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Kaart Suriname 
 

 

 

 
Figuur 1. Inheemse en Marrondorpen in Suriname. Heemskerk en Delvoye 2007: 31 

 

 

Dit kaartje is een simplistische weergave van de geografische werkelijkheid. Het gaat hier 

vooral om de locaties van de Inheemse dorpen waar ik in de tekst naar verwijs. De grenzen 

van Suriname met enerzijds Guyana en anderzijds Frans-Guyana liggen niet definitief vast. 

Zo is de zuidwestelijke punt van Suriname voorbij de Curuni-rivier omstreden gebied.  
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Verklarende woordenlijst 

 

ACT:     Amazon Conservation Team 

Basya (Sranantongo):   helper van de kapitein; functie binnen het traditioneel gezag 

Benedenlandse Inheemsen:  aanduiding voor de Caraïben en Arowakken woonachtig in het noorden 

van Suriname. 

Bovenlandse Inheemsen:  aanduiding voor Trio en Wayana in het zuiden van Suriname 

CI:     Conservation International 

COICA :  Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazonica; overkoepelend orgaan van Inheemsen wereldwijd 

Creool:    afstammeling van slaaf 

De stad:    Paramaribo 

Granman (Sranantongo):  grootopperhoofd 

Grondenrechten (Surinaams): landrechten 

Houwer (Surinaams):   kapmes 

ILO:     International Labour Organization 

Inheems:  politiek correct synoniem voor Indiaan, de inwoners van 

Kwamalasamutu spreken zelf van Indiaan. Als ik het heb over 

het debat op (inter)nationaal niveau zal ik vooral spreken van 

Inheemsen. Als ik specifiek spreek over de Trio zal ik de term 

indiaan hanteren.  

Kamisa:    rode katoenen lendendoek (zie figuur 4) 

KANO :    Kari’na, Arowak Organisatie 

Kapitein:    dorpshoofd van Inheems dorp 

Kasiri:     Alcoholische drank gemaakt van onder andere cassave 

Krutu (Sranantongo):   (dorps)vergadering/ bijeenkomst 

Lanti (Sranantongo):   de overheid 

OIS:     Organisatie van Inheemsen in Suriname 

Marrons:  slaven die vluchtten van de plantages en zich vestigden in het 

binnenland 

Mestizo:    een mengeling van een Indiaan en Europeaan 

NGO:     niet-gouvernementele organisatie 

Pananakiri (Trio):   mensen uit de stad 
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Pingo (Sranantongo):   bosvarken 

Sranantongo:    lingua franca van Suriname,  

SRD:     Surinaamse dollars 

TALAWA:    organisatie van Trio en Wayana vertegenwoordigers 

VIDS:     Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname 

 

 

 

 
 
 

 

Figuur 2. Jonathan in kamisa. Foto: Peter Reimink 
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Voorwoord 

 

Ik blader in mijn dagboek terug naar 26 maart 2008, precies een jaar geleden.  

“De regentijd is aangebroken. Het water van de rivier is vannacht minstens een meter 

gestegen. Wonni heeft nieuw brandhout voor me gehaald en het vuur aangemaakt. Pasoedina, 

Marleen, Pablo en Junot kwamen langs toen ik bezig was met het uitwerken van het interview 

van gisteren. Ze wilden liedjes zingen in mijn taperecorder. Daarna gingen we voetballen. 

Toen opa Japoma voorbij liep, schopten we per ongeluk zijn wandelstok onder hem vandaan. 

Gelukkig kon hij erom lachen en viel hij niet. ’s Middags kwam Starboy me halen. In zijn 

boot staken we de rivier over en liepen we naar zijn huis. Terwijl Starboy aap kookte, hielp ik 

Xenevan en Carol met hun huiswerk. Ondertussen kwam Pikuku (vrouw van Starboy) terug 

van het kostgrondje. Ze had waiki mee (zoete boontjes, superlekker!). Na het eten gingen we 

met de zakken waiki naar het dorp om ze te verkopen op de markt. Daar ook nog wat kasiri 

gedronken met Jonathan en Nimsi. In de namiddag samen met Junot op kolibries gejaagd, 

maar door de kasiri schoot ik niet meer zo recht. ’s Avonds gegeten met de hele familie Jami.” 

 

Mijn grootste angst toen ik vertrok naar Kwamalasamutu was om in een sociaal isolement 

terecht te komen. Ik sprak de taal immers niet. Bovendien staan de Trio bekend om hun 

teruggetrokken aard. Als ik terugkijk op mijn periode in het veld zijn het echter voornamelijk 

herinneringen als deze die boven komen drijven. Herinneringen aan mensen die mijn tijd in 

Kwamalasamutu door hun vriendelijkheid en gastvrijheid tot een van de meest bijzondere 

periodes in mijn leven hebben gemaakt. Ik wil van deze gelegenheid dan ook graag gebruik 

maken om enkele van hen te bedanken:  

 

-De familie Jami: jullie hebben me niet alleen kosteloos een huis ter beschikking gesteld, 

maar ook een thuis. Door jullie aanwezigheid en zorgzaamheid voelde ik me nooit eenzaam.  

-Starboy: de oversteek over de rivier naar je huisje stond niet alleen altijd garant voor fijn 

gezelschap, maar ook voor een aangename adempauze in mijn onderzoek. 

-Jonathan: zonder je grote bereidheid om mij van alles te leren, wegwijs te maken in het dorp 

en alles voor me te regelen was ik slechts een toeschouwer gebleven. 

-Pasoedina, Junot, Pablo, Sia, Marleen, Wonni, Carl, Carin, Carol en Xenevan: jullie waren 

de beste speelkameraadjes die ik me kon wensen.  

-De leerkrachten van de school; onder wie Suzan, Pildas en Nimsi in het bijzonder.       
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-Het lokale ACT-personeel; met speciale dank aan Wuta, voor alle medewerking en 

vriendelijkheid. 

Verder wil ik nog bedanken: 

-Lisa, Marianne, Sabine en Martine voor onderdak en veel gezelligheid in Paramaribo.  

-Het ACT, in het bijzonder Marieke Heemskerk, voor het faciliteren van mijn onderzoek en 

de onderzoeksbegeleiding in Suriname. 

-Eithne Carlin en Karin Boven voor de nuttige tips en feedback. 

-Yvon van der Pijl voor haar toegewijde begeleiding en lak aan strippenkaarten. 

 

En Anne, voor haar liefde en geduld. 

 

26 maart 2009 

 

 

 
  

Figuur 3. Xenevan, Carol, Carl en 
Carin. Foto: Peter Reimink  

Figuur 4. Wonni, Pablo, 
Pasoedina en Marleen. Foto: Peter 
Reimink 
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1. Inleiding 

 

3 maart 2008. Met een klein vliegtuigje van Blue Wing vlieg ik over het Amazonewoud. Hoewel ik 

de afgelopen twee weken in Paramaribo voor mijn onderzoek al enkele interviews heb gehouden en 

bronnenonderzoek heb gedaan, voelt het alsof vandaag mijn onderzoek pas echt begint. Straks zal ik 

landen op mijn veldwerklocatie: Kwamalasamutu, een Trio-dorp in het zuidwesten van Suriname. De 

piloot leest een krantje en kijkt af en toe op één van de metertjes voor zich. Ik zit naast hem in de 

stoel van de co-piloot. De enige andere passagiers zijn Marieke Heemskerk van het Amazon 

Conservation Team (ACT) en haar dochtertje Jada. Ze slapen. Volledig onder de indruk van de 

onmetelijke zee van groen onder ons, staar ik door het vliegtuigraampje naar buiten. Dan valt me een 

grote open plek op in het bos. Ik wijs de piloot aan wat ik zie. “Mijnbouw”, zegt hij boven het geronk 

van de vliegtuigmotoren uit. De laatste tijd heb ik in wetenschappelijke literatuur en digitale 

krantenarchieven heel wat gelezen over Inheemsen die zich opwinden over oprukkende mijnbouw- 

en houtkapactiviteiten in hun leefgebied. Bij de aanblik van deze kaalgeslagen vlakte is hun 

opwinding gemakkelijk voor te stellen. De Inheemsen van Suriname hebben een goede reden zich 

zorgen te maken over het gebied waar zij leven. Volgens de Surinaamse wetgeving is het namelijk de 

overheid die bepaalt of concessies aan bedrijven worden uitgegeven. Het komt regelmatig voor dat 

hierbij geen rekening wordt gehouden met de Inheemse bewoners die in het concessiegebied wonen. 

Zo had ik de afgelopen week in de Surinaamse dagbladen gelezen dat de Inheemse bewoners van het 

dorp Wit Santi mogelijk gedwongen zouden moeten verhuizen omdat het ministerie van Ruimtelijke 

Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) twintig hectare grond aan een bedrijf had toegewezen voor 

het opzetten van een pretpark. In dagblad De Ware Tijd van 23 februari 2008 spuwt de voorzitter van 

de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) hierover zijn gal: ”voor de zoveelste keer is 

gebleken dat de overheid nog nooit rekening heeft gehouden met Inheemsen. Als deze houding niet 

verandert, zullen de Inheemsen in opstand komen, omdat wij ons bedreigd voelen in ons 

voortbestaan als mens.”  

 

1.1 Plaatsing in het debat 

 

In de krantenartikelen die ik las, viel het me op dat door de woordvoerders van de Inheemse 

organisaties altijd wordt gesproken in termen van ‘wij Inheemsen’, alsof het om een homogene groep 

gaat. In de literatuur die ik voor mijn onderzoeksvoorstel had gelezen, stond echter dat de vier 

verschillende Inheemse bevolkingsgroepen van Suriname maar weinig met elkaar gemeen hebben. 
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De Caraïben en Arowakken, die leven in het kustgebied van Suriname, waaronder in Wit Santi, 

hebben al vanaf de komst van de eerste kolonisten in de zeventiende eeuw in contact gestaan met 

blanken. Veel Caraïben en Arowakken volgen onderwijs in Paramaribo of hebben daar een baan. Dit 

geldt niet voor de andere twee Inheemse groepen, de Wayana en de Trio, die zich in het zuidelijke 

deel van Suriname bevinden. Pas met de aanleg van airstrips door de Amerikaanse zending in 1960 

werd dit gebied voor Europeanen toegankelijk. Als gevolg van deze geografische en 

geschiedkundige tweedeling heeft de meerderheid van de Caraïben en Arowakken zich aangepast aan 

de urbane omgangsvormen, terwijl de Trio en Wayana zich nog steeds het meest thuis voelen in het 

bos. Toch is het goed te verklaren dat de voorzitter van de OIS de Inheemsen als één gemeenschap 

aanduidt. Een claim op rechten komt immers sterker over als men daarbij één grote, duidelijk 

afgebakende groep met gedeelde kenmerken vertegenwoordigt, dan wanneer men spreekt namens 

verschillende kleine groepjes die maar weinig met elkaar gemeen hebben. Het feit dat organisaties 

een gedeelde Inheemse identiteit aanwenden als basis om rechten te claimen is echter niet 

onomstreden. Zo stelt de antropoloog Kuper (2003: 395) dat het concept ‘Inheems’, zoals dat 

tegenwoordig wordt ingezet om landclaims te rechtvaardigen, berust op een geromantiseerde en 

geëssentialiseerde notie van cultuur en identiteit. De Inheemse identiteit wordt hierbij teruggebracht 

tot een aantal vaststaande kenmerken, zoals het hebben van gemeenschappelijke voorouders. Dit 

staat in contrast met huidige academische opvattingen waarin men uitgaat van een meer 

constructionistische opvatting van identiteit. Een etnische identiteit wordt hierbij niet beschouwd als 

iets vaststaands, maar juist als iets dat steeds opnieuw wordt vormgegeven in relatie tot een ‘ander’ 

en daardoor per situatie kan veranderen (e.g. Eriksen, 2002; Ghorashi, 2003; Sen, 2006). Het 

‘essentialiseren’ van de Inheemse identiteit door organisaties leidt er volgens Kuper (2003: 395) toe 

dat de identiteit die wordt uitgedragen door organisaties die opkomen voor Inheemse belangen nog 

maar weinig gemeen heeft met de dagelijkse realiteit van de ‘Indiaan in de straat’: “New identities 

are fabricated and spokespeople identified who are bound to be unrepresentative and may be 

effectively the creation of political parties and NGO’s” (p.395). Deze opvatting wordt gedeeld door 

Canessa (2006: 242) die stelt dat mensen op lokaal niveau zich vaak niet identificeren met de 

Inheemse organisaties die hen representeren. Als gevolg hiervan zijn Inheemse organisaties vaak niet 

erg democratisch (Kuper, 2003: 395). Een voorbeeld hiervan is te zien bij de twee grootste Inheemse 

organisaties van Suriname, de eerdergenoemde Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) en de 

Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS). Hoewel deze organisaties zeggen te spreken 

namens alle Inheemsen van Suriname, komen zij in de praktijk vooral op voor de Caraïben en 

Arowakken. De Trio en Wayana worden door hen nauwelijks vertegenwoordigd. Om deze reden 

heeft granman Asonko, het ‘grootopperhoofd’ van de Trio, in 2005 aan het Amazon Conservation 
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Team gevraagd hem te steunen in de strijd voor landrechten. Het ACT is een non-gouvernementele 

organisatie opgericht door de Amerikaanse etno-botanicus Mark Plotkin. De organisatie is sinds 

1999 actief onder de Trio en heeft als voornaamste bezigheid het conserveren van ‘traditionele’ 

medicinale kennis. Het zou echter niet juist zijn om te beweren dat het beeld van de Trio, zoals dat 

publiekelijk wordt uitgedragen door het ACT, wél een afspiegeling is van de realiteit zoals die wordt 

ervaren door lokale Trio. Ook het ACT presenteert naar de buitenwereld toe een geësentialiseerde 

versie van de Trio om sponsors te werven en publieke en politieke goodwill te kweken. Niet door, 

zoals de VIDS en de OIS, te wijzen op overeenkomsten tussen de verschillende Inheemse groepen in 

Suriname, maar bijvoorbeeld door te suggereren dat Trio nog leven in harmonie met de natuur en ze 

af te beelden met beschilderde gezichten in traditionele kleding. 

 In reactie op de kritiek van Kuper over de categorisering van Inheemsen als aparte groep en 

de incongruentie van Inheemse organisaties met hun achterban, stelt Barnard (2006) dat het afwijzen 

van het concept ‘Inheemse volkeren’ niet hoeft te betekenen dat het ook afgekeurd dient te worden 

als strategisch middel. Mijn positie in deze kwestie ligt in de lijn met die van Barnard. Hoewel het in 

wetenschappelijk opzicht weinig correct mag zijn om groepen als Caraïben en Arowakken op een 

hoop te gooien met de Trio en Wayana, of ze ‘traditioneler’ voor te stellen dan ze in werkelijk zijn, 

lijkt het mij niet de taak van antropologen om dergelijke strategieën te veroordelen. Om de simpele 

reden dat het essentialistische discours nu eenmaal deel uitmaakt van de werkelijkheid, is het de 

plicht van de antropologen het ook als zodanig te onderzoeken. Dit uitgangspunt heeft ook de 

antropoloog Baumann (1999): “it is not the social scientist’s job to discredit these aims, but to 

understand why and under what conditions people use an essentialist theory to achieve their aims” 

(p.91). 

 

1.2 Onderzoeksvraag en onderzoekslocatie  

 

 

In navolging van Baumann heb ik er voor gekozen het Inheems activisme te bevragen in plaats van te 

beoordelen. De suggesties van Kuper (2003) en Canessa (2006) dat men zich op lokaal niveau niet 

zou identificeren met de strijd voor Inheemse rechten zoals die door de organisaties gevoerd werd, 

deed bij mij de vraag rijzen hoe men op lokaal niveau dan wél denkt en spreekt over de organisaties 

die hen vertegenwoordigen en de zaken die zij namens hen bepleiten. In de bestaande literatuur 

(e.g.Assies, 2003; Brysk, 2000; Stavenhagen, 2002; Van Cott, 2000; Yashar, 2005) wordt Inheems 

activisme vrijwel uitsluitend benaderd op nationaal en internationaal niveau. Hierin komt vooral de 
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stem van Inheemse bewegingen en van Inheemse leiders naar voren, de stem van ‘Jan Indiaan’ wordt 

echter nauwelijks gehoord. Door de focus op etnische strategieën van de Inheemse organisaties 

ontstaat al snel de indruk van Inheemsen als politiek geëngageerd volk, maar ik wilde dit graag 

toetsen aan de lokale werkelijkheid. Maakt men zich in de dorpen in het binnenland ook druk om 

(inter)nationale erkenning van rechten voor Inheemsen, of is dit slechts voorbehouden aan Inheemse 

organisaties, hun leiders en een zekere Inheemse elite (cf. Baumann, 1999)? En als men zich op 

dorpsniveau al bezighoudt met dergelijke zaken, doet men dit dan uit dezelfde beweegredenen als de 

organisaties of hebben zij hun eigen agenda? Ik heb geprobeerd deze vragen te beantwoorden aan de 

hand van het meest centrale punt in het Inheems activisme in Suriname: de strijd om landrechten. De 

claim op landrechten is, vanwege de toenemende confrontatie met bedrijven die zich richten op de 

exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, een fundamenteel onderdeel van Inheemse organisaties 

wereldwijd. Vooral in Suriname, het enige land op het westelijk halfrond dat de rechten van 

Inheemse volken op bezit en gebruik van territorium niet erkent, vormt de landrechtenkwestie voor 

Inheemse organisaties een prioriteit (International Work Group for Indigenous Affairs 2003). In lijn 

met Kuper (2003) en Canessa (2006) stelt Willem Assies, werkzaam aan de Universiteit Leiden, dat 

ook in de strijd om landrechten de opvatting van Inheemse organisaties vaak geen afspiegeling vormt 

van de afwegingen van Inheemsen op lokaal niveau: “Voor de lokale bevolking ligt de focus niet op 

territoriale claims en autonomie, maar op het organiseren van protesten wanneer hun territorium 

wordt bedreigd door bouwprojecten of commerciële exploitatie. Hun benadering is meestal meer 

pragmatisch van aard.”1 Om het lokale landrechtendiscours in kaart te brengen, besloot ik onderzoek 

te doen bij de Trio die, in tegenstelling tot de andere Inheemse groepen in Suriname, nog nauwelijks 

te maken hebben gehad met mijn- of houtkapbedrijven. Het lag echter voor de hand dat in de nabije 

toekomst ook voor de Trio een moment zou aanbreken waarop besloten zou moeten worden hoe men 

zou omgaan met de commerciële interesse van buitenstaanders in het gebied. Vooralsnog had de 

granman van de Trio met zijn verzoek aan het ACT te kennen gegeven in te zetten op landrechten, 

maar het is de vraag of dit iets zegt over de reactie van de Trio als de mijnbedrijven voor de ‘deur’ 

staan. Hoezeer de Trio door mensen in de stad beschouwd mogen worden als achtergebleven en 

ongeciviliseerd, ook bij hen heeft de geldeconomie zijn intrede gedaan en is een behoefte ontstaan 

aan luxe gebruiksgoederen uit de stad. De behoefte aan geld kan een verleiding vormen om in zee te 

gaan met mijnbedrijven. Zo is van de Wayana in het zuidoosten van Suriname bekend dat zij sinds 

1995 nauw samenwerken met Braziliaanse goudzoekers.   

                                                 
1 Mededeling tijdens Regional Expert Meeting Central America and Mexico, 14 december 2007 te Utrecht. 
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Binnen het Trio-gebied heb ik ervoor gekozen om naar Kwamalasamutu te gaan. 

Kwamalasamutu, dat letterlijk plaats van bamboe en zand betekent, is met ongeveer 800 inwoners2 

de grootste nederzetting van de Trio en tevens de woonplaats van de granman. Als er ergens 

beslissingen zouden worden gemaakt over de koers die de Trio zouden varen met betrekking tot 

landrechten dan was het hier. Daarbij had het ACT middels een aantal presentaties over landrechten 

informatie verspreid onder de bewoners over landrechten, waardoor de kans dat de lokale bevolking 

op de hoogte was van de kwestie groter werd.  Daarom leek Kwamalasamutu mij de juiste locatie om 

inzicht te krijgen in lokale afwegingen omtrent het landrechtendiscours. Dat zich tijdens mijn verblijf 

daadwerkelijk een voorval zou voordoen waarbij de lokale bevolking van Kwamalasamutu een keuze 

moest maken tussen een contract met een mijnbedrijf of doorgaan met de strijd voor landrechten, kon 

ik in het vliegtuigje waarin ik nu zat nog niet vermoeden. 

 

1.3 Aankomst in het veld  

 

Na twee uur vliegen legt de piloot zijn krantje weg en zet de landing in. Vanuit de lucht zijn 

nu duidelijk de kostgrondjes te zien waar de dorpelingen hun cassave verbouwen. We scheren 

over de Sipaliwinirivier waar het dorp aan gelegen is en zien de eerste huizen verschijnen. 

Hoewel de inwoners van Kwamalasamutu naar de buitenwereld toe bekend staan als Trio, 

heeft Kwamalasamutu een etnisch zeer diverse samenstelling. Dit is het gevolg van de komst 

van de zendelingen, die verschillende Inheemse groepen samenvoegden om medische zorg te 

kunnen bieden en de kerstening te bespoedigen. In de eerste plaats werd Alalapadu (zie figuur 

1) aangewezen als missiepost, maar toen daar na vijftien jaar voedseltekorten ontstonden, 

besloot men in 1976 te verhuizen naar Kwamalasamutu. Neerkijkend op de bladeren daken is 

zichtbaar dat de huizen overwegend verspreid staan in kleine groepjes, wat doet vermoeden 

dat leden van dezelfde etnische subgroepen er nog steeds de voorkeur aan geven hun huizen 

dichtbij elkaar te bouwen. Dan raken de wielen raken het gras van de landingsbaan. Langs de 

rand van de airstrip lopen vrouwen in een rok en hemd met draagmanden vol cassavewortels. 

Ze kijken niet op of om als we voorbij razen. Een vliegtuig uit de stad is een dagelijks 

verschijnsel. De ACT lodge waar we even later gesetteld zijn, is van alle gemakken voorzien. 

Er is een wc, een keuken met stoof, een wasruimte en zelfs een zonnepaneel dat voor stroom 

zorgt. Tijdens mijn eerste wandeling door het dorp zie ik hoe vrouwen bezig zijn met het 

                                                 
2 Tellingen van het aantal inwoners lopen uiteen van 600 tot 1000. Het precieze inwonersaantal is moeilijk vast 
te stellen aangezien de Trio regelmatig voor korte of langere tijd naar een ander dorp of naar de stad gaan. Dit 
gebeurt om verschillende redenen zoals familiebezoek, werk of ziekte. 
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Figuur 5. ‘Mijn’ huisje. Foto: Peter Reimink 

bewerken van cassave. Ze schillen, raspen en zeven de wortels om er op een grote plaat brood 

van te bakken, of persen er met een hefboom sap uit en roeren met peddels in grote pannen 

om er kasiri (cassavebier) van te maken. De werkzaamheden zijn makkelijk te observeren 

want ze vinden plaats in open keukens. Andere vrouwen hebben hun hangmat voor of onder 

hun paalwoning gehangen en weven draden van bolletjes katoen of rijgen kraaltjes aan een 

ketting. Een paar mannen lopen voorbij met een 

kapmes in hun hand. Op de rivier peddelt iemand in 

een bootje. Het dagelijks leven van de inwoners van 

Kwamalasamutu ontvouwt zich voor mijn ogen, 

maar ik heb er de eerste dagen nog geen deel aan. 

Behalve met het lokale ACT personeel kom ik in 

eerste instantie maar moeilijk met de 

dorpsbevolking in contact. Dit verandert gelukkig 

als ik na een week de ACT-lodge, die na het vertrek 

van Marieke en Jada wel heel groot en leeg was gaan aanvoelen, verruil voor een leegstaand 

hutje bij een Mawayana-familie (zie 3.1.1 voor uitleg over etnische diversiteit binnen 

Kwamalasamutu). In mijn nieuwe onderkomen heb ik dan wel geen douche, toilet, stoof of 

verlichting, maar wel een familie om me heen die me de eerste Trio woorden leert, helpt met 

het koken op houtvuur en ervoor zorgt dat ik me nooit eenzaam voel. Bovendien krijg ik naast 

een grote hoeveelheid tarantula’s en slangen, afkomstig uit de mangoboom die tegen het 

huisje aan groeit (zie figuur 5), nu ook ineens veel meer dorpsbewoners op bezoek. Ik word 

uitgenodigd voor jachttrips en verjaardagen. Mensen lijken het te waarderen dat ik probeer 

mee te draaien in het dagelijks leven. Ik bezoek kerkdiensten, de markt, speel mee met 

voetbal- en volleybalwedstrijden en geef op school Nederlandse les aan kinderen.  

 

 

1.4 Onderzoeksmethoden 

 

Het deelnemen aan het dagelijks leven was niet alleen erg leuk, en nuttig in het opbouwen van 

een vertrouwensband met de lokale bevolking, maar ook zeer informatief. Door bijvoorbeeld 

mee te lopen met mensen als ze een boot gingen maken, deel te nemen aan kasirifeestjes, hulp 

te verlenen bij klusjes als grasmaaien met de houwer en gesprekjes te voeren met mensen op 

straat, was het een stuk makkelijker mij in te leven in de situatie van de lokale bevolking, hun 

gewoonten te leren kennen, hun gedrag te observeren en naar de omgeving te kijken zoals zij 
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dat doen. Overigens dient bij dit laatste punt te worden vermeld dat ik absoluut niet wil 

beweren dat ik de volledige betekenis heb begrepen van alles wat ik hierbij heb gezien of 

gehoord. Mijn eigen culturele biases, voortkomend uit het opgroeien in een land met andere 

gewoonten, denkwijzen en omgangsvormen, zorgen ervoor dat mijn interpretaties van 

waarnemingen wellicht niet gelijk zijn aan die van de onderzochten. Tevens was mijn periode 

in het veld (van 3 maart tot 2 april en van 19 april tot 15 mei) nogal kort om een goed begrip 

te krijgen van het perspectief de Trio op hun (sociale) omgeving. Ook persoonlijke 

eigenschappen als leeftijd, huidskleur, economische status en geslacht hebben de 

onderzoeksresultaten mogelijk vertekend.3 Een andere factor die wellicht een rol kan hebben 

gespeeld in de antwoorden die respondenten gaven, is mijn relatie met het ACT. Hoewel ik 

telkens mijn onafhankelijkheid heb benadrukt, bleken tot in de laatste weken van mijn verblijf 

veel mensen in de veronderstelling dat ik werkte voor het ACT. Tenslotte vormt ook de 

taalbarrière een reden om de bevindingen in dit onderzoek met enige voorzichtigheid te 

interpreteren. Van het Trio heb ik nooit meer geleerd dan het uitwisselen van begroetingen en 

enkele eenvoudige zinnetjes. Ik in Nederland een beetje Sranantongo geleerd, maar niet 

voldoende om een interview af te kunnen nemen. Sranantongo is de Lingua Franca
4 die de 

Trio hebben geleerd van contacten met mensen van de stad. Ook gebruiken de Trio deze taal 

in de handelscontacten die zij onderhouden met de Marrons.5 Slechts een handjevol Trio 

spreekt Nederlands. Toch bleef de communicatie in elk van deze drie talen zeer moeizaam 

gaan. Dit taalprobleem zorgde ervoor dat het voor mijn informanten soms moeilijk was om 

naar mij toe te verwoorden wat zij bedoelden. Anderzijds was het voor mij soms moeilijk om 

de precieze bedoeling van mijn informanten te achterhalen. Om deze problemen zoveel 

mogelijk te ondervangen en mijn bevindingen uit observaties te ondersteunen, heb ik ook 

andere onderzoeksmethoden gebruikt. Zo heb ik vijfentwintig halfgestructureerde interviews 

afgenomen met behulp van tolken. Om te voorkomen dat de interpretatie van één tolk de 

resultaten teveel zou beïnvloeden, heb ik gebruikt gemaakt van vijf verschillende tolken. Bij 

                                                 
3 Zo vormden de vrouwen van Kwamalasamutu in het dagelijks leven voor mij als man een weinig toegankelijke 
groep. Als ik bijvoorbeeld sprak met een meisje van mijn leeftijd werd al snel gedacht dat ik haar het hof wilde 
maken. 
4 Het Sranan is ontstaan uit een pidgin (handelstaal) dat door slaven werd gebruikt om met elkaar en de 
kolonisten te kunnen communiceren.  
5 De Trio onderhouden al ruim twee eeuwen handelscontacten met de Marrons. De Marrons zijn afstammelingen 
van vrijgevochten en gevluchte slaven. De achtergestelde positie van Marrons in de Surinaamse samenleving 
wordt vaak vergeleken met die van Inheemsen. Ook de Marrons strijden voor landrechten, soms in 
samenwerking met Inheemsen. Vanuit praktisch oogpunt laat ik de Marrons in mijn scriptie echter grotendeels 
buiten beschouwing. Voor meer informatie over het activisme van Marrons verwijs ik naar de scriptie van Pim 
Jansen (2008): ‘De strijd om groepsrechten: strategieën van de Marrons van Suriname’ en Kambel & Mackay 
(2003): ‘De rechten van Inheemse Volken en Marrons in Suriname’.  
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de selectie van respondenten hield ik rekening met vier criteria: geslacht, leeftijd, sociale 

positie en etniciteit. Aangezien het vooral de mannen zijn die in contact komen met 

buitenstaanders en zich bezig houden met nieuwe manieren van geld verdienen, leek het mij 

goed denkbaar dat zij anders denken over landrechten dan vrouwen, die zich voornamelijk 

bezig houden met huishoudelijke activiteiten. Ook leek het mij aannemelijk dat jongeren die 

zijn opgegroeid met gebruiksgoederen uit de stad, eerder dan ouderen, een directe financiële 

beloning, door bijvoorbeeld goudwinning, verkiezen boven een langdurige en abstracte strijd 

voor landrechten. Daarbij is het niet onwaarschijnlijk dat mensen met een hoge sociaal-

economische positie vaker naar de stad op en neer reizen en hierdoor andere kennis of 

opvattingen hebben met betrekking tot landrechten dan mensen die ‘het bos’ nog nooit hebben 

verlaten. Tenslotte hield ik rekening met het feit dat niet elke etnische subgroep in 

Kwamalasamutu dezelfde status6 heeft en hierdoor misschien niet dezelfde toegang tot kennis 

over landrechten. Uiteindelijk heb ik niet genoeg interviews kunnen afnemen om 

generaliserende uitspraken te doen uitgesplitst naar deze verschillende categorieën. 

Tegelijkertijd heeft deze wijze van selecteren van informanten er wel voor gezorgd dat mijn 

onderzoekspopulatie een goede afspiegeling vormt van de doorsnee dorpsbevolking.  

  Bij al mijn interviews liet ik de respondenten duidelijk weten dat ik de informatie die 

zij mij gaven zou gebruiken voor mijn onderzoek. Evenals DeWalt en DeWalt (2002: 197) 

ben ik van mening dat een onderzoeker de morele verplichting heeft om zijn intenties als 

onderzoeker ten allen tijde kenbaar te maken. Het toepassen van participerende observatie als 

onderzoeksinstrument heeft echter tot gevolg dat voor de informanten niet altijd duidelijk is 

dat je bij dagelijkse bezigheden ook je ‘onderzoekspet’ op hebt. Zo heb ik ook informatie uit 

informele gesprekken tijdens kasirifeestjes gebruikt voor mijn onderzoek. Het is maar de 

vraag of de mensen die op deze momenten met mij praatten zich dit realiseerden. In plaats van 

mensen op deze momenten aan mijn rol als onderzoeker te herinneren, met het risico dat men 

zeer terughoudend zou worden naar mij als persoon, heb ik er voor gekozen om de 

informanten in deze scriptie te anonimiseren. Bijkomende redenen hiervoor vormen de kleine 

schaal van de gemeenschap en de gevoeligheid van sommige thema’s binnen mijn onderzoek. 

Een van die gevoelige onderwerpen betrof de ondertekening van een contract met een 

mijnbedrijf door de granman.7 Hij heeft toestemming gegeven voor onderzoek naar 

                                                 
6 Zo klaagt mijn Mawayana ‘zus’: “De mensen doen soms lelijk tegen ons omdat we niet van hier zijn.” 
7 De granman is onmogelijk te anonimiseren in deze kwestie, maar aangezien hij degene was die me expliciet 
toestemming heeft gegeven om onderzoek te doen in het dorp, lijkt me dit geen probleem. Een andere 
uitzondering heb ik gemaakt voor de leden van de Wayanafamilie bij wie ik heb gewoond, omdat ik zeker weet 
dat zij er geen bezwaar tegen hebben dat ik hun echte namen noem. 
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diamanten bij het Trio-dorp Sipaliwini, zonder medeweten van de lokale bevolking. Tijdens 

mijn onderzoeksperiode werden enkele dorpsvergaderingen belegd waarin dorpsbewoners 

hun frustraties hierover uiten. Met goedkeuring van de aanwezigen heb ik deze vergaderingen 

bijgewoond, opgenomen met een taperecorder en vertaald met een tolk. In mijn scriptie komt 

dit onderwerp aan bod als ‘de Sipaliwinicase’.  

 

1.5 Relevantie van het onderzoek 

 

Ondanks de methodologische beperkingen zoals hierboven uiteengezet, kan dit onderzoek 

voor verschillende partijen belangrijke inzichten opleveren die de unieke onderzoekssituatie 

overstijgen. Op instrumenteel niveau kan het onderzoek van nut zijn voor organisaties die 

betrokken zijn bij het landrechtendebat. Voor zowel Inheemse organisaties als 

overheidsinstanties kan dit onderzoek een inkijkje vormen in de opvattingen en overwegingen 

van de lokale Inheemse bevolking, alsmede de context waarin deze tot stand komen. Op een 

meer conceptueel niveau denk ik dat dit onderzoek een toegevoegde waarde kan vormen voor 

het wetenschappelijk debat over Inheems activisme. Vaak wordt hierbij gekeken naar 

(etnische) strategieën die worden gehanteerd door Inheemse organisaties om hun doelen, 

waarvan landrechten meestal de voornaamste is, te verwezenlijken. Redenen die door deze 

organisaties worden aangevoerd hebben meestal moralistisch tintje. Een vaak gehoord 

argument is dat Inheemsen recht hebben op eigen land omdat ze de oorspronkelijke bewoners 

zijn. Ook wordt vaak de nadruk gelegd op de spirituele band die Inheemsen onderhouden met 

het gebied waarop zij leven, waardoor een gedwongen verhuizing vaak leidt tot sociale 

instabiliteit binnen de groep. Tevens worden landrechten voor Inheemsen vaak gekoppeld aan 

mensenrechten, zoals het recht op voedsel (mijnwerkzaamheden vervuilen het water, 

waardoor vissen sterven), het recht op onderdak (mensen worden verdreven uit hun huizen) 

en het recht op gezondheid (mensen worden ziek als ze water drinken dat door mijnbedrijven 

is vervuild) (e.g. Stavenhagen, 2002). Het vergelijken van de idealistische retoriek van 

organisaties met de strategieën en motivaties van personen afzonderlijk, zoals deze scriptie 

betracht, kan er wellicht toe bijdragen dat beslissingen en veronderstellingen over Inheemse 

bevolking niet enkel worden gemaakt op basis van de werkelijkheid zoals voorgespiegeld 

door Inheemse organisaties, maar wordt aangevuld met de werkelijkheid zoals beleefd door 

de Inheemsen zelf. 
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1.6 Opbouw van de thesis 

 

Deze thesis is opgebouwd uit vier hoofdstukken, waarvan u de eerste bijna uit hebt gelezen. 

Het tweede hoofdstuk gaat in op het landrechtendiscours zoals dat wordt gevoerd op 

internationaal niveau en door organisaties in Suriname. In het eerste deel van hoofdstuk twee 

wordt duidelijk dat een Inheemse identiteit de afgelopen decennia wereldwijd steeds meer een 

basis is gaan vormen voor groepen om rechten te claimen. Vervolgens kijk ik hoe dit 

opkomend Inheems bewustzijn ook in Suriname een rol is gaan spelen en hoe etniciteit wordt 

ingezet door de organisaties VIDS, OIS en het ACT in de strijd voor landrechten.  

Het derde hoofdstuk speelt zich af in Kwamalasamutu en begint met de kanttekening 

dat lokale opvattingen, door een geschiedenis van migratie en de afwezigheid van fysieke 

grenzen, niet los te zien zijn van een bredere regionale context. Paragraaf 3.2 gaat over de 

vraag of het onderwerp landrechten iets is waar mensen op lokaal niveau over nadenken in het 

dagelijks leven. Met een etnografische beschrijving in paragraaf 3.3 geef ik weer hoe de 

inwoners van Kwamalasamutu leven binnen twee verschillende systemen van 

bestaansonderhoud. De oude manier van ‘kopen in het bos’, waarbij men jaagt, vist en 

cassave verbouwt om aan eten te komen, raakt hierbij steeds meer verweven met nieuwe 

vormen van ‘kopen in het bos’, waarbij men werkt voor geld om te voorzien in 

levensbehoeften. Deze paragraaf vormt de context waarin de lokale overwegingen op het 

gebied van landrechten, die centraal staan in paragraven 3.4 en 3.5, geplaatst dienen te 

worden. Deze paragrafen staan vooral in het teken van ‘de Sipaliwinicase’: de ondertekening 

van het contract door granman voor diamantexploratie bij Sipaliwini. Dit voorval vormt een 

uitstekend uitgangspunt om de positie van de lokale bevolking in het landrechtendebat 

inzichtelijk te maken. In het vierde en laatste hoofdstuk van deze scriptie vat ik het een en 

ander samen om vervolgens mijn empirische bevindingen te plaatsen binnen het breder 

academisch debat.  
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2. Het landrechtendiscours op (inter)nationaal niveau 

 

2.1 Het Inheems activisme van Suriname in internationaal perspectief. 

 

“De laatste drie decennia van de twintigste eeuw laten een opmerkelijke opleving zien van activisme 

door en ten behoeve van de Inheemse volken in Latijns-Amerika”, stelt antropoloog Willem Assies 

(2003).  Ook Deborah Yashar (2005) constateert dit, al benadrukt zij dat Inheemse mobilisering op 

zichzelf geen nieuw verschijnsel is. Er zijn talloze voorbeelden van Inheemse groepen die al in de 

achttiende en negentiende eeuw in opstand kwamen tegen kolonisten.8 Wat volgens Yashar wel 

nieuw is, is de etnische component die in het Inheems activisme een belangrijke rol is gaan spelen. 

Door economisch minder voorspoedige tijden in het Latijns-Amerika van de jaren tachtig en 

negentig en het opkomende neoliberalisme voelden steeds meer staten de druk om gebieden waar 

zich lucratieve natuurlijke hulpbronnen bevinden, te openen voor commerciële exploitatie. Inheemse 

groepen, die zichzelf destijds nog niet als Inheems beschouwden9, voelden zich door oprukkende 

industriële activiteiten in hun tot dan toe relatief autonome bestaan bedreigd. Dit vormde in veel 

landen een motief voor deze groepen om gezamenlijk tegen deze ontwikkelingen in te gaan door zich 

te organiseren in Inheemse organisaties en zo erkenning van Inheemse territoria te eisen.  

Ontwikkelingen op het gebied van transport, communicatie- en informatietechnologie hebben 

de laatste vijftien jaar een politiek klankbord voor Inheemse volken op internationaal niveau 

mogelijk gemaakt. Regelmatig vinden er conferenties plaats waarbij Inheemse organisaties, 

wetenschappers en politici van over de hele wereld vertegenwoordigd zijn om te praten over 

Inheemse rechten. In 1995 riepen de Verenigde Naties het ‘International Decade of the World’s 

Indigenous People’ uit, ter bevordering en bescherming van de rechten van Inheemse volken. Door 

de groeiende internationale aandacht is Inheemse identiteit een potentieel krachtig middel geworden 

om bepaalde doelen te bereiken (Assies, 2003; Brysk, 2000; Stavenhagen, 2002; Van Cott, 2000).  

