouterse 

zorgde dus niet voor collectieve landrechten en meer erkenning van Inheemsen, maar 

deden de Tucajana Amazones dat wel? Hoe zijn de Tucajana Amazones ontstaan, en 

welk verband houden ze met VIDS en OIS?  

 

In 1986 ontstond er een strijd tussen het Nationaal Leger onder leiding van Bouterse 

en een groep Marrons onder leiding van zijn voormalige lijfwacht, Brunswijk. Tijdens 

de binnenlandse oorlog, die heeft geduurd van 1986 tot 1992, hebben verschillende 

partijen tegen elkaar gevochten, het Jungle Commando van Brunswijk tegen het 

Nationaal Leger van Bouterse, terwijl vanaf 1989 de Inheemse Tucajana Amazones 

meevochten aan de kant van Bouterse. Een van de aanleidingen voor de Inheemsen 

om de Tucajana Amazones op te richten, was dat in 1987 de toenmalige regering een 

Kourou-akkoord met het Jungle Commando sloot.36 Het akkoord bevatte omstreden 

punten, bijvoorbeeld dat leden van het Jungle Commando zouden worden ingezet als 
                                                 
35 In Suriname is het gebruikelijk om ‘grondhuur’ aan te vragen: een stuk grond wordt voor 15 jaar van 
de overheid gehuurd, met eventuele verlenging. Zodra de overheid de grond nodig heeft kan de grond 
teruggevorderd worden. 
36 Kourou-akkoord staat ook bekend als vredesakkoord van Kourou (Buddingh’ 1995: 351) Kourou is 
een kustplaats in Frans-Guyana waar het akkoord werd ondertekend. 
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politiecorps in het binnenland. Het tweede punt was dat er in het akkoord aandacht 

was voor de representatie en positie van binnenlandbewoners, terwijl er in feite alleen 

over Marrons werd gesproken (Cirino 2001: 49). Daarbij kwam dat in 1989 het 

coördinatiecentrum voor Inheemse Zaken, dat voor politieke ondersteuning zorgde en 

het Inheemse gedachtegoed uitdroeg, door de toenmalige overheid opgeheven. Deze 

opheffing werd door de Inheemsen niet in dank afgenomen (Wekker 1992: 81).  

De Tucajana Amazones wierpen zich (ten onrechte) op als vertegenwoordigers 

van álle Inheemsen (Buddingh’1995): 351). De doelen die de Tucajana Amazones 

zich stelden waren “het opnieuw instellen van het bureau Indianen Zaken, toegang tot 

alle vertegenwoordigende- en controlerende organen en inschakeling van Indianen bij 

de ontwikkeling van het binnenland waarmee terstond begonnen moet worden” (De 

Ware Tijd 09-07-1989 in Cirino 2001: 50). De aanleiding voor het oprichten van de 

Tucajana Amazones Suriname was het omstreden Kourou-akkoord, omdat het 

inzetten van leden van het Jungle Commando als politiemacht in het binnenland zou 

leiden tot een directe confrontatie tussen Inheemsen en Marrons (Cirino 2001: 50). 

Met behulp van manschappen en materieel van het nationale leger hadden de 

Tucajana Amazones spoedig de controle over een belangrijk deel van West-Suriname 

(Buddingh’ 1995: 351). Voor meer informatie over de Tucajana Amazones verwijs ik 

naar Brana-Shute (1993). 

De onrust over de marginale positie die al sinds de jaren ’60 smeulde onder de 

Inheemsen in Suriname, werd door de binnenlandse oorlog versterkt. De binnenlandse 

oorlog zorgde ervoor dat Inheemsen zich verder achtergesteld voelden ten opzichte 

van de Marrons, een gevoel dat stamt uit de tijd dat Marrons de Inheemsen van hun 

woongebieden verdreven in de koloniale periode (Boven 2006: 198). De Inheemsen 

zagen kortom in de binnenlandse oorlog de kans om hun slechte sociaaleconomische 

positie en het landrechtenprobleem aan de kaak te stellen (Boven 2006: 197).  

De Tucajana Amazones waren opgedeeld in een politieke en een militaire arm. 

Het politieke deel noemde zichzelf de Raad van Acht en stond onder leiding van dhr. 

Jubithana (Artist & Madsian 2007; Cirino 2001: 52). Deze Raad was het adviserend 

lichaam voor de Tucajana Amazones. Dhr. Jubithana heeft een belangrijke rol 

gespeeld in onder andere het schrijven van het manifest van de Tucajana Amazones. 

Dit manifest stelt dat ‘de Tucajana Amazones opkomen voor álle Inheemsen in 
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Suriname, voor landrechten, een bepaalde mate van autonomie in de leefgebieden, 

herstel en onderhoud van infrastructuur, en financiering van productieve activiteiten’.  

Tijdens mijn onderzoek heb ik dhr. Jubithana meerdere keren tijdens Inheemse 

activiteiten ontmoet, bijvoorbeeld met de dorpshoofdenconferentie in Bernarddorp, 

toen OSIP werd opgericht (zie hoofdstuk één). Hij is duidelijk een sleutelfiguur 

binnen de Inheemse groeperingen, zowel vroeger als nu. In een gesprek vroeg ik dhr. 

Jubithana over zijn ervaringen met de Tucajana Amazones: 

“Waarom ik de Tucajana’s heb ondersteund? De Inheemsen zijn al duizenden jaren bezig om te 

overleven, dit moet wel door de komst van de westerling, in naam van god en om de rijkdommen. 

De Inheemse mens in Amerika heeft moeten vechten voor cultuur, land en intentie. Ondanks deze 

strijd is hij stelselmatig uitgemoord, en wordt nog steeds uitgemoord. De Tucajana’s vroegen 

aandacht voor hun lot. Dat is de voornaamste reden waarom ik ze heb gesteund.”  

In het manifest van de Tucajana Amazones, dat ook is geschreven door dhr. Jubithana 

staat verder: “[…] Wij zijn geen Indianen meer, op te delen in Caraïben en 

Arowakken: wij zijn één en ondeelbaar” (in Boven 2006: 198). Boven merkt 

overigens op dat uit deze uitspraak blijkt, dat in het zich ontwikkelende gedachtegoed 

van een gezamenlijke Inheemse identiteit de Trio en Wayana niet betrokken waren 

(2006: 199).  

Binnen de Tucajana Amazones ontstonden al snel spanningen tussen de 

politieke leiders en de militaire leiders van de organisatie. Volgens Cirino (2001) 

werden de militaire leiders steeds autoritairder waardoor het traditioneel gezag in de 

dorpen werd ondermijnd, hetgeen resulteerde in een aversie tegen de Tucajana 

Amazones als geheel. In 1991 hadden de Tucajana Amazones het karakter van een 

bandietenleger gekregen (Brana-Shute 1993). De politieke arm pleitte voor dialoog 

waardoor er interne verdeeldheid ontstond, die leidde tot het uiteenvallen van de 

organisatie (Cirino 2001: 54). 

Na de verkiezingen in 1991 sloot de nieuwe regering Venetiaan in 1992 vrede 

met het Jungle Commando en de Tucajana Amazones. Uit de voormalige Raad van 

Acht kwamen twee nationale Inheemse organisaties voort: Organisatie van Inheemsen 

Suriname (OIS) en Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS). Het 

ontstaan van beide organisaties had als directe oorzaak de binnenlandse oorlog en de 

daardoor verwoeste Inheemse dorpen en dorpsstructuren. In een interview vertelt dhr. 

Jubithana dat hij als lid van de Raad van Acht, net als dhr. Aloema, een belangrijke 
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taak heeft gehad in het oprichten van beide organisaties: “Als lid van de Raad van 

Acht ben ik medeoprichter van VIDS en OIS.” Dhr. Jubithana is duidelijk een politiek 

entrepreneur die op verschillende momenten een stem heeft gegeven aan de 

ontevredenheid van Inheemsen over de gang van zaken, denk aan het manifest dat hij 

heeft opgesteld over de naderende onafhankelijkheid van Suriname. Maar ook tijdens 

het bestaan van de Tucajana Amazones was hij het politieke brein achter het manifest 

van de Tucajana Amazones. De Tucajana Amazones hebben het echter niet voor 

elkaar gekregen om collectieve landrechten voor Inheemsen te verkrijgen. Vandaar 

dan VIDS en OIS voor een groot deel nog steeds dezelfde doelen nastreven die dhr. 

Jubithana als lid van de Raad van Acht had opgesteld.  

We hebben in deze paragraaf gezien dat het politiseren van etniciteit begon 

met het oprichten van Inheemse politieke partijen en zijn hoogtepunt had tijdens het 

functioneren van de Tucajana Amazones. Met de oprichting van de Tucajana 

Amazones zagen de Inheemsen een kans om hun marginale positie en het 

landrechtenprobleem aan de kaak te stellen. Maar op welke manier gaat de 

hedendaagse voice-strategie van Inheemsen, VIDS en OIS, te werk om deze 

collectieve landrechten te verkrijgen? Op welke manier geven VIDS en OIS invulling 

aan hun taak als stem van gemarginaliseerde Inheemsen? Welke doelen worden er 

nagestreefd en op welke manier worden deze doelen verwezenlijkt? Is er binnen de 

organisaties alleen sprake van voice, of speelt een vorm van entry ook een rol? Deze 

vragen zal ik in de hierna volgende paragraaf beantwoorden. 

3.3 De werkwijze van VIDS en OIS: een strategie van entry en voice 

“De grond behoorde aan mijn voorouders toe en heb er recht op. Ik ben me bewust van een 

veranderende tijd. We willen met die bevolkingsgroepen samenwonen. Wat we wel claimen zijn 

de gebieden waar we wonen […]. Ik accepteer niet dat de overheid zegt dat wij occuperen, want 

álle grond is van de Inheemsen. Om te voorkomen dat er verkeerd advies wordt gegeven zoals in 

[het Inheemse dorp] Witsanti zou het handig zijn als er een wet kwam waarin Inheemsen kunnen 

adviseren wanneer het gaat om gebieden dichtbij Inheemse gemeenschappen” (kapitein Gijsberg, 

Bernarddorp).37 

                                                 
37  In Witsanti is een deel van het dorp (de begraafplaats) door de overheid als concessie uitgegeven 

aan derden. Tijdens de dorpshoofdenconferentie in Bernarddorp gaf minister Jong Tjien Fa (RGB) toe, 

dat hij met betrekking tot het uitgeven van de grond in Witsanti verkeerd voorgelicht was. Om dit te 
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In deze paragraaf zal ik illustreren hoe de Inheemse strategie van voice, VIDS en OIS, 

te werk gaan in het verwezenlijken van hun doelen. Ik zal inzichtelijk maken hoe de 

organisaties daadwerkelijk een stem geven aan de Inheemsen door te laten zien wát ze 

doen en hóe ze dit doen. De werkwijzen van de organisaties hebben alles te maken 

met de doelen van de organisaties, vandaar dat deze uitgebreid aan de orde zullen 

komen. 

Zoals gezegd zijn beide organisaties opgericht na de binnenlandse oorlog. 

Tijdens mijn verblijf in het Inheemse dorp Redi Doti vertelde dhr. Stuger, een 

Inheemse man die na de binnenlandse oorlog naar Redi Doti terug was gekomen, over 

de verwoesting die de binnenlandse oorlog in de Inheemse dorpen heeft veroorzaakt. 

De mensen waren naar de stad gevlucht (zo ook de familie van dhr. Stuger) en de 

traditionele autoriteitsstructuren, vóór de binnenlandse oorlog gevormd door 

dorpsoudsten, waren uit elkaar gevallen of genoten geen gezag onder de dorpelingen 

meer. Door het geweld, de vernielingen en de gebrekkige infrastructuur waren de 

dorpen bovendien geïsoleerd geraakt. Deze isolatie zorgde voor gebrek aan goederen 

uit de stad èn gebrek aan onderwijskrachten, wat als gevolg had dat jongeren 

jarenlang geen onderwijs genoten (e.g. Boven 2007: 106).  

Zodra in 1992 in Lelydorp het Vredesakkoord ondertekend was tussen 

Bouterse, Brunswijk en de Tucajana Amazones kon er begonnen worden met de 

wederopbouw van de dorpen (Artist & Madsian 2007: 16).38  Vanuit de chaos in de 

dorpen was de eerste stap voor wederopbouw het oprichten van VIDS en OIS. 

Kapitein Pané, voorzitter van VIDS vertelt dat: “VIDS [is] opgericht om de 

kapotgeslagen traditionele structuren in ere te herstellen.” Het herstellen van 

traditionele dorpsbesturen was primair het doel van VIDS, en zoals we later zullen 

zien, zijn daar later andere doelen bijgekomen.  

OIS is net als VIDS “opgericht naar aanleiding van de erbarmelijke situatie 

van de Inheemse Volken na de burgeroorlog” (projectvoorstel Eerste Congres OIS, 

onder leiding van dhr. Aloema). Bij OIS verschillen de prioriteiten, dit naar gelang de 

                                                                                                                                            
voorkomen, zou volgens kapitein Gijsberg een wet, waarbij Inheemsen medezeggenschap krijgen over 

hun grondgebied, een goede oplossing zijn ( zie voor meer informatie over de ‘Witsanti case’ Jara & 

Van Arkel 2007). 

 
38 Volledige naam van het Vredesakkoord: Akkoord voor Nationale Vrede en Verzoening, getekend 
augustus 1992 te Lelydorp, 
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persoon die aan het woord is. Desondanks kan als voornaamste doelstellingen van 

OIS het bevorderen van duurzame, positieve ontwikkelingen voor de Inheemse 

bevolking worden aangemerkt (Cirino 2001: 43). De statuten van OIS omschrijven 

diverse doelen, zoals het verbeteren van de positie van Inheemsen, het bevorderen van 

samenwerking, de bescherming van de Inheemse cultuur en het vertegenwoordigen 

van de Surinaamse Inheemsen in de nationale en internationale gemeenschap.39 Nu 

we weten wat beide organisaties zich ten doel hebben gesteld, kunnen we gaan kijken 

naar hoe VIDS en OIS deze doelen verwezenlijken. 

