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Samenvatting 
 
Het SSDI Project (Suriname Support for the Development of the Interior Project) is een 

Technische Samenwerkingsactiviteit (Technical Cooperation) gefinancierd door de IADB om 

data te verzamelen voor de lening van het zogeheten Development project. De Technische 
Samenwerking wordt uitgevoerd door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling van de 

Republiek Suriname. 
 

De Technische Samenwerking bestaat uit drie componenten: Ontwikkelings Planning (SSDI 
101), Collectieve Rechten (SSDI 102) en Institutionele Versterking (SSDI 103).  
 
SSDI 103 bestaat weer uit drie onderdelen; Institutionele versterking van het Ministerie van 
Regionale Ontwikkeling, versterking van het traditioneel gezag, alsmede versterking van lokale 
organisaties, CBO’s en NGO’s.   
 
Het tweede deel van het rapport gaat in op de Onderzoeksmethodologie welke is gehanteerd. 
 
Het derde deel van het rapport geeft een korte weergave van de onderzoekscontext. Dit 
onderdeel beschrijft de eco-regio van Suriname en de tribale gemeenschappen alsook de 
gebieden waar zij leven. Een kort overzicht van de oorsprong van Traditioneel Gezag zal 
eveneens worden weergegeven. 
 
Deel vier beschrijft de lokaliteit, de sociale structuur en de politieke organisatie van de Marron 
en Inheemse volkeren. Het verschil tussen de Marron en Inheemse groepen wordt hierbij 
toegelicht. Het traditioneel gezag onder de Marrons is nog steeds stevig verweven met de clan 
of familieverwantschap, terwijl bij de Inheemse groepen de criteria en procedure voor het 
aanwijzen van een dorpsleider niet noodzakelijkerwijs te maken heeft met afkomst van een clan 
of een andere vorm van bloedverwante banden. 
 
Een belangrijke vraag die hierbij gesteld kan worden is: moet de clan of het verwantschap het 
raamwerk vormen bij het proces van juridische formering van de rol en status van de 
traditionele leiders, of zou het dorp erkend moeten worden als een fundamentele 
bestuurseenheid? 
Onder de Inheemse bevolking schijnt de aanwezigheid van het dorp als een bestuurseenheid de 
voorkeur te genieten maar dit moet worden bevestigd tijdens consultaties met de Inheemse 
gemeenschappen en leiders. Deze beleidsbeslissingen genieten logischerwijs eerder de voorkeur 
dan welke poging dan ook om het Traditioneel Gezag te versterken. De nieuwe rol van het gezag 
dient te worden gedefinieerd zodat er een trainingspakket kan worden samengesteld welke past 
bij de culturen van de gemeenschappen. 
 
Onderdeel vijf gaat in op het proces van acculturatie en de impact van externe invloeden op 
cultuur, bestuur, economie en sociale ontwikkeling van de tribale gemeenschappen in Suriname. 
Dit overzicht heeft betrekking op een periode van meer dan 300 jaar en beschrijft het proces 
van toegenomen acculturatie door de verbeterde infrastructuur in het kustgebied naar het 
binnenland. Met de komst van de buitenboordmotor in de jaren vijftig werd de reistijd vanuit 
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het binnenland naar Paramaribo teruggebracht van een of twee weken naar slechts enkele 
dagen. De aanleg van vliegvelden bracht deze reistijd nog meer terug naar een of twee uur. 
 
Dit onderdeel besluit met een conclusie waarin opgenomen een bespreking van de positie van 
de hedendaagse Marrons en Inheemsen met betrekking tot onderwijsverbeteringen in zowel de 
gebruikelijke als westerse traditie. De grootste bedreiging wordt gevormd door het verlies van 
de oorspronkelijke culturen terwijl er tegelijkertijd onvoldoende ‘westerse’ vaardigheden 
worden toegeëigend om zichzelf in stand te houden in een westerse maatschappij en economie.  
Uiteindelijk kan dit leiden tot het ontstaan van armoede. Er wordt echter voorgesteld om aan 
zowel de westerse als culturele kennissystemen een gelijke waarde toe te kennen, en dat een 
combinatie van deze beide werelden de beste oplossing zou zijn voor de inwoners van het 
binnenland.  
 
Onderdeel zes laat een diepgaand overzicht zien van de rol van het huidige traditionele 
leiderschap vanuit zowel een traditioneel perspectief als vanuit een perspectief van acculturatie. 
De rollen worden bekeken vanuit zes perspectieven: bestuur, economie, sociale ontwikkeling, 
infrastructuur, milieu en natuurlijke hulpbronnen, en vanuit het perspectief van externe relaties. 
Binnen deze zes dimensies zijn zowel de traditionele als ingevoerde taken uitgewerkt. We zijn 
gekomen op een totaal van 92 taken; een hoeveelheid welke een aanzienlijke 
verantwoordelijkheid zou zijn voor één enkel dorpshoofd. 
 
Van de rollen van de dorpshoofden is een SWOT analyse gemaakt waarin is opgenomen de 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het ontbreken van een legale status wordt gezien 
als de belangrijkste bedreiging van het traditioneel leiderschap als instituut. Door het gebrek 
aan wettelijk gezag worden de dorpshoofden geconfronteerd met een diversiteit aan problemen 
vooral wanneer er dient te worden omgegaan met inkomende instituten zoals goudwinning, 
houtkap en andere niet-traditionele economische activiteiten. Er wordt geadviseerd dat er een 
evenwicht moet worden gezocht tussen het behoud van de traditionele culturen en het 
aanleren van vaardigheden om te kunnen omgaan met instituten die van buitenaf de 
gemeenschappen binnenkomen.  
 
In deel zeven wordt geconcludeerd dat de formatie en ontwikkeling van Marron en Inheemse 
gemeenschappen, en daarmee samenhangend het proces van acculturatie, de traditionele 
leiders met twee soorten van taken belast. Allereerst de meer traditionele rollen die 
samenhangen met de traditionele Marron en Inheemse culturen (protocol, begrafenissen, 
bemiddeling in conflicten, rituelen etc.); en ten tweede de rollen die samenhangen met het 
nationaal bestuur, de geldeconomie en de meer westers georiënteerde ontwikkelingsinstituten 
(westerse gezondheidszorg, westers onderwijs, economische ontwikkelingsprojecten, milieu 
aangelegenheden die gerelateerd zijn aan het aanboren van natuurlijke hulpbronnen etc.) 
 
Voor een kleine groep mannen en vrouwen is het onmogelijk om op een effectieve en efficiënte 
wijze om te gaan met deze gevarieerde en uiteenlopende zaken. Uit het bovenstaande mag 
duidelijk zijn dat de dorpshoofden veel beter uitgerust zijn om te kunnen omgaan met de meer 
Marron en Inheemse traditioneel gerelateerde rollen (protocol, begrafenissen, conflict 
bemiddeling, rituelen etc.). Zij zijn minder goed in staat om om te kunnen gaan met 
geïntroduceerde instituten uit de westerse cultuur. Daarom wordt er voorgesteld om een 
Duurzaam Dorpsontwikkelings Platform in het leven te roepen om de dorpshoofden bij te staan 
in de uiteenlopende en technische ontwikkelingstaken. 
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Het Platform zou kunnen bestaan uit onderwijzers, verpleegkundigen, leden van CBO’s en 
andere vertegenwoordigers uit de private sector die beschikken over vaardigheden en kennis 
welke zouden kunnen bijdragen aan het beheer en de ontwikkeling van het dorp. Dit platform 
zal ten dienste kunnen staan van de dorpshoofden en een of meerdere dorpshoofden zouden 
zitting kunnen nemen in het platform en zelfs het voorzitterschap daarvan in kunnen nemen. 
 
Het platform bereidt ook het jaarlijkse dorpsontwikkelingsplan voor. Via de dorpshoofden, 
welke zitting hebben in de dorpsraad, wordt dit plan gepresenteerd aan de lokale ressortraad 
waar het dorp onder valt (RR). De lokale raad presenteert deze plannen op haar beurt weer aan 
de Districtsraad (DR), die de verschillende ressortplannen dan samenvoegt in het jaarlijkse 
districtsontwikkelingsplan. Dit districtsplan wordt vervolgens gepresenteerd aan de uitvoerende 
sector van de lokale overheid (districtsbestuur). Van daaruit gaat het districtsplan naar het 
Ministerie van Regionale Ontwikkeling die met deze documenten haar bijdrage levert aan de 
samenstelling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) van de Republiek Suriname. 
 
In het kader van duurzame ontwikkelingsplanning, wordt elk dorp in het binnenland dus op deze 
wijze betrokken bij het nationale regeerbeleid. Daarnaast harmoniseert dit model de functies en 
relaties tussen traditionele instituten en de nationale lokale overheid. 
 
In de aanbevelingen wordt ook voorgesteld om niet te wachten met het proces van 
capaciteitsversterking en trainingsbehoefte totdat beleidsbeslissingen zijn genomen met 
betrekking tot de toekomstige rol, status en relaties van de diverse instituten van de lokale 
overheid. Er zijn een aantal algemene trainingsbehoeften geïdentificeerd en die kunnen op kort 
termijn al worden uitgevoerd. Deze trainingen omvatten: 
 

1. Taken, besluitvorming, lokale wetgeving en bestuur  

1.1 Functies van de uitvoerende en legale dorpshoofden  
1.2 Functies van de Rechtsprekende raad   
1.3 Dorpsadministratie en bestuur  
 

2. Gemeenschap ontwikkelingsplanning (Platform voor Duurzame 
Dorpsontwikkeling ) 

 
3. Project planning, formulering en management 

3.1 Project planning, voorbereiding van begrotingen en fundraising (VSDP) 
3.2 Project uitvoering (Uitvoerende dorpshoofden en VSDP) 
3.3 Monitoring en follow-up van de projecten (Dorpsvereniging) 

1.  De Opdracht  
 
Het  SSDI project bestond uit drie componenten: 
 
101 Ontwikkelingsplanning voor het binnenland 
102 Collectieve rechten van de Inheemsen en Marrons 
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103 Institutionele versterking van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, het 
traditioneel gezag, als mede de lokale organisaties en NGOs   

 
Binnen component 103 is de taak opgenomen om een inventaris te maken van de 
trainingsbehoeften en de interessegebieden van de traditionele autoriteiten. Aan de hand van 
de resultaten van deze inventaris (assessment) zal er een trainingsplan worden ontwikkeld welk 
ook zal worden geïmplementeerd. 
 
Om een adequate inventaris te maken van de trainingsbehoeften van de traditionele 
autoriteiten van de tribale gemeenschappen in het binnenland van Suriname, dient er allereerst: 

 Een goed inzicht te zijn in de sociaal-culturele context waarbinnen de instituten van 
dorpshoofden zijn ingebed; 

 Een goed inzicht te zijn in de historische achtergrond van deze instituten; 

 Een grondig inzicht te zijn van de traditionele rollen en de status van de traditionele 
autoriteiten; 

 Eenzelfde inzicht voor de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen die deze instituten de 
afgelopen decennia en zelfs de afgelopen eeuwen hebben doorgemaakt; 

 Een goed besef te zijn van de uitdagingen die leden van de instituten van het 
traditioneel gezag vandaag de dag moeten aangaan, inclusief de niet traditionele welke 
door de dorpshoofden moeten worden vervuld, en; 

 Het besef te leven dat het Ministerie van Regionale Ontwikkeling samen met de 
relevante stakeholders en traditionele autoriteiten een visie en een missie statement 
ontwikkelt welke de toekomst beschrijft van de toekomstige rol van de traditionele 
autoriteiten van de tribale gemeenschappen in het binnenland van Suriname. 

 
Wanneer deze basisinformatie eenmaal is uitgezet, en een visie en missie statement eenmaal 
zijn geformuleerd, dan kan er worden overgegaan tot: 

 Een assessment van de trainingsbehoeften van de traditionele autoriteiten; 

 De ontwikkeling van geschikte trainingsmaterialen en instrumenten, en; 

 De uitvoering van relevante trainingsprogramma’s.  
 

2.  Methode  
 

De baseline studies in tien binnenlandse dorpen hebben de basis input verschaft voor de 
component van Ontwikkelingsplanning en het onderdeel met betrekking tot Bestuur door 
Dorpshoofden van de Institutionele Ontwikkelings Component. Zowel kwalitatieve interviews 
alsook kwantitatieve surveys werden uitgevoerd in tien Marron en Inheemse dorpen. Van de 
dorpshoofden werden uitgebreide interviews afgenomen. De kwantitatieve survey bevatte ook 
vragen over de rol en het functioneren van de traditionele autoriteiten in de dorpen en hun 
verantwoordelijkheid voor ontwikkeling. De resultaten van de Ontwikkelingsplanning 
Component verschaften een belangrijke input voor het rapport over de versterking van het 
traditioneel gezag.  
 
De methodologie omvatte literatuurstudies, in-depth individuele interviews, focus groep sessies 
en kwantitatieve surveys. De kwalitatieve technieken werden samen met de kwantitatieve 
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technieken onderling in verband gebracht en gezamenlijk gebruikt. De resultaten van de 
interviews werden gebruikt voor het verfijnen van de questionnaire. 
 
Kwalitatief onderzoek leverde een grondig inzicht op in de wijze waarop gemeenschapsleden 
hun leven leiden, hoe zij hun gemeenschappen structureren en besturen en vooral hoe zij 
omgaan met het gebruik van hulpbronnen en het behoud van deze bronnen in hun 
leefomgeving. De inzichten welke werden verkregen tijdens het kwalitatief onderzoek waren 
van cruciaal belang bij het ontwerpen van de questionnaires die zouden worden gebruikt bij het 
kwantitatief onderzoek.  
 
Kwantitatieve surveys kunnen in kwaliteit inboeten wanneer er bepaalde basisvragen daarin 
ontbreken. Het is erg moeilijk om een goede kwantitatieve survey te ontwerpen zonder input 
van kwalitatieve data. Onderstaande tabel verklaart de functionele relatie tussen de twee 
benaderingen 
 
 Onderzoeksmethoden 

KWALITATIEF KWANTITATIEF 

Voorziet in diepgang van begrip Meet het niveau van hoeveelheden 

Vraagt “Waarom?” Vraagt “Hoe veel” of “Hoe vaak”? 

Bestudeert motivatie Bestudeert acties 

Is subjectief Is objectief 

Maakt ontdekking mogelijk Aantoonbaar bewijs of onderbouwing 

Is verklarend Is definitief 

Verschaft inzicht in het gedrag, tendensen enz. Meet het niveau van acties, trends enz. 

Interpreteert Beschrijft 

 
 
Nadat de resultaten van het kwalitatief onderzoek waarden verzameld en geanalyseerd, 
waarden de kwantitatieve surveys ontworpen. De vragenformulieren werden getest en werden 
gewijzigd nadat bleek dat de respondenten moeite hadden om sommige vragen te begrijpen. Bij 
het ontwerpen van de survey formulieren werden de volgende stappen ondernomen: 
 

Overzicht van de onderzoeksstappen 

# Activiteit Opmerkingen 

  Kwalitatief 

1. Literatuurstudie  
 

2. Ontwerp van topic guide(s) of 
vragenlijsten  

De topic guides bevatten verschillende 
onderdelen die specifiek waren bedoeld  voor 
de verschillende stakeholders 

3. Het testen van elke topic guide met een of 
meerdere focusgroepen  

 

4. Herzien van de topic guides Ervoor zorgen dat de relaties tussen de 
verschillende doelgroepen duidelijk waren en 
goed begrepen werden  
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5. Het voeren van focusgroep interviews en 
in-depth interviews met de verschillende 
doelgroepen  

De interviews werden afgenomen in alle delen 
van de dorpen zodat er een goede spreiding 
werd weergegeven  

6. Voorbereiding van rapporten van de 
verschillende focusgroep interviews en de 
in-depth interviews  

De rapporten van de sessies werden gebruikt 
om het rapport te schrijven over het dorp 
waar de survey gehouden was  

Kwantitatief 

1. Desk research: het analyseren van 
vragenlijsten van vergelijkbare surveys  

Het adapteren van formulieren waarbij 
gebruik werd gemaakt van de inzichten van 
kwalitatief onderzoek  

2. Ontwerpen van nieuwe vragenlijsten 
waarbij gebruik werd gemaakt van de 
inzichten van het kwalitatief onderzoek  

Gebruik maken van de rapporten van de focus 
groep interviews met de doelpopulatie  

3.  De ontwerper test de vragenlijst met drie 
of meerdere respondenten  

Ervoor zorgen dat de respondenten elke vraag 
begrijpen 

4. De vragenlijsten worden bijgewerkt en 
verbeterd 

 

5. Training van alle survey medewerkers 
waarbij het doel van het onderzoek werd 
uitgelegd en de vragenlijst volledig werd 
doorgelopen  

Er werden lokale mensen aangetrokken voor 
het voeren van de surveys (onderwijzers, 
alfabetiseringsmedewerkers). Het is van 
belang om door alle vragen te gaan om ervoor 
te zorgen dat een ieder de vragen goed 
begrijpt bij het vergaren van informatie  

6.  Uitvoeren van de surveys Gebruik maken van kwaliteitscontrolerende 
supervisors gedurende het onderzoek. De 
teamleiders namen de formulieren nogmaals 
door en gaven de survey medewerkers 
instructies voor uitvoering. Niet volledig 
ingevulde formulieren werden niet 
geaccepteerd.  

7.  Data entry van de surveys Er werd een geschikt data entry programma 
gebruikt zodat correlaties en andere 
statistische testen konden worden uitgevoerd. 
Hierbij werd SPSS gebruikt.   

8.  Data analyse en Rapportage  De resultaten werden gepresenteerd in een 
apart data-analyse rapport en vervolgens 
gebruikt voor het finale rapport.  

 
 

Beide auteurs van de rapporten beschikken over uitgebreide onderzoekservaring en 
hebben diverse boeken en artikelen geschreven over de Marrongemeenschappen. De 
heer Richene Libretto is een expert op het gebied van traditionele autoriteiten en heeft 
34 jaar bij de overheid gediend waarvan 18 jaar als districtscommissaris. Gedurende 
deze hele periode is de heer Libretto actief betrokken geweest binnen de traditionele 
autoriteiten. Het onderzoek dat door de heer Healy is gedaan was voornamelijk gericht 
op de Afrikaanse origine en de ontwikkeling van Marron gemeenschappen.  
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De resultaten van het kwalitatief en kwantitatief onderzoek werden gebruikt om de 
trainingsbehoeften te identificeren. Analfabetisme en het onderwijsniveau zijn de meest 
duidelijke uitdagingen bij het versterken van de traditionele autoriteiten. Gedurende de 
analyse van de functies van de dorpshoofden, welke tijdens het onderzoek werd 
uitgevoerd, kwam naar voren dat het dorpshoofd een groot aantal traditionele en niet-
traditionele functies bekleedt. 
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat de dorpshoofden minder problemen hebben 
met hun traditionele functies maar dat de nieuwere dorpshoofden, inclusief de 
granmans, niet voldoende getraind en voorbereid zijn voor de traditionele functies. 
Deze situatie wordt nog eens bemoeilijkt doordat de identiteit van het nieuwe 
dorpshoofd niet bekend wordt gemaakt totdat de ziel van het overleden dorpshoofd de 
identiteit van zijn opvolger heeft bevestigd. Het nieuwe dorpshoofd moet overleven op 
basis van zijn eigen ervaring en eerdere expertise en op raadgeving van zijn adviseurs. 
 
Het managen van de hedendaagse functies vormt echter een grotere uitdaging voor de 
dorpshoofden en deze omvatten o.a. het formuleren van een 
gemeenschapsontwikkelingsplan; een opgave waar de tegenwoordige dorpshoofden 
mee belast worden. De ontwikkeling en uitvoer van gemeenschapsprojecten kunnen 
ook een uitdaging vormen omdat daar administratieve, technische en organisatorische 
vaardigheden voor benodigd zijn, en veel van deze vaardigheden maken geen deel uit 
van de traditionele cultuur.  
 
In het navolgende rapport wordt de onderbouwing van deze conclusie weergegeven, 
geanalyseerd en gebruikt om de belangrijkste trainingsbehoefte welke nodig is, te 
identificeren. 
 

3.  Context van het Onderzoek 
 

3.1 Algemene Inleiding 
 
Suriname is land met een etnische diversiteit. De oppervlakte bedraagt 163.000 km2   
met een bevolking van ongeveer 500.000 inwoners verdeeld over tien districten en 62 
ressorten.  
Ongeveer 50% van de bevolking woont in Paramaribo, de hoofdstad in de kustvlakte, zo 
een 38% woont in het vruchtbare gedeelte van de kust en 12% woont in het binnenland; 
in voornamelijk tribale dorpen. 
In 1651 werd Suriname door de Britten gekoloniseerd. De Nederlanders namen dat in 
1667 over en met slechts een korte onderbreking beheerste Nederland de kolonie tot 
aan de onafhankelijkheid in 1975. De Britten probeerden als eerste de inheemse 
bewoners tot slaven te maken, maar dit droeg bij aan het uitbreken van de 
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Amerindiaanse oorlog (1678 -1686). De Britten slaagden hier niet in. Daarom werden 
Afrikanen uit Afrika gehaald om er op de plantages als slaven te werken. Vele slaven 
ontvluchtten de plantages en vestigden zich in de afgelegen gebieden van het dichte 
regenwoud. De koloniale overheid ondernam in reactie hierop expedities naar de 
binnenlanden maar de koloniale troepen waren niet bestand tegen de gevluchte slaven 
en konden de Marronstrijders niet verslaan. Tussen de jaren 1760 en de 19e eeuw 
werden er vredesakkoorden gesloten met Marrongemeenschappen. 
 
Na de afschaffing van de slavernij in 1863 werden in 1873 Indiase (hindoestaanse) en 
Javaanse contractarbeiders naar Suriname gebracht en na hun contractperiode van tien 
jaar vestigden de meeste van deze contractarbeiders zich in de kustvlakte om er te 
werken als zelfstandige boeren. Ook Chinezen werden naar Suriname gehaald als 
contractarbeiders en die legden zich na hun contractperiode vooral toe op de handel. 
Vandaag de dag kent Suriname vijf belangrijke etnische groepen: de Inheemsen, de 
Afrikanen uit de kustvlakte en het binnenland, de Hindoestanen, de Javanen en de 
Chinezen. Er zijn zes ontvluchte -slaven of marronstammen, vier belangrijke inheemse 
stammen en verschillende kleinere inheemse groepen die in de meer dan 150 dorpen in 
het binnenland wonen.  
 
Van het noorden naar het zuiden worden er vier brede ecologische zones gehanteerd 
om de ecologische en vegetatieve diversiteit van Suriname te beschrijven: 
 
De jonge kustvlakte (Demerara formatie, met de plantage zone en de kleine- en 
grootschalige landbouwontwikkeling. Na de kolonisatie in de jaren 1650 ontwikkelde de 
hoofdstad Paramaribo zich in de jonge kustvlakte aan de westoever van de 
Surinamerivier. In de jonge kustvlakte wordt ook olie gewonnen). 
De oudere kustvlakte (Coropina formatie, waar de oudere plantages gelegen zijn en 
waar er zich tegenwoordig voornamelijk landbouwgronden en dierenkwekerijen 
bevinden. Bauxietwinning vindt in deze zone plaats). 
De savanne (Coesewijne formatie, voornamelijk bewoond door inheemse 
gemeenschappen en tegenwoordig erg in trek bij toeristen die worden aangetrokken 
door het witte zand en de kreken met zwart water. Houtkap vindt nog steeds plaats in 
deze zone). 
Het binnenland (Cristalline rotsformatie, bewoond door de Marron en de hoogland 
Inheemse gemeenschappen. Goudwinning wordt wijd verspreid in het oostelijk gedeelte 
van het land bedreven; de bekende bauxietmijnen in het kustgebied zijn nagenoeg 
uitgemijnd. Nieuwe bauxietwinning zal dieper in het binnenland ontwikkeld moeten 
worden. Ook houtkap verschuift zich steeds verder zuidwaarts het binnenland in omdat 
de houtbronnen in het kustgebied eveneens zijn uitgeput). 
 
In Suriname wordt de term “binnenland” op twee manieren gedefinieerd. Met 
betrekking tot het natuurlijk milieu wordt deze term gebruikt om te refereren naar de 
brede ecologische zone ten zuiden van de 5º lengtegraad waar de rotsformatie van het 
Pre-Cambriaanse Guyana schild boven het sediment en de zandafzetting van de 



11 Suriname International Partners: Concept Rapport Versterking Traditioneel Gezag 
Support for Sustainable Development of the Interior Project: Institutional Strengthening (IDB project 
ANT/JF -10343 – SU) 

 

kustvlakte en savannegordel komt. Dit gebied beslaat zo een 80% van het land en is voor 
het grootste gedeelte heuvelachtig of bergachtig en bedekt met tropisch regenwoud. 
Dit is de vierde categorie in de bovengenoemde lijst. De term “binnenland” refereert 
eveneens naar het bestuurlijke gebied waar de tribale gemeenschappen leven, wat 
voornamelijk valt onder het ecologische binnenland maar ook delen omvat in de oudere 
en jonge kustvlakte waar Marron en Inheemse gemeenschappen zich hebben gevestigd.  
 