                                                 
8 De ‘Indianenoorlog’ (1678-1686), waarbij twee Inheemse groepen uit het kustgebied van Suriname in opstand 
kwamen tegen de Nederlanders, die hun leefgebied inperkten met de stichting van plantages (zie hoofdstuk 
2.2.1), is hier een voorbeeld van. 
9 In de meeste landen van het Latijns Amerika van rond 1980 was sociale klasse de basis waarop rechten werden 
verkregen. Om te kunnen rekenen op sociale voorzieningen als pensioen, gezondheidsvoorzieningen en 
onderwijs organiseerden groepen, die zich recentelijk als Inheems profileren, zich vaak als boeren. Pas met de 
opkomst van neoliberal citizenship regimes, toen sociale klasse niet langer de basis was van waaruit over 
politieke belangen kon worden onderhandeld, begonnen Inheemse groepen zich te organiseren vanuit etnische 
basis (Yashar 2005). Dit proces gaat echter niet op in Suriname waar al langere tijd sprake was van de toedeling 
van bronnen op basis van etniciteit door de verdeel- en heersstrategie onder gouverneur Kielstra (1933 tot 1944). 
Hij voerde een politiek waarbij culturele en etnische verscheidenheid bewust werd gehandhaafd om de cohesie 
binnen groepen te bevorderen. Critici zeggen dat deze politiek vooral was bedoeld om verbanden tussen 
verschillende etnische groepen tegen te gaan zodat zij niet konden samenspannen tegen het Nederlandse 
koloniale bewind. 
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Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat groepen zich de afgelopen jaren nadrukkelijker 

zijn gaan identificeren als ‘Inheems’. Menno Oostra, antropoloog binnen de Latin American 

Research Association (LASSO), stelt  dat groepen, die vanuit historisch opzicht weinig reden hebben 

om zich te presenteren als Inheems, ineens claimen een Inheemse achtergrond te hebben, als blijkt 

dat het ‘Indiaan zijn’ meer mogelijkheden met zich meebrengt dan zij als boer uit dorp ‘X’ ooit 

zullen krijgen.10 Zo is in Bolivia het aantal mensen dat zich identificeert als Inheems hard gestegen 

na de verkiezing van Inheems leider Evo Morales als president in december 2005 (Canessa, 2006: 

242). Het groeiend aantal Inheemse groepen blijkt hiermee gerelateerd te zijn aan de politieke 

waarde van Inheemse identiteit op een bepaald moment. Dit lijkt erop te wijzen dat Inheemse 

groepen goed op de hoogte zijn van nationale en internationale discoursen over rechten voor 

Inheemsen en bewust weten in te spelen op het politieke klimaat. In de strijd voor speciale rechten 

hebben Inheemsen wereldwijd de afgelopen jaren dan ook heel wat successen geboekt. Zo is in veel 

landen in Latijns-Amerika (Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala en Mexico) sinds begin 2000 

een politieke hervorming waarneembaar waarbij het idee van een homogene natiestaat, waarin 

iedereen een gelijke, individuele burger of mestizo moet zijn, langzaam verandert naar erkenning van 

groeperingen in een multiculturele natie die etnisch zeer complex in elkaar zit (Yashar, 2005). 

Huidige Inheemse groepen slagen er steeds beter in dezelfde rechten te verkrijgen als iedere andere 

burger in de betreffende natiestaat en tegelijkertijd speciale rechten te verkrijgen op basis van een 

Inheemse identiteit. De nieuwe politieke opstelling tegenover Inheemsen lijkt te worden bevestigd in 

de ondertekening van de VN Declaration on the Rights of Indigenous People in september 2007 door 

143 landen. Hierin staat dat Inheemsen gelijkwaardig zijn aan anderen, maar daarbij het recht hebben 

om zich te onderscheiden, zich als onderscheidend te beschouwen en als zodanig te worden 

gerespecteerd (www.iwgia.org). 

Suriname was in het erkennen van de rechten voor Inheemsen voorheen nooit zo vooruitstrevend. 

Zo ondertekende zij, als enig land op het westelijk halfrond, in 1989 de ILO Conventie 169 niet.11 De 

VN-verklaring van 2007 werd wel ondertekend. Dit betekent echter niet per definitie dat zich in de 

Surinaamse politiek met betrekking tot beleid voor de Inheemse bevolking ook een daadwerkelijke 

verandering heeft voorgedaan. De verklaring is juridisch immers niet bindend. Tot nog toe neemt de 

Inheemse bevolking in de Surinaamse samenleving een sterk gemarginaliseerde positie in. 

Voorzieningen, zoals onderwijs en infrastructuur, liggen voor de Inheemse bevolking op een veel 

lager niveau dan voor andere etnische groepen in Suriname. Ook in de politiek kan men nauwelijks 

                                                 
10 Mededeling tijdens Regional Expert Meeting Central America and Mexico, 14 december 2007 te Utrecht. 
11 Deze verklaring, gelanceerd door de International Labour Organization (ILO), garandeert ondermeer inspraak 
van Inheemsen met betrekking tot exploitatie van grondstoffen binnen hun territoria.  
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rekenen op vertegenwoordiging van Inheemse belangen.12 Ondanks dat Inheemsen nog steeds een 

achtergestelde positie innemen, heeft zich in Suriname wel een groeiend Inheems bewustzijn 

voorgedaan. Ook hier is men Inheemse identiteit bewust gaan inzetten om bepaalde doelen te 

bereiken. Het Inheems activisme dat uit deze bewustwording voortvloeide lijkt zich, zoals uit de 

volgende paragrafen zal blijken, echter te beperken tot de Caraïben en Arowakken uit het kustgebied. 

Het is pas sinds kort dat ook de Trio en Wayana in het zuiden van Suriname betrokken zijn bij de 

strijd voor territoriale rechten. 

 

2.2 Het Inheems activisme in Suriname in historisch perspectief 

 

De Inheemse bevolking in Suriname wordt steeds vaker geconfronteerd met oprukkende industrie die 

hun leefgebied inperkt. De overheid verleent houtkap- en mijnbouwconcessies aan multinationals om 

de natuurlijke bronnen in het binnenland te exploiteren. Volgens Kambel (2002) is de heersende 

opvatting van de Surinaamse regering dat de staat altijd de eigenaar is geweest van al het land in 

Suriname en daarom het zeggen heeft over de verdeling van gronden. In een aantal in 1982 

doorgevoerde landhervormingswetten, bekend als de L-decreten, heeft de regering bepaald dat de 

gewoonterechten van Inheemse volken en Marrons worden gerespecteerd, zolang dit niet in strijd is 

met het nationaal belang.13 Dit betekent in de praktijk dat Inheemse belangen in veel gevallen alsnog 

moeten wijken voor exploitatie van natuurlijke hulpbronnen vanwege de hoge opbrengsten voor de 

staat. De Inheemsen zien hun territoria hierdoor bedreigd. De Inheemse groepen in het kustgebied 

van Suriname hebben zich in de geschiedenis al meerdere keren gezamenlijk tegen de kolonisators 

gekeerd. In het koloniale tijdperk hadden verbonden tussen de verschillende Inheemse groepen 

echter een tijdelijk karakter waarbij etniciteit geen bindende factor was. De toenemende dreiging van 

exploitatie van grondstoffen in het binnenland van de afgelopen decennia heeft echter gezorgd voor 

een nieuwe vorm van samenwerking. Een samenwerking die is gestoeld op een gedeelde etnische 

achtergrond. Door een gedeelde etniciteit uit te dragen trachten huidige Inheemse organisaties in 

Suriname van meerdere groepen in de beeldvorming één groep te smeden die strijdt voor een 

gezamenlijk doel: het verkrijgen van landrechten om aan de territoriale dreigingen weerstand te 

kunnen bieden. Het benadrukken van zo’n ‘imaginaire’ verwantschap, het idee bij elkaar te horen en 

iets gemeen te hebben dat de groep onderscheid van ‘de Ander’, wordt door Eriksen (2002: 68) wel 

aangeduid als een universeel element in etnische ideologieën. Vooral op momenten dat groepen zich 

                                                 
12 Inheemse politieke partijen haalden nooit de benodigde kiesdeler (Boven, 2006).  
13 Voor informatie over Surinaamse wetgeving omtrent rechten voor Inheemsen verwijs ik naar Kambel en 
Mackay (2003), Kanhai en Nelson (1993) en recenter Velthuizen (2008). 
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bedreigd voelen, wordt het uitdragen van een gedeelde etniciteit relevant. In het verdere verloop van 

deze paragraaf zal ik nader toelichten hoe dit etnische element in het Inheems activisme in Suriname 

tot stand kwam. Hiervoor begin ik in het koloniale tijdperk toen de Inheemse groepen zich nog niet 

schaarden onder hetzelfde etnische stempel.  

 

2.2.1 Het Koloniale tijdperk 

 
Na de eerste verkenningen van Alonso de Hojeda in 1499, volgden verscheidene Europeanen het 

voorbeeld van de Spanjaarden en voeren langs ‘de wilde kust’ van de Guyana’s.14 De zoektocht naar 

‘El Dorado’15 en het feit dat ruilhandel met Inheemse volken mogelijk bleek, vormden belangrijke 

redenen om de Guyana’s te koloniseren. Bovendien waren het klimaat en de bodemgesteldheid zeer 

geschikt voor de teelt van gewassen als suiker, koffie, cacao en later katoen, waaraan in Europa grote 

behoefte bestond (Boven, 2006). De Inheemse bevolking wordt echter pas echt interessant voor de 

Europeanen als zij omstreeks 1650 suikerplantages gaan stichten in het kustgebied van Suriname. 

Allianties met Inheemse groepen waren noodzakelijk om rust en een verzekerde voedselvoorziening 

te creëren. Boven (2006: 54) stelt dat zonder een goede relatie met de Inheemse bevolking, de 

plantage-economie zich nooit had kunnen ontwikkelen. Op het moment dat de plantage-economie 

zich definitief had gevestigd, verminderde de noodzaak tot sluiten van allianties met de Inheemse 

bevolking. Er werden slaven uit Afrika gehaald om te werken op de plantages. De Inheemsen waren 

minder goed bestand tegen de zware arbeid op de plantages en werden veelal ingezet als huisslaven. 

Het leefgebied van de Inheemse bevolking werd sterk gereduceerd door de oprukkende plantages. De 

onteigening van grond en de gedwongen arbeid zorgde voor een groeiende onvrede onder de 

Inheemse bevolking. Een deel van de Inheemse kustbewoners trok daarop het binnenland in, een 

ander deel besloot zich tegen de kolonisten te verzetten (Boven, 2006: 55). Dit leidde tot de 

‘Indianenoorlog’ (1678-1686), waarbij twee Inheemse groepen uit het kustgebied, de Caraïben en 

Arowakken, zich gezamenlijk tegen de Hollanders keerden, die vanaf 1668 Suriname 

gekolonialiseerd hadden. Deze alliantie van de Inheemsen tegen de Hollanders hield echter niet lang 

stand. Toen de Hollanders verschillende verdragen gingen sluiten met de Inheemse groepen 

afzonderlijk, ontstond weer grote onderlinge verdeeldheid waardoor de Caraïben en Arowakken 

uiteindelijk het onderspit delfden (Kambel, 2002: 26).  

                                                 
14 Guyana was vroeger de naam voor het gehele noordoostelijke deel van Zuid-Amerika: de kuststreek tussen de 
Orinoco en de Amazone. Tegenwoordig omvat het gebied, dat af en toe nog wel eens wordt aangeduid als ‘De 
Guyana’s, delen van Venezuela, Guyana,  Suriname, Frans-Guyana en Brazilië. 
15 Volgens de legende gaat het hier om een koning of stamhoofd in het Amazonewoud die zich elke dag zou 
bedekken met een laagje goudstof. ‘El Dorado’ werd later een symbool voor grote goudvelden die zich in het 
oerwoud zouden bevinden. 
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Toen de Inheemse groepen na deze episode van verzet eenmaal overwonnen waren, raakten 

ze steeds meer in de vergetelheid. De Inheemsen waren voortaan een ‘non-group’ (Boven, 2006: 57). 

Eigenlijk werd de Inheemse bevolking niet als deel gezien van de Surinaamse samenleving. Zo 

werden zij, evenals de Marrons, tot 1950 niet meegeteld in volkstellingen (Kambel, 2002: 31). De 

leefgebieden van de Inheemse bevolking werden gezien als aparte staatjes, niet vallende onder de 

Nederlandse jurisdictie. Men kon, als men de kolonisten niet in de weg zat, zonder bemoeienis van 

de overheid zijn gang gaan. Kloos (1974: 64) stelt, refererend aan deze periode, dat: “De koloniale 

samenleving functioneerde alsof de Indianen waren uitgestorven en bij sommigen heerste de mening 

dat dit laatste slechts een kwestie van tijd was”. Hoewel de Inheemse bevolking tijdens de 

Indianenoorlog in opstand kwam tegen de toenemende Europese invloed op het Inheems 

grondgebied, was er dus nog geen sprake van het ontstaan van een ‘Inheems bewustzijn’ en het op 

een politieke manier inzetten van een gedeelde Inheemse identiteit. Er was hooguit sprake van een 

kortstondige samenwerking uit praktisch oogpunt in een poging om de koloniale indringers te 

verdrijven.  

 

2.2.2  De onafhankelijkheid; een opkomend etnisch bewustzijn 

 

Tot 1963 had de Inheemse bevolking geen politieke rechten. De binnenlandbewoners waren nog 

onvoldoende geregistreerd om te kunnen meedoen aan verkiezingen. Hun stem werd ook niet 

gehoord op weg naar de onafhankelijkheid van Suriname (Boven, 2006: 186). Het Suriname van 

vóór de onafhankelijkheid wordt vaak aangeduid als een plurale samenleving. De etnische 

samenstelling van de bevolking was een afspiegeling van de koloniale geschiedenis van het land. De 

Creolen (afstammelingen van slaven), Hindostanen en Javanen (afstammelingen van 

contractarbeiders) vormden de grootste groepen in de samenleving. Onderling was er tussen de 

verschillende etnische groepen weinig contact. Dit werd mede veroorzaakt door de verdeel en 

heerspolitiek van het Nederlandse koloniale bewind. Bij de vorming van politieke partijen was dan 

ook nauwelijks sprake van interetnische samenwerking. De grootste etnische groepen voelden zich 

geroepen zich als aparte categorie politiek te profileren om de belangen van de eigen groep te 

behartigen. Politieke partijen ontstonden op etnische en religieuze basis en kiesgerechtigden stemden 

vrijwel altijd op de partij van de ‘eigen’ groep (Oostindie, 1996: 219). Na de onafhankelijkheid van 

Suriname in 1975 bestond de regering wisselend uit coalities van Creoolse, Hindostaanse en 

Javaanse partijen. Op deze manier pretendeerde de elite van de sterk etnisch verzuilde Surinaamse 

maatschappij haar sociale basis zo breed mogelijk te maken. Dit werkte uitstekend voor de etnische 

groepen die vertegenwoordigers hadden in de hogere sociale lagen. Voor de Creoolse, Hindostaanse 
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en, in mindere mate, Javaanse groepen werd het cliëntelistisch netwerk dat door de etnische 

verzuiling was ontstaan een belangrijk instrument in het verkrijgen van rechten op land en andere 

(natuurlijke) bronnen (Kambel, 2002: 125). Voor de Inheemse bevolking en de Marronpopulatie ging 

dit echter in het geheel niet op. Zij hadden geen aandeel in de politieke macht en konden zodoende 

niet steunen op een cliëntelistisch netwerk. Door deze politieke ondervertegenwoordiging kon de 

Inheemse bevolking ook nauwelijks rekenen op sociale rechten. Voorzieningen in de vorm van 

gezondheidsvoorzieningen of onderwijs waren voor Inheemsen nauwelijks geregeld (Kambel, 2002: 

43).  

Andreas Wimmer introduceert in zijn boek Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict (2002) 

de term cultural compromise om te beschrijven hoe de vorming van natie-staten gepaard kan gaan 

met in- en uitsluiting langs etnische en nationale lijnen. Een cultureel compromis duidt de 

overeenstemming aan die groepen bereiken over bepaalde waarden, betekeniskaders en instituties. 

Als groepen die een zelfde ruimte delen elkaar kunnen vinden in een dergelijk compromis, dan volgt 

volgens Wimmer het proces van social closure, waarbij de groepen de grenzen gaan sluiten om de 

verdeling van bepaalde bronnen te kunnen organiseren. Het wordt cruciaal om te bepalen wie er 

binnen de natie-staat valt en wie niet. Vragen als ‘wie mag er stemmen’ en ‘wie hebben er recht op 

een uitkering’, worden bij een centralisatie van de macht zeer belangrijk. Deze sociale sluiting kan 

volgens Wimmer twee vormen aannemen. Als alle groepen zich vertegenwoordigd voelen door de 

natie-staat en zij ook als lid van deze staat worden beschouwd door de andere leden, dan is er sprake 

van een volledig compromis. De uitsluiting vindt dan plaats langs nationale lijnen. Buitenlanders 

worden dan gezien als de ‘Ander’. Vaak leidt een dergelijk compromis tot racisme en xenofobie. Een 

andere mogelijkheid is een onvolledig compromis. De etnische samenstelling van de staatselite is dan 

geen afspiegeling van de etnische samenstelling van het volk. Het gevolg hiervan is dat de goederen 

en kosten vaak niet gelijk verdeeld worden over de verschillende etnische groepen, omdat de staat 

hiervoor te zwak is ontwikkeld. Via cliëntelistische netwerken worden bepaalde etnische groepen 

dan vaak voorgetrokken bij de verdeling van goederen en andere groepen juist achtergesteld. In het 

geval van Suriname is duidelijk sprake van een onvolledig cultureel compromis waarbij de Inheemse 

bevolking in mindere mate toegang heeft tot collectieve goederen, als burgerschapsrechten en het 

sociale vangnet. Als etniciteit een ijkpunt wordt voor het hebben van toegang tot bronnen, zoals in 

Suriname, kan dit volgens Wimmer (2002) leiden tot een politisering van etniciteit. Groepen die het 

zat zijn dat zij worden achtergesteld gaan zich dan organiseren langs etnische lijnen om hun positie te 

verbeteren. Nu was hier tot de jaren tachtig en negentig voor de Inheemsen nog geen directe 

aanleiding toe, aangezien zij tot die tijd redelijk afgezonderd van de rest van de maatschappij 

leefden. Zij hadden dan weliswaar geen autonomie op wettelijke basis, maar konden in elk geval 
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ongestoord hun gang gaan. De behoefte om zich politiek te mobiliseren was daardoor onder de 

Inheemse bevolking nauwelijks aanwezig. Dit veranderde toen vanaf de jaren tachtig en negentig van 

de vorige eeuw de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in het binnenland werd ontdekt als 

mogelijke uitweg uit de economische recessie.16 Op grote schaal werden aan bedrijven concessies 

uitgegeven voor houtkap en mijnbouw (Kambel, 2002: 54). Inheemse groepen zagen hun territoria, 

zoals gezegd, door deze oprukkende industriële activiteiten meer en meer bedreigd, terwijl zij niet 

meeprofiteerden van de opbrengsten hiervan. Hiermee ontstond een motief om zich als Inheemse 

groepering te organiseren om deze ontwikkelingen tegen te gaan en een erkenning van Inheemse 

territoria te eisen. In dit opzicht vormt Suriname geen uitzondering in vergelijking met veel andere 

Latijns-Amerikaanse landen, waar de exploitatie van grondstoffen in Inheemse leefgebieden vaak de 

motivatie vormt achter het politiek inzetten van een Inheemse identiteit. (e.g. Eriksen, 2002; 

Stavenhagen, 2002; Yashar, 2005). 

 

2.3 De tweedeling en het discours van Inheemse organisaties  

 

Het Inheems activisme dat zich in Suriname heeft ontwikkeld bleef tot voor kort beperkt tot de 

Caraïben en Arowakken in het kustgebied. Dit heeft alles te maken met de geschiedenis van de 

Inheemse bevolking in Suriname, die zich kenmerkt zich door een tweedeling tussen het kustgebied 

en de Amazoneregio in het binnenland. De Caraïben en de Arowakken, die leven aan de kust, 

onderhielden al vanaf de stichting van suikerplantages, omstreeks 1650, constant contact met de 

Europeanen. Door de concentratie van de plantages in de kuststrook, bleven de groepen in het 

binnenland nog lange tijd onbekend. Contact met de Trio en Wayana bleef lange tijd beperkt tot 

enkele expedities van Europeanen naar het binnenland.17 Het was pas vanaf 1961, met de komst van 

de zendelingen, dat een intensieve interactie met ‘westerlingen’ op gang kwam.18 Ondanks het feit 

dat ook in het binnenland de contacten met de buitenwereld de laatste decennia hevig zijn 

geïntensiveerd, bestaan er nog grote verschillen tussen de Bovenlandse Inheemsen en de Inheemsen 

uit het kustgebied. In tegenstelling tot leden van de Trio en Wayana volgen veel Caraïben en 

Arowakken onderwijs in de stad en zijn zij bekender met westerse vormen van communicatie. Carlin 

& Boven (2002) zeggen hierover het volgende:  

                                                 
16 Na de decembermoorden in 1982 werd de ontwikkelingshulp vanuit Nederland stopgezet, hierdoor kwam de 
Surinaamse economie in een diep dal terecht. Daarbij werd Suriname in de jaren ’90 vrijwel doorlopend 
geplaagd door een hoge inflatie en algemene economische malaise (Buddingh 1995: 361-370).  
17 Schomburgk (1843) en Crevaux (1878) waren de eerste Europeanen die verslag deden van contacten met 
Inheemse groepen uit de binnenlanden van Suriname. 
18 De Wayana en Trio onderhielden al wel langer handelscontacten met de Marrons. 
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Indeed after one and a half centuries of acculturation of the Kari’na and Arawaks (Caraïben en 

Arowakken) to the urban setting, the transmission and internalization of Gedankengut not unlike 

the western one, and the utter lack of knowledge on the part of these groups about the lifestyle 

and needs of interior counterparts, the gap between the Amerindians of the coast and those of the 

interior has grown so great as to almost obscure their ultimate common ancestry (p. 39).19 

 

Deze tweedeling komt ook terug in het hedendaags Inheems activisme. De twee grootste Inheemse 

organisaties in Suriname beweren op te komen voor de belangen van alle Inheemsen in Suriname, 

maar vertegenwoordigen vooral de belangen van de Inheemsen uit het kustgebied. In het binnenland 

zijn deze organisaties nauwelijks bekend. Het Inheems activisme dat zich daar de laatste jaren heeft 

ontwikkeld komt bovendien grotendeels van internationaal georiënteerde non-gouvernementele 

organisaties. 

 

2.3.1  Organisatie van het Inheems activisme in het kustgebied 

 

Sinds de jaren zestig zijn in de politieke arena meerdere partijen verschenen die zich specifiek 

richten op een Inheemse achterban.20 Deze initiatieven waren uitsluitend afkomstig van de Caraïben 

en de Arowakken en kwamen als gevolg daarvan ook uitsluitend op voor de belangen van deze 

groepen. De organisatie KANO verwees zelfs heel expliciet naar de samenwerking tussen de 

Inheemse kustgroepen; KANO is een samensmelting van de eerste lettergreep van Kalin’a, zoals de 

Caraïben zich noemen en de laatste lettergreep van Lokono, een andere naam voor de Arowakken 

(Cirino, 2001: 39). Onder het motto “Grondenrechten21 zijn ook mensenrechten” werd door de 

KANO in 1976 een 150 kilometer lange protestmars georganiseerd om zo een wettelijke regeling 

voor de Inheemse woon- en leefgebieden af te dwingen bij de regering (Cirino, 2001: 40). Ook de 

Tucajana Amazones, een militante groepering die in de binnenlandse oorlog van 1986 tot 1992 de 

wapens oppakte om te vechten tegen het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk22, bestond wat 

                                                 
19 Taalkundige studies wijzen op een gezamenlijke herkomst van deze Inheemse groepen (Gildea 1998 en 
Campbell 1997).   
20 Voorbeelden hiervan zijn de Verenigde Indiaanse Partij (VIP) opgericht in 1963, de Surinaamse Eenheids 
Partij (een groep onder Inheems voorzitterschap) opgericht in 1967 en de Progressieve Indianen Organisatie 
(PIO) (Boven 2006: 190). 
21 In Suriname wordt vaak de term grond(en)rechten gehanteerd in plaats van landrechten. 
22 Brunswijk, van oorsprong Marron, was de voormalige lijfwacht van toenmalig legerleider Desi Bouterse. Hij 
streed met het Jungle Commando, een guerrillagroep van enkele honderden strijders, tegen het nationaal leger 
van Bouterse. Bouterse bewapende enkele groepen Indianen om te vechten tegen het Jungle Commando. Deze 
Tucajana Amazones wierpen zich ten onrechte op als vertegenwoordigers van alle Indianen (Buddingh 1995: 
351). 
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Inheemsen betreft geheel uit Caraïben en Arowakken. Boven (2006: 202) stelt dat onder de Wayana 

niet meer dan een milde sympathie leefde voor deze guerrilla’s. De strijd stond te ver af van hun 

belevingswereld en een gedeelde identiteit met de Inheemsen uit het noorden bleef uit.  

Ook de huidige organisaties verkleinen nauwelijks de kloof tussen Bovenlandse en 

Benedenlandse Inheemsen. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname (VIDS) en de 

Organisatie Inheemsen Suriname (OIS), de twee grootste Inheemse organisaties van dit moment, 

genieten in Kwamalasamutu, de grootste plaats in de zuidelijke helft van Suriname, maar weinig 

bekendheid. De OIS kan gezien worden als een intermediaire organisatie tussen de Inheemse 

bevolkingsgroep en de centrale overheid. De voornaamste doelstelling is het bevorderen van een 

duurzame ontwikkeling voor de Inheemse bevolking van Suriname (Cirino, 2001: 43). Deze 

organisatie is lid van de ‘Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazonica’ 

(COICA), een overkoepelend orgaan van Inheemse organisaties wereldwijd, en is dus zowel actief 

op nationaal als op internationaal niveau. De organisatie wordt geplaagd door interne strubbelingen. 

Momenteel is de OIS verdeeld in twee organisaties waarvan de voorzitters allebei beweren de ware 

OIS te zijn23. In Kwamalasamutu krijgt men van al deze zaken niets mee. Slechts één persoon onder 

vijfentwintig van mijn respondenten heeft wel eens gehoord van de OIS, te weten granman Asonko 

Alalaparoe, leider van alle Trio. Hij heeft de OIS leren kennen bij een bijeenkomst in Drietabbetje 

(zie figuur 1) voor alle Inheemsen en Marrons, maar ze nooit mogen ontvangen in zijn dorp. De 

granman hecht daarom weinig betekenis aan de organisatie.  

 De VIDS, die bestaat uit dorpshoofden van verschillende Inheemse dorpen, behartigt de 

belangen van de dorpsgemeenschappen naar de overheid toe (Cirino, 2001: 43). De organisatie pleit 

voor de komst van meer voorzieningen in de Inheemse dorpen, zoals de mogelijkheid tot het volgen 

van goed onderwijs. De laatste jaren heeft men zich echter vooral geconcentreerd op de strijd voor 

landrechten. In tegenstelling tot de OIS is de VIDS wel in Kwamalasamutu geweest. Zij hebben daar 

een presentatie gehouden “…om de mensen in de dorpen te informeren over hun rechten op grond, 

zodat zij precies kunnen weten welke rechten zij hebben. Zij kunnen dan aan de regering vertellen 

welke rechten op grond zij willen hebben.”(VIDS, 2004: 4). Volgens de brochure van de VIDS, waar 

dit citaat uit afkomstig is, dient de Inheemse bevolking van Suriname de keuze te maken tussen het 

behouden van het systeem van grondhuur (waarbij Surinamers op individuele basis een perceel 

kunnen huren van de staat voor een periode van veertig jaar) en het verkrijgen van landrechten met 

een collectief karakter. Om te vragen wat de Inheemsen willen, verzorgt de VIDS 

informatiebijeenkomsten over de beide systemen. Ondanks het feit dat de VIDS ook in 

                                                 
23 Zie www.oisur.org.  
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Kwamalasamutu een presentatie heeft verzorgd, blijkt uit mijn onderzoek dat de bekendheid van de 

organisatie er zeer miniem is. De naam doet slechts een belletje rinkelen bij leden van het 

dorpsbestuur en een leraar die fungeerde als tolk tijdens meetings waarbij de VIDS aanwezig was. 

Zowel de OIS als de VIDS pretenderen op te komen voor de belangen van alle 

Inheemsen in Suriname. Bij publieke optredens proberen zij dan ook vooral de 

eensgezindheid en de onderlinge verbondenheid van de verschillende Inheemse groepen in 

Suriname te benadrukken. Een voorbeeld hiervan doet zich voor tijdens de 

herdenkingsbijeenkomst voor zes overleden Wayana-Indianen, die omkwamen bij een 

vliegramp in het binnenland op 3 april 2008. Bij deze dienst, die door de VIDS is 

georganiseerd, zijn veel Caraïben aanwezig. Zij voeren traditionele dansen op en zingen 

liederen. Terwijl de Caraïben zich uitsloven, zitten de aanwezige Wayana en Trio op hun stoel 

zwijgzaam toe te kijken. Op een gegeven moment roept Ricardo Pané, voorzitter van de VIDS 

en kapitein van het Caraïbs dorp Christiaankondre, de aanwezige Wayana-kapitein naar voren 

om een toespraak te houden. Deze geeft aan de oproep gehoor, maar houdt zijn toespraak in 

de Wayanataal die slechts de Wayana kunnen verstaan. Als de Wayanakapitein is 

uitgesproken sluit Pané hem in een innige omhelzing en zegt in het Sranantongo: “Hoewel wij 

elkaar niet kunnen verstaan, zijn onze gedachten één.” Het is echter maar de vraag of dit door 

de Wayana ook zo wordt ervaren. De Wayanakapitein lijkt zich bij de omhelzing met Pané 

wat ongemakkelijk te voelen. Zijn achterban en ook de Trio zitten apart in een hoekje en laten 

zich niet zien op de dansvloer. Op de vraag aan een Trio-jongen waarom hij niet meedanst, 

antwoordt hij: “Bij ons gaat het anders”, om er vervolgens met een glimlach aan toe te 

voegen: “Wij dansen alleen als we dronken zijn”.    

Ook de OIS doet zijn best om een verwantschap tussen de verschillende Inheemse 

groepen uit te dragen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in een brief van de OIS aan 

president Venetiaan op 11 september 2007 waarin wordt aangedrongen op het aannemen van 

de VN Declaration on the Rights of Indigenous People: 

 

Wij willen namens de Inheemse Volken van Suriname en ook namens onze Inheemse broeders en 

zusters elders in de wereld, een beroep doen op de Surinaamse regering en met name op u als 

President en regeringsleider, dat de vertegenwoordiging van Suriname bij de stemming in de 

Verenigde Naties op genoemde datum stemt voor aanname van de ontwerpverklaring betreffende 

de Rechten van de Inheemse Volken in de wereld. (www.oisur.org)  
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De OIS stelt in dit verzoek aan de president niet alleen te spreken namens alle Inheemse 

groepen van Suriname, maar tevens namens andere Inheemse groepen elders in de wereld. 

Door zich te beroepen op een verwantschap met alle Inheemse volken wereldwijd probeert 

men de etnische basis van waaruit men spreekt zo groot mogelijk te laten lijken om zo sterker 

te staan in de politieke claims die men maakt. Wie een hele massa gelijkgezinden achter zich 

heeft staan maakt in wat hij zegt meer indruk dan iemand die alleen staat lijkt de gedachte. 

Om een gedeelde identiteit aannemelijk te maken gaan groepen vaak op zoek naar iets 

dat zij met elkaar gemeen hebben en waarmee zij zich tegelijkertijd kunnen onderscheiden 

van ‘de Ander’ (Eriksen, 2002: 68). Door Inheemse groepen in andere landen aan te duiden 

met ‘broeders en zusters’ lijkt de OIS hier te verwijzen naar een gemeenschappelijke afkomst 

als criterium waarmee de Inheemsen wereldwijd zich onderscheiden van andere etnische 

groepen. Volgens Eriksen (2002) is het wijzen op een gemeenschappelijke afkomst een 

veelgebruikte strategie bij het op een politieke wijze inzetten van etniciteit. Een 

gemeenschappelijke afkomst of historie veronderstelt namelijk niet alleen de groep als een 

onderscheidende eenheid, maar impliceert, door te refereren aan gemeenschappelijke verre 

voorvaderen, ook een zekere continuïteit met het verleden. Zo kan men zich beroepen op een 

cultuur met wortels die teruggaan tot in de verre geschiedenis. Dit verschaft de leden van een 

etnische groep het idee van de eigen cultuur als een onveranderlijke, stabiele kern, waaraan 

zelfrespect en een etnische identiteit kan worden ontleend. Het kunnen teruggrijpen op een 

eeuwenoude cultuur is tevens handig in het claimen van bepaalde rechten. Met culturele 

gebruiken die ver teruggaan in de tijd staat men sterk naar buitenstaanders toe. Iets wat al 

eeuwenoud is, verdient enig respect en moet niet zomaar worden veranderd, is vaak de 

gedachtegang. Een van de meest gehoorde argumenten van Inheemse organisaties in het 

landrechtendebat is dan ook dat de Inheemsen de eerste bewoners zijn van het land en daarom 

landrechten zouden moeten krijgen. Zowel de OIS als de VIDS laat dit argument in 

interviews, eigen documenten, toespraken en in de media herhaaldelijk naar voren komen.24  

 
2.3.2 Inheems activisme in het binnenland: activisme uitbesteed 

 

Hoewel de VIDS en de OIS menen te spreken namens alle Inheemsen in Suriname, 

constateert antropologe Karin Boven (2006: 246) in haar onderzoek bij de Wayana dat velen 

                                                 
24 Zie statuten OIS op oisur.org en interview met VIDS-voorzitter Ricardo Pané in Dagblad Suriname (10-8-
2005). Voor de Trio en Wayana gaat dit argument waarschijnlijk niet op, omdat zij vermoedelijk pas na de 
kolonisatie vanuit Brazilië naar Suriname zijn gekomen (Boven 2006). 
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onder hen van mening zijn dat de VIDS en OIS te weinig aandacht hebben voor hun 

specifieke problemen. Zij opperden dat er een overkoepelende organisatie voor de Wayana en 

Trio moet komen, aangezien zij andere problemen en belangen hebben dan Inheemsen in het 

kustgebied. Tot nu toe heeft dit echter nooit geleid tot succesvolle initiatieven onder de Trio 

of Wayana zelf. Het gebrek aan gemeenschap overstijgende netwerken, volgens Yashar 

(2005) een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van een krachtige Inheemse beweging, 

lijkt hier mogelijk een rol in spelen. De verspreide ligging van de dorpen in het binnenland, de 

slechte bereikbaarheid en daardoor hoge transportkosten, verschillen in opleiding en het feit 

dat de groepen diverse talen spreken, vormen barrières die onderling overleg bemoeilijken 

(Boven, 2006: 219). De kwaliteit van het onderwijs is niet te vergelijken met dat in de stad. 

De mensen leren nauwelijks Nederlands, waardoor een taal ontbreekt waarin men naar de 

overheid toe kan communiceren (Carlin, 2004: 3). Een voorbeeld van moeizame 

communicatie deed zich voor tijdens de boslanddagen (busikondredei) van 2000, waarbij de 

toenmalige president Wijdenbosch, door om tafel te zitten met Inheemse en Marronleiders, 

een (onsuccesvolle) poging deed om de landrechtenproblematiek voor eens en altijd op te 

lossen. Karin Boven, die hierbij aanwezig was, schrijft: 

 

De discrepantie tussen Kari’na en Arowak aan de ene kant en de Wayana en Trio aan de 

andere was overduidelijk; er waren communicatieproblemen en de Kari’na leken 

geïrriteerd over het feit dat de Trio en Wayana niet meer begrepen waar het nu precies om 

ging (Boven, 2006: 218). 

 

Deze communicatieproblemen kunnen ook moeilijk worden verholpen aangezien er, door een 

gebrekkige infrastructuur en het tekort aan geld, nauwelijks jongeren uit het binnenland zijn 

die een opleiding kunnen volgen in de stad. Daarbij kan een jonge opgeleide generatie, die 

vaak een sleutelrol vervult in het politiek mobiliseren van etniciteit (cf. Wimmer, 2002), zich 

hierdoor niet ontwikkelen. Bovendien kan men door het ontbreken van infrastructuur niet 

altijd reizen van het ene dorp naar het andere. Zo is het mogelijk dat tijdens de droge tijd, 

vanwege laag water, andere dorpen via de rivier onbereikbaar zijn. Een tocht per voet neemt 

al gauw weken in beslag. Communicatie tussen verschillende gemeenschappen verloopt 

hierdoor uiterst moeizaam. Tenslotte moet men niet over het hoofd zien dat in het gehele 

binnenland van Suriname waarschijnlijk niet meer dan 2000 Inheemsen wonen.25  Een 

                                                 
25 Boven (2006: 249) schat het aantal Wayana in Suriname op 630, Carlin (2004: 1) schat het aantal Trio 
woonachtig in Suriname tussen de 1200 tot 1400 personen.  
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krachtige Inheemse organisatie die uitsluitend bestaat uit Trio en Wayana lijkt om deze 

redenen vrij moeilijk te bewerkstelligen. 

Het enige ‘Inheems activisme’ dat zich heeft ontwikkeld in Trio en Wayana gebied is 

geïnitieerd door ‘buitenstaanders’. De granman geeft aan dat het voormalig legerleider 

Bouterse was die ten tijde van de binnenlandse oorlog de Indianen op het idee bracht om te 

strijden voor eigendomsrechten op grond. Vermoedelijk wilde Bouterse de Indianen hiermee 

voor zich winnen om ze vervolgens tegen het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk op te 

kunnen stoken (De Vries, 2005). Het door Bouterse geïntroduceerde idee vertaalde zich voor 

zover bekend niet tot directe activiteiten onder de lokale bevolking. Waarschijnlijk had men 

tijdens de binnenlandse oorlog wel wat anders aan het hoofd dan landrechten. Zo vertelt 

Erüke Epohtoponpë, werkzaam op de poli, dat de vluchten naar het binnenland geheel waren 

gestaakt na een aantal vliegtuigkapingen. Zijn zoontje die leed aan malaria overleed hierdoor, 

omdat er geen vluchten waren die hem naar het ziekenhuis in de stad konden brengen. 

Scholen en medische posten moesten sluiten omdat zij niet konden worden bevoorraad. 

Middelen als geld en benzine voor buitenboordmotoren vonden niet langer hun weg naar het 

binnenland. De oorlog maakte duidelijk hoe afhankelijk de binnenlandbewoners waren 

geworden van geproduceerde goederen.  

In 1992, het jaar waarin de regering Venetiaan een vredesakkoord sloot met zowel het 

Jungle Commando als met de Tucajana Amazones, werden de VIDS en de OIS opgericht in 

de hoop een overkoepelende instantie te vormen die de belangen van Inheemsen naar de 

overheid toe zou vertegenwoordigen. Hoewel, zoals reeds aangegeven, in deze organisaties 

vooral de Caraïben en Arowakken sterk gerepresenteerd werden en de Trio en Wayana 

nauwelijks, ontstond er vanuit de Inheemse gemeenschap in het zuiden geen overkoepelende 

organisatie. Wel begon in 1992 de NGO Conservation International (CI) activiteiten te 

ontplooien in het dorp Kwamalasamutu.  

CI is een non-profit organisatie die zich in beginsel vooral richt op natuurbehoud. Een 

van de medewerkers van het CI was de etnobotanicus Mark Plotkin. In de jaren voor de 

binnenlandse oorlog had hij in Kwamalasamutu onderzoek verricht naar het gebruik van 

planten door shamanen voor medicinale doeleinden (Plotkin, 1993). Plotkin ging voor CI 

werken en zette in Kwamalasamutu het ‘Shaman apprentice program’ op: een programma 

gericht op het behoud van traditionele geneeswijzen. Na een meningsverschil verliet Plotkin 

CI en richtte hij het Amazon Conservation Team (ACT) op. Het ACT zette het ‘Shaman 

apprentice program’ door en bouwde een speciaal opleidingscentrum voor jonge shamanen.  
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Het ACT en CI hebben allebei een grote naamsbekendheid in Kwamalasamutu. Beide 

organisaties hebben permanente vestigingen en lokaal personeel in dienst. Veel mensen 

kennen het CI als de organisatie die verantwoordelijk is voor het bouwen van het 

toeristencomplex Iwaanu Samu, dat sinds 1 maart 2008 officieel in bedrijf is. Het ACT is 

vooral bekend vanwege hun bezigheden op het gebied van traditionele geneeswijzen. De 

meningen over beide organisaties zijn in Kwamalasamutu zeer verdeeld. In de interviews die 

ik heb gehouden geven mensen aan dat zij over het algemeen tevreden zijn over het 

toeristencomplex dat CI heeft laten bouwen. De komst van toeristen brengt immers geld in het 

laadje. Tegelijkertijd is een veelgehoorde klacht dat het bouwen van het toeristencomplex ook 

bijna het enige is dat CI in al die jaren voor het dorp heeft gedaan. Over het ACT zeggen 

mensen enerzijds dat de organisatie ervoor zorgt dat traditionele kennis over medicinale 

planten niet verloren gaat. Anderzijds zijn veel mensen de mening toegedaan dat het ACT de 

medicijnen naar de stad brengt om ze duur te verkopen, terwijl de lokale bevolking daar geen 

geld voor terugkrijgt.  