3.3.1 De strategie voice door VIDS  
In een interview vertelt kapitein Pané dat bij VIDS het verkrijgen van landrechten de 

meeste prioriteit heeft. Niet lang daarna, tijdens datzelfde interview, legt hij ook uit 

dat de oorspronkelijke doelen, met betrekking tot het herstellen van het dorpsgezag, 

evengoed van toepassing zijn, want, zoals hij stelt:  

“We zijn nog steeds bezig met sterk leiderschap, dat is ons werk. Zonder dat zullen we falen in 

het proces. De basis van elke ontwikkeling is een goed bestuur, zonder goed bestuur kunnen we 

niet tot ontwikkeling komen.”  

De dorpshoofden houden zich voornamelijk bezig met ‘sterk leiderschap’, aangezien 

zij in de Inheemse dorpen wonen. Er is een onderscheid te maken tussen VIDS (de 

dorpshoofden) en Stichting Bureau VIDS (hierna te noemen Bureau VIDS). VIDS is 

een organisatie van ‘traditioneel gezag’ en heeft bewust gekozen om geen 

rechtspersoonlijkheid op basis van het Burgerlijk Wetboek aan te vragen. In plaats 

daarvan functioneert Bureau VIDS als ‘werkarm’ met rechtspersoonlijkheid 

(interviews mw. Jubitana en mw. Jubithana; Boven 2006: 217). Bureau VIDS is in 

2001 opgericht en vanaf 2002 worden de activiteiten van VIDS en Bureau VIDS 

gecoördineerd vanuit het VIDS kantoor in Paramaribo (Rapport CLIM: 2006). 

Kapitein Pané vormt als voorzitter, samen met ondervoorzitter kapitein Artist, het 

dagelijks bestuur van VIDS. De staf van Bureau VIDS (allen worden betaald) bestaat 

uit een directeur, een jurist, een projectaanvrager/gemeenschapsontwikkelaar en 

verschillende administratieve medewerkers.  

                                                 
39 De statuten van OIS onder leiding van dhr. Wijngaarde staan op de website van OIS. De doelen van 
OIS onder leiding van dhr. Aloema komen hiermee overeen. 
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Bureau VIDS werkt in opdracht van de dorpshoofden (VIDS) en hun werk 

komt op deze manier ten goede aan de gemeenschappen. Bureau VIDS ondersteunt 

VIDS bij het te woord staan van de pers en door bijvoorbeeld mee te gaan naar 

gesprekken met ministers. Verder assisteren ze VIDS door middel van het indienen 

van verzoekschriften bij de overheid en het schrijven van rapporten. Bureau VIDS 

neemt regelmatig adviseurs en onderzoekers in dienst om hen te assisteren met het 

projectmatige en juridische werk (zoals de hierna beschreven projecten ‘West 

Suriname’ en ‘CLIM’, deze zijn respectievelijk ondersteund door mw. Madsian en 

mw. Kambel). Waar de dorpshoofden zich bezighouden met ‘sterk leiderschap’ in de 

dorpen, richt Bureau VIDS zich op de juridische kant van het verkrijgen van 

landrechten. Maar VIDS heeft nog meer werkwijzen. 

 

Recht om te participeren 

VIDS werkt aan ‘bewustwording’ van Inheemsen, waarbij medezeggenschap en 

participatie belangrijke doelen zijn: “Participatierechten zijn belangrijk omdat 

Inheemse volken hierdoor het recht hebben om mee te denken, mee te doen en mee te 

beslissen over wat er binnen hun gebied gebeurt” (Artist & Madsian 2007: 17). Zo is 

mijnbouwbedrijf BHP Billiton in gesprek met de overheid, omdat het bedrijf in 

Inheems gebied naar bauxiet wil gaan mijnen. Er dreigen overeenkomsten gesloten te 

worden zonder dat de Inheemse stem is gehoord over dit potentiële mijnbouwgebied. 

De Inheemse gemeenschappen willen medezeggenschap over wat er gaat gebeuren in 

hun leefgebied en daarom is VIDS in West Suriname in de Inheemse dorpen Apoera, 

Washabo en Section (zie kaartje) een project gestart. Door middel van dit project 

ondersteunt VIDS in samenwerking met North South Institute (NSI) de Inheemse 

gemeenschappen om meer zeggenschap te verkrijgen in de besluitvorming van de 

overheid en BHP Billiton. Het project is gericht op consultatie van de Inheemse 

gemeenschappen als er besluiten genomen worden over Inheems gebied. De Inheemse 

gemeenschappen willen ‘ja’ of ‘nee’ kunnen zeggen tegen beslissingen die van 

invloed zijn op hun leefgebied (Artist & Madsian 2007). Het negeren van de wens tot 

medezeggenschap vindt niet alleen plaats in West Suriname, maar is illustratief voor 

hoe de Surinaamse overheid doorgaans met de Inheemse gemeenschappen omgaat. 

Ondervoorzitter kapitein Artist verwoordt de bereidheid van de Inheemse 
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gemeenschappen om in gesprek te gaan met de overheid, waarbij de Inheemse rechten 

erkend dienen te worden: 

 “Maar ik bedoel van, we kunnen toch aan tafel gaan? Wij zijn niet tegen ontwikkeling, maar 

erken onze rechten. We gaan om de tafel. We zijn ook Surinamers, we willen ook vooruitgang 

voor het land. We zijn dan ook niet egoïstisch om dan alles voor onszelf te houden en dat we geen 

rekening houden met de rest.”  

VIDS werkt aan de bewustwording van de dorpshoofden, zodat de dorpshoofden zich 

realiseren dat ze rechten hebben als Inheemsen en dat de overheid bijvoorbeeld niet 

zomaar grond kan uitgeven in Inheems gebied. Niet alleen de dorpshoofden zelf 

moeten zich bewuster worden van hun rechten, de Surinaamse overheid moet de 

dorpshoofden ook erkennen, aldus ondervoorzitter kapitein Artist. Voor de Inheemsen 

zijn de dorpshoofden het hoogste gezag. De overheid moet daarom het gezag van 

VIDS erkennen en VIDS benaderen als volwaardige gesprekspartner. Kapitein Artist 

vertelt echter ook dat de overheid VIDS soms wel en soms niet erkent als 

gesprekspartner. 

“Wij zijn gesprekspartner van de overheid wanneer het gaat over Inheemse zaken. Wanneer de 

overheid bepaalde besluiten wil nemen ten aanzien van Inheemsen dan raadplegen ze in de 

meeste gevallen de VIDS. Je hebt dan ook andere organisaties zoals de OIS, maar wíj zijn de 

vertegenwoordigers van de dorpen, wíj zijn de hoogste gezagdragers, dus de regering geeft ons 

dan toch zo ’n beetje de eer om ons als gesprekspartner te zien.”  

Samenwerkingsverbanden 

Het versterken van het traditioneel gezag gebeurt onder andere door het begeleiden en 

organiseren van trainingen, bijeenkomsten van dorpshoofden en het bieden van 

begeleiding bij ontwikkelingsprojecten (Artist & Madsian 2007: 16). Zo zijn er in de 

afgelopen jaren verschillende conferenties voor alle dorpshoofden georganiseerd 

(Internationale Conferentie 2003, Vijfde VIDS Conferentie 2005, Dorpshoofden 

Conferentie in Bernarddorp 2008 etc.). Tijdens deze conferenties wordt onder andere 

het belang van onderlinge samenwerking besproken, om zo sterker te staan tegenover 

de overheid, wanneer deze bijvoorbeeld zonder overleg concessies aan multinationals 

uitgeeft in Inheems gebied. In de strijd om landrechten vindt er bovendien 

samenwerking met Marrons plaats, zo heeft VIDS in 1995 en 1996 Gran Krutu’s 

(grote vergaderingen) georganiseerd waarbij er een strategie werd bepaald in de 
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gezamenlijke strijd om landrechten. Tijdens de laatste Gran Krutu in 2006 is 

overeengekomen dat de directeur van Bureau VIDS, Loreen Jubitana, ook de functie 

van ‘grondenrechtencommissie’ -voorzitter moest bekleden. De Granman van de 

Marrons wilde expliciet dat er een Inheemse voorzitter van de commissie zou zijn, 

want, zo vertelde mw. Jubitana:  

“De Marron Granmans hebben gezegd dat de Inheemsen er als eerste waren, en de Inheemsen 

hebben de Marrons geholpen om te surviven, dus wij [Inheemsen] moeten die grani [eer] krijgen 

om het voorzitterschap te hebben.” 

Dit citaat illustreert dat de geschiedenis van Inheemsen en Marrons en de onderlinge 

spanningen, nog steeds vers in het geheugen liggen. Desondanks wordt er wegens de 

nijpende situatie toch gekozen voor samenwerking, waarbij diplomatie in de 

samenwerking tussen Inheemsen en Marrons een grote rol speelt. De aanleiding voor 

het oprichten van een ‘Inheemse- en Marron- grondenrechtencommissie’ was het 

instellen van een ‘grondenrechtencommissie’ door de overheid, naar aanleiding van 

de rechtszaak dat Marrondorp Moiwana (oost Suriname) aanspande. In deze 

overheidscommissie mochten Inheemsen en Marrons geen zitting nemen. Inheemsen 

en Marrons namen toen met de oprichting van hun eigen ‘grondenrechtencommissie’ 

het heft in handen. Eén van de doelen van de ‘Inheemse- en Marron- 

grondenrechtencommissie’ is het opstellen van een ‘concept kaderwet’ waarin de 

rechten van Inheemsen en Marrons gewaarborgd worden. De commissie stelde deze 

conceptwet op, om op deze manier de overheid werk uit handen te nemen. 

 

Pilot-project CLIM 

Het pilot-project Commissie Landrechten In Marowijne (CLIM) is eveneens een 

voorbeeld waardoor duidelijk wordt op welke manier VIDS zich actief bezighoudt 

met het verkrijgen van landrechten. Tijdens project CLIM is het gebied van de 

Inheemsen (het gebied waar ze vissen, jagen, kostgrondjes aanleggen en waar hun 

heilige plaatsen zich bevinden) in district Marowijne gedemarqueerd. Deze in kaart 

gebrachte grondgebieden dienen ter versterking van de onlangs bij OAS 

aangespannen rechtszaak tegen de Surinaamse overheid met betrekking tot 
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landrechten.40 Het winnen van deze rechtszaak heeft grote kans van slagen, omdat er 

al eerder rechtszaken zijn aangespannen én gewonnen door Marrons.41 Binnen het 

pilot-project CLIM beroepen Inheemsen zich op artikel 10c van het 

Biodiversiteitsverdrag waarin staat dat de Inheemsen in harmonie met de natuur 

leven. Door dit artikel in te zetten bevestigt VIDS het ‘romantisch discours’ van 

Inheemsen als een volk dat samenleeft met de natuur. In hoofdstuk vier zal ik verder 

ingaan op het doel van het inzetten van dergelijke discoursen. Aangezien Suriname 

het Biodiversiteitsverdrag geratificeerd heeft, wil VIDS door middel van de 

rechtszaak dat de overheid zich aan het verdrag houdt. 

 

We zien dat VIDS aan de ene kant actief is op lokaal niveau, bijvoorbeeld wanneer er 

gewerkt wordt aan het versterken van het dorpsgezag. Aan de andere kant zien we dat 

VIDS actief is op nationaal niveau, er wordt onder meer gestreefd naar de invoering 

van een wet waarbij de rechten van Inheemsen erkend worden. Aangezien er geen 

hedendaagse Surinaamse wetgeving is op het gebied van Inheemsen en Marrons 

(Beleid en Bestuur in Suriname 2001), is de VIDS gedwongen om gebruik te maken 

van internationale overeenkomsten, zoals ILO 169. Door het gebruik van 

internationale overeenkomsten en gedachtegoed omtrent Inheemse rechten opereert 

VIDS binnen een mondiale imagined indigenous community. Deze ‘verbeelde’ 

internationale gemeenschap stelt de Inheemsen in staat om over landsgrenzen heen 

van elkaar te leren. Er wordt gebruik gemaakt van het internationale gedachtegoed 

terwijl sporadisch ook fysieke uitwisseling van informatie plaatsvindt, zoals tijdens 

uitwisselingen met buitenlandse Inheemsen.42 Deze uitwisseling had tot doel om van 

elkaars ervaringen te leren op het gebied van mijnbouw in Inheemse gebieden. We 

hebben dus gezien dat VIDS op allerlei manieren deelneemt aan een mondiale 

imagined indigenous community. 

                                                 
40 De zaak is januari 2007 ingediend bij OAS en oktober 2007 ‘admissible’ verklaard (interview mw. 
Jubitana).  
41 In 2000 hebben Saramaccaners (Marrons) een petitie ingediend bij de inter-Amerikaanse 
mensenrechtencommissie om zo hun gebied te beschermen. In 2005 vond het inter-Amerikaanse 
gerechtshof dat de mensenrechten werden geschonden in Marron dorp Moiwana (oost Suriname). De 
Surinaamse staat moest de inwoners van Moiwana compenseren (Molenaar 2007). Zowel in Saramacca 
als in Moiwana zijn de rechtszaken gewonnen (zie ook De West: 18-04-07).  
42 Er heeft een uitwisseling plaatsgevonden tussen Surinaamse- en Canadese Inheemsen. Het doel was 
het delen van informatie en ervaringen met betrekking tot mijnbouwbedrijven, om zo van elkaar te 
kunnen leren. Kapitein Artist heeft deelgenomen aan deze uitwisseling (interview kapitein Artist). 
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3.3.2 De strategie voice door OIS 
OIS is in tegenstelling tot VIDS een stichting. Vanaf de oprichting in 1992 is dhr. 