De 150 Inheemse en Marron dorpen in het binnenland zijn tribaal wat wil zeggen dat 
deze groepen een zekere vorm van culturele eenheid laten zien en dat de leden expliciet 
een zekere mate van affiniteit naar elkaar toe tonen vanwege herkomst en 
familiebanden. Er zijn zes marronstammen en vier belangrijke inheemse stammen, en 
verschillende kleinere inheemse gemeenschappen: 
 

STAM TAAL LOCATIE 

Saramaka Afro-Portugees Stroomgebied Suriname Rivier, van de 
Gran Rio en de Pikin Rio 

Matawai Afro-Portugees Saramacca Rivier 

Aucaner Afro-Engels Tapanahony, Marowijne, Cottica en  
Lawa Rivier 

Paramacca Afro-Engels Midden Marowijne Rivier 

Aluku Afro-Engels Lawa Rivier 

Kwinti Afro-Engels Coppename Rivier 

Caraïb Kaliña  Voornamelijk in het savanne gebied; 
een aantal dorpen liggen in de 
kustvlakte 

Arowak Lokono Voornamelijk in het savanne gebied; 
een paar dorpen liggen in de 
kustvlakte 

Trio Trio Sipaliwini Rivier; Boven-Tapanahoni 
Rivier; Midden- en Boven-Corantijn 
Rivier 

Wayana Wayana Tapanahony Rivier; Lawa Rivier  

Kleinere 
Inheemse 
groepen  

Sakëta, Okomojana, 
Katuena, Pïrëuyana,  
Okomojana, Wai 
Wai, Aramajana, 
Mawayana, Sikïiyana, 
Akurio 

Voornamelijk in Kwamalasamutu 
aan de Sipaliwini Rivier  

 

3.2  De Oorsprong van het Traditioneel Gezag 
 
De ontstaansgeschiedenis van het traditioneel gezag bij de Inheemse gemeenschapen 
en de ontstaansgeschiedenis van het traditioneel gezag bij de Marrongemeenschappen 
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hebben weliswaar met elkaar te maken maar zijn niet identiek. In zowel de Inheemse als 
in de Marrongemeenschappen is het traditioneel gezag verweven met herkomst van de 
groepen maar er zijn ook een aantal verschillen. Verschillende culturele processen 
hebben geresulteerd in de instituten van gezag bij de Inheemse en 
Marrongemeenschappen, hoewel de namen voor het dorpshoofd en het assistent- 
dorpshoofd bij beide hetzelfde zijn (kapitein en basja). De instituten van de Granmans 
(opperhoofden) kwamen als eerste onder de Marrongemeenschappen tot stand. Zoals 
we zagen werd de hoofdkapitein in Kwamalasemutu onlangs door de overheid benoemd 
tot Granman. We zullen eerst wat zeggen over de oorsprong van het gezag bij de 
marrons en daarna zullen wij wat zeggen over de oorsprong en ontwikkeling van het 
gezag bij de inheemsen. 
 
Er zijn twee manieren waarop er kan worden gekeken naar de oorsprong van de sociale 
instituten bij de Marrons. Een benadering koppelt de oorsprong van de clans en de 
ingebedde gezagsinstituten aan de gedeelde ervaringen op de plantages, de familie en 
de sociale banden die zich ontwikkelden. De andere benadering voor de oorsprong van 
het gezag beschouwt de invloed van de Afrikaanse instituten als een evenmin 
belangrijke factor of zelfs als eentje die belangrijker is. Om een voorbeeld te noemen: 
alle tribale marrongemeenschappen in Suriname zijn matrilineair, iets dat een 
bijzonderheid vormt. In zijn thesis geeft Richene Libretto aan dat dit een feit is welke 
een veel betere verklaring vereist dan slechts een gedeelde ervaring op de plantages. 
 
In het binnenland zeggen de dorpsoudsten dat, binnen het traditionele 
marronleiderschap, de basja het oudste functionele gezag draagt wat nog dateert uit de 
plantagetijd. Na de vlucht van de plantages functioneerde de basja als het hoofd van de 
matrilineaire clan. De Nederlandse koloniale bezetters voerden continu expedities uit 
tegen de weggelopen slaven en vernietigden de nederzettingen en kostgronden die zij 
tegenkwamen. Maar zoals eerder aangegeven waren zij niet in staat om de gevluchte 
slaven te beteugelen. Na de vredesakkoorden in de jaren 1760 konden de eerste marron 
groepen een iets veiliger bestaan leiden zonder de bedreigingen van aanvallen en 
vernietiging. Zij bouwden grotere en permanente dorpen en zo ontstonden de functies 
van dorpskapitein en opperhoofd. De dorpshoofden hebben een aantal traditionele 
functies (zie hoofdstuk 5). Door de jaren heen zijn de functies van de dorpshoofden 
uitgebreid met nieuwere rollen, vooral rollen welke verband hielden met externe 
relaties en gemeenschapsontwikkeling. 
   
De historische oorsprong van de Inheemsen en de Marron gezagsinstituten zijn niet 
grondig onderzocht. Er is een studie van de VIDS en de OAS over het verloop van het 
gezag bij onze Inheemse gemeenschappen, en dit document bevat wat historische 
informatie over de ontwikkeling van het Inheems gezag. Het is van belang dat deze 
wetenschappelijke kloof in de toekomst wordt opgevuld.  
 
Hoewel een beter begrip van de historische oorsprong van de gezagsinstituten bij de 
Inheemse en Marrongemeenschappen onmiskenbaar zou bijdragen aan het proces van 
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legale formatie van deze instituten, is de beschikbaarheid van tijd en bronnen 
ontoereikend om in de context van deze opdracht een diepgaand historisch onderzoek 
uit te voeren. We zullen moeten voortborduren op de huidige situatie zonder een in-
depth begrip van de historische oorsprong van deze instituten. In het volgend onderdeel 
zullen we echter wel kijken naar een aantal processen in de geschiedenis van de tribale 
gemeenschappen en hoe deze de gemeenschappen hebben beïnvloed; zowel op het 
gebied van hun levenswijze als op het gebied van het gezagsinstituut.  
   

4.  Lokaliteit, sociale structuur en politieke organisatie 
 

4.1  Marrons  
 
De Marrons wonen in dorpen welke verspreid zijn over de tribale regio’s. In het geval 
van de Aukaners bijvoorbeeld, zijn er dorpen op tenminste vier locaties: de Tapanahony 
rivier, de Lawa, de Marowijne en de Cottica rivier. De inwoners van elk van deze dorpen 
hebben hun eigen dorpsidentiteit. Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten zal de ene 
zeggen: “Ik van zo en zo een dorp”. Elk dorp bestaat uit secties (pisi’s) waarin de 
verschillende verwantschapsleden en families samenwonen. 
 
Maar elke marron is eveneens lid van een matrilineaire herkomstgroep of clan (lo in het 
Aukaans), welke bestaat uit afstammelingen van een voorouder die geleefd heeft in de 
tijd van de slavernij. Hoewel de familierelaties van de vaderskant ook belangrijk zijn, 
wordt de herkomst teruggebracht naar de kant van de moeder. Een marron heeft 
slechts een grootouder en niet vier zoals wij dat in het westen kennen. De groepen van 
afstammelingen of clans, zijn op hun beurt weer opgedeeld in kleinere groepen van 
afstammelingen of verwantschapslijnen (bee). De bee bestaat uit uitgebreide families 
(wosu dendu in het Saramakaans; mama oso pikin in het Aukaans). 
 
Elk dorp werd opgericht door leden van een bepaalde clan, en de nazaten van de 
stichters worden “kinderen van het land” genoemd (goonpikin in het Aukaans, of 
goonmii in het Saramakaans). In elk dorp is er een heiligdom van een clan welke is 
opgedragen aan de voorouders van de clan die het dorp hebben opgericht. Het dorp 
heeft ook een mortuarium en een begraafplaats. Nederzettingen die niet beschikken 
over een heiligdom welke is opgedragen aan de voorouders, een mortuarium en een 
begraafplaats, worden niet beschouwd als een dorp (konde) maar als een kamp 
(kampu). Onder normale omstandigheden wordt iemand, die is overleden in een kamp, 
teruggebracht naar het clandorp van herkomst voor de begrafenis.  
 
Er is een Ghanees gezegde welke als volgt luidt: “een krokodil sterft niet in het water 
want dan zullen slechts de apen op zijn begrafenis moeten dansen.” Met andere 
woorden, als de krokodil sterft in de rivier zou hij stroomafwaarts worden afgevoerd, 
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weg van zijn familie. Als de krokodil zijn laatste uur voelt komen klimt hij naar de oever 
om daar te sterven.  
 
De hiërarchische politieke organisatie van de Marrons is ingebed in het systeem van 
herkomst en residentie. Elk dorpshoofd (kapitein) wijst zijn opvolger aan. Deze 
benoeming wordt op zijn beurt weer gesanctioneerd door de dorpsoudsten en hoofden 
die behoren tot de verwantschapslijn waarmee de leider het matrilineaire recht voor 
opvolging heeft geërfd via lidmaatschap van zijn of haar herkomstgroep. Tijdens de 
jaren zestig (1960) ontstond de traditie waarbij het opperhoofd de benoeming van een 
nieuwe dorpskapitein eveneens sanctioneerde nog voordat het kandidaatschap door de 
overheid gesanctioneerd werd. Deze procedure is eveneens van toepassing op de 
assistent-dorpshoofden (basjas). 
 
Opvolging van de opperhoofden is wat complexer. Normaal wijst het opperhoofd zijn 
opvolger aan en deze benoeming wordt gesanctioneerd door de raad van ouderen en 
hoofden van de verwantschapslijn waaruit het opperhoofd voorkomt. Dan wordt het 
nieuwe opperhoofd geïnstalleerd. De kandidaat is dan opperhoofd van de Marronnatie 
in kwestie. De centrale overheid wordt dan geïnformeerd over de traditionele installatie 
en het opperhoofd wordt vervolgens uitgenodigd om naar Paramaribo te komen om de 
eed af te leggen bij de President, het staatshoofd van de Republiek Suriname. Een 
ministerieel decreet wordt dan geslagen door de Minister van Regionale Ontwikkeling, 
die verantwoordelijk is voor tribale zaken.  
 
Het opperhoofd heeft een speciale volmacht om bepaalde hoofden voor hun 
buitengewoon goede staat van dienst en verworvenheden te erkennen en deze mensen 
te benoemen tot Hoofd-Kapitein. Enkele hoofd-kapiteins zijn echter benoemd door de 
raad van verwantschapslijnen maar dit is tegenwoordig eerder uitzondering dan regel.  
 
Het territorium van de stam is gewoonlijk opgedeeld in verschillende regio’s en deze 
regio’s worden bestuurd door een hoofd-kapitein. In elke regio zijn er verschillende 
dorpen en elk dorp heeft een of meerdere kapiteins. Zoals eerder aangegeven zijn de 
dorpen opgesplitst in secties maar niet elke sectie heeft noodzakelijkerwijs een 
residerende kapitein of een basja.  
Dorpshoofden worden benoemd via de belangrijkste verwantschapslijnen van het dorp, 
maar de stamboom kan verspreid zijn over verschillende secties waarvan elk wel of geen 
hoofd kan hebben.  
 
Deze politieke functionarissen zijn in de eerste instantie verbonden aan de 
afstammingsgroepen en niet aan de locatie, waardoor verschillende hoofden 
woonachtig zijn in een dorpssectie terwijl er geen enkele woonachtig is in een andere. 
De afstammingsgroepen (verwantschapslijnen en clans) doorkruisen de lokale groepen 
in de regio’s, dorpen en secties. Een Aukaner die woont aan de Cottica rivier kan 
behoren tot een clan die afkomstig is uit een ander dorp aan de Tapanahony rivier. 
Dorpelingen aan de Cottica weten wel uit welk dorp aan de Tapanahony hun voorouders 
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vandaan kwamen, ook al zijn zij er zelf nooit geweest. Kort na het ontzet in de 19e eeuw 
werd de Cottica rivier door de Aukaners bewoond en hebben deze clanlijnen dus meer 
dan tweehonderd jaar van geografische scheiding overleefd.  
 
Dit doet een belangrijke vraag rijzen voor het proces van formalisering en legale 
erkenning van het gezag van de Marrondorpen. Aan welk aspect zou er prioriteit 
gegeven moeten worden: aan de clan en de verwant- structuren van herkomst, aan de 
ene kant, of aan de principes van lokaliteit welke tot uitdrukking komt in de fysieke 
organisatie en clustering van de dorpen, aan de andere kant? We zullen hierop 
terugkomen in de discussie. 
 

4.2  Inheems  
 
Het instituut van opperhoofden is bij de Inheemse gemeenschappen in Suriname niet 
hetzelfde ontwikkeld als bij de Marrons. De instituten van leiderschap bij de Cariben en 
Arowakken in de kustvlakte zijn minder hiërarchisch dan die van de Marrons. Elk dorp 
heeft zijn eigen kapitein, maar die werken niet onder een Hoofd-Kapitein of een 
Granman. De dorpshoofden zijn doorgaans verbonden aan een uitgebreide familie maar 
ook hier zijn er enkele verschillen. In vele Inheemse dorpen werden de hoofden gekozen 
door algemene verkiezingen waarbij elke volwassene van de gemeenschap kon 
stemmen. Dit verschilt met de Marrongemeenschappen waarbij het hoofd wordt 
geselecteerd door een raad van verwantschapslijnen bestaande uit hoofden en ouderen 
en niet uit alle volwassen gemeenschapsleden die via een proces van algemene 
dorpsverkiezingen stemmen op een dorpshoofd.  
 
Na het vredesakkoord in 1992 vormden de Inheemse groepen van de kustvlakte de 
Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en wel op 27 augustus 1992. 
Deze organisatie werd actief in 1993. 
 
Elk dorpshoofd is lid van een raad van dorpshoofden en een voorzitter van deze raad 
wordt gekozen onder de dorpshoofden voor een periode van twee jaar. De VIDS wordt 
administratief ondersteund door het VIDS bureau dat onder de Surinaamse wetgeving 
een legale status bekleedt als stichting. Het VIDS bureau heeft een bestuur welke toeziet 
op het functioneren van dit ondersteunende instituut. De VIDS heeft haar twijfels 
uitgesproken over de waarde van het houden van algemene verkiezingen in de dorpen 
en verwijst nu naar het proces van opvolging van de dorpshoofden in termen van 
“aanwijzen”, wat in wezen erop neerkomt dat nieuwe leiders worden “aangesteld” of 
worden “geselecteerd”.  
 
De ontwikkeling bij de hoogland Inheemse groepen is enigermate anders gelopen. De 
seniorhoofden van de belangrijkste hoogland Inheemsen waren bij decreet Hoofd-
Kapiteins en werden normaliter “Granmans” genoemd. Tijdens het bestuur van 
Wijdenbosch werd de Hoofd-Kapitein Asongo Alalaparu van Kwamalasamutu echter 
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formeel benoemd tot opperhoofd. Hij werd nu zowel informeel als formeel erkend als 
opperhoofd en hij kreeg eenzelfde vergoeding zoals de marron opperhoofden die 
krijgen. Deze regeling riep enige weerstand op bij de Wayana gemeenschappen aan de 
Tapanahony en de Lawa omdat zij zichzelf niet noodzakelijkerwijs beschouwen als 
onderdanen van de Granman van Kwamalasamutu. De hoofden van de hoogland 
Inheemse gemeenschappen erkennen de VIDS en respecteren de belangrijke rol die 
deze organisatie speelt maar het is niet duidelijk of de Granman van Kwamalasamutu 
een gangbare plaats heeft in de raad van hoofden van de VIDS, welke dus bestaat uit 
dorps Kapiteins.  
 

4.3  Conclusie 
 
Deze beginselen van de Inheemse en Marron lokaliteit, sociale structuur en politieke 
organisaties, creëren enkele interessante uitdagingen voor de legale erkenning van het 
traditioneel gezag, de tribale gemeenschappen in Suriname en de rollen welke juridisch 
worden toebedeeld aan deze autoriteiten. Met deze rollen zal er weer rekening moeten 
worden gehouden om te beoordelen en om te besluiten wat voor capaciteitsversterking 
en training er voor de hoofden nodig is. 
 
In de legale erkenning van de sociale en vestigingstructuren van de Marrons zal er 
moeten worden gekeken naar de prioriteiten ten aanzien van de organisatie: de clan en 
verwantschapsstructuren van een afstammingssysteem, aan de ene kant, of de 
principes of lokaliteit welke tot uitdrukking komt in de fysieke organisatie en clustering 
van dorpen aan de andere kant? Deze keuzes zullen verregaande consequenties hebben 
voor het type van administratieve en bestuursstructuren die door de wetgeving zullen 
moeten worden geformaliseerd en voor de kennis en leiderschapsvaardigheden welke 
nodig zullen zijn om deze organisatorische lichamen te kunnen besturen. De hiervan 
afgeleide trainingsbehoeften zullen het trainingsmateriaal, welke ontwikkeld dient te 
worden, bepalen net als de trainingsprogramma’s die in dit kader moeten worden 
uitgevoerd. 
  

5.  Acculturatie van de Tribale Gemeenschappen  
 
Tegenwoordig verlopen traditionele sociale processen en traditionele rituelen vrij goed. 
Marron ouderen en hoofden weten bijvoorbeeld heel goed hoe een begrafenis moet 
worden georganiseerd en zij hebben geen hulp nodig bij het uitvoeren van dit soort 
activiteiten.  
Gedurende de geschiedenis van Suriname hebben politieke, economische en sociale 
processen echter een significante invloed gehad op de ontwikkeling van de Inheemse en 
Marron gemeenschappen in het binnenland. Met deze processen van acculturatie 
ontstonden nieuwe uitdagingen voor het dorp en het tribaal leiderschap. Dorpsleiders 
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moeten nu bijvoorbeeld aanleren wat een gemeenschapsproject is, wat een 
rechtspersoon is, wat de verschillende vormen van rechtspersonen zijn, welke 
organisatorische optie het beste is voor een bepaald project, en op basis waarvan deze 
verschillende keuzes moeten worden gemaakt.  
 
Voor in te gaan op de specifieke taken van de dorpshoofden en de training die daarvoor 
nodig is, zullen we eerst een overzicht geven van het acculturatie proces welke een 
lange lijst van additionele functies heeft toegevoegd aan de rolomschrijving van het 
traditioneel gezag. Onderstaand hebben wij de verschillende acculturatie processen 
opgenomen. Hierbij volgt een korte omschrijving van de processen en de periode waarin 
zij optraden, inclusief een korte beschrijving van de invloeden van deze sociale 
processen op de tribale gemeenschappen. 
 
Kolonisatie. Tijdens de prekoloniale periode woonden er vijf belangrijke Inheemse 
groepen in de kustvlakte: de Cariben, de Arrowakken, de Warraus, de Sapoyers en de 
Paracotten (Dragtenstein 2002; 24). De laatste drie groepen komen tegenwoordig niet 
meer voor in Suriname; zij zijn hoogstwaarschijnlijk omgekomen door ziekte of 
opgenomen in andere groepen. De Warraus leven nog steeds in Guyana. Kort na de 
aankomst van de Britse kolonisten veranderde de vriendelijke handelsrelaties in 
conflicten. Sommige handelaren ontvoerden Inheemse vrouwen, namen mannen 
gevangen om als slaven te gebruiken en behandelden de lokale bevolking buitengewoon 
slecht. Naast de spanning en agitatie die hierdoor ontstond, had de invoering van de 
Europese materiële cultuur een enorme impact op de oorspronkelijke Inheemse 
bewoners.  
 
Inheemse oorlogen. Voor de komst van de Europeanen waren de relaties tussen de 
Cariben en de Arrowakken niet altijd even vriendelijk. Toen de relatie tussen de 
Inheemsen en de Hollandse bezetters verder verslechterde en de Inheemse oorlog in 
1678 uitbrak, maakten de Nederlanders grif gebruik van de kloof tussen de twee 
belangrijkste Inheemse groepen. Zij vertrouwden op de ondersteuning van de 
Arrowakken om tegen de Cariben te strijden. Een belangrijke kwestie die tijdens deze 
oorlogen ontstond had te maken met leiderschap en de rol welke vervuld werd door de 
Inheemse leiders. 
 
In de discussie over leiderschap bij de Inheemse gemeenschappen wordt dikwijls 
aangehaald dat Inheemse mensen niet gediend zijn van dominante personen als leiders. 
Sommige wetenschappers hebben zelfs geopperd dat er geen sterke leiders bij de 
Inheemse groepen waren. Tijdens de binnenlandse oorlogen werden echter de namen 
genoemd van verschillende dominante leiders zoals Kaykoesi en Priary. Het conflict zou 
de Inheemse groepen kunnen hebben gedwongen om een meer hiërarchisch 
leiderschapssysteem te aanvaarden, maar na de oorlog zijn deze groepen weer 
uiteengevallen in kleinere eenheden. In ieder geval trok de Inheemse bevolking naar 
verder afgelegen gebieden, buiten de plantage zone. Tegen het eind van de 18e en het 
begin van de 19e eeuw verschenen er weer rapporten over de Inheemse populatie. Het 
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is duidelijk dat de Inheemse gemeenschappen tijdens de Inheemse oorlogen beschikten 
over sterke leiders met een gecentraliseerde macht. 
 
Slavernij. De invloed van de slavernij op de oorspronkelijke Afrikaanse culturen was 
substantieel, maar de meeste van de weggelopen slaven hadden slechts enkele jaren op 
de plantages gewoond. Toen zij zich dus vestigden in het binnenland, herinnerden zij 
zich nog en - beschikten zij nog wel over kennis van - traditionele leiderschapsinstituten. 
De term basja (assistent dorpshoofd) dateert echter nog uit de dagen van de plantage 
en heeft betrekking op de voorman van de plantage die verantwoordelijk was voor de 
supervisie van de slaven onder de plantage-eigenaar. Op de plantage was de basja geen 
populair persoon maar de naam werd opnieuw gebruikt omdat de basja, in plaats van 
de plantage-eigenaar te assisteren, nu het dorpshoofd assisteerde. In de Marron 
gemeenschapen is de basja een sleutelfiguur met een belangrijke status.  
 
Marronage. Reeds tijdens de Inheemse oorlogen hielpen de Marrons de Inheemsen bij 
hun strijd tegen de Nederlandse kolonisten. Wanneer een Inheemse groep een plantage 
aanviel, vluchtten veel van de Afrikaanse slaven het regenwoud in. De Inheemse 
groepen hielpen de Marrons om bekend te raken met het tropisch regenwoud. Een 
belangrijk aspect van de Marron oorlogen was de formatie van strijdtroepen met een 
hiërarchische structuur en sterke dominante leiders. Functies zoals Gran Fiscali, Majoro, 
Blaka Jakti, Redi Jakti, en Opposii  dateren allemaal nog terug uit de tijd van de Marron 
oorlog. Na de vredesakkoorden werden de militaire leiders vredesleiders die 
verantwoordelijk werden voor het handhaven van vrede en orde in de 
gemeenschappen. 
 
De leidende clans kregen ook een vredesstaf (fee paw, fee man tiki) en tegenwoordig 
worden kapiteins en basjas van deze clans als belangrijker beschouwd dan andere 
leiders die niet over een vredeskader beschikken. Omdat zij de plantages niet meer 
konden overvallen om wapens, kruit, metalen voorwerpen en andere items te 
verkrijgen, kregen de Marronleiders van de koloniale overheid een tegemoetkoming op 
reguliere basis. Zij werden verantwoordelijk gesteld voor de verdeling van deze 
goederen onder de tribale leden en dit ontwikkelde zich tot een soort van verplichting in 
de vorm van een extra taak voor de vredesleiders. Daarnaast waren de leiders nu ook 
verantwoordelijk voor het handhaven van externe relaties, via de posthouders, met de 
koloniale overheid in Paramaribo. 
 
Religieuze acculturatie. Onmiddellijk na de ondertekening van de vredesakkoorden in 
de jaren 1760, reisden Moravische missionarissen af naar de Boven Suriname rivier om 
de Saramakkaners te bekeren tot het Christelijk geloof. Zelfs voor de vredesakkoorden 
had de Moravische kerk al missionarissen uitgezonden naar de Inheemse Arrowak 
gemeenschappen aan de Saramacca en de Corantijn rivier. In 1754 werd de post 
Ephraim aan de Corantijn gesticht en in 1756 de post bij Saron. 
Onder de Inheemse groepen was de gemeenschapsleider ook dikwijls de sjamaan. Met 
de bekering tot het Christelijk geloof werden sommige leiders bekeerd terwijl weer 



19 Suriname International Partners: Concept Rapport Versterking Traditioneel Gezag 
Support for Sustainable Development of the Interior Project: Institutional Strengthening (IDB project 
ANT/JF -10343 – SU) 

 

andere de gemeenschap verlieten omdat hun traditionele rol werd ondermijnd door de 
nieuwe kerk. In 1771 werd het opperhoofd Arabini van de Saramakkaanse marrons 
gedoopt. Dit veroorzaakte spanningen in de gemeenschap omdat veel van de 
leiderschapsfuncties waren ingebed in de traditionele religie. Een gevolg van dit proces 
was het ontstaan van Christelijke en Niet - Christelijke dorpen aan de Suriname rivier. 
De Saramakkaners maken nu een onderscheid tussen een konde sembe (niet gedoopt 
persoon) en een kerki sembe (gedoopt persoon) die in een kerki konde (Christelijk dorp) 
woont. De Christelijke dorpen hebben een voordeel ten opzichte van de traditionele 
dorpen in de zin van onderwijs wat weer invloed heeft op de capaciteit van leiders om 
externe relaties te handhaven met het kustgebied en NGO’s. Vandaag is deze situatie 
aan het veranderen; de overheid heeft in de Niet – Christelijke dorpen scholen 
opgericht.  
 