Zowel het CI als het ACT hebben zich beiden ingezet om landrechten verkrijgen voor 

de Trio. Het CI hield zich hier in de jaren negentig mee bezig onder de vorige Trio-granman 

Pesaihpë. De huidige granman, Asonko, zegt echter dat het CI niets bereikte en dat hij 

daarom in 2005 aan het ACT heeft gevraagd om de Trio in de landrechtenkwestie te helpen. 

Het ACT heeft vervolgens een onderzoek26 laten uitvoeren, om informatie in te winnen over 

de huidige juridische status omtrent landrechten. Ook zijn er workshops georganiseerd om de 

lokale bevolking in staat te stellen een vaardige gesprekspartner te vormen in het 

onderhandelen met overheidsfunctionarissen. Hiernaast is het ACT actief in het vervaardigen 

van kaarten van het Trio en Wayana gebied. Deze kaarten geven weer hoe de Trio en Wayana 

gebruik maken van het land. Zo is met symbolen aangegeven waar huidige en voormalige 

dorpen zijn te vinden en waar medicinale planten, bouwmaterialen, Brazilliaanse noten en 

vruchten te halen zijn. Ook is aangegeven welke gebieden door de Trio in gebruik zijn voor 

de jacht, de visvangst of het verbouwen van cassave. Een belangrijke functie van deze kaarten 

is het inzetten ervan in de strijd voor Inheemse rechten, waaronder de rechten op land 

(www.actsuriname.org).  

 De visie van waaruit het ACT werkt wordt door de organisatie zelf als volgt 

samengevat: 

 

                                                 
26 Ik doel hierbij op het onderzoek uitgevoerd door Nancy del Prado in 2006: An Analysis of Landrights of the 
Indigenous Peoples and Maroons in Suriname.  
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Amazon Conservation Team Suriname is een niet-Gouvernementele organisatie met als 

missie het behouden van de biodiversiteit, cultuur en gezondheidszorg door 

partnerschappen aan te gaan met inheemse gemeenschappen. ACT Suriname faciliteert het 

proces van het toepasbaar maken van traditionele kennis voor toekomstige generaties 

(www.actsuriname.org). 

 

Het ACT probeert de buitenwereld bewust te maken van de waarde van de ‘traditionele 

kennis’ van Inheemsen. Dit komt terug in elk van de drie gebieden die hierboven worden 

genoemd. Op het gebied van biodiversiteit wijst het ACT sterk op de rol van beschermer van 

het Amazonegebied die de Trio vervullen.27 Wat betreft gezondheidszorg worden vooral de 

potentiële mogelijkheden benadrukt die de traditionele geneeswijzen bieden. Regelmatig zijn 

in het dorp Nederlanders of Amerikanen te vinden die zich door de sjamaan Amashina laten 

behandelen tegen kanker. Daarbij maakt het ACT zich sterk voor het behoud van de 

‘traditionele Trio cultuur’ in meer algemene zin. Zo gebruikt het ACT op haar site en in 

brochures vrijwel uitsluitend afbeeldingen van de Trio in de traditionele kleding die zij 

normaliter nooit dragen. Niet alleen naar de buitenwereld wil het ACT het belang van 

cultuurbehoud uitdragen, ook in de gemeenschap zelf wil men de waardering voor traditionele 

Trio-cultuur laten herleven. Zo heeft het ACT een programma van ‘etno-educatie’ opgezet, 

waarbij schoolkinderen worden onderwezen in traditionele gebruiken en vaardigheden uit ‘de 

Trio-cultuur’.28  

 Met de nadruk die het ACT overwegend legt op het beeld van ‘de traditionele Indiaan’ 

zou je kunnen stellen dat zij een essentialistische weergave geven van de werkelijkheid. De 

cultuur van de Trio lijkt in de beeldvorming te worden ‘bevroren’, zodat zij overeenkomt met 

het romantische westerse idee dat er over Indianen bestaat: de Indiaan in de kamisa 

(lendendoek) die op traditionele wijze jaagt en vist en in harmonie leeft met de natuur. Het 

benadrukken van oude tradities en gebruiken en het drukken van een bepaald stempel op de 

eigenschappen van een etnische groep, draagt het idee in zich dat een cultuur bestaat als een 

‘ding an sich’ met onveranderlijke eigenschappen. Deze bevriezing van een cultuur, door 

antropologen ook wel aangeduid als het reïficeren van een cultuur is niet alleen een 

romantische verbeelding, maar ook een veelgebruikte strategie in het strijden van een groep 

voor bepaalde rechten (Baumann 1999 en Eriksen 2002). Door een cultuur tot een ding te 

                                                 
27 Brochure ACT en Del Prado 2006: iii. 
28 Kinderen gaan wekelijks naar een ACT-schooltje waar zij ondermeer les krijgen in het maken van traditionele 
sieraden, het maken en bespelen van traditionele muziekinstrumenten, het herkennen van medicinale planten, 
oude vertellingen over de Trio-cultuur, vaardigheden als speervissen en ambachten als mandenvlechten. 
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Figuur 6: gebruik van nylon 

netten bij visvangst. Foto: Peter 

Reimink 

maken kunnen bijvoorbeeld de belangrijke culturele kenmerken worden vastgelegd in 

politieke statements. Ook speelt wellicht mee dat een non-gouvernementele organisatie als het 

ACT afhankelijk is van het geld van donoren die makkelijker te werven zijn met de illusie van 

de Indiaan als een met uitsterven bedreigd traditioneel boegbeeld.  

Het feit dat het ACT de Trio overwegend presenteert als groep met een traditionele 

leefwijze wil echter niet zeggen dat het ACT zelf niet weet dat de werkelijkheid complexer is. 

In interne studies van het ACT, uitgevoerd door antropologen, komt duidelijk een 

genuanceerder beeld naar voren van de Trio. Zo wordt veel aandacht besteedt aan de 

veranderingen binnen de Trio samenleving, als gevolg van een toenemende integratie in de 

nationale maatschappij, zoals een groeiende behoefte aan moderne consumptiegoederen en 

een veranderde mentaliteit. Het ACT signaleert een toenemend aantal gevallen van 

criminaliteit, drugsgebruik en prostitutie. Hoewel de rol van natuurconservator door het ACT 

aan de Trio wordt toegeschreven als inherent onderdeel van hun cultuur, constateert ook het 

ACT een wijziging in de relatie van de Trio met hun natuurlijke omgeving. Het ACT ziet ook 

dat de Trio achteloos motorolie lozen, batterijen en plastic van zich afgooien en zorgen voor 

overbevissing en -bejaging door het gebruik van jachtgeweren en nylon visnetten (zie figuur 

6). Het ACT weet ook dat, nu de Trio hebben kennisgemaakt met ‘de westerse wereld’ en 

moderne gebruiksgoederen, zij niet langer ‘in harmonie 

leven’ met de natuur. Dus ook het ACT onderkent wel dat de 

Trio-cultuur geen vaststaand gegeven is, maar onderhevig 

aan verandering. Het zou daarom niet juist zijn, om aan de 

hand van het essentialistische beeld van de Trio dat het ACT 

naar de buitenwereld toe schetst, te stellen dat het ACT 

achterloopt bij de huidige sociaal-wetenschappelijke 

opvattingen omtrent bijvoorbeeld identiteit, waaronder 

culturele identiteit, als een dynamisch, relationeel en 

situationeel concept. De programma’s van het ACT richten 

zich bovendien niet enkel op de conservatie van tradities en 

biodiversiteit, maar ook op het helpen van de Trio op 

economisch gebied door traditionele gebruiken commercieel interessant te maken. Zo wordt 

in workshops voor het maken van ‘traditionele’ sieraden aandacht besteed aan het verhogen 

van de marktwaarde van de producten door het gebruik van metalen slotjes en modieuze 

kleuren. Men zou kunnen stellen dat hoewel het ACT naar de buitenwereld toe een 

essentialistisch beeld schetst van de Trio, zij tegelijkertijd activiteiten ontplooit die getuigen 
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van een meer processueel en constructionistisch cultuurbegrip. Baumann (1999) signaleerde 

eerder al dat veel actoren, afhankelijk van de context, gebruik maken van zowel 

essentialistische als constructionistische opvattingen over cultuur en identiteit. Hij duidt de 

vaardigheid om te schakelen tussen twee verschillende cultuurbegrippen aan met de term dual 

discursive competence.  

 Zoals eerder genoemd, wordt een essentialistische weergave van cultuur en etnische 

identiteit vaak ingezet met een duidelijke functie: het verkrijgen van bepaalde rechten. Veel 

antropologen hebben in navolging van Abner Cohen (1974) dan ook een instrumentalistische 

visie op etnische identiteit. Zij zien een identiteit voornamelijk als iets dat een strategisch doel 

dient. Anderen stellen juist dat identificaties niet alleen een bepaald nut dienen, maar ook 

tegemoet komen aan niet-utilitaire verlangens op het gebied van zingeving en daarmee uiting 

geven aan gevoelens van verbondenheid (Heusch, 2000; Jenkins, 1997; Van der Pijl, 2007). 

Eriksen (2002: 76) beweert dat de symbolische en instrumentalistische visie elkaar niet 

hoeven uit te sluiten. Identiteit, dus ook de etnische identiteit, is tweeledig en heeft zowel 

betekenisgevende en symbolische als politieke, functionele en strategische aspecten in zich. 

Etnische symboliek speelt meestal een cruciale rol in het op de kaart zetten en het behoud van 

een etnische identiteit. Zo kan het gebeuren dat etnische symbolen worden uitgespeeld in een 

politieke strijd. Aan deze combinatie wordt ook gerefereerd door het ACT als bijvoorbeeld 

wordt gewezen op zowel de symbolische als de strategische waarde die het dragen van 

traditionele kleding kan hebben voor de lokale bevolking: 

 

While we do not want to urge the Trio to exchange their jeans and T-shirts for the traditional loin 

cloth, dressing up in the traditional dress can be a fun activity during festivities, and may help re-

establish appreciation for the rich Trio culture. Dressing up also could be strategically used, for 

example, when press coverage is important. (Heemskerk en Delvoye, 2007: 146) 

 

Het inzetten van etnische symboliek met politieke doeleinden komt ook terug in de strategie die het 

ACT voert met betrekking tot landrechten. In de argumenten die worden gehanteerd om het politieke 

doel van territoriale rechten te verwezenlijken, wordt vooral de nadruk gelegd op de symbolische 

betekenis die grond heeft voor de Triocultuur. Zo schrijft Gwendolyn Emanuels-Smith, directrice van 

het ACT, in het voorwoord van een studie naar landrechten voor Inheemsen en Marrons: “Forest land 

cannot solely be considered a piece soil; the soil retains history, religion, water, unity, confidence 

and fertility; a credo for survival” (Del Prado, 2006: iii). Deze nadruk op het symbolische belang van 

grond staat echter niet los van een meer een pragmatisch argument. In hetzelfde voorwoord wijst 
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Emanuels-Smith, naast het belang van grond voor het behoud van een ‘traditionele cultuur’, ook op 

de afhankelijkheid van grond om in het bestaansonderhoud te kunnen voorzien:  “Hence, the most 

important source for survival of forest peoples is their land; their supermarket, their pharmacy, their 

source of construction materials and tools, and much more” (Del Prado, 2006: iii). De manier waarop 

ACT in het landrechtendebat staat, laat goed zien hoe functionele en symbolische aspecten van 

etnische identiteit met elkaar verweven zijn, waarbij opvalt dat het vooral het symbolische aspect is 

dat in de publieke beeldvorming de meeste aandacht krijgt.  

Hoewel ook de VIDS en de OIS symbolische retoriek hanteren als zij wijzen op de eenheid 

van het Inheemse volk, spreken zij nauwelijks over de relatie van de Inheemsen met hun 

leefomgeving zoals het ACT dat doet. De verklaring hiervoor ligt wellicht in de eerder beschreven 

tweedeling tussen de kust en het binnenland. Caraïben en Arowakken zijn over het algemeen in hun 

levensbehoeften in mindere mate afhankelijk geworden van het bos dan de Trio en Wayana.  

 

2.3.3 De (on)wil om samen te werken  

  

Ondanks verschillen in doelgroep en retoriek wordt bij zowel het ACT als bij de VIDS en de 

OIS gepleit voor onderlinge samenwerking. In een verslag van het ACT van een workshop 

over landrechten in Kwamalasamutu valt te lezen: “A history of conflict and tension between 

the various groups (e.g. VIDS versus OIS; VIDS versus ACT) is obstructing fruitful 

collaboration” (land rights workshop 12 maart 2006, Kwamalasamutu). Ook de beide 

organisaties die zich voor OIS uitgeven lijken een samenwerking met andere organisaties in 

eerste instantie alleen maar toe te juichen. Zo zegt de heer Aloema van ‘de ene’ OIS te pleiten 

voor eenheid en solidariteit tussen de verschillende groepen en een gezamenlijk actieplan van 

de verschillende organisaties (land rights workshop 12 maart 2006). Op de site van de 

‘andere’ OIS (www.oisur.org) valt onder de kop ‘wist u dat’ te lezen: “...wij Inheemsen 

gedoemd zijn ten onder te gaan, als wij niet kunnen inzien dat wij moeten samenwerken en 

een eenheid vormen.” Ondanks deze wens tot samenwerking gooit men in de realiteit flink 

met modder naar elkaar. Zo valt een paar regels boven deze oproep tot samenwerking een 

ander ‘wist u datje’ te lezen: “Wist u dat…leden van de VIDS  op de loonlijst staan van de 

overheid.” Ook de heer Aloema van ‘de andere OIS’ wordt in elke nieuwsbrief flink 

aangevallen. Zo valt in de nieuwsbrief van 15 juli 2006 het volgende te lezen:  

 

De huidige situatie leert ons dat de heer Aloema zich niet wil neerleggen bij de nieuwe 

situatie, omdat het nog steeds niet tot hem kan doordringen dat hij geen leiding meer geeft 
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aan de organisatie. Hij pleegt dagelijks obstructie, komt nog steeds in de media als de 

Voorzitter van de OIS en komt met een heleboel leugens, die intussen achterhaald zijn. 

 

 Josée Artist, medewerker van de VIDS, geeft in een interview dat ik met haar heb aan zeker 

een meerwaarde te zien in een samenwerking met het ACT, maar zegt ook direct dat het ACT 

zich dan aan de VIDS moet aanpassen:  

 

Het ACT mag ons gerust ondersteunen, maar moet dan wel onze strategie volgen. Dat ze 

opereren in het zuiden vind ik prima, want wij hebben daar de middelen niet voor, maar 

doe het dan in samenspraak met ons. De VIDS is immers een nationale organisatie die 

bestaat uit het dorpsbestuur zelf. Het ACT is een internationale organisatie die zich komt 

mengen in een nationale zaak die ook nog eens erg gevoelig ligt. (interview 28-02-2008, 

Bureau VIDS, Paramaribo) 

 

Het ACT vindt op haar beurt de VIDS te extreem in haar eisen. Zo wil de VIDS enkel over 

landrechten praten als daar de rechten op ondergrondse hulpbronnen bij horen. Het ACT wijst 

erop dat de zaken minder zwart-wit gezien moeten worden. Landrechten, zeggen zij, is niet 

iets dat je hebt of niet hebt; dit moet meer worden gezien als een continuüm. Dit continuüm 

gaat van het hebben van geen rechten op land, tot het hebben van rechten op grote stukken 

land met alles wat daar onder ligt. Onderhandelingen over landrechten zouden volgens het 

ACT niet per definitie moeten gaan over hoe Inheemsen alle rechten kunnen krijgen, maar 

over hoe ze hun positie kunnen verbeteren ten opzichte van het heden (Heemskerk, 2005: 5). 

De bereidheid tot het sluiten van compromissen is hierin noodzakelijk om enig resultaat te 

kunnen bereiken.  

 Meest recente voorbeeld van de moeizame samenwerking is het in 2007 opgerichte 

Platform Landelijk Overlegorgaan Tucajana Inheemsen. De organisatie werd opgericht door 

voormalig strijders uit de Tucajana Amazone beweging en ex-OIS-leden. Tijdens de 

inauguratiebijeenkomst werd medegedeeld dat er ook een Trio- en een Wayanakapitein in het 

bestuur zaten. De Trio- en Wayanakapiteins zelf bleken hiervan echter niet op de hoogte 

(Heemskerk & Delvoye, 2007: 103). Tot op heden (mei 2008) hebben de Trio en Wayana 

niets meer vernomen van deze organisatie.  

Concluderend kan men stellen dat, hoewel er volop wordt gesproken over de wens tot 

samenwerking om tot een krachtige eensgezinde organisatie te komen, een welgemeende 

bundeling van krachten in de praktijk nog heel ver weg is. 
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2.4 Conclusie  

 

In dit hoofdstuk heb ik besproken hoe er de afgelopen decennia een opkomende internationale 

waardering merkbaar is voor ‘Inheemse volken’ in het algemeen. Het hebben van een Inheemse 

identiteit is wereldwijd steeds meer politieke mogelijkheden met zich mee gaan brengen. Ook in 

Suriname is men zich in de loop der tijd gaan scharen achter een Inheemse identiteit om het hoofd te 

bieden aan opkomende bedreigingen van Inheems leefgebied. Een gedeelde Inheemse identiteit lijkt 

echter niet iets te zijn dat wordt ervaren door de Indianen zélf, maar is vooral een strategisch concept 

dat op nationaal niveau wordt ingezet door de Inheemse organisaties (en de Inheemse elite) om de 

strijd voor inheemse rechten kracht bij te zetten. In realiteit is een gedeelde Inheemse identiteit voor 

de gemiddelde Indiaan in Suriname door een historische en geografische tweedeling tussen de kust 

en het binnenland nog ver weg. Dit vindt zijn weerspiegeling in het Inheems activisme in Suriname, 

dat tot voor kort beperkt bleef tot het kustgebied. De VIDS en de OIS, opgericht door de Caraïben en 

de Arowakken uit het kustgebied, vertegenwoordigen nauwelijks de belangen van de Trio en Wayana 

uit het binnenland. In het binnenland heeft zich de laatste jaren een andere vorm van activisme 

ontwikkeld, aangestuurd door organisaties van buitenaf. Het ACT is hierin de belangrijkste speler. 

Hoewel het ACT het debat ook voert op nationaal niveau, spreekt zij niet in dezelfde etnische 

retoriek als de VIDS en de OIS en richt zij zich met name op de Indianen van Zuid-Suriname. De 

organisaties lijken in de argumentatie ook verschillende accenten te leggen. De VIDS en de OIS 

benadrukken vooral het feit dat de Inheemsen de eerste bewoners zijn van Suriname en dat dit hen 

recht geeft op land. Het ACT presenteert de Inheemsen vooral als bijzondere culturele groep met een 

unieke traditionele leefwijze. Een leefwijze, die afhankelijk is van het bos en in gevaar zou komen 

als men geen territoriale rechten verkrijgt. Hoewel de VIDS en de OIS deels een ander discours 

hanteren dan het ACT, is in beide gevallen sprake van het ‘essentialiseren’ van de werkelijkheid. 29 

Men gebruikt bepaalde stereotype beelden om de claims van Inheemsen op territoria kracht bij te 

zetten in het publieke debat. In het geval van de VIDS en de OIS gaat het om het uitdragen van een 

gedeelde Inheemse identiteit. Het ACT zet vooral in op het beeld van de ‘traditionele Trio’.  

In de inleiding werd duidelijk dat verscheidene auteurs (Assies; Canessa, 2006; Kuper, 2003) 

veronderstellen dat de (etnische) strategieën en retoriek die Inheemse organisaties hanteren vaak 

geen weerklank vindt onder Inheemse dorpsbewoners. Om na te gaan of dit waar is en tevens te 

achterhalen wat er dan wèl leeft onder de lokale bevolking, richt ik mij in het volgende hoofdstuk op 

de Trio Indianen van Kwamalasamutu en hun activiteiten en opvattingen in het landrechtendebat.

                                                 
29 Het Conservation International laat ik hierbij verder buiten beschouwing, aangezien zij al jaren geen aandeel 
meer hebben in het landrechtendiscours. 
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3. Het landrechtendiscours op lokaal niveau 

 

De manier waarop in Kwamalasamutu tijdens mijn onderzoeksperiode werd gesproken over 

landrechten kende twee gezichten. Tijdens mijn eerste verblijf in het dorp klonk in de antwoorden op 

mijn interviewvragen een onverschilligheid door ten aanzien van het onderwerp. Landrechten, dat 

was iets waarover de doorsnee dorpeling wel eens had gehoord, maar verder nooit bij stil stond. 

Degenen die er wel een uitgesproken mening over hadden, spraken in verschillende bewoordingen 

min of meer dezelfde boodschap uit; men wil landrechten hebben omdat men in het 

bestaansonderhoud afhankelijk is van het bos. Tarïpiimë Kusa, een 67-jarige inwoner van 

Kwamalasamutu, verwoordt dit als volgt: “Als mensen uit de stad komen, gaan ze bomen kappen en 

het water vies maken. Dan kunnen wij niet meer eten, want wij hebben geen markt zoals mensen in 

de stad. Wij gaan kopen in het bos.” Dit argument werd echter van de voorgrond verdrongen door 

een ander geluid toen in het begin van mijn tweede verblijfsperiode bekend werd dat de granman 

toestemming had verleend aan een mijnbedrijf om verkennend onderzoek te doen naar het 

voorkomen van diamanten in de buurt van Sipaliwini. De dreiging van Pananakiri (mensen uit de 

stad) was voor de inwoners van Kwamalasamutu opeens concreet geworden en daarmee veranderde 

het debat over landrechten zowel van toon als van inhoud. 

3.1 Lokaal = regionaal 

 

In paragraaf 1.3 beschreef ik hoe de historische en geografische tweedeling tussen de kust en het 

binnenland van Suriname zijn weerklank vindt in het huidig Inheems activisme. De Indianen die 

wonen in het kustgebied worden vertegenwoordigd door andere organisaties dan zij die leven in het 

diepe zuiden. Deze tweedeling heeft er ook voor gezorgd dat de Trio zich meer identificeren met 

naburige stammen, zoals de Wai Wai en de Wayana, waarmee zij al eeuwen in contact staan, dan met 

de Caraïben en Arowakken van het kustgebied. Dit wordt ook weerspiegeld in de lokale activiteiten 

op het gebied van landrechten die worden ontplooid. Als mensen uit Kwamalasamutu spreken over 

landrechten worden hierbij veelal voorbeelden aangehaald van Indianenstammen uit Brazilië en 

Guyana. Niet omdat men zo goed bekend is met het discours over Inheemse rechten op mondiaal 

niveau, maar simpelweg omdat hier de groepen leven waar de Trio zich het meest mee verbonden 

voelen en aan verwant zijn. Vrijwel iedere inwoner van Kwamalasamutu heeft familie wonen in 

Brazilië en, in iets mindere mate, Guyana. Om deze grensoverschrijdende verwantschappen te 
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Figuur 7: Sieuwkoe Japoma en zijn vrouw Saana. Foto: 

Peter Reimink 

verklaren maak ik een klein uitstapje naar de ontstaansgeschiedenis van de Trio.30 Hieruit blijkt dat 

het lokale landrechtendebat van de Trio niet los te koppelen is van een breder regionaal niveau.  

 

3.1.1  Een historische aanloop 

 
De mondelinge overlevering van de Trio gaat terug tot het dorp Samuwaka. In dit dorp, dat zich 

bevond in het Braziliaanse gedeelte van de Sipaliwinisavanne, leefde vermoedelijk rond de 

zeventiende eeuw een groep die bekend stond onder de naam Trio, samen met andere volken (Boven, 

2001: 18). Uitputting van voedselbronnen en 

oorlogsvoering dwong de groep uiteen te gaan. 

Men verspreidde zich over het zuiden van 

Suriname en het noorden van Brazilië. Dit was 

waarschijnlijk niet de eerste keer dat groepen 

zich verzamelden en weer uiteen gingen als 

semi-nomadische groepen. Stammen (bands) 

vormden vaker grotere groepen als dit 

voordelig uitpakte met het oog op de jacht, of 

dreigende oorlogen met een gezamenlijke 

vijand, om vervolgens weer te verspreiden in 

het geval van onderlinge conflicten of schaarste. Na de migratie uit Samuwaka leefden de 

verschillende stammen verspreid in kleine groepjes. Deze gemeenschappen, van rond de dertig 

inwoners, vestigden zich over het algemeen niet lang op dezelfde plek, na ongeveer zes jaar vestigde 

men zich weer ergens anders (Rivière, 1987: 3). Vanaf 1961 gingen veel Indianenstammen weer in 

grotere groepen leven, alleen nu niet geheel uit eigen beweging, maar onder invloed van de 

zendelingen die rond deze tijd arriveerden in het binnenland van Suriname. De eerste van hen die 

werk verrichte onder de Trio was de Amerikaan Claude Leavitt. Hij werd hierbij geholpen door 

Sieuwkoe Japoma, een van de oudste inwoners van Kwamalasamutu (zie figuur 7). Japoma is de opa 

van de familie waar ik logeer. Hij brengt zijn dagen door in zijn hangmat en maakt af en toe een 

mandje, een waaier of een kam van een apenbot die zijn achterkleindochter Seini op de markt 

verkoopt. Mijn interview met hem verloopt moeizaam, want Japoma is stokdoof. Seini schreeuwt de 

vragen in zijn stokdove oren. Japoma vertelt dat hij is geboren bij de Mawayanastam in Brazilië en 

Leavitt ontmoette in Guyana toen hij op bezoek was bij familie. Geïnspireerd door het bijbelverhaal 

                                                 
30 Ik beperk mij hierbij tot de historische informatie die ik van belang acht voor het begrip van de verdere 
onderzoeksthematiek. Hoewel uitgebreide literatuur over de Trio zeer schaars is, verwijs ik voor meer informatie 
naar Rivière (1969, 1984), Boven (2001) en Carlin (2002, 2004). 
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reisde hij met Leavitt mee naar Suriname om voor hem de Bijbel te vertalen naar het Trio. Japoma 

zei tegen de Trio dat Leavitt goed werk had verricht in Guyana en overtuigde hen hiermee van de 

goede bedoelingen van de zendeling. Vervolgens wist Leavitt met behulp van Japoma de Trio over te 

halen om hun nomadische bestaan op te geven en zich te vestigen in één grote dorpskern. De Trio 

gaven graag aan deze oproep gehoor. Niet alleen omdat men enthousiast was geworden voor het 

christelijk geloof dat de zendelingen verkondigden31, maar ook omdat men hiermee toegang kreeg tot 

gezondheidszorg, onderwijs en moderne goederen als kapmessen en bijlen. Vooral de behoefte aan 

medische voorzieningen was door een tuberculose-epidemie erg groot (Boven, 2006: 102). Contacten 

met Marrons en blanke ontdekkingsreizigers hadden gezorgd voor veel ziekten onder de Indianen, 

waardoor hun aantal sterk was teruggelopen. De Trio en overlevenden van andere stammen waren 

genoodzaakt om zich samen te voegen om te kunnen blijven voortbestaan. Het dorp Alalapadu (zie 

figuur 1) werd uitgekozen als nieuwe vestigingsplek. Bij Alalapadu viel de rivier echter vaak droog, 

waardoor visvangst werd bemoeilijkt. Op deze momenten was men vrijwel geheel afhankelijk van 

het jagen. Al snel werd het moeilijk om genoeg wild te vinden voor de grote populatie van het dorp. 

Rond 1976 verhuisden de meeste inwoners van Alalapadu (onder begeleiding van de zending) naar 

Kwamalasamutu, dat sindsdien de grootste Trio nederzetting is. Hoewel verschillende stammen er 

naar toe verhuisden, vormden de Trio de dominante bevolkingsgroep in Alalapadu en 

Kwamalasamutu. ‘Trio’ was al sinds Samuwaka een verzamelnaam voor meerdere subgroepen32, 

maar in de nieuwe woonkernen gingen leden van andere stammen zich ook steeds meer vermengen 

met en identificeren als Trio. Wellicht heeft het feit dat het Trio de taal was van de evangelisatie hier 

sterk aan bijgedragen. Zo kan het zijn dat de mensen die zich heden ten dage Trio33 noemen, meestal 

een mix zijn van meerdere etnische subgroepen als de Okomayana of Sakëta. Overigens wil dit niet 

zeggen dat etnische verschillen onderling geen rol meer spelen. Zo wordt de markt die de 

kleinkinderen van Japoma bestieren achter hun rug om aangeduid met Përëru woyo (kikkermarkt), 

waarmee wordt verwezen naar de Mawayana-afkomst van de familie. De Mawayana staan namelijk 

bekend als ‘de kikkermensen’ (Carlin & Boven, 2002: 35).  

 

 

                                                 
31 Iedereen in Kwamalasamutu lijkt zichzelf een christen te noemen. Regelmatig wordt in gesprekken verwezen 
naar de Bijbel. Toch neemt dit niet weg dat het bos voor de Trio nog steeds vele geesten herbergt. Zo wijst een 
dorpeling me op een plek aan de rivier waar mensen niet baden omdat er watramama’s (watergeesten) huizen. 
32 Frikel (1957) , een katholieke priester, die werkte in Brazilië, stelde dat de Trio bestaan uit minstens twaalf 
subgroepen. 
33 De Trio van kwamalasamutu noemen zichzelf eigenlijk Tarëno, maar aangezien zij in alle literatuur worden 
aangeduid als Trio houdt ik deze benaming aan om verwarring te voorkomen. 
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3.1.2 Praten over landrechten op regionaal niveau 

 

De gedeelde geschiedenis en familiebanden met omliggende stammen hebben ervoor gezorgd dat 

overleg over bepaalde kwesties soms plaatsvindt op regionaal niveau. Dit beperkt zich niet tot de 

Trio-dorpen waar de granman officieel het opperhoofd van is, maar heeft betrekking op meerdere 

stammen binnen en buiten Suriname. Zo had de granman bij mijn aankomst in Kwamalsamutu niet 

direct tijd om me te ontmoeten omdat hij in bespreking was met Wai Wai Indianen uit Brazilië, die 

een paar dagen in zijn dorp verbleven. De volgende dag vertelde de granman dat ze hadden 

gesproken over problemen die zowel speelden bij de Trio als de Wai Wai, zoals drank- en 

drugsgebruik onder jongeren, maar ook over landrechten. Als ik de granman vraag waarom hij met 

de Wai Wai spreekt over landrechten, geeft hij aan informatie-uitwisseling op dit gebied van groot 

belang te vinden:  

 

De Wai Wai begrijpen het allemaal nog niet zo goed en willen van ons leren. Ik heb ze 

gezegd dat hun nageslacht talrijk zal zijn en ze daarom aan de regering een groot stuk land 

moeten vragen waar ook hun kinderen en kleinkinderen de ruimte hebben om te jagen.  

 

Ook de Wayana in het zuidoosten van Suriname heeft de granman van advies voorzien over 

landrechten:  

 

De Wayana wilden eerst geen landrechten. Ze zeiden: als we ons eigen land krijgen, hebben 

we geen vrienden meer. De Marrons en andere Indianenstammen zullen niet meer naar ons 

toekomen. Maar ik heb ze gezegd: nee, zo zal het niet gaan. Alleen Pananakiri zullen niet 

meer zomaar in je dorp komen.  

 

Het is echter niet alleen de granman die informatie uitwisselt met leden van andere Inheemse 

groepen. Ook de wijze waarop mensen in Kwamalasamutu over landrechten denken en praten wordt 

beïnvloedt door de contacten die zij hebben met andere stammen. Zo stelt een 53-jarige dorpeling dat 

mijnbedrijven in Trio-gebied buiten de deur moeten worden gehouden omdat hij van de Wayana 

heeft gehoord dat Brazilliaanse goudzoekers Indianen hebben doodgeschoten.34  

 

                                                 
34 Ook geven veel inwoners van Kwamalasamutu aan naar familie in Brazilië te verhuizen als er gemijnd gaat 
worden bij Sipaliwini, zie bijlagen 1 en 2. 
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3.1.3 Geen nationale identificatie 

 

Hoewel de Inheemse organisaties VIDS en OIS veelal spreken in termen van ‘wij Inheemsen van 

Suriname’, hebben de meeste Trio en Wayana hooguit wel eens een enkele Caraïb of Arowak zien 

lopen in de stad. Van een onderlinge band is, zoals eerder in hoofdstuk één beschreven, geen sprake. 

De Surinaamse Trio kunnen niet gemakkelijk communiceren met Caraïben of Arowakken, zoals men 

dat wel kan met de Trio uit Brazilië. Men deelt met de Inheemsen uit het kustgebied geen historie 

van handelscontacten, zoals met de Marrons, of familiebanden, zoals met de Wai Wai. Daarbij zorgt 

een groot verschil in leefwijze, tussen zij die in het bos leven en zij die gewend zijn geraakt aan een 

stadse samenleving, ervoor dat de kans op onderlinge identificatie er niet groter op wordt. Hoewel 

een reis naar Paramaribo met het vliegtuig tegenwoordig nog maar twee uur hoeft te kosten, is een 

verblijf in de stad gelijk aan een verblijf in een andere wereld. Dat de Arowakken en Caraïben 

toevallig in hetzelfde land wonen, heeft voor de Trio weinig betekenis. Evenzo is het feit dat de 

dorpen waar familieleden wonen in een ander land liggen niet van belang. Niet dat er een breed 

gedragen internationaal bewustzijn is, maar wel een regionale identificatie waarbij nationale grenzen 

niet van betekenis zijn. Het ideaal van de natie-staat als culturele eenheid, waar burgerschap en 

supra-etniciteit samenvallen, gaat hier niet op. In dit geval niet zozeer vanwege de toenemende 

mondialisering die de rol van de natie-staat ondergraaft, zoals bijvoorbeeld antropologen als 

Wimmer (2002) en Raven (2007) constateren, maar meer omdat de staat en de Surinaamse ‘natie’ in 

het bos altijd vrijwel geheel afwezig is geweest. De enige Trio die ik op zijn nationale Surinaams 

burgerschap heb horen wijzen was de granman. Hij refereert aan de Surinaamse nationaliteit om te 

benadrukken dat de Trio een achtergestelde positie innemen ten opzichte van andere Surinaamse 

staatsburgers als het gaat om voorzieningen vanuit de overheid: “De regering beschouwt de Trio als 

minderwaardig. Wij zijn ook Surinamer, maar wij krijgen niets van de staat: geen elektriciteit en 

geen water.” In termen van Wimmer (2002) zou men hierbij kunnen spreken van een onvolledig 

cultureel compromis waarbij uitsluiting plaatsvindt langs etnische lijnen. De granman lijkt van 

mening te zijn dat als de Trio van de overheid niet dezelfde voorzieningen krijgen als andere 

Surinaamse burgers, zij moeten pleiten voor speciale rechten (waaronder landrechten) op basis van 

de Trio-identiteit. De Surinaamse regering gaat tot nog toe echter uit van een andere redenering: 

Inheemsen dienen net als andere Surinaamse burgers landaanvragen in te dienen volgens het huidige 

‘leasesysteem’ waarin enkel individuele grondhuur mogelijk is (Kambel, 2002). Een verandering 

naar een volledig cultureel compromis waarbij Inheemsen dezelfde rechten genieten als iedere andere 

burger, terwijl zij tegelijkertijd ook aanspraak kunnen maken op speciale rechten zoals vastgelegd in 

VN Declaration on the Rights of Indigenous People, lijkt in Suriname nog ver weg. Tot die tijd zal er 
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onder de Trio in eerste instantie sprake zijn van een regionale identificatie met andere naburige 

stammen en blijft een vorm van nationalisme hooguit beperkt tot een pragmatische variant. 

 

3.1.4 Regionale identificatie leidt niet tot krachtige regionale organisatie 

 

Hoewel de Trio zich identificeren met andere stammen in de omgeving en er ook onderling contact is 

over het landrechtenprobleem, heeft dit tot dusverre niet geleid tot krachtige 

gemeenschapsoverstijgende organisaties. Zoals eerder gesteld gaat door de gebrekkige infrastructuur 

het onderhouden van onderlinge contacten zeer moeizaam. Zo moesten de Wai Wai die op bezoek 

waren in Kwamalasamutu eerst twee dagen varen over de Sipaliwinirivier richting Brazilië, 

vervolgens een dag lopen naar een andere rivier en over deze rivier nog eens twee dagen varen naar 

de eindbestemming. Door deze grote relatieve afstand tussen dorpen is een structureel 

organisatorisch netwerk tussen dorpen moeilijk te bewerkstelligen. Men kan niet regelmatig bij 

elkaar komen voor een bespreking en heeft niet de beschikking over telefoon of internet. 

Regelmatige communicatie kan alleen met brieven of over de radio, en wat daarop besproken wordt 

is voor iedereen hoorbaar. Het gevolg van de grote relatieve afstand in het binnenland is ook 

merkbaar bij de verschillende Trio-dorpen onderling. Zo stelt Carlin (2004: 6), kijkend naar de 

autoriteit van granman Asonko, dat deze zich in de praktijk niet verder uitstrekt dan zijn eigen dorp. 

Hoewel hij, wat betreft zaken als landrechten, naar de regering toe spreekt namens de gehele Trio-

gemeenschap, zegt Carlin dat autoriteiten en bewoners van de andere Trio-dorpen zichzelf 

beschouwen en opereren als een autonome eenheid. Wellicht is dit een gevolg van het feit dat er zich 

in de geschiedenis van de Trio nooit eerder een overkoepelend gezag heeft ontwikkeld (zie e.g. 

Rivière 1984: 72). Pas sinds 2000 kennen de Trio formeel een granman, Asonko. Asonko is 

benoemd door de toenmalig president Jules Wijdenbosch en behoort te spreken namens alle Trio. 

Voor Asonko hadden de Trio geen stamhoofd dat door de staat werd erkend, al werden dorpsleiders 

al wel langer aangeduid met de term granman (Boven, 2006: 187).35 Tijdens de eerdergenoemde 

boslanddagen, waarbij de landrechtenproblematiek op de agenda stond, werd Asonko niet alleen 

aangesteld als woordvoerder van alle Trio, maar als vertegenwoordiger van alle Inheemsen van 

Suriname. Deze vergissing werd snel ongedaan gemaakt voor de Caraïben en Arowakken, maar niet 

voor de Wayana, die nog tot het eind van het Wijdenbosch regime (mei 2000) officieel werden 

vertegenwoordigd door de Trio (Carlin & Boven, 2002: 41). Nog steeds zegt granman Asonko met 

betrekking tot het landrechtendebat ook namens de Wayana te spreken als hij naar een vergadering in 

                                                 
35 De benamingen voor de binnenlandse bestuursfuncties (granman, kapitein, basya) van de Marrons en de 
Bovenlandse Inheemsen stammen uit de slaventijd (Boven 2006: 187). 
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de stad gaat, of praat met een minister. Het is echter maar zeer de vraag of de Wayana dit ook zo 

zien. De Wayana hebben hun eigen dorpsautoriteiten die zij granman noemen, al worden zij door de 

regering niet als zodanig erkend en hebben zij geen dorpsoverstijgend gezag. De onduidelijkheid 

omtrent het gezag van ‘traditionele’ autoriteiten wordt nog vergroot doordat in de Surinaamse 

wetgeving nergens is vastgelegd welke bevoegdheid zij precies hebben. Zo is niet duidelijk in 

hoeverre dorpsautoriteiten crimineel gedrag zelf mogen bestraffen36 en ontvangen zij geen 

operationeel budget om bestuurlijke uitgaven, zoals de bouw van een kantoor, of de aanschaf van 

communicatiemiddelen te bekostigen.37  

Het ontbreken van een politieke structuur die door iedereen wordt onderkend en 

gerespecteerd, lijkt, in combinatie met een gebrekkige infrastructuur, een slagvaardige Bovenlandse 

Inheemse organisatie in de weg te staan. Initiatieven tot het oprichten van een 

gemeenschapsoverstijgende belangenorganisatie waren tot dusver niet succesvol. In 2006 werd, met 

medewerking van het ACT de organisatie TALAWA opgericht om, onder andere in het 

landrechtendebat, de belangen te behartigen van zowel de Trio als Wayana. De organisatie zou 

moeten fungeren als een parapluorganisatie voor Community Based Organizations (CBO’s) die zijn 

opgericht in negen Trio- en Wayanadorpen. Tot 31 januari 2007 waren zeven van de negen CBO’s 

echter nog inactief en communiceerden zij niet met TALAWA (Heemskerk en Delvoye, 2007: 103).  