Aloema voorzitter van OIS, maar vanaf 2006 kent OIS een tweede bestuur dat wordt 

voorgezeten door dhr. Wijngaarde. Het tweede bestuur is opgericht uit onvrede met de 

gang van zaken in het eerste bestuur.43 De verschillende werkwijzen van beide 

besturen zal ik kort beschrijven om zo een beter beeld te geven. 

Zowel onder leiding van dhr. Aloema als onder leiding van dhr. Wijngaarde 

streeft OIS naar het verbeteren van de marginale positie van Inheemsen door middel 

van het ‘zichtbaarder’ maken van Inheemsen binnen de Surinaamse samenleving. Het 

‘zichtbaarder’ maken en erkennen van Inheemsen komt het duidelijkst tot uiting 

tijdens de viering Internationale Dag van de Inheemsen (ingesteld door de VN) op 

negen augustus. Na jarenlange strijd heeft in 2006 OIS onder leiding van dhr. Aloema 

negen augustus tot nationale feestdag weten uit te roepen. Met de erkenning van 

negen augustus als nationale vrije dag heeft OIS één van haar doelstellingen behaald.  

Er vinden op deze dag allerlei ‘typisch Inheemse’ activiteiten plaats in onder 

andere de Palmentuin in Paramaribo.44 Er is Inheemse muziek, er is ‘traditioneel’ 

Inheems voedsel zoals peprewatra en cassavebrood en natuurlijk de Inheemse drank 

kasiri. Het vieren van de Dag der Inheemsen kan gezien worden als het folkloristisch 

vieren van cultureel verschil, ook wel red boots parading genoemd door Baumann 

(1999: 122). De wijze waarop de Inheemsen zich presenteren berust daarbij op 

essentialistische en gereïficeerde beelden van een collectieve cultuur en traditie, 

waarbij de stereotype beelden van de Inheemsen als groep worden bevestigd. 

Voortbordurend op deze opgeroepen gereïficeerde beelden van Inheemsen vraagt OIS 

tijdens deze dag aandacht voor het recht van Inheemsen op collectieve grond. Het 

reïficeren van cultuur wordt dus ingezet als instrument om landrechten te claimen. 

 

                                                 
43 Volgens het bestuur van dhr. Wijngaarde staat er in de statuten van OIS dat er elke drie jaar 
bestuursverkiezingen gehouden moeten worden. Volgens dhr. Aloema hadden deze verkiezingen geen 
zin. Toen heeft het bestuur van dhr. Wijngaarde zelf verkiezingen gehouden waarbij het huidige 
bestuur van dhr. Wijngaarde met dhr. Wijngaarde als voorzitter gekozen is. Dhr. Aloema beschouwt 
deze verkiezing en dus het bestuur van dhr. Wijngaarde als ongeldig, evenals het bestuur van dhr. 
Wijngaarde het voorzitterschap van dhr. Aloema als ongeldig beschouwt (interviews dhr. Aloema en 
dhr. Wijngaarde).  
44 De Palmentuin wordt ook de ‘achtertuin’ van de president genoemd aangezien het grenst aan zijn 
residentie. Dit geeft het vieren van de Dag der Inheemsen op deze locatie extra betekenis. 
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OIS onder leiding van Dhr. Aloema 

Dhr. Aloema, de naar buiten tredende persoon binnen OIS, strijdt voornamelijk voor 

landrechten door te participeren binnen de politieke arena. Dhr. Aloema voelt zich 

bevriend met de overheid en acht dit noodzakelijk. Hij zegt hierover: “Hoe wil je 

grondenrechten krijgen als je de overheid als vijand ziet? Jíj weet dat je rechten hebt, 

maar door wie moeten ze erkend worden? Ay, de overheid!” Deze uitspraak laat het 

actuele karakter van het debat omtrent ‘erkenning’ zien. De vraag of het de taak van 

de overheid is om groepen als Inheemsen al dan niet te erkennen komt ook naar voren 

in Baumann’s (1999) kritiek op Taylor (1992) en zijn werk ‘The Politics of 

Recognition’. Baumann vraagt zich namelijk af wanneer multiculturalisme gezien kan 

worden als morele kwestie, wiens moraal er dan gevolgd dient te worden (1999: 110). 

Door de overheid als ‘erkenning verlenende instantie’ te zien, illustreert dhr. Aloema 

dat hij (en dus OIS) de overheid het ‘recht van erkenning’ verleent. 

Fraser (2003) verschuift het debat omtrent een politiek van erkenning naar een 

politiek van redistributie. Volgens haar, streven groepen niet zozeer naar erkenning, 

maar komt hun marginale positie binnen de samenleving voort uit een oneerlijke 

verdeling van de collectieve goederen van de staat. Wanneer we de activiteiten van 

dhr. Aloema bekijken vanuit deze politiek van redistributie, zien we dat dhr. Aloema 

door middel van deelname aan de parlementaire politiek de marginale positie van 

Inheemsen probeert te verminderen. Deze benadering sluit aan bij de theorie van 

Wimmer (2002) waarbij we zien hoe door cliëntelisme de collectieve goederen van de 

staat ongelijk verdeeld worden. Dhr. Aloema streeft dus door middel van deelname 

aan de parlementaire politiek van Suriname naar verbetering van de 

gemarginaliseerde positie van Inheemsen. 

Vandaar dat dhr. Aloema in de Amazone Partij Suriname (APS) heeft gezeten. 

Deze politieke partij is in 2000 opgericht en vormt een samenwerkingsverband tussen 

Inheemsen en Marrons. De ‘binnenlandproblemen’ (zoals het ontbreken van 

onderwijs) stonden hoog op de agenda (Boven 2007). Naar aanleiding van interne 

problemen binnen de partij stapte dhr. Aloema uit de partij. Vervolgens is hij gaan 

werken voor Pertjajah Luhur (PL), een Javaans/Chinese partij binnen de hedendaagse 

coalitie. Op dit moment heeft PL een Inheems Presidium waar Inheemse zaken 

behartigd zouden moeten worden en waarvan een nicht van dhr. Aloema voorzitter is. 

Dhr. Aloema vertelde mij dat er wel Inheemsen in de politiek zitten, maar dat ze te 
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weinig van zich laten horen. Dit komt door de etnische organisatie van het 

partijenstelsel in Suriname (zie paragraaf 2.5). Dientengevolge betekent dit dat de 

Inheemsen die zich in de politieke arena bevinden altijd gebonden zijn aan het etnisch 

georiënteerde programma van de politieke partij waar ze voor werken. De oplossing 

die dhr. Aloema hiervoor ziet, is het oprichten van een eigen Inheemse partij waarbij 

de Inheemsen zich als zodanig kunnen profileren en op deze manier opkomen voor 

hun eigen etnische groep. Hij is van plan om twee jaar in overheidsdienst te treden als 

adviseur, met het doel dat de Inheemsen bij de verkiezingen van 2010 in de coalitie 

komen.45   

OIS onder leiding van dhr. Aloema heeft naast deze politieke ambities ook een 

internationaal representatieve functie. OIS vertegenwoordigt namelijk de Surinaamse 

Inheemsen bij de internationale organisatie COICA (Coordinadora de las 

Organizaciones de la Cuenca Amazónica), het Coördinerend Lichaam van Inheemse 

organisaties in het Amazonebekken, waarvan OIS vanaf 1994 lid is.46 COICA speelt 

in op mondiale processen, zoals duurzame ontwikkeling en milieuwetgeving. Daarbij 

wordt Inheemse kennis beschermd door het reguleren van octrooien en patenten (Jara 

2007). Als voorzitter van OIS is dhr. Aloema regelmatig naar internationale COICA 

congressen in het buitenland geweest. Daarnaast heeft OIS onder leiding van Aloema 

meegedaan aan verscheidene internationale congressen.47 We zien dat OIS onder 

leiding van dhr. Aloema zich inzet om vooral door politieke beïnvloeding de 

marginale positie van Inheemsen tracht te verbeteren. Hij probeert dit zowel nationaal 

door middel van politieke vrienden als internationaal door de Surinaamse Inheemsen 

te vertegenwoordigen bij COICA. Net als VIDS neemt OIS onder leiding van dhr. 

Aloema deel aan een mondiale imagined indigenous community waarbij er regelmatig 

contact is met Inheemse leiders in het buitenland.  

 

OIS onder leiding van dhr. Wijngaarde 

                                                 
45 Op dit moment is dhr. Aloema gepensioneerd. 
46 Landen die lid zijn van COICA in 2008: Frans Guyana, Guyana, Venezuela, Colombia, Bolivia, 
Brazilie, Peru en Ecuador. 
47 ILO convention 169, UNHCR, OAS, CBD, GTZ, TCA, IDB, UNDP, OLADE, WWF, Europees 
Parlement, Wereld Bank, CI, UNESCO, OXFAM America, ESCRNET, Amazone Alliantie, 
Economische raad van de VN, Internationale Alliantie van Inheemse en Tribale Volken in de Tropische 
Bossen, Wereld Klimaat Verbond, nationale activiteiten van de overige lidlanden van COICA 
(Organization of Indigenous People in Suriname –OIS 2006 o.l.v. dhr. Aloema).  
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Evenals dhr. Aloema bewegen de mensen van OIS onder leiding van dhr. Wijngaarde 

zich binnen deze Inheemse ‘verbeelde’ gemeenschap. OIS onder leiding van dhr. 

Wijngaarde wordt regelmatig vertegenwoordigd op internationale conferenties, 

bijvoorbeeld de IRRSA conferentie in Washington. Vanaf 2006 wordt OIS onder 

leiding van dhr. Wijngaarde evenals dhr. Aloema uitgenodigd op de internationale 

jaarvergadering van COICA. OIS onder leiding van dhr. Wijngaarde probeert de 

Inheemsen in de dorpen te betrekken in deze internationale ‘verbeelde’ gemeenschap, 

door bijvoorbeeld naar de mensen in de dorpen toe te gaan en daar handtekeningen op 

te halen om op deze manier de overheid onder druk te zetten de ‘Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples’ te ondertekenen.48 Hoewel we zien dat beide besturen 

van OIS deelnemen aan een mondiale imagined indigenous community is de 

werkwijze van OIS onder leiding van dhr. Wijngaarde significant anders dan die van 

dhr. Aloema, hoewel de doelen hetzelfde zijn gebleven. Dhr. Wijngaarde is gericht op 

het scholen van Inheemsen terwijl dhr. Aloema zich meer bezig houdt met de 

Surinaamse parlementaire politiek.  

In een interview met dhr. Wijngaarde vertelde hij me dat volgens hem “OIS is 

opgericht met het doel om het kader te zijn van de VIDS, en om zowel nationaal als 

internationaal erkenning te zoeken voor de Inheemsen.” Ook in het vervolg van het 

interview kwam naar voren dat de belangrijkste doelen van OIS onder leiding van dhr. 

Wijngaarde bestaan uit het “creëren van ‘kaders’ en know how onder de Inheemse 

bevolking”. Dit doet OIS onder leiding van dhr. Wijngaarde door bijvoorbeeld te 

zorgen voor studiebeurzen, waardoor Inheemsen de kans krijgen om in het buitenland 

te studeren (De Ware Tijd 15-03-08). Het is de bedoeling dat de mensen die in het 

buitenland gestudeerd hebben de kennis die ze daar hebben opgedaan ‘terugbrengen’ 

naar de dorpen, bijvoorbeeld door middel van het geven van workshops.  

 

Activiteiten onder leiding van dhr. Wijngaarde 

Een ander punt waar OIS zich onder leiding van dhr. Wijngaarde sterk voor maakt is 

het vergaren van kennis, onder andere ten aanzien van gezondheidsvraagstukken. Zo 

loopt er een onderzoek in de zuidelijke Inheemse dorpen Kawemhakan en Apetina 

naar de aanwezigheid van kwik in de lichamen van de Inheemse bevolking. Er wordt 

                                                 
48 Zie website OIS (o.l.v. dhr. Wijngaarde). 
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namelijk in dit gebied naar goud gezocht, daarbij wordt er gebruik gemaakt van kwik. 

Het kwik komt in het leefmilieu terecht van het dierlijke voedsel van de Inheemsen en 

op deze manier krijgen de Inheemsen een te groot gehalte aan kwik binnen, met als 

gevolg onvruchtbaarheid en de geboorte van verminkte kinderen. Bovendien kan de 

vis niet meer verkocht worden door het hoge kwikgehalte. Dhr. Wijngaarde vertelde 

dat hij, naar aanleiding van de rapporten die uit het onderzoek voortkomen, de 

overheid wil dwingen om een zone in te stellen die vrij is van gouddelvers.  

OIS onder leiding van dhr. Wijngaarde wil daarnaast andere problemen waar 

Inheemsen mee te kampen hebben onder de aandacht brengen, daarom wordt 

bijvoorbeeld een DVD gemaakt waarop Inheemsen vertellen over het minimale 

onderwijs en gebrekkige gezondheidszorg. Het was de bedoeling om deze DVD te 

tonen op de vergadering van Permanent Forum van de VN afgelopen voorjaar. Net als 

dhr. Aloema organiseert ook OIS onder leiding van dhr. Wijngaarde activiteiten op de 

Internationale Dag van de Inheemsen, om zo bekendheid te verkrijgen als 

bevolkingsgroep en erkend te worden. In 2007 organiseerde het bestuur van dhr. 

Wijngaarde deze activiteiten in district Saramacca omdat daar veel Inheemsen 

woonachtig zijn. 

 We zien dat OIS onder leiding van dhr. Wijngaarde zich voornamelijk inzet 

om een ‘gedeelde’ Inheemse gemeenschap te vormen, zowel nationaal als 

internationaal. OIS onder leiding van dhr. Aloema zet zich in om binnen de 

parlementaire politiek te participeren en om de Inheemsen internationaal te 

vertegenwoordigen, onder andere bij COICA. Resumerend kunnen we stellen dat 

beide besturen van OIS, net als VIDS, zowel op nationaal als op internationaal niveau 

werkzaam zijn. Daarbij streven beide organisaties politieke doelen na. Niet alleen dhr. 