Houtkap. Na de vredesakkoorden trokken de Marrons verder stroomafwaarts en 
vestigden zich dichter bij de oevers van de hoofdrivieren. De marrons deden aan 
houtkap voor eigen gebruik maar begonnen ook met houtkap voor verkoop in het 
kustgebied. Zij vervoerden het hout naar de stad met korjalen en boten. In 1846 
rapporteerde Posthouder Dhondt op de Cottica rivier dat er 265 korjalen en 520 boten 
met hout langs zijn post waren gevaren op weg naar het kustgebied. Bijna 2000 marrons 
hadden pasjes ontvangen met betrekking tot de uitvoer van dit werk. Omdat de 
slavernij nog niet was afgeschaft hadden vrije marrons pasjes nodig om naar het 
kustgebied en Paramaribo af te reizen. In 1849 rapporteerde Dhondt 350 korjalen en 
305 boten en er waren 1551 pasjes uitgegeven. Nadien daalden de aantallen in dat 
gebied maar het vervoer van hout voltrok zich op andere rivieren.  
 
De invloed van houtkap is vooral economisch. Mensen die in de 19e eeuw aan houtkap 
deden en hout naar de stad transporteerden in korjalen, kregen daar geld voor in 
Paramaribo en kochten daarmee spullen die zij meenamen naar het dorp. Dit gaf 
ondernemers meer onafhankelijkheid en een groter gevoel van zelfstandigheid. 
  
Mineraalwinning. Al vanaf de jaren 1830 reisden Marron mannen naar Frans Guyana 
om er als bootslieden te werken in de goudindustrie. Tijdens de jaren 1870 boekte de 
goudindustrie in Suriname vooruitgang en de Marron mannen in het oosten van 
Suriname werden actief in riviertransport. Ze vervoerden duizenden Surinamers en 
buitenlandse mijnwerkers met hun apparatuur en voorraad over de gevaarlijke 
stroomversnellingen naar de goudvelden die tot aan de Lawa rivier reikten.   
 
Tijdens de glorietijd van de goudindustrie, in het begin van de jaren 1900, werden de 
marron bootslieden relatief welgesteld en werden zij invloedrijker in hun gemeenschap 
van afkomst. Thoden van Velzen en Wilhelmina van Wetering (1988) beargumenteren 
dat het riviertransport systeem ervoor zorgde dat deze kleine groep van bootsmannen 
minder afhankelijk werden van hun clan en verwanten voor het verschaffen van arbeid 
en andere vormen van ruilhandel. Dit gaf de ondernemers een groter gevoel van 
onafhankelijkheid. Nadat de goudproductie de piek bereikte in 1912 met ongeveer 1200 
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ton, voltrok zich een gestage neergang. In 1922 gingen de bootslieden die dienst deden 
in de goudsector zelfs in staking in een poging om hogere vergoedingen voor hun 
diensten te waarborgen. De goudproductie bleef maar afnemen. Toen de 
goudstandaarden werden vrijgegeven in de jaren 70 begon de goudprijs weer toe te 
nemen en werd het weer aantrekkelijk om te ondernemen in de afgelegen 
regenwouden; op zoek naar goud. 
 
Ontginning van Rubber. De Bolletrieboom groeit op locaties verspreid over het hele 
regenwoud in het binnenland en produceert latex. De boom is beschermd en mag niet 
worden omgehakt. Tegen het eind van de 19e eeuw dreef de vraag naar rubber 
honderden balatawinners naar het Surinaamse regenwoud. De sector bereikte zijn piek 
in 1914 omdat de Eerste Wereldoorlog de exportmarkt voor dit product isoleerde. Na de 
oorlog werd de productie opnieuw opgestart maar tegen een veel lager volume. 
Marrons uit het binnenland werkten in de balata-industrie en konden daar redelijk van 
rondkomen. Ze hadden hierdoor een cash inkomen en integreerden zodoende verder in 
de geldeconomie. 
 
Onderwijs. Met de komst van de missionarissen werd ook het westers onderwijs in het 
binnenland geïntroduceerd. De eerste scholen werden echter in de 18e eeuw gebouwd. 
Tijdens de tweede helft van de 20e eeuw nam onderwijs pas echt toe in het binnenland. 
Na een bezoek van de opperhoofden aan Afrika in 1970, zagen de tribale leiders echter 
in dat onderwijs en traditie elkaar niet wederzijds hoefden uit te sluiten. Dit was voor 
hen een openbaring en eenmaal thuis dwongen zij de overheid en de missie om meer 
scholen te bouwen in het binnenland. 
 
Gezondheidszorg. Met de missionarissen werd ook de westerse gezondheidszorg in het 
binnenland geïntroduceerd, maar met de bouw van het hospitaal bij het Kabel station 
aan de Boven Suriname rivier in 1947 voltrok zich in dit kader een ware revolutie. Dit 
was het eerste volledig ingerichte hospitaal waar patiënten konden worden opgenomen 
en waar ernstige ziekten en besmettelijke aandoeningen konden worden behandeld. In 
de jaren 1950 volgde het hospitaal op Stoelmanseiland, en in de jaren 60 verving het 
hospitaal in Djumu het Kabel Station hospitaal dat opging in het stuwmeer. Tijdens de 
jaren zeventig werden er klinieken gebouwd in elke regio in het binnenland en deze 
werden gemanaged door getrainde gezondheidswerkers die via de radio in contact 
traden met artsen op de basis in Paramaribo. Ook werd in de jaren zestig de 
luchtambulancedienst ontwikkeld om ernstige gevallen te kunnen evacueren. De 
binnenlandse Medische Missie vestigde vliegvelden om toegang te verschaffen tot de 
klinieken en om hen van dienst te zijn. De invloed was substantieel; de 
levensverwachting van de Inheemse en Marronpopulatie nam aanzienlijk toe. 
 
Logistiek. Het 180 kilometers lange spoor van de goudtrein was de eerste belangrijke 
infiltratie in een tribaal gebied. Zowel mensen als goederen werden vervoerd tussen 
Paramaribo en het Sarakreek gebied, via Kwakugron aan de Saramacca rivier. Mensen 
die in de buurt van de treinstations woonden maakten dankbaar gebruik van deze 
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dienst maar over het algemeen vertrouwden de marrons toch liever op het 
watertransport naar Paramaribo. De komst van de buitenboordmotor in de jaren vijftig 
had een veelbetekenende invloed op de mobiliteit van de tribale volkeren in geheel het 
binnenland, omdat een twee- tot drieweken durende trip teruggebracht werd naar 
enkele dagen aan reistijd. De aanleg van wegen vergemakkelijkte zowel de reistijd als de 
kosten voor reizen, terwijl de invloed van luchttransport een nog verregaande invloed 
had doordat deze vorm van reizen naar het binnenland slechts een uur of meer in beslag 
nam. De aanleg van wegen zorgde er ook voor dat mensen hun dorpen verlieten en zich 
vestigden langs de toegangswegen naar Paramaribo. Verbeterde toegang naar de 
kustgebieden had eveneens een behoorlijke invloed op de functies van het traditioneel 
gezag en leidde tot nieuwe vormen van leiderschap en rollen met betrekking tot 
gemeenschapsontwikkeling. 
 
Reductie. Tijdens de jaren 1910 werd het idee van conglomeraatvorming bij de 
Inheemse nederzettingen in de savannegordel door Pater Moll van de Katholieke missie 
gepromoot. Dit zou niet alleen de spreiding van het evangelie ten goede komen maar 
ook gezondheidszorg en onderwijs. Deze plannen zijn niet veel verder gekomen dan de 
discussievoering rond het concept maar tegenwoordig leven de voorheen uit elkaar 
liggende dorpen zoals Matta of Bigi Poika gezamenlijk in een enkele nederzetting. In de 
jaren zestig kwam er echter een forse beweging op gang om de uit elkaar gevestigde 
Trio en Wayana nederzettingen bij elkaar te brengen in vier conglomeraten: Alalaparu 
(later Kwamalasemutu), Tepu, Apetina en Kawemhakan. Tijdens de transmigratie in de 
jaren zestig werd het grote conglomeraat Brownsweg gecreëerd, welke bestond uit acht 
gemeenschappen die gescheiden van elkaar leefden aan de Suriname rivier. Het 
bijeenbrengen van uit elkaar wonende groepen in 1 enkele grote gemeenschap had 
verregaande gevolgen voor de leiderschapsrollen. 
 
Relocalisatie. Toen de waterkrachtcentrale te Afobaka gebouwd werd in het begin van 
de jaren zestig, werden zo een 6000 mensen, verspreid over 25 dorpen, gedwongen om 
te verhuizen naar de zogeheten transmigratiedorpen (Brownsweg, Klaaskreek, 
Mareshall Kreek, Compagnie Kreek, Nieuw Koffiekmap, Tapuripa, Boslanti, Njun Lombe). 
Andere groepen migreerden verder stroomopwaarts en stichtten nieuwe dorpen aan de 
Boven-Surinamerivier (Jaw Jaw, Kayapaati, Guunsi, Gaan Tatai, Pambooko). Enkele 
dorpelingen trokken naar het kustgebied en naar Paramaribo. Vele dorpen vielen uiteen 
waarbij sommige dorpelingen zich boven het meer vestigden terwijl anderen zich 
vestigden in de transmigratiedorpen onder het meer. Tijdens de vroege fase van de 
transmigratiejaren leefde er een sterk solidariteitsgevoel onder de groepsleden en de 
dorpshoofden konden hun gezag nog steeds uitoefenen. Na een paar jaar ontstonden er 
vooral onder de jongeren culturele conflicten vanwege de frequentere contacten met 
het kustgebied. Veel jongeren beginnen hun cultuur nu steeds meer te beschouwen als 
primitief en onderontwikkeld. 
 
Urbanisatie. Tijdens de jaren vijftig en zestig kwam het proces van urbanisatie op gang. 
Mensen uit het binnenland werden door de overheid aangetrokken (Operation 
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Grashopper, GMD, BWKW, Meteo, AMC, CBL) om in het binnenland te werken, en die 
hadden nu een inkomen en konden zich huisvesting in Paramaribo veroorloven (huren). 
Ze brachten hun gezinnen naar de stad waar de kinderen betere toegang hadden tot 
scholing. In 1964 werd het West Suriname bauxiet project geïnitieerd en veel 
binnenland bewoners werden aangetrokken om in het westen van het land te werken. 
Tijdens de jaren zeventig versterkte dit proces toen het West Suriname project op gang 
kwam. Tijdens de binnenlandse oorlog (1986 – 1992) trokken zo een 15000 
vluchtelingen naar Paramaribo en het kustgebied. Na de oorlog bleven veel van deze 
vluchtelingen in de urbane en peri-urbane gebieden.  
  
Politieke incorporatie. Tijdens de verkiezingen in 1963 werden stemmers in het 
binnenland uitvoerig geregistreerd en daarmee was het proces van politieke 
incorporatie begonnen. De eerste Marron parlementariër werd gekozen (Wilfred Liefde 
van Ganze voor de NPS). Sinds die periode was er altijd een Marron lid in het parlement. 
De eerste politieke Marronpartij werd opgericht (Progressieve Bosneger Partij PBP, later 
BEP). Tijdens de verkiezingen in 1969 werd voor het eerst een Marron die behoorde tot 
een politieke Marronpartij gekozen in het parlement (Fransman van de PBP). Tijdens de 
verkiezingen in 2005 won een coalitie van drie Marronpartijen (A-Combinatie) vijf van 
de 51 zetels in het parlement en vormden daarmee onderdeel van het 
overheidsbestuur. De A-Combinatie kreeg drie ministeries onder zich. 
 
Een andere belangrijke mijlpaal was de invoering van de lokale- en districtsraden door 
de Grondwet in 1987. In 1989 werd de wet afgekondigd die de uitvoering hiervan 
mogelijk maakte. In hetzelfde jaar werd het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 
opgericht. Dit ministerie was verantwoordelijk voor het tribaal gezag en de ontwikkeling 
van het binnenland. Met het opzetten van de plaatselijke raden verkreeg het politieke 
systeem in de kustvlakte een duidelijke extensie en directe aanwezigheid in de 
gemeenschappen in het binnenland. De tribale hoofden bleven het daadwerkelijke 
gezag uitoefenen in de binnenlandse gemeenschappen hoewel hun functie niet erkend 
is door de Surinaamse wet, terwijl de rol en de status van de lokale en districtsraden wel 
erkend zijn. 
 
Bestuursadministratieve incorporatie. Tijdens de jaren zestig begon de centrale 
overheid met het vestigen van administratieve bestuurscentra in het binnenland. Met 
deze kantoren werd de aanwezigheid van het centraal bestuur nog meer versterkt. 
Bovendien werden de districten in 1983 opnieuw ingedeeld en werd het district 
Sipaliwini ingesteld, dat nagenoeg het hele binnenland van het land besloeg.  
 
Conflict. De binnenlandse oorlog (1986 – 1992) had een verregaande invloed op het 
tribaal gezag. De oorlog was een ramp voor de instituten van het tribaal gezag. 
Conflicten werden nu beslecht met wapens en de traditionele autoriteiten hadden nog 
maar weinig in te brengen in de dagelijkse zaken van het dorpsleven. Na de oorlog werd 
de rol en de status van de dorpshoofden enigszins hersteld maar niet op hetzelfde 
niveau zoals dat was voor de binnenlandse oorlog. 
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Ontginningsindustrie. Nadat het vredesakkoord in 1992 was getekend, nam de 
goudwinningindustrie in het binnenland een enorme vlucht. Buitenlandse investeerders 
streken neer in het binnenland en wilden toegang tot grote landoppervlakten wat leidde 
tot tal van conflicten. Meer dan 10.000 kleinschalige mijnwerkers trokken naar het 
binnenland en de sub-sector groeide met rasse schreden. De milieu-invloeden van 
ongecontroleerde mijnactiviteiten leidde tot ernstige gezondheids- en milieu 
toestanden. Het gebrek aan formele erkenning en autoriteit van het traditioneel gezag 
zorgde ervoor dat de dorpshoofden kwamen te verkeren in een hopeloze positie waarbij 
zij niet in staat waren om de situatie onder controle te houden. Sommige dorpshoofden 
waren van mening dat als zij de goudwerkers niet konden trotseren, zij zich beter bij hen 
konden aansluiten. 
 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van deze historische gebeurtenissen. 
 
 

PROCES PERIODE INVLOED 

Kolonisatie (Eerste periode 
onder de Engelsen) 

1651-1667 Contact met handelsagenten 
Veranderingen in materieel cultuur en sociaal-
politieke invloeden  
Rekruteren van inheemse slaven 
Conflicten met handelaren en planters 

Conflict (Inheemse oorlogen) 1678-1886 Opkomst van sterke militaire leiders 
Terugtrekking na de vredesakkoorden 

Slavernij (uit Afrika afkomstige 
slaven)  

1651-1863  
 

Marronage  1640-1760 
1760-1863 

Formatief tijdperk van de eerste drie groepen 
Formatief tijdperk van de tweede groep 

Religieuze acculturatie 
 

1760-1863  

Houtkap 1830 
 
1800 (?) 

Aukaanse Marrons vestigen zich langs de Cottica 
voor het transport van hout naar Paramaribo 
Saramakkaners beginnen met het transporteren 
van hout naar Paramaribo 

Mineraalwinnig  1830 
 
1870 
1920 

Saramakkaners trekken naar Frans Guyana om er te 
werken als bootslieden in de goudsector  
Goudwinning in Suriname boekt vooruitgang 
Bauxietwinning in Moengo 

Rubber 1890-1960 Belangrijke bron van inkomen voor een selecte 
groep van stadscreolen en marrons   

Onderwijs 1848  
1850 
1920 
 
1930 
1940 

Ganze, Saramaka, Suriname Rivier  
 Koffiekamp, Aukaners, Suriname Rivier 
Inheems, Kalebas Kreek, Powakka, Matta, Galibi, 
Casipora, Bigi Poika 
Aukaners , Tamarin, Cottica 
Aukaners, Tapanahony Rivier 
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1970  Overheidsscholen op verschillende plekken in het 
binnenland 

Gezondheidszorg 1940 
1960 

Hospitaal bij het Kabel Station 
Medische Missie in het binnenland (Medische 
Zending) 

Logistiek 1902-1912 
1950 
1950 
1960 

Goud trein 
Buitenboordmotor 
Luchttransport 
Wegenaanleg 

Reducties 
 

Begin 1900 
1960 

Cariben en Arowakken dorpen komen op  
Clustering van Trio en Wayana dorpen 
 

Relocatie 1960 Transmigratie in verband met de Afobakka dam 

Urbanisatie 1960 West-Suriname, wegenaanleg 
 

Polititieke Incorporatie 1960 
 

Verkiezingen van  1963; registratie van stemmers in 
het binnenland 

Administratieve incorporatie 
 

1963 
 
 
 
 
1983 

Na de verkiezingen in 1963 werd er een 
administratief bestuurssysteem ingevoerd door de 
centrale overheid in geselecteerde gebieden in het 
binnenland (Debike, Stoelmanseiland, Brokopndo 
Centrum Kwakoegron, Apoera, Langatabiki)  
Instelling  van het district Sipaliwini  

Conflict  1986-1992 Binnenlandse oorlog 

Ontginningsindustrie 1990 en 
verder  

Goud en houtkap 

 
 
Het menselijk kapitaal (humaan kapitaal) omvat goede gezondheid en onderwijs- of 
vaardigheidstrainingen. Met de komst van het Christendom in het binnenland was de westerse 
gezondheidszorg en westers onderwijs een feit. De invoer van deze faciliteiten had een enorme 
invloed op de gezondheidsvoorzieningen voor de binnenlandbewoners. Levensverwachting 
steeg substantieel, net als de grootte van de bevolking.  
 
Op het gebied van onderwijs waren de resultaten minder indrukwekkend. Er werden overal in 
het binnenland basisscholen opgezet maar over het algemeen is het niveau veel lager dan in 
Paramaribo. Ondanks de risico’s zijn ouders geneigd om hun kinderen naar een school in de stad 
te sturen. Zij zijn van mening dat dit de enige manier is om er zeker van te zijn dat de kinderen 
goed onderwijs genieten. 
De gemeenschappen hebben zo ook hun prijs betaald voor deze westerse voordelen. Bij 
sommige familiestructuren en verwantschapsrelaties bestaat het praktiseren van traditionele 
geneeskunde en de overdracht van traditionele vaardigheden en kennis nog enigszins. Maar in 
de meeste binnenlandse gemeenschappen is er een duidelijk cultureel verlies op het gebied van 
Inheemse kennis. 
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Het proces van cultuurverlies hield vaak substitutie in; een proces waarbij jongeren westers 
onderwijs genieten en er een vervaging optreedt van traditionele gebruiken en kennis via 
familie en aanverwanten. Iemand gaat naar school, leert een vak en krijgt werk.  
Westers onderwijs heeft ook verlies van de oorspronkelijke taal tot gevolg. Omdat woorden en 
concepten de fundamenten vormen van Inheemse kennis, betekent het dat verlies van taal een 
verlies van cruciale Inheemse kennis tot gevolg heeft. Een deel van de kennis van het 
regenwoud waar de duurzaamheid van het leven op gebaseerd is, gaat langzaam met elke 
generatie verloren.  
 
Er schijnt een complementaire relatie te bestaan tussen het niveau van inheemse kennis en de 
westerse kennis, daar een verhoging van het niveau van het ene kennissysteem het andere 
proportioneel doet afnemen. 
 
Voor vele binnenlandse gemeenschappen is dit een ernstig probleem omdat de kwaliteit van het 
onderwijs in het binnenland veel lager is dan die van het kustgebied. Terwijl waardevolle 
inheemse kennis verloren gaat door het proces van acculturatie, is het rendement van westerse 
kennis en vaardigheden niet afdoende om een duurzaam voortbestaan te kunnen waarborgen. 
Het resultaat van deze ongelijke uitwisseling komt duidelijk tot uiting in een verklaring welke 
gemaakt werd door Matapi, een inwoner van het Miriti-Parana-Amazone reservaat in Columbia: 
 

…50 jaar geleden, arriveerde de priester. Er werden internaten gebouwd. We 
werkten aan de bouw daarvan. De priester dwong ons om hem zonen te brengen 
die konden worden onderwezen. De jongens werden gedwongen om er voor het 
grootste gedeelte van het jaar te verblijven. Ze waren niet met hun familie,  ze 
leerden niet van hun vaders, ze werkten niet met hun moeders. Dansen was 
verboden. De kinderen in het internaat werden geslagen; onze zonen werden 
vernederd wanneer zij zich niet gedroegen zoals het hen was aangeleerd. 
 
Waar is al het onderwijs na 50 jaar gebleven? Wat heeft het bereikt? Welke 
indiaan is opgeleid tot arts, technicus of rechter? Waarom gehoorzamen de 
jongeren de ouderen niet? Waarom zijn jongeren niet geïnteresseerd in onze 
tradities en onze cultuur? Waarom hebben de mensen ons in alle richtingen uit 
elkaar gerukt en wonen wij niet langer meer samen?  
Vandaag moeten wij onderwijzen en verklaren. We moeten pogingen 
ondernemen om onze cultuur opnieuw aan te leren. Dat zou onze grootste zorg 
zijn als wij goed en in vrede verder zouden willen leven. 

 
Het zou ideaal zijn als er een balans zou kunnen worden gevonden waarbij via beter onderwijs 
zowel het niveau van de westerse kennissystemen zou worden verhoogd alsook de inheemse 
kennis wordt behouden en verspreid.  
 
Dit zou een verregaande verschuiving inhouden bij het nationaal onderwijsbeleid voor het 
binnenland, en het ontwerpen van een nieuw curriculum zou moeten worden ontwikkeld welke 
zou moeten worden geïncorporeerd in het onderwijsprogramma en het onderwijssysteem op de 
dorpsscholen. De lange lijst van traditionele verantwoordelijkheden van de dorpshoofden, 
welke uiteen wordt gezet in het volgende onderdeel, laat zien dat dergelijke training 
tegenwoordig een welkome aanvulling zou zijn op de huidige kennistransmissie die gaande is.  
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In verschillende nederzettingen zouden trainingsinstituten kunnen worden opgezet waar zowel 
jongeren als ouderen lessen zouden kunnen volgen in de middag, tijdens de weekenden of in de 
vakanties. 
 
Om de duurzaamheid van voortbestaanstrategieën, en de welvaart en het welzijn van inheemse 
gemeenschappen te verbeteren, zou een combinatie van het beste van de westerse en het 
beste van de inheemse wereld ideaal zijn. Het is echter van groot belang dat er op het hele 
bereik van de waardebezittingen van de gemeenschap wordt gefocust. Het opzetten van 
Inheemse en Marron Kenniscentra (IKC, MKC) zou een interessante methodologische optie 
kunnen bieden bij het bereiken van dit doel. 
 
De grootste bedreiging is het verlies van traditionele culturen, waarbij bovendien onvoldoende 
westerse vaardigheden worden opgedaan om te overleven in een westerse gemeenschap en 
economie. Dit leidt tot armoede. Er wordt daarom gesteld dat zowel de traditionele als westerse 
kennissystemen gelijkwaardig zijn en dat een combinatie van die twee werelden de meest 
gewenste uitkomst zou bieden. “Cultuur is geen obstakel voor ontwikkeling (zoals jarenlang 
werd aangenomen), maar eerder een soort van startkapitaal voor duurzame sociale en 
economische ontwikkeling, omdat cultuur gebouwd is op menselijke waarden, aspiraties en 

potenties en niet geforceerd wordt via een top down benadering en via buitenaf”( Deruyttere 
1997; 11). 
 

6.  De rol van het tegenwoordig gezag 
 

6.1  Inleiding 
 
We gebruiken zes belangrijke categorieën om de instituten in een gemeenschap of stam 
te inventariseren, inclusief de gezagsinstituten. De volgende zes categorieën werden 
gebruikt: 
 

 Bestuur (uitvoerend, wetgevend, rechterlijk) 

 Economie (traditioneel en geldeconomie) 

 Sociale ontwikkeling (gezondheidszorg, onderwijs, sociale zaken, sport en 
recreatie) 

 Infrastructuur (voor elke sector) 

 Natuurlijk milieu en behoud (natuurlijke hulpbronnen en duurzame 
ontwikkeling) 

 Externe relaties (tussen gemeenschappen onderling maar ook externe relaties 
met de stam). 