Concluderend zou men kunnen stellen dat, hoewel de activiteiten met betrekking tot 

landrechten die op lokaal niveau worden ontplooid niet enkel gericht zijn op het eigen dorp maar ook 

op andere stammen in de regio, dit in de praktijk niet leidt tot een samenwerking die verder gaat dan 

de uitwisseling van informatie. Ondanks het onderlinge contact en de onderlinge identificatie tussen 

naburige stammen is er vooralsnog geen sprake van een samenwerking tussen meerdere stammen in 

een zelfstandig opererende organisatie die een krachtig en eensgezind geluid naar voren weet te 

brengen in het nationale politieke debat.  

Om zich te profileren op nationaal niveau is het dan ook waarschijnlijk dat de Trio gebruik blijven 

maken van de netwerken van organisaties als het ACT.  

3.2 De hype-gevoeligheid van het lokale landrechtendiscours   

 

                                                 
36 Ten tijde van mijn verblijf werd een jongen opgesloten in het oude kantoor van granman omdat hij drugs naar 
het dorp zou hebben gesmokkeld. Van een proces of officiële bepaling van de strafmaat was geen sprake. 
Hoewel werd gezegd dat de jongen zou worden overgedragen aan de politie in de stad om een aantal jaren in de 
cel door te brengen, was hij na een paar dagen was weer vrij omdat hij ziek was geworden.  
37 Sieder (2002: 10) stelt dat dergelijke praktijken een veelvoorkomend fenomeen zijn in landen met een 
Inheemse bevolking. “…governments failed fully to recognize indigenous peoples’ rights to their authorities, 
legal norms and practices as stipulated by ILO Convention 169.” 
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Naast alle praktische zaken die het vormen van een Bovenlandse Inheemse organisatie in de weg 

staan, kan men zich ook afvragen of de landrechtenkwestie wel genoeg leeft onder de lokale 

bevolking om zich hiervoor te verenigen in een organisatie. Aan het begin van mijn 

onderzoeksperiode verzucht de granman dat er bijna niemand komt als hij een dorpsvergadering 

organiseert om over landrechten te praten. De landrechtenkwestie is volgens hem iets waar alleen 

dorpsbestuurders en organisaties zich mee bezig houden: ”Alleen mensen zoals kapiteins en basyas
38 

en sommige mensen die werken voor ACT en CI weten wat er gaande is. Andere mensen geloven 

niet dat er slechte dingen kunnen gebeuren als we niets doen.” In het licht van de bewering van de 

granman, dat het gepraat over landrechten de doorsnee inwoners van Kwamalasamutu niet 

interesseert, is het merkwaardig te noemen dat een paar weken later hetzelfde onderwerp tot ‘the talk 

of the town’ werd. De Trio lijken wel degelijk te beseffen dat er ‘slechte dingen’ kunnen gebeuren 

als ze niets doen, alleen leidt dit besef pas tot interesse en actie op het moment dat er een concrete 

aanleiding toe is. Veruit de meeste van mijn respondenten (22 van de 25) zijn op de hoogte van het 

feit dat de grond rondom het dorp volgens de Surinaamse wet aan de staat toebehoort en niet aan de 

Trio.39 Interviews hierover leiden vooral tot uitingen van frustratie. Voor de Trio is het moeilijk te 

verkroppen dat het gebied waar zij, hun ouders en grootouders altijd hebben gewoond, met eigen 

wetten en leefgewoonten, niet aan hen toebehoort, maar aan mensen in de stad. Toedeling van grond 

in Trio-gebied gebeurt nog steeds op basis van een traditioneel systeem zonder inmenging van de 

overheid (zie ook 3.3). Dit zou zo moeten blijven, is de mening van veel Trio. Dit vindt ook Aturai 

Kuweimë (60). Hij zit in zijn hut zijn nieuwe jachtgeweer in te vetten en reageert geërgerd als ik hem 

een vraag stel over landrechten. Ik voel me niet helemaal op mijn gemak als de loop van het geweer 

in zijn schoot mijn kant op wijst terwijl hij op geïrriteerde toon antwoord: 

 

Een paar jaar geleden hoorde ik dat lanti (de overheid) zegt dat de grond van hem is, maar hoe 

dan? Heeft lanti soms grond geschapen. Heeft lanti hier bomen geplant? Heeft lanti de dieren 

gemaakt? Nee, dat heeft God gedaan. Ik, mijn ouders en voorouders zijn op deze grond geboren 

en dan gaat lanti deze grond nemen.  

 

Respondenten mogen dan hun ongenoegen uiten over het feit dat de omliggende grond niet aan de 

Trio toebehoort als ik er expliciet naar vraag, tegelijkertijd geven zij aan er in het dagelijks leven niet 

                                                 
38 Kapiteins staan onder het gezag van de granman en zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in de 
dorpen. Zij handhaven de orde en rust en verdelen de taken. De kapiteins worden bijgestaan door de basya’s, die 
fungeren als een manusje van alles, van dorpsomroeper tot toezichthouder.   
39 De meeste mensen hebben hierover gehoord via de granman, of familieleden in de stad. Een minderheid 
noemt het ACT als informatiebron. Slechts enkele jongeren onder de twintig waren er niet van op de hoogte dat 
het land aan de staat toebehoort. 
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mee bezig te zijn. Slechts de granman en een ACT-medewerker die ik interviewde geven aan vaak 

na te denken of te spreken over landrechten met anderen. Ook zegt de meerderheid van de 

respondenten niet geïnteresseerd te zijn in een krutu (bijeenkomst) over het onderwerp. Als ik aan 

een 31-jarige dorpsbewoner vraag of hij naar een krutu over landrechten zou gaan, als deze 

georganiseerd zou worden, is het antwoord: “Misschien als ik niet weg ben om te jagen en te vissen 

ga ik, maar ik denk niet dat het helpt.” Antwoorden als deze, waarin een zekere apathie doorklinkt, 

willen niet zeggen dat men niet gelooft dat er in de toekomst geen ‘slechte dingen’ kunnen gebeuren, 

zoals de granman beweert. Op mijn vraag “Wat denkt u dat er gebeurt als de Trio geen landrechten 

krijgen?” wordt mij door vrijwel alle respondenten een heftig rampscenario geschetst waarin het er in 

de meeste gevallen op neerkomt dat de Trio van hun land worden verdreven of worden vermoord 

door de Pananakiri die uit zijn op geld. Zo zegt Nere Sipururu, een Trio-vrouw van 61 jaar:  

 

Als de overheid ons geen rechten geeft, kunnen Pananakiri zomaar binnen komen om naar goud 

te zoeken, een dam te maken of bomen te kappen. Mijn grootste angst is dat mijn kleinkinderen 

de dienaren zullen zijn van de Pananakiri die onze grond stelen. 

 

Het gegeven dat de problematiek in het dagelijks leven nauwelijks een rol speelt, lijkt niet zozeer te 

liggen aan een gebrek aan kennis, of een zorgeloze instelling, maar meer aan de afwezigheid van 

concrete aanleidingen die de problematiek zichtbaar maken. Toen het nieuws over de mogelijke 

mijnexploraties bij Sipaliwini zich in het dorp verspreidde, kwamen mensen die in eerdere 

gesprekken nauwelijks te porren waren tot een gesprek over landrechten opeens uit eigen beweging 

naar mij toe om hun afschuw uit te spreken over hetgeen zij hadden gehoord. Op deze kwestie kom 

ik later terug. Op deze plaats zal ik met een ander voorbeeld aantonen dat ook degenen die zich 

normaliter niet met dergelijke kwesties bezig houden, niet schromen zich met de besluitvorming 

hierover te bemoeien als zij dit nodig achten.  

De granman vertelde mij dat hij met toenmalig president Wijdenbosch in 2000 een akkoord 

had bereikt over het gebied dat aan de Trio zou worden toegewezen. Zij zouden de eigendomsrechten 

krijgen over het gebied vanaf de grens met Brazilië tot aan de Kamani kreek, welke zo’n veertig 

kilometer boven Kwamalasamutu loopt. Toen de granman de mensen in Kwamalasamutu dit 

vertelde, hoonden zij het akkoord weg. Zij vonden het afgedongen gebied veel te klein en zeiden: 

“Als Bosje (Wijdenbosch) ons maar zo’n klein stukje land geeft, dan kan hij er beter een hek omheen 
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zetten, zodat de dieren waar we op jagen het gebied niet uitvluchten.” De granman werd door de 

dorpsbewoners teruggestuurd naar de stad om opnieuw met de president te onderhandelen.40  

 Dergelijke voorbeelden doen denken aan de manier waarop de doorsnee burger van ‘de 

westerse wereld’ zich bezighoudt met de klimaatproblematiek. Het is een thema dat sluimerend 

aanwezig is in het achterhoofd van de mensen. Het is iets waar men niet regelmatig uit zichzelf over 

nadenkt, maar zich wel degelijk druk over kan maken als er een aanleiding toe is.41 Net als met 

klimaatverandering leeft bij de Trio het idee dat de komst van mijnbedrijven op de lange termijn 

onvermijdelijk is als er niets gebeurt. Toch leidt dit pas tot (kortstondige) momenten van actie als de 

voorbodes van mogelijke gevolgen, zoals het ondertekenen van het contract met het mijnbouwbedrijf 

C-mining door granman, zichtbaar worden. Als de directe dreiging is afgewend, gaat men vervolgens 

weer over tot de orde van de dag en blijven structurele veranderingen om problemen in de toekomst 

te voorkomen achterwege. Zolang bedreiging van Trio-gebied door de aanwezigheid van 

mijnbedrijven nog geen dagelijkse realiteit is, valt een breedgedragen initiatief onder de 

dorpsbevolking om te strijden voor landrechten daarom ook niet te verwachten. 

 

3.3  Tussen twee systemen 

 

Ondanks het feit dat een organisatie als het ACT spreekt over het behouden van de traditionele Trio-

cultuur, mag het duidelijk zijn dat ook in het verre zuiden van Suriname processen van 

modernisering steeds verder doordringen. In het dorp Kwamalasamutu is een duidelijke verschuiving 

zichtbaar van een bestaan waarin het bos in alle levensbehoeften voorziet, naar een economie waarin 

men afhankelijk is van geld en goederen. Dit heeft niet alleen invloed op de Trio-cultuur, maar ook 

op het sociale leven en de visie op de natuurlijke omgeving. Waar Ingold (2000: 43) stelt dat 

cultivators het bos zien als een voorouder die, in ruil voor goed gedrag, voorziet in voedsel, lijkt dit 

in het huidige Kwamalasamutu niet meer de algemene opvatting te zijn. De drang tot economische 

ontwikkeling leidt ertoe dat er ook onder de Trio mensen zijn die met behulp van het vervuilende 

kwik zoeken naar goud aan de Lawarivier in Wayana-gebied. En, zoals in paragraaf 3.4 duidelijk zal 

worden, zijn ook onder de Trio mensen bereid om hun gebied beschikbaar te stellen aan 

mijnbedrijven. Om de lokale overwegingen hieromtrent goed te kunnen begrijpen dienen deze in een 

                                                 
40 Volgens de granman beloofde Wijdenbosch hem bij de nieuwe onderhandelingen een groter stuk land, maar 
werd deze belofte na de verkiezingen in 2000 weer vergeten. 
41 Men kan hierbij denken aan een concrete gebeurtenis, zoals een hittegolf in het geval van klimaatverandering, 
of de komst van een mijnbedrijf in het geval van landrechten. Ook kan iemand die het debat aanslingert en je 
verplicht over het onderwerp na te denken als aanleiding dienen, zoals Al Gore in het geval van 
klimaatverandering, of een lange, blanke antropoloog in het geval van landrechten. 
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relevante context geplaatst te worden. Daartoe geef ik in deze paragraaf een korte beschrijving van 

de huidige sociaal-economische situatie waar de inwoners van Kwamalasamutu zich in bevinden. De 

mengvorm van twee economische systemen waarvan hier sprake is, laat zich goed beschrijven in de 

jacht op bosvarkens waarvan ik getuige was. 

 

3.3.1 De pingojacht 

 

Het is 1 mei: dag van de arbeid. Iedereen is vrij en de school is dicht. Ik had Suzan, het Creoolse 

schoolhoofd, nog aangeboden om toch Nederlandse les te geven, zoals ik gewoonlijk deed op 

donderdag, maar dat had ze liever niet. “De kinderen moeten wennen aan nationale feestdagen”, zei 

ze. Omdat het me dan ook niet zo gepast leek om interviews te houden voor mijn onderzoek, lag ik 

die dag een boek te lezen in mijn hangmat. De kinderen die ik Nederlandse les gaf, waren, nu er niets 

te doen was op school, maar naar mijn huisje gekomen. Ze zaten te tekenen en liedjes te zingen in de 

bandrecorder die ik normaal gebruikte voor het opnemen van interviews. Opeens klonk er een 

mededeling over de dorpsspeaker. Van het rappe Trio kon ik weinig verstaan, dus vroeg ik aan een 

van de kinderen die een beetje Nederlands sprak wat er zojuist was gezegd. “Er zijn pingo’s bij het 

dorp”, was het antwoord. Een ander jongetje wees naar buiten en begon opgewonden te praten. Ik 

stak mijn hoofd door het raam en zag daar minstens tien mannen met een jachtgeweer over de 

schouder allemaal dezelfde kant op rennen. Pingo’s, dat waren bosvarkens wist ik. Een paar mooie 

foto’s van de jacht op die beesten leken mij wel aantrekkelijk materiaal voor een scriptie met de titel 

‘kopen in het bos’. Ik greep mijn camera en rende achter de mannen aan. We gingen helemaal naar 

het andere eind van het dorp en volgden toen een paadje langs een aantal kostgrondjes. 

Tegemoetkomende vrouwen met zware manden cassave op hun rug werden aan de kant gedreven. Ik 

dacht dat de pingo’s zich misschien een paar minuten buiten het dorp zouden bevinden, maar we 

liepen nu al ruim een half uur. Het pad verdween en de mannen hakten zich nu met de houwer een 

weg door het bos. Ik had mijn houwer niet meegebracht en aan mijn voeten droeg ik teenslippers. Dit 

maakte de voortgang er niet makkelijker op. Ik was al geen bedreven slipperloper, maar in het bos 

viel het helemaal niet mee. We liepen door struiken, kreken en over omgevallen bomen. Regelmatig 

bleef een van mijn slippers vastzitten in de modder, waarna ik weer terug moest lopen om hem op te 

halen. Wie had ooit bedacht dat die Indianen op laarzen liepen als ze het bos ingaan? Ik niet. Het 

rennen van de mannen was bij het bereiken van het bos overgegaan in een flinke wandelpas, maar 

toch ging het bijhouden van de groep me steeds moeilijker af. Toen zelfs een man van dik in de 

zestig me inhaalde, begon ik me ernstig zorgen te maken. In het dorp mogen de Indianen dan een 

slentertempo hebben, in het bos lopen ze alsof ze de trein moeten halen. Na zo’n twee uur lopen, toen 
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Figuur 8: pingo in 

draagmand. Foto: Peter 

ik allang spijt had van mijn beslissing om mee te gaan, maakten de mannen voor me opeens drukke 

gebaren naar elkaar. Voor ik wist wat er aan de hand was, waren zij uit het zicht verdwenen. De 

pingo’s waren blijkbaar gesignaleerd. Paniekerig om alleen te worden gelaten, probeerde ik achter de 

mannen aan te rennen. Na drie stappen trapte ik vol in een plant met scherpe stekels. Mijn voet zag 

eruit als een speldenkussen en het duurde minstens vijf minuten voor ik de laatste stekels verwijderd 

had. Toen stond ik alleen in het bos. Ik had geen idee of de mannen dezelfde weg terug zouden gaan. 

De weg terugvinden zou me in mijn eentje nooit lukken. Ik bleef maar staan waar ik was. Zou ik 

schreeuwen? Of beter rustig blijven wachten en als ze terugkwamen doen alsof het voor mij de 

normaalste zaak van de wereld was om alleen in het oerwoud te staan? Ik had mezelf al eens flink 

voor gek gezet toen ik op een verjaardagsfeestje mijn broek naar beneden had getrokken omdat er 

een hagedis langs mijn been omhoog was geklommen. Dat soort voorvallen, dat aanleiding gaf tot 

sappige roddels en een hoos van grappig bedoelde opmerkingen die mij wekenlang zouden 

achtervolgen, moesten geen gewoonte worden. De keuze werd me uit handen genomen toen er 

geweerschoten klonken. Eerst ver weg, toen wat dichterbij. Het was een geruststelling dat ik nu wist 

dat de mannen niet ver van me verwijderd waren. Ik werd wat onrustiger toen de schoten zo dichtbij 

kwamen dat het bijna leek alsof ik het doelwit was. Ik ging tussen de wortels zitten van een grote 

boom. Wat als er een opgejaagde pingo mijn kant op komt, dacht ik opeens. Zo’n beest is best 

gevaarlijk. Toen hoorde ik iets ritselen in de bosjes, tien meter verderop. Ik greep snel de 

dichtstbijzijnde stok vast waarmee ik me kon verdedigen. Er klonk een hard schot dat mijn oren deed 

piepen. “Hee! Mi no wan pingo!” schreeuwde ik in het Sranantongo. Uit de struiken verscheen, met 

een rokend jachtgeweer, een leraar die ik kende van school. De pingo had hij niet geraakt en mij 

gelukkig ook niet. Hij leidde mij terug naar de rest van de groep. 

Daar werden de pingo’s die waren geschoten verdeeld over de 

draagmanden die men terplekke in elkaar vlocht. Hier zag ik Samil, 

de vader van de familie waarbij ik woonde. Met hem liep ik terug 

naar het dorp. Hij droeg een pingo op zijn rug alsof het gewicht hem 

niet deerde. Afgepeigerd strompelde ik achter hem aan het dorp weer 

binnen. Pas toen dacht ik er aan om een foto te nemen. (Zie figuur 

8). ’s Avonds was er een feestmaal bij de familie Jami. De pingo 

werd klaargemaakt met rijst en groente die ik had meegebracht uit de 

stad. Seini, de dochter van Samil, en haar vriend en zoontje kregen 

ook een bord, evenals opa Japoma en zijn vrouw, die afhankelijk zijn van het eten dat zij krijgen van 

familie. Susumi, de schoonvader van Samil en werkzaam op de poli, nam echter geen deel aan het 

eten. Hij had ’s middags al een eigen stuk van het varken van Samil gekregen in ruil voor een paar 
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liter benzine. De volgende dag was er markt. Samil stond achter de kraam met voor hem een dikke 

pingobout: 10 SRD. 

 

3.3.2 De sociaal-economische situatie bij de Trio; een mengvorm 

 

Bovenstaande beschrijving maakt duidelijk dat de economie van Kwamalasamutu bestaat uit 

een mengvorm van twee systemen. Men is in de voedselvoorziening afhankelijk van de jacht, 

de visvangst en het verbouwen van cassave. Maar dit jagen en vissen gebeurt wel steeds meer 

met moderne hulpmiddelen uit de stad, zoals netten, jachtgeweren en buitenboordmotoren. 

Men deelt de vangst van de jacht of de visvangst met sommige leden van de familie, maar 

verkoopt de rest op de markt voor geld. Dit wordt gekocht door mensen die werken bij 

organisaties als het ACT, de school of de poli. Door hun werk hebben zij geld tot hun 

beschikking, maar geen tijd meer om te jagen. Vormen van reciprociteit zijn daarbij nog niet 

verdwenen, maar maken wel plaats voor een hogere graad van individualisering. Mensen 

klagen over de verandering in mentaliteit die het groeiende belang van geld onder de mensen 

teweeg brengt. Bij het leegkappen van het terrein waar een nieuwe polikliniek zou worden 

gebouwd kwamen bijvoorbeeld, ondanks oproepen van het dorpsbestuur, maar enkelen 

opdagen om te helpen. De granman moppert dat men zich niet meer wil inzetten voor het 

dorpsbelang als men niet krijgt betaald. Tegelijkertijd is de manier waarop de Trio omgaan 

met eigendom van grond nog heel ‘traditioneel’ en absoluut niet commercieel van karakter. 

Inheemsen van de Amazoneregio beschouwen hun habitat, de omgeving en de grond waarop 

zij leven, niet als ‘iets’ wat je kunt bezitten, maar als iets waarmee je een relatie onderhoudt 

en wat deel uitmaakt van jezelf, van je identiteit, betoogt onder andere Boven (2006). Een 42-

jarige inwoner van Kwamalasamutu stelt dan ook dat hij individueel eigendom van land maar 

een belachelijk idee vindt: “Als ik een stuk land voor mezelf heb kan ik niet gaan jagen of een 

kostgrondje maken waar ik wil. Daarom heb ik niets aan een klein stukje land voor mezelf.” 

Nu kunnen de mensen in Kwamalasamutu een huisje of een kostgrondje maken zonder 

toestemming te vragen aan de kapitein of de granman of welke instantie dan ook.42 Over 

eigendomsrechten is niets schriftelijk vastgelegd. Van het kopen of verkopen van een huis of 

een stuk grond is dan ook geen sprake. 

                                                 
42 Als men de aanleg van een kostgrondje of de bouw van een huis overweegt in de nabijheid van de grond van 
een ander, is het is wel gebruikelijk om deze persoon om toestemming te vragen. Dit principe gaat echter niet op 
voor buitenstaanders die zich in het dorp willen vestigen. Van hen wordt verwacht dat zij toestemming vragen 
aan de dorpsautoriteiten.  
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Figuur 9: het maken van een korjaal 

door middel van het uithollen van 

een boomstam. Foto: Peter Reimink 

Nog steeds zijn de Trio om in het grootste deel van hun levensbehoeften te voorzien 

afhankelijk van het bos. Het menu van de Trio beperkt zich vrijwel uitsluitend tot zelfgevangen vis 

en vlees, gekookt in water met pepers, geserveerd met cassave in de vorm van kruimels (kwak) of 

brood. Zeven en persen die nodig zijn om de cassave te bereiden worden gevlochten van 

plantenstengels, evenals de draagmanden die nodig om de gevangen vis of de oogst van het 

kostgrondje naar het dorp te vervoeren. Men drinkt vruchtensap van 

bosvruchten, kasiri van cassave en zoete aardappel, of water uit de 

rivier. Het eten en drinken wordt gekookt op een houtvuurtje, 

waarvoor de vrouwen elke week hout halen. Ook de huizen in het 

dorp bestaan meestal geheel van materialen uit het bos. Men gebruikt 

een uitgeholde boomstam als vervoermiddel (figuur 9) om te vissen, 

te jagen, of familie te bezoeken. Hangmatten waarin men slaapt 

worden gemaakt van katoen afkomstig van de kostgrondjes. 

Tegelijkertijd is er een toenemende afhankelijkheid merkbaar van 

consumptiegoederen. Ik noemde eerder al de jachtgeweren en nylon 

visnetten die worden gebruikt bij de jacht, maar ook valt te denken 

aan de benzine voor buitenboordmotoren die men gebruikt om naar 

een goede jacht- of visplek te varen. Naast de ‘westerse’ goederen die dienen als hulpmiddelen bij de 

jacht en visvangst raakt men ook steeds meer gehecht aan luxegoederen als een televisie, een dvd-

speler en een stereo-installatie. Waarschijnlijk speelt prestige een belangrijke rol bij de aanschaf van 

deze zaken.43 De toenemende beschikking over geld in het dorp zorgt ervoor dat de Trio vaker een 

tripje naar de stad kunnen maken om dergelijke zaken aan te schaffen. Ook aan producten, zoals 

zeep, koekjes, batterijen, zaklampen en tandpasta, die op de marktjes in Kwamalasamutu te 

verkrijgen zijn, raakt men snel gewend. Om nog niet te spreken van de cosmetica-artikelen die in de 

mode raken onder de jongeren in het dorp, zoals haargel, krulspelden, make-up en gouden tanden. 

Een jonge vrouw liet mij bijvoorbeeld weten dat ze bij haar volgende bezoek aan de stad tabletten 

wilde kopen waardoor ze een plattere buik zou krijgen.  

 

3.3.3 De zoektocht naar geld 

 

                                                 
43 Zo zijn verjaardagsfeestjes waarbij de familie van de jarige in het bezit is van een muziek- en televisie-
installatie veel populairder dan feestjes bij minder welgestelde families. Een vast hoogtepunt van feestjes, 
waarbij men de beschikking heeft over een televisie, dvd-speler en goede boxen, is het vertonen van een dvd van 
de Braziliaanse artiest Pepe Moreno, vanwege de schaargeklede Braziliaanse danseressen die hierop voorkomen. 
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De inwoners van Kwamalasamutu zijn zo gewend geraakt aan consumptiegoederen dat zij hiervan 

geen afstand meer willen doen. De wens tot meer ontwikkeling is onder al mijn informanten 

aanwezig. Wat zij precies onder die ontwikkeling verstaan verschilt per persoon. Vaak worden 

hierbij in eerste instantie voorzieningen genoemd als elektriciteit, telefoon, beter onderwijs en 

watervoorziening voor het hele dorp, maar ook geven veel mensen te kennen meer geld te willen 

hebben voor de aanschaf van persoonlijk bezit, zoals modieuze kleding, kettingzagen en een 

buitenboordmotor. Deze wens om meer (persoonlijke) welvaart te bereiken leidt ertoe dat mensen op 

zoek gaan naar nieuwe manieren om geld te verdienen. Er wordt veel geklaagd over het gebrek aan 

werkgelegenheid in het dorp Kwamalasamutu. De handel in dieren, die vooral in de jaren negentig 

een belangrijke bron van inkomsten vormde, is door de gedaalde zangvogel- en slangenpopulatie 

rond het dorp, sterk afgenomen. Huidige bronnen van inkomsten bestaan vooral uit het maken van 

‘traditionele’ sieraden, of een dienstverband bij de school, de polikliniek of een organisatie als het 

ACT. Deze geaccepteerde vormen van inkomensverwerving worden soms aangevuld met meer 

omstreden manieren om geld te verdienen. Ik noemde eerder al de jongen die was opgepakt wegens 

het smokkelen van drugs naar het dorp. Als ik mensen naar hun mening hierover vraag zeggen zij dat 

de jongen op de verkeerde manier geld probeerde te verdienen. Ook signaleerde het ACT in 2007 

vormen van prostitutie in het dorp. Hiervoor heb ik echter geen aanwijzingen kunnen vinden. 

Waarschijnlijk gaat het bij deze zaken om randverschijnselen. Een manier om geld te verdienen die 

vaker voorkomt, maar ook zeker niet onomstreden is, betreft het zoeken naar goud. Het zijn vooral 

de jongeren die hun heil zoeken in de goudvelden aan de Lawarivier in Wayanagebied. Regelmatig 

stappen jonge Trio-mannen uit het vliegtuig met een zak geld, hippe kleding aan en sieraden om met 

een goudklompje erin verwerkt. Waraku, een vrouw van 61, ziet het met lede ogen aan: “Ik weet hoe 

de goudvelden bij de Lawa eruit zien. Het zijn donkere gaten. Als je het water drinkt wordt je ziek en 

de vissen gaan er dood.” Om deze reden verbiedt de granman naar eigen zeggen de jongeren om 

rondom Kwamalasamutu te zoeken naar goud. Een andere informant noemt de granman om deze 

reden echter naïef:  

 

De granman denkt dat alle vormen van goudwinning slecht zijn, maar hij weet er te weinig van 

af. Ik weet hoe je goud kunt vinden zonder het gebruik van kwik. Ik heb daarover advies gegeven 

aan de jongeren van het dorp die naar goud willen zoeken. Rond Kwamala zit veel goud dat heb 

ik zelf gezien. De mensen zullen het vroeg of laat willen hebben. 

 

Tenslotte is een nieuwe bron van inkomsten, waarvan veel wordt verwacht het toerisme. Ten tijde 

van mijn onderzoek arriveerden de eerste gasten in het pasgebouwde toeristencomplex Iwaanu Samu, 
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een paar kilometer buiten het dorp. Veel Trio-mannen hebben zich hiervoor aangemeld als gids, veel 

vrouwen als schoonmaakster of kok. Hoewel de meeste mensen aangeven blij te zijn met het 

toerismeproject, zijn ook minder positieve geluiden te horen. Zo wordt een voorval genoemd waarbij 

een toerist ongevraagd een huis binnenliep. Daarbij stelt Aturai Kuweimë morrend dat de toeristen 

maar een paar uur met een gids in het dorp mogen lopen en de rest van hun verblijf in het 

toeristencomplex zijn, waardoor hij niet veel kan verdienen met de verkoop van souvenirs. 

De zoektocht naar manieren om geld te verdienen komt niet alleen voort uit de wens meer 

goederen te kunnen aanschaffen, maar ook uit het besef dat de ‘oude’ manier van ‘kopen in het bos’ 

op de lange termijn steeds moeizamer zal gaan. Zo zorgt het hoge inwonersaantal van 

Kwamalasamutu, maar ook de efficiëntere manier van jagen, door de introductie van jachtgeweren 

en visnetten, voor een daling van de wild- en visstand rond het dorp. Jack, een (Engelssprekende) 46- 

jarige Wapishiana-indiaan van Guyanese afkomst zegt hierover: “Maybe ten years ago I could find 

pingo at the hill over there (wijst naar een heuvel een paar honderd meter verderop), but not 

anymore. Now I have to walk for hours to find meat and often I come back with nothing.” Om wild 

te vinden moet men steeds verder van het dorp zoeken. De buitenboordmotor maakt dit mogelijk, 

maar vormt voor de langere termijn geen oplossing. De grens waarbinnen een schaarste is aan wild 

en vis zal hiermee enkel opschuiven. Daarbij is de prijs van benzine in Kwamalasamutu exorbitant 

hoog. Door de hoge transportkosten vanuit de stad kost een liter benzine twaalf SRD.44 Jagen en 

vissen met een buitenboordmotor zal, vanwege de hoge benzineprijs, de afhankelijkheid van geld 

daarom alleen maar vergroten. Om de druk op natuurlijke hulpbronnen te verlichten is de granman 

sinds 2000 bezig om de Trio over een groter gebied te verspreiden. Hij heeft onder andere kapiteins 

gestuurd naar Sipaliwini, Wanapan, Kuruni en opnieuw naar Alalaparu (zie figuur 1). Overigens 

heeft deze verspreidingsstrategie een dubbel doel. Door kampen te stichten wil de granman niet 

alleen het jacht- en visgebied vergroten, maar ook de grenzen van zijn gebied markeren om later 

sterker te staan bij een claim op landrechten.  

Men zou kunnen concluderen dat hoewel de oude manier van ‘kopen in het bos’ nog zeker 

niet is verdwenen, deze verweven is geraakt met en niet meer kan bestaan zonder een nieuwe vorm 

van ‘kopen in het bos’. Deze nieuwe vorm heeft niet alleen betrekking op het kopen van televisies en 

dvd’s, maar ook op een veranderende mentaliteit. Niet langer is het vanzelfsprekend om klusjes te 

doen in het belang van het dorp als men ook geld kan verdienen om de eigen toekomst als individu 

veilig te stellen. Evenmin is het ondenkbaar dat de Trio zelf schade toebrengen aan hun 

leefomgeving om er geld aan te verdienen. 

                                                 
44 Ten tijde van het onderzoek stond 1 SRD gelijk aan ¼ Euro. Een liter benzine in Paramaribo kostte destijds 
ongeveer 3,40 SRD. 
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3.4 Landrechten; noodzaak of weg tot welvaart? 

 

Hoewel bovenstaande paragraaf duidelijk maakt dat de opvatting van de Trio over het bos niet persé 

verschilt met die van de Pananakiri, legt de granman, als ik hem vraag waarom de Trio landrechten 

zouden moeten hebben, toch juist de nadruk op de verschillen tussen de Trio en de mensen uit de 

stad:  

 

Pananakiri halen spullen die ze nodig hebben van de winkel. Maar wij hebben geen blikjes 

sardines en corned beef. Wij hebben geen vriezers. Wij halen onze dingen vers uit het bos. Dat 

vergeet lanti. Lanti geeft ons geen elektriciteit, maar wij kunnen een kaars maken van hars. Lanti 

wil ons geen waterpomp geven, maar dan drinken wij uit de rivier. Als we geen vishaken of 

geweren kunnen kopen, jagen en vissen we met pijl en boog. We zijn het gewend om te leven in 

het bos. Maar dan moeten we wel onze eigen grond hebben, zodat er geen Pananakiri komen om 

de bomen te kappen of de rivier te bevuilen. 

 

De uitspraak van de granman doet vermoeden dat hij niet positief staat tegenover bijvoorbeeld de 

komst van mijnbedrijven naar zijn gebied. Pananakiri worden namelijk gezien als de voornaamste 

bedreiging voor het gebied waarvan de Trio afhankelijk zijn. Het is dan ook opmerkelijk te noemen 

dat tijdens mijn verblijf bekend werd dat de granman al in oktober 2007 een contract had 

ondertekend met het mijnbedrijf C-mining voor het doen van exploratief onderzoek in de buurt van 

het dorp Sipaliwini. Dat de granman een contract met een mijnbedrijf had ondertekend kwam ook 

Gwendolyn Smith, de directrice van het ACT, ter ore. Het was districtscommissaris Landburg die 

haar dit eind april 2008 vertelde.45 De commissaris was verbaasd toen hij het contract onder ogen 

kreeg aangezien de granman samen met het ACT bezig was om landrechten te verkrijgen en 

bovendien regelmatig te kennen gaf tegen commerciële exploitatie van zijn gebied te zijn. Dit 

vormde voor de commissaris een reden om, voordat hij het contract ter goedkeuring aan de regering 

zou voorleggen, het ACT op de hoogte te stellen. Toen zij het nieuws hoorde reisde Gwendolyn 

Smith meteen af naar Kwamalasamutu om poolshoogte te nemen. De granman ontkende tegenover 

haar echter een contract te hebben ondertekend. Van een lokale ACT medewerker hoorde 

Gwendolyn dat de granman wel degelijk had getekend. Hij zou dit niet uit vrije wil hebben gedaan, 

                                                 
45 De districtscommissaris vormt de tussenpersoon tussen de lokale bevolking en de nationale overheid. 
Kwamalasamutu ligt in het district Sipaliwini. De districtscommissaris van Sipaliwini heet Raymond Landburg 
en zetelt in Paramaribo. 
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maar hiertoe zijn gedwongen door een aantal andere Trio-autoriteiten.46 Teleurgesteld over het 

oneerlijke antwoord van de granman vloog de ACT-directeur terug naar de stad. Het lokale ACT-

personeel gaf ze echter de instructie mee over het besluit van de granman te vergaderen. Als bleek 

dat granman niet uit vrije wil had getekend, wilde zij haar best doen om het besluit terug te draaien. 

In de dagen erop vonden twee krutu’s plaats, één zonder de granman en één met hem erbij. De 

meeste mensen die werden uitgenodigd om de krutu’s bij te wonen vertegenwoordigden een 

organisatie of hadden een bestuursfunctie (zie bijlage 1 en 2). De ACT-mensen die de krutu’s 

organiseerden hadden bewust niet het hele dorp op de hoogte gesteld uit angst voor onrust. Toch 

verspreidde het nieuws dat de granman een contract met een mijnbedrijf had ondertekend zich als 

een lopend vuurtje. Al snel ging het gerucht dat de graafmachines reeds onderweg waren naar 

Sipaliwini. Antwoorden op interviewvragen over landrechten of potentiële bedreigingen voor Trio-

gebied gingen nu automatisch over de exploratie naar diamanten bij Sipaliwini. Ook de manier 

waarop men sprak verschilde duidelijk met de toon van eerdere interviews. Waar ik dorpelingen 

voorheen niet oneerbiedig over de granman had horen spreken, klonken nu veel kritische 

opmerkingen aan zijn adres. “Granman heeft zich gek laten maken door zoete praatjes” was hierbij 

één van de nettere uitdrukkingen. Ook onder de aanwezigen op de krutu’s wekte het feit dat de 

granman, die altijd leek te ageren tegen de komst van Pananakiri nu zelf een mijnbedrijf toeliet, veel 

wrevel. Op de krutu van vier mei (de granman was hier niet aanwezig) uit een stiefzoon van de 

granman zijn frustratie hierover in duidelijke bewoordingen. Tevens trekt hij de 

leiderschapscapaciteiten van de granman in twijfel: 

 

Altijd zegt mijn vader: we moeten zuinig zijn op onze grond, maar nu verkoopt hij zelf zijn 

grond. Ik ga hem zeggen: OK, geef het allemaal maar weg. Laat het maar, we gaan niets meer 

beschermen. Ik ga mensen uit andere dorpen zeggen: jullie kunnen beter vertrekken, want 

granman kan geen leiding meer geven (zie bijlage 1).  

 

De toonzetting was echter niet het enige dat veranderde in de manier waarop men sprak over 

landrechten. In tegenstelling tot wat eerdere reacties deden vermoeden was het voornaamste bezwaar 

van de aanwezige sprekers bij de krutu’s niet het feit dat de granman toestemming had gegeven aan 

een bedrijf om naar diamant te komen zoeken in Trio-gebied, maar het feit dat hij dit had gedaan 

vóórdat de Trio in het bezit waren van landrechten. Het toelaten van Pananakiri bleek op zichzelf 

voor velen geen onbespreekbare optie te zijn, maar juist een reële mogelijkheid om te komen tot 

                                                 
46 Degenen die ervan werden beschuldigd granman te hebben gedwongen te tekenen spreken dit zelf tegen. 
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meer ontwikkeling in het dorp. De Trio lijken zich weliswaar goed bewust van het feit dat de drang 

naar ontwikkeling ook nadelige gevolgen met zich mee kan brengen, maar dit vormt voor hen geen 

reden om niet open te staan voor onderhandelingen met Pananakiri. Hierbij willen zij echter wel 

zeker stellen dat zij worden betrokken in de besluitvorming omtrent commerciële exploitatie van het 

gebied, zodat ook hun belangen worden behartigd. De belangen van de Trio hebben dan niet per 

definitie betrekking op het behoud van het leefgebied, zoals de antwoorden in interviews doen 

vermoeden, maar ook op het veiligstellen van inkomsten. Pananakiri zijn hierin immers niet op hun 

woord te vertrouwen, lijkt de denkwijze. Zo stelt een van de aanwezigen tijdens de eerste krutu: 

 

Veel mensen denken aan geld. Ik wil ook wel zoveel mogelijk geld hebben, maar dat moet niet je 

voornaamste drijfveer zijn. We spelen met ons leven. Als de mensen hier komen om te werken, 

dan gaan ze ons doodschieten. De mensen die ons nodig hebben gaan zoete praatjes houden. Ze 

zeggen: we gaan je helpen en zorgen dat je rijk wordt. Maar we moeten ons niet voor de gek laten 

houden, want ze willen ons gebied en daarom doen ze zo. Ze zeggen: Jij wordt de eigenaar. Maar 

op het laatst word je niet de eigenaar en doen ze alles met je wat ze willen. Zo zullen we ons 

gebied verliezen. Ze gaan nooit zeggen: kijk we hebben winst gemaakt, hier is wat voor jullie. Ze 

gaan militairen halen om de mensen te verjagen (bijlage 1). 

  

Dit wantrouwen leidt ertoe dat verschillende mensen tijdens de krutu ervoor pleiten 

Pananakiri pas toe te laten ná het verkrijgen van landrechten. Landrechten zouden zodoende 

fungeren als een soort controlemechanisme om ervoor te zorgen dat de mijnactiviteiten van de 

Pananakiri onder controle kunnen worden gehouden en de opbrengsten ten goede komen van 

de Trio en niet al het geld verdwijnt in de zakken van die ‘onbetrouwbare’ Pananakiri. Een 

andere spreker, verwoordt dit als volgt:  

 

Het is geen probleem als mensen hier komen werken, maar we moeten eerst landrechten hebben. 

Daarna kunnen mensen komen en dan kunnen we ze na een tijd weer wegsturen. Maar nu er al is 

getekend terwijl de grond nog niet in onze handen is, is dat een groot probleem (bijlage 1). 