Aloema is zich bewust van de noodzaak van politieke participatie, maar VIDS’ 

voorzitter kapitein Pané eveneens. Tijdens de dorpshoofdenconferentie in 

Bernarddorp hield hij een toespraak waarin hij zei: “We moeten ook over onze 

participatie in de politiek praten, anders blijven we toeschouwers” (Dorpshoofden 

conferentie Bernarddorp 2008: 17). Het besef dat invloed in Suriname via de politiek 

moet gebeuren, heerst dus zeker onder de Inheemsen.49  

                                                 
49 Bijvoorbeeld tijdens het interview met dhr. Jubithana vertelde hij mij, dat hij tijdens de vorige 
verkiezingen adviseur van de APS was. Hij vindt namelijk dat de politieke organisatie van Inheemsen 
ondersteund moet worden. 
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3.3.3 Ten slotte 
In dit hoofdstuk hebben we gezien dat door de (ervaren) uitsluiting van Inheemsen en 

onder invloed van het internationale mensenrechtendiscours er organisaties werden 

opgericht voor en door Inheemsen. De Inheemse etniciteit wordt hiermee 

gepolitiseerd. Bovendien hebben we gezien hoe tijdens de binnenlandse oorlog 

eveneens de Inheemse etniciteit werd ingezet. Ondanks het doel van de Tucajana 

Amazones om Inheemsen meer rechten te geven, bevinden Inheemsen zich na de 

binnenlandse oorlog nog steeds in een gemarginaliseerde positie. Als direct gevolg 

van de binnenlandse oorlog zijn VIDS en OIS opgericht en de doelen van de Tucajana 

Amazones werden ‘meegenomen’ naar de nieuw opgerichte organisaties. Door te 

laten zien wat beide organisaties zeggen te doen, heb ik willen illustreren op welke 

wijze de organisaties op heel verschillende manieren uiting geven aan de voice-

strategie, teneinde Inheemse Surinamers een krachtigere stem te kunnen geven. 

Daarbij hebben we gezien dat beide organisaties participeren binnen een 

internationale ‘Inheemse verbeelde gemeenschap’. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk wil ik een drietal opmerkingen maken. Ten 

eerste dat de voice-strategie van Surinaamse Inheemsen in de vorm van het oprichten 

van organisaties, óók een component van de door Wimmer (2002) geïntroduceerde 

entry-strategie in zich heeft. Er is sprake van deze entry-strategie omdat beide 

organisaties gebruik maken van een internationaal mensenrechten discours waarbij er 

logischerwijs aanpassingen plaatsvinden aan het (dominante) ‘westerse’ discours. Op 

deze manier is het mogelijk om binnen een internationale imagined indigenous 

community te participeren en juist dit laat de entry-strategie zien. Er wordt 

bijvoorbeeld gebruik gemaakt van nieuwe media zoals internet en geavanceerde 

transportmiddelen zoals het vliegtuig. VIDS en OIS, als vehikels van de voice-

strategie van Surinaamse Inheemsen, bevinden zich zodoende in ook een 

internationale en ‘verbeelde Inheemse gemeenschap’ om zo hun doelen te 

verwezenlijken. Het participeren binnen deze gemeenschap (om op deze manier 

rechten te verkrijgen) is in zekere zin een concessie aan het dominante systeem van de 

‘westerse’ wereldpolitiek, een vorm van entry. Entry en voice zijn dus in dit geval 

sterk met elkaar verweven en worden met elkaar gecombineerd. 
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Ten tweede wil ik het feit noemen dat ondanks de lange strijd voor het 

wettelijk erkennen van Inheemse landrechten, deze wet er nog steeds niet is. Hoe zou 

dit komen? Tijdens mijn onderzoek zijn verschillende veronderstellingen naar voren 

gekomen, die overigens alle met elkaar samenhangen. Binnen de Surinaamse 

samenleving speelt de onbekendheid van het landrechtenprobleem een rol, evenals de 

heersende onduidelijkheid bij beleidsmakers en juristen over het inpassen van 

landrechten in het huidige rechtssysteem (dit kwam naar voren tijdens interviews met 

informanten maar stond bijvoorbeeld ook in het Dagblad van Suriname 4-12-03). 

Daarbij is de overheid huiverig voor het verlenen van collectieve landrechten aan 

Inheemsen, omdat de overheid niet wil dat er een ‘staat in een staat’ ontstaat (zie 

paragraaf 2.1). De overheid kent geen speciale groepsrechten toe, omdat dan andere 

etnische groepen naar aanleiding van een collectieve etnische identiteit ook rechten 

kunnen gaan opeisen. De voornaamste reden voor de overheid om geen collectieve 

landrechten toe te kennen, is het behouden van zeggenschap over het grondgebied en 

de daarbij behorende hulpbronnen zoals bauxiet, goud en hout. Zo worden de 

inkomsten van de huidige en toekomstige exploitatie gewaarborgd (e.g. Van Cott 

2002: 69). 

  Als derde en laatste punt wil ik noemen dat ondanks dat VIDS en OIS de 

voice van Inheemsen in Suriname vormen, de ‘gewone Inheemse mens’ nauwelijks 

weet heeft van de activiteiten van zowel VIDS als OIS. De Inheemse achterban die ik 

heb gesproken gaf aan dat VIDS de laatste tijd evenwel zichtbaarder is geworden door 

de workshops die medewerkers van Bureau VIDS hebben gegeven in de dorpen. Het 

installeren van een radio in elk Inheems dorp heeft ook gezorgd dat de mensen beter 

op de hoogte zijn van het bestaan van VIDS (Boven 2006). OIS had bij veel 

Inheemsen wel naamsbekendheid, maar het was niet bekend wat OIS precies doet. 

Het is voor beide organisaties een uitdaging om de (vermeende) achterban duidelijk te 

maken dat ze er voor hen zijn, en wat ze voor hen kunnen betekenen. Beide 

organisaties richten zich voornamelijk op het kustgebied. Desondanks  beweren zij de 

stem van álle Inheemsen te vertegenwoordigen. Waarom doen de organisaties dit? En 

valt er wel te spreken van dé Inheemse stem van Suriname? In het volgende hoofdstuk 

zal ik op deze vragen antwoord geven. 
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4. Inheemse organisaties in Suriname: één stem? 

De etnische politiek, eeuwenlange uitsluiting, het onvolledig cultureel compromis en 

de internationale bewustwording met betrekking tot rechten vormen de basis voor het 

ontstaan van Inheems activisme en nationale Inheemse organisaties in Suriname. 

Activisme en de daaruit voortkomende organisaties kwamen voornamelijk in het 

kustgebied tot (Wekker et al. 1992). Volgens Cirino (2001) hebben met name de 

acties van de Tucajana Amazones geleid tot erkenning van de Inheemsen binnen de 

Surinaamse samenleving, maar niet tot emancipatie, omdat slechts een kleine groep 

positieve gevolgen ondervond. Boven (2006) legt het accent anders, zij stelt dat de 

acties van de Tucajana Amazones wel degelijk hebben geleid tot emancipatie, met 

name van de Inheemsen in het kustgebied. Deze emancipatie heeft geleid tot een 

sterker zelfbewustzijn (Boven 2006: 210). Dit sterkere zelfbewustzijn van de 

Inheemsen in het kustgebied heeft, na ondertekening van het vredesakkoord, tot de 

oprichting van VIDS en OIS geleid. In beide organisaties waren (vooral) Inheemsen 

uit het kustgebied vertegenwoordigd. Desondanks is het officiële discours van zowel 

VIDS als OIS dat álle Inheemse groepen van Suriname vertegenwoordigd worden. In 

dit hoofdstuk zal ik laten zien hoe VIDS het officiële discours van Inheemse eenheid 

naar voren brengt, waarbij er een beroep wordt gedaan op de authenticiteit van de 

Inheemse cultuur. In het uitdragen van dit officiële discours wordt Inheemse identiteit 

gereïficeerd. Dit officiële essentialistische discours omtrent eenheid en authenticiteit 

van Inheemsen komt voort uit de wens om bepaalde doelen te bereiken, zoals het 

verkrijgen van collectieve landrechten. Door deze vermeende collectiviteit kan 

overtuigender aanspraak gedaan worden op collectieve rechten. 

Aangezien cultuur in de hedendaagse antropologie als zeer dynamisch kan 

worden omschreven, is er geen maatstaf die cultuur als authentiek zou kunnen 

bestempelen (Warren & Jackson 2002: 10). In plaats van een ‘objectieve’ standaard te 

vormen, is het interessanter om te focussen op hoe authenticiteit en eenheid wordt 

gecreëerd. Het gaat mij er in dit hoofdstuk daarom vooral om waarom de actoren 

VIDS en OIS teruggrijpen op eenheid en authenticiteit. Dientengevolge bekijk ik op 

welke manier de organisaties gebruik maken van verschillende strategieën en 

discoursen, zoals strategisch essentialisme (e.g. Kuper 2003; Barnard 2006). Hierbij 
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zal duidelijk worden dat er eenheid wordt gepropageerd, terwijl deze er feitelijk niet 

is. Ik zal dit hoofdstuk afsluiten met een aantal mogelijke verklaringen waarom deze 

eenheid er onder Surinaamse Inheemsen niet is. 

 

4.1. Strategisch essentialisme  
In hoofdstuk één heb ik beschreven dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van 

een essentialistische naar een constructionistische benadering van identiteit, etniciteit 

en cultuur, die worden beschouwd als een product van interactie en relaties met 

anderen en niet als vaststaande en ‘natuurlijke’ fenomenen. Binnen het 

antropologische discours worden de begrippen derhalve als flexibel, reflexief en 

meerduidig gepresenteerd (Van der Pijl 2007: 59-64; Ghorashi 2003; Eriksen 2002; 

Baumann 1999). Hoewel de huidige visie omtrent identificatie constructionistisch te 

noemen valt, onderkent antropoloog Baumann (1999) desondanks het essentialistische 

discours niet. In de praktijk maken mensen, wetenschappers niet uitgesloten, zowel 

gebruik van een essentialistische discours - in de woorden van Baumann ‘dominant 

discours’- als van het veel genuanceerdere ‘demotic discours’, dat uitgaat van het 

constructionele karakter van identificaties. Wanneer beide discoursen afwisselend 

worden ingezet is er sprake van ‘dual discursive competence’. Dit afwisselend 

inzetten van beide discoursen verwoordt Baumann als volgt: “It is the conservative 

‘re’-construction of a reified essence at one moment, and the pathfinding new 

construction of a processual agency at the next moment” (Baumann 1999: 95). 

Gedurende mijn onderzoek heb ik de bekwaamheid om beide discoursen afwisselend 

in te zetten waargenomen in het functioneren van beide organisaties, zoals in 

paragraaf 4.2 naar voren zal komen. 

 Tijdens mijn onderzoek bij de Inheemse organisaties bleek dat zij in de 

praktijk identiteit, etniciteit en cultuur vaak essentialiseerden. Met deze gereïficeerde 

beelden over ‘hun cultuur’ en etnische identiteit pogen zij bepaalde rechten te 

claimen. De hierna volgende woorden van kapitein Pané illustreren hoe ‘de Inheemse 

identiteit’ als vaststaand, traditioneel en authentiek uitgedragen wordt:  

“Dat is ons leven! Zo hebben we altijd geleefd, voor Columbus hebben we zo geleefd. We hebben 

ons land gedeeld met anderen tot we zelf niets meer hebben. Onze voorouders hebben gedacht dat 

het altijd zo zou zijn […] Collectiviteit is onze cultuur, onze traditie, we leven met moeder natuur. 

[…] Suriname heeft de oudste cultuur. […] Wij zijn er trots op dat wij de oorspronkelijke mensen 
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zijn, met alles de oudste cultuur. Wij hebben het oudste bestuurssysteem in Suriname, wij als 

gezagdragers.” 

Het inzetten van geësentialiseerde beelden om doelen te bereiken noem ik in 

navolging van Sieder & Witchell (2001) strategisch essentialisme. Het motief van 

leiders om gebruik maken van strategisch essentialisme is het creëren van 

eenstemmigheid binnen de heterogene populatie Inheemsen. Door middel van 

strategisch essentialisme wordt zo eenheid verondersteld en soms daadwerkelijk 

geproduceerd over historische-, taal,- cultuur- en economische verschillen heen 

(Warren & Jackson 2002: 8). Door gebruik te maken van een essentialistische 

discours van etniciteit en identiteit is het voor de leiders van de Inheemse organisatie 

mogelijk om de Inheemsen als één groep te presenteren en zo nationaal en 

internationaal meer steun te krijgen in het verwezenlijken van hun doelen (Sieder & 

Witchell: 2001). Verderop in de tekst zal ik nader illustreren hoe de onderzochte 

organisaties strategisch essentialisme toepassen. 

Zowel VIDS als OIS maken gebruik van essentialistische beelden van ‘de 

Inheemse identiteit’. We zien dit bijvoorbeeld terug in het dragen van ‘de typisch 

Inheemse’ schouderdoeken tijdens officiële bijeenkomsten, het gebruik van 

‘traditionele’ maraka’s (ritme-instrumenten) tijdens openingsceremonies en het 

weergeven van de archetypische ‘Indiaan’ met verentooi.50 Door gebruik te maken 

van deze geësentialiseerde beelden van de Inheemse identiteit en cultuur presenteren 

de organisaties de Inheemsen als een authentiek ‘volk’ en kunnen op deze manier 

onder meer rechten op grond claimen. Op mijn vraag “Waarom vindt u dat Inheemsen 

recht hebben op grond?” kreeg ik tijdens mijn interviews doorgaans soortgelijke 

antwoorden als onderstaand antwoord van kapitein Gijsberg: 

“Wanneer mijn ouders een stukje grond hebben, dan heb ik er recht op. Als ik er niet meer ben, 

dan hebben mijn kinderen recht op deze grond. Als we ervan uitgaan dat we de eerste bewoners 

zijn, dan hebben we alle grond. Men zag de Indianen niet. De grond is van niemand. Maar ik zeg 

nu, dat is niet waar. De grond behoorde aan mijn voorouders toe en ik heb er recht op.” 