Bij het bespreken van het niveau van het plaatselijk bestuur als een van de zes 
categorieën, realiseerden wij ons ook dat het nodig zou zijn om de taken van het 
traditioneel gezag onder te verdelen in drie hoofdcategorieën, vooral omdat de lijst zo 
uitgebreid is:  
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 Uitvoerend 

 Wetgevend 

 Rechterlijk 
 
Dit onderscheid is handig omdat de takenlijst zo lang is dat er verwarring zou ontstaan 
bij het analyseren van al deze taken binnen één enkele categorie. Door de taken van de 
dorpshoofden op te splitsen in drie categorieën zal het makkelijker zijn om de 
trainingsbehoeften te bepalen maar ook om het trainingsmateriaal en de 
trainingsprogramma’s te ontwikkelen voor de veelheid aan functies die zij bekleden.  
 
Bij de bespreking van acculturatie zagen wij bovendien dat er een onderscheid gemaakt 
moest worden tussen de traditionele en modernere taken. Vanuit dat perspectief maakt 
het onderscheid in de drie genoemde subcategorieën de analyse van dit onderdeel een 
stuk gemakkelijker. We moeten de verschillende uitvoerende, wetgevende en 
rechterlijke rollen van de Inheemse en Marron gezagdragers inventariseren op basis 
van: 
 

 Traditionele rollen van de gezagdragers 

 De modernere rollen van de gezagdragers 
 
Wanneer er op deze zes hoofdcategorieën wordt ingegaan moeten we rekening houden 
met de overeenkomsten en de verschillen tussen de Inheemse en Marroninstituten van 
gezag. In de navolgende onderdelen zullen wij ingaan op de verschillende taken conform 
de voorgestelde categorieën. Soms kan het plaatsen van een bepaalde functie in een 
specifieke categorie tot verwarring leiden.  
 
Een uitvoerende functie kan bijvoorbeeld ook een wetgevende handeling inhouden 
zoals het opzetten van bestuurstructuren. Deze taken kunnen echter worden 
onderverdeeld in twee sub-typen: het uitvoerende aspect van het opzetten van de 
bestuurstructuren (organisatorisch) en de wetgevende aspecten voor het opzetten 
hiervan (het maken van regelgeving en procedures). 
 

6.2  Bestuur en gezag 
 
Zoals eerder voorgesteld zullen wij vanuit drie categorieën kijken naar de rollen van de 
gezagdragers. We zullen beginnen met de uitvoerende functies, gevolgd door de 
wetgevende functies en tenslotte zullen wij de rechterlijke functies opsommen. We 
beginnen met de taken die teruggaan naar de formatieve periode en zullen daarna de 
modernere taken bespreken. 
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Uitvoerend (traditioneel) 
 

 Tijdens de periode vóór de vredesakkoorden (voor 1760) onderhielden de 
Marrongroepen en stammen contacten en relaties met elkaar in verband met 
het delen van informatie en bronnen, alsook contacten in verband met het 
uitwisselen van groepsleden en vrouwen (clan exogamie), en het werken aan de 
formatie van organisatie van de tribale structuren. De verantwoordelijkheden 
van de dorpshoofden met betrekking tot de formatie en handhaving van de 
tribale structuren duurde uiteraard voort na de vredesakkoorden in 1760. 

 Nadat de vredesakkoorden waren getekend, hield de rol van het dorpshoofd ook 
in dat er contacten werden onderhouden tussen de dorpen van een bepaalde 
stam en andere Marron en Inheemse gemeenschappen in het binnenland van 
Suriname. 

 Na de vredesakkoorden hield de verantwoordelijkheid van het dorpshoofd ook 
in dat er contacten en relaties werden onderhouden met in de eerste instantie 
de koloniale overheid (via de Posthouder) en later met de nationale overheid 
van de Republiek Suriname. 

 De gezagdragers waren ook verantwoordelijk voor het houden van 
vergaderingen om beslissingen te nemen voor het toelaten van personen en 
organisaties tot de stam of de gemeenschap (missionarissen, onderwijzers en 
anderen). Dit beslisproces zorgde in sommige gemeenschappen voor 
spanningen. 

 Van oudsher zijn de hoofden ook verantwoordelijk voor het toezicht houden op 
alle begrafenistaken en activiteiten. 

 De traditionele leiders zijn verantwoordelijk voor het naleven van regels en 
procedures met betrekking tot de opvolging van de hoofden en het proces voor 
het kiezen van leiderschap, en het uitvoeren en managen van deze processen. 

 Over het algemeen vergaderen de hoofden met relevante actoren en 
stakeholders om beslissingen te nemen over zaken die betrekking hebben op het 
leven in het dorp, maar ook op het leven in de dorpsclusters, tribale sub-regio’s 
en de hele stam. 

 
Uitvoerend (modern) 
 

 Via tussenkomst van de Centrale overheid, de districtscommissaris en zijn staf 
(DS, BO), functioneren de tribale hoofden als plaatselijke uitvoerende partners 
van de Centrale overheid. 

 Zodra er plannen zijn voor een activiteit in de tribale gebieden wordt er van de 
hoofden verwacht dat zij zich buigen over deze aangelegenheden. Het zou 
kunnen gaan om een overheidsproject, een particulier project, een sociaal 
project (onderwijs, gezondheidszorg), een infrastructureel of milieu project, of 
zelfs relaties met een buitenlandse organisatie of instituut welke zou willen 
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helpen bij een aantal activiteiten. De hoofden beslissen dan wat hun rol zal zijn 
bij de geplande activiteiten. 

 De functionele relatie tussen de traditionele hoofden en de ressorten 
districtsraden is nog niet gedefinieerd. Dit is een kwestie waar dringend 
aandacht aan moet worden besteed. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 
is bezig met het trainen van RR leden voor ontwikkelingswerk, maar de 
werkelijke projectactiviteiten worden door de hoofden geïnitieerd en 
gecoördineerd.  

 De gezagdragers zijn verantwoordelijk voor het beheren van het dorpswoud ( 
HKV’s) en zij sluiten overeenkomsten met buitenstaanders die houtkap willen 
bedrijven en daarvoor een contributie betalen aan de dorpskas. Het beheer van 
de fondsen die aan het dorp betaald worden is een zeer gevoelig onderwerp en 
formele regelgeving om dit proces te structureren is dan ook dringend gewenst. 

 De dorpshoofden zijn verantwoordelijk voor de relaties met mijnbouw 
ondernemingen die in hun tribale gebieden werkzaam zijn en dienen in dit 
verband de belangen van hun gemeenschap te behartigen. 

 Hoofden zijn verantwoordelijk voor de relaties met toerismeondernemingen die 
in hun traditionele nederzettingen opereren. 

 Hoofden zijn verantwoordelijk voor onderhandeling met gouvernementele en 
niet- gouvernementele instituten voor sociale ontwikkeling (gezondheid, 
onderwijs, cultuur, sport & recreatie). 

 Hoofden zijn verantwoordelijk voor onderhandeling met gouvernementele en 
niet- gouvernementele instituten en organisaties. 

 Hoofden zijn verantwoordelijk voor onderhandeling met gouvernementele en 
niet- gouvernementele instituten en organisaties die zich bezighouden met 
infrastructuur (vliegvelden, wegen, riviertransport, luchttransport). 

 Hoofden zijn verantwoordelijk voor onderhandeling met gouvernementele en 
niet- gouvernementele instituten en organisaties in het buitenland, die de 
gemeenschap willen helpen. 

 IT vaardigheden, office management en moderne communicatieve 
vaardigheden. 

 In wezen zijn de hoofden onafhankelijke functionarissen geworden hoewel hun 
traditionele training hen niet hebben voorbereid op deze taak. 

 
Wetgevend (traditioneel) 
 

 Ongeschreven codes voor het instellen van bestuurlijke structuren worden 
overeengekomen en overgenomen, een ongeschreven interne constitutie wordt 
bepaald net als de procedures voor het leiderschapsselectieproces  

 Instelling van de verschillende kantoren voor de hoofden en rituele 
functionaliteiten en functies 

 Instelling van ongeschreven regels en procedures voor het houden van 
vergaderingen, type vergaderingen (open meetings, uitvoerende sessies, 
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gesloten sessies), vergader agenda’s, quorum, debat, beslissingsprocessen en 
stemmen. 

 Gebruik van deze procedurele regelgeving om algemene wetten te bepalen en 
regels op basis van de wijze waarop het dorp wordt bestuurd. 

 Ongeschreven codes en regelgevingen voor het regelen van eigendomsrechten 
en erfgoed worden bepaald. 

 Procedures voor het gedrag van traditionele burger en strafrechtelijke procedés 
en tribunalen in geval van conflicten, criminaliteit en andere overtredingen van 
de traditionele wet. 

 
Wetgevend (modern) 
 

 Samenstellen van de wetten en conventies die gebruikt zijn om de bestuurlijke 
structuren in te stellen, formuleren van interne constitutie, en het opstellen van 
regels voor verkiezingen en het leiderschapsselectieproces 

 Instellen van geschreven regelgevingen en procedures voor het houden van 
vergaderingen, type vergaderingen (open meetings, uitvoerende sessies, 
gesloten sessies), vergader agenda’s, quorum, debat, beslissingsprocessen en 
stemmen. 

 Instellen van geschreven regelgevingen voor het voorstellen van raadsbesluiten, 
verordeningen en resoluties, de minimaal vereiste inhoud van deze documenten, 
introductie van raadsbesluiten en vergaderregelingen, hoorzittingen, discussies, 
veranderingen, inburgering en vaststellen van data. Het proces voor het wijzigen 
van raadsbesluiten en resoluties dient op papier te worden geformuleerd. 

 Notuleren, vastleggen en voor langer termijn opslaan van notulen en het 
terughalen van de notulen. 

 Instellen van commissies om de wetgevende taken uit te voeren. 

 Verkiezingen en verplichtingen van de tribale functionarissen in de wetgevende 
lichamen. 

 Procedures met betrekking tot rechtsgangen. 

 Procedures om de orde te handhaven tijdens vergaderingen. 

 Regels voor het bijhouden van rapporten (chronologisch, per onderwerp en 
inhoud). 

 Regelingen voor compensaties van hoofden en andere dignitarissen. 

 Regelingen voor reguliere rapporten met betrekking tot vervulde plichten. 

 Regelingen voor het voorbereiden en verwerken van onkosten rekeningen. 

 Regelingen met betrekking tot de instelling van verschillende rechtspersonen 
(stichting, vereniging, associatie en coöperatie) in tribaal verband. 

 Regelingen voor de consultatie van de Inheemse en Marron gemeenschappen 
met betrekking tot het naleven van internationale standaarden. 
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Rechterlijk (traditioneel) 
 

 De implementatie van de verschillende typen traditionele rechtszaken (krutus) 
voor burgerzaken. 

 De implementatie van de verschillende typen traditionele rechtszaken (krutus) 
voor strafrechtelijke zaken. 

 De toepassing van sancties inclusief het betalen van boetes, werkstraffen, 
lijfelijke straffen, bovennatuurlijke sancties waarbij ziekten zijn betrokken, en 
zelfs expulsie (verbanning) uit het dorp. 

 Asiel in het huis van het dorpshoofd of in het huis van een dorpoudste. 

 Bemiddeling in disputen en conflicten. 
 
Rechterlijk (modern) 
 

 De implementatie van de verschillende typen van traditionele rechtsprocedures 
(krutus) voor civiele zaken gebaseerd op geschreven procedures. 

 De implementatie van de verschillende typen van traditionele rechtsprocedures 
(krutus) voor strafrechtelijke zaken gebaseerd op geschreven procedures. 

 Procedures voor juridisch beroep gebaseerd op geschreven procedures en een 
mogelijke link met het nationaal rechtssysteem wanneer alle interne of 
plaatselijke opties niet meer toereikend zijn. 

 De toepassing van sancties inclusief het betalen van boetes, werkstraffen en 
lijfelijke straffen gebaseerd op geschreven instructies en regelgevingen. 

 Asiel in het huis van het dorpshoofd of in het huis van een dorpoudste eveneens 
gebaseerd op geschreven instructies. 

 Het probleem van jurisdictie, vooral in geval van criminaliteitsprocedures. 

 De kwesties welke gepaard gaan met sancties volgens internationale conventies. 
 
 

6. 3 Besturen van de Economie (traditioneel)  
 

De economie kan worden onderverdeeld in twee categorieën: de traditionele aanwezige 
economie en de moderne geldeconomie. Er is echter een enorme overlapping tussen 
deze twee categorieën omdat er voor sommige traditionele taken een financiële 
compensatie wordt verwacht.  
  

 Procedures en tradities met betrekking tot arbeidsverschaffing, voedsel en 
andere bronnen 

 Regulatie van administratie en bestuur van land en bronnen, inclusief beheer van 
natuurlijke hulpbronnen 

 Regelingen met betrekking tot landbouw, landbouwgrond en het gebruik 
daarvan 
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 Regelingen met betrekking tot jacht (wapengebruik, jachtgebieden, 
beschermende maatregelen) en vissen (regulatie van het gebruik van nekoe en 
het gebruik van netten) 

 Regelingen met betrekking tot transport (ocasie) 

 Regelingen met betrekking tot statutair werk en diensten. 
 
Besturen van de Economie (modern) 

 Procedures voor de administratie en beheer van projecten (landbouw, 
veehouderij) welke door de overheid zijn geïnitieerd  

 Procedures voor het in acht nemen, debatteren en goedkeuren van projecten 
(landbouw, veehouderij, toerisme, goud etc.), welke door de particuliere sector 
zijn geïnitieerd  

 Procedures voor het in acht nemen, debatteren en goedkeuren van projecten 
met betrekking tot het voortbestaan en levensonderhoud (landbouw, 
veehouderij, toerisme, goud etc.), welke zijn geïnitieerd door de particuliere 
sector zoals NGO’s en andere non-profit organisaties die hulp bieden 

 Procedures voor het ontwikkelen van modern zakenmanagement en 
administratieve vaardigheden, inclusief training in algemeen management, 
personeelsmanagement, technisch management, projectontwikkeling en 
implementatie, boekhouding en het beheer van voorraad en inventaris. 

 Capaciteitsversterking met betrekking tot IT en andere moderne 
communicativevaardigheden.  

 

6.4  Traditionele Sociale Ontwikkeling  
 
Sociale ontwikkeling richt zich op de instituten van de gemeenschap die de 
gemeenschapsleden gezond houden en hen versterken via onderwijs en training, en 
fysieke en geestelijke gezondheid promoten via sport en recreatie. Demografie, migratie 
(in en uit) en lidmaatschap van de verschillende familiebanden en verwantschapslijnen, 
alsook lidmaatschap van een gemeenschapsorganisatie (CBO) en een externe 
organisatie, zijn allemaal issues van sociale ontwikkeling. 
 

 Geaccepteerde regelingen met betrekking tot lidmaatschap van de verschillende 
familiebanden en clans, en de rechten en plichten die met dit lidmaatschap 
gepaard gaan 

 Beleefdheidsprotocollen en beleefdheidsvormen 

 Sociale ontwikkeling en relaties (inclusief opvoeding van kinderen) 

 Regelingen die verlovingen en huwelijk reguleren (trouwnacht, maagdelijkheid), 
inclusief scheidingsregelingen 

 Tradities met betrekking tot de geboorte van kinderen en naamgeving 
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 Regelingen die de voeding en opvoeding van kinderen reguleren en de rollen en 
verantwoordelijkheden van de ouders die verantwoordelijk zijn voor het 
opvoeden van deze kinderen 

 Regels met betrekking tot de transmissie van traditionele kennis van de ene 
generatie op de andere 

 Oriëntatie op het gebied van het handhaven van cultuur en taal 

 Regelgevingen en taboes met betrekking tot religie, gezondheid en welzijn 

 Regelgevingen met betrekking tot overlijden en begrafenissen, inclusief rouw 

 Regelgevingen met betrekking tot de zorg voor ouderen, gehandicapten en 
hulpbehoevenden 

 Regelgeving en richtlijnen met betrekking tot begrafenissen en het delen van 
kosten 

 Conventies op het gebied van huisvesting en het delen van woonruimtes 
 
Moderne Sociale Ontwikkeling 

 Moderne sociale ontwikkeling houdt ook in de instelling van stichtingen en 
verenigingen. 

 Het ontwikkelen van project ideeën en het formuleren van projectvoorstellen 

 Het maken van kosten projecties en voorbereiden van budgetten voor projecten 

 Fundraising is essentieel om de nodige fondsen te waarborgen 

 Projectuitvoering en project monitoring 

 Projectcalculatie en het maken van kostenstaten 

 Contacten onderhouden met donoren en intermediaire organisaties 

 

6.5  Beheren en ontwikkelen van Infrastructuur  
 

In de traditionele zetting waren ontwikkeling en infrastructuur geen hoofdzaken. Elke 
familie was zelf in staat om te zorgen voor de basisinfrastructuur die nodig was. Het 
dorpsleven veranderde toen de westerse gezondheidszorg en het westerse onderwijs de 
intrede deden waarmee de noodzaak voor het bouwen van klinieken, scholen en 
huisvesting voor medewerkers ontstond. Met de komst van de luchtvaart werden ook 
vliegvelden en de aankomst- en vertrekhallen meegerekend tot de lijst van 
infrastructuur van de dorpen. Spoedig volgden ook water en elektriciteit. 
Aanmeersteigers en verharde landingsbanen werden gangbare fenomenen. Er werden 
grote vergaderzalen door de overheid opgezet. Voor sommige dorpen werden de 
toegangswegen naar de hoofdwegen infrastructurele objecten die onderhoud nodig 
hadden. 
 
Het onderhouden van deze infrastructuur heeft een verhoogde druk gelegd op de 
hoeveelheid werk van de traditionele leiders. Dikwijls schiet de aanvoer van diesel 
tekort waardoor de leiders manieren moeten bedenken om de dorpsgenerator 
draaiende te houden. Het watersysteem dat in de dorpen werd ingevoerd, blijkt niet 
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duurzaam en de dorpsleiders moeten ermee worstelen om een manier te vinden voor 
het upgraden van het systeem en het operationeel blijven houden van het systeem 
onder zeer moeilijke omstandigheden. Met het laatste wordt ook bedoeld een gebrek 
aan operationele dorpsfondsen en de afwezigheid van een jaarlijks ontwikkelingsplan 
voor de dorpen die wel over een budget beschikken. Het is nogal een uitdaging om geld 
in het dorp te collecteren voor het onderhoud van dergelijke diensten omdat de 
overheid door de jaren heen gratis elektriciteit en water verschafte.  
 
Een minder zichtbare noodzaak is een kantoor met een administratieve inrichting voor 
de leiders. Wanneer een jaarplan met een budget moet worden voorbereid, en het 
dorpsfonds dient te worden onderhouden, zullen de traditionele leiders een kantoor 
nodig hebben. Het kantoor zal onderhouden moeten worden en kantoorvoorraden 
zullen moeten worden aangevuld aangezien deze verbruikt zullen worden. 
 
De infrastructuur kan dus onderverdeeld worden in de volgende categorieën: 

 Administratieve infrastructuur (kantoor, kantoormeubilair en apparaten, 
kantoorvoorzieningen) 

 Economische infrastructuur (rijstmolen, cassave molen, kettingzaag voor 
gemeenschappelijk gebruik, infrastructuur om deze spullen te herbergen en een 
systeem om deze bronnen te beheren) 

 Sociale ontwikkeling (kliniek, huisvesting voor medewerkers, scholen en 
huisvesting voor onderwijzers, sportvelden en sportclubs, trainingfaciliteiten 
voor volwassenen) 

 Voorzieningen en ander infrastructuur (water, elektriciteit, bruggen, wegen, 
landingsbanen, aanmeersteigers, vergaderzalen en publieke ruimten). 

 
 

6.6  Beheren van het Milieu 
 
Het beheren van het milieu kan vanuit verschillende perspectieven worden bezien: 

 Milieu en hygiëne in het dorp 

 Milieukwesties in de landbouwzone rond het dorp 

 Milieukwesties met betrekking tot de rivier en de rivieroevers 

 Milieukwesties met betrekking tot het woud waar jacht, visserij, houtkap, 
goudwinning en andere economische activiteiten plaatsvinden. 

 
Deze taken verschillen van elkaar en vereisen elk andere vaardigheden en operationele 
instrumenten en faciliteiten. Laten wij eerst kijken naar deze vier categorieën, 
vervolgens de huidige situatie overzien en als laatste enkele voorstellen doen. 
 
Milieu en hygiëne in het dorp. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft reeds 
dorpelingen ingehuurd om de publieke ruimten in het dorp schoon te maken en te 
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onderhouden, vooral de paden en wandelpaden. Daar de dorpen groter worden (zoals 
Guyaba) zal er ook aandacht moeten worden geschonken aan vuilophaal en 
vuilverwerking. Vooral in dorpen met een watersysteem is omgang met rioolwater een 
uitdaging. Dit kan echter worden overbrugd door simpele maatregelen te treffen zoals 
drainage schachten die in de grond gegraven worden en met zand en gruis worden 
gevuld. De invoer van toiletten is eveneens een cruciale kwestie.  
 
Milieukwesties in de landbouwzone rond het dorp. Omdat de dorpen groter worden is 
het beheer van landbouwland en het milieu in deze zone nogal kritiek. Het is van belang 
om te denken aan meer permanente landbouwsystemen maar dit is een inspanning op 
langer termijn. 
 
Milieukwesties met betrekking tot de rivier en de rivieroevers. De vervuiling van 
waterwegen door goudwinning is eveneens een zeer kritieke kwestie. Het dumpen van 
vuil langs de rivieroevers en in de rivier komt bijna overal in het binnenland voor. Veel 
van het dagelijks vuil is plastiek wat niet biologisch kan worden afgebroken. Het dumpen 
van vuil langs de rivieren vormt ook een probleem voor het toerisme. 
 
Milieukwesties met betrekking tot het woud waar jacht, visserij, houtkap, 
goudwinning en andere economische activiteiten plaatsvinden. Het managen van 
vervuiling welke geassocieerd wordt met het leven van de binnenlandbewoners, vooral 
vervuiling door goudwinning, is een essentiële kwestie die dringend moet worden 
bekeken. Complete stroomgebieden van water zijn aangetast. Het verminderen van 
houtkap moet eveneens worden overwogen omdat toegankelijke houtbronnen steeds 
schaarser worden. Het planten van bomen moet worden bekeken.  
 
Het dorpsleiderschap moet overwegen welke organisatorische structuur benodigd is om 
de milieufuncties te kunnen uitoefenen en de milieudiensten te kunnen verlenen. 
 

6.7  Beheren van Externe relaties 
 
Terwijl de overheid, de private sector en NGO’s steeds verder het binnenland intrekken, wordt 
ook het managen van externe relaties steeds belangrijker. In het kader van onderwijs en 
alfabetisme niveaus van de tribale leiders, zou het opzetten van een administratief hulp 
centrum kunnen worden overwogen welke zou kunnen helpen bij het ontwikkelen en 
handhaven van een uitgebreide ordenen van externe relaties, waar elk dorp mee te maken 
heeft. Op z’n minst drie categorieën kunnen in beschouwing worden genomen en deze zouden 
administratieve ondersteuning bieden voor: 

 Externe administratieve relaties  

 Externe economische relaties 

 Externe sociale ontwikkelingsrelaties 

 Relaties met milieu instituten en organisaties, zowel nationaal als internationaal 
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6.8 Ontwikkelingsbehoeften en  zorgen:  een SWOT analyse  
 
In onderstaande sectie hebben we de resultaten gebruikt van het onderzoek om een 
SWOT analyse voor te bereiden van de situatie waarin de dorpsleiders en dorpsraden 
tegenwoordig verkeren en om de belangrijkste trainingsbehoeften te identificeren.  
 
Sterkten 
 
Bestuur. Een belangrijke sterkte van het traditioneel systeem van bestuur is de manier 
waarop de voorouders van de Marronstammen zich hadden georganiseerd via 
familiebanden en clans op basis van herkomst. Dit afkomstsysteem wordt gebruikt om 
tribale territoria te markeren en om toegang tot natuurlijke hulpbronnen te reguleren. 
Daarom moeten de tribale leiders goede kennis hebben van het afkomst systeem en de 
principes van sociale organisatie welke gebaseerd is op het tribale voorouderschap. 
Deze kennis is nodig om de dagelijkse zaken van het dorp en de stam te reguleren en 
tegenwoordig hebben de meeste leiders goede notie van deze kennis en expertise. Vele 
leiders zijn in staat om effectief te kunnen functioneren binnen het dorp met 
gebruikmaking van dit systeem van gemeenschapsorganisatie. 
 
De belangrijkste traditionele taak van de leiders is om conflicten tussen families in het 
dorp of in verschillende dorpen te beslechten, en hier zien wij alweer dat kennis van het 
afkomstsysteem belangrijk  is omdat het deze exacte kennis is die nodig is om het werk 
te doen. De kennis van de gebruikelijke protocollen en traditionele wetten van de stam 
is dus een belangrijke sterkte. De rol van de leiders bij het beschermen van mensen via 
asiel en andere middelen is nog steeds van kracht.  
 