 

De verschuiving zowel in toon als in inhoud doet vermoeden dat het ‘lokale landrechtendiscours’ 

zeer afhankelijk is van de context waarin het gevoerd wordt. Het bos beschermen tegen 

buitenstaanders lijkt het sociaal wenselijke antwoord in het streven naar landrechten, maar niet het 

enige antwoord. Op momenten dat men niet rechtstreeks met een onderzoeker spreekt, maar in eigen 

kring, lijken ook andere motieven een rol te spelen.  
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3.5 Inheems pragmatisme 

 

3.5.1  Hulpeloze Indiaantjes? 

 

Tijdens de krutu’s bleken de meeste mensen het besluit van de granman te willen terugdraaien. Met 

de radio werd contact opgenomen met het ACT in de stad. Het ACT regelde een vliegtuig voor de 

granman om naar de stad te vliegen en organiseerde een persconferentie. Op de persconferentie 

spraken zowel de granman, als de directeur van het ACT. Zij stelden dat de Trio niet volledig 

geïnformeerd waren over de inhoud van het contract op het moment dat dit werd ondertekend. Het 

optreden als klokkenluider werd het ACT echter niet in dank afgenomen door de heer Guno Chin a 

Sen, de president-commissaris van C-mining. Chin a Sen is woedend op het ACT dat volgens hem de 

Inheemsen ophitst tegen mijnbedrijven en doet alsof ze de eigenaren zijn van het gebied. In een 

interview dat ik met hem heb stelt Chin a Sen dat het niet aan het ACT is om te bepalen wie 

exploratiewerkzaamheden uitvoeren in het Trio-gebied, maar aan de overheid47: 

 

Mag ik als Surinamer niet weten wat mijn rijkdommen zijn? Wie geeft je het recht om me te 

zeggen dat het niet mag? De enige die me kan zeggen: “Nee meneer Chin a Sen” dat is de 

minister, de overheid. Maar wie is ACT? Leven we nog in de koloniale tijd? Amerikanen willen 

nu alle Inheemsen beschermen in de wereld, nadat ze in hun eigen land miljoenen hebben 

doodgemaakt (interview 22 mei 2008, hoofdkantoor C-mining, Paramaribo, zie bijlage 3). 

 

De voornaamste kritiek van Chin a Sen is dat het ACT de Trio betuttelt door te bepalen wat voor hen 

het beste is. Dit is ook het beeld dat in de media wordt geschetst. Zo kopt de voorpagina van dagblad 

De Ware Tijd op maandag 19 mei “Trio-Indianen in spervuur diamantkoorts Sipaliwini.” De krant 

stelt dat de Trio als een hulpeloze groep staat te midden van een spervuur van organisaties, 

waaronder het ACT, “die menen te moeten bepalen wat het beste is voor de lokale Indianen.” Een 

paar dagen later verschijnt in dezelfde krant het onderstaande stripje, waarin te zien is hoe een 

milieuorganisatie (ACT wordt in de krant aangeduid als milieuorganisatie) twee duimzuigende 

Indiaantjes onder de arm neemt om ze te beschermen tegen iemand die aan het mijnen is (een 

karikatuur van Chin a Sen). 

                                                 
47 Na het indienen van een concessie gaat de aanvraag naar de districtscommissaris van het gebied. Deze gaat 
weer praten met de lokale bewoners van het gebied. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de overheid (zie 
ook L-decreten H1.2). Het contract dat Chin a Sen de granman heeft laten ondertekenen is dan ook niet 
allesbepalend voor het toekennen van de vergunning, maar dient slechts om sterker te staan in de aanvraag naar 
de regering toe.  
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3.5.2 Pas je aan of verga 

 

Geheel in strijd met het beeld van hulpeloze Indiaantjes beschrijft Karin Boven (2006) de Wayana 

als een groep met een groot vermogen tot aanpassing. De Wayana, stelt Boven (p. 276), zijn er van 

op de hoogte dat contact met anderen nadelig kan uitpakken. Dit weerhoudt hen er echter niet van om 

deze contacten te blijven zoeken in de overtuiging dat aansluiting bij nationale, regionale of 

internationale belangengroepen hen in staat zullen stellen allianties te smeden en kennis en 

vaardigheden te vergaren waarmee zij hun toekomst kunnen veiligstellen. Deze typering lijkt ook 

voor de Trio op zijn plaats. Zo blijkt dat de granman zich, voor hij zich liet overhalen om het 

contract met Chin a Sen te tekenen, goed bewust was van de mogelijke nadelige consequenties. Hij 

uitte zijn bezorgdheid over de gevolgen van de mijnwerkzaamheden voor de waterkwaliteit en 

wantrouwen over de opbrengst van de werkzaamheden voor zijn volk. Chin a Sen probeerde de 

granman gerust te stellen door (1) te benadrukken dat het hem slechts gaat om verkennende 

werkzaamheden en er nog geen sprake is van mijnexploitatie, (2) bij deze verkennende 

werkzaamheden geen chemicaliën worden gebruikt en het water in de rivieren dus niet zal worden 

aangetast48 en (3) dat er zal worden samengewerkt met de Trio, waardoor er voor hen veel 

werkgelegenheid zal ontstaan.49 De Granman vertelt tijdens de tweede krutu dat hij in eerste instantie 

argwanend bleef en tijdens een gesprek in de stad tegen Chin a Sen zei:  

 

Als een tijger een prooi aanvalt, eet hij de prooi altijd. Zo zal het ook met jou zijn. Als je ziet dat 

er diamant zit, ga je niet zeggen: Ik ga niet mijnen. Nee, dan wil je het hebben. Dan ga je werken 

en mij in de steek laten (bijlage 2). 

                                                 
48 Dit wordt overigens weer betwist door het ACT, die stellen dat ook bij verkennende werkzaamheden 
chemicaliën worden toegepast. 
49 Bron: notulen van vergadering vrijdag 28 september 2007 tussen C-mining en ‘de granman en afgezanten’ van 
het district Sipaliwini.  
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Ondanks dit wantrouwen liet de granman zich toch overhalen om het contract voor 

diamantexploratie te tekenen. Hoewel de komst van Pananakiri, zoals eerder geschetst, consequent 

wordt afgeschilderd als een bedreiging, zijn de Trio pragmatisch genoeg om ook de mogelijke 

voordelen te zien die de komst van mijnbedrijven met zich mee kan brengen. Gevoelens van 

wantrouwen, of de samenwerking met het ACT om landrechten te verkrijgen, lijken 

onderhandelingen met Pananakiri om het gebied commercieel te exploiteren dus niet uit te sluiten.  

De flexibele houding die hieruit spreekt, komt wellicht voort uit het feit dat 

veranderingsprocessen altijd een belangrijk deel uit hebben uitgemaakt van het Inheemse leven. Uit 

de korte historische beschrijving in 3.1.1 valt op te maken dat de Trio zich hebben kunnen 

ontwikkelen door flexibel te zijn en in te spelen op veranderingen. Men voegde zich samen in 

Samuwaka met andere Inheemse groepen, maar schroomde niet om weer uiteen te gaan als er 

conflicten ontstonden. Vervolgens gaven de Trio hun nomadische levensstijl weer op toen zij werden 

geteisterd door epidemieën en de zending hen medische voorzieningen bood in het dorp Alalaparu.  

Deze veranderingsgerichte attitude lijkt zich voort te zetten in de manier waarop de Trio in 

het landrechtendebat staan. Ook hierin zijn de Trio bereid zich aan te passen aan de omstandigheden 

om hun toekomst te verbeteren door zich te voegen naar een westerse geromantiseerde notie op 

cultuur. Zoals gesteld komt het vaker voor dat Inheemse volkeren zich voegen naar de stereotype 

beelden die over de groep bestaan, omdat dit bepaalde voordelen met zich meebrengt. Zo beschrijft 

Sylvain (2005: 366), die onderzoek deed in de Kalahari, hoe de San tegemoetkomen aan 

verwachtingen van ‘buiten’ om een inkomen of politieke erkenning te verwerven: 

 

…the San are responding to identity expectation placed on them by the local mainstream 

society, the state, NGO’s, and the international donor community, all of whom expect to find 

a bounded cultural entity to which rights can be attached and a discrete target group for 

development. 

 

 

De Trio lijken hetzelfde te doen door bijvoorbeeld taken als natuurconservatie op zich te nemen. Net 

als het ACT wordt door de Trio het behoud van het leefgebied publiekelijk genoemd als voornaamste 

reden om te strijden voor landrechten. Het is echter maar de vraag of de beweegredenen achter dit 

argument ook dezelfde zijn. Waar het ACT de conservatie van natuur als een van haar speerpunten 

voert en de Trio presenteert als beschermers van het regenwoud, lijkt bij de Trio zelf de retoriek over 

bescherming van hun leefgebied op bepaalde momenten op een tweede plaats te komen als zich een 
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andere mogelijkheid aandient om de toekomst zeker te stellen, zoals het samenwerken met 

mijnbedrijven. Carneiro da Cunha en De Almeida (2000: 317) stellen dat het vaak voorkomt dat 

Inheemsen het beeld dat er van hun bestaat als conservators van het regenwoud bewust inzetten: 

“They are ready for a trade-off: in return for control of the territory, they commit themselves to 

providing environmental services”. Een ‘environmental service’ die de Trio verlenen is onder andere 

het in kaart brengen van Inheems grondgebied. Ethno-kartering, kan volgens het ACT “een 

waardevolle bijdrage leveren aan de identificatie van prioriteitsgebieden voor natuurbescherming.” 

De eerdergenoemde organisatie TALAWA (zie 3.1.4) wijst in een voorstel aan de regering expliciet 

op de voordelen voor de overheid en het Surinaamse volk als de Inheemsen landrechten krijgen. Zo 

zouden Inheemsen goede diensten kunnen bewijzen op het gebied van natuurconservatie: 

“Indigenous Peoples can work as park or forest guards for nature protection. They can control the 

catch of rare animal species, such as the blue poison dart frog” (TALAWA 2007). Een aantal Trio 

zijn hiertoe door het ACT opgeleid tot boswachter. Toch lijkt natuurconservatie voor de Trio geen 

doel op zich te vormen. De grootscheepse handel in zangvogels en slangen rond Kwamalasamutu in 

de jaren negentig is hier een voorbeeld van, maar ook de hoeveelheid lege batterijen en restjes 

benzine die tijdens jachttrips overboord worden gegooid zijn hiervan getuige. Renshaw (1988: 345), 

die onderzoek deed onder Indianen in Paraguay, stelde in dit opzicht eveneens dat conservatie van 

natuur niet inherent is aan de Inheemse levensvisie. De reden waarom Inheemsen hun leefgebied niet 

meer uitputten dan noodzakelijk is volgens Renshaw geheel pragmatisch van aard, namelijk om de 

populatie in de toekomst niet te laten verhongeren. Ëruke Epohtoponpë, werkzaam bij de poli, geeft 

dit pragmatische uitgangspunt goed weer door te wijzen op de noodzaak van schoon rivierwater om 

te overleven: “Als het water vies is, wat ga je drinken? Als de vis dood gaat, wat ga je eten?” Zo lang 

men nog steeds afhankelijk is van het bos om te voorzien in het levensonderhoud, en er zich nog 

geen betrouwbare alternatieve permanente bron van inkomsten aandient, dient het bos in stand te 

worden gehouden, lijkt de gedachte. Het feit dat natuurbescherming niet voortkomt uit bezorgdheid 

over plant en dier op zich, zou echter kunnen betekenen dat, op het moment dat de afhankelijkheid 

van het bos is verdwenen, het ook gedaan is met de rol van natuurconservator. Dit hoeft echter niet 

per definitie het geval te zijn, aangezien er ook een politieke factor is die de rol van 

natuurconservator aantrekkelijk maakt, zelfs als men niet meer afhankelijk is van het bos. Zo kweekt 

men door een bijdrage te leveren op het gebied van natuurconservatie goodwill bij 

overheidsinstellingen en de publieke opinie. TALAWA geeft er blijk van dat er onder de Inheemsen 

een bewustzijn bestaat van de politieke waarde van natuurconservatie. Zo stellen zij: “Other 

countries reward conservation with donations and gifts” (TALAWA 2007).  
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Ook andere voorbeelden laten zien dat de Trio bereid zijn zich te voegen naar de stereotype 

beelden die er over hen bestaan. Zo houdt de granman rekening met de kleding die hij draagt bij 

politieke onderhandelingen met Pananakiri. Toen de granman naar de stad vertrok om het contract 

over de diamantexploratie ongedaan te maken, droeg de granman wel zijn hoofdtooi maar niet zijn 

kamisa (zie figuur 10). Op de vraag waarom hij dit deed antwoordde de granman: “Aan mijn 

hoofdtooi kunnen mensen zien dat ik Trio ben, maar als ik ook mijn kamisa draag, geloven mensen 

me niet meer, omdat ze weten dat wij die normaal niet dragen.”  

 

 

De Trio lijken goed op de hoogte welk beeld er over hen bestaat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit 

dat pas tijdens de krutu’s naar voren komt dat de Trio niet per definitie tegen de komst van 

mijnbedrijven zijn. Het feit dat men deze opvatting pas in een onderlinge vergadering naar voren 

brengt en er niet mee te koop loopt tijdens interviews, wijst op het besef dat het toelaten van 

mijnbedrijven nou niet bepaald aansluit bij de verwachtingen van anderen, en daardoor niet de meest 

ideale uitgangspositie biedt om een claim op landrechten naar de (politieke) buitenwereld te 

rechtvaardigen. Getuige ook de uitspraak van verschillende aanwezigen bij de krutu’s, waaronder 

Wunpuruni: “Als er echt getekend is, kunnen we de landrechten wel vergeten.”   

Ook in de omgang met de organisaties in het dorp is duidelijk zichtbaar hoe de Trio zich actief 

aanpassen aan de situatie om het beste resultaat te verkrijgen. Zo noemde ik in paragraaf 2.3.2 al het 

 

Figuur 10: De Ware Tijd, 10-5-2008. Granman Asonko (links) zit hier, samen met kapitein Wakoesha 

(midden) en lokaal ACT medewerker Jonathan Sapa (rechts), in het ACT-kantoor. 
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Conservation International (CI), dat in de jaren negentig de belangen van de Trio behartigde in de 

landrechtenkwestie. Toen zij na een aantal jaar in de ogen van de granman  niets hadden bereikt, 

vroeg hij aan het ACT om de Trio hiermee te helpen. Ook is het voorgekomen dat de granman eerst 

aan het ACT vroeg om een watertoren te bouwen voor het dorp. Het ACT had dit toegezegd, maar 

toen zij het project niet snel genoeg konden realiseren, werd ondertussen aan het CI hetzelfde 

gevraagd. Een samenwerking met het ACT of het Conservation International lijkt dan ook niet 

zozeer voort te komen uit gedeelde idealen om de natuur of tradities te behouden, maar eerder uit een 

simpel streven om de levensstandaard te verbeteren. Een dergelijke samenwerking biedt de Trio een 

mogelijkheid om hun stem krachtiger te laten klinken op nationaal en internationaal niveau. 

Allianties met organisaties die een krachtige stem naar voren kunnen brengen in het politieke debat 

en in de media, vormen een noodzakelijke overlevingsstrategie voor een groep als de Trio, die zelf 

maar een marginale positie innemen in de samenleving. Daarbij kunnen de Trio op deze manier 

gebruik maken van de kennis over het landrechtenvraagstuk die binnen de organisaties aanwezig is. 

De granman geeft aan dat dit voor hem een belangrijke reden vormde om het ACT te vragen hem te 

helpen met het verkrijgen van landrechten: “Zij kunnen ons helpen omdat ze precies weten hoe de 

wetten zijn.” Het is echter de vraag of de samenwerking met een organisatie als het ACT ook stand 

blijft houden als de Trio er niet langer een directe meerwaarde in zien. De ‘Sipaliwinicase’ maakte 

duidelijk dat sommigen geen heil meer zien in een samenwerking met organisaties als het ACT of 

CI, maar liever op eigen houtje onderhandelen met mijnbedrijven om te komen tot meer 

ontwikkeling. Degenen die de granman hebben overgehaald om het contract met C-mining te 

tekenen50 zouden dan ook hebben gezegd:  

 

ACT doet niets voor Kwamala of Sipaliwini. Als men ziek is in het dorp willen ze de 

zieken niet eens naar de stad brengen. Ze hebben geen poli gebouwd op Sipaliwini. Ze 

geven ons geen buitenboordmotoren. Dus laten we deze mijnmaatschappij proberen, dan 

krijgen we alles wat we hebben willen. Laten we gewoon vragen of ze ons willen helpen. 

Nu hebben we niets. Als deze mensen komen hebben we in ieder geval werk (bijlage 2). 

 

Hoewel de ondertekening van het contract deze keer werd afgekeurd door het grootste gedeelte van 

de aanwezigen op de krutu’s, is het niet ondenkbaar dat de verleiding om snel geld te verdienen het 

                                                 
50 De hoofdkapitein van Sipaliwini zou samen met de bestuursopzichter de granman onder druk hebben gezet. 
De hoofdkapitein zegt echter dat hij geen druk op de granman heeft uitgeoefend. (interview met hoofdkapitein 
op de Surinamestraat in Paramaribo, 20-5-2008). 
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op een bepaald moment zal winnen van de abstracte strijd om landrechten die zich al decennia lang 

voortsleept zonder concrete resultaten op te leveren.  

Met deze voorbeelden wil ik niet het beeld creëren van de Trio als koele berekenende 

Indianen die de touwtjes in handen hebben en de organisaties naar hun pijpen laten dansen. Zeker 

niet. Ik denk dat de aanwezigheid van de organisaties wel degelijk invloed heeft op lokale 

denkbeelden. Zo lijkt het mij waarschijnlijk dat de educatiesystemen voor het behoud van de 

‘traditionele Trio-cultuur’ van het ACT enerzijds en beginnende toerismeprojecten anderzijds, 

onmiskenbaar hebben bijgedragen aan een verhoogd cultureel bewustzijn, waardoor men op de 

hoogte is geraakt van de potentiële politieke en commerciële waarde van het eigen cultureel erfgoed. 

Dit geldt ook voor het ‘lokale landrechtendiscours’. Het debat is in eerste instantie ingebracht door 

organisaties van buitenaf. Het idee van eigendomsrechten op grond is immers een westers concept 

dat in principe vreemd is aan Inheemsen van de Amazoneregio die hun habitat, de omgeving en de 

grond waarop zij leven, niet beschouwen als ‘iets’ wat je kunt bezitten (zie 3.3.2). Daarbij liet ook 

tijdens de ‘Sipaliwinicase’ de invloed van het ACT zich duidelijk gelden. Ik noemde eerder al het feit 

dat de directrice van het ACT optrad als klokkenluider en het lokale ACT personeel aanmoedigde om 

er een krutu over te organiseren. Ook zorgde het ACT voor landelijke media-aandacht door een 

persconferentie te organiseren. De persverklaring werd opgesteld met behulp van het ACT. Hierdoor 

kon worden gewezen op internationale wetten die in de besluitvorming omrent het gewraakte 

contract zouden zijn geschonden.51  Er dient echter in ogenschouw te worden genomen dat de 

invloed die het ACT heeft op het ‘lokale landrechtendiscours’ niet wil zeggen dat de Trio zich per 

definitie laten leiden door de ideeën van deze organisatie. Een samenwerking met het ACT wat 

betreft landrechten zal eerder voortkomen uit eigenbelang dan uit loyaliteit aan de organisatie.  

 

3.5.3 Strategische Indianen? 

 

Ondanks het het feit dat de Trio actief bijdragen aan het essentialistisch beeld dat over hen bestaat en 

allianties worden aangaan met zowel natuurbeschermingsorganisaties als mijnbedrijven denk ik niet 

dat het juist is om te stellen dat de Trio zich net als Inheemse organisaties zeer strategisch 

bezighouden met het landrechtenvraagstuk. Er is geen ‘masterplan’ of idealisme van waaruit de Trio 

handelen. Hun insteek is meer een pragmatische. Men is zich bewust van de potentiële 

mogelijkheden die mijnexploitatie hen kan bieden voor de toekomst. Het verkrijgen van landrechten 

vormt een krachtig controlemechanisme om zich er van te verzekeren dat de opbrengsten ten goede 

                                                 
51 Volgens de verklaring werden geschonden: de UN Convention on Biological Diversity en de UN Declaration 
of human rights, International Labour Organization 69. 



 65 

komen aan het eigen volk. Met de wensen van de eigenaar van een gebied móet immers wel rekening 

worden gehouden. Zo lijkt het verkrijgen van landrechten voor de Trio geen doel op zich te vormen, 

maar slechts een middel om te komen tot meer ontwikkeling. Men zal echter niet schromen deze 

wens op te geven als zich een alternatief aandient dat een gunstiger toekomstperspectief biedt. Het 

uiteindelijke doel hierbij is al eeuwen hetzelfde: overleven.  

Niet alleen is er geen sprake van een langetermijnvisie, er is zelfs geen sprake van een 

eenduidige visie onder de Trio over de beste manier om de toekomst veilig te stellen. De groeiende 

vervlechting met de ‘westerse wereld’ heeft gezorgd voor grotere verschillen tussen individuen 

onderling. Bij bezoeken aan de stad maakt men kennis met allerlei luxe gebruiksgoederen. Om deze 

te kunnen aanschaffen gaat men op zoek naar manieren om geld te verdienen. Belangen gaan 

hierdoor uiteenlopen. Persoonlijk gewin gaat in veel gevallen boven gebruiken van reciprociteit. Het 

is daarom wellicht misleidend om te spreken van hét ‘lokale landrechtendiscours’ en dé Trio. Er is 

niet één discours en dé Trio als een homogene groep met een gedeelde visie op habitat en toekomst 

bestaan niet. Tijdens de krutu’s bevonden zich onder de aanwezigen vooral werknemers van de 

lokale organisaties. Mensen met de zekerheid van een vast inkomen. Het is mogelijk dat de mensen 

die nu zonder inkomen zitten en tegen een groeiende ongelijkheid aankijken de granman niet hadden 

teruggestuurd naar de stad om het contract te herroepen. Hoewel zij dit niet snel zullen zeggen tegen 

een buitenstaander. De uitspraken van de respondenten, waarin de meerderheid te kennen gaf 

mijnexploitatie door mensen van buiten niet te zien zitten, kunnen sociaal wenselijke antwoorden 

zijn geweest. Dit is in het licht van de verschuiving in argumenten die zich openbaarde tijdens de 

krutu’s niet ondenkbaar. Over de wenselijkheid van mijnwerkzaamheden zullen de meningen per 

persoon sterk verschillen. Zo gaf de granman tijdens de tweede krutu een voorbeeld van een basya 

die stond te popelen om aan het werk te gaan voor C-mining als het contract zou worden 

goedgekeurd (zie bijlage 2). Tegelijkertijd vragen anderen zich verontwaardigd af of de granman zijn 

verstand had verloren toen zij vernomen wat hij had ondertekend.  

In deze paragraaf heb ik met name willen aantonen dat het niet geheel gerechtvaardigd is om 

de Trio neer te zetten als ‘betuttelde Indiaantjes’ die willoos achter het ACT aanlopen, zoals de heer 

Chin a Sen en Dagblad De Ware Tijd doen. Net als altijd hebben de Trio zich ook nu aangepast aan 

veranderingen. Niet als passieve slachtoffers, maar vanuit een achterliggende pragmatische gedachte. 

In een wereld waarin toegang tot kennis en communicatienetwerken belangrijker zijn dan ooit, vormt 

een samenwerking met een organisatie als het ACT een belangrijke stap om politieke doelen te 

verwezenlijken. Dit neemt echter niet weg dat de Trio wel degelijk beschikken over een eigen 

agenda. Wat dit betreft hebben Kuper (2003: 395) en Canessa (2006: 242) het bij het rechte eind als 

zij stellen dat het beeld van Inheemsen, zoals dit door organisaties wordt ingezet in het politieke en 
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publieke debat, maar weinig gemeen heeft met identificaties op lokaal niveau. In het publieke en 

politieke debat wordt de Trio-identiteit vaak teruggebracht tot het dragen van een verentooi en het 

leven in het bos waarmee men een unieke relatie onderhoudt. Mijn bevindingen wijzen er op dat het 

niet juist zou zijn om alleen instanties van buiten zoals NGO’s verantwoordelijk te stellen voor dit 

stereotype beeld en hen ervan te betichten dat zij bepalen wat de Trio denken en doen. De Trio 

blijken zichzelf bewust te voegen naar het westerse stereotype beeld van hun cultuur. Zo nemen zij 

de rol van natuurconservator op zich, wacht men toeristen op in kamisa, heeft men traditionele 

gebruiken opgenomen in het lespakket van de school en worden zieke mensen uit de stad behandeld 

met traditionele geneeswijzen. Het is echter de vraag of men dit vol blijft houden als het geen 

politiek of economisch voordeel meer oplevert. De lokale agenda is op dit punt nog oningevuld. De 

beslissingen die men neemt zullen voor het grootste deel afhangen van het moment. Zoals Willem 

Assies (Regional Expert Meeting, 2007) stelde (zie 1.2) ligt de focus voor de lokale bevolking niet zo 

zeer op territoriale claims en autonomie, maar is de benadering meestal meer pragmatisch van aard. 

Assies doelde hierbij op het organiseren van protesten door de lokale bevolking wanneer hun 

territorium wordt bedreigd door bouwprojecten of commerciële exploitatie. Deze visie van Assies 

wordt onderschreven door de voorbeelden die ik gaf (3.2 en 3.4) waaruit bleek dat de dorpelingen 

pas op het moment dat er sprake is van een concrete aanleiding hun stem in het debat laten horen. De 

bevindingen in dit onderzoek lijken er echter op te wijzen dat het pragmatisme van de Trio nog 

verder kan worden doorgetrokken. ‘De Sipaliwinicase’ geeft aanleiding om te veronderstellen dat 

niet kan worden verwacht dat de stem van de Inheemsen per definitie zal pleiten voor de 

bescherming van het eigen territorium. Ook onderhandelingen met mijnbedrijven behoren tot de 

mogelijkheden. Slechts het resultaat is hierbij belangrijk: een gunstige toekomst. De weg daar 

naartoe staat nog niet vast.  
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4. Tot besluit 

 

Deze scriptie startte met het aanhalen van Kuper (2003) en Canessa (2006) die een discrepantie 

constateerden tussen de strijd voor Inheemse rechten, zoals deze wordt gevoerd door Inheemse 

organisaties en de identificaties van Inheemsen met deze organisaties op lokaal niveau. Deze 

constatering vormde voor mij aanleiding onderzoek te doen naar de manier waarop Inheemsen op 

lokaal niveau spreken over thema’s die namens hen door organisaties worden aangekaart op 

nationaal en internationaal niveau. Ik stelde hierbij het landrechtendebat centraal, aangezien dit het 

meest centrale thema is in het Inheems activisme in Suriname.  

Op internationaal niveau valt een tendens waar te nemen waarbij de Inheemse volkeren 

binnen natie-staten meer gelijkgesteld worden aan andere bevolkingsgroepen en tegelijkertijd worden 

gerespecteerd als unieke bevolkingsgroep met aparte behoeftes. In termen van Wimmer (2002) zou 

men kunnen zeggen dat Inheemsen er steeds beter in slagen een volledig cultureel compromis af te 

dwingen, waarbinnen ook Inheemse belangen worden vertegenwoordigd. Hoewel Suriname ook aan 

deze mondiale trend leek deel te nemen door de ondertekening van de VN Declaration on the Rights 

of Indigenous People in 2007, hebben zich tot op heden geen veranderingen voorgedaan in de 

nationale wetgeving met betrekking tot rechten van Inheemsen. Zo kan de Surinaamse regering 

formeel nog steeds concessies uitvaardigen aan mijnbedrijven voor werkzaamheden op Inheemse 

territoria zonder instemming van de lokale Inheemse bevolking. Belangen van de Inheemse 

bevolking worden hierbij slechts in acht genomen als deze niet ingaan tegen het nationaal belang. 

Inheemse belangengroepen, zoals de VIDS (Vereniging van Inheemse Dorpshoofden) en de OIS 

(Organisatie Inheemsen Suriname), roeren zich al decennialang om de positie van Inheemsen in 

Suriname te verbeteren. Woordvoerders van deze organisaties menen dat Inheemsen recht hebben op 

eigen grond, omdat zij de eerste bewoners van Suriname zouden zijn. Hierbij verwijzen zij 

veelvuldig naar een onderlinge verbondenheid tussen alle Inheemsen. Het uitdragen van een 

gedeelde identiteit is een strategie die door Inheemse organisaties veelvuldig wordt ingezet. Over de 

gepastheid hiervan is binnen het wetenschappelijke discours nog geen consensus. Kuper (2003) 

veroordeelt de manier waarop de Inheemse identiteit wordt ingezet omdat deze Inheemsen zou 

reduceren tot het stereotype beeld van primitieve Indianen. Een andere opvatting is Barnard (2006) 

toegedaan. Hij ziet in het strategisch essentialiseren van Inheemse etniciteit slechts een doeltreffend 

en gerechtvaardigd middel om politieke rechten te claimen. Hoe deze strategieën ook beoordeeld 

mogen worden, het is een feit dat van een door de VIDS en OIS geproclameerde onderlinge 

verbondenheid, tussen de Inheemsen die in het verstedelijkte Surinaamse kustgebied leven (Caraïben 
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en Arowakken) en de Inheemsen die het zuidelijke deel van Suriname bevolken (Trio en Wayana), in 

werkelijkheid geen sprake is. De OIS en de VIDS die pretenderen de gehele Inheemse gemeenschap 

van Suriname te vertegenwoordigen, genieten onder de Trio van Kwamalasamutu nauwelijks 

bekendheid. Omdat de VIDS en de OIS in het binnenland vrijwel afwezig zijn, heeft de granman van 

de Trio het ACT (Amazon Conservation Team) gevraagd de Trio te steunen in ‘de strijd’ voor 

landrechten. Het ACT heeft hiertoe in het binnenland enkele presentaties gegeven om de Trio bewust 

te maken van de huidige Surinaamse wetgeving op het gebied van landrechten. De voornaamste 

reden waarom Inheemsen landrechten zouden moeten hebben, is volgens het ACT de afhankelijkheid 

van de Inheemsen van hun leefomgeving. In het ACT-materiaal dat publiekelijk toegankelijk is, 

wordt voornamelijk het beeld geschetst van de Trio en Wayana als groepen die door het 

instandhouden van oude tradities nog leven in harmonie met de natuur. Interne onderzoeken van het 

ACT hebben echter een andere toonzetting. Hierin wordt veel aandacht besteedt aan de 

veranderingen binnen de Inheemse samenlevingen door toenemende invloeden uit de westerse 

consumptiemaatschappij. Deze omschakeling is goed te verklaren met Baumanns (1999) theorie over 

het dual discursive discours. Hierin stelt hij dat actoren, afhankelijk van de context, gebruik maken 

van zowel essentialistische als constructionistische opvattingen over cultuur en identiteit. Een 

mogelijke reden voor dit ‘schakelen’ tussen twee verschillende cultuuropvattingen is dat het ACT 

middels onderzoek enerzijds een waarheidsgetrouw beeld wil geven van de Trio, maar anderzijds 

zelf ook de stereotype beelden van de ‘traditionele Indiaan’ inzet om fondsen te werven en publieke 

en politieke goodwill te creëren.  

 In het tweede deel van mijn scriptie richtte ik mij op het landrechtendiscours zoals dat wordt 

gevoerd door de bewoners van Kwamalsamutu, een Trio-dorp in het zuidwesten van Suriname. 

Hoewel de meeste inwoners van Kwamalasamutu er wel weet van hebben dat het gebied dat zij 

bewonen wettelijk eigendom is van de staat, zal je hen het woord ‘landrechten’ niet gauw horen 

uitspreken. Een dergelijk abstract en juridisch concept heeft voor de gemiddelde Trio weinig 

betekenis. Dit verandert echter als zich een concrete aanleiding vormt. Op momenten dat men het 

eigen leefgebied bedreigd ziet, maakt men zich er wel degelijk druk over. Opvallend hierbij is dat het 

lokale discours niet losstaat van een breder regionaal discours dat zich uitstrekt tot over de grenzen 

van Suriname. Door een geschiedenis van migratie en de afwezigheid van de staat in het bos hebben 

veel Trio familie in Brazilië en, in mindere mate, Guyana. Met deze familie onderhouden zij nauw 

contact en wisselen zij informatie uit over zaken die een bedreiging vormen voor hun leefgebied. 

Naast deze twee redelijk voor de hand liggende verschillen tussen de manier waarop de Trio over aan 

landrechten verwante zaken spreken en de manier waarop dit op internationaal niveau gebeurt, is er 

nog een derde punt dat het ‘lokale landrechtendiscours’ significant anders maakt.  
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De reden die de Trio aanvoeren waarom zij landrechten nodig hebben is vrijwel dezelfde als 

die van het ACT. Telkens benadrukken de Trio dat zij in hun bestaansonderhoud afhankelijk zijn van 

het bos en daarom hun leefgebied willen beschermen tegen schadelijke invloeden van buiten. 

Mijnbedrijven die komen zoeken naar goud of diamant en zo het water vervuilen en het bos vernielen 

noemen veel Trio als hun grootste nachtmerrie. Dit schrikbeeld leek realiteit te worden toen bekend 

werd dat de granman een contract had getekend waarin hij een mijnbedrijf toestemming verleende 

exploraties uit te voeren naar het voorkomen van diamant in de buurt van het Trio-dorp Sipaliwini. In 

een dorpsvergadering werd dit besluit van de granman dan ook sterk bekritiseerd. Verassend genoeg 

betrof het voornaamste bezwaar van de aanwezigen echter niet het feit dat de granman toestemming 

gaf aan een mijnbedrijf om te komen werken in het Trio-gebied, maar dat deze toestemming was 

gegeven voordat de Trio in het bezit waren van landrechten. Zonder eigendomsrechten op het gebied 

zou men immers geen controle kunnen uitoefenen op de werkzaamheden van het mijnbedrijf en 

zouden opbrengsten aan de neus van de Trio voorbij kunnen gaan. De argumenten die het ACT en de 

Trio noemen om te strijden voor landrechten mogen dan vrijwel overeenkomen, de motivatie van 

waaruit zij deze strijd aangaan blijkt verschillend. Het lijkt de Trio niet zozeer te gaan om het 

beschermen van hun leefgebied, maar om het veiligstellen van de toekomst.  

Het zou niet juist zijn om aan te nemen dat alle Trio dezelfde ideeën hebben over de manier 

om deze toekomst veilig te stellen. Zo zal niet iedere Trio die aangeeft landrechten te willen dit doen 

vanuit het idee geld te kunnen verdienen aan mijnbedrijven. Er zullen onder hen zeker mensen zijn 

die de komst van Pananakiri werkelijk verfoeien. Anderzijds geeft de ondertekening van het contract 

voor diamantexploratie er blijk van dat er ook Trio zijn die niet willen wachten op landrechten en 

liever vandaag dan morgen de mijnbedrijven zien komen om te zorgen voor geld en 

werkgelegenheid. De groeiende vervlechting met de ‘westerse wereld’ heeft gezorgd voor 

toenemende belangenverschillen tussen individuen onderling. Zo zal een lokaal ACT-medewerker 

wellicht een andere mening zijn toegedaan dan een werkloos persoon die zijn dorpsgenoten 

luxegoederen ziet kopen waar hij het geld niet voor heeft.  

Hoewel er onder de Trio geen gedeelde visie bestaat over de beste weg naar de toekomst, zal 

de drang naar meer economische ontwikkeling een grote rol spelen in de afwegingen die men maakt. 

De televisies, dvd-spelers en stereo-installaties die de Trio zien bij hun bezoeken aan de stad zorgen 

ervoor dat zij steeds meer belang hechten aan geld. De granman spreekt van een 

mentaliteitsverandering onder de Trio. Niet langer is het vanzelfsprekend een klusje uit te voeren in 

het belang van het dorp als daar geen financiële beloning tegenover staat. Een anderen reden waarom 

het verdienen van geld voor de Trio steeds belangrijker wordt, is het besef dat het vinden van 

voldoende vis en wild om van te leven in de toekomst steeds moeilijker zal gaan. Door het hoge 
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inwonersaantal en het gebruik van moderne hulpmiddelen bij het jagen, zoals jachtgeweren en nylon 

visnetten, is reeds een schaarste aan wild en vis ontstaan rond Kwamalasamutu. Zodoende zal op de 

lange termijn het zoeken naar nieuwe manieren van ‘kopen in het bos’ om de oude manier te 

vervangen of aan te vullen onvermijdelijk zijn. 

Het feit dat het ACT optrad als klokkenluider in ‘de Sipaliwinicase’ en de persconferentie 

organiseerde waarin de granman te kennen gaf het contract voor diamantexploratie te willen 

terugdraaien, leidde ertoe dat in de media het beeld werd geschetst dat de Trio werden betutteld door 

organisaties die namens hen meenden te spreken. De bevindingen in deze scriptie wijzen er echter op 

dat Inheemsen niet zozeer het slachtoffer zijn van een essentialistische beeldvorming door 

organisaties van buitenaf, maar bewust aan dit beeld bijdragen. Men is zich bewust van de 

economische en politieke waarde van het eigen culturele erfgoed en zet deze in om toegang tot 

economische en natuurlijke bronnen te verkrijgen. De keuze om zich te laten vertegenwoordigen 

door een organisatie als het ACT die het beeld van de traditionele Indiaan breed uitdraagt komt 

daaruit voort. Er kan hiermee een aanvulling worden gemaakt op de veronderstellingen van Kuper 

(2003) en Canessa (2006). Het Inheems activisme, zoals gevoerd door organisaties, is inderdaad geen 

realistische afspiegeling van wat zich afspeelt in de hoofden van mensen op lokaal niveau, maar dit 

wil niet per definitie zeggen dat de organisaties hiermee geen representatie geven van wat Inheemsen 

naar voren willen brengen in het publieke debat. Wat op lokaal niveau werkelijk wordt gedacht is, 

komt niet altijd overeen met de verwachtingen van ‘mensen van buiten’. Ook de Trio zijn zich 

hiervan bewust en kiezen er daarom voor een organisatie als het ACT, dat een beeld uitdraagt dat wel 

aansluit bij deze verwachtingen, de public relations te laten doen.  

De omgang van de Trio met organisaties op lokaal niveau leert dat een samenwerking met 

een organisatie als het ACT slechts voortduurt zolang de Trio hier een meerwaarde in zien. Door 

gebruik te maken van het netwerk en de expertise van het ACT kunnen de Trio hun stem krachtiger 

laten klinken op nationaal en internationaal niveau. Het is echter goed mogelijk dat de strijd voor 

landrechten op een gegeven moment vaarwel wordt gezegd als concrete resultaten uitblijven. Op dat 

moment zullen de Trio andere manieren zoeken om ontwikkeling te bewerkstelligen en zal een 

samenwerking met het ACT niet langer vanzelfsprekend zijn. De ‘Sipaliwinicase’ heeft laten zien dat 

de Trio, ondanks een groot wantrouwen jegens Pananakiri, er niet voor terugschrikken om op eigen 

houtje onderhandelingen aan te gaan met mijnbedrijven als zij hierin een gunstiger 

toekomstperspectief zien. De opstelling van de Trio in het landrechtendiscours is in deze zin vooral 

een pragmatische. Pragmatisch omdat men niet zozeer bezig is met het landrechtendiscours an sich, 

maar wel protesteert op momenten van dreiging, zoals ook Assies (Regional Expert Meeting, 2007), 

aangeeft. Maar bovenal pragmatisch omdat de keuzes die men op een bepaald moment maakt niet 
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vaststaan, maar vooral afhangen van de situatie. Zo staat het zelfs niet vast of men in de toekomst 

nog wel zal protesteren tegen de komst van mijnbedrijven of ze met open armen zal ontvangen. 

Discussie 

 

De bevindingen van deze scriptie kunnen een belangrijke toevoeging vormen op de 

wetenschappelijke theorievorming omtrent Inheems activisme. In discussies als die tussen Kuper 

(2003) en Barnard (2006) (zie 1.1) wordt het beeld gecreëerd van Inheemsen die opereren als een 

politieke organisatie vanuit een weloverwogen strategie om bepaalde doelen te bereiken. Hoewel dit 

uitgangspunt naar mijn idee zeer geschikt is voor een analyse op het niveau van Inheemse 

organisaties, die etniciteit bewust essentialiseren om deze op een politieke manier in te kunnen 

zetten, tonen mijn bevindingen aan dat het voor beschouwingen op lokaal niveau een minder 

passende benadering vormt. Inheemsen op lokaal niveau denken niet vanuit politieke idealen. Als de 

Trio vragen om landrechten doen zij dat niet omdat zij de eerste bewoners waren van het land, of 

omdat ze de natuur willen beschermen, maar omdat zij denken dat dit het meeste te bieden heeft voor 

de toekomst. Als zich een beter alternatief aandient om de toekomst zeker te stellen, zullen zij niet 

schromen dit aan te grijpen.  