In dit citaat wordt er teruggegrepen op een ‘oorspronkelijke Inheemse cultuur’ die 

bestond vóór de verovering door Europese kolonisten alsof deze niet veranderd zou 

                                                 
50 Gezien tijdens de Dorpshoofden Conferentie Bernarddorp (6 tot en met 8 maart 2008). 
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zijn. Volgens deze retoriek hebben Inheemsen collectieve rechten op grond omdat zij 

de eerste bewoners van Suriname zijn.  

Hoewel de organisaties gebruik maken van deze vaststaande ‘oorspronkelijke’ 

beelden, zien we in de praktijk dat deze ‘vastgezette’ beelden over Inheemse identiteit 

aan verandering onderhevig zijn. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de woorden van 

kapitein Pané:  

“Wanneer we praten over collectieve rechten zullen er aanpassingen plaatsvinden, sowieso. We 

praten over een stukje ontwikkeling, de wereld ontwikkelt zich. Binnen de collectieve rechten 

zullen ook dingen veranderen. Binnen onze traditionele structuur zijn ook dingen veranderd. Een 

van de veranderingen binnen onze cultuur is dat een vrouw nooit basya of kapitein mag worden.” 

Hieruit blijkt dat kapitein Pané zich ervan bewust is dat er wel degelijk veranderingen 

optreden binnen de traditionele structuur van de ‘Inheemse cultuur’. Het feit dat er 

tegenwoordig wél vrouwelijke basya’s en kapiteins zijn, laat een processuele 

benadering van cultuur zien.51 Dit afwisselend inzetten van beide discoursen is een 

voorbeeld van Baumann’s (1999) dual discursive competence. Er kan daarom een 

onderscheid worden gemaakt in wat de organisatie zegt om haar doelen te kunnen 

verwezenlijken, en hoe de organisatie handelt. Met andere woorden, de retoriek is 

essentialistisch, terwijl het handelen van de organisatie (vaak) processueel is. Kortom, 

we zien dat VIDS en OIS geësentialiseerde beelden instrumenteel inzetten, om zo 

rechten op grond te claimen, terwijl in de praktijk het processuele karakter van 

Inheemse identiteit en cultuur evengoed naar voren komt. 

 

4.2 Verdeelde eenheid? 
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden op welke manier Inheemse organisaties 

gebruik kunnen maken van strategisch essentialisme en met welke redenen ze dit 

doen. Hoewel VIDS en OIS zich presenteren als representatief voor álle Inheemsen in 

Suriname, zal ik in deze paragraaf aan de hand van twee casussen illustreren dat deze 

overkoepelende identiteit er feitelijk niet is. Met behulp van de twee casussen zal ik 

dieper ingaan op hoe dit officiële discours omtrent zelfrepresentatie wordt ingezet 

door middel van strategisch essentialisme. 

                                                 
51 Zo heeft Inheems dorp Pikin Poika in district Para een vrouwelijke kapitein: kapitein Joan van der 
Bosch. 
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4.2.1 Herdenking 
Op drie april 2008 stortte er tijdens een binnenlandse vlucht ten zuidoosten van 

Suriname een vliegtuig neer, waarbij alle negentien inzittenden om het leven kwamen. 

Voor de Surinaamse samenleving was dit vliegtuigongeluk een grote schok, de 

kranten hebben wekenlang vol gestaan van dit nieuws en op negen april werd een 

nationale rouwdag afgekondigd. Aangezien er ook zes Inheemse Wayana aan boord 

waren, heeft Bureau VIDS op vijftien april in Paramaribo een herdenking 

georganiseerd. Tijdens deze herdenking waren familieleden van de overleden Wayana 

aanwezig, alsmede Inheemse Trio, Arowakken en Caraïben die hun steun kwamen 

betuigen en medewerkers van Bureau VIDS, dhr. Aloema van OIS en 

vertegenwoordigers van de overheid. Ik was aanwezig als belangstellende en 

observator. Tijdens de herdenking kwam het officiële discours van VIDS, waarbij de 

eenheid en gezamenlijke identiteit van de Inheemse gemeenschap benadrukt werd, 

naar voren. Het werd echter duidelijk dat Inheemsen in Suriname alles behalve één 

zijn, de verschillende groepen kunnen namelijk niet eens met elkaar praten, zo bleek 

ook gedurende de herdenking. 

Tijdens de herdenking werd er door verscheidene mensen gesproken, onder 

andere door Minister Jong Tjien Fa (ministerie Ruimtelijke ordening, Grond- en 

Bosbeheer) die zijn steun betuigde aan de familieleden van de overleden Wayana. 

Mw. Vreedzaam, voorzitter van Inheemse vrouwenorganisatie Sanomaro Esa, sprak 

over wederzijdse ondersteuning, ongeacht welke Inheemse achtergrond men heeft. De 

toespraken die werden gehouden door de Inheemse vertegenwoordigers gingen veelal 

over deze Inheemse eenheid. Aan het eind van de avond sprak kapitein Pané, 

voorzitter van VIDS, de aanwezigen toe in het Sranantongo. Ook hij benadrukte de 

gezamenlijke cultuur van alle Inheemse aanwezigen. “We hebben allemaal dezelfde 

kleur en we hebben samen dezelfde cultuur. We kunnen elkaar niet verstaan, maar 

onze gedachten zijn één!” Nadat kapitein Pané uitgesproken was, sprak er een 

Wayana in zijn eigen Wayana-taal. Net als kapitein Pané kon ik de taal van de 

Wayana niet verstaan. Zodra de Wayana zijn verhaal gedaan had, omarmden hij en 

kapitein Pané elkaar, als teken van broederschap. Kapitein Pané vol overgave, de 

andere man was iets terughoudend. Op een later tijdstip, tijdens een gesprek met 
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Eithne Carlin, linguïste gespecialiseerd in Trio- en Wayana-talen,52 vertelde zij me dat 

de Wayana niet gesproken had over eenheid binnen de Inheemse gemeenschap. Hij 

sprak vooral tot zijn eigen mensen en over hun grote verdriet. Hij zei dat het heel goed 

was dat er zoveel Wayana waren gekomen, [wel zestien], omdat op deze manier het 

verdriet dragelijker werd. We zien dus dat hoewel kapitein Pané als voorzitter van 

VIDS de eenheid van Inheemsen benadrukte, deze eenheid niet automatisch ervaren 

werd door de andere Inheemse groepen. Het motief van de Wayana om naar de 

herdenking te komen was ‘eigen’ rouw, en niet het benadrukken van eenheid. Door de 

verschillen in taal, gebruiken en opvattingen kan er niet gesproken worden van 

eenheid. Het duidelijke door VIDS uitgedragen discours van eenheid wordt 

gelogenstraft door de praktijk, waarin de grote verschillen voor verdeeldheid zorgen. 

Deze paradox van uitgedragen eenheid en de grote verdeeldheid in de praktijk zien we 

ook terug wanneer we kijken naar de uitgevoerde rituelen. 

De herdenkingsdienst bevatte alleen Caraïbse en Arowakse elementen. Er 

werden bijvoorbeeld traditioneel Caraïbse rouwliederen gezongen en rouwdansen 

uitgevoerd. Toen de Trio en Wayana niet gingen dansen en zingen, heb ik een groepje 

Trio uit Inheems dorp Kwamalasumutu ten zuiden van Suriname (zie kaartje), 

gevraagd waarom ze niet meededen met het ritueel van de Caraïben. Eeka, een van de 

omstanders, antwoordde: “Ik versta en begrijp het niet.” De taal en rituelen van de 

Caraïben is namelijk totaal anders dan de Trio-taal en rituelen, dit geldt ook voor de 

Wayana-taal en rituelen. Verder zag ik dat de her en der verspreide groepen met 

elkaar bleven praten, terwijl er nauwelijks sprake was van onderling contact tussen de 

verschillende Inheemse groepen.  

 

De belangrijkste conclusie naar aanleiding van de herdenking is, dat VIDS een 

officieel discours hanteert, waarbij Inheemsen als één volk benaderd worden. Deze 

gewenste, culturele eenheid kwam duidelijk naar voren in de speeches van kapitein 

Pané en mw. Vreedzaam. Dit officiële discours van eenheid is een vorm van 

strategisch essentialisme omdat er door Inheemsen als één volk te benaderen 

groepsrechten geclaimd kunnen worden. Maar mijn ogen en oren hebben ook iets 

totaal anders gezien en gehoord tijdens deze herdenkingsavond. Ik zag dat ondanks de 

                                                 
52 Dr. E.B. Carlin is universitair docent aan Universiteit Leiden. Ze is sinds 1996 werkzaam op het 
gebied van Caraïbse en Arowakse talen in de Guyana’s. 
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beste bedoelingen van de organisatoren er geen zichtbare interactie was tussen de 

verschillende Inheemse groepen. Het officiële discours was dus essentialistisch terwijl 

in de praktijk een constructionistisch discours werd ingezet (‘identiteit’ ontstond in 

relatie tot de ander). Dit afwisselend inzetten van beide discoursen is een voorbeeld 

van Baumann’s dual discursive competence (1999). Tijdens het culturele gedeelte 

waren er alleen Caraïbse liederen en Caraïbse dansen, geen Wayana of Trio kon deze 

liederen verstaan of kende deze dansen. Ik heb één Wayana gezien die een dans heeft 

meegedaan, maar hij was de enige en daarbij hield hij het niet lang vol. We zien dat 

door het verschil in taal en bepaalde cultuurelementen (zoals rouwen) nauwelijks 

interactie plaatsvond tussen de verschillende Inheemse groepen.  

 

4.2.2 Busikondredei 
Het feit dat het traditioneel gezag in het zuiden anders geregeld is dan in het 

kustgebied, is een ander voorbeeld van het zeer heterogene karakter van de diverse 

Inheemse groepen. In het kustgebied worden dorpshoofden (kapiteins) aangewezen of 

gekozen door de dorpsvergadering en worden vervolgens geïnstalleerd door de 

overheid.53 De basya worden gekozen door het dorpshoofd. In het zuiden kent de 

bestuursstructuur een Granman (‘grootopperhoofd’), een hoofdkapitein, kapiteins en 

basya’s. Vanaf 2000 hebben de Trio een Granman, deze Granman Asongo is 

aangesteld door toenmalige president Wijdenbosch. De overheid benoemt (hoofd) 

kapiteins evenals de Granman voor het leven (Boven 2006: 187). De Granman 

spreekt officieel voor alle Trio en Wayanadorpen.54 Volgens Peter Reimink, 

(antropologiestudent die onderzoek deed van eind februari tot en met half mei 2008 in 

Trio dorp Kwamalasamutu) kan de functie van Granman Asongo het best worden 

beschreven als een symbolische functie naar de buitenwereld toe (persoonlijke 

mededeling september 2008). Ondanks dat VIDS uitdraagt dat alle dorpshoofden van 

alle Inheemse groepen lid zijn van VIDS, blijkt uit de verschillende gezagsstructuren 

dat dit in de praktijk anders is, aangezien er in het zuiden bovengenoemde andere 

                                                 
53 VIDS is bezig met het ontwikkelen van algemene richtlijnen voor het kiezen van dorpshoofden. 
Kapitein Gijsberg van Bernarddorp is een groot voorstander van deze algemene richtlijnen aangezien 
Bernarddorp de nodige problemen heeft gekend omtrent het kiezen van een nieuw dorpsbestuur 
(interview kapitein Gijsberg). 
54 Eithne Carlin, linguïste en gespecialiseerd in Trio en Wayana talen, zegt dat de Granman formeel 
voor de Wayana spreekt, maar dat de Wayana zichzelf als autonoom van de Trio zien. De mensen uit 
de stad denken dat de Granman wél voor de Wayana spreekt (Carlin & Boven 2002: 41). 
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gezagsstructuren heersen. Dat niet alleen de gezagsstructuur anders is in het zuiden, 

zal ik in de hierna volgende casus uitvoeriger illustreren.55 

In 2000 ondernam toenmalige president Wijdenbosch een poging om de 

landrechtenproblematiek voor eens en voor altijd op te lossen (Boven 2006: 216). Hij 

organiseerde hiertoe twee weekeinden waarbij vertegenwoordigers van Inheemsen en 

Marrons werden uitgenodigd. Tijdens het eerste weekeind van deze busikondredei 

(boslanddag) waren alleen het traditionele gezag van de Marrons en van de zuidelijke 

Inheemse dorpen uitgenodigd. Het traditionele gezag van de Inheemsen uit het 

kustgebied, vertegenwoordigd door VIDS en Inheemse organisaties als OIS en 

Sanomaro Esa, waren niet uitgenodigd (Boven 2006: 216). Hoe kan het dat de 

overheid een bijeenkomst organiseerde om de landrechtenproblematiek op te lossen 

en daarbij niet alle vertegenwoordigers uitnodigde? Deze houding van de overheid 

laat wederom onwetendheid en desinteresse zien. 