Economie. De leiders in de dorpen hebben goede kennis van het territorium en het 
milieu en zij gebruiken deze kennis om hun traditionele economie te regelen. Zij kunnen 
bemiddelen in disputen over toegang tot landbouwgronden, houtkapgebieden en jacht- 
en visgebieden.   
 
Sociale ontwikkeling. Er zijn verschillende zeer bekende leiders in de dorpen. Hun 
kennis wordt nog steeds overgedragen aan de jongeren maar ook aan experts van 
buiten op het gebied van Marron culturen. Genezers in de dorpen hebben nog steeds 
speciale kennis van medicinale planten en procedures en vele patiënten worden 
doorverwezen naar de verschillende dorpen met genezers voor een speciale 
behandeling. Sommige leiders zijn tevens genezers. 
 
Vandaag de dag zijn er scholen voor bijna elke cluster van de binnenlandse dorpen wat 
inhoudt dat  de meeste kinderen nu toegang hebben tot het basisonderwijs. De leiders 
hebben de ontwikkeling van de scholen in de dorpen aangemoedigd en ondersteund. 
Veel NGO’s hebben goed werk gedaan in de binnenlandse dorpen. Zij hebben de 
ontwikkelingsvaardigheden ondersteund zoals voedselverwerking, houtverwerking, 
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gebruik van naaimachines voor het maken van kleding en muskietennetten, eco-
sanitatie en vele andere vaardigheden. 
 
Infrastructuur. Veel van de grote dorpen hebben een grote vergaderruimte welke ter 
beschikking staat van de leiders om er bijeenkomsten en vergaderingen te houden. 
Verschillende belangrijke dorpen hebben logeerhuizen welke door de overheid zijn 
gebouwd. De overheid is actief geweest bij het aanleggen van verharde aanlegsteigers 
voor de dorpen om het laden en lossen van vracht mogelijk te maken. Veel dorpen 
hebben water en elektriciteit. Het Community Development Fund (CDF) en het Fonds 
Ontwikkeling Binnenland (FOB) zijn actief geweest bij het realiseren van deze 
faciliteiten. Diverse nieuwe scholen, klinieken en huizen voor verpleegkundigen en 
onderwijzers zijn recent door deze projecten gebouwd. Verschillende NGO’s helpen ook 
bij het opzetten van waterfaciliteiten. Sommige dorpen hebben bruggen die cruciaal zijn 
voor mobiliteit in het regenseizoen. 
 
Natuurlijke hulpbronnen en milieu. De beschikbare natuurlijke hulpbronnen schijnen 
nog steeds afdoende te zijn om het voortbestaan op een acceptabel niveau te 
waarborgen, ook van de grotere dorpen. De leiders reguleren nog steeds de toegang tot 
de natuurlijke hulpbronnen en het systeem werkt best naar behoren. Er zijn teams 
welke door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn benoemd en die 
onderhouden de publieke ruimten en verbindingspaden in- en tussen de grotere en 
centralere dorpen. 
 
Externe relaties. De binnenlandse dorpen hebben goede relaties met vele externe 
organisaties, die een scala aan projecten financieren inclusief water en zelfs een 
biodiesel initiatief. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling is erg actief in het dorp en 
heeft een aantal mensen in verschillende functies in dienst. 
 
Zwakten 
 
Bestuur. Leiders worden benoemd voor het leven en dit heeft zowel zijn voor- als 
nadelen. Als een leider goed werk verricht dan heeft het dorp daar enorm veel profijt 
van. Als de leider hierin echter faalt dan kan hij niet worden afgezet en lijdt het dorp 
onder de gevolgen van zwak leiderschap. 
 
De dorpelingen, de omliggende gebieden en de instituten van het gezag zijn niet erkend 
door de wet. De leiders hebben geen legale autoriteit en dit staat hun vermogen om 
effectief te besturen in de weg. Het punt hier is om effectief leiderschap te 
bewerkstelligen zodat het dorp nog succesvoller kan worden in de huidige sociaal 
economische context. Leiders met een legale autoriteit zijn een randvoorwaarde voor 
dit proces. 
 
In sommige dorpen klagen de inwoners erover dat de leiders niet genoeg ingrijpen 
wanneer er ernstige conflicten zich voordoen. De leiders op hun beurt zeggen dat zij 
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niet de nodige instrumenten en bronnen hebben om met dergelijke situaties om te 
kunnen gaan. Bijvoorbeeld, wanneer criminelen uit Paramaribo vluchten om onder te 
duiken in de dorpen, dan kunnen de leiders hen moeilijk arresteren. In dergelijke 
situaties moet de hulp van de politie worden ingeroepen. Soms veroorzaakt dit 
conflicten, omdat de familie van de verdachte zou kunnen protesteren tegen dit beleid, 
vooral als het gaat om zedenmisdrijven. 
 
Wanneer de rol en de status van de verschillende typen leiders gedefinieerd worden 
door de wet, dan zullen bepaalde taken uitvoerend zijn, andere taken weer wetgevend 
en weer andere taken van rechterlijke aard zijn. Er is op dit moment geen scheiding van 
machten wat in sommige gevallen kan leiden tot belangenverstrengeling, vooral 
wanneer het gaat om fondsen welke door buitenstaanders aan het dorp beschikbaar 
worden gesteld.  
 
De kwestie van het opzetten van een wettelijk erkend gezag, landenrechten en 
landgebruik is nogal complex en beslaat een scala aan vraagstukken. Een van de 
belangrijke onderwerpen is het managen van het dorpsbestuur en fondsen. Er is ook 
een dringende behoefte aan administratieve controle. 
 
In veel dorpen is er geen gestructureerde dorpsfonds (dorpskas), en dit ondermijnt het 
vertrouwen van de dorpelingen die hun terughoudendheid hebben uitgesproken voor 
het betalen van contributie voor bijvoorbeeld water of elektriciteit. Niemand is bereid 
om belasting te betalen en als men wel bereid is om dat te doen dan willen de mensen 
tenminste de zekerheid dat het geld goed wordt besteed. In sommige dorpen 
ontvangen de leiders betalingen voor houtkap in het gemeenschapsbos, maar de 
dorpeling ziet amper wat terug van dit geld. De dorpelingen klagen maar er is weinig dat 
zij kunnen doen tegen een dorpshoofd dat voor het leven benoemd is. Dit zijn feiten die 
pleiten in het voordeel van het scheiden van machten. 
 
Motieven voor een culturele overeenstemming vormen echter ook een uitdaging. 
Wanneer gemeenschapsleden niet voldoende affiniteit hebben met hun 
bestuurssysteem, zal dit niet werken! Er is niet zoiets als “one size fits all” oplossing voor 
dit probleem. In het werk “Seizing the future” geven de auteurs aan dat: 
 

“het bereik van succesvolle bestuursvormen bij de Amerikaanse inheemsen 
loopt uiteen van ‘textbook’ parlementaire democratie (zoals in Membertou en 
Flathead) tot ‘textbook’ tri-camerale systemen (zoals in Osoyoos en Oklahoma 
Cherokee), en van traditionele theocratie (zoals in Cochit Pueblo in New Mexico) 
tot mengelingen van traditionele en nieuwe structuren (zoals bij een aantal van 
de Iroquois stammen en de eerste naties van de Navajo)” (Cornell et al 2005: 
32).  

 
Er is ook een behoefte aan afstemming en positionering van de verschillende lokale 
bestuursinstituten. De lokale raadsleden van bepaalde dorpen worden gezamenlijk 
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getraind met de lokale raadsleden van andere dorpen in de diverse ressorts in het 
binnenland. Deze training wordt verzorgd door het programma van Decentralisatie van 
Lokale Overheden (DLGP). De eerste drie trainingsprogramma’s worden elke keer weer 
in een ander dorp verzorgd en worden gebruikt om de lokale raadsleden te trainen in 
vaardigheden welke nodig zijn om een ressort ontwikkelingsplan samen te stellen. 
 
De vierde meeting van het jaar wordt gebruikt om het jaarlijks ressort ontwikkelingsplan 
samen te stellen, welke wordt gestuurd naar het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. 
Dit ressortplan wordt dan samengevoegd met andere ressortplannen in het jaarlijks 
ontwikkelingsplan voor het binnenlands district in kwestie. 
 
Tegelijkertijd worden de dorpen via de gezagsinstituten benaderd door NGO’s en 
andere organisaties om hulp te bieden bij gemeenschapsontwikkelingsprojecten.  
 
Het plaatselijke ressort-raadslid welke wij hebben geïnterviewd zei dat, ondanks het feit 
dat zij ook verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling van de regio, zij niet altijd 
betrokken werden bij deze projecten als lokale raadsleden. Er schijnt onvoldoende 
afstemming plaats te vinden tussen het systeem van traditioneel gezag en de recenter 
ingevoerde systemen van plaatselijk bestuur. 
 
Het traditionele bestuurssysteem heeft zo zijn sterkten maar kent eveneens een aantal 
uitdagingen. Door de jaren heen zijn de dorpen uitgegroeid tot een sterkere 
administratieve eenheid dan de familiestructuren of een clan ooit waren. Vele jongeren 
weten vandaag de dag niet eens wat een clan (lo) is en tot welke clan of familiestructuur 
zij behoren, wat erop wijst dat deze trend zich zal voortzetten in de toekomst. 
Mogelijkheden om het dorp te erkennen als de basis bestuurseenheid zou daarom 
serieus moeten worden overwogen. 
 
Uiteraard moet het gezagssysteem gehandhaafd blijven net als de tradities van 
herkomst. De kennis van dit systeem moet opnieuw leven worden ingeblazen en deze 
kennis moet gehandhaafd blijven. 
 
Economie. De dorpseconomie heeft zijn sterkten maar ook zijn zwakheden. Daar de 
bevolking toeneemt, zal ook de draagkracht van het regenwoud, om een aantal honderd 
of duizend mensen te torsen, worden overschreden. Land, houtkap, jacht en visserij 
zullen schaarse bronnen worden en er zullen zich alternatieve levenswijzen ontwikkelen. 
 
De geldeconomie biedt een uitweg: sectoren zoals het toerisme, transport, goudwinning 
en export van producten worden steeds een belangrijkere vorm van inkomen. De leiders 
van de lokale bevolking hebben echter hulp nodig bij het ontwikkelen van vaardigheden 
die nodig zijn om hun kansen zo efficiënt mogelijk te benutten in de geldeconomie. 
 
Alternatieve vormen van landbouw, zoals semipermanente landbouw, moeten nu 
worden ontwikkeld zodat meer mensen op hetzelfde land en gebied kunnen overleven. 
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Beschermingsmaatregelen moeten worden getroffen om jacht- en visserijniveaus te 
kunnen handhaven. De leiders hebben een belangrijke rol te vervullen bij het promoten 
van deze bestaansalternatieven en beschermingsmaatregelen. 
 
Sociale ontwikkeling. De jongere generaties verliezen steeds meer traditionele kennis 
maar zij doen tegelijkertijd onvoldoende westerse vaardigheden op om te kunnen 
overleven in de geldeconomie. Initiatieven om vervolgonderwijs en 
vaardigheidstrainingen in de dorpen te verzorgen zullen steeds meer een cruciale rol 
spelen. Tegelijkertijd is er ook training nodig voor het behoud van traditionele kennis en 
vaardigheden. Mensen die deze vaardigheden (nog) bezitten kunnen worden 
aangetrokken en kunnen worden getraind om te functioneren als culturele 
ontwikkelingswerkers.  
 
Infrastructuur. Veel dorpen hebben grote vergaderhallen die niet worden gebruikt. Hoe 
komt dit? Vanwege de tradities werd de vergaderhal in het midden van het dorp 
gebouwd. De vergaderhallen van de Kajapati, Botopasi en Nieuw Aurora werden 
gebouwd op de plekken waar de oude vergaderhuizen waren en die worden wel 
gebruikt. De culturele randvoorwaarden voor het kiezen van de plek kan de oplossing 
bieden voor dit probleem en moet worden overwogen. Als de vergaderhal te groot is 
kan het dorp deze niet onderhouden. Het is dan geen verrassing wanneer deze 
vergaderhal niet wordt gebruikt of niet wordt onderhouden. 
 
Verschillende dorpen zouden profijt hebben van bruggen over de omliggende kreken, 
vooral vrouwen die naar hun kostgronden moeten in de regentijd. 
 
Slechts enkele dorpen hebben een kantoorruimte voor hun dorpsleider en wanneer 
deze kantoren aanwezig zijn ontbreekt het aan de nodige voorzieningen en inrichting 
om bestuurstaken te verrichten. Aangezien geld een steeds belangrijkere bron wordt 
voor bestuur, is de behoefte aan een goed beheerde en goed geadministreerde 
dorpskas definitief aanwezig. 
 
Natuurlijke hulpbronnen en milieu. Vele grote dorpen hebben tegenwoordig 
problemen met afval. Niet alle dorpelingen zijn bereid om een kilometer buiten het dorp 
te lopen om daar hun afval te bergen. In bijna alle dorpen wordt vuil in de rivier 
gedumpt en aangezien er een enorme hoeveelheid aan plastiek flessen, die niet 
makkelijk afbreken, in de rivier wordt gedaan, hoopt het vuil zich elk jaar weer op aan 
de oevers van de rivier. Dit is slecht voor het toerisme en laat een slechte indruk achter. 
 
Daar het gebruik van moderne apparaten voor exploitatie en mijnactiviteiten steeds 
gebruikelijker worden, moeten de dorpen ook additionele beschermingsmaatregelen 
ontwikkelen. De bevolking groeit waardoor ook de behoefte voor alternatief 
voortbestaan en beschermingsmaatregelen toeneemt, zodat de draagkracht van het 
regenwoud niet wordt overschreden. Leiders dienen te worden getraind in het 
ontwikkelen van beschermingsmaatregelen. 
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Externe relaties. Er is aangegeven dat vele dorpen goede relaties onderhouden met 
organisaties die projecten financieren. Er zijn echter aanwijzingen dat er bij een aantal 
van de projecten, die in de dorpen worden uitgevoerd, onvoldoende gelet is op de 
duurzaamheid van de apparaten die naar de dorpen zijn gebracht (verlaten rijstmolens, 
cassave molens). Wat zijn de ‘lessons learned’? Deze projecten werden opgezet zonder 
het inbouwen van voldoende duurzaamheidscriteria. Het dorpsleiderschap dient te 
staan op meer garanties voor duurzaamheid, vooral in de relatie tussen het dorp en de 
betrokken NGO’s. De leiders dienen te worden getraind in duurzaamheidsmanagement. 
 
Kansen.   
 
Bestuur. Het proces van juridische erkenning van landrechten en landgebruik, alsook de 
gezagsinstituten, zijn in aantocht en het project SSDI 102 is verantwoordelijk voor deze 
activiteit. Het resultaat van dit project is dringend nodig om de agenda op te stellen 
voor het formaliseren van het dorps- en tribaal bestuur in het binnenland van Suriname. 
 
De kwestie van het afstemmen en positioneren van het traditionele gezag met de 
nationale overheidsinstituten kan worden behandeld in samenwerking met het DLGP 
programma, dat financieel draagkrachtig is en een aanzienlijk bestand aan personeel tot 
haar beschikking heeft. 
 
Project SSDI 103 is ook verantwoordelijk voor het opzetten van een trainingsprogramma 
voor institutionele versterking van het gezag en dit zal ook moeten worden gebruikt 
voor het versterken van het dorpsbestuur, met name de dorpsadministratie. 
 
Een beleidsadvies is nodig om de kwestie van machtscheiding in de dorpen aan te 
kaarten en om een haalbare benadering voor te stellen met betrekking tot een goede 
culturele overeenstemming. Een aanbeveling kan worden gedaan in de context van SSDI 
103. 
 
Economie. Zoals boven aangegeven spelen de leiders een belangrijke rol in het besturen 
van het dorp en de lokale economie. De leiders zijn niet voldoende uitgerust om te 
functioneren als ontwikkelingswerkers, maar zij zouden wel ontwikkelingsmanagers 
kunnen worden. Ze zouden in staat moeten zijn om het dorpsontwikkelingsproces te 
kunnen overzien vooral in de economische context. De training die door SSDI 103 zal 
worden verzorgd zal moeten helpen bij de eerste stap om de leiders deze vaardigheden 
bij te brengen. De training zal ook vaardigheden inhouden die nodig zijn om te begrijpen 
waaruit een dorpsplan bestaat en hoe dit kan worden gebruikt als 
ontwikkelingsinstrument. Onder de huidige omstandigheden zullen de leiders echter 
betrouwbare en goed opgeleide adviseurs moeten aanwijzen om hen te helpen bij het 
vervullen van deze taken. 
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Sociale ontwikkeling. Nogmaals, de leiders zijn niet voldoende uitgerust om te 
functioneren als sociale ontwikkelingswerkers maar zij zouden sociale 
ontwikkelingsmanagers kunnen worden. Ze zouden in staat moeten zijn om de sociale 
ontwikkelingsprocessen in de binnenlandse dorpen aan te sturen, vooral met betrekking 
tot onderwijs, training en capaciteitsversterking. De training die door SSDI 103 zal 
worden verzorgd, zal helpen bij het zetten van de eerste stap om de leiders deze 
vaardigheden bij te brengen. De training zal ook vaardigheden inhouden die nodig zijn 
om een dorpsontwikkelingsplan samen te stellen wat een sociaal 
ontwikkelingscomponent zou omvatten. Nogmaals, een team van goed opgeleide 
adviseurs (onderwijzers, gezondheidwerkers, winkeliers) zou kunnen worden 
aangewezen om de leiders hierin te ondersteunen. 
 
Infrastructuur. Het optimaal gebruik van infrastructuur kan een aantal kwesties en 
problemen overbruggen. De bestaande infrastructuur, zoals schoolgebouwen die niet 
worden gebruikt in de middag, kunnen worden aangewend voor het trainen van 
jongeren die de school al verlaten hebben en die kunnen worden getraind in 
vaardigheden welke zij nodig hebben om in de lokale economie te functioneren. De 
ruimten in de vergaderhallen kunnen worden omgezet in kantoren voor de leiders tegen 
minimale kosten. 
 
Natuurlijke hulpbronnen en milieu. Een apart trainingsprogramma voor de leiders en 
andere dorpsgezagdragers moet worden ontwikkeld door milieudeskundigen en 
deskundigen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen. Deze training dient te worden 
gericht op behoud- en beschermingsmaatregelen die de duurzaamheid van exploitatie 
van natuurlijke hulpbronnen in de (grote) dorpen kunnen versterken. Uiteraard zal de 
training op het gebied van een dorpsontwikkelingsplan eveneens een milieucomponent 
bevatten. 
 
Hulp van buiten zou gebruikt kunnen worden; de Marrons beschikken over kennis van 
het milieu welke gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van dergelijke 
beschermingsinstrumenten. Het accent op de westerse wijze van bosexploitatie, 
inclusief commerciële houtkap, kan de traditionele duurzame benadering hebben 
verzwakt. Het weer helpen mobiliseren van deze vorm van kennis zou kunnen 
plaatsvinden door bijvoorbeeld de ervaren inwoners van Guyaba te stimuleren in het 
gebruik van de inheemse kennis om milieu management systemen te ontwikkelen. 
 
Externe relaties. Relaties met RO en de NGO’s uit de stad zouden optimaal moeten 
worden aangewend vooral op het gebied van capaciteitsversterking. De leiders zouden 
erop kunnen staan dat alle nieuwe projecten een hoog duurzaamheidsgehalte hebben 
en dat al het nodige wordt gedaan om te werken aan capaciteitsopbouw. 
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Bedreigingen 
 
Bestuur. Het gebrek aan een legale status is de meest voorname bedreiging voor dorps- 
en gemeenschapsmanagement en ontwikkeling. De formele structurering van dorps- en 
gemeenschapsbestuur, waarbij de rol van de leider duidelijk is gedefinieerd, is een 
conditio sine qua non voor duurzame ontwikkeling. Zonder statutaire autoriteit en 
nieuwe afgebakende sanctie-instrumenten, zullen de leiders niet in staat zijn om de 
hedendaagse dorpen op een adequate wijze te besturen en controle uit te oefenen op 
ontwikkeling zoals drugsproductie en handel daarin. Bovendien is er een scheiding van 
machten nodig om het vertrouwen te winnen bij de dorpsadministratie en vooral in het 
beheren van dorpsfondsen. Een laag alfabetisme niveau van de leiders vormt eveneens 
een bedreiging welke kan worden geëlimineerd door het ontwikkelen van 
ondersteunende instituten of platforms voor dorpsbestuur (zie bijlage 5). 
 
Economie. Er moeten meer duurzame bestaansstrategieën worden ontwikkeld om om 
te kunnen gaan met de traditionele overlevingspatronen. De situatie is nog niet kritiek 
maar omdat de populatie groeit neemt ook de noodzaak voor alternatieve vormen van 
voedselproductie toe. Vaardigheidstrainingen zijn noodzakelijk voor jongeren die de 
basisschool in de dorpen hebben doorlopen of deze hebben verlaten, anders kunnen zij 
vervallen in criminele activiteiten om te kunnen overleven. 
 
Sociale ontwikkeling. Er dient een balans te worden gevonden tussen de noodzaak voor 
transmissie van de traditionele vaardigheden en de westerse vaardigheden welke 
moeten worden doorgegeven van de ene op de andere generatie. Jongeren genieten 
slechts een basale westerse educatie wat ervoor zorgt dat zij niet goed zijn voorbereid 
om te kunnen overleven in de geldeconomie. Tegelijkertijd verliezen zij hun traditionele 
vaardigheden op gebieden zoals houtsnijwerk, bouw van huizen en boten maar ook 
jacht en visserij. 
 
Criteria voor duurzaamheid en duurzame ontwikkeling moeten worden verspreid, niet 
alleen onder de leiders maar ook onder alle dorpelingen en CBO’s. Wanneer projecten 
niet duurzamer worden, zal de dorpsontwikkeling afstompen en zullen de dorpelingen 
ontmoedigd raken. De nodige training die nodig is om dit doel van meer duurzamere 
projecten te bereiken moet worden verzorgd.  
 
Infrastructuur. Het optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur kan diverse issues 
en problemen overbruggen. De bestaande infrastructuur, zoals schoolgebouwen die 
niet worden gebruikt in de middag, kunnen worden aangewend voor het trainen van 
jongeren die de school al verlaten hebben en die kunnen worden getraind in 
vaardigheden welke zij nodig hebben om in de lokale economie te functioneren. Als dit 
niet gebeurt, kunnen zij vervallen in het drugscircuit omdat zij niet over de 
vaardigheden beschikken om legaal werk te verrichten. 
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Natuurlijke hulpbronnen en milieu. Er dienen alternatieve bestaansstrategieën en 
technieken te worden ontwikkeld om de traditionele overlevingspatronen te 
verduurzamen. De situatie is nog niet kritiek maar omdat de populatie groeit, neemt 
ook de noodzaak voor alternatieve vormen van voedselproductie toe. Het houden van 
dieren zoals het kweken van kippen en andere diersoorten, zal een belangrijkere rol 
spelen wanneer de jacht zal afnemen. 
 
Er moet op een systematische manier worden omgegaan met afval en afvalverwerking 
om het uitbreken van ziekten en andere negatieve milieu impacts tegen te gaan. 
Externe relaties. Als de dorpsleiders en gemeenschapsleden niet de vaardigheden 
ontwikkelen om duurzame ontwikkelingsmethoden te promoten, te managen en uit te 
voeren dan zal externe ondersteuning vervagen. Donoren eisen steeds meer een 
duurzaam gebruik van bronnen die ter beschikking staan van de dorpen in de 
binnenlandse gemeenschappen. 
           
Onderstaande tabel vat de resultaten van de SWOT analyse samen.  
 