De pragmatische instelling van de Trio geeft tevens aanleiding om kritisch na te denken over 

de vraag wat er gebeurt als zij daadwerkelijk landrechten krijgen. De kans dat de Trio in 

onderhandeling gaan met mijnbedrijven om geld te verdienen aan de delfstoffen die zich in hun 

grond bevinden is niet gering. Dit besef kan voor verschillende partijen uiteenlopende overwegingen 

met zich meebrengen. Zo zullen partijen die eerder geneigd waren de Inheemsen te passeren in 

aanvragen voor mijnconcessies op Inheems grondgebied hen misschien wel raadplegen als blijkt dat 

uit deze hoek niet enkel tegenwerking te verwachten valt. Anderzijds zal een organisatie als het ACT 

zich in de toekomst wellicht gedwongen zien een definitieve keuze te maken tussen 

natuurconservatie en het opkomen voor Inheemse belangen. Of wellicht is deze keus niet nodig als 

voorwaarden worden gesteld aan het verkrijgen van landrechten. Zo kan de overheid bijvoorbeeld 

besluiten de Trio landrechten toe te kennen op voorwaarde dat zij bepaalde taken als boswachter 

verrichten, waarvan de Trio al hebben laten zien daartoe bereid te zijn. Andere taken waaraan men 

kan denken is grensbewaking en medewerking aan toerismeprojecten.  

Men kan zich echter afvragen of het een wenselijke situatie is als de Trio zich gedwongen 

zien een ‘etnische show’ op te voeren om te kunnen rekenen op bepaalde economische of politieke 

voordelen. Zo stelt Sylvain (2005) dat de San slachtoffer zijn geworden van hun eigen medewerking 

aan het stereotype beeld van de ‘Bosjesman’. Men wordt nu niet meer als ‘echte San’ gezien als men 
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westerse kleding draagt. Ook de Trio worstelen met deze spagaat. Enerzijds is men er, vanwege het 

toerisme en de strijd voor landrechten, bij gebaat om het stereotype beeld van Indianen die in 

harmonie leven in het bos in stand te houden. Anderzijds lijkt dit stereotype beeld er wel toe te leiden 

dat de Trio door de buitenwereld (media, politiek, toeristen en bedrijfsleven) niet in de eerste plaats 

worden gezien als Surinaams staatsburger, of serieuze gelijkwaardige handelspartner. Dit blijkt onder 

andere uit de berichtgeving in De Ware Tijd, waarin de Trio de slachtofferrol krijgen toebedeeld.  

Hoewel ik het strategisch essentialiseren van de Inheemse identiteit niet wil veroordelen zoals Kuper 

(2003) dat doet, denk ik dat het goed is om ook na te denken over de keerzijde ervan. Zo doet een 

uitspraak van president Venetiaan op de nationale dag van de Inheemsen in 2004 vermoeden dat hij 

het wel een beetje gehad heeft met Indianen die rechten komen claimen op basis van hun etniciteit:  

 

Ga niet op de hoeken staan, proclameer niet dat je in je dorp wenst te blijven om je leven te 

leiden volgens je eigen cultuur, om vervolgens aan te geven dat je die aansluiting bij de 

moderne tijd, dat je die dynamische ontwikkeling die Suriname te zien geeft, dat je daar geen 

deel aan hebt (De Ware Tijd, 10-08-2004). 

 

Het laten zien van een meer ‘zakelijke’ kant van de Trio hoeft dus niet per definitie nadelig uit te 

pakken. Ik bepleit hiermee niet dat men het beeld van de ‘traditionele Indiaan’ moet laten vallen, 

maar het is mijn inziens niet verstandig om dit het enige beeld te laten zijn. In deze scriptie heb ik 

daarom geprobeerd de ‘etnische’ retoriek van de Inheemse organisaties en de Trio zelf aan te vullen 

met een meer realistisch beeld van de lokale afwegingen die door de Trio worden gemaakt in het 

landrechtendebat.  



 73 

Literatuurlijst 

 
 
ACT 

2006 Activity Report Landrights Workshop 10-12 maart 2006. Ongepubliceerd.  

ACT. www.actsuriname.org, geraadpleegd op 10 oktober 2008. 

Assies, W.J. (2003). Two steps Forward, One step Back: Indigenous Peoples and Autonomies 

in Latin America. Paper. Ongepubliceerd manuscript 

Barnard, A. (2006). Kalahari revisionism, Vienna and the ‘Indigenous peoples’ debate, Social 

Anthropology, 14,  1-16. 

Baumann, G. (1999). The Multicultural Riddle; Rethinking National, Ethnic, and religious 

Identities. New York: Routledge. 

Boven, K.M. (2001). Samuwaka herdacht. Paramaribo; Amazon Conservation Team & 

Center for the Support of Native Lands.  

Boven, K.M. (2006) Overleven in een Grensgebied; Veranderingsprocessen bij de Wayana in 

Suriname en Frans Guyana. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 

Brysk, A. (2000). From Tribal Village to Global Village; Indian Rights and International 

Relations in Latin America. Stanford: Stanford University Press. 

Buddingh, H. (1995). Geschiedenis van Suriname; Een compleet, uiterst leesbare 

geschiedenis van Suriname, van de oorspronkelijke, Indiaanse bewoners tot de plurale 

samenleving van nu. Utrecht: Het Spectrum. 

Campbell, L. (1997) American Indian languages; the historical Linguistics of Native 

America. New York: Oxford University Press. 

Canessa, A. (2006) Todos somos indígenas: Towards a New Language of National Political 

Identity, Bulletin of Latin American Research, 25, 241-263. 

Carlin, E.B. (2004) A Grammar of Trio; A Cariban Language of Suriname. Duisburg Papers 

on Research in Language and Culture. Frankfurt: Peter Lang. 

Carlin, E.B. & K.M. Boven (2002). The Native Population; Migrations and Identities. In: E.B. 

Carlin & J. Arends (Eds.), Atlas of the languages of Suriname (pp. 10-45). Leiden: 

KITLV Press. 

Cirino, Th. C. (2001). Maatschappelijke participatie van Inheemsen binnen de Surinaamse 

samenleving middels Inheemse organisaties. Doctoraalscriptie, Anton de Kom 

Universiteit, Paramaribo, Suriname. 



 74 

Cohen, A. (1974). Introduction; the lesson of ethnicity. In: A. Cohen (Ed.), Urban Ethnicity 

(pp. ix-xxii). London: Travistock. 

Cott, D. L. van. (2000). The friendly liquidation of the Past; the politics of diversity in Latin 

America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.  

Crevaux, J.N. (1883). Voyages dans l’Amerique du Sud. Paris: Hachette. 

DeWalt, K.M & B.R. DeWalt (2002). Participant observation: a guide for fieldworkers. 

Oxford: AltaMira Press. 

DelPrado, N. (2006). An Analysis of land Rights of the Indigenous Peoples and Maroons in 

Suriname. Paramaribo: ACT. 

Eriksen, T.H. (2002). Ethnicity and Nationalism. Second Edition. London: Pluto Press. 

Frikel, P. (1957). Zur linguistisch-ethnologischen Gliederung der Indianerstämme von Nord 

Pará (Brasilien) und den anliegenden Gebieten, Anthropos, 52, 509-63. 

Ghorashi, H. (2003). Ways to Survive, Battles to Win; Iranian Women Exiles in the 

Netherlands and the United States. New York: Nova Science Publisher, Inc. 

Gildea, S. (1998). On reconstructing Grammar; Comparative Cariban morphosyntax. New 

York: Oxford University Press. 

Heemskerk, M. (2005). Grondenrechtenrapport. Ongepubliceerd. 

Heemskerk, M. & Delvoye, K. (2007). Trio Baseline Study. A Sustainable Livelihoods 

Perspective on the Trio Indigenous Peoples of South Suriname. Paramaribo: ACT. 

Heusch, L, de. (2000). L’ethnie. The vicissitudes of a concept. Social Anthropology, 8,  99-

116. 

Ingold, T. (2000). The Perception of the Envuironmen; Essays in Livehood, Dwelling and 

Skill. Londen: New York: Routledge. 

Jansen, P. (2008). De Strijd om Groepsrechten: Strategieën van de Marrons van Suriname. 

Master thesis, Universiteit Utrecht, Utrecht. 

Jenkins, R.P. (1997). Rethinking Ethnicity; Arguments and Explorations. London: Sage. 

Kambel, E.R. (2002). Resource Conflicts, Gender and Indigenous Rights in Suriname; Local, 

national and Global Perspectives. Dissertatie, Universiteit Leiden. 

Kambel, E.-R. & Mackay, F. (2003). De Rechten van Inheemse volken en Marrons in 

Suriname. Leiden: KITLV Press.  

Kanhai, I. & Nelson, J. (Eds.). (1993). Strijd om Grond In Suriname; Verkenning van de 

grondenrechten van Indianen en Bosnegers. Paramaribo: auteur. 

Kloos, P. (1974). Het Indianenprobleem in Zuid-Amerika. Assen: Van Gorcum & Comp.  

Kuper, A. (2003). The return of the native, Current Anthropology, 44, 389-402. 



 75 

Leeuwin, W (2008, 19 mei). Trio-Indianen in spervuur diamantkoorts Sipaliwini. De Ware 

Tijd.  

Mattiace, S.L. (2003). To see with two eyes; peasant activism and Indian autonomy in 

Chiapas, Mexico. Albuquerque: University of New Mexico Press. 

OIS. www.oisur.org, geraadpleegd op 10 oktober 2008. 

Oostindie, G.J. (Ed.). (1996). Ethnicity in the Caribbean; Essays in Honor of Harry Hoetink. 

Hong Kong: Macmillan Caribbean. 

Peneux, J. (2004, 10 augustus). Mogelijk permanente nationale dag voor Inheemsen. De Ware 

Tijd. 

Pijl, Y. van der (2007). Levende- doden: Afrikaans-Surinaamse percepties, praktijken en 

rituelen rondom dood en rouw. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 

Plotkin, M. (1993). Tales of a Shaman’s Apprentice; An Ethnobotanist Searches for New 

Medicines in the Amazon Rain Forest. Harmondsworth: Penguin Books. 

Poetisi, I. (2008, 23 februari). OIS-voorzitter Leon Wijngaarde: ‘We zullen nooit toestaan dat 

we verdreven worden’. De Ware Tijd. 

Raven, D. (2007). Interessante Tijden, over modernisering, mondialisering, migranten en de 

Islam. Concept versie. 

Renshaw, J. (1988). Property, resources and equality among the Indians of the Paraguayan 

Chaco. Man, 24, 345. 

Rivière, P. (1969). Marriage among the Trio. A principle of social organisation. Oxford: 

Clarendon Press. 

Rivière, P. (1970). The political structure of the Trio indians as manifested in a system of 

ceremonial   dialogue. In: T.O. Beidelman (ed.), The Translation of Culture, 293-311. 

London: Travistock Publications. 

Rivière, P. (1987). Of women, men and manioc. In: H.O. Skar & F. Salomon (Eds.). Natives 

and Neighbours in South America (pp. 179-201). Göteborg: Etnografiska Museum.     

Schomburgk, R.H. (1845). Journal of an Expedition from Pirara to the Upper Corentijne, and 

from Thence to Demerara. Journal of the Royal Geographical Society of London, 15, 1-

104.  

Sen, A. (2006). Identity and Violence: The Illusion of Destiny. New York: Norton. 

Sieder, R. (2002). Multiculturalism in Latin America; Indigenous Rights, Diversity and 

Democracy. New York: Palgrave Macmillan. 

Sjahkit, Y. (2007). Notulen vergadering van vrijdag 28 september tussen C-mining en de 

granman en afgezanten van het district Sipaliwini, gehouden in “Ons erf”. Paramaribo. 



 76 

Stavenhagen, R. (2002). Indigenous Peoples and the State in latin America: An Ongoing 

Debate. In R. Sieder (Ed.). Multiculturalism in Latin America: indigenous Rights, 

Diversity and Democracy (pp. 24-44) .  New York: palgrave Macmillan.  

Sylvain, R. (2005). Disorderly development: Globalization and the idea of ‘culture’in the 

Kalahari, American Ethnologist, 32, 354- 370. 

TALAWA (2007). Proposal for Indigenous law by the Organization of Trio en wayana 

representatives TALAWA. Ongepubliceerd. 

Velthuizen, T. (2008). The land rights of the Indigenous Peoples and descendants of the 

Maroons in Suriname. Paramaribo: Office World. 

‘Verbetering positie Inheemsen is prioriteit’. (2005, 10 augustus). Dagblad Suriname. 

VIDS (2004).  Landrechten van Inheemse volken in Suriname [Brochure]. Paramaribo: VIDS. 

VN, General Assembly (2007, 7 september). United Nations Declaration on the Rights of 

Indigenous People. geraadpleegd 15 januari 2007 via http://www. 

iwgia.org/graphics/SynkronLibrary/Documents/InternationalProcesses/DraftDeclaration

/07-09-13ResolutiontextDeclaration.pdf 

Vries, E. de (2005). Suriname na de binnenlandse Oorlog. Amsterdam: KIT Publishers. 

Wimmer, A. (2002). Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict. Shadows of Modernity. 

Cambridge: University Press. 

Yashar, D.J. (2005). Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous 

Movements and the Postliberal Challenge. Cambridge: University Press. 

 
 
 



 77 

Bijlage 1 

 
Krutu 4-5-2008 
 
Opnames vertaald door Pildas Tawadi 
Vertaling uitgewerkt door Peter Reimink, student culturele antropologie Utrecht, consultant 
ACT. 
 
Aanwezig: 
 
1.W. (ACT) 
2. T. (ACT) 
3. K. (ACT, apprentice shaman) 
4. Wi. (voorman ACT) 
5. K. (ACT, shaman) 
6. N. (ACT en dominee) 
7. M. (leerkracht) 
8. T. (leerkracht) 
9. K. (CI) 
10. Peter Reimink (student Universiteit Utrecht) 
11. R. (kapitein) 
12. K. (districtsraad, DR) 
13. R. (electriciteitsman, schoonzoon Granman) 
14. T. (parkguard) 
15. M. (dominee) 
16. S. (dominee) 
17. P. (dominee) 
18. J. (stationswacht = opzichter van vliegveld) 
19. M. (luchtvaart) 
20. T. (resortraad, RR) 
21. E. (resortraad, RR) 
22. J. (parkguard) 
 
W. (ACT): 

 
De granman heeft zijn kapiteins en basyas en ons gekozen om werk te doen voor de 
gemeenschap. Het dorp waar we wonen is het belangrijkste orgaan in ons leven. Er zijn in het 
dorp organisaties die meehelpen met het beschermen van ons gebied. granman heeft gevraagd 
aan het ACT om te helpen strijden voor grondenrechten. Toen hebben ze mij gekozen om 
mapping te doen. Ik wilde het in eerste instantie niet doen, want ik had geen ervaring. Maar ik 
dacht: dit is belangrijk voor mijn nakomelingen, dus laat me dit doen. Toen Gwen een paar 
dagen geleden naar ons dorp kwam zei ze me: “W., er is iets gebeurd en dat kan ik niet 
geloven, maar ik zal het je later vertellen.” Ik dacht: misschien doelt Gwen op de geruchten 
die rondgaan over het ACT: dat ze niets doen voor het dorp. In een gesprek met granman 
waarbij ik aanwezig was vroeg Gwen: “ Er zijn mensen die diamanten zoeken, heb jij ze 
toestemming gegeven om dat te doen door een contract te ondertekenen?” De granman zei dat 
hij nog geen toestemming had verleend. Maar ik wist dat granman misschien zou jokken 
tegen Gwen. Na het gesprek zei Gwen tegen mij: “Als het toch waar is dat granman zijn 
handtekening heeft gezet, ga ik misschien stoppen met werken in Kwamala, want in mijn hart 
doet dit pijn.” In een gesprek met het ACT personeel na het gesprek met granman zei Gwen: 
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“Granman heeft toch getekend.” Ik was erg geschrokken. Volgens Gwen heeft kapitein E. van 
Sipaliwini de mensen van de diamantmaatschappij toestemming verleend door zich uit te 
geven als de ware granman van de Trio Indianen. Secretaris Tempico en de 
districtscommissaris (DC) hebben Gwen gebeld om te zeggen dat de Trio Indianen hun 
toestemming hadden gegeven aan een bedrijf om te zoeken naar diamanten. Gwen had 
gezegd: “ Ik kan het niet geloven, want ze hebben me gevraagd om te helpen strijden voor 
grondenrechten.” De DC zei tegen Gwen dat ze toch echt hadden getekend. Toen besloot 
Gwen naar Kwamala te gaan om de granman te vragen of het waar was. Maar de granman 
heeft ontkend. 
 
Ik heb deze krutu belegd om met jullie te overleggen hoe het nu verder moet. Ik ben geen 
bigiman (hoge heer, baas) maar ik vind dat we de problemen moeten oplossen. Indertijd 
hebben we gesproken: lanti moet ons grond geven. Hoe moeten we nu verder? Moeten we 
doorgaan met het vragen om grond, of zeggen we laat maar, granman heeft al getekend?  
 
De gevolgen zullen groot zijn. Ik wil me voorbereiden. Nu leven we vrij. In de toekomst 
willen we niet in angst leven. Daarom moeten we er nu over praten. Willen we dit stoppen of 
niet? 
 
K. (apprentice shaman, ACT) 

 
Gwen heeft ons samengeroepen en gezegd: “Weten jullie wat granman heeft gedaan? Jullie 
moeten het weten, want jullie zijn niet op de hoogte van alle dingen die in de stad worden 
besproken over jullie dorp.” Gwen heeft aan ons verteld waarvoor granman heeft getekend. 
Ze zei: “Jullie moeten oppassen, want diamant mijnen is geen kleinigheid.” Ze gaf een 
voorbeeld van de Indianen in Amerika die vroeger ook een contract met een mijnmaatschappij 
hadden ondertekend. De Indianen zouden de mijn zelf kunnen beheren, maar uiteindelijk 
kwam daarvan niets terecht en werden ze verdreven. Dat zal hier ook gebeuren. Er zijn grote 
gevolgen. Gwen zei: “Nu granman heeft gezegd dat hij niet heeft getekend kan ik niets meer 
doen. Als hij had bekend had ik willen helpen om het terug te draaien.” 
 
K. (ACT, shaman) 

 

Ik had al eerder gehoord dat granman had getekend, maar bij het gesprek waarbij dit werd 
verteld was ik niet aanwezig. Nu vertelde Gwen ons dat granman werkelijk heeft getekend. 
We leven nu in vrijheid met ons land, ik ben bang dat we in de toekomst in angst gaan leven. 
 
W. (ACT) 

 

Hebben jullie dit verhaal ook gehoord? (Hij vraagt dit aan alle aanwezigen) 
 
K. (districtsraad) 

 

Ik heb er wel iets van gehoord, maar weet niet alles precies. Ik zal vertellen wat ik weet: 
 
Toen granman was teruggekomen uit de stad heeft hij mij uitgenodigd en gezegd: “Ik heb 
getekend. Ik wil dit wel aan het dorp vertellen, maar ik ben bang dat ze me het kwalijk gaan 
nemen. Ik wilde niet tekenen, maar ze hebben me onder druk gezet. Ze zeiden: ‘Teken’. Het 
voelde niet goed, maar ze bleven aandringen. Ze zeiden: ‘Je moet niet bang zijn voor ACT of 
andere instanties, zij helpen je nooit, dus laten we deze mensen proberen.’ Op een gegeven 
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moment heb ik gezegd: “Oké, als jullie dat perse willen dan teken ik.” Ik weet niet precies 
welke documenten zijn getekend, maar ik denk dat granman alleen voor prospecting heeft 
getekend. Toen granman dit aan mij vertelde heb ik aan hem gezegd: “ Het is geen probleem 
als mensen hier komen werken, maar we moeten eerst landrechten hebben. Daarna kunnen 
mensen komen en dan kunnen we ze na een tijd weer wegsturen. Maar nu er al is getekend 
terwijl de grond nog niet in onze handen is, is dat een groot probleem.” Ik kan niet aan 
granman zeggen: “Je hebt getekend dus het is jouw schuld” Ik heb hem gezegd: “ Het is wel 
erg dat je hebt getekend, want onze nakomelingen gaan het voelen. Jij niet, want je bent al 
oud.” Ik heb hem een voorbeeld gegeven van Brazilliaanse goudzoekers bij Benzdorp. Ze 
schieten Indianen gewoon dood en nemen het goud. Ik heb gehoord dat daar drie Indianen 
zijn gedood. Één heeft weten te ontsnappen en die heeft het ons kunnen vertellen. Ik heb 
granman ook gezegd: “ De bedrijven die gaan komen gaan je niet respecteren, ze gaan geen 
respect hebben voor de grond. De Indianen gaan kinderen maken met bakra’s (blanke 
mensen, mensen niet van hier). Veel van onze kinderen worden een mix. Veel verschillende 
etnische groepen gaan naar hier komen. De families hier zullen niet meer als familie leven 
doordat mensen voor geld gaan werken. Als je aan je familie vraagt: mag ik cassave? Dan 
gaan ze geld vragen.” granman antwoorde mij: “Ik weet wat er gaat gebeuren, maar de 
mensen hebben me gedwongen, ik kan er niets aan doen.” 
 
W. (ACT) 

 

We willen weten welke documenten granman precies heeft ondertekend. Enkel een prospect 
of een toestemming om echt te mijnen in het gebied. Ik wil weten of granman is gedwongen 
of niet, want als dat zo is kunnen we het misschien nog terugdraaien.  
 
Kapitein W. 

 

Ik heb granman niet zien tekenen. Er waren drie mensen die hem zeiden dat hij moest 
tekenen. Ik zei tegen granman: “Maarten Schalkwijk en Roy Laytel (missionarissen) hebben 
ons al gewaarschuwd. Ze zeiden: Je moet niet tekenen wat je niet weet. Die mensen die willen 
mijnen zijn maffia en willen je kapot maken. Ze zeggen dat het prospecting is, maar dat is niet 
waar. Ik zei tegen granman: “We zijn nu bezig met grondenrechten, dan moeten we niet 
ondertussen zoiets gaan tekenen.” granman zei tegen me: “Je hebt gelijk, we gaan niet 
tekenen.” Ik gaf een voorbeeld aan granman: “Je kan niet tegen je vrouw zeggen: je mag een 
jaar bij een andere man blijven en haar daarna zomaar weer terug nemen, zo is het ook met 
onze grond, die kun je niet tijdelijk weggeven.” Maar later zei granman weer tegen mij: “Ze 
zeuren telkens opnieuw. Ik ga gewoon tekenen, want ik ben er moe van.” Toen zei ik: “ OK, 
dan moet je dat maar doen.” Dus in feite heb ik hem toestemming gegeven. Na het 
ondertekenen is de man die de diamant wil hebben gekomen. Hij zei dat zodra de papieren 
zouden worden goedgekeurd hij granman zou laten halen om verder af te spreken wanneer de 
werkzaamheden zouden starten. Een week erna zou alles geregeld worden, maar tot op heden 
hebben we niets meer gehoord van de ondertekening. We zijn standby. Als ze ons roepen 
gaan die drie mensen het weer op zich nemen, maar als wij nu besluiten dat we het niet goed 
vinden, gaan we onderling weer praten. 
 
W. (ACT) 

 
Dat wil mevrouw Gwen weten, want als granman het uit zichzelf heeft gedaan kan ze niks 
meer doen, maar als het onder dwang is gebeurd kan het nog worden teruggedraaid en kunnen 
de mensen die hem hebben gedwongen worden gestraft. Gwen was erg teleurgesteld dat de 
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granman haar valse verhalen heeft verteld, maar nu heeft de kapitein het goed verteld en 
weten we precies hoe het is gegaan. 
 
Kapitein W. 

 

Het formulier dat er echt gewerkt mag worden, is nog niet getekend 
 
W. (ACT) 

 

Gwen moet precies weten wat er in het document staat dat wel getekend is. Ik wil graag van 
jullie allemaal reacties, zodat we verder kunnen beslissen. 
 
M. (leerkracht) 

 

Ik wist hier nog niets van voordat jullie het mij vertelden. Dit is echt een probleem. Een 
dorpshoofd moet niet worden gepasseerd. Wat ze hebben gedaan is een kwalijke zaak. Ik 
vermoed dat ze het hebben gedaan omdat ze geld hebben geleend en hun schulden proberen te 
betalen met het geld dat ze hiermee verdienen. Mijn neef zei me: “Als granman heeft 
getekend, ga ik naar Brazillie.” Hij weet wat de gevolgen zijn. Als ze eenmaal bezig zijn met 
diamant wordt er gevochten, want het is een belangrijke delfstof. Als je met diamant bezig 
bent is het leven of dood. 
 
M. (dominee) 

 

Na de dienst op een zondag heeft granman ons als dominees van de gemeente verteld: “Ik heb 
iets fout gedaan. Ik heb getekend, maar ik wilde niet. Die drie waren echt sterk met praten. Er 
was een kapitein van Wanapan. Hij was er tegen dat ik zou ondertekenen. Hij is heel sterk, 
maar zelfs hij kon niet tegen die drie op. Hetzelfde geldt voor de kapitein van Alalaparu. Het 
leek alsof ik alleen was. De gedachten van de drie waren te sterk en zijn toen in mijn 
gedachten gekomen en toen heb ik mijn pen gepakt en getekend. Het was teveel wat ze 
allemaal te zeggen hadden. Waarom ik ook heb getekend, ze hebben mij gezegd: ‘Het water 
gaat niet vuil worden, we gaan een groot gat graven en dan gaat al het vuile water daarin 
stromen.’ Ik weet dat als diamant wordt gewonnen de hele rivier vervuild raakt, maar op dat 
moment was ik in paniek. Ik heb getekend met tegenzin. Ik heb getekend en ze zullen het 
werk openen bij Sipaliwini. Als wij met zijn allen een ander idee hadden stonden we sterk, 
maar nu was ik alleen en moest ik doen wat ze van mij verlangden.” 
Als het werk wordt gestart denk ik (M) dat ik hier niet ga blijven. Dan ga ik terug naar 
Brazillië. Ik heb in Sipaliwini een vrouw ontmoet die ik nog ken van Brazillië. Ze vroeg me: “ 
Waar is je geboorteland?” Ik zei: “Ik ben van Brazillië, maar omdat ik een vrouw heb in 
Suriname woon ik hier.” Toen zei ze mij: “ Indianen van Suriname gaan geen grond meer 
krijgen. Indianen worden weggejaagd als vroeger. (Ze had blijkbaar iets opgevangen over de 
mijnplannen) Daarom moet je nu voorbereidingen treffen om terug te gaan naar je 
geboorteland, want als het werk eenmaal is gestart, wordt de grens zwaarbewaakt en kun je er 
niet meer zomaar over wanneer je wil. Ze gaan militairen inzetten, want Brazillianen willen 
ook diamant. Als de Brazilliaanse regering hoort dat ze in Suriname naar diamanten mijnen 
dichtbij hun grondgebied gaan ze vechten en dan ga jij ook dood.”  
Daarom vraag ik me af: waarom deze drie mensen zomaar zonder toestemming van ons het 
land weggeven. Het is ons bezit. Ze geven grond uit om geld te verdienen. Daarom praten ze 
niet eerst met ons, want ze willen zelf het geld vangen. Misschien willen ze een eigen bedrijf 
opzetten, maar ze weten niet hoe dat moet. Dan moeten ze weer anderen vragen. Daarom 
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geven ze het uit aan andere bedrijven. Daarom zeg ik jou W.: Laat het niet zover komen. Ik 
ben er tegen. Als ik hoor dat het werk start, sorry voor jullie, maar dan ga ik terug naar mijn 
land. 
 
R. (electriciteitsman, schoonzoon granman) 

 

Vroeger vochten onze voorouders voor hun rechten, maar buitenstaanders bleven komen met 
geweren. Maar onze voorouders waren slim. Ze gingen in de bomen zitten en schoten de 
blanken neer. Toen was het oorlog. Ze maakten ons volk dood. Een aantal Indianen hebben 
weten te vluchten en hebben ons gemaakt tot wat we nu zijn. Die Pananakiri die willen 
komen doen alsof ze onze vrienden zijn, maar dat is enkel omdat ze iets nodig hebben van 
ons. Ik vind het belangrijk dat we eerst grondenrechten krijgen. Daarom zeg ik nooit tegen 
mijn vader (R. is de stiefzoon van granman): “Je moet mensen van buiten laten komen, want 
dan kunnen we geld verdienen.” Nee we moeten eerst grondenrechten hebben. Wij hebben 
geen strijdkrachten die ons kunnen beschermen als de Pananakiri ons kwaad doen. ACT helpt 
ons met de parkguard, maar dat is niet voldoende, wij moeten zelf ook strijden voor ons 
gebied. Altijd zegt mijn vader: “We moeten zuinig zijn op onze grond.” Maar nu ga ik mijn 
vader zeggen: “OK, geef het allemaal, maar weg. Laat het maar, we gaan niks meer 
beschermen.” Ik ga granman als een klein kind behandelen. Ik ga mensen uit andere dorpen 
zeggen: “Jullie kunnen beter vertrekken, want granman kan geen leiding meer geven.” Nu 
zegt granman tegen ons: “Je moet daar en daar een dorp stichten zodat we sterker staan in het 
strijden voor grond.” Nu is getekend zou ik aanraden om geen nieuwe dorpen meer te 
stichten, want je krijgt geen steun meer van granman. Hij heeft alles verpest. 
De grond die we hebben gevraagd aan de overheid is groot. We moeten geen klein stuk. Het 
bos is onze markt en we moeten ver kunnen jagen. Als de mijners komen gaan ze ons 
verbieden om nog te jagen in het gebied waar ze werken. 
Mijn achterkleinkinderen moeten ook nog goed kunnen leven, misschien hebben de drie die 
granman hebben laten tekenen geen kleinkinderen. Eigenlijk moeten we die drie ontslaan. We 
moeten de granman vragen of hij het wil veranderen. Als hij nee zegt, gaan we andere 
maatregelen treffen. Als de maatschappijen beginnen te werken gaan ze niet zeggen: laat die 
Indianen ook werken, want zij moeten ook geld krijgen. Zo zijn ondernemers niet. Als ACT 
de documenten heeft, laat ze het naar Kwamala brengen dan kunnen we het zelf lezen. 
 
W. (ACT) 

 
Ik heb jullie mening hard nodig, want ik kan niet in mijn eentje bepalen, maar samen staan we 
sterk. We hebben geëvalueerd wie al wel van de kwestie heeft gehoord en wie niet. We 
hebben gesproken over grondenrechten. Ik heb de krutu aangevraagd omdat ik bezig ben 
geweest met mapping. Maanden ben ik daarvoor in het bos geweest en heb ik mijn vrouw 
moeten missen. Nu is er getekend en is alles misschien tevergeefs geweest, dat vind ik heel 
erg. Als er echt getekend is kunnen we de grondenrechten wel vergeten. Gwendolyn heeft mij 
gezegd dat de overheid haar heeft verteld dat we heel dicht bij het krijgen van grondenrechten 
zijn. Waarschijnlijk gaat het binnen een jaar echt lukken. Maar nu zijn we weer ver van huis.  
Wat granman heeft gedaan kan ik niet ongedaan maken, want hij is mijn leider. Wat hij zegt 
moet ik uitvoeren. Al zullen we er wel onder lijden. 
 
K. (CI) 

 

Ik ben ook geholpen met mapping. We hebben ontberingen gehad. We hebben geslapen in de 
regen. granman stuurt mensen naar andere plaatsen om grond te beschermen. De mensen die 
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granman heeft aangewezen om plaatsen te stichten zijn: Jakoeta, Amakara, Amoeroeke. Ik 
zou zeggen: Laat ze niet gaan. Ik dacht dat granman echt grondenrechten wilde hebben, maar 
hij heeft het blijkbaar niet nodig. Ik wil echter niet zeggen: laat maar zitten, want de papieren 
zijn nog niet bij de minister geweest. Misschien zorgt God ervoor dat het lang duurt voor de 
documenten bij de minister terechtkomen. Maar als het bij de minister is geweest, zeg ik: Laat 
maar, God heeft het zo gewild. Er zijn drie advovaten bij ACT en vier bij CI. Zij kunnen ons 
helpen. Ik hoorde dat granman zei:”ACT en CI helpen ons dorp niet.” Ik zei: “Deze 
organisaties helpen je wel. Als je gasoline nodig hebt geven ze dat aan je. Ze brengen mensen 
die in de stad zijn overleden terug naar Kwamala en ze vragen je nooit geld. Waarom zeg je 
dan nu deze dingen? Wil je liever mensen hebben die ons doodmaken? Waarom heeft 
granman getekend? Omdat hij alleen was en niet met ons heeft gesproken. Als je een 
belangrijke beslissing moet nemen ga je aan tafel om alle voor en tegens af te wegen, maar zo 
is het niet gegaan. Als granman had gezegd: “Ik ga even terug naar Kwamala om te praten”, 
hadden we gezegd: “Nee, je moet het niet doen.” Maar nu is het te laat. 
 
W. (ACT) 

 

ACT heeft mij gezegd: “Paat erover met elkaar.” We zijn nu aan het vergaderen zonder de 
granman. Het lijkt alsof we over hem roddelen, maar dat moet het niet zijn. Toch is het 
belangrijk dat we erover praten, want we moeten een beslissing nemen waar de meerderheid 
achter staat. We gaan nu naar de granman toe om te vragen of het werkelijk zo is dat hij heeft 
getekend en we gaan vragen wie hem heeft gezegd om dat te doen. 
 
K. (ACT, apprentice shaman) 

 

In Brazillië hebben de Indianen grondenrechten gehad. Waarom wij dan niet? We moeten alle 
zeilen bijzetten om het te krijgen. 
 
granman heeft een tijd geleden al het lokale ACT-personeel uitgenodigd om te praten. Er 
waren maar drie personen aanwezig. granman vertelde wat BO (bestuursopzichter) A. en 
kapitein E. tegen hem hadden gezegd: “ Heeft ACT jouw huis gebouwd of de school. Hebben 
Roy Laytel of Maarten Schalkwijk een kerk of huizen voor je gebouwd? Nee, dus waarom 
houd je nog rekening met hen? 
 
Wat ik toen heb gehoord heb ik aan Gwen verteld. Zij zei: Het is waar. Ik heb het van de DC 
gehoord, daarom ben ik snel gekomen, maar granman heeft ontkend. Als hij het eerlijk had 
verteld, had ik hem geholpen, maar nu houdt het op.  
 
granman heeft niet nagedacht over de toekomst. Misschien heeft hij gedacht: ik heb toch geen 
kinderen en ik ga straks toch dood, dus laat mijn nakomelingen maar stikken. 
 
Henk, een Surinamer uit de stad die een relatie heeft gehad met E., mijn nicht, heeft mij 
gezegd: “Er zijn mensen die willen mijnen in je gebied. Dat gebeurt niet als granman sterk is, 
maar als hij tekent gaan ze komen. Jullie wonen nu ver van de stad omdat je voorouders uit 
het kustgebied zijn verjaagd. Nu moet je ver reizen om naar de stad te gaan en heb je weinig 
geld om spullen te kopen. Als granman tekent zal de geschiedenis zich herhalen. Er gaan 
mensen komen uit de diamant, goud en houthandel. Als je zegt dat ze mogen komen, is na een 
tijdje de plaats niet meer van jou. Dan gaan je mensen wegtrekken omdat ze niets meer te 
zeggen hebben over het gebied. Ze gaan zeggen: “Jij bent de baas”, maar zo wordt het nooit. 
De mensen die hier gaan werken worden onze baas. Ze gaan je betalen, maar na een tijdje 
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moet je weg van hun grond en moeten we weer in het bos leven. De verhalen die Henk mij 
heeft verteld gaan nu uitkomen. 
 
Gwen heeft me gezegd: “Dit is een groot probleem. Jullie moeten snel vergaderen. Als jullie 
nu niet praten zijn jullie er geweest. Als jullie met zijn allen beslissen het te willen 
terugdraaien moet je granman zo snel mogelijk een brief laten sturen zodat ik maatregelen 
kan treffen.” 
 
W. (ACT) 

 

Wat zeggen jullie? “Laat ze maar werken” of “Nee, we willen het niet.” 
 
P. (dominee) 

 

Dit is mijn geboorteplaats, maar granman praat nooit met ons en dat vind ik een kwalijke 
zaak. Granman kijkt niet naar de toekomst, alleen naar vandaag. Als granman dit werkelijk 
heeft gedaan hebben we het gebied verloren en gaan we vluchten omdat hij dat heeft gewild. 
We hebben nu een schone rivier en geen mensen die aan houtkap doen. We leven goed. We 
moeten granman aanspreken op wat hij heeft gedaan. 
 

K. (districtsraad) 

 
We kunnen het de granman niet kwalijk nemen, want het ligt ook aan zijn tolken. Dat moet 
niet weer gebeuren, want we zitten nu in een ernstige situatie. De volgende keer moet er een 
goede tolk worden geroepen. Mijn neef Pildas vertaald duidelijk en begrijpelijk. We kunnen 
het granman niet kwalijk nemen, want anderen hebben voor hem beslist en bovendien heeft 
hij wat hij heeft gedaan aan de dominees verteld. 
 

W. (ACT) 

 

Ik was er bij toen Gwen met de granman vergaderde en niet alles werd juist vertaald 
(bestuursopzichter A., was de tolk). Gwen heeft gezegd; “Jullie moeten geen ruzie maken met 
de granman, alleen met degenen die erachter zitten. Maar je moet wel maatregelen treffen 
tegen dingen die niet goed zijn voor het dorp, daartegen moet je strijden.” 
 
K. (districtsraad) 

 

De districtscommissaris (DC) heeft de brief ook gezien en heeft het aan Gwen verteld omdat 
hij zeker wilde zijn dat granman had getekend. Als granman echt zelf heeft ondertekend gaat 
de DC ook tekenen, maar nu wacht hij op onze reactie. Als de commissaris heeft getekend 
gaat het door naar de minister. Als het is getekend door de commissaris is dat een 
goedkeuring namens het volk, het wordt dan automatisch ook goedgekeurd door de minister. 
Daarom is Gwen gekomen. De DC had haar gevraagd: “Vinden ze het echt goed? Ga even 
informeren.” Als granman de waarheid had gezegd was dat goed nieuws voor Gwen, maar nu 
is Gwen teleurgesteld teruggegaan, ze heeft geen resultaat kunnen bereiken. Daarom moeten 
wij resultaat bereiken.  
 
J. (parkguard) 
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Gwen heeft me gezegd: “Dit moet je oplossen, dit is je werk.” Ik heb gezegd: “Ok dan gaan 
we nu aan het werk.” Wij hebben elkaar opgeroepen om over de tori (deze kwestie) te praten. 
Zoals je ziet is Peter hier en hij neemt het gesprek op, dan heeft hij bewijs dat we hebben 
gesproken. Eigenlijk wil ik niet alleen met jullie praten, maar met het hele dorp. Dan weet ik 
precies hoeveel mensen tegen zijn en hoeveel voor. Nu heeft iedereen hier gezegd: “Nee, we 
willen het niet”, dan moeten we het besluit nemen om het niet door te laten gaan, want mijn 
kleinkinderen moeten goed leven in het gebied. Als we grondenrechten hebben kunnen er 
misschien wel mensen van buiten komen, maar nu niet. We moeten toerisme bevorderen. Ik 
ga hard werken voor mijn dorp. We moeten de zaken goed bekijken om uit te vinden wat de 
Pananakiri met ons willen doen. Als we onderzoek laten doen en de resultaten bij elkaar 
zetten weten we wat we moeten doen. Men moet niet denken, de bestuursopzichters hebben 
het goedgekeurd, dus dan is het goed, nee dan heb je nog de resortraad RR en de parkguard. 
granman heeft nog andere vertegenwoordigers onder zich. We hebben alle namen 
opgeschreven van alle aanwezigen hier, zodat we weten welke mensen hebben deelgenomen. 
We moeten nu gezamelijk 1 beslissing nemen; doorgaan of stoppen. Iedereen hier zegt: laat 
het stoppen. Dan heb ik verder niks te zeggen. We gaan naar granman en we zeggen tegen 
hem: “We willen het niet.” We gaan niet meer met basya J., Bestuursopzichter A. en 
bestuursopzichter J en hoofdkapitein E. samenwerken, want ze hebben granman voor de gek 
gehouden. De eerste keer heeft kapitein E. zijn wijlen vader voor iets laten tekenen. Nu doet 
hij weer rare dingen met ons, dat moet hij niet doen als hoofdkapitein. 
 