Tijdens het tweede weekeinde van de busikondredei werden VIDS en OIS wel 

erkend als stakeholders. Volgens Boven, die aanwezig was als observator tijdens de 

weekeinden, kan de bijeenkomst worden gekarakteriseerd als één vol verwarring, 

onduidelijkheden, manipulatie, achterdocht en chaos. Als oorzaak hiervoor noemt ze 

taalproblemen, verschillen in belevingswereld en in opleidingsniveau (Boven 2006: 

217). Trio uit het zuiden hebben bijvoorbeeld een andere manier van het aangaan van 

onderhandelingen, zij doen dit door middel van ‘mooi’ praten, doordrenkt met 

metaforen en verborgen geheimen, terwijl zowel de Inheemsen van de kust als de 

overheidsvertegenwoordigers meer een ‘westerse en zakelijke manier’ van 

communiceren hebben (Carlin & Boven 2002: 41). De Trio Granman gebruikte 

bijvoorbeeld de metafoor “Ik jaag als een tijger en niet als een schildpad” om aan te 

geven dat een economische zone van vijf á zes kilometer om een Inheems dorp 

onvoldoende zou zijn. Deze manier van communiceren werd niet begrepen en niet 

gewaardeerd door de overheid, evenmin als door de kust-Inheemsen (Carlin & Boven 

2002: 41). Verder was het opvallend dat tijdens het overleg Trio en Wayana uit het 

zuiden apart zaten van OIS en Sanomaro Esa, wat de tweedeling verder benadrukt.  

 

                                                 
55 De beschrijving van deze casus berust niet op zelf waargenomen observaties. 
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Evenals de herdenking illustreert de busikondredei een overduidelijke discrepantie 

tussen de Caraïben en Arowakken uit het kustgebied enerzijds en de Wayana en Trio 

uit het zuiden anderzijds (e.g. Boven 2006). Zoals genoemd, waren er 

communicatieproblemen, maar het leek zelfs alsof de Caraïben geïrriteerd waren over 

het feit dat de Wayana en Trio niet meer precies begrepen waar de bijeenkomst over 

ging (cf. Boven 2006: 218). Deze verschillen bevorderen de samenwerking tussen de 

verschillende Inheemse groepen en organisaties niet. Evenmin wordt de 

samenwerking bevorderd door onderlinge taalverschillen, zoals kapitein Gijsberg 

opmerkt: “De cultuur van de kustvlakte verschilt met die van het binnenland. We 

kunnen elkaar nauwelijks verstaan. Het is een barrière, goede ideeën kunnen niet 

overgebracht worden”.  

Naast dat er een kloof bestaat tussen de Inheemsen aan de kust en het zuiden is 

er ook weinig samenwerking tússen de twee nationale Inheemse organisaties. In de 

volgende paragraaf zal duidelijk worden welke oorzaken deze gebrekkige 

samenwerking heeft en wat de gevolgen hiervan zijn. 

 

4.3 (Geen) Samenwerking 
Geconcludeerd kan worden dat Inheemsen in Suriname enorm gedifferentieerd zijn, 

ondanks dat er in het officiële discours van VIDS en OIS een gezamenlijke Inheemse 

identiteit wordt uitgedragen. Het doel van dit officiële discours is het verkrijgen van 

rechten en het verbeteren van de marginale positie die Inheemsen hebben binnen de 

Surinaamse samenleving. In het onofficiële ‘demotic’ discours blijkt dat er grote 

verschillen zijn tussen de Inheemsen aan de kust (werkzaam bij VIDS en OIS) en de 

Inheemsen uit het zuiden van Suriname. Ofschoon er een officieel discours van 

Inheemse eenheid bestaat om zo de marginale positie van Inheemsen te verbeteren, is 

er geen samenwerking tussen VIDS en OIS. Het motto “Eén en ondeelbaar” van de 

Tucajana Amazones is niet van toepassing op alle Inheemsen in Suriname, evenmin 

als op de twee nationale Inheemse organisaties. Zelfs binnen OIS is er geen sprake 

van eenheid.  
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4.3.1 Gevolgen 
Het gevolg van de twee niet met elkaar samenwerkende OIS besturen (zie paragraaf 

3.3) is dat VIDS niet met OIS wil samenwerken. Tijdens interviews met informanten 

kwam naar voren dat VIDS niet voor de keus wil komen te staan om te moeten kiezen 

tussen het bestuur van dhr. Wijngaarde of het bestuur van dhr. Aloema. Tijdens 

verschillende interviews kwam naar voren dat VIDS pogingen heeft ondernomen om 

tot een oplossing te komen met betrekking tot de twee besturen van OIS, maar dit 

heeft tot op heden niet het gewenste effect gehad. Mw. Jubitana, directeur van Bureau 

VIDS, legt mij in een interview uit welke schadelijke gevolgen de Inheemse 

gemeenschap ondervindt door het geruzie van de twee besturen van OIS:  

“De dorpshoofden hebben verschillende gesprekken gevoerd met de twee besturen en ze 

uitgelegd dat het geen goede zaak is om op die manier te werken. Onderling bekvechten in de 

kranten en op de radio is niet goed voor de Inheemse samenleving. Want nu krijg je dat men zegt 

dat er onenigheid is in de Inheemse samenleving, terwijl dat niet waar is, in de dorpen is er niets 

aan de hand. Het zijn de Inheemsen in de stad en de organisaties en ze trekken het hele 

binnenland mee. Wij hebben ze ook gezegd dat zolang er geen oplossing komt in dit dispuut de 

VIDS niet samenwerkt met OIS.” 

De verwarring waar mw. Jubitana het over heeft, wordt versterkt door de Surinaamse 

media. Tijdens mijn verblijf in Suriname stonden er in de Surinaamse krant De Ware 

Tijd van drieëntwintig februari twee berichten over OIS, waarin dhr. Aloema als 

voorzitter werd aangehaald in het ene bericht, en dhr. Wijngaarde als voorzitter werd 

aangehaald in het andere bericht. Namens VIDS sprekend gaf mw. Jubitana aan dat de 

algemene sentimenten zijn dat het conflict binnen OIS moet worden opgelost omdat 

het op deze manier lijkt alsof er tweedracht is in de Inheemse gemeenschap, terwijl 

dat in de Inheemse dorpen helemaal niet het geval zou zijn.  

Uit een gesprek met mw. Bolman (medeoprichtster bestuur OIS onder leiding 

van dhr. Wijngaarde) blijkt evenwel dat er wel degelijk nog steeds ‘wrijving’ tussen 

Caraïben en Arowakken bestaat: “Is het toeval dat als het bestuur uit Arowakken 

bestaat, dat alle Caraïben verdwijnen met smoesjes?” Het oorlogsverleden tussen 

Caraïben en Arowakken ligt ook volgens kapitein Artist nog vers in het geheugen van 

veel Inheemsen aan de kust. Volgens hem hebben de mensen er “een soort trauma aan 

overgehouden” (interview kapitein Artist). Het citaat van mw. Bolman laat zien dat 

geschiedenis nog steeds een rol speelt in het handelen van mensen. De eeuwenoude en 
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diepgewortelde strijd tussen Caraïben en Arowakken (e.g. Boven 2006: 58; 

Whitehead 1992; Buddingh’; Carlin & Boven 2002: 14; paragraaf 2.2) speelt 

tegenwoordig blijkbaar nog steeds een rol. Maar er zijn meer historische processen die 

nog steeds invloed hebben op het heden. De invloed van deze historische processen 

zal ook naar voren komen in hierna genoemde verklaringen voor het niet ontstaan van 

een gedeelde nationale imagined indigenous community. 

4.3.2 Verklaring 
Het ontbreken van een daadwerkelijk gedeelde nationale imagined community tussen 

Inheemsen aan de kust en Inheemsen in het binnenland kan op tal van manieren 

verklaard worden, waarbij de mogelijke verklaringen onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn.  

 

De eerste oorzaak stamt uit de koloniale periode. Er heerste toen een verdeel-en-heers 

politiek waarbij de Inheemsen uit de zuidelijke gedeelten werden ‘overheerst’ door de 

kust Inheemsen (zie paragraaf 2.2; Whitehead 1992). Het doel van deze verdeel-en-

heers politiek was het voorkomen van allianties tussen de Inheemsen. Het lijkt alsof 

deze politiek tegenwoordig nog steeds van toepassing is. Verschillende informanten 

gaven namelijk aan dat de overheid de Inheemse organisaties tegen elkaar uitspeelt 

om zo samenwerking en het verkrijgen van collectieve rechten te bemoeilijken. 

Voor de tweede verklaring neem ik de rol van de staat verder in ogenschouw. 

Het opkomen van Inheems activisme is volgens politicologe Yashar (2005) nauw 

verbonden met de rol van de staat. Vandaar dat Yashar in haar analyse met betrekking 

tot het opkomen van Inheemse organisaties rekening houdt met state reach: in 

hoeverre dringt de staat door in alle delen van het land en oefent de staat invloed uit 

op de samenleving? Volgens Yashar heerst er in Amazonelanden als Suriname een 

geringe state reach, waardoor de Inheemsen het recht behouden om sociaal, politiek, 

economisch en cultureel onafhankelijk van de staat te opereren. De keerzijde is dat 

Inheemsen geen toegang hadden en hebben tot de collectieve goederen van de staat 

(Yashar 2005: 62). In Suriname is er bovendien een tweedeling te maken in de mate 

van state reach aan de kust en de mate van state reach in het zuiden. Inheemsen aan 

de kust hebben al eeuwenlang contact met Europeanen met als gevolg gewenning aan 

autorisatie, zoals te lezen valt in hoofdstuk twee, terwijl de Inheemsen in het zuiden 

veel langer met rust gelaten zijn. Het al dan niet aanwezige contact heeft beide 
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groepen gevormd. In het verleden had de staat door de fysieke ontoegankelijkheid van 

de gemeenschappen nauwelijks toegang tot de gemeenschappen in het zuiden. 

Tegenwoordig is het nog altijd problematisch om naar het binnenland van Suriname te 

reizen, dit kan alleen per vliegtuig of boot, begaanbare wegen zijn er niet. Het reizen 

per boot kost erg veel tijd (meerdere weken) en is gevaarlijk, vandaar dat (bijna) 

niemand dit doet. Het reizen met het vliegtuig is zeer kostbaar en eveneens niet 

ongevaarlijk, zoals blijkt uit casus over de herdenkingsdienst van het 

vliegtuigongeluk. 

Door de geringe aanwezigheid van de staat zijn er beperkte 

overheidsvoorzieningen zoals onderwijs. Er is bijvoorbeeld geen onderwijs in het 

Inheemse dorp Sipaliwini.56 Het ontoereikende onderwijs is een derde verklaring voor 

de afwezigheid van een gedeelde Inheemse nationale imagined community. 

Wetenschappers als Gellner (1983) leren ons dat onderwijs een grote bijdrage kan 

leveren aan de verspreiding van vertogen met betrekking tot geschiedenis en cultuur. 

Onderwijs is een uitermate krachtig bindmiddel om mensen te vormen naar culturele 

eenheid, of een ‘natie’. Geschiedschrijving over ‘ons volk’ en ‘onze cultuur’ is een 

belangrijk instrument in het creëren van zowel een etnische als een nationale identiteit 

(Eriksen 2002: 90; cf Anderson 1983; cf Gellner 1983). Het gevolg van een tekort aan 

onderwijsmogelijkheden is dat er mogelijk nauwelijks sprake is van vereenzelviging 

van de Inheemsen met de Surinaamse ‘natie-staat’. Daarnaast belet het tekort aan 

onderwijs ook dat de zuidelijke Inheemsen dezelfde taal leren spreken als de kust-

Inheemsen (Nederlands of Sranantongo). Uitwisseling van ideeën tussen kust-

Inheemsen en Inheemsen uit het zuiden wordt door deze taalverschillen enorm 

bemoeilijkt (e.g. Carlin & Boven 2002). 

Het verschil in state reach c.q. onderwijs aan de kust en in het zuiden komt 

ook naar voren in de mate waarin de Inheemsen ‘de westerling’ begrijpen. Het 

eeuwenlange contact met en blootstaan aan Europeanen heeft ervoor gezorgd dat de 

kust Inheemsen hebben leren spreken als ‘de westerling’ (e.g. Carlin & Boven 2002: 

39). De organisaties VIDS en OIS zijn organisaties die in de ‘westerse wereld’ 

opereren, en deze structuur is moeilijk te begrijpen voor de zuidelijke Trio en Wayana 

                                                 
56 Voorbeeld: er is in Sipaliwini geen school. Het dorpshoofd van Sipaliwini, kapitein Ewka, is al jaren 
bezig om een leerkracht naar zijn dorp te krijgen. Doordat het niet lukt krijgen de kinderen weinig tot 
geen Nederlands (interview kapitein Ewka). 
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(Boven 2006 en persoonlijke mededeling Eithne Carlin). De casus busikondredei in 

paragraaf 4.2 is een voorbeeld waarbij kust-Inheemsen de zuidelijke Inheemsen niet 

begrijpen en waarderen, dit komt ondermeer door het gebruik van verschillende 

communicatiesystemen en symbolen (metafoor van jagen als schildpad). 

Het individuele karakter van Inheemsen kan gezien worden als vierde 

verklaring.57 Wekker stelt, ondanks dat het naar stereotypering neigt, dat Inheemsen 

in de dorpen wellicht meer aan de eigen individuele en dorpsbelangen denken, dan 

aan de belangen van álle dorpen samen. Daarbij lijkt overkoepelend gezag een 

struikelblok te vormen voor de onafhankelijke Inheemse (cf. Wekker et al. 1992: 80). 

Het individuele karakter van Inheemsen komt onder andere naar voren in de 

gebondenheid aan de eigen mensen, met name aan de eigen familie. Logischerwijs 

voelen de zuidelijke Trio zich bijvoorbeeld veel meer verbonden aan Braziliaanse 

familieleden dan aan Surinaamse mede-Inheemsen, aangezien ze deze familie 

werkelijk kennen en de ‘andere’ Inheemsen niet. De ongelijke state reach, in het 

bijzonder tussen de kust en het zuiden, zorgt ervoor dat de verschillen tussen kust-

Inheemsen en zuidelijke Inheemsen in stand worden gehouden. De zuidelijke 

Inheemsen maken door de geringere invloed van de staat niet of nauwelijks deel uit 

van de ‘Inheemse gemeenschap’ die de kustorganisaties proberen te realiseren. 