Sterkten Bedreigingen 

 Kennis van het herkomst system dat 
gebruikt wordt om de tribale 
samenleving te structureren  

 Gebrek aan legale status 
ondermijnt de functionele 
autoriteit van de leiders  

 Kennis van de traditionele wetten 
en regels en de toepassing daarvan  

 Gebrek aan landenrechten en 
landgebruik staat gecontroleerde 
ontwikkeling in de weg  

 Goede kennis van het territorium en 
de natuurlijke hulpbronnen die zijn 
toegewezen aan elke clan  

 Laag alfabetisme en 
opleidingsniveaus staan goed 
bestuur in de weg  

 Traditionele kennis wordt nog 
steeds doorgegeven; westerse 
basisscholen aanwezig  

 Meer duurzame wijze van 
voortbestaan, nodig om een 
groeiende bevolking te kunnen 
voeden  

 Kennis van de medicinale planten 
en traditionele geneeskunst is sterk 
aanwezig en wordt doorgegeven  

 Sociale ontwikkeling gericht op 
vaardigheden die nuttig zijn voor 
de wijze van voortbestaan  

 Recente verbeteringen in 
infrastructuur inclusief 
vergaderruimten  

 Wegtrekken van de lokale 
bevolking van de tribale gebieden 
staat ontwikkeling in de weg   

 Natuurlijke hulpbronnen nog steeds 
voldoende om gemeenschappen te 
voorzien  

 Aanzienlijke ecologische schade 
door goudwinning en ander 
vormen van ontginning  

 Ondersteuning van veel organisaties 
in Paramaribo en in het buitenland  

 Culturele conflicten en gebrek aan 
ondersteuning van het gezag door 
jongeren  
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Zwakten  

 
Kansen 

 Leiders worden aangewezen voor 
het leven wat een zwakte is voor 
goed bestuur  

 Project in aantocht om het gezag 
en landrechten te erkennen  

 Het gezag en de traditionele 
territoria zijn niet erkend door de 
wet  

 Het decentralisatie programma 
kan worden gebruikt om locale 
ontwikkeling te ondersteunen 

 Erosie van autoriteit  Leiders kunnen een 
ontwikkelingsplatform of bureau 
aanwijzen om hen te 
ondersteunen  

 Geen scheiding van machten   Leiders kunnen lokale adviseurs 
aantrekken om te helpen bij 
sociale ontwikkeling  

 Geen gestructureerde 
dorpsadministratie en geen goed 
beheerd fonds  

 Er is voldoende infrastructuur 
welke kan dienen als 
kantoorruimte  

 Geen positionering en afstemming 
met de locale overheidsorganisaties 
(traditioneel en RR/DR) 

  Er zijn bronnen aanwezig om de 
leiders te trainen in het managen 
van natuurlijke hulpbronnen  

 Beperkte controle van de 
ontginning van natuurlijke 
hulpbronnen in traditionele 
gebieden  

 Er zijn diverse organisaties die het 
binnenland zouden willen 
ondersteunen  

 Acculturatie en beperkte 
vaardigheden om te overleven in de 
geldeconomie  

 De SSDI aanbevelingen kunnen 
worden gebruikt om lokaal 
bestuur te versterken  

 De draagkracht van natuurlijke 
hulpbronnen is in sommige 
gebieden overschreden 

 Een scheiding van machten zou 
specialisatie enorm kunnen 
bevorderen  

 Matige controle van projecten die 
worden gesponsord door externe 
organisaties 

 Een scheiding van machten zou de 
werkdruk op de leiders kunnen 
verlagen  

 

7.  Conclusies en Aanbevelingen  
 

7.1 Samenvatting 
 
Het SSDI project omvat drie componenten: 
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101 Ontwikkelingsplanning voor het binnenland 

 102 Collectieve rechten van de Inheemsen en Marrons 
103 Institutionele versterking van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, het 

traditioneel gezag, als mede de locale organisaties en NGOs  
  

Dit rapport is onderdeel van project 103 en is specifiek gericht op de kwesties welke 
samenhangen met het gezag. De specifieke doelen van dit project hielden het volgende 
in: 

1. Het maken van een analyse van de trainingen die vereist zijn om het traditioneel 

gezag te versterken 

2. Het ontwikkelen van passend trainingsmateriaal 

3. Het uitvoeren van relevante trainingprogramma’s  

De link tussen project 101 Ontwikkelingsplanning en 103 Institutionele Versterking is 
van eminent belang. Project 101 begon met een gedetailleerde literatuurstudie waarbij 
ook onderwerpen werden bestudeerd welke beschikbaar waren voor het traditioneel 
gezag. Vervolgens werd een baseline diagnose uitgevoerd. Allereerst werd er een 
kwalitatieve dorpssurvey uitgevoerd met vragen die betrekking hadden op het lokaal 
bestuur en het gezag. Daarna werd er een huishoud survey uitgevoerd in tien dorpen 
waarbij 600 huishoudens werden geënquêteerd. Ook hier kwamen vragen aan de orde 
die betrekking hadden op het lokaal bestuur en het gezag. De resultaten van deze 
surveys werden als inputdata gebruikt voor project 103. 
 
In het kader van de uitvoering van project 101 en 103 werden er consultaties gehouden 
met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, functionarissen van het districtsbestuur, 
vertegenwoordigers van het traditioneel gezag en stafleden van het 
decentralisatieproject. Deze uitwisselingen waren bedoeld om een soort van 
kruisbestuiving teweeg te brengen van informatie, ideeën en aanbevelingen. Het hoofd 
van het Decentralisatie Project van Lokale Overheden (DLGP) was erg enthousiast over 
de mogelijkheden om de resultaten van project 103 te integreren in het 
decentralisatieproces. Tot dusver had het DLGP project zich nog niet gericht op 
(traditionele) gezagsinstituten en de incorporatie van deze instituten in een lokaal en 
nationaal bestuurssysteem. Project 101 en project 103 waren in staat de overheid een 
bijzondere kans te bieden om de gewenste betrekkingen te initiëren en te ontwikkelen. 
 
Om een goede inventaristie te kunnen maken van de trainingsbehoeften van het 
traditioneel gezag van de tribale gemeenschappen in het binnenland van Suriname, 
hebben wij een overzicht gemaakt met de volgende informatie:  
 

 Een goed begrip van de sociaal-culturele context waarin de gezagsinstituten zijn 
ingebed; 

 Een goed inzicht in de historische achtergrond van deze instituten; 
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 Een in-depth begrip van de traditionele rollen en de status van het traditioneel 
gezag; 

 De daarmee samenhangende ontwikkelingen welke deze instituten hebben 
doorgemaakt in de afgelopen decennia en zelfs de afgelopen eeuwen, en; 

 Een goed begrip van de uitdagingen waar de leden van de gezagsinstituten 
tegenwoordig mee geconfronteerd worden. 

 
7.2 Conclusie 
 
De formatie en de ontwikkeling van Inheemse en Marron gemeenschappen en het 
daaruit samenhangend proces van acculturatie, hebben ertoe geleid dat de traditionele 
gezagsleider te maken heeft met twee soorten van taken: 
 

 De meer traditionele rollen die verband houden met traditionele Inheemse en 
Marron culturen (protocol, begrafenissen, conflict bemiddeling, rituelen etc.); en 

 

 De rollen die verband houden met de nationale overheid, de geldeconomie en 
de meer westers georiënteerde ontwikkelingsinstituten (westerse 
gezondheidszorg, westers onderwijs, economische ontwikkelingsprojecten, 
milieuzaken in relatie tot ontginning van hulpbronnen etc.) 

 
Bovenstaande heeft tot gevolg dat de takenlijst waar het traditioneel gezag vandaag de 
dag mee te maken heeft aanzienlijk is. In de tribale dorpen zijn de bestuurlijke organen 
weliswaar kleiner dan die op nationaal niveau, maar de lijst van verantwoordelijkheden 
van de leiders is een stuk langer dan die van de bestuursorganen in Paramaribo. We 
hebben een totaal van 92 taken genoemd en er zijn er meer. Het is onmogelijk dat een 
kleine groep mannen en vrouwen dergelijke omvangrijke kwesties efficiënt en effectief 
aankunnen.  
 
In Paramaribo hebben wij 17 ministeries met duizenden stafleden en medewerkers om 
dergelijke zaken te behandelen. Bij de overheid in Paramaribo is er een scheiding van 
machten; de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke branche van de regering. 
Elk van deze branches hebben een kader aan specialisten die de diverse issues en 
uitdagingen kunnen afhandelen. In het binnenland zullen de leiders zelf moeten omgaan 
met al deze kwesties, zonder enige hulp van adviseurs en experts. 
 
In het kort komt het erop neer dat vanwege de acculturatie, vele nieuwe taken zijn 
toegevoegd aan de reeds lange lijst van traditionele verantwoordelijkheden van de 
leiders. Tegenwoordig hebben de leiders te veel rollen; ze hebben zoveel 
verantwoordelijkheden dat zij deze niet effectief genoeg aan kunnen onder de huidige 
omstandigheden in het dorpsleven.   
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7.3 Aanbevolen Scheiding van Machten en Rollen  
 
Leiders dienen zich te specialiseren. Maar hoe kunnen de nationale overheid en de 
traditionele lokale gezagdragers deze specialisatie uitvoeren? Er zijn verschillende 
opties. 
De rollen van de leiders kunnen worden gegroepeerd in verschillende categorieën - de 
uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke taken. Er zijn vier mogelijkheden om de 
huidige functies en machten te scheiden:  

1. De eerste optie is het scheiden en afbakenen van de drie machten: de 
uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht.  

 
Dan zijn er verschillende opties die twee functies combineren en eentje afsplitsen: 
 

2. Een aparte scheiding van de uitvoerende branche en een combinatie van de 
wetgevende en de rechterlijke branche. 

3. Uitvoerende en rechterlijke gecombineerd, wetgevende gescheiden. 
4. Uitvoerende en wetgevende gecombineerd met een aparte rechterlijke branche. 

 
De eerste optie, het scheiden en afbakenen van de drie machten, de uitvoerende, de 
wetgevende en de rechterlijke macht, lijkt niet haalbaar in de meeste van de kleinere 
dorpen. Te veel specialisatie wordt moeilijk om in elk dorp effectief te implementeren. 
In de context van de marroncultuur, maken leiders geen wetten. Nieuwe wetten en 
regels worden opgesteld in samenspraak en tijdens de dorpsraadsvergaderingen of 
tribale vergaderingen (Jari Krutu/Gran Krutu). Tijdens deze vergaderingen worden 
nieuwe wetten en regels voorgesteld en besproken totdat daarover consensus is 
bereikt. Bovendien is het ook erg moeilijk om verschillende rollen toe te kennen aan de 
dorpsleiders, waarbij een leider die in het dorp is komen wonen wetten zou maken die 
het gedrag reguleren van een dorpsleider die behoort tot de kernfamilie van het dorp. 
 
Op het eerste gezicht lijkt de tweede optie in de lijst de meest aantrekkelijke. Sommige 
leiders zullen hun uitvoerende functies blijven uitoefenen, terwijl weer anderen zich 
zouden kunnen specialiseren in wetgeving en de toepassing van traditionele wetten en 
regels in het traditionele hof. De uitvoerende leiders zouden ook hun traditionele rol 
van bemiddelaars kunnen uitoefenen bij disputen wanneer zij daar zelf niet bij 
betrokken zijn. Dit is belangrijk omdat er van de leiders verwacht wordt dat zij samen 
met de familie-oudsten bemiddelen bij familieconflicten. Deze scheiding van rollen en 
machten zal echter ook moeilijk te implementeren zijn omdat sommige leiders 
uitvoerend zullen zijn terwijl weer anderen wetten zullen maken. Nogmaals, het is een 
nog grotere uitdaging om een systeem te introduceren dat wordt geaccepteerd waarbij 
een aantal leiders wetten maken voor weer andere. Het is aan te raden om dergelijke 
verregaande veranderingen in een wat verdere toekomst door te voeren. 
 
De derde optie is ook niet aan te raden omdat de uitvoerende partij ook de sociale 
controle zal moeten uitoefenen en in vele gevallen zou een leider in een situatie komen 
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te verkeren waarbij hij of zij op zichzelf zou moeten letten. Dit is een kwestie van 
belangenverstrengeling. 
 
Onder de vierde optie zijn de uitvoerende en de wetgevende functies gecombineerd, 
net zoals dat het er vandaag de dag aan toe gaat. Onder dit systeem vormen de leiders 
de uitvoerende partij. De leiders, de dorpsoudsten en de volwassenen van het dorp zijn 
allemaal betrokken bij het maken van wetten, maar ook bij het adviseren bij 
uitvoerende zaken. Het traditionele hof zou echter worden gevormd door de 
dorpsoudsten van elke familie in het dorp. Zij zouden de Rechtsprekende Raad van het 
Dorp vormen.  
Te veel veranderingen die te snel worden doorgevoerd zullen moeilijk te implementeren 
zijn. Deze optie is aan te bevelen omdat het hier geen verregaande veranderingen 
betreft en er gebruik wordt gemaakt van de bestaande traditionele gebruiken van de 
tribale gemeenschappen in het binnenland van Suriname 
   

7.4  Dorpsraad, Rechtsprekende raad en administratieve ondersteuning 
 
Het zal niet eenvoudig zijn om elke verandering door te voeren in een systeem dat al 
eeuwen bestaat. Gezien de vele problemen welke samenhangen met het management 
van de dorpen en het dorpsfonds, zal invoering van autonome en onafhankelijke 
controles echter een efficiënte bijdrage leveren aan het beheer van een dorp.  
 
De leiders zouden hun traditionele uitvoerende en wetgevende rollen kunnen 
behouden; slechts de rechterlijke rollen zouden worden gescheiden. De leiders zullen 
nog steeds worden benoemd volgens de traditionele procedures van selectie van de 
leiders binnen de clans en familielijnen. 
 
De leden van de rechtsprekende raad van leiders zullen worden geselecteerd uit de 
dorpsoudsten van elke familie in het dorp, ongeacht hun status als leden van een 
stichtende clan of familiegroep. Op deze manier zou elke familie vertegenwoordigd zijn 
in de rechtsprekende raad, of zij nu een leider hebben of niet. Hierdoor zal er een veel 
betere weerspiegeling zijn in het systeem van sociale controle waar een ieder is 
vertegenwoordigd. 
 
Deze twee lichamen zouden samen kunnen worden ondersteund door een 
dorpsbestuurskantoor. De staf van het bestuurskantoor kan worden geworven uit 
mensen in het dorp die over de juiste vaardigheden in dit kader beschikken. Sommige 
medewerkers kunnen zelfs parttime werken omdat het aantal geschoolde mensen niet 
uitgebreid is en meestal al een baan hebben als onderwijzer of gezondheidswerker. In 
feite gebeurt dit al in de dorpen en dit voorstel zou slechts een instituut formaliseren 
welke al bestaat. Het dorpsbestuurkantoor zou ook de Dorpsraad kunnen ondersteunen 
bij het onderhouden van Externe relaties. 
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Tot de taken van het bestuurskantoor zouden kunnen horen: 

 Het werven van fondsen en gelden en het beheer van het dorpsfonds of 
dorpskas 

 Het ontwikkelen van projectvoorstellen en de samenstelling van begrotingen 

 Helpen bij de uitvoering van projecten en project monitoring 

 Het beheren van een kantoor welk in administratieve assistentie voorziet bij de 
uitvoerende leiders en de rechtsprekende raad 

 Helpen bij het onderhandelen van protocollen, MOU’s en overeenkomsten met 
externe organisaties en partijen 

 

7.5  Platform voor Duurzame Dorpsontwikkeling (Village Sustainable 
Development Platform; VSDP) 
 
In de dorpen zou er een platform kunnen worden opgezet die zou kunnen bestaan uit 
dorpsleiders, een bestuurskantoor en bekwame vertegenwoordigers van elke familie uit 
het dorp. De zakelijke sectoren in het dorp (toerisme, landbouw, transport, goud, 
houtkap en handel) zouden ook een actieve rol kunnen spelen in het platform. Dit 
platform zou ten dienste kunnen staan van de leiders en er zou tenminste een of 
meerdere dorpsleider zitting moeten hebben in dit platform en misschien wel het 
voorzitterschap innemen.  
 
De taken van het platform zouden kunnen inhouden: 

 De voorbereiding van het dorpsontwikkelingsplan en de begroting 

 Het monitoren van de uitvoer van het plan door de dorpsraad en het 
bestuurskantoor 

 
Dit platform zal functioneren als een soort van denktank voor het dorp en zal technische 
ondersteuning verschaffen voor de leiders, met name bij activiteiten van technische 
aard waarbij vaardigheden uit de westerse economie en technologie vereist zijn. 
Technische initiatieven zoals alternatieve vormen van landbouw, zoals semipermanente 
landbouw, en de invoer van beschermingsmaatregelen, behoren tot het soort van taken 
waar het platform bij zou kunnen helpen. 
 
Het platform bereidt ook het concept van het jaarlijkse ontwikkelingsplan voor, welke 
eerst wordt goedgekeurd door het dorp, de hoofdkapitein van de regio en het 
opperhoofd. Via de leiders in de dorpsraad wordt het plan dan gepresenteerd aan de 
Lokale Raad van het ressort waartoe het dorp behoort (Ressortraad, RR). De Ressortraad 
presenteert op haar beurt weer deze plannen aan de Districtsraad (DR), die de 
verschillende plannen weer samenvoegt in het jaarlijks districtsontwikkelingsplan. Dit 
districtsplan wordt dan gepresenteerd aan de uitvoerende tak van het districtsbestuur. 
Van hieruit gaat het districtsplan naar het Ministerie van Regionale Ontwikkeling die 
met deze documenten de bijdrage levert voor het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 
van de Republiek Suriname. 
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Met betrekking tot duurzame ontwikkelingsplanning, is in wezen elk dorp in het 
binnenland op deze manier verbonden aan het nationaal bestuur (zie bovenstaand 
model). Bovendien harmoniseert dit model de functies en de relaties tussen instituten 
van het traditioneel gezag (de leiders) met de nationale overheidsinstituten (lokale 
raden).  
 
Met betrekking tot de Inheemse gemeenschappen is de regionale hoofdkapitein in het 
onderstaande model, vervangen door regionale organisaties zoals de Organisatie van 
Inheemse Dorpen in Para (OSIP). In plaats van de Granman, in het geval van Inheemse 
gemeenschappen, wordt de revisie gedaan door de Vereniging van Inheemse 
Dorpshoofden in Suriname (VIDS).  
 

Local Council of 
the Resort (RR) 

District Council 
(DR) 

Head Kapitein for 
the Region 

 
 

Paramount Chief 
Granman  
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Nogmaals, dit model harmoniseert de functies en relaties tussen instituten van het 
traditionele gezag (de leiders) en de instituten van de nationale overheid (lokale raden). 

 

7.6 Aanbevelingen voor training  
 

Zoals eerder aangegeven, moet er niet met het proces van capaciteitsversterking en 
trainingen worden gewacht tot de beleidsbeslissingen zijn genomen met betrekking tot 
de toekomstige rol, de status en de relaties van de verschillende overheidsinstituten. Er 
is een aantal algemene trainingsbehoeften geconstateerd en die kunnen op kort termijn 
worden uitgevoerd. 
 
In afwachting op de belangrijke beleidsbeslissingen die moeten worden genomen, en de 
verdeling van taken welke zullen voortvloeien uit de toewijzingen van 
verantwoordelijkheden, is het mogelijk om een aantal algemene trainingen te 
identificeren die een grote voorkeur verdienen. 
 
Ondanks de resultaten van de discussie over de rol en de taken van het traditioneel 
gezag en de lokale- en districtsraadsleden, zijn er een aantal basistaken waarmee alle 
dorpelingen en hun leiders mee bekend moeten zullen worden gemaakt.  Dit houdt de 
volgende training in: 
 

1. Taken, besluitvorming, plaatselijke wetgeving en bestuur 

Local Council of 
the Resort (RR) 

District Council 
(DR) 

Regional 
Organizations 

 
 

VIDS 
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1.1 Functies voor de uitvoerende en wetgevende leiders 
1.2 Functies voor de Rechtsprekende raad 
1.3 Dorpsbestuur en administratie 

 
2. Gemeenschap ontwikkelingsplanning 

 
3. Projectplanning, formulering en management 

 
3.1 Projectplanning, voorbereiden van begrotingen en fundraising (VSDP) 
3.2 Projectuitvoering (Uitvoerende leiders en VSDP) 
3.3 Monitoren en follow-up van projecten (Dorpsvereniging) 

 
Training coördinatie, monitoren en evaluatie: er dienen consultaties te worden 
gehouden met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en de traditionele autoriteiten 
om een besluit te nemen over een mechanisme voor het coördineren van training zodat 
er optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare bronnen, en om ervoor te 
zorgen dat er geen overlapping plaatsvindt. Een nauwe samenwerking met het DLGP 
programma wordt ten zeerste aanbevolen. 
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BIJLAGE 1 
 
 

PROJECT PROFIELEN 
PRIORITEITS-MODULES 

 
 

MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING 
PARAMARIBO, SURINAME 

 
 
 

I. Samenvatting 
 
Project naam:   Versterking Dorspbestuur en CBOs 
 
Project locatie:   Paramaribo en het binnenland (drie pilotdorpen) 
 
Uitvoerende instantie:  Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) in samenwerking 
met …. 
 
Doelgroep:   Marron en inheemse dorpen in het binnenland 
 
Project Coördinatie:  PEU (Lijst van leden) 
 
Project team leden:  Lijst van namen 
 
Doel van het project: Het algemeen doel van het programma is om het dorpsbestuur en de 
CBOs te versterken door het verschaffen van management en administratieve trainingen. Het 
programma bestaat uit drie deelprojecten: 1. Taken, besluitvorming en regelingen; 2. 
Behoefteanalyse en planning; 3. Project planning en management.  
 
Tijdsduur: 9 maanden (drie maanden per deelproject; twee maanden voorbereiding en 
een maand uitvoering) 
 
Begroting:   ………………………… 
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I. Samenvatting Deelproject 1 

 
 
Project naam: Taken, besluitvorming en een dorpsreglement voor inheemse- en 
Marrondorpen 
 
Project locatie:   Paramaribo en het binnenland (drie pilotdorpen) 
 
Uitvoerende instantie:  Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) in samenwerking 
met …. 
 
Doelgroep:   Marron en inheemse dorpen in het binnenland 
 
Project Coördinatie:  PEU (Lijst van leden) 
 
Project team leden:  Lijst van namen 
 
Doel van het project: Het doel van dit deelproject is om het dorpsbestuur en de CBOs te 
versterken door het verschaffen van management en administratieve trainingen. De trainingen 
zullen zich richten op de taken en taakverdeling tussen het traditioneel gezag, de RR leden en de 
CBOs in een dorp, en hieraan gekoppeld besluitvorming middels overleg en vergaderingen, als 
mede het vervaardigen van een dorpsreglement.  
 
Tijdsduur: 3 maanden (twee maanden voorbereiding en een maand uitvoering) 
 
Begroting:   ………………………………….. 
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I. Samenvatting Deelproject II 

 
Project naam:   Behoefteanalyse en planning (voor dorpsontwikkeling) 
 
Project locatie:   Paramaribo en het binnenland (drie pilotdorpen) 
 
Uitvoerende instantie:  Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) in samenwerking 
met …. 
 
Doelgroep:   Marron en inheemse dorpen in het binnenland 
 
Project Coördinatie:  PEU (Lijst van leden) 
 
Project team leden:  Lijst van namen 
 
Doel van het project: Het doel van dit deelproject is om het dorpsbestuur en de CBOs te 
versterken door het verschaffen van management en administratieve trainingen in het maken 
van behoefteanalyses een dorpsontwikkelings-plan. De trainingen zullen zich richten op het 
analyseren van de behoeftes op het bestuurlijk en economische vlak als mede de instituten van 
sociale ontwikkeling (onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en recreatie). De resultaten van 
deze analyses zullen gebruikt worden om het project van planning te voeden en om de 
vaardigheden, die vereist zijn voor het maken van een dorpsontwikkelingsplan, te versterken. 
 
Tijdsduur: 3 maanden (twee maanden voorbereiding en een maand uitvoering) 
 
Begroting:   ………………………………………. 
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I. Samenvatting Deelproject III 
 
Project naam:   Project planning en management 
 
Project locatie:   Paramaribo en het binnenland (drie pilotdorpen) 
 
Uitvoerende instantie:  Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) in samenwerking 
met …. 
 
Doelgroep:   Marron en inheemse dorpen in het binnenland 
 
Project Coördinatie:  PEU (Lijst van leden) 
 
Project team leden: Lijst van de namen van de personen of instanties die het project 
uitvoeren 
 
Doel van het project: Het doel van dit deelproject is om het dorpsbestuur en de CBOs te 
versterken door het verschaffen trainingen in het formuleren van projecten en de uitvoering 
daarvan. Het begroten van projecten en fondsvorming vormen een belangrijk onderdeel van 
deze module. Het monitoren en de nazorg voor projecten is ook een essentieel onderdeel van 
de trainingen voor het vervaardigen en uitvoeren van duurzame projecten.  
 
Tijdsduur: 3 maanden (twee maanden voorbereiding en een maand uitvoering) 
 
Begroting:   ………………………………………… 
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ZEVEN THEMA’S WAARUIT DE DRIE DEELPROJECTEN ZIJN OPGEBOUWD 
 
a. Taken van het traditioneel gezag en de RR leden (informatie beheer op 

dorpsniveau) 
b. Vergaderen, besluitvorming en vastleggen (algemeen) 
c. Vastleggen van traditionele regelingen en het maken van een dorpsreglement 

(inclusief raamwerk voor een dorpsadministratie) 
 
d. Behoefte analyse en het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan en een 

begroting 
 
e. Project planning, begroten en fondsvorming 
f. Het uitvoeren van projecten 
g. Monitoren en nazorg voor projecten 
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BIJLAGE 2 – Detaillering prioriteits-trainings modules  
 

 

TRAINING MODULES TRADITIONEEL GEZAG 
 

MODULE WAAR GAAT HET OVER VERANTWOORDING 

1. Wat is een dorp? 1.1  Definities van een 
dorp 

De traditionele definitie is rechttoe 
rechtaan. Maar als we gaan praten over 
de functie die een dorp vervuld wordt het 
iets wat ingewikkelder 
 

 1.2 Waaruit bestaat een 
dorp (de instituten) 

Dus moeten we kijken naar de delen 
(instituten waaruit een dorp bestaat) 

 1.3 Hoe werken de delen 
samen? (functionele 
relatie tussen de delen) 

We moeten dan ook iets zeggen over hoe 
deze delen met elkaar werken. Zijn alle 
instituten op hun plaats? Werken alle 
functionele relaties optimaal? Wat gaat 
goed? Wat niet? Waarom?  