Kapitein W. 

 

We hebben gesproken over granman en daarmee hebben we ook over mij gesproken, want ik 
ben de kapitein van granman. De granman heeft me verteld dat de hoofdkapitein veel dingen 
beslist voor hem. Kapitein E. heeft gezegd tegen granman: “Je moet mij laten bepalen, want 
na jou wordt ik granman.” granman denkt goed en hij kan goed overweg met Pananakiri, 
maar door de hoofdkapitein verliest hij zijn macht. E. zegt tegen hem: je moet meer 
ontwikkeling brengen door mensen toestemming te geven hier te komen werken. Toen heeft 
de granman gezegd: “OK, jij mag bepalen, maar als mensen mij in de toekomst de schuld 
geven omdat ik heb getekend ga ik ze wel verwijzen naar jullie, dan moeten ze mij niet 
beschuldigen.” 
 
W. (ACT) 

Hoe vinden jullie het als we het papier verscheuren. We moeten granman vergeven. Als hij 
boos wordt en zegt: “Nee laat het, ik heb al getekend”, dan gaan we hem met rust laten. We 
hebben geen ruzie met hem, maar wat hij heeft gedaan is niet goed. Hij heeft ons gezegd: “ 
Leef goed, doe geen verkeerde dingen met je vrouw, gebruik geen drugs.” Zo is het dorp nu 
rustiger geworden. Maar nu moet hij ook naar ons luisteren. Daarom hebben we jou 
uitgenodigd kapitein, want jij zit ook in het dorpsbestuur. Zo kun je nooit zeggen dat je van 
niks weet.  
 
Wi. (voorman ACT) 

 

De mensen die tot nu toe hebben gesproken hebben goed hun mening naar voren gebracht en 
daaruit gaan we onze beslissing nemen. We hebben verschillende mensen uitgenodigd van 
verschillende instanties zodat we goed kunnen bepalen wat we vinden van het gedrag van 
granman. Eergisteren waren we erg geschrokken toen we hoorden van Gwen dat granman 
had ondertekend. Wij werken in zekere zin allemaal voor granman. Wij moeten granman 
bijstaan om zijn ideeën goed uit te voeren. Wij zijn de handen van granman. Ik heb niet 
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gezegd: granman ik ga voor ACT werken. granman heeft mij gevraagd. Hij is geen kleine 
jongen dus we moeten hem respecteren. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde in het dorp. Veel 
mensen denken aan geld. Ik wil ook wel zoveel mogelijk geld hebben, maar dat moet niet je 
voornaamste drijfveer zijn. We leven nu in een tijd dat veel mensen van Kwamala doodgaan. 
We spelen met ons leven. Als de mensen hier komen om te werken dan gaan ze ons 
doodschieten. De mensen die ons nodig heben gaan zoete praatjes houden. Ze zeggen: We 
gaan je helpen en zorgen dat je rijk wordt. Maar we moeten ons niet voor de gek laten 
houden, want ze willen ons gebied en daarom doen ze zo. Ze zeggen: Jij wordt eigenaar. Maar 
op het laatst word je niet de eigenaar en doen ze alles met je wat ze willen en zo zullen we ons 
gebied verliezen. Ze gaan nooit zeggen: Kijk we hebben winst gemaakt, hier is wat voor 
jullie. Ze gaan militairen halen om de mensen te verjagen. Niet alleen Sipaliwini of Kwamala 
gaan er dan aan, maar ook de omliggende dorpen, omdat de Pananakiri geen Indianen in de 
buurt willen hebben. Dat heeft Mark Plotkin mij verteld. Gwen liep met tranen in haar ogen 
toen ze het ons vertelde, daaraan kun je zien dat ze ons liefheeft. Daarom moet men niet 
zeggen dat ACT niet helpt. ACT helpt wel, maar het gaat langzaam. ACT is geen lanti, die 
alles in een handomdraai kan regelen. Dat zag je ook met mapping. Het gaat niet snel, maar 
uiteindelijk komt het wel klaar. Men moet overal met veel moeite fondsen voor zoeken en dat 
gaat beetje bij beetje.  
Als het besluit wordt uitgevoerd ga ik ook weg uit het dorp, want ik wil geen ontbering 
tegemoet gaan. De mensen die met granman zijn laten hem verkeerde dingen doen, daarom is 
het dorp helemaal verwaarloosd. We willen allemaal geld verdienen om spullen te kopen, dat 
is ons goed recht. Maar in de bijbel staat niet dat je zoveel mogelijk spullen moet kopen. In de 
bijbel staat dat je moet leven met wat je vindt. De bedriegers willen zoveel mogelijk in hun 
bezit hebben om zo makkelijk mogelijk te kunnen leven. Zij gedragen zich als kleine jongens 
en zijn eigenlijk nu onze vijanden geworden. Ze hebben granman laten tekenen en daarmee 
eigenlijk gezegd dat ze niks met het volk te maken willen hebben. Ik denk dat de BO het heeft 
gedaan omdat hij van een ander dorp naar hier is gekomen en niks geeft om dit dorp. 
Misschien heeft hij gedacht: het maakt me niet uit wat er hier gebeurt, want dan ga ik gewoon 
terug naar mijn eigen dorp. Hoofdkapitein E. is altijd al bezig geweest met veel slechte 
dingen. Hij regeert zijn dorp op een negatieve manier en zegt: granman heeft niks te maken 
met ons. Zo hebben ze stichting TALAWA opgericht. Ik hoorde over de radio een gesprek 
tussen kapitein E. en BO A. Ze zeiden: “Heb je granman voor de oprichting van Talawa laten 
tekenen? Ja dat is gebeurd. Ok, mooi, maar we gaan niks doen om granman te helpen.” Deze 
mensen behandelen granman als een kleine jongen en dat kan niet. De bijbel zegt: “Eer uw 
leider.” De stukken zijn nog niet bij de minister. Misschien omdat God niet wil dat de mensen 
komen en ze tegenhoudt, want hij heeft ons nog lief. 
 
N. (ACT) 

  
granman heeft aan ons als dominees verteld dat hij het contract op 7 oktober 2007 heeft 
ondertekend. Er is nu duidelijk naar voren gebracht wie granman er toe heeft gebracht om te 
tekenen, dat zijn maar 4 mensen. Maar met hoevelen zijn we nu? Als ik alleen ga strijden ga 
ik veliezen, maar met zijn allen gaan we winnen. Ik ben een deel van het gezag en jullie ook. 
We moeten niet spelen met onze grond en met iedereen vergaderen, want samen staan we 
sterk. We willen een brief maken waarop mensen kunnen tekenen of ze voor of tegen het 
besluit zijn. Sommigen zullen misschien hun handtekening niet willen zetten omdat ze boos 
zijn. Ik ben ook boos, maar ga toch tekenen omdat ik niet wil dat mijn dorp wordt vernietigd. 
Een heleboel mensen van Kwamala weten niet van deze situatie. Ik zelf vond het eerst niet zo 
erg dat granman had getekend, maar nu Gwen me vroeg: wil je je grond verkopen?, zei ik: 
nee. Toen zei Gwen: nou dat is de situatie waar je nu in zit. Als je dat niet wilt moet je nu iets 
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ondernemen. Op de manier waarop we nu spreken is nooit gesproken over de kwestie. Maar 
een paar mensen hebben het besluit genomen. Eigenlijk moeten van zulke onderwerpen 
iedereen die deel uitmaakt van het dorp op de hoogte zijn. Toen granman het vertelde na de 
kerkdienst heb ik niks gezegd, want granman had het al gedaan en ik sta niet boven granman. 
We hebben geld nodig, maar we moeten geld verdienen met zaken die goed zijn voor het 
dorp, zoals toerisme, maar niet deze dingen. Mensen van ACT zijn geinformeerd over de gang 
van zaken, maar jullie beslissen ook voor het dorp, dus jullie moeten het ook weten. 
Morgenochtend om half negen gaan we granman uitnodigen in deze school van ACT. Als je 
een oplossing wilt dan moet je komen, als je dat niet wilt dan kom je niet. Maar als je zegt: 
“Jullie zijn geen bigiman, maar kleine jongens, dus waarom zou ik gaan”, ben je fout bezig. 
granman wilde niet tekenen, maar andere mensen, dus we zullen wel een oplossing vinden. 
Die jongens die granman hebben laten tekenen zijn geen kleine jongens, maar granman heeft 
het hoogste gezag. Als ik zeg: “Granman je moet tekenen”, dan heeft dat geen waarde en 
moet het worden teruggedraaid en moet ik weg. Dus morgen gaan we granman niet te ruw 
aanspreken, want hij wil het zelf ook niet.  
Waarschijnlijk heeft wijlen president Chin A Sen de vorige granman omgekocht met 4000 
SRD om te mijnen. Toen overleed de granman en ging het niet door, maar nu zijn ze 
teruggekomen. De 4 mensen; de BO’s en de hoofdkapitein, zijn onze leiders maar nu moeten 
we ze aanspreken. Als je niet wilt dat er gemijnd wordt moet je het zeggen, maar als je het 
wel goed vindt moet je het ook zeggen, want ik ga niet voor jullie bepalen.  
 
M. (dominee)  
Ik had al wel iets van de kwestie gehoord van mijn vader (is ook een stiefzoon van granman). 
Mijn vader heeft me verteld dat hij tegen de mensen die hem vroegen te tekenen heeft gezegd: 
Ga je me niet voor de gek houden als ik dit teken? Veel mensen zijn reeds in mijn dorp 
geweest en hebben veel van mijn eigendommen weggedragen, zoals meneer Henson van 
Tropical Wildlife. Zij zeiden: Ik ga zorgen voor ontwikkeling in jullie dorp en ervoor zorgen 
dat jullie veel geld verdienen. Maar daar is niks van terechtgekomen. Misschien ben jij ook zo 
en zeg je dat je ons wilt helpen, maar wil je alleen ons land gebruiken. granman vroeg; “ Ga 
je geen andere maatschappijen bijeen roepen om voor jou te werken, want dan ga ik niet 
tekenen.” De mensen die diamant wilden zoeken zeiden: “Praat niet zo. Jij gaat het voor het 
zeggen hebben en alle diamantwinning beheren. Ik weet dat je voelt voor je dorp, maar wij 
gaan geen slechte dingen brengen en doen alles onder je beheer.” Toen zei E.: “Het is niet jou 
dorp. Sipaliwini is mijn dorp. Jij hebt het in Kwamala voor het zeggen, maar dit is niet 
Kwamala.” Toen heeft granman zich teruggetrokken omdat E. het hoogste woord had.  
Ik denk dat ook anderen gaan komen als men eenmaal begint met werken, net als gebeurt is 
bij Wakapoe. Andere maatschappijen gaan komen. We kunnen het nu nog veranderen voor de 
stukken zijn ondertekend door de minister. Dat is net als bij Bakhuys, waar een dam gebouwd 
zou worden. Ze hebben nog steeds geen beslissing genomen.  
 
W.  (kapitein) 

 

Ja de stukken zijn nog niet gearriveerd. We moeten snel handelen.  
 
J. (stationswacht) 

Is op de hoogte omdat op de radio over de tori is gesproken. S. (werknemer ACT in 
Paramaribo) praatte met basya J. in Wanapan. S. vroeg hem: waarom heb je granman laten 
ondertekenen? De basya zei: ik heb dat niet gedaan. J (stationswacht) luisterde in Kwamala en 
riep granman erbij. granman nam het gesprek over met de basya en vertelde dat ACT met 
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hem had gesproken over de ondertekening. granman vertelde dat hij ACT had aangesproken 
over dat ze het dorp niet hielpen. J. (stationswacht) werd boos en is naar buiten gelopen.  
 
Sommigen zeggen dat granman nog niet heeft getekend. Maar Gwen heeft gezegd dat de 
commisaris het haar zelf heeft verteld. 
 
T. (Resortraad)  

 

Ik was met granman in de stad. De granman wilde het me niet vertellen, maar ik weet dat hij 
heeft getekend. Ze hebben ons apart laten slapen. granman was in een hotel en ik met basya 
M. in een ander. Ik vroeg me af waarom we apart moesten slapen en maakte me zorgen. Ik 
wilde erbij zijn als hij ging tekenen. Secretaris Tempico had ook al gezegd: “Je moet 
oppassen met diamantmijners, als je toestemming geeft gaan ze jullie dorp vernietigen.” De 
anderen gingen de granman ophitsen. Ze zeiden: “Werk niet met dat RR- lid, hij moet zich er 
niet mee bemoeien.” De volgende dag toen ik granman ontmoette vroeg ik hem: “Waarom 
slapen we niet bij elkaar in hetzelfde hotel?” Hij zei:”Dat kan niet anders, dat kunnen wij niet 
bepalen, dat bepalen de mensen die ons hebben geroepen.” Ik zei: “We moeten overleggen 
om een goed antwoord te kunnen geven, want misschien gaan ze tegen je zeggen; ‘teken 
direct! Daarom moeten we niet ver bij elkaar uit de buurt zijn.” Ik zei: “Laten we eerst de 
zendelingen om hun mening vragen.” Ik heb granman zelf naar de kerk gebracht. Na de kerk 
zijn we bij broeder Schalkwijk thuis geweest om te vragen wie die Chin A Sen is. Schalkwijk 
zei: “Het is geen christen. Hij werkt met maffia, dus van hem kun je alles verwachten. Je moet 
goed oppassen wat je hem gaat zeggen. Als hij in jouw gebied komt werken verlies je alles; je 
geloof en je grond. Teken niet zomaar!” Na broeder Schalkwijk heeft granman zelf Roy 
Laytel gevraagd om te komen naar zijn hotel om hem om advies te vragen. Daarna hebben we 
kapitein E. en BO A. ontmoet. Ze vroegen ons: “Waar waren jullie? Waarom hebben jullie 
ons niet gemeld waar jullie heen gingen?” Ik zei: “We zijn naar de kerk geweest.” Ze zeiden: 
“Je moet niet zomaar gaan wandelen, want die mensen die ons naar de stad hebben gebracht 
wilden vergaderen en jullie waren er niet.” Ik zei: “Jullie willen granman als een kleine 
jongen behandelen. Je wilt hem iets laten doen wat niet goed is voor het volk.” Toen werden 
ze boos op me. Ze wilden niets meer met me te maken hebben. Chin a Sen kwam telkens weer 
bij ons om te zeggen dat de granman moest tekenen. Ze zeiden: “Teken dat ding, dan zijn we 
klaar, anders komt het op de lange baan.” Ik gaf een voorbeeld aan de aanwezigen: “Als een 
man en een vrouw verliefd zijn, doen ze heel lief voor elkaar, maar als ze getrouwd zijn, is de 
man niet zo lief meer, dan wordt hij ruw.” Zo doet Chin a Sen ook. Hij zegt zoete dingen: “Jij 
wordt de eigenaar, laat granman toch tekenen dan kan het volk geld verdienen.” Dat klinkt 
goed, maar in de toekomst wordt dat wel anders. Ik zei tegen E.: “Ik werk er niet aan mee.” 
Als je eenmaal met diamant begint, ben je altijd bezig met diamant en verlies je je geloof en je 
cultuur. Ik wil mijn geloof behouden. Daarna heeft de granman toch getekend heb ik 
begrepen. Eigenlijk hadden we moeten vergaderen zoals we nu doen, maar dat is niet gebeurd. 
Er was een tweedeling. Daarom moeten we de situatie nu goed bekijken en niet zomaar 
terugdraaien. We moeten eerst overleggen met iedereen.  
We moeten kapitein E. naar Kwamala roepen en hem vragen waarom hij granman heeft laten 
tekenen. Zijn ideeën zijn anders dan wat wij van hem gedacht hadden. Hij denkt niet in het 
belang van het dorp. Granman weet dat het fout is, maar omdat anderen hebben gezegd: “Er 
komen geen problemen, je moet tekenen”, heeft hij getekend. De hoofdkapitein wil niet dat ik 
met granman ben omdat ik hem altijd tegenspreek. Ik denk dat als granman weer naar de stad 
gaat naar Chin a Sen en kapitein E., dan gebeurt hetzelfde weer, dan doen ze met hem wat ze 
willen. Men zei dat het alleen om een verkenning ging, maar ik denk dat het om een echte 
toestemming ging om te werken. Nadat granman had getekend vroegen andere mensen in de 
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stad:  “Waarom heeft granman getekend? Zijn jullie het daar mee eens?” Daarom dacht ik: 
het gaat niet alleen om een verkenning, maar om het echte werk. Toen granman had getekend 
was ik erg teleurgesteld, maar ik kon niks meer doen. Ik was ook maar alleen. Kapitein E. was 
heel blij dat er was getekend, maar als je zelf wilt horen hoe de kapitein erover denkt moeten 
we hem laten roepen. Ik denk dat hij niet meer in God geloofd. Hij wil het dorp tot 
ontwikkeling laten brengen, maar op een andere manier. De kapitein heeft me gezegd dat hij 
dit wil doen om een perceel te kunnen kopen in de stad. Zodat de Trio een eigen verblijfplaats 
kunnen hebben in de stad en niet meer hoeven te bedelen. Chin a Sen wacht op een antwoord 
van de minister, want hij zei:  “Als er antwoord is laat ik granman weer halen.” Maar ik denk 
dat als granman heeft getekend we het niet zomaar kunnen veranderen, want zijn 
handtekening heeft waarde. Misschien moet granman zelf naar de stad en tegen Chin a Sen 
zeggen dat hij het contract wil verscheuren. Toen granman had getekend heb ik hem gezegd: 
“Nu zijn we eraan.” De hoofdkapitein denkt alleen aan geld. Hij volgt alleen zijn eigen ideeen 
daarom zal hij ons nooit om advies vragen. Als ik tegen hem in ga heeft dat weinig waarde, 
maar als we met zijn allen met hem praten is dat anders. Hij zegt: Sipaliwini is mijn dorp, dus 
dan bepaal ik of mensen daar naar diamanten mogen zoeken of niet. Maar als hij zo denkt, 
hoe kan hij dan een goede vervanger zijn van granman als hij overlijdt? Dan krijgen we grote 
problemen. Ik ben er geen voorstander van dat hij granman wordt, dus daarover moeten we 
ook nog een keer met elkaar spreken. Als granman nu weer wordt opgeroepen door Chin a 
Sen om naar de stad te komen moet hij niet gaan. Laat Chin a Sen maar naar Kwamala komen 
en met ons praten. Dan gaan we ook de krant uitnodigen zodat daar in komt te staan dat de 
Trio-Inheemsen geen mensen willen hebben die naar diamanten komen zoeken. Iedereen weet 
dat dit een gevaarlijke situatie is, maar als de granman het wil kunnen ook de zendelingen ons 
niet helpen. Daarom moeten we hem gewoon vragen wat hij wil en hij zal ons alles vertellen, 
ik weet hoe hij is. Ik heb ook gehoord dat ze geld hebben gehad van Chin a Sen, maar dat heb 
ik niet gezien. Ik heb wel gezien dat ze een gouden ketting aan granman hebben gegeven. 
Maar omdat we apart sliepen weet ik niet of hij nog meer als cadeau heeft gehad. 
 
N (ACT) 

Als granman aan Gwen had gezegd dat hij had getekend zou ze hem hebben gevraagd: Wil je 
ermee doorgaan of niet?” Maar hij heeft ontkend, dus nu moeten wij het oplossen.  Eigenlijk 
zou Chin A Sen hier heen komen maar BO J. zei: laat granman naar de stad komen. Maar 
eigenlijk moet Chin a Sen hier komen zodat we kunnen zeggen: “Ook al heeft granman 
getekend, wij willen het niet.” Als het document is goedgekeurd zou Chin A sen 35000 US 
aan kapitein E. geven en dan gaat een bedrijf uit Venezuela aan de slag. Niet de mensen uit 
Suriname gaan bij de mijn werken, maar mensen uit andere landen. Granman heeft wel een 
advocaat meegebracht om naar het contract te laten kijken, maar hoofdkapitein E. zei: 
“Waarom heb je een advocaat laten komen?” En toen hebben de advocaat weggestuurd. De 
advocaat zei: “Waarom heb je mij voor niks laten komen, de volgende keer gaan we je niet 
meer helpen.”  
 
M. (dominee) 

 
Er is nu ook een vrouw die granman vraagt iets te ondertekenen, maar ik weet niet wie dat is. 
 
E. (resortraad) 

 

Eigenlijk zijn dit strafbare feiten, als je iemand hebt gedwongen om iets te tekenen moet je 
naar de gevangenis. 
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W. (ACT) 

 

Ik zou deze vergadering niet hebben belegd als ik niet betrokken was geweest bij het 
mapping, maar nu wil ik niet dat alles voor niks is geweest. Daarom zeg ik: DR-leden, jullie 
moeten meer over deze zaken praten en je niet stil houden. 
 
R. (elektriciteitsman, schoonzoon granman) 

 

Hoofdkapitein E. wil granman weghebben. Hij wil dat granman doodgaat en dan gaat hij 
doen wat hij wil. In de bijbel staat: “Rspecteer je leider.” Daar moeten we ons aan houden, 
dus kunnen we granman niet schuin aankijken. Mensen willen geld, maar ga niet meer zoeken 
dan wat je nodig hebt, dan gaat geld je gek maken. Dat gebeurt hier nu ook in ons dorp.  
 
J. (parkguard) 

 

Het lijkt erop dat maar 4 mensen achter het besluit staan. Wij zijn hier nu met 22 mensen die 
allemaal tegen zijn. Omdat ik ben geboren in Suriname beschouw ik dit als mijn grondgebied. 
Wij hebben het volk nog niet op de hoogte gebracht van deze kwestie, maar ik denk dat de 
meesten het toch al weten. Als die 4 tegen onze beslissing zijn moeten ze maar opstappen.  
 
J. laat een artikel uit de National Geographic zien om aan te tonen wat de gevolgen kunnen 
zijn van boskap en dat het zijn werk is om toezicht te houden op zulke zaken.  
 
Mensen praten door elkaar en men zegt aan J. dat hij door het dorp moet lopen om te vragen 
wie het wel met de beslissing eens is en wie niet. 
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Bijlage 2 
 
Krutu 5-5-2008 
 
Opnames vertaald door Pildas Tawadi 
Vertaling uitgewerkt door Peter Reimink, student culturele antropologie Utrecht, consultant 
ACT. 
 
Aanwezig: 
 

1. granman Asonko Alalaparu 
2. J. (parkguard) 
3. So. (parkguard) 
4. Sh. (parkguard) 
5. T. (parkguard) 
6. W. (kapitein) 
7. K. (DR) 
8. M. (leerkracht) 
9. K. (CI) 
10. N. (ACT en dominee) 
11. Wi. (voorman ACT) 
12. K. (ACT, shaman) 
13. E. (resortraad) 
14. S. (ACT) 
15. W. (ACT) 
16. K. (ACT, apprentice shaman) 
17. P. (dominee) 
18. R. (electriciteitsman, stiefzoon granman) 
19. M. (dominee) 
20. Peter Reimink (student Universiteit Utrecht) 

 
W. (ACT) 

 

granman is nu hier om met ons te praten over zaken waar we gisteren over hebben gesproken. 
We gaan hem vragen over de dingen die hij heeft gedaan, zodat we zekerheid hebben. Ieder 
mens kan een fout maken en van fouten moeten we leren. Daarom gaan we geen ruzie maken. 
We moeten niet roddelen over granman. We moeten persoonlijk met hem praten, dus nu richt 
ik me tot granman. 
 
granman draait zijn stoel naar W. toe. 
 
granman we hebben je geroepen omdat we dingen willen weten over een situatie die je hebt 
gehad. Een paar dagen geleden kwam Gwen naar het dorp. Ik vroeg haar waarom ze was 
gekomen. Ze zei dat ze iets wilde vragen aan u. “Ik kom vragen of iets dat ik in de stad 
gehoord heb klopt.” Gwen is u gaan vragen of u getekend had voor onderzoek naar 
diamanten, en u zei nee. Toen is Gwen weggegaan. Ze zei tegen mij: “Het is wel ondertekend 
en dat gaat een probleem worden.” Ook zei Gwen dat er een kapitein in de stad heeft beweerd 
dat hij als granman is en dat hij daarom de bevoegdheid had te tekenen voor diamant. Ik 
vroeg Gwen wie haar dit had verteld. Ze zei: “Secretaris Tempico en de commissaris.” Gwen 
had tegen de commissaris gezegd: “Dit kan toch niet. De Trio willen eigen grondenrechten. 



 91 

Misschien is het niet waar.” Maar later bleek het wel waar te zijn. “Daarom”, zei Gwen tegen 
mij, “ben ik hierheen gekomen, maar granman heeft geen antwoord gegeven.” “Dit is geen 
grap”, zei Gwen, “jullie voorouders zijn verjaagd uit Amerika en zo zal het ook gaan met dit 
gebied.” Toen ik dit hoorde was ik wel kwaad op u, want u heeft mij gevraagd om mapping te 
doen. Dus ik was in de war en boos. Ik vroeg me af: hoe heeft granman gedacht? Was hij 
blind toen hij ondertekende? Mijn vrouw zei: “Word niet boos.” Maar mijn kleinkinderen 
stonden ’s ochtends op. Ik keek naar ze en zei tegen mijn vrouw: “Begrijp je het dan niet? Zij 
kunnen misschien nooit meer leven zoals wij.” 
 
Daarom vraag ik jou granman: Heb je getekend? 
Gwen zei: Als granman uit eigen beweging heeft getekend wordt het niet meer verandert, 
maar als hij gedwongen is kunnen we het nog veranderen. Daarom willen we weten: heb je uit 
jezelf getekend?  
 
Granman 

 

Het is waar dat ik heb getekend. Ik ga nu precies aan jullie vertellen hoe het is gebeurd. 
Eigenlijk ben ik niet opgeroepen door Chin a Sen. Hoofdkapitein E., BO A., BO J. en basya J. 
zeiden dat ik moest komen omdat Chin a Sen met me wilde praten. E. zei: “Er is hier iemand 
die met diamant wil werken, en er is veel diamant bij mijn dorp.” Chin a Sen zei: “Waarom ik 
je heb uitgenodigd is omdat ik in je gebied wil werken.” Ik vroeg hem waar hij wilde werken. 
Hij vertelde dat hij bij Sipaliwini wilde werken. Ik zei dat het niet mocht, omdat het gebied 
helemaal stroomopwaarts ligt. Als daar wordt gewerkt wordt ons water vuil. Ik zei: “Laten we 
het even vragen aan Roy Laytel en Maarten Schalkwijk. E. zei: “Waarom ga je hen vragen. 
Hebben zij je een huis gegeven of iets anders? Nee je hebt niets gehad, dus zij hebben over 
deze dingen niets te zeggen.” Hij gaf me een grote mond en zei: “We gaan het onderling 
bespreken. Ga ook niet bij ACT, die doen niets voor Kwamala of Sipaliwini. Als men ziek is 
in het dorp willen ze de zieken niet eens naar de stad brengen. Ze hebben geen poli gebouwd 
op Sipaliwini. Ze geven ons geen buitenboordmotoren. Dus laten we deze maatschappij 
proberen, dan krijgen we alles wat we hebben willen. Laten we gewoon vragen of ze ons 
willen helpen. Nu hebben we niets. Als deze mensen komen hebben we  in ieder geval werk. 
Als je naar Laytel, Schalkwijk of ACT gaat, gaan ze tegenwerken. We moeten bij een kwestie 
als deze zelf een besluit nemen en geen inmenging hebben van anderen die er niets mee te 
maken hebben.” 
RR-lid T. was met mij in de stad en heeft alles meegemaakt. Ik zei tegen hem dat ik 
advocaten wilde meenemen naar Chin a Sen om te zien of alles goed was. Toen ik de 
advocaten had meegenomen zei de BO: Je moet deze mensen niet meenemen en hebben ze de 
advocaten weggestuurd. We zijn gaan praten met Chin a Sen en die zei: “Ik wil alleen maar 
verkennend onderzoek doen om te kijken of er diamant zit, dus daarom wil ik je vragen dit 
formulier te ondertekenen.” Ik zei: “Maar dan wordt het water vies.” Chin a Sen zei: “Nee het 
is niet als met goud. Er worden geen chemicaliën gebruikt. Een verkenning naar diamant heeft 
geen negatieve gevolgen, alleen positieve.” Ik gaf hem een voorbeeld: “Als een tijger een 
prooi aanvalt eet hij de prooi altijd. Zo zal het ook met jou zijn. Als je ziet dat er diamant zit, 
ga je niet zeggen: “Ik ga niet mijnen.” Nee, dan wil je het hebben. Dan ga je werken en mij in 
de steek laten.” Ze zeiden: “Nee, jij bent de beheerder.” Ik zei: “Dat zeg je nu, maar als je 
business goed draait, ga je me niet meer respecteren.” Hierna zei kapitein E. tegen mij: 
“Waarom heb je zo gesproken? Heb je niet goed geluisterd? Hebben de mensen in Kwamala 
werk? Nee! Als je tekent, dan geef je ze werk. Toen heb ik getekend. De kapitein heeft me het 
document gegeven en zei: “Teken gewoon hier.” Chin a Sen zei: “Als dit is goedgekeurd ga ik 
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je weer roepen.” Ik heb ook getekend omdat ze veel negatieve dingen zeiden over mij als 
granman. Toen zei ik: “Ok, ik teken en zien jullie maar wat jullie doen.” 
 
Iemand vraagt: Hebben jullie geld ontvangen van Chin a Sen? 
 
Granman 

 
Ik weet niet of hoofdkapitein E., BO A. en de anderen geld hebben gehad. Ik heb alleen een 
motorzaag gehad. 
 
Kapitein W. 

 

Basya J. en kapitein E. hebben geld gehad om een vliegtuig te charteren voor granman. 
 
W. (ACT) 

 

Wat gaan we doen? Gaan we het contract verscheuren of er nog mee werken? Dit is ons 
gebied. Als je toestemming hebt gegeven kan Chin a Sen later zeggen dat het van hem is. 
Daarom moeten we van jou horen wat je wil doen. De mensen in het dorp weten er nog niet 
van, maar als ze het horen, worden ze misschien boos en vertrouwen en respecteren ze het 
dorpsbestuur misschien niet meer. De bevolking wil niet in angst leven. 
 
J. (parkguard) 

 

Als je wilt gaan we nu naar Chin a Sen om te zeggen: “granman heeft getekend zonder 
toestemming van het volk.” We hebben altijd hulp gehad van organisaties die zeggen dat we 
grondenrechten moeten hebben. Jij hebt niet getekend, maar die anderen hebben je laten 
tekenen. We moeten ook met hen praten. Ik weet niet met welke organisatie kapitein E. in zee 
is gegaan, maar van anderen hoor ik dat dit maffia zijn. Als we over diamanten praten is het 
geen grap. Gewapende groepen worden daarbij betrokken. Je zult een pasje moeten hebben 
om het gebied binnen te gaan, als je geen pas hebt, moet je weg. Daarom zeg ik aan jou: je 
moet je grond niet verkopen. Al zijn er veel mensen die zeggen: teken! Je moet gewoon nee 
zeggen. Ik gehoorzaam je altijd, dus ik ga niet tegen je schreeuwen, maar gewoon praten over 
de kwestie. En ik denk dat we het contract moeten verscheuren. Jij moet het zelf verscheuren 
met onze toestemming. Je kunt ook alleen bepalen, maar samen staan we sterker. De 4 
mensen die dit hebben gedaan willen wat verdienen, maar ze denken niet voor het dorp. 
 
M. (leerkracht) 

 
Heb je echt geen geld ontvangen van Chin a Sen? 
 
Granman  

 

Nee, alleen een kettingzaag en een gouden ketting, maar die draag ik nooit. 
 
M. (leerkracht) 

 
Ik dacht dat je misschien geld had gehad en dan moest tekenen. Ik denk dat de kapitein en de 
BO wel geld hebben gehad. Er is vast betaald en daarom moest er wel getekend worden. Nu 
moeten de anderen maar hun schuld terugbetalen, maar de ondertekening moet gestopt 



 93 

worden. Wat ik weet van hun: Ze willen het huis van TALAWA aan de Aagraweg renoveren 
en als dat een goed huis is laten ze granman in de steek. Dat heb ik gehoord met mijn eigen 
oren. Ze denken: we gaan granman in de steek laten omdat hij niet heeft geholpen met de 
bouw van het huis. Waarom zouden we hem nog respecteren als we dit zelf hebben 
georganiseerd.  
Wij zijn jouw kinderen. Jij bent onze vader. We moeten je respecteren, maar als je een fout 
hebt gemaakt moeten we je verbeteren. 
 
Granman 

 

Ik heb mijn verhaal eerder al aan de dominees verteld. 
 
N. (ACT) 

 

Ja dat klopt. Je hebt ons 6 maanden geleden verteld dat je 7 oktober 2007 hebt getekend. Dat 
heb ik hier opgeschreven. 
 
M. (leerkracht) 

 

Als je weer wordt uitgenodigd moet je niet gaan. Of als je bent uitgenodigd moeten we een 
dag van tevoren bij elkaar komen en dan gaan we je advies geven. Als een minister je 
uitnodigt moet je wel gaan, maar naar andere maatschappijen moet je niet zomaar gaan. 
Wanneer ze je geld gaan geven moet je vluchten, want dan ben je je bezit verloren. En kom 
niet meer in de buurt, want dan gaan ze je afmaken. Dat heb ik gehoord van mensen in de 
stad. Als dit doorgaat ga ik niet hier blijven. Ik hoop dat alles is genoteerd wat granman heeft 
gezegd, zodat later niet kan worden gezegd dat er anders is gesproken. Wanneer ik op school 
iets fout doe, gaat mijn ook baas met mij praten en zeg ik: sorry, ik heb niet goed gehandeld. 
 
W. (ACT) 

 
W. vertelt opnieuw wat Gwen heeft gezegd (dat als granman toegeeft ze wil helpen om het 
proberen om te draaien.) Ik ben altijd alert, maar van het tekenen van het contract door 
granman wist ik niets. Nu we het weten moeten we naar een oplossing zoeken. Hiervoor 
zouden we het contract graag eens willen zien. 
 
K (districtsraad) 

 

We zijn het niet gewend om met veel mensen te overleggen, maar het zou wel beter zijn als 
we dat in het vervolg doen.  
 
Wi. (voorman ACT) 

 

BO A. heeft vertaald tijdens het gesprek van Gwen met granman. Toen hij merkte dat Gwen 
over de diamanten wilde praten met granman werd zijn gezicht rood en ging hij verkeerd 
vertalen. Na het gesprek zei Gwen tegen ons: “Jullie moeten de waarheid achterhalen, voordat 
de machines beginnen te werken, want dan is het niet meer te stoppen.” 
 
W.  (ACT) 
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Laat de hoofdkapitein maar boos worden. Omdat hij veel geld wil verdienen is hij blind 
geworden. Er. van ACT zei ook dat hij de hoofdkapitein wil gaan aanspreken om hem te 
zeggen dat hij alleen voor zichzelf denkt en niet voor zijn kleinkinderen. 
 
K. (districtsraad) 

 

Ri. heeft kapitein E. ontmoet en hij zei: “We hebben granman laten tekenen. (Dit ging om iets 
anders dan de diamanten. Hierdoor wist ik dat de kapitein al vaker streken had uitgehaald met 
granman. Als er alleen voor een verkenning was getekend, was het vast al snel goedgekeurd. 
Maar nu het zo lang duurt denk ik dat ze misschien mogelijkheden zoeken om lang te komen 
werken. Het document is nu bij de commissaris, want hij heeft Gwen op de hoogte gesteld. 
Nu granman heeft getekend denkt de commissaris dat het is goedgekeurd door het volk, maar 
dat is niet waar. De 4 mensen hebben beslist zonder na te denken over wat ze deden.  We zijn 
samen 1 lichaam, dus je kunt niet beslissen zonder ons. We kunnen moeilijk 200 mensen 
meesturen als Chin a Sen je heeft uitgenodigd in de stad. Daarom sturen we kapiteins en 
basya’s mee. Zij zijn daar om het hele dorp te vertegenwoordigen 
granman Boikoni heeft lang geleden een goudconcessie getekend. Het volk was het hier niet 
mee eens en heeft hem bijna doodgemaakt. Maar omdat wij nu goed leven en goed zijn in ons 
hart doen we dat soort dingen niet meer.  
Als de hoofdkapitein zo doet, zoekt hij zelf zijn ontslag. Ik heb van anderen gehoord dat hij 
ervan uitgaat dat hij granman wordt, maar ik ga niet op hem stemmen, want dan gaat hij deze 
dingen doen.  
In het vervolg als je wordt uitgenodigd moet je niet zomaar tekenen, maar zeggen dat je eerst 
met ons wilt praten, want jij bent onze hoogste man. Jouw handtekening heeft waarde. Met 
Gods wil kan dit nog ongedaan worden gemaakt. Laat de anderen maar boos worden. Daar 
gaan wij geen koorts van krijgen. Maar jij moet je houden aan de regels, want er zijn nog 
meer maatschappijen die staan te wachten; houtkap en goudmijnbedrijven. We zijn ver van de 
stad en ons gebied is groot. Dichtbij de stad zijn al veel goudmijnen, maar hier is nog veel te 
halen en te onderzoeken. En ze gaan dan niet alleen in je dorp, maar ze gaan ver. Mijn broer 
zei: mensen uit Venezuela gaan hier werken en dat zijn echte maffia. Als ze hier komen gaan 
ze 15 arbeiders zoeken in het dorp, maar als de mensen hier niet weten hoe ‘loaders’ te 
besturen zoeken ze in de stad. Hetzelfde met grijpers en andere machines. Niemand hier weet 
hoe deze machines te besturen. Ze zoeken mensen in de stad tot hier enkel buitenstaanders 
zijn. Ik hoorde gisteren van je stiefzoon dat er ook nog een dame is die wil dat je ergens voor 
tekent, dus er zijn nog meer mensen die hier willen werken. 
 
Granman 

 

Ik heb inderdaad een vrouw ontmoet bij het districtskantoor van Sipaliwini die me wilde 
spreken. Ze zei dat ze diamant wilde winnen in mijn gebied. Ze had hetzelfde verhaal als Chin 
a Sen. Ze wilde eerst verkennen en daarna misschien werken. Ik zou een brief krijgen van 
haar en daarna zouden we nog een keer praten. Ik ben direct naar Roy Laytel gegaan. Hij zei: 
Je moet niet teveel denken aan diamant. Als je er teveel aan denkt, blijf je erin en ga je 
uiteindelijk je hele gebied verkopen en je dorp verwaarlozen. Roy gaf een voorbeeld: 
“Bouterse heeft wapens gegeven aan Tëpu en Kwamala om tegen Brunswijk te vechten. Toen 
Brunswijk dit hoorde viel hij Tëpu aan. Zijn de Indianen gaan vechten? Nee. Ze zijn gevlucht 
in het bos. Dat gaat nu weer gebeuren als de diamantmijners komen. Zij gaan jullie wegjagen 
naar het bos. Wil je zo leven? Dat is heel moeilijk nu. Met diamant maak je misschien geld, 
maar het heeft nare gevolgen. Je hebt er geen ervaring mee. Hoeveel in de bodem zit weet je 
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niet. Buitenstaanders weten het precies. Zij gaan vertellen aan alle maffia: waar Asonko zit, is 
veel diamant.”  
Ik weet niet waarom de kapitein en BO ruzie met mij hebben. Ik heb niets van de gasoline en 
de 400 dollar die het ACT mij heeft gegeven kunnen krijgen. Eigenlijk was dat geld voor het 
opzetten van een waterpomp. E. en A. hebben dat geld en de gasoline genomen. De 
waterpomp is nooit gearriveerd omdat het geld is opgemaakt door de kapitein. Ik wilde ze niet 
beschuldigen, maar zij hebben het verhaal omgedraaid. Ze zeggen dat ik de schuldige ben. 
Sindsdien weigeren ze met me te praten. Ik heb ze gevraagd wat het probleem is, maar ze 
konden het me niet vertellen. Als ze horen dat we hier over hebben gesproken, gaan ze boos 
worden. Ze kunnen goed Nederlands praten en daarom willen ze hoger dan mij zijn. Ik kan 
weinig Nederlands spreken en daarom hebben ze mij niet nodig. Tijdens het gesprek met 
Gwen zocht ik een andere tolk, maar ik kon niemand vinden. Ik kon Pildas niet roepen, want 
ik had geen geld om hem te betalen. 
 
Iemand vraagt: Hoeveel moet je Pildas betalen? 
 
Granman 

 
10 SRD. 
 
Kapitein W. 