 Daarbij noemt Yashar (2005) als belangrijke factor voor het ontstaan van 

Inheems activisme de organisatorische mogelijkheid om het activisme te realiseren. 

Kenmerkend voor Inheemse gemeenschappen is dat ze zich vaak op grote afstand van 

elkaar bevinden. Zonder netwerken tussen de gemeenschappen is het erg moeilijk om 

gezamenlijke eisen te formuleren, protestacties te initiëren en om gemeenschappen te 

organiseren (Yashar 2005: 71). In navolging van Yashar (2005) noem ik deze 

informatienetwerken tussen gemeenschappen transcommunity networks. Door de 

nauwelijks aanwezige state reach ontbreken ook transcommunity networks in 

Suriname, en dit is tevens een laatste verklaring voor de gebrekkige samenwerking 

tussen het zuiden en de kust.  

Aan de kust zijn er door de betere infrastructuur wél netwerken tussen de 

gemeenschappen. Hierdoor konden er Inheemse organisaties ontstaan, zoals we in 

                                                 
57 Met individueel karakter bedoel ik niet individueel in de ‘westerse’ zin van het woord zoals het ego, 
maar individueel als gericht op het zelf bínnen de familiestructuur. Het gezin is voor Inheemsen 
traditioneel de belangrijkste georganiseerde eenheid. 
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hoofdstuk drie hebben kunnen lezen. Een bijkomend voordeel van aanwezige 

transcommunity networks is dat er ‘eerste generatie organisaties’ konden ontstaan, in 

Suriname waren dit bijvoorbeeld KANO en de Tucajana Amazones. VIDS en OIS 

maken gebruik van de opgedane expertise en van de netwerken die deze organisaties 

hadden. De afwezigheid van nationale netwerken heeft ervoor gezorgd dat er geen 

gedeelde nationale imagined community is ontstaan onder álle Inheemsen samen, 

terwijl de lokale netwerken wél voor een saamhorigheidsgevoel hebben gezorgd 

onder de Inheemsen aan de kust. 

 

In dit hoofdstuk hebben we gezien hoe VIDS en OIS Inheemse cultuur essentialiseren 

om deze geëssentialiseerde ‘culturele eenheid’ in te kunnen zetten om doelen te 

bereiken. De mensen van de organisaties laten hierbij een dual discursive competence 

zien, er wordt een geëssentialiseerde Inheemse eenheid uitgedragen terwijl in de 

praktijk blijkt dat deze eenheid er niet is (Baumann 1999). Deze praktijk heb ik met 

behulp van casussen geïllustreerd, er is een officieel discours waarbinnen de 

Inheemsen benaderd worden als één volk terwijl in de praktijk duidelijk wordt dat 

deze eenheid er niet is. Een verklaring voor deze niet bestaande nationale imagined 

indigenous community geef ik met behulp van het gedachtegoed van Yashar (2005). 

Ik geef mogelijke verklaringen hoe door middel van geringe state reach, 

onderwijsmogelijkheden, infrastructuur en transcommunity networks het niet mogelijk 

is om daadwerkelijk de stem van álle Inheemsen te vertegenwoordigen. 

We hebben bovendien gezien dat de overheid samenwerking tussen Inheemsen 

niet zal bevorderen. Geen enkele Surinaamse overheid heeft immers ooit een beleid 

opgesteld om de basisrechten van Inheemsen te beschermen of zelfs te 

implementeren, hoewel deze basisrechten zowel in de Surinaamse grondwet als in de 

internationale wetgeving staan en bijgevolg het recht van iedere inwoner van 

Suriname zouden moeten zijn (Carlin & Boven 2002: 40). Om rechten te kunnen 

claimen, richten de organisaties zich op de internationale gemeenschap, om op die 

manier tóch gehoord te worden in hun roep om erkenning. We zien dus dat er op 

lokaal en nationaal niveau strategisch geëssentialiseerd wordt om zo op internationaal 

niveau meer voor elkaar te kunnen krijgen. 
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5. Tot besluit 

In deze scriptie heb ik het bestaan en de werking van het onvolledig cultureel 

compromis binnen de Surinaamse ‘natie-staat’ beschreven, waarbij de staatselite en 

zijn bestuurlijke organen niet representatief zijn voor de gehele Surinaamse 

bevolking. Het gevolg is dat Inheemsen worden uitgesloten van de collectieve 

goederen van de staat (Wimmer 2002). Ook in de koloniale periode werden 

Inheemsen genegeerd, al had het kolonialisme wel grote invloed op de Inheemsen, 

zowel op de vorming van Inheemse groepen als op de versterking van bestaande 

conflicten tussen groepen (Whitehead 1992). Desondanks leefden de Inheemse 

groepen tijdens de koloniale periode betrekkelijk geïsoleerd van de koloniale staat, 

hierdoor behielden de Inheemse gemeenschappen een relatief grote autonomie (cf 

Yashar 2005). 

De ongelijke verdeling van de collectieve goederen door de staat werd voor 

Inheemsen pas problematisch ná het koloniale regime. De afschaffing van de slavernij 

en de invoer van contractarbeiders maakte Suriname immers tot een plurale 

samenleving, waarbij de politiek sterk etnisch gekleurd was (Furnivall 1944; Smith 

1965; Van Lier 1949). Het zelfbestuur en de daaropvolgende onafhankelijkheid van 

Suriname werden door elites van verschillende etnische groepen aangegrepen om 

aparte politieke partijen op te richten. Er ontstond een politiek systeem waarbij elke 

etnische groep vertegenwoordigd werd door een ‘eigen’ politieke partij. Het huidige 

politieke systeem van Suriname wordt nog steeds gedomineerd door dit model van 

etnische politiek en haar cliëntelistische netwerken, zodat de eigen etnische groep 

bevoordeeld wordt en de collectieve goederen van de staat onevenredig worden 

verdeeld over de bevolking. Het ontstaan van deze etnische politiek vond plaats 

zonder dat Inheemsen zich politiek gingen organiseren. Later in de geschiedenis zijn 

er wel pogingen gedaan om Inheemse partijen op te richten, maar tot op heden worden 

Inheemsen als zodanig niet vertegenwoordigd in de parlementaire politiek. 

 Gevoed door de zich ontwikkelende tendens om Inheemse rechten als 

mensenrechten te karakteriseren, werden ook de Inheemsen in Suriname zich steeds 

meer bewust van hun rechten (e.g. Kambel 2002). Binnen de Surinaamse plurale 

samenleving, waar de staatselite door middel van cliëntelistische netwerken zijn eigen 
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etnische groep bevoordeeld, waren de voorwaarden voor het oprichten van 

organisaties gebaseerd op etniciteit zeker aanwezig. Bovendien waren de 

hoogstnoodzakelijke politieke entrepreneurs aanwezig, dit zijn de mensen die uiting 

gaven aan de ontevredenheid over de bestaande situatie. Zij waren het die een 

strategie van voice kozen, om zo een stem te geven aan hun ontevredenheid over het 

ongelijk verdelen van de collectieve goederen door de staat en over de (historisch 

gegroeide) marginale positie van de Inheemse bevolkingsgroep (Wimmer 2002). Er 

werden organisaties opgericht langs etnische lijnen, voor en door Inheemsen, om zo 

Inheemse belangen te behartigen in de Surinaamse politiek, maar zoals gezegd is deze 

poging tot het verkrijgen van Inheemse vertegenwoordiging in De Nationale 

Assemblee tot op heden niet geslaagd. 

 

De organisaties die de hedendaagse Inheemse belangen behartigen zijn VIDS en OIS. 

Beide organisaties zijn ontstaan als direct gevolg van de binnenlandse oorlog, met als 

achterliggende reden de eeuwenlange uitsluiting en de (huidige) etnische politiek met 

zijn cliëntelistische netwerken. Net als elders in Latijns-Amerika, worden ook VIDS 

en OIS geïnspireerd en ondersteund door internationale discoursen omtrent 

mensenrechten (e.g. Kambel 2002). Beide organisaties maken gebruik van 

geësentialiseerde noties van cultuur om op deze manier erkenning van Inheemsen te 

bewerkstelligen. Door gebruik te maken van internationale verklaringen omtrent 

Inheemse rechten, opereren beide organisaties binnen een zogenoemde mondiale 

imagined indigenous community. De mondiale verklaringen hebben direct invloed op 

lokale processen, aangezien ze worden ingezet om de Surinaamse overheid te 

dwingen tot het opstellen van wetgeving over Inheemse rechten. Om deze Inheemse 

rechten te kunnen claimen, maken de organisaties gebruik van strategic essentializing 

om zo eenstemmigheid binnen een heterogene Inheemse gemeenschap te creëren (cf 

Sieder & Witchell 2001). Ook het inzetten van ‘primordiale authenticiteit’ door VIDS 

en OIS is een voorbeeld van strategic essentializing en dient om op basis van cultuur 

landrechten te kunnen claimen (e.g. Sieder & Witchell 2001; Warren & Jackson 

2002). 

De organisaties dragen zodoende uit dat ze representatief zijn voor álle 

Inheemsen in Suriname. Desondanks is uit mijn onderzoeksmateriaal gebleken dat er 

wel een imagined indigenous community bestaat onder de leiders van de Inheemse 
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organisaties en Inheemse leiders in binnen- en buitenland, maar niet tussen de 

Inheemsen aan de kust en de Inheemsen uit het zuiden. Het officiële discours van de 

organisaties waarin er een nationale imagined indigenous community wordt 

voorgesteld bestaat niet. Het feit dat er nauwelijks een ‘gedeelde Inheemse identiteit’ 

wordt ervaren tussen de Inheemsen aan de kust en de Inheemsen in het zuiden heeft 

verschillende oorzaken, zoals de doorwerking van de verdeel-en-heers politiek uit de 

koloniale tijd, het verschil in state reach in het kustgebied en het zuiden waardoor de 

gebieden zich verschillend hebben ontwikkeld (en zich nog steeds ontwikkelen), en 

het ontbreken van transcommunity networks tussen het kustgebied en het zuiden (cf 

Yashar 2005).  

We zien hierbij dat de organisaties enerzijds een essentialistisch discours 

strategisch inzetten om zo door middel van internationale verklaringen rechten te 

kunnen claimen, terwijl anderzijds blijkt dat ze in de praktijk ‘flexibel’ en niet 

essentialistisch met de werkelijkheid omgaan. In dit afwisselend inzetten van beide 

discoursen zien we Baumanns dual discursive competence terug (Baumann 1999). Het 

officiële discours van VIDS waarbij Inheemsen als één volk benaderd worden terwijl 

dit in de praktijk niet het geval blijkt te zijn is hier een voorbeeld van. 

 

Het politiseren van etniciteit is voor Surinaamse Inheemsen (nog steeds) noodzakelijk 

om op deze manier de belangen van de Inheemsen te behartigen binnen de 

Surinaamse nationale politieke arena. Uit mijn onderzoek komt naar voren dat vooral 

OIS onder leiding van dhr. Aloema zich inzet voor Inheemse vertegenwoordiging 

binnen de parlementaire politiek. Deze politieke deelname wordt gezien als weg naar 

een eerlijke verdeling van de collectieve goederen. Desondanks zal politieke 

vertegenwoordiging van Inheemsen het onevenredige verdelen van collectieve 

goederen door de staat, onder meer via cliëntelistische netwerken, niet zomaar kunnen 

veranderen. Etnische politiek, waarin dit soort netwerken en de hieraan verbonden 

belangen een dominante rol vervullen, is immers inherent aan ongelijke verdeling van 

goederen, hulpbronnen en diensten door de staat. Alleen wanneer de collectieve 

goederen evenredig verdeeld zouden worden over álle etnische groepen, zou het 

politiseren van etniciteit niet langer noodzakelijk zijn, aangezien er niet langer rechten 

op basis van etniciteit geclaimd hoeven te worden. Vandaar dat de etnische politiek en 

het belang van etnische identiteit binnen de politiek een impasse veroorzaakt, die zijn 
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weerslag heeft op het functioneren van OIS. De vraag rijst of het streven van OIS om 

te participeren binnen de cliëntelistische netwerken van de etnische politiek wel de 

doeltreffendste manier voor het verwezenlijken van de doelen is. 

 VIDS daarentegen heeft geen parlementaire politieke aspiraties, het is een 

organisatie van Inheems traditioneel gezag is, bestaande uit dorpshoofden. De 

doelstelling van VIDS intern is het verbeteren van leiderschap in de Inheemse dorpen, 

waarbij VIDS wel een politieke agenda heeft, aangezien ze landrechten willen 

verkrijgen. VIDS is een organisatie die uitgaat van het ‘eigen kunnen’ en ‘wacht’ niet 

op de overheid, aangezien in het verleden meerdere malen is gebleken dat de overheid 

lang op zich laat wachten. VIDS maakt dus een andere keus dan OIS. Waar OIS een 

strategie van entry laat zien door te willen functioneren binnen het bestaande politieke 

systeem, kiest VIDS ervoor om het zelf te doen. VIDS kiest er bijvoorbeeld voor om 

zelf onderzoeken uit te voeren en projecten op te zetten met behulp van non-

overheidsinstellingen. Hierdoor gaat VIDS niet mee in het politiek inefficiënte 

systeem van cliëntelistische netwerken waardoor de doelstellingen doeltreffender 

behaald worden. Dientengevolge weet de achterban van VIDS beter wat de 

organisatie doet. 

Tegelijkertijd blijft het van belang om juist wél de belangen te blijven 

vertegenwoordigen binnen het dominante politieke systeem, aangezien de Inheemse 

etnische groep zich tenslotte in dit systeem bevindt en op die manier niet ontkomt aan 

beslissingen uit dit politieke systeem. Het feit dat beide organisaties met een andere 

strategie werken, vergroot de kans op verbeteringen voor Inheemsen (maar vergroot 

eveneens de kans op onderlinge verdeeldheid en spanningen tussen de organisaties). 