   

2. Wat zijn de taken 
van de leiders? 

1.1  Traditioneel gezag Die kent men wel, maar de discussie over 
de scheiding der machten is waardevol. 
Vooral omdat er veel executieve taken 
erbij zijn gekomen door acculturatie. 
Besluitvorming en vastleggen. Dit is nu 
belangrijk! Hoe? Waarmee? 

 1.2 Lokale wetgeving Vergaderen over regels. Vastleggen van 
locale regels en wetgeving. Hoe gaat dat 
in zijn werk? Wie gaat de documenten 
bewaren? Waar? Hoe? Registers van 
stukken en besluiten, nummering etc. 

 1.3  Nationaal gelieerde 
politieke leiders 

Discussie over RR en DR leden en hun 
bijdrage aan het dorp. Wat staat in de 
wet? DLGP en het binnenland (Sipaliwini, 
ressort plannen). Info hierover zo dat 
men het begrijpt.  

 1.4  Private sector De functies van leiders van bedrijven. Dit 
is toch anders dan het besturen van een 
dorp. Hoe gaat dat in zijn werk? 
Aandeelhouders, raad van 
commissarissen, directie, staf etc. 

 1.5  NGOs and CBOs De functies van sociale leiders. Bestuur 
van een stichting. Hoe werk dat? Dit is 
vaak duidelijk, maar men maakt niet 
altijd het onderscheid tussen commercie 
(winstoogmerk) en sociaal werk (hulp aan 
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hulpbehoevenden). 

 1.6 Informele leiders Belangrijk om hierover info te krijgen van 
de participanten zelf tijdens de sessies 

   

3. Wat is een 
rechtspersoon? 

2.1  Een algemene 
definitie 

Dit is geen traditionele cultuur, men weet 
dus vaak wel dat je een rechtspersoon 
moet hebben om donor hulp te 
ontvangen, maar men weet niet altijd 
waarom en wat een rechtspersoon is. 

 2.2 Wat is een stichting? Veel gebruikt, maar men weet vaak niet 
wat een stichting nou precies is en welke 
eigenschappen het heeft. 

 2.3 Wat is een bedrijf? De algemene kennis hierover in het 
binnenland is bij velen beperkt. Uitleg en 
voorbeelden zijn vereist. 

 2.4  Wat is een vereniging? Ook hier is uitleg nuttig, men kan vooral 
uitleggen wat een politieke partij is (een 
vereniging 

   

4. Alles over geld 4.1  Wat is geld? Betaalmiddelen versus arbeidsruil 

 4.2 Wat is een begroting?  Waarvoor dient het? M.b.t. Lokaal 
bestuur. Overheid. Bedrijf. Stichting. 
Vereniging. 

 4.3  Wat is winst? Uitleggen hoe men aan winst komt in een 
bedrijf, maar verder gaan dan louter 
alleen verkoop prijs – kosten = winst. Ook 
iets zeggen over het terugbetalen van 
investeringen en afschrijvingen. Wat 
gebeurt met de winst. Aandeelhouders, 
eigenaren etc.  

 4.4 Belasting Wat is belasting? Men is vaak bang voor 
belasting, omdat men niet weet hoe men 
legaal minder belasting hoef te betalen, 
bijvoorbeeld door verlies, aftrekken van 
kosten etc. etc. 

 4.5  Reserves, sparen, 
“endowment fund”, lokale 
ontwikkelingsfonds etc. 

De Suriname Conservation Foundation 
bestaat nu met een “endowment fund.” 
Uitleggen van dit is. Wat is een 
“revolving” fund? Een donatie? 

   

5.  Een jaarplan of 
dorpontwikkelingsplan 
maken 

5.1  Waaruit bestaat een 
dorpsplan, de delen van 
een ontwikkelingsplan 

Wat is het doel van een dorpplan of 
jaarplan? 

 5.2 Waarmee begin je? Wat is een behoefte analyse? Wat is een 
baseline studie? 

 5.3  Wie doet het? 
 

Hoe? 
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 5.4 Wat doe je ermee? Planning voor de toekomst, hoe gaat dat 
in zijn werk. Prioriteiten stellen. 

 5.5 Wie kan helpen? Hoe maak je contact met deze mensen of 
organisaties? 

 5.6 De rol van RO Hoe gaat dat in zijn werk? Welke 
afdelingen kunnen helpen? 

   

6.  Wat is een project? 6.1 Wat zijn de delen van 
een project? 

 

 6.2  Wat is een behoefte 
analyse voor een project? 

Hoe verschilt dit met de analyse van de 
behoeftes in het dorp? 

 6.3 Wat is een doelstelling, 
visie, missie? 

Hoe maak je deze dingen? 

 6.4 Wat is methode? Hoe kies je een methode? Waarom? Wat 
is duurzaamheid? Is dit belangrijk? 
 

 6.5 Wat is een werkplan? Waarom heb je het nodig? Planning in 
tijd en vereiste man(vrouw)kracht  

 6.6 Wat is een begroting? Hoe maak je een? Waar haal je de info 
vandaan? 

 6.7 Uitvoering en controle Wat is controle? Waarom heb je het 
nodig? 

 6.8 Nazorg van projecten Duurzaamheid, hoe lang gaat het project 
blijven bestaan? 
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BIJLAGE 3 
 

A TRAINING TOOLKIT FOR  
VILLAGE GOVERNANCE AND 
DEVELOPMENT PLANNING 

 
 
 
What is a village? 
How does a village function? 
What is development? 
Why do some villages develop 
while others lag behind? 
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INTRODUCTION 

The essay proposes a model to address the four questions on the title page:   
 

 What is a village? 

 How does a village function? 

 What is development? 

 Why do some villages develop 

 while others lag behind? 
 
Even though it appears simple, the first question can be tricky because boundary 
questions are always hard to answer. When does a group of people living together start 
to be a village and when does a village stop being one because it grew too large?  
 
The second question is a little harder to answer. Describing how human communities 
function is rarely straightforward. There are many grey areas and fuzzy social processes 
that are hard to describe. So we prepared a simple model to illustrate some basic ideas 
about how we think a village should work.  
 
Perhaps the third question is the hardest to answer. Citizens of our world entertain very 
conflicting views about what is good for mankind and as a result rarely agree on what 
constitutes sustainable human development. Yet we prepared a working definition of 
development based on the model we developed to describe how we think a village 
works.  
 
After that we cite some examples of development issues in the interior of Suriname and 
explore why certain villages develop and others lag behind. We will use material from 
two important studies on the economic development of Indigenous communities in the 
United States as a starting point.   
 
Nothing we say here is new. In fact, most of our revelations will come across as products 
of common sense. And yet, we think it is helpful to develop and use this apparently 
simple model to illustrate some very complicated social processes. We believe that the 
image and the relations it illustrates can help clarify some of the basic challenges 
villagers face in the struggle to improve their livelihoods and their wellbeing.      
 
Most people in the interior of Suriname live in villages. Thus, if we are to say something 
sensible about the sustainable development of the interior of Suriname we would, first 
of all, have to say something about the development of villages.  
 

 



66 Suriname International Partners: Concept Rapport Versterking Traditioneel Gezag 
Support for Sustainable Development of the Interior Project: Institutional Strengthening (IDB project 
ANT/JF -10343 – SU) 

 

 

1.0  WHAT IS A VILLAGE? 

A village is a conglomerate of households that have frequent face to face contact and 
rely on a relatively large territory to sustain their subsistence livelihoods. From time to 
time villagers can travel long distances to obtain resources for their territorially based 
livelihoods. Usually the social organization of villages tends to be less stratified than that 
of societies living in cities, but it is not correct to suggest that all villages are relatively 
un-stratified. Some villages can get quite large and can house thousands of persons. 
Such villages can have an elaborate hierarchy of chiefs, priests and other dignitaries. 
When a village gets much larger we speak of a small town or town.  
 
Small communities such as villages are very important. In Cosmopolitanism: Ethics in a 
World of Strangers (page 9), Anthony Kwame Appiah notes that  
 
‘for most part of human history we lived in small communities and on a normal day we 
only saw people we knew our entire lives. Everything that our ancestors ate and wore, 
every tool that they used, every shrine where they prayed, was made within the group. 
Their knowledge came from their ancestors or from their own experience. This is the 
world that made us, the world within which our temperament and character was 
formed’  
 
So as Appiah suggest, even though we might live in a town or large city, this does not 
mean that we have shook off our history of human development. We take out past with 
us, wherever we go. Even if we live in a large city, we still organize our lives around a 
relatively small group of folk kin, friends, business associates and members of some kind 
of association.     

 

2.0  HOW DOES A VILLAGE FUNCTION? 

We said at the outset that describing how human communities function is rarely 
straightforward. There are many grey areas and fuzzy social processes that are hard to 
describe. So we elaborated a simple model to illustrate some basic processes in the daily 
functioning of a village.  
 
Now, even before our ancestors went on to live in villages, they lived in even smaller 
settlements, consisting of several traditional shelters, enough to accommodate 15 to 30 
persons. Such a group is called a band. We based the initial version of the model on a 
very small human settlement, the type associated with a band of hunters and gatherers, 
who were also shifting cultivators.  
 
But though the settlement of a band was small, there already were elaborate forms of 
kinship and social organization in these small communities. There was also a division of 
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tasks. One of the members of the group was the leader. Now, how was life structured in 
the small settlement of the band?  
 
Level 1 – Governance. As we said, first of all, there was a leader. In the Trio (or Tareno) 
language he is called pata entu. The word pata means “settlement” or “village”, and 
entu means “owner.” Though impossible to translate literally, this term suggests that 
the chief was some kind of “owner” of the settlement, or at least that he was in clearly 
in charge of the settlement and its residents. In many cases the leaders also played a 
significant role as spiritual leader and healer. 
 
Level 2 – Livelihoods. These small band settlements still existed in Suriname until fairly 
recently. Prior to the nineteen sixties the indigenous population of southern Suriname 
lived in small bands of fifteen to thirty persons.  
 
The group built a small settlement of thatched houses near a water source and cleared 
gardens within walking distance of their houses. The men hunted and fished and helped 
the women clear the gardens and gather non-timber forest products. The men built the 
houses, made weapons, bows and arrows and other utensils that were needed in the 
household. The women tended to the kids, prepared food, but were also skilled artisans. 
They made pottery, hammocks, beautiful apron-like skirts, necklaces and belts from 
beads and feathers.     
 
This way of life has been romanticized because it was perhaps the most sustainable way 
of life mankind has ever developed. When the resources in and around the settlement 
area became scarce the group simply moved to a new location at a considerable 
distance from the abandoned settlement. Within a few decades the rainforest 
recovered from the impact of shifting cultivation and fish and game levels were restored 
to pre-settlement levels. Because the biodegradable infrastructure, such as thatched 
houses, could be reproduced relatively quickly relocation was not problematic. All the 
natural resources were available at the new location to build a new settlement and to 
fashion the required tools and utensils.  
 
The secret to this sustainability was the very efficient infrastructure. The group was not 
tied down by a massive infrastructure which included a large church building, a school, a 
clinic, an airport, roads, bridges and other expensive structures that would make 
relocation very costly and time consuming.     
 

The relationships between governance and livelihoods. There was always an 
understanding that the leader or chief would have to spend some amount of time 
governing the small community. He was also active in healing and conducting of 
funerals, name ceremonies, rites of passage, birthdays and other significant ritual 
events, but he also passed on esoteric knowledge of the forest and its resources to the 
youngsters of the band. So when the young men returned from the hunt with game they 
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offered a choice piece of the take to the chief. In fact, the entire economic system of the 
band settlement was based on the sharing of food. 

In this context it would not be appropriate to call this compensation, because 
reciprocity was deeply ingrained in the livelihood system. But there was already a sense 
that political and spiritual leadership is a job, and that somebody had to do this job. The 
person taking on this responsibility would have less time to hunt and fish, but they 
would also have a higher social status as leader, and thus were deserving of tribute in 
kind by the other active members of the band.  
Millennia of human development would see this relationship evolve into taxation, but 
the functional relationship remained the same. We continue to carry our “Appiah 
village” with us, at least in our minds.  
 
The livelihood system which became our money economy would produce the essentials 
of the group’s livelihood or “make money,” and the leadership role or the institutions of 
governance, would require resources or “cost money.” Today we have a specialized 
government, and we pay taxes so that this apparatus can function. So having adequate 
resources is a necessary condition for good governance, but not a sufficient one. An 
insolent leader could waste the resources placed at this disposal or procure them for 
personal gain.    
 
The leader, in turn, would have to govern the group and its livelihood system. He would 
have to develop and pass on to the next generation new rules of conduct for the group, 
the tribal law. He would have to mediate in disputes and pass judgment on 
transgressions.  
He would have to conduct the necessary rituals to ensure the hunters would bag game 
and would avoid injury and snake bites during the hunt.  
 
In due time these rituals would not produce the desired results because the hunting 
zones would become overexploited and the soils would be depleted.  The leader would 
have the last say in the strategic decision by the group to relocate. Disease and other 
misfortunes could also inform or expedite this decision.  
 
The leader would then have to guide his group to a new and secure location with fertile 
soils and bountiful game and fish and other forest resources, thus once again improving 
the livelihood of the group for years to come.  
 
Failure to deal with livelihood issues effectively could greatly undermine the status of 
the chief. He might lose some of this band in the process. A group could split off, choose 
a new leader and move to a new location.  
 
Here we see the first hint of democracy in human groups. A group is unhappy with the 
conduct of its leader and tries to forge different livelihood options. They migrate to a 
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new location. In some cases conflict may cause the splitting up of the band. In some 
cases members of the band go at each other, and warfare might be the result.  
 

Level 3 – Social development. Now, there is a third critical level, the level of social 
development. After human beings are born their parents spend a lot of time teaching 
them the language(s) they will speak and the skills they need to sustain themselves in 
the social and natural environment of the group. These skills are quite varied and 
include everything from the group’s ethics, religion, governance, social relations, codes 
of behavior, knowledge of the natural environment and the required livelihood skills. 
Knowledge of medicinal plants and their healing properties is also essential, for good 
health is a prerequisite for development. Recreation and entertainment are also critical 
to the mental well being of humans. All this knowledge has to be passed on, it has to be 
reproduced and modified (for adaptation purposes) from generation to generation.    

The relationship between social development, governance and livelihoods. The social 
and intellectual reproduction of the group is essential, as it ensures a new generation of 
skilled members to take on the numerous livelihood challenges. Selected youngsters 
would grow up to be wise, courageous and respected leaders in the community. The 
budding members of the group also have to be taught the many livelihood skills. 
 
At the same time, the newborn has to remain in good health so that they, he or she, 
contribute to the subsistence and political development of the group. Health care is an 
essential part of social development. An unhealthy child will be stymied in its social and 
intellectual development.  

The kids will also learn to play and enjoy themselves, they will learn about games, sport, 
music, dance, folklore, crafts and visual arts of the group. A spirited and healthy body 
houses a creative and healthy mind. They will learn how to organize different kinds of 
social gatherings in order to strengthen the bonding between the members of the 
group. 
 

Level 4 – Infrastructure. We already hinted at the fourth level: this is the level of 
infrastructure. As we saw in the band, the minimal and disposable nature of the 
infrastructure is a sustainability asset. The relative small group with its minimal material 
fittings could get up and move when the time came, allowing the environment to 
recover from the impact of human habitation and livelihoods. But the group also paid a 
price for this mobility and environmental sustainability.   

 
Life expectancy of the Indigenous group in Southern-Suriname before the 1960s was 
less than 40 years. When the missionaries brought the Indigenous groups together in 
conglomerate villages, much the same way as the Jesuits did along the borders of 
Paraguay, Brazil and Argentina in the 1600s, life expectancy increased dramatically to 
over 60. A church was built, a clinic, a school, an airstrip and may other amenities of 
modern life.  
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The downside of these developments was that  the village could no longer get up and 
move like it did before without incurring a huge cost. The surrounding environment was 
taxed heavily by an ever increasing population and the demand they made on the 
natural resources. As the available natural resources became scarcer the various 
livelihood activities became more challenging.           
 
The relationship between infrastructure and the other three levels. We have seen the 
essential difference between a band living in a small village or settlement and a large 
city in an industrialized society. The band is extremely mobile because it developed only 
a minimal infrastructure which could be left behind when the group moves. Moreover, 
all buildings were multi-purpose. The community house could be used for a feast but 
also for a healing ritual, a funeral gathering or a political meeting.     
In the conduct of governance, the leaders and elders could meet anywhere, even under 
a shady tree. There are many beautiful pictures from the previous century of chiefs 
sitting in a large circle under shady trees in a village in the interior of Suriname. With the 
introduction of western style meeting halls with a podium all this changed. The 
dignitaries from town and the senior chiefs would now sit on the podium looking down 
at the local community members who were sitting in a theatre format. The large circle, 
which seemed so democratic and accessible, was now gone.    
 
Once writing was invented and became an essential part of social life, things changed 
drastically. Documents were also used in the conduct of governance and sitting outside 
was no longer an option. If it started to rain the document would get wet, not to think 
of the electronic equipment such as the computer we use today. In a modern state or 
city there are buildings for the executive branch, for the legislative branch and for the 
judicial branch of government. Moreover, there are many more buildings for the 
ministries and other government institutions and agencies.  
 
In 1989 the government extended its reach to the interior through the installation of 
local councils and district councils. These bodies prepare district development plans and 
are creating offices and administrative facilities in rural areas and in a few places in the 
interior. 
 
Today all villages in the interior of Suriname have been engaged in some kind of 
development project or other. These activities require documents with information on 
the project consultations that were held, on the legal status of the local organizations 
engaged in the project, the project plans, reports on the execution of the activities and, 
of course, information on the budget. However much we may lament the loss of the old 
way of holding palavers under the shade trees in the village square, villages now need 
buildings for the conduct of good governance. 
 
Villages increasingly need infrastructure for livelihood activities. The small granaries are 
now be being replaced by large storage facilities as villages get bigger and bigger. 
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Collective farming activities also require large storage areas. The use of modern 
equipment such as chainsaws saw mills, cassava mills, rice mills and other modern 
means of production all require good shelter to protect this equipment from rain and 
the very high tropical humidity which causes rust and oxidation.  
 
Needless to say, schools need good buildings to shelter the kids from the elements but 
also to safeguard and preserve the teaching materials and the books in the library. The 
clinics must keep medical records and ensure an acceptable level of hygiene and 
cleanliness to ward off bacteria’s and viruses. The clinics have to be in good shape and 
they often are.   
 
Level 5 – The natural environment.Throughout the discussion we have seen intricate 
relationship between the type of settlement or society and the natural environment. A 
band makes very efficient use of the natural environment, ensuring a very high degree 
of sustainability as a result of intermitted use and long fallow periods. Conglomerate 
communities with permanent settlements do not have the option to relocate. As we 
noted, resources around the settlement become depleted and community members 
have to venture out further and further to secure fertile soil for new gardens, to fish, to 
hunt and to harvest forest products. As the community grows larger the environment 
never fully recovers from the intensive use and dead forests start to emerge. Alternative 
forms of livelihood are required such as more permanent agriculture with natural 
fertilizers as well as the raising of animals to supply the ever increasing demand for 
protein. 
 
All villages in the interior of Suriname are now integrated into the money economy, 
though to different degrees. The increasing role played by the money economy in the 
interior villages has also put a strain on the environment. Gold mining is perhaps the 
most attractive cash earner but the environmental impact of the mining methods in use 
is extensive.  

Hundreds of locals have purchased hundreds of the portable Lucas Mills and it is 
becoming difficult for the government to control logging and to ensure compliance with 
the forestry law and quotas. The game trade and wildlife trade also have a significant 
impact on animal populations in the rainforest. The high demand for song birds such as 
the Twa Twa has virtually eliminated this species in certain areas.      

The relationship between the environment and the other four levels. The leaders of a 
permanent community in the rainforest have a critical role to play in the management 
of the natural resources. Conservation options were introduced by the leaders of some 
communities, such as the rotation of hunting grounds and the creation of indigenous 
protected areas. This allowed game populations to recover from overexploitation.  

Leaders must now also play a pivotal role in stimulating and encouraging alternative 
forms of agriculture such as agro-forestry as well as fish farming and other more 
sustainable form of food production.  
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Due to the introduction of non-degradable packaging the amount of garbage 
accumulating in the interior is increasing alarmingly. There is now a demand for the 
introduction of garbage processing facilities and other waste disposal infrastructure. So 
here we see a new functional relationship emerging between the natural environment 
and the village livelihoods, which requires a new kind of village infrastructure.         
 
Entrepreneurs in the interior must also begin to develop a much higher level of 
environmental awareness regarding resource use. While supplying much needed cash 
gold mining has become a significant threat to the environment. Entrepreneurs must 
also contribute to the development of more sustainable mining methods. Better timber 
harvesting methods are also needed in the forestry sector. The hunting of game and for 
the trapping of wildlife can also use better controls. Members of the interior 
communities themselves have a critical role to play in this process. After all, they live 
there and are much better able to monitor and control the environment in their 
customary settlement areas. 
 
The environment is a finite resource and as we saw the sustainable livelihoods of the 
semi-nomadic bands are now a relic of the past. Environmental education and 
awareness building in schools must be beefed up to teach the new generations the 
value of the environment. Indigenous knowledge must also be preserved and used to 
advance the cause of environmental protection. This knowledge must also be taught in 
schools.      
 
Level 6 – External relations and acculturation. In section 4 of the report above we 
presented an overview of the acculturative processes that have added a long list of new 
functions to the customary definition of the role of the customary chiefs.  
 
Throughout the colonial and post-colonial history of Suriname political, economic and 
social processes have had a significant impact on the development of the Indigenous 
and Maroon communities and institutions in the interior. With these processes of 
acculturation, new challenges have emerged for the village and tribal leadership. For 
example, village leaders must now learn to understand what a community development 
project is, what a legal person is, what the different types of legal persons are, what 
organizational option is best for a particular project, and on the basis of which 
considerations these different choices must be made.  
 
On the first three levels in the model that we are outlining we made a distinction 
between the institutions of customary governance and the institutions of the national 
governance.  
 
Among the Indigenous population the customary institutions of governance date back 
hundreds and perhaps thousands of years, even though some adaptations have taken 
place as a result of the institutional interaction with the government. Moreover, the 
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Indigenous leaders themselves have taken the initiative to establish the Association of 
Village Chiefs in Suriname (VIDS).  
 
Among the Maroon the institutions of governance have been forged in the 17th 
centuries but also underwent some changes during the subsequent centuries. These 
changes notwithstanding, it is important to stress that to date the customary 
institutions of governance exercise the de facto leadership in the interior communities.       
 
In 1989 the government has established the institution of local councils and districts 
councils for all interior communities. These bodies function independently and 
alongside the institutions of chieftaincy. The division of labor between these bodies, 
customary chieftaincy and national institutions of local governance, have not been 
outlined yet.  
 
In the meantime, the government has forged ahead with a decentralization program for 
six pilot districts which include the Para district, the home of 12 Indigenous villages. 
These villages are somehow involved in the consultations for the development of district 
plans in the context of the decentralization project, but to date little attention has been 
paid to the specific role and status of chieftaincy in the development of decentralized 
government in the Indigenous settlement areas.         
At the level of livelihoods we must also observe the distinction between the local 
subsistence economy and the elements of the imported money economy. The local 
economy will thrive as it always has, but as we noted above, larger and larger villages 
are taxing the carrying capacity of the rainforest. Special efforts in such area as agro-
forestry would be more than welcome and organizations such as CELOS have taken the 
lead in conducting research on the customary subsistence patterns and indigenous 
farming knowledge in order to identify options for more sustainable farming strategies.  
 
The current status of the money economy in the interior also requires detailed specialist 
attention. The new relationships between interior communities and the private sector in 
Paramaribo and in the coastal area are multi-various and complex. For example, villages 
themselves have established partnerships with timber enterprises in the capital city of 
Paramaribo and in the coastal area. These enterprises harvest timber in the communal 
forests of the villages on the basis of payments per cubic meter of extracted timber. The 
enterprises do not always assign priority to the sustainable exploitation of the local 
forests.  
 
The situation in the mining sector is considerably more complicated. There are a 
number of relationships which have emerged between interior communities and:  
 

 large-scale foreign investors 

 national mining enterprises 

 foreign Brazilian miners 

 local miners 
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 gold buyers in town 

 suppliers of services and goods   
 
These relationships are quite complex and require a study in itself. Until recently most 
of the gold mining sector operated extra-legally and illegally due to the failure of the 
previous governments to diligently apply the provisions of the mining code. The 
government is now trying to bring more structure into the sector and it is sending 
missions to the interior to restore law and order in several key various mining areas. 
There are about 15 to 20 mining regions in the interior of Suriname and over 70 to 80 
mining zones. Monitoring these areas is quite challenging and the government would do 
well to consider involving the local leaders and communities in this effort. A detailed 
study by specialist is needed to further structure this sector. 
 