 

Ik weet niet wat er met hem is gebeurt, vroeger deed hij het gratis. 
 
Granman 

 

 Daarom zoek ik nu weer een tolk die het gratis doet. Ik zou Gwen alles goed verteld hebben 
als mijn tolk een goede tolk was. Maar de BO, die tijdens het gesprek met Gwen vertaalde, 
was één van de mensen die mij had gezegd dat ACT geen zieken naar de stad brengt, CI niet 
zorgt voor electriciteit in het dorp en Roy Laytel niets doet.  
Laytel zei me: “In de bijbel staat dat als je veel geld hebt je gedachten niet meer goed kunnen 
functioneren. De mensen die je hebben laten tekenen hebben rijke mensen gezien en gedacht: 
waarom is deze man zo rijk? Kan ik ook zo rijk worden? Ik heb veel rijkdom in mijn dorp. 
Waarom zou ik die rijkdommen verborgen houden. Ik wil rijk worden. De rijke mannen 
zeggen vervolgens: ‘Als je rijk wilt worden moet je tekenen.” 
Ik weet dat ze anders denken want BO J. heeft gasoline gestuurd uit de stad op mijn naam, 
maar toen ik gasoline wilde nemen zei hij: “Nee je mag het niet nemen.” Ik zoek geen ruzie, 
maar zij zoeken ruzie met mij. Ze hebben veel gedaan, zoals gasoline opmaken en mij de 
schuld geven. Tot aan de Wayana’s hebben ze mijn naam verkwanseld, want die vroegen mij: 
“Waarom ben je zo ruw tegen je mensen?” Maar ik ben nooit ruw tegen mensen. Ik houd me 
altijd aan de regels.  
Als men mij geld zouden geven en ik nam het aan, dan heb ik eigenlijk mijn gebied verkocht. 
Maar zo denk ik niet. Als mensen uit de stad zeggen: “granman hier is geld voor jou”, dan zal 
ik het niet nemen, want in mijn hart wil ik mijn dorp niet verkopen. Ik weet best hoe het gaat: 
in het begin zeggen ze: ‘Jij wordt beheerder”, maar op het laatste moment ben je geen 
eigenaar meer en moet je weg. Ze beginnen klein, maar als ze winst maken denken ze alleen 
aan zichzelf. Kapitein E. praat alleen voor de belangen van Sipaliwini. Dat is wel goed, maar 
hij moet niet het tegenovergestelde praten van Kwamala. Zo wilde hij de waterpomp die 
bedoelt was voor Kwamala naar Sipaliwini laten brengen. 
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K. (districtsraad) 

 
Als je een leider bent krijg je van alle kanten problemen. Er zit een vliegtuig vast op 
Sipaliwini. Heeft E. dat uit de grond getrokken? Nee. Het vliegtuig is zwaar. Het is niet 
makkelijk om dat probleem op te lossen. Zo is het ook zwaar om een dorp te besturen. 
 
Granman 

 

BO A. vraagt vaak aan me: “Wanneer wordt dat diamantproject nu eens goedgekeurd?” Basya 
Jo. zegt ook: “Als het werk is goedgekeurd ga ik daar werken”, maar ze denken niet aan de 
toekomst. Hoofdkapitein E. dwarsboomt nu zijn eigen bevoegdheid, want als hij zo raar gaat 
doen wil niemand meer met hem werken. Ik heb zelf gezien dat ze die twee advocaten, die ik 
mee had genomen, hebben weggestuurd. Ik schaamde me, want ik had ze uitgenodigd. 
 
R. (elektriciteitsman, schoonzoon granman) 

 

Kapitein E. zei me: “Net zoals jouw vader (granman dus) mijn vader voor de gek heeft 
gehouden ga ik ook jou vader voor de gek houden (de vader van kapitein E. was granman 

voordat Asonko dat werd).” Het is voor mij dus niet nieuw wat E. nu heeft gedaan. Ik weet al 
lang hoe hij is. Je moet niet bang zijn. Als er wat is zijn wij er om je te steunen. We gaan 
vergaderen en samen beslissen. Hij moet je niet meer voor de tweede keer beetnemen. Neem 
het voorbeeld van meneer W. Hij had macht en wist veel, maar hij heeft een fout gemaakt en 
nu heeft hij geen macht meer. Dat weet de kapitein niet. Hij denkt: nu ben ik kapitein. Maar 
als hij een fout maakt gaat het volk hem wegjagen en is hij nergens meer. Er is een man van 
Alalaparu die in de stad een winkel wilde openen. Toen hij zonder toestemming van granman 
zijn gang wilde gaan kreeg hij geen toestemming van lanti, omdat hij geen handtekening had 
van granman. Toen granman zijn handtekening zette werd het wel goedgekeurd. Zo zal het 
ook gaan met kapitein E. en de BO’s. Als ze worden ontslagen, zullen ze bij je komen smeken 
om je handtekening om ze weer in dienst te nemen, maar ze hebben de problemen door hun 
valse werkwijze zelf gezocht. Een handtekening van jou is belangrijk. Ik heb je eerder gezegd 
dat we geen licht hebben in het dorp en dat je daarom naar NH (een bedrijf in de stad) moet 
gaan. Jij bent een van de grote mannen die dat kan doen. Ik heb het zelf geprobeerd, maar ze 
vragen mij: “Wie ben je? Wat is je functie? Ben je soms kapitein of basya?” Ik zei: “Nee, ik 
ben gewoon een arbeider.” Toen zeiden ze: “Dan kunnen we je niet helpen.” Ik kreeg geen 
antwoord van NH over de lichtmotor die ik vroeg. De hoofdkapitein en BO zeiden: “Dan 
zullen wij naar NH gaan en een grote mond opzetten”, maar ze hebben niets gedaan.  
Kapitein E. zei destijds zelf dat ik Asonko moest kiezen als granman. Hij zei dat misschien in 
de hoop dat je een fout zou maken als granman, maar ik weet dat jij de eerste echte erkende 
Trio granman bent. Ik weet dat ik goed heb gekozen. We hebben hem ook gekozen als 
hoofdkapitein, maar nu is hij jaloers geworden.   
We hebben nog geen grondenrechten en jij zegt ons: ”Maak daar en daar een dorp; verspreid 
jezelf.” Tegen mijn vrouw heb ik gezegd: “Als mijn vader heeft getekend, waarom moet hij 
dan nog overal dorpen stichten?” Ik zei: “Als mijn vader heeft getekend ga ik vertrekken, 
want ik wil niet in troep leven.”  
De bedoeling was om eerst grondenrechten te hebben, maar nu je al hebt getekend hebben we 
geen macht meer om nog om grondenrechten te vragen. Als we grondenrechten hebben, pas 
dan kunnen we tekenen voor dit soort dingen. De volgende keer kun je beter op zo’n manier 
tekenen dat het ongeldig is. 
Onze voorouders leefden eerst in Noord-Amerika en zij trokken naar hier. Er zijn maar twee 
stammen overgebleven. Daaruit zijn wij voortgekomen. Wij zijn overgebleven van twee 
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gezinnen die gevlucht zijn. Ik zeg mijn kleinkinderen altijd dat ze goed Nederlands moeten 
leren, zodat ze als Pananakiri kunnen leven. Vroeger vochten ze met ons, maar nu volgen we 
hun leefwijzen en gewoonten. Maar door zoiets te tekenen kan de geschiedenis zich weer 
herhalen en moeten we misschien weer op de vlucht voor de Pananakiri. Als dit is 
goedgekeurd komen er niet 1 of 2 mensen, maar heel veel. Bij Wakapoe kwam eerst maar 1 
maatschappij, maar ze bleven komen en er zijn er tot op heden heel veel. 
Laat deze mensen niet langer voor je bepalen, bepaal voor hun. Al weet je niet te lezen, wij 
zijn hier, wij spreken ook Nederlands. Dus denk niet: ik heb alleen hun in de stad. Nee breng 
het hier. Dan gaan we het hier vertalen. Als die anderen voor je vertalen gaan ze alleen 
zeggen: “Deze brief zegt dat je zo en zo moet doen.” Als je het hier brengt gaan we het je 
duidelijk vertellen. 
 
K. (apprentice shaman, ACT) 

 

granman heeft niet aan Gwen verteld dat hij heeft getekend. Ik vroeg aan haar: “Was BO A. 
misschien in de buurt tijdens het gesprek?” Ze vertelde dat hij de tolk was. Ik dacht: O 
daarom heeft granman het misschien niet verteld. Gwen vroeg: “Weet de bevolking dat 
granman heeft getekend?” “Nee”, zei ik, “maar ik weet het een beetje, want granman heeft 
een keer met ons gesproken en gezegd dat hij heeft getekend.” (meeting voor ACT, waar maar 
3 personen aanwezig waren)). Dus ik heb Gwen verteld dat je had getekend en dat mensen je 
hadden gedwongen en hadden gezegd dat je niet meer naar ACT en Roy Laytel moest 
luisteren. Omdat je had ontkend zei Gwen: “Praat met elkaar. Als het nodig is zal ik granman 
bij alle ministeries brengen om te zeggen: granman wilde dit niet uit zichzelf. Jij op je 
jeugdige leeftijd moet granman ook ondersteunen. Als de mensen gaan werken raken jullie 
weer verspreid. Ze willen niet dat jullie in de buurt komen, ze willen de rijkdommen voor 
zichzelf houden. Zo ging het in Amerika, zo zal het hier ook gaan.” 
 
Ik heb een keer vis gevangen met Henk (inwoner van Paramaribo. Hij vroeg me: “Weet je 
door wie dit kanaal is gegraven? Jouw voorouders moesten dit met blote handen graven. Ze 
werden als slaven behandeld. Als men ziek werd en doodging werd men niet fatsoenlijk 
begraven. De Indianen hebben vroeger niet gezegd tegen Pananakiri: “We gaan niet toestaan 
dat je komt.” Nu woon je ver in het binnenland. Waarom denk je? Omdat je voorouders zijn 
gevlucht, omdat ze niet meer als slaven wilden worden behandeld. Waarom denk je dat er hier 
zoveel Chinezen zijn? Omdat ze weten dat Suriname rijk is aan bodemschatten. Er zullen 
verschillende maatschappijen naar je dorp komen. Als de granman toestemming geeft gaan ze 
werken, maar als de granman goed nadenkt geeft hij geen toestemming. Als hij denkt ik wil 
dat mijn nakomelingen werk hebben denkt hij fout, want ze zullen wegtrekken.” Nu is wat 
Henk zei werkelijkheid geworden en komen de bedrijven naar je toe. 
 
K. (CI) 

 

Ik denk niet dat de mensen die je hebben laten tekenen in God geloven, want wat ze met je 
hebben gedaan is tegen het geloof. Ze zeiden: “Je moet niet naar Roy Laytel en Maarten 
Schalkwijk.” Maar zij werken voor God. Ik verzoek je in God te blijven geloven. Hij zal je 
adviezen geven. Als je beslissingen neemt: bid; God zal je wijsheid en kracht geven. De 
anderen denken alleen maar aan geld en spullen, maar als je leider bent van een gemeenschap 
moet je niet zo zijn. Wij zijn Christenen, we moeten niet teveel aan geld denken. Jezus zegt: 
“Als je bij mij bent, geef ik je wat je moet krijgen.” De tijd nadert dat het slecht wordt op 
aarde, daarom moeten wij ons geloof behouden. 
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T. (parkguard) 

 
In het vervolg moet je verstandige mensen meenemen die je kunt vertrouwen. Je moet ook 
goede tolken meenemen, mijn broertje kan bijvoorbeeld goed Nederlands praten. De tolken 
die je nu gebruikt brengen de boodschap niet goed over. En nu gaan de kapitein en BO’s boos 
op ons worden en willen ze jou helemaal niet meer helpen, daarom moet je nu andere mensen 
zoeken die je kunt vertrouwen als leiders. De BO gaat ons nu misschien niet meer laten slapen 
in het TALAWA huis. Ze gaan zeggen: het zijn mensen van granman. 
 
Wi. (voorman ACT) 

 

Ik wist dat je niet uit vrije wil had getekend, maar voor de gek was gehouden. De Pananakiri 
hebben je niet laten tekenen, maar je naasten. Dat is moeilijk. Maar jij bent hoger dan zij en je 
hebt meer te zeggen. Als ik jou zou passeren gaan mensen mij niet meer aankijken. Daarom 
beschouw ik E. nu ook niet meer als kapitein. De kapiteins en BO’s die wel volgens jou 
denkwijze werken wil ik behouden. RR-lid T. vertelde ons gisteren dat hij van u werd 
weggehouden in de stad. Hij was degene die u had kunnen ondersteunen. 
Als je in de stad met Gwen gaat praten moet je haar zeggen: “Sorry, ik ben niet eerlijk 
geweest, maar de persoon die me had gedwongen stond die dag van het gesprek naast me.” Je 
moet goed vertellen wat de kapitein je had gezegd over de organisaties ACT en CI, dat ze niet 
helpen.  
Je weet hoe ACT werkt. Het gaat langzaam. Projecten duren lang, maar uiteindelijk komt het 
goed. Men moet eerst zoeken naar geld. ACT is niet als lanti die het direct kan uitvoeren, je 
moet iets meer geduld hebben. Gwen zei: “granman heeft me gevraagd om voor drinkwater te 
zorgen, dan moet hij ondertussen niet ook nog naar anderen gaan om precies hetzelfde nog 
een keer te vragen.”  
Toen de kapitein TALAWA wilde oprichten moest jij tekenen. Je hebt je handtekening gezet. 
Ze hadden je te pakken. Ik heb ze gehoord over de radio, ze waren echt heel blij.  
 
E. (Resortraad) 

 

Hoe gaan we het doen met kapitein E.? Gaan we hem uitnodigen? 
 
J. (parkguard) 

 
Eerst gaan we naar de stad om het contract om te draaien. Dan gaan we hem uitnodigen en 
vertellen we hem dat we het hebben omgedraaid. En vragen we hem waarom hij voor zichzelf 
wil beslissen zonder ons te raadplegen. Als granman zegt dat hij het contract wil draaien 
moeten die anderen die hebben getekend dat ook doen. 
 
R (elektriciteitsman, schoonzoon granman) 

 

We moeten niet meer op die twee rekenen en ze niet meer als leiders beschouwen. 
 
W. (ACT) 

 

granman, bent u boos op ons? 
 
Granman 
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Nee ik ben helemaal niet boos, maar ik ben voor één ding bang. Als ik er niet meer ben wordt 
E. granman. Daarom moeten jullie goed kijken wie jullie gaan kiezen om de nieuwe granman 
te worden. 
 
W. (ACT) 

 

Dat weten we. Daarom zegt Gwen ook: “Houd E. in de gaten.” Als hij als kapitein geen goede 
dingen doet voor het volk zal hij dat ook niet doen als granman. We moeten eerst dit in orde 
maken, dan gaan we hier later over praten. Maar nu zeggen we al dat hij geen granman moet 
worden want dan gaat hij deze dingen doen. Ik heb gehoord dat hij in Sipaliwini mensen 
ophitst en voor de gek houdt. Ik denk niet dat ze nog vertrouwen in hem hebben en hem als 
granman gaan kiezen.  
 
Granman 

 

Kijk zo iemand als mijn kapitein W. moet gekozen worden, hij denkt echt voor het hele volk. 
 
W. (ACT) 

 

Ja hij is overal bij. Zo’n leider moeten we hebben. Als jij zegt wat E. doet, geeft de DC hem 
ontslag. Zo ging het ook bij meneer W. Jij bent niet als lanti, bij jou mogen ze het nog een 
keer proberen en nog een keer, maar niet bij lanti, daarom moeten ze oppassen. 
 
Kapitein W. 

 

Ik ben niet van hier, maar van een ander dorp. Toen ik hier ging wonen heb ik nooit gedacht 
dat ik kapitein zou worden. Ik dacht dat ik mijn vaders werk zou overnemen. Ondertussen had 
granman zijn oog op mij laten vallen om kapitein te worden. Toen ik kapitein werd, zag ik 
hoe granman werkt. Wat hij doet zijn goede dingen en dat probeer ik ook te doen. granman 
zei me dat ik een voorbeeldfiguur moest zijn; behulpzaam en geduldig. Ik heb me gehouden 
aan mijn woord. Ik vroeg granman instructies: wat moet ik doen in zo’n geval en wat moet ik 
doen als er dit gebeurt? granman leerde me alles en nu weet ik ongeveer hoe ik het dorp moet 
besturen en ben ik leider geworden op Surinaams grondgebied van het dorp Kwamalasamutu. 
Toen ik kapitein werd vroeg mijn vader hoe ik mezelf ging handhaven als kapitein. Ik zei: 
“Vader, je hebt me geleerd goed te leven, als ik dat toepas lukt het mij wel.”  
Ik zeg jullie nu; we gaan dit stopzetten. We gaan dit veranderen. Als er een goede bedoeling 
achter zat, o.k., maar er zit een slechte bedoeling achter. We moeten granman ondersteunen, 
ook als hij fout zit. 
Waarom hebben we over de BO gesproken? Hij rapporteert niets. Hij doet zijn overheidswerk 
niet naar behoren. Hij geeft geen informatie van de overheid aan de granman. Hij loopt 
gewoon rond als een sierpaard. Er zijn veel problemen in het dorp. Jongeren hebben geen ID 
card. Dat is het werk van de BO. Hij is nooit bij ons in Kwamala. Hij is mijn neef en van mijn 
eigen stam, maar toch moet ik zeggen dat wat hij doet niet goed is. Hij doet zijn werk met 
tegenzin. Hij ondersteunt ons niet. Nooit schrijft hij een verslag van wat hij heeft gedaan in de 
stad. Wat hij nu heeft gedaan is al de tweede keer dat hij zoiets doet. Ik ga hem niets meer 
zeggen, hij moet maar voelen. Ik ben ook geen voorstander van diamantwinning. We gaan 
geen ruzie maken met deze mensen, maar we gaan streng zijn om de dingen die ze hebben 
gedaan. 
 
N. (ACT en dominee) 
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Ik heb van RR en DR alleen deze twee mensen gezien. Waar zijn de anderen? E.; jij hoort als 
RR toch ook altijd met granman te zijn bij dit soort aangelegenheden? 
 
E. (RR) 

 

Ik kan er niet altijd zijn, maar ik ben er wel vaak bij. 
 
N. (ACT en dominee) 

 

Als granman een vergadering heeft ben je er dan altijd bij of nooit? En schrijf je alles op als 
hij een delegatie heeft uit de stad? Houd je alles bij wat granman bespreekt? Dat moet je gaan 
doen. Heb je alle verslagen tot op heden? 
 
E. (RR) 

 

Ik heb niet van alles verslagen gemaakt. 
 
N. (ACT en dominee) 

 

Ik raad je aan om nu weer overal bij te zijn, nu we hebben gehoord dat granman voor de gek 
is gehouden. Als je erbij was geweest zou alles zijn opgeschreven. Je moet bij alle 
vergaderingen proberen aanwezig te zijn. Schrijf alles op waarover granman heeft gesproken. 
Er zijn goede werkers die alle talen spreken, maar toch zijn we voor de gek gehouden, dat 
heeft me pijn gedaan. En waar zijn de DR mensen? Die moeten er ook bij zijn als granman 
vergadert. K. is DR en I. ook. Zij vertegenwoordigen een belangrijk orgaan en dienen bij 
vergaderingen aanwezig te zijn. Ze moeten het volk op de hoogte stellen wat er gebeurt in het 
gebied en in de stad, maar tot op heden krijgen we van hen nauwelijks informatie. In het 
vervolg moeten ze erbij zijn.  
 
M. (leerkracht) 

 

De RR moet rapporteren aan de DR en die rapporteert weer aan de DC. Dus nu moet de RR 
gaan schrijven: “De datum van heden hebben we gesproken over granman die is gedwongen 
door de hoofdkapitein om te tekenen voor onderzoek naar diamanten”. Zo kan de DC lezen en 
zien dat het volk het niet eens is met het voorstel en dat de kapitein moet worden ontslagen. 
 
N. (ACT) 

 

Als de DR en RR leden nooit op vergaderingen zijn moeten we in 2010 niet meer op hun 
stemmen. Als we granman hadden ondersteund was het nooit zo ver gekomen, daarom 
moeten we nu alle hoofden bij elkaar steken. Granman wat gaan we doen? Je hebt nog niet 
gezegd of we het moeten terugdraaien of er mee door moeten gaan. Gaan we Gwen een brief 
schrijven, of wil je naar de stad gaan om Gwen verontschuldigingen aan te bieden? 
 
J. (parkguard) 

 

Gwen zou donderdag een vliegtuig kunnen sturen voor granman. 
 
Granman 
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Anderen hebben mij gezegd: “Ga niet naar ACT. Luister niet naar Maarten Schalkwijk en 
Roy Laytel.” Ik heb juist een advocaat meegebracht omdat ik niet wilde tekenen. Ik heb al 
gezegd dat ik met tegenzin heb getekend en dat die woorden over ACT en de zendelingen niet 
mijn mening zijn. 
 
N. (ACT en dominee) 

 
Ok, dan moet je dat goed vertellen in de stad. Aan ACT en Roy Laytel en broeder Schalkwijk, 
Dan is het voor hen ook duidelijk dat je bent gedwongen. Maar als je nu weer andere dingen 
gaat zeggen ga je fouten maken, dus vertel ze eerlijk hoe het is gegaan.  
 
Er ontstaat een kleine discussie waarbij iedereen door elkaar praat over hoe nu verder met 
kapitein E.. Moet granman nog met hem werken? Mag hij weten waarover we nu hebben 
gepraat? Iemand zegt dat hij en de andere 3 het niet mogen weten omdat ze dan de plannen 
om het terug te draaien misschien weer in de war proberen te brengen. “Pas als granman naar 
de stad is geweest en we antwoord hebben of het kan worden teruggedraaid, gaan we het dorp 
op de hoogte stellen. 
 
Afsluitend gebed: 
God u heeft ons helpen denken en een beslissing te nemen. Wie zal overwinnen? De 
dorpsleiding of de anderen die tegen ons zijn. We vragen U kracht om dit terug te draaien. 
Alleen U kunt bepalen…. 
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Bijlage 3 
 
Transcript interview met Guno Chin a Sen, president commissaris van Cactus N.V Goud 
opkoop en export (ook wel C-mining) 
 
Interview afgenomen door Peter Reimink, student culturele antropologie Utrecht, consultant 
ACT 
 
Datum van interview: donderdag 22 mei 
 
Peter: ACT zegt: “We weten hoe de mensen uit Kwamalasamutu schrijven. We krijgen vaak 
brieven van ze. Ze gebruiken niet zulke woorden als mineralen.” (gaat over vermeende 
toestemming voor verkenning) 
 
Chin a Sen: Maar kijk hoe het is geschreven 
 
P: Ik zie het. Vol spelfouten. 
 
C: Heeft u dit? (Hij laat verklaring zien waarin granman aangeeft dat hij niet voldoende is 
geïnformeerd over de werkzaamheden en de gevolgen van onderzoek naar diamant). Denkt u 
dat de granman dit kan lezen? 
 
P: Hij kan dit niet lezen 
 
C: Denkt u dat hij het heeft geschreven? 
 
P: Dit heeft hij niet geschreven. 
 
C: En wie heeft hem laten ondertekenen? ACT! Maar ik heb dit (weer verwijzend naar 
handgeschreven toestemming voor verkennende werkzaamheden) niet geschreven. 
Als je bezig bent met wetenschappelijk werk, onderzoekingen, je bent al 20 jaar bezig 
medicinale planten weg te brengen naar Amerika...er is niet een gouvernementele instelling, 
en ik heb dit ook gevraagd aan kapitein E. en de granman, hebben jullie ooit een rapport 
gezien wat ze uit de bladeren hebben gehaald? Nooit! Weet je hoeveel patenten misschien 
eruit zijn gekomen? Weet je hoeveel de multinationals verdiend hebben, of meneer Plotkin? 
Als u daar zit om dit te doen, dan moet het u niet interesseren als er een verkenning 
plaatsvindt. Een verkenning is geen exploitatie. Een verkenning is een verkenning. Buiten de 
grens van het reservaat. De verkenneningsarea die ik aanvraag is 36000 hectare in een 
omgeving vijf kilometer buiten het beschermd gebied. GMD heeft het gecheckt. Dan moet het 
ACT niet interesseren als men gaat verkennen. Bij verkenning van diamant gebruik je geen 
machines. Je gebruikt geen chemicaliën. Ze willen geen pottenkijkers hebben. Ze hebben 
twintig jaar daar rotzooi uitgehaald. Er wordt niet gecontroleerd wat ze wegbrengen. Vraag op 
Zanderij. Weet men wat voor bladeren weggaan? Meestal hebben deze organisaties 
achtergronden. Ik ken de internationale wetten niet over Inheemsen en Marrons, maar als je 
een beschermd gebied hebt, heb je rechten in je beschermd gebied. Maar de rijkdommen van 
het land zijn niet van jou. Die zijn van het volk. De overheid moet gaan kijken hoe ze dat 
afhandelen. Wel is het zo dat de Marrons en Inheemsen een beetje meer ruimte krijgen, want 
het is hun gebied. Voor de rest heb ik geen interesse. Ik heb het niet nodig. Ik ben in Suriname 
geboren, ik ben een rasechte. Mijn vader was concessionaris in Lawa. Wat ik wou doen...er  
zijn geruchten dat er diamant is in Suriname en ik wil weten of het er is of niet. 
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P: Er is een kaart gemaakt en daar staan diamanten op bij Sipaliwini. Weet u wie die 
diamanten op de kaart heeft gezet? Daar moeten toch al verkennende werkzaamheden aan 
vooraf zijn gegaan? 
 
C: Voor 1980, voor de revolutie had je Nederlandse geologen die daar zijn geweest. Men weet 
niet waar de monsters die zijn genomen zijn, maar het is aangegeven dat er diamant daar is. 
En dat kan, want diamant komt voor op de grensarea van Suriname, Brazillie en Guyana.  
 
P: Heeft u een kaart met het beschermd gebied erop, dan kunnen we kijken waar precies het 
gebied ligt waar u wilt verkennen? 
 
C: Nee dat is bij GMD uitgemaakt. Ik zit buiten hun gebied. Ik zit in het gebied van 
hoofdkapitein E. 
 
P: Ja maar kapitein E. valt weer onder de granman 
 
C: Maar u weet dat de vader van kapitein E. granman was? 
 
P: Ja dat weet ik. 
 
C: Hij had het moeten worden, maar hij was te jong. En Asonko is zijn oom. 
Maar de grootste boosdoener, dat is het ACT. Waarom laat je mensen niet toe om te 
onderzoeken? Ze hebben geen moer te zeggen. Het is niet hun gebied. Ik weet niet of u heeft 
gelezen wat ik heb gezegd in de Ware Tijd? 
 
P: Ik heb het gelezen. 
 
C: Het lijkt wel een staat in een staat te zijn. Dat kan niet. 
Mag ik als Surinamer niet weten wat mijn rijkdommen zijn? Wie geeft je het recht om me te 
zeggen dat het niet mag? De enige die me kan zeggen: “Nee meneer Chin a Sen”, de minister 
kan me zeggen. De overheid. Maar wie is ACT? Leven we nog in de koloniale tijd? 
Amerikanen willen nu alle Inheemsen beschermen in de wereld, nadat ze in hun eigen land 
miljoenen hebben doodgemaakt. Wat mevrouw Emanuels aan kapitein E. heeft gezegd, dat als 
Peter niet wordt toegelaten, dat je geen steun meer van ons krijgt, dat is een bedreiging. 
 
P: Ja daar was ik ook niet blij mee dat dat zo is gegaan. Daarom heb ik later tegen kapitein E. 
gezegd: als u problemen heeft met mijn komst wil ik dat gewoon respecteren. 
 
C: Mijn visie over de rijkdommen van Suriname en de Inheemsen en de Marrons: Suriname 
staat op de 17e plaats van de wereldranglijst. Ik vind, en ik mag het zeggen als echter 
Surinamer, want je hebt ook Surinamers tussen aanhalingstekens, dat de rijkdommen gebruikt 
moeten worden voor het volk. Als we rijkdommen hebben, maar we weten nog niet wat we 
hebben, dan vind ik dat als de overheid het niet onderzoekt en er zijn particulieren die het 
initiatief nemen om het te onderzoeken, dan moet je ze onder bepaalde voorwaarden toelaten 
om het te onderzoeken. Niet om het te exploiteren, want de exploitatie zijn weer bepaalde 
dingen voor nodig. Maar als iemand wil onderzoeken of er diamant of uranium of wat dan 
ook in de bodem is, dan moet je wel toestemmen. Een onderzoek is duur. Toen ik mijn 
concessie heb ingediend, dan gaat je aanvraag naar de districtscommissaris van het gebied. 
Die moet dan gaan praten met de Inheemsen of de Marrons om te kijken wat hun mening is. 
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Dus de regering erkent ze daarin. Na mijn aanvraag heb ik dat gehoord. Ik heb op eigen 
initiatief contact gemaakt met hun en de granman. Ik heb ze in de stad laten komen op mijn 
kosten. We hebben gesproken. Ik heb ze uitgelegd wat ik wil doen. Ze hadden hun twijfels of 
er chemicaliën zouden worden gebruikt. Ik zei: “bij een verkenning, vooral bij diamant, 
gebruik je geen chemicalieën en nog minder kwik.” Ze hebben gevraagd of we samen naar de 
GMD kunnen gaan omdat ze daar uitleg krijgen hoe de verkenning in zijn werk gaat. En ze 
waren tevreden. We hebben daarna weer een vergadering gehad en toen kreeg ik dit 
(handgeschreven toestemming). Dit hebben ze me gegeven omdat we overeen zijn gekomen 
hoe de verkenning gaat plaats vinden. Ook met hun medewerking. Hun mensen ter plaatse 
zouden erbij zijn en eraan verdienen, want het is duur. Maar dit is niet rechtsgeldig. De 
overheid moet jou toestemming geven. ACT denkt dat Sipaliwini van hun is. Dat kan niet. Ik 
ga u nog één ding laten zien. Een verslag van de vergadering. (Chin a Sen laat notulen zien).  
 
Kijk bij een verkenning gaan nog geen belangen spelen. Als de overheid zegt tegen mij: “Je 
mag”, dan ga ik met kapitein E. en de granman praten en zeg ik: “Hoe moet het geschieden?” 
Als de overheid zegt: “Nee.”, dan houdt het op voor mij. Ik heb het in mijn leven niet nodig. 
Ik bedoel met nodig in die zin…ik heb het wel nodig om te weten, ik wil graag weten of er 
diamanten zijn in Suriname, maar financieel heb ik het niet nodig. 
 
P: Maar het is natuurlijk wel zo dat als men weet: er is diamant, dat de kans dat men het wil 
mijnen wel groot is natuurlijk. 
 
C: Maar dat is een kwestie van de overheid. Dan ga je zeggen: het is er. Wie gaan we 
toestemming geven? Is het een echte Surinaamse maatschappij? Komen de voordelen echt 
voor de Inheemsen, de Marrons en het Surinaamse volk. Dat is mijn streven. Dat iedereen er 
wat aan heeft, niet dat het grootste gedeelte weggaat. Want nu met die planten die weggaan, 
wie geniet ervan? De multinationals. Niemand heeft een rapport van wat weggaat. Niemand 
heeft een rapport van wat men heeft geconstateerd wat uit de planten kan komen voor het 
maken van medicijnen. Het blijft in Amerika. Het moet niet in Amerika blijven. Het moet 
bekend zijn bij de overheid. Je kan niet in mijn land komen en dan gegevens verzamelen en je 
houdt ze voor jezelf. En je verdient eraan, al 20 jaar en niemand weet wat je ermee doet. En 
dan maak je een school voor de Indianen voor misschien 15000 dollar en dan ga je ze nog 
zeggen dat als je mensen niet toelaat, dat je dan geen hulp meer krijgt. Ik heb in deze kwestie 
niks te verbergen. Het heeft me om met de Inheemsen te praten financieel geld gekost, ik 
schat tussen de 30.000 en de 40.000 US dollar. Als ze komen moet ik de reis betalen, verblijf, 
kettingzaag, ik heb het ze gegeven als ze wat nodig hebben. Ik heb ze ook gezegd, vanaf het 
begin: “Als jullie er mee eens gaan, of je gaat er niet mee eens; ik ben hetzelfde, dezelfde 
persoon tegenover jullie.” Ik heb nooit in een krant laten schrijven wat ik voor ze doe. Net als 
ACT het aan de grote klok hangen en voor wat ze daar weghalen ze eigenlijk kruimels 
teruggeven aan de mensen. Dus gaat het door, gaat het door. Gaat het niet door, gaat het niet 
door. Maar nogmaals, dat bepaalt de overheid. Als je buiten de grens bent van hun beschermd 
gebied, dan denk ik wel dat de overheid je toelaat om te verkennen, niet om te exploiteren, 
maar om te verkennen wat er is. Als de overheid dat niet doet, houden ze hun volk achter. En 
het volk van Suriname bestaat niet alleen uit Inheemsen. Allemaal zijn we Surinamers en wie 
wil niet het beste hebben uit zijn land? 
 
P: Ik ben in Kwamala bij vergaderingen geweest die hierover gingen en toen is gezegd: 
granman heeft getekend voor die verkenning, maar dat is gebeurd onder druk van kapitein E.. 
Kapitein E. zei: “U moet tekenen.” En BO A. ook. En dat had granman gevoeld als dwang, 
dat hij daarom heeft getekend. Wat is voor rol hebben kapitein E. en BO A. volgens u 



 105 

gespeeld? Hoe is het vanaf het begin gegaan. Wie heeft u benaderd. Is dat eerst kapitein E. 
geweest of eerst granman? 
 
C: Ze zijn beide thuis bij me geweest. En er is geen enkele druk uitgeoefend. Wanneer 
granman in de stad kwam belde hij me direct. Hij zegt: “Broer ik ben er.” En er is geen druk 
op hem uitgeoefend. Want na de vergadering heb ik hem gezegd: “Als je akkoord gaat oké, ga 
je niet akkoord, is oké. Voor mij maakt het niet veel uit. Het is wel, wat ik graag voor mijn 
land wil doen wordt verstoord. Maar de kwestie van hem en kapitein E. is een kwestie van die 
twee. 
 
P: De aanwezigen bij die vergaderingen, waren dat vaak die twee? 
 
C: Nee dat staat op het papier dat ik u net heb gegeven. Dat was de hoofdvergadering. Zie wie 
er allemaal bij waren.  
 
P: en de vergaderingen die hieraan vooraf gingen? 
 
C: Er was altijd een vertaler. Er waren niet 2 of 3 mensen. Soms gingen we in een restaurant, 
dan had je misschien 7 van ze. De eerste kennismaking thuis bij mij was natuurlijk met E. en 
de granman en een tolk. 
 
P: Was BO A. de tolk? 
 
C: Ik weet niet wie. 
 
P: Hoe schat u de kansen dat het wel of niet doorgaat en hoe groot is volgens u de invloed van 
het ACT op deze beslissing? 
 
C: Wat ik nu aanvoel is dat ACT een vervelende situatie creëert om de granman op te zetten 
tegen kapitein E.. Dat kan je niet doen, dat is niet hun werk. Ze moeten stoppen om buiten 
hun boekje te gaan, want ze zijn bezig met de planten. Wat hebben zij te maken met de 
mineralen. Of weten zij al waar de mineralen zijn? Of hebben ze al mineralen weggenomen? 
Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden. De achtergrond is; ze willen geen 
pottenkijkers, omdat ze zelf geïnteresseerd zijn. Dat denk ik tenminste, want als je niks te 
vrezen hebt, waarom ga je dan mensen tegenhouden in hun eigen land om te weten wat de 
bodemschatten zijn? Wat heb je dan te vrezen? Laat ze een keertje uitkomen met een 
behoorlijk rapport welke planten ze daar weg hebben gehaald en hebben gestuurd naar 
Amerika in de twintig jaar dat ze bezig zijn. Laat ze dat doen. Ze moeten eigenlijk blij zijn dat 
er mensen zijn die willen onderzoeken of er daar diamant is. Want als het er is komt het ook 
de Inheemsen ten goede. Dan kan er meer gedaan worden voor ze. 
 
P: En bij de verkenning, zou het dan ook al de Inheemsen ten goede komen? 
 
C: natuurlijk. Een verkenning kost geld, je gaat toch lokale mensen nemen om met je te 
werken en dan zien zij ook hoe het gebeurt. Maar ACT is bang dat men misschien gaat 
uitmaken wat ze daar aan het uitspoken zijn. U weet hoe het gaat in de wereld. Als je de 
waarheid praat, wordt je vaak terugbetaald in rancune en dat kunnen sommige instellingen 
wel goed doen. 
 
P: Ik heb in Kwamala gehoord dat het gaat om een bedrijf in Venezuela, klopt daar iets van? 
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C: C-mining is een Surinaams bedrijf, waarvan ik de president commissaris ben, de oprichter 
en aandeelhouder. Het is 100% Surinaams. Het zou wat zijn dat ik mijn bodemschatten, dat ik 
een buitenlandse maatschappij zou laten komen. Als je bepaalde onderzoekingen nodig hebt 
dan betaal je ze daarvoor, maar ze gaan geen vinger in de pap hebben. De aandelen zitten in 
Surinaamse handen. Op geen enkel ogenblik is er een buitenlandse maatschappij betrokken bij 
C-mining. Geen enkel land heeft een vinger in de pap bij C-mining. Het zijn Surinamers.. 
 
P: Uw achternaam is hetzelfde als een vorig president, bent u familie van hem? 
 
C: Ik ben zijn jongere broer. Wat me eigenlijk gedreven heeft om te onderzoeken is...mijn 
vader was concessionaris in Lawa gebied. Hij heeft rond 1945, toen je nog koningin 
Wilhelmina had in Nederland, platina ontdekt in Suriname. Toen waren we nog een kolonie. 
Hij heeft van de Nederlandse regering een gratificatie gehad van 500 Surinaamse guldens. In 
de goudsector is hij een pionier geweest in Lawa en dat heeft me ertoe gedreven om te gaan 
kijken toen ik hoorde dat er diamant voorkomt in dat gebied.  
 
P: Nu heb ik in Kwamala gesproken met John, hij werkt voor CI, en hij zei ik heb prospecting 
gedaan bij Sipaliwini voor Golden Star en hij zei: “Ik heb zelf gezien; er zitten diamanten.” Is 
u iets van bekend of dat door Golden Star is onderzocht? 
 
C: Golden Star nee. Maar wat u ziet op de kaart, dat is vastgelegd waar diamant voorkomt, 
men gaat niet zomaar dat op een kaart zetten. En het is bekend bij GMD dat er diamant 
voorkomt, maar waar weten we niet. Maar als je mensen hebt die willen verkennen, waarom 
houdt men ze dan tegen. Maar Golden Star dat weet ik niet, maar ik vraag me af, moet alles 
dan weer in handen van een buitenlandse maatschappij vallen? 
 
P: Hoe heeft u bepaald, precies dat gebiedje, 5 kilometer buiten de grens van het beschermd 
gebied, daar wil ik verkennen? 
 
C: Je gaat niet gaan aanvragen waar het niet staat aangegeven op de kaart. Ga je verkennen en 
er zouden aanwijzingen zijn, dan moet je weer met de overheid gaan praten voor exploratie en 
zou je diamant ontdekken, dan ga je voor exploitatie, dan ga je t uit de grond halen, dan moet 
je weer praten met de overheid en weer met de Inheemsen. 
 
P: Waar u nu die verkenning voor heeft aangevraagd is ook het gebied waar die diamantjes al 
staan ingetekend op de kaart? 
 
C: Natuurlijk je gaat niet anders verkennen en dat zit ACT dwars. Misschien weten zij al waar 
het is hoor. Misschien zijn er ook diamantmonsters weggehaald. Wie weet. Ik kan het niet 
bevestigen. Ik beschuldig niemand, maar het kan. We hadden vroeger ook de kleine 
vliegtuigen van de missions maar niemand weet wat er mee wegging of wat er mee aankwam. 
Ik vind dat de overheid dat moet controleren. Je kan niet onder het mom van een organisatie 
of een missionaris, je kan ze niet beletten om hun werk te doen, maar je kan ze ook niet 
ongecontroleerd hun gang laten gaan. Kijk wat is gebeurd in de wereld, hoeveel 
schadevergoeding de kerk heeft moeten betalen. Dus ze zijn niet allemaal even netjes als ze 
zich voordoen. Ik ben rechtdoorzee. En ik kan niet tegen leugens. En ik houd van de 
waarheid, maar de waarheid willen sommigen niet horen. 
   
  