Wellicht baat het de Inheemsen nog meer wanneer beide organisaties de handen ineen 

zouden slaan en zo hun strategieën op elkaar afstemmen. 

 

Tijdens mijn onderzoek staken verscheidene nieuwe vragen de kop op. Deze vragen 

zouden een verdieping ten aanzien van mijn onderzoek kunnen betekenen en kunnen 

wellicht een basis voor vervolgonderzoek vormen. Er zou bijvoorbeeld veel dieper 

ingegaan kunnen worden op de vraag wat dorpsbewoners van de nationale 

organisaties willen, en of de nationale organisaties de stem van de Inheemsen in de 

dorpen überhaupt representeren. Voelen de Inheemsen aan de kust en de Inheemsen in 

het zuiden zich vertegenwoordigd door VIDS en OIS? Willen ze wel 
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vertegenwoordigd worden? Zoals we hebben gezien in deze scriptie zijn er grote 

verschillen tussen het zuiden en het kustgebied, vandaar dat er met name in het zuiden 

verder onderzoek verricht zou kunnen worden naar de behoeften en problemen van de 

Inheemsen daar, bijvoorbeeld naar de gevolgen van de steeds verder oprukkende 

milieuvervuiling als gevolg van het zoeken naar goud en de grootschalige houtkap in 

het Amazoneregenwoud. 

  Gedurende mijn onderzoek heb ik ervaren dat VIDS en OIS beide 

volop in beweging zijn om Inheemse rechten in Suriname erkend te krijgen. VIDS en 

OIS zetten zich in voor het evenredig verdelen van de collectieve goederen, 

hulpbronnen en diensten door de staat, en daarbij het beëindigen van de historisch 

gegroeide situatie en gevoelens van uitsluiting. Daarbij laten VIDS en OIS, als 

belichaming van de  Inheemse voice-strategie, voortdurend het signaal horen: Erken 

ons! 
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Bijlage A: Informanten 

Geïnterviewde informanten gelieerd aan VIDS  
Dorpshoofden 
Kapitein Ricardo Pané, dorpshoofd van Christiaankondre (Galibi), voorzitter VIDS 

Kapitein Lesley Artist, dorpshoofd van Redi Doti, ondervoorzitter VIDS 

Kapitein Gijsberg, dorpshoofd van Bernarddorp 

Kapitein Ewka, dorpshoofd van Sipaliwini 

Bureau VIDS 
Loreen Jubitana, directeur Bureau VIDS 

Jacqueline Jubithana, jurist 

Josée Artist, gemeenschapsontwikkelaar/projectaanvrager 

Adviseurs en onderzoekers 
Ellen-Rose Kambel 

Max Ooft 

Carla Madsian 

 

Geïnterviewde informanten gelieerd aan OIS 
Nardo Aloema, voorzitter OIS 

Josien Tokoe 

 

Leon Wijngaarde, voorzitter OIS 

Mw. Bolman 

Dhr. Bolman 

 

Andere informanten 
Noldus Jubithana 

Theresia Gemin Cirino 

Armand Jurel 

Eduard Stuger 
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Marieke Heemskerk 

Zaïre van Arkel 

Eithne Carlin 

 

Informele gesprekken: 
Basya Kwami (Marron) 

Neven van dhr. Aloema  

Steve  

Juanita 

Muriel 

 

Tijdens verschillende Amazonemarkten, de Dorpshoofden Conferentie in 

Bernarddorp, voorbereidingsvergaderingen voor de Internationale Dag van de 

Inheemsen, verjaardagen etcetera. 

 

Groepsgesprekken in Inheemse dorpen 
Bernarddorp: Juanita, Sergio en dhr. Lemmers. 

Redi Doti: negen anonieme aanwezigen, waarvan één basya. 
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Bijlage B: Ondernomen activiteiten 

Datum Activiteit Plaats 

13-02-08 Kennismaking en interview Zaïre van Arkel Bij Zaïre van Arkel thuis 

14-02-08 Verjaardagsfeest Josien Tokoe en 

kennismaking Nardo Aloema 

Bij Nardo Aloema thuis 

18-02-08 Kennismaking Hilary de Bruin Cultuurstudies, Fort 

Zeelandia 

20-02-08 Interview Nardo Aloema en Josien Tokoe Bij Nardo Aloema en 

Josien Tokoe thuis 

 

20-02-08 Kennismaking Canadese Bethany 

Haalboom (eveneens onderzoek Inheemse 

organisaties) 

Café 

22-02-08 Interview Josée Artist Kantoor VIDS 

22-02-08 Lezing prof. Dr. Ruben Gowricharn Anton de Kom Universiteit

25-02-08 Gesprek Bethany Haalboom Thuis 

28-02-08 Interview Noldus Jubithana Bij Noldus Jubithana thuis 

29-02-08 Inheemse Kawina Cultureel Centrum 

Paramaribo 

03-03-08 Interview meneer en mevrouw Bolman Bij meneer en mevrouw 

Bolman thuis 

04-03-08 Interview Ellen-Rose Kambel Kantoor VIDS 

04-03-08 Interview Theresia Gemin Cirino Anton de Kom Universiteit 

(werkplek) 

06-03-08 Interview Jacqueline Jubithana Kantoor VIDS 

06-03-08 Openingsceremonie Dorpshoofden 

Conferentie Bernarddorp 

Gemeenschapshuis 

Bernarddorp 

07-03-08 Dorpshoofden Conferentie Bernarddorp Gemeenschapshuis 

Bernarddorp 

08-03-08 Dorpshoofden Conferentie Bernarddorp en 

afsluiting 

Gemeenschapshuis 

Bernarddorp 
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17-03-08 Informeel gesprek Nardo Aloema Bij Nardo Aloema thuis 

18-03-08 Bureau VIDS Kantoor VIDS 

18-03-08 Gesprek Bethany Haalboom Thuis 

22-03-08 Holi Pagua Feest 

(Hindostaans) 

Palmentuin 

29-03-08 Laatste dag ‘wandelvierdaagse’ Paramaribo 

30-03-08 Amazonemarkt Palmentuin 

01-04-08 Groepsinterview Bernardddorp (overnacht) Bernarddorp 

02-04-08 Gesprek Zaïre van Arkel Café 

04-04-08 Interview kapitein Lesley Artist Kantoor VIDS 

06-04-08 Interview Leon Wijngaarde Bij een vriendin van Leon 

Wijngaarde thuis 

08-04-08 Interview kapitein Pané Kantoor VIDS 

09-04-08 Interview Carla Madsian Kantoor VIDS 

14-04-08 Informeel gesprek basya Kwami Gunsi (Marrondorp) 

15-04-08 Herdenking vliegtuig ongeluk Weeshuis Paramaribo 

16-04-08 Kennismaken Trio  Surinamestraat 

16-04-08 Vergadering Comité Negen Augustus, Dag 

van de Inheemsen 

Bij Nardo Aloema thuis 

17-04-08 Interview kapitein Ewka Surinamestraat 

18-04-08 Interview Armand Jurel Hakrinbank (kantoor) 

18-04-08 Gesprek Eithne Carlin Verblijfplaats Eithne 

Carlin 

19-04-08 Vertrek naar Redi Doti, twee 

overnachtingen 

Aiti Dé (overleden opa kapitein Artist) 

Redi Doti, huis kapitein 

Artist 

20-04-08 Groepsinterview Inheemsen Redi Doti Veranda kapitein Artist in 

Redi Doti 

20-04-08 Interview Eduard Stuger Bij hem thuis in Redi Doti 

21-04-08 Informeel gesprek voormalige kapitein Redi 

Doti 

Bij hem thuis in zijn 

kampje in Redi Doti 

22-04-08 Interview Marieke Heemskerk Bij Marieke Heemskerk 
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thuis 

23-04-08 Bezoek Anton de Kom Universiteit 

bibliotheek 

Anton de Kom Universiteit

24-04-08 Informeel gesprek Nardo Aloema Bij Nardo Aloema thuis 

30-04-08 Interview kapitein Gijsberg Thuis  

01-05-08 Amazonemarkt Palmentuin 

02-04-08 Interview Max Ooft Kantoor VIDS 

07-05-08 Interview Loreen Jubitana Kantoor VIDS 

23-05-08 Vrachtboot Apoera 

(gesprek Inheems gezin) 

Tussen Nieuw Nickerie en 

Apoera 

29-05-08 Galibi 

(Christiaankondre & Langamankondre) 

Galibi 
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Bijlage C: Sfeerschets Dorpshoofden Conferentie 
Bernarddorp 

Op de afgesproken tijd arriveer ik in Bernarddorp, een Inheems dorp niet ver van de 

Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Er heerst een opgetogen sfeer. Inheemse 

kinderen, gekleed in schouderdoeken met traditioneel witte en rode franjes, spelen op 

de drempel van het gemeenschapshuis, waar straks de eerste conferentie van de 

dorpshoofden van het district Para geopend zal worden. Het spreekwoordelijke 

Surinaamse ‘extra uurtje’ gebruik ik om mezelf bij wat mensen te introduceren en te 

vertellen dat ik antropologisch onderzoek doe naar de Inheemse organisaties VIDS en 

OIS.  

Dan verstomt het geroezemoes. Er begint een oude vrouw op een grote 

trommel te slaan, terwijl anderen, eveneens gekleed in kleurige schouderdoeken, 

ritmisch met hun maraka’s schudden. De dorpshoofden en basya’s komen ons statig 

tegemoet. Alle ogen zijn op hen gericht. Zodra ze bij het hek aankomen beginnen de 

inmiddels verzamelde kinderen te zingen en te dansen, begeleid door het ritme van de 

trom en de maraka’s. De kinderen zingen een welkomstlied waarin de hoop op een 

vruchtbare bijeenkomst wordt uitgesproken. Ondertussen hebben alle dorpshoofden 

zich verzameld rondom de vlaggenmast. Tot mijn verbazing zie ik dat minister Felisi 

van Regionale Ontwikkeling zich ook tussen de dorpshoofden bevindt. Ik bedenk me 

dat zijn aanwezigheid helemaal niet vreemd is, aangezien er tijdens deze conferentie 

ook zeker over het ‘grondenrechten’ vraagstuk gesproken gaat worden. Minister 

Felisi, als minister van Regionale Ontwikkeling, heeft daar beroepsmatig regelmatig 

mee te maken. 

De rondom de vlaggenmast verzamelde dorpshoofden en minister Felisi 

luisteren naar de piyai, waarna laatstgenoemde begint met het ‘plengoffer’. Tijdens 

de ceremonie van het plengoffer wordt er om kracht en wijsheid gevraagd en elke 

keer wanneer er iemand gesproken heeft wordt er bier op de grond geofferd. 

 Zodra het traditionele plengoffer voorbij is, volgt iedereen de dorpshoofden 

en de minister naar binnen op het ritme van de maraka’s en de drum, terwijl we 

worden vergezeld door zingende en dansende kinderen. Binnen aangekomen neemt 

iedereen op stoelen  plaats, om meteen weer op te staan om het Surinaamse volkslied 

uit volle borst in het Sranantongo mee te zingen.  Na het zingen wordt er door vijf 
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traditioneel geklede dorpshoofden met verentooien op het hoofd een speciale ‘sigaar’ 

gerookt, terwijl er onderwijl gesproken wordt en met de maraka’s geschud. Het is een 

indrukwekkend gezicht. 

Na dit traditionele gedeelte spreekt minister Felisi zijn ‘felicitaties’ uit voor 

het initiatief voor deze conferentie en de hoop dat er oplossingen komen voor de 

bestaande problemen. Na de speech van minister Felisi neemt kapitein Artist, 

dorpshoofd van Redi Doti en ondervoorzitter van VIDS, het woord. Kapitein Artist 

zegt dat de Inheemsen niet langer toeschouwers moeten zijn, maar nú recht en 

ontwikkeling in eigen hand moeten nemen. Hij zegt: “Wíj zijn de eerste bewoners van 

Sranan, en daarom hebben we recht op collectieve grond.” Deze o zo bekende 

woorden klinken na in mijn oren, want ook tijdens mijn  interviews heb ik deze 

woorden al meerdere malen gehoord. Ik vermoed dat dit op deze conferentie niet 

anders zal zijn.  

Na de speech deelt Josée Artist, een medewerkster van Bureau VIDS, het 

programma van de conferentie mee. Dan is de eerste avond van de conferentie 

voorbij. Josée vraagt me haar te volgen ‘naar achteren’ waar ondertussen alle 

dorpshoofden bij elkaar zitten te eten in een ‘kampje’: houten stellages met zeil 

eroverheen. Traditioneel zijn kampjes houten palen bedekt met bepaalde oerwoud 

bladeren, maar deze kampjes moesten snel gemaakt worden, vandaar dat er plastic is 

gebruikt. Nadat ook ik alesi met kip heb gebruikt, keer ik huiswaarts met de gedachte: 

op naar de volgende dag! 

 

De volgende dag begint de conferentie vele ‘Surinaamse uurtjes’ later dan gepland: 

een van de dorpshoofden vertelde mij dat het slapen in het kampje in een ‘hamaka’ 

erg koud was. De dorpshoofden zijn sowieso laat gaan slapen, want ‘we hebben de 

hele nacht ‘tori’ verteld.’ De tweede dag begint dus goed. Ik informeer naar de 

onderwerpen die tijdens de driedaagse conferentie door middel van workshops aan 

bod zullen komen: landrechten in Para, het traditioneel gezag, Inheemse participatie 

en het bepalen van een strategie. De conferentie wordt afgesloten met de installatie 

van Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen Para, OSIP. Het is de eerste 

keer dat de dorpshoofden van een district zich verenigen in een 

samenwerkingsverband.



 

  

 