Plans for a bauxite mine in West-Suriname have brought about an intense interaction 
between the local communities at Apoera, the VIDS and the multi-national interest in 
investing in the areas. The project has been shelved but if the bauxite industry in 
Suriname is to continue these large deposits will be exploited sooner or later. The VIDS 
has done pioneering work in developing protocols and procedures to help local 
communities negotiate with international investors.   
 
Relationships with trading partners and suppliers in Paramaribo are quite varied and are 
articulated at the village level by specific entrepreneurs. There are stores in the interior 
villages and the number is usually related to the size of the village. There is a sizeable 
transport sector which provides services to wholesalers and local store owners. 
 
There is also a wide range of agreements between local communities and tourism 
enterprises. There are several arrangements, varying from tourism enterprises wholly 
owned and operated by persons from the interior to cooperation agreements between 
tourism enterprises in Paramaribo and in the interior, but also with villages. This sector 
also requires a separate detailed study by specialists.   
 
Social development. There are hundreds and perhaps thousands of ties between the 
interior communities and NGOs operating in the interior. These relations vary from 
health care to education, religions, human rights, tribal and Indigenous rights, capacity 
building, women’s issues, child care, human development, youth development, water 
and electrification, tourism development and community development in general. 
Again, this is a sector that requires an extensive review in order to bring the various 
players in view and to register the various projects and their results.   
 
Most critical, however, is the situation regarding the preservation of indigenous 
knowledge. There are not enough active projects aimed at bringing about the 
preservation and even restoration of the vast Indigenous knowledge of the tribal 
communities in the interior of Suriname.  
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The Shaman’s apprentice program in Kwamalasamutu is a rare exception, as well as the 
work done by the VIDS in recording the strengthening indigenous knowledge. The 
establishment of indigenous knowledge centers in the villages to document, preserve 
and disseminate tribal knowledge systems could become a significant development tool 
for the communities of the interior. We will explain this further in the next section. So 
here too we see that a distinction between the reproduction of western knowledge 
systems and the reproduction and preservation of indigenous knowledge systems in the 
interior is critical.      
 
 

3.0  WHAT IS DEVELOPMENT?  

Describing the institutions and available resources at these six levels is a good starting 
point, but we have tried to go beyond simple description. In analyzing village and tribal 
development it is important to understand how the institutions and the resources at 
these six levels function in relationship to each other. The whole socio-economic and 
cultural system is greater than the sum of its institutional parts. 
 
In short, what matters most are the functional relationships between the actors, agents 
and resources they have at their disposal at these six institutional levels.  
 
In the previous section we described the model and how the institutions interact in a 
village. We saw that this model consists of six levels: 

 governance (traditional and western) 

 livelihoods (traditional and the money economy) 

 social development (indigenous and western) 

 infrastructure 

 the natural environment 

 external relations 
 
We also included double dimension of the levels of governance, economy and social 
development, to account for the impacts of acculturation and the new institutions that 
emerged in the interior communities.   
 
In analyzing development in the various interior communities it is helpful to have a 
consistent model to work with. We used the model described above to frame a 
definition of development for the interior villages of Suriname.  
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With this model in mind, development at the village level can thus be defined as: 
 

 the positive and productive interaction between the institutions of governance, 
livelihoods and social development in a village in order to improve the 
livelihoods and well-being of its residents; 

 

 the presence and optimal use of necessary infrastructural resources in order to 
achieve efficient and effective governance, livelihoods and social development;   

 

 the sustainable use of the natural resources at the disposal of a village; and 
 

 the development of external relations based on understanding and mutual 
respect for each other’s political, economic, social and cultural imperatives.  

External relations can be of great help but should never become a substitute nation 
building through self-rule. Local capacity must be strengthened to foster ownership and 
to initiate and guide the economic and social development of a village.  
 
In the discussion we saw that there are at least six important relationships between the 
first three levels in the model, the level of governance, the level of livelihoods and the 
level of social development: 
 

1. the leaders govern the livelihoods process 
2. the leaders govern the process of social development 
3. those engaged in livelihoods also contribute to social development through on-

the-job training and other means of transferring knowledge and expertise 
4. the institutions of social development prepare youngsters for participation in the 

livelihoods process 
5. the institutions of social development prepare youngsters for leadership 

positions 
6. those engaged in livelihoods support the leadership institutions 

 
Of course, as we noted earlier there is a further distinction between customary and 
western style institutions at these six levels.  
 
On the subject of infrastructure we must now note that in villages the interior are no 
longer semi-nomadic. They are permanent settlements which need the necessary 
infrastructure to function. This infrastructure should not be confined to the traditional 
school, clinic, church, houses and airstrip, but must now be extended to include modern 
tools of administration, economic and social development as well as environmental 
preservation. 
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We have placed the vertical infrastructure column behind these three levels because 
each of them requires some type of infrastructure. Even chiefs need some form of 
infrastructural resources to govern the village, however simple these resources may be.  
 
With the advent of writing in modern times these infrastructural needs of governance 
have increased significantly. The subsistence economy used simple tools, but now 
chainsaws and cassava or rice mills are commonplace. The institutions of social 
development also need infrastructural resources, especially to encode, store and 
retrieve written documents.  
 
So we have three more relationships, the relationship between the available 
infrastructure and the institutions of: 
 

1. governance (traditional and western) 
2. livelihoods (traditional and the money economy) 
3. social development (indigenous and western) 

 
Activities related to all these nine spheres of interaction can have an impact on the 
environment. Of course some activities have a much more obvious and direct impact 
than others. We cite an example.  
 
As we have noted activities in the gold mining sector have a significant direct impact on 
the environment. However, activities such as preparing youngsters for participation in 
the livelihoods process through education might seem more benign. In the relationship 
between social development activities such as education, on the one hand, and gold 
mining, on the other, there might not seem to be much interface.  
 
In the future, however, some of the young men will move into the various economic 
sectors and then it is much harder to influence them, especially about sustainability 
issues. Therefore, by improving the environmental awareness of youngsters before the 
move into the various sectors, and by training them once they are in the sector of their 
choice, a significant reduction in environmental impact of mining, forestry, game 
trapping and other activities can be achieved. So we think it is important not to overlook 
the potential for having a positive impact in the long haul.     
 
It would be difficult to map the entire network of external relations of a village. For 
obvious reasons informants rarely talk about their entire network of external relations. 
There are, however, tools with which we can gauge the relative significance of the 
various external relations. It is important that we at least get a good idea of the external 
relations which are considered essential by the villagers themselves. It would also be 
good to find out what they think about these relationships and how they think they 
could benefit more from their interaction with persons and organization outside their 
community. 
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4.0  WHY DO SOME VILLAGES DEVELOP WHILE OTHERS LAG BEHIND? 

We will now use the different levels in the model to address this question. We will start 
with the level of governance, go on the livelihoods and the money economy, and then 
say something about social development. We will end the discussion on each of these 
three levels with some brief comments about the necessary infrastructure. Before doing 
so, however, we present a brief overview of the origin and development of the 
institutions of governance in the interior and the main issues they face. 
 
Background of the main issues in interior governance. The Indigenous and Maroon 
villages of the interior are located at extreme large distances from the coastal capital 
city of Paramaribo ranging from 50 to 400 kilometers. The villages are also scattered 
over a wide area of the interior. Most of the villages are located in the Sipaliwini District, 
which covers about 80% of the interior surface area of Suriname. The second largest 
group of villages is situated in the savanna belt and only a few villages are located in the 
coastal area. 

Another main issue is the relative isolation under which these communities developed 
during the 300 year period between the 1650s to the 1950s. After Suriname was 
colonized in 1651 the Indigenous population was recruited to work on plantations as 
slaves. The indigenous groups began to revolt against enslavement and mistreatment 
and between 1678 and 1686 the Indigenous War took place (“Indianen Oorlog”). In 
1686 a peace treaty was signed between the colonial government and the indigenous 
groups. After the peace treaties were signed the Indigenous population seems to have 
withdrawn into the rainforest and was not eager to have close ties with the colonists 
(see Healy 2001 for a discussion on this development).  
 
On the account of the treaties signed in the 1760s and the early 19th century the slaves 
who escaped from the plantation and formed the six Maroon tribes in the hinterland 
had limited restricted access to Paramaribo and the coastal area. These tribes 
developed in relative isolation until the mid 1900s, when roads, outboard motors and 
airstrips reduced travel times to the remote interior settlements from weeks to days 
and even hours.  
 
In both the Indigenous and Maroon communities the customary political and 
administrative system developed in isolation from the coastal political and 
administrative system. The colonial laws and regulation that were promulgated were 
intended for the most part to regulate relations between the remote and isolated 
Indigenous and Maroon communities and the coastal colonial State, and not to organize 
and structure governance in these groups. These groups developed their own customary 
systems of governance almost completely independently of the colonial administration.  
 
With the exception of low ranking officials such as the administrative superintendents 
(Bestuur’s Opzichters of BO’s) there is an almost no presence of the central 
administration in the interior. Recently the central government has begun to station 
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military troops and police in mining areas and there are plans to establish administrative 
facilities in tribal areas. The District of Sipaliwini, which covers 80% of the Suriname 
landmass and houses most of the tribal population, is the only district without a capital 
city. This absence of administrative presence and infrastructure in the interior has 
stymied efficient communication and exchange of critical development information 
between the local tribal communities and the administration in the capital city.   
 
There are no Constitutional provisions or laws that define the role and status of the 
traditional authorities, or regulate the ownership status of land and resources in the 
customary settlement areas. Under the provisions of the treaties signed by Suriname 
the country has the international legal obligation to (Kambel 2006; 25): 
 

 Legally recognize indigenous and tribal peoples’ right to own, control, use and 
develop the lands, territories and natural resource they have traditionally 
occupied and used. This includes the obligation to delimit, demarcate and title 
these areas. 

 Legally recognize indigenous and maroon forms of governance and customary 
law 

 Establish effective mechanisms to allow indigenous peoples and maroons to 
participate in the decision making process that affect them. 

 All of this must be undertaken in full participation with and the consent of 
indigenous peoples and Maroons. 

 
With the adoption of the new Constitution in 1987 a process of administrative 
decentralization was set in motion. Suriname is made up of ten administrative divisions 
or districts, and each district has several resorts. There are a total of 62 resorts. In 1989 
the Law on Regional Organs (SB 1989, no.44) was promulgated establishing Resort 
Councils (districtsraden) and District Councils (districtsraden). The District Council of 
each district is headed by the District Commissioner and consists of representatives 
from each Resort Council. The purpose of establishing these bodies was to bring about a 
certain measure of administrative, planning, development and fiscal decentralization.  
 
No mention is made of the customary institutions of government in this Law on Regional 
Organs even though indigenous and maroon villages exist in almost every district except 
Paramaribo and possibly Coronie (see Kambel 2006; 5). The existence of two systems of 
local governance side by side without any statutes defining and delimiting the division of 
labor between these two bodies has caused conflicts in the interior. During an IADB 
consultation meeting with indigenous peoples and maroons held on 6-7 December 2005 
the customary leaders expressed the need for clarity concerning their status (Kambel 
2006; 6).  
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Today most interior tribal leaders are well versed in indigenous knowledge and their 
customary institutions of governance, but have a much more limited understanding of 
the laws and regulations that are used to regulate the conduct of the national 
administration and access to land and natural resources. The situation is further 
complicated by the relative low educational levels and literacy rates among tribal 
leaders also making it challenging for them to manage external relations especially with 
regard to the administrative, legal, economic, social and environmental aspects of the 
market economy.  
 
These circumstances have contributed to increasing marginalization and have often 
resulted in their exclusion or limited participation in decision making processes that 
affect their lives and livelihoods. Recent increases in mining, logging, large-scale 
agriculture, ecotourism and conservation activities in the interior place additional 
burdens on village leaders and councils. The communities and their leaders need 
assistance and coaching to achieve free, prior and informed consent for major 
investment projects in their customary settlement areas, and to achieve reasonable 
compensation or a fair share of community benefits for the use of their land and 
resources. 
 
Level 1 – Governance and development. The Harvard Project on Indigenous Economic 
Development together with The Native Nations Institute for Leadership, Management 
and Policy at the University of Arizona spent a decade and a half studying Indigenous 
economic development and governance. This research was prompted by the fact that 
some American Indian Nations appear to be much better at economic development 
than others. The research asked why. 
 
In one of the reports on the results of this study Cornell et al (2005; see also Cornell and 
Kalt, no date) note that sustainable economic development depends on a set of 
distinctly political factors, and not just economic factors, education, natural resources 
or location. The following key political factors are of particular importance: 
 
Self rule or sovereignty at the local level. Native nations have to have genuine decision 
making power over their own affairs, from the organization of their governments to the 
management of their resources, from mechanisms of dispute resolution such as courts 
to the administration of community programs. This doesn’t mean they have to control 
everything themselves. Some decisions may be made jointly with outsiders, from native 
nations to non-indigenous governments. But where Native nations are excluded from 
decision-making, they cannot be held accountable for the outcomes of those decisions. 
Where they are included, responsibility for the outcomes becomes theirs, and 
performance typically improves accordingly. 
 

 Capable institutions of self-governance. But decision making power is not 
enough. They have to back up this power with capable governing institutions 
that keep politics in its place, deliver on promises, administers programs and 
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manage resources efficiently, and send a message to investors – from 
community citizens considering taking a job with a tribal or First National 
government to those thinking of starting a small business on indigenous lands 
– that they will be treated fairly and that their investments of time, energy, 
ideas, or money will not be hostage to politics.  

 

 Strategic orientation. Native nations appear to do better when they are able to 
move away from a firefighting, band-aids, and factional conflict approach to 
governance, focusing their energies less on crisis management and more on 
developing sustainable solutions to problems. For such nations, the key 
questions become: what kind of society are we trying to build for the long 
term, and what decisions should we be making now in support of that 
objective?  

 

 Cultural match. But not just any institutions will do the job. The formal 
institutions of governance have to have the support of the people. The 
community has to have a sense of ownership about the institutions 
themselves. This means that those institutions cannot simply be imposed from 
outside according to someone else’s model. They have to fit the indigenous 
conceptions of how authority should be organized and exercised. 

 
These authors conclude that these four factors, “taken together, form the heart of an 
approach to development that we call nation building: laying the political foundations 
for sustainable economic and community development.”       
In the interior of Suriname the issue of cultural match of particular importance. The fact 
that customary and western institutions of governance, economics and social 
development function side by side without a clear conception of how these institutions 
should relate to each other or co-function in a given community poses a number of 
administrative trans-cultural challenges which have to be resolved. This is one of the 
many critical questions in the process of nation building that must be addressed first 
before the project of sustainable economic and community development can get 
underway in the interior villages of Suriname.  
 
Level 1 – Governance, the executive. In Suriname the institutions of chieftaincy are not 
recognized by law. Years ago a Paramount Chief confiscated fishing nets in his tribal area 
belonging to an outsider. The nets were placed across the entire width of the river and 
the locals complained that this person was seriously reducing the fish population in that 
section of the river. They were having trouble catching enough fish to sustain 
themselves. The Paramount Chief acted on their behalf and confiscated the nets. The 
case went to court. The judge looked into the law books and said that he did not 
encounter a single reference to a Paramount Chiefs. The owner of the fishing nets had a 
license. The judge ruled in favor of the owner of the confiscated fishing nets. The 
Paramount Chief was ordered to return the nets and he was fined. 
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The consequences of this legal void are enormous and wide ranging. Here we see a 
relationship, or an absence of one, if you will, between level 1 (governance – executive, 
legislative and judicial) and level 2 (the money economy). The chiefs have no statutory 
authority to intervene in their customary settlement areas with respect to the activities 
of outsiders with licenses and permits, even if they wanted to.  
 
Because the chiefs do not have statutory authority with regard to the money economy 
they are for the most part administratively dysfunctional. The chiefs do not have the 
authority to govern and regulate the money economy and in particular the conduct of 
miners, loggers and other outside entrepreneurs in their customary settlement areas. 
They do, however, manage to administer the customary economy for the most part as 
this activity does not involve outsiders and this exercise of authority is based on the rule 
of customary law. 
 
In the case of artisanal gold mining the chiefs sat back and did little to stop the massive 
environmental onslaught because they know that they did not have the authority to 
intervene. In fact, some chiefs themselves became active in gold mining, including the 
paramount chief who was fined for confiscating fishing nets. The government says that 
it wants to define the status of chieftaincy by law. When this happens, hopefully the 
chiefs will be able and willing to intervene to help deter environmental misconduct in 
remote tribal areas. Of course, intensive and on-going technical assistance, year after 
year, will be required to realize such an objective. 
 
As noted above, decision making power is not enough. “Leaders have to back up this 
power with capable governing institutions that keep politics in its place, deliver on 
promises, administer programs and manage resources efficiently, and send a message 
to investors …. that they will be treated fairly and that their investments of time, energy, 
ideas, or money will not be hostage to politics.” Leaders must be trained not only to 
make fair and reliable deals with outside investors, but also to win the trust of their 
fellow tribesman, so that they are willing to invest time, energy and money in the 
community. Relations between villages in a tribal area, but also between tribes, must 
have a strong legal foundation which assures all stakeholders.  
 
Leaders must also have the necessary tools to function properly. We will say more about 
this under the infrastructure section below. Hans Lim A Po notes that “the actual 
capability of traditional institutions charged with self-government in land and related 
cultural matters, needs to be assessed and implementation of a program for 
strengthening these capabilities will most likely be required”2008; 11).  
 
Level 1 – Governance, the legislature. To date very little customary law has been 
codified. One could question whether this should be done. It may be useful. Under the 
traditional system young persons are singled out at an early age for leadership training 
by their matrilineal elders. The family observes the characteristics of such a person and 



84 Suriname International Partners: Concept Rapport Versterking Traditioneel Gezag 
Support for Sustainable Development of the Interior Project: Institutional Strengthening (IDB project 
ANT/JF -10343 – SU) 

 

when somebody is identified who is considered to have leadership talent they are 
coached and trained in the knowledge and skills that leaders need to govern a village.      
 
However, today many young persons take over leadership roles in villages without 
having been singled out at an early age for training or coaching by the elders to take on 
the role of village chief. This happens because all too often the person who was 
expected to become chief emigrates from the village to work and live in Paramaribo. An 
alternative candidate must then be selected to take on the role of village leader, and 
this person may require some training. In such cases it would be helpful to have some 
written documents on the customary leadership roles and procedures, and to have a 
written record of customary rules and procedures. It is worth discussing with the chiefs 
whether such a project would be welcome and how it should be initiated. 
 
Another critical issue is the separation of powers. This is necessary to prevent the use of 
government for personal gain, but also to help build legal mechanisms not only to 
protect the legitimate interest of outsiders, but also to project the rights of the 
members of tribal communities and villages. In other countries some tribes have 
prepared a written code, kind of constitution, outlining the necessary checks and 
balances, including an independent judiciary, to prevent politicians from turning 
authority into personal power of gain (see Cornell and Kalt, n.d.; 22 for this discussion).  
 
The report of Cornell and Kalt (n.d., 22 ff.) also indicates that indigenous tribes in the 
United States have developed many different methods of dealing with this issue, 
ranging from strong independent judiciaries to tribal ethics boards, external third party 
arbitration or use a mixture of the rule of law and the rule of custom to restrict self 
serving behavior. They point out that there is no single correct manner to address this 
issue but that it is essential that some checks and balances are needed to prevent social 
and political breakdown.        
 
Level 1 – Governance, the judiciary. We are not familiar with any villages which have 
established a judiciary which is clearly separate from the executive village council. If 
somebody has a conflict with a chief in a village in the interior of Suriname, they will 
have to seek redress at the village council, which also handles mediation and 
adjudicates conflicts. Is there a disinterested third-party enforcer that referees and 
enforces the rules of the game or will a self-interested party adjudicate the dispute over 
the use of the societies’ resources?    
 
Last year two villages got into a conflict over the boundary of their settlement areas. 
This conflict was prompted in part by the fact that a popular tourism destination was 
located within about 100 meters of the boundary of the communal forest of one of the 
villages. This village took the position that the resort was located within its communal 
forest and that it therefore belonged to them. The other village took the position that 
the resort was just one kilometer behind their settlement and it was located in their 
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customary settlement area. Moreover, the name of the creek and the name of the small 
cascade was in Arowak, the native language of the latter village.  
 
The VIDS have mediated in this conflict but the problem has not been resolved 
completely. It would have been very helpful if some prior agreed upon system or 
institution of arbitration was in place to grapple with this challenge. Recently there were 
meetings between the Paramaka and Aucaner Maroons to reach an agreement on the 
boundary between their respective customary settlement areas. The Aucaner and 
Saramaka Maroons just concluded an agreement on the boundary between their 
respective customary settlement areas (De Ware Tijd 8 April 2009). It is clear that a lot 
of work still needs to be done in the area of local legislative codification and the 
development of judiciary institutions or a council of arbitration.    
 
 Level II – Governance and livelihoods.  The role of chieftaincy in the customary 
economy should also be studied. There are no extensive reports on studies exploring 
the role of chieftaincy in the administration of the customary economy. There is a very 
good study by Merina Eduards (1966) on the economic activities in households in two 
villages: Futunakaba and Pikin Slee. Eduards sees a role for NGOs, CBOs and 
cooperatives in guiding and training those active in the production for consumption 
sector to improve their chances of increasing productivity and marketing the surplus. No 
indication is given, however, about the role the chiefs could and should play in creating 
enabling conditions for agricultural and other types of economic development in the 
interior communities.   
 
From time to time the villages are struck by floods which inundate gardens leading to 
heavy losses for the farmers. Insect plagues, especially by leaf cutter ants, are common. 
Exhaustion of soil is another problem, which requires continuous expansion of the 
agricultural zone into primary forest. The distances between the villages and the 
gardens become larger and larger, and some gardens are up to 15 to 20 kilometers from 
the village. The leaders of the communities most certainly play a role with regard to 
these issues, but it would be very helpful if more detailed studies become available. 
Also, training in community development planning is urgently needed to help the chiefs 
strengthen their skills in dealing with the economic challenges associated with living in 
much large communities than was previously the case.   
 
The role of chieftaincy in the administration of the money economy is much more 
problematic. Money was not part of the customary economy and the customary 
institutions of governance. As noted above, many chiefs are not literate and sign 
agreements which provisions and conditions they do not fully understand. The 
youngsters in the villages are demanding a say in the affairs of the villages in order to 
avoid administrative problems associated with cash income of the villages and the 
management of the village fund.  
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Level III – Governance and social development. The role of chieftaincy in the 
development, execution and evaluation of community development projects also 
requires further study. Extensive interaction with the leadership of Kwamalsamutu took 
place over the past five years in connection with a sustainable tourism development 
project (see N.V. METS 2008). The chiefs decided that they wanted a community owned 
and controlled project in which the village leadership would have a say in the 
management of the project. 
 
In the course of this project the challenges became apparent of executing a community 
based activity which also required extensive skills acquisition outside of the customary 
realm of indigenous knowledge and expertise, including general enterprise 
management, financial administration, product development and marketing. Indigenous 
Knowledge could also become a major component in product development but would 
require extensive language training so that local guides could share their knowledge 
with visitors. Here again we see the cultural, language and knowledge barriers which 
play a role in community development.  
 
Again, these are subjects which require serious attention, especially if the government 
really wants to strengthen the role of the customary authorities. Extensive training 
needs to be made available.  
 
NOGs, CBOs and other organizations can play an important role in developing specific 
training modules for villages, which would cover the following topics: 
 

 Development of the legal framework defining the administrative system and the 
roles of chiefs in the administration of the village economy and social 
development 

 And role responsibilities of office bearers 

 Procedures for the succession of village chiefs 

 Village planning and development, including the development of village 
regulations and environmental guidelines 

 Community decision-making and planning 

 Financial planning and management 

 Project planning and implementation 

 Monitoring and evaluation strategies 
 
Local entrepreneurs and CBOs should also be included in this type of training. It is 
important to train at all levels, for strengthening only one level will create disharmony in 
the village because different groups will have different expectations of governance and 
sustainable development. 
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Level IV – Governance and infrastructure. A chief once thanked us for being patient 
while we were teaching the villagers about tourism. He said that his parents taught him 
how to hunt, fish, build boats and houses, but they could not teach him about tourism 
because when they were alive there was no such thing as tourism in their village. While 
acknowledging the significance of cultural match, acculturation has resulted in the 
introduction of institutions that are important today for sustainable development, such 
as tourism, that are foreign to indigenous culture.  
 
The importance of having the right kind of infrastructure to support the governance of 
village affairs and the conduct of economic and social development activities is not 
sufficiently appreciated.  
 
I once made the comment to a representative of an organization that they did a great 
job in building a modern office building for the Paramount Chief, but that they forgot to 
add a file cabinet and other fittings to the office. They did not teach the Paramount 
Chief how to use the office fittings to administer the affairs of the village. The 
representative replied: “we did not add these things because the chief did not ask for it. 
We only do something when the community asks for it.”  
 
I told him after the meeting that if a Martian would walk into a bar it is not likely that he 
would order a rum and coke. Who is to say that they would have rum and coke on 
Mars? The Martian would probably try to order a moon rock cocktail or something 
unfamiliar to us which we would not know how to prepare!  
 
How does this failure to recognize the infrastructural needs of interior chiefs and local 
customary government arise? This may have something to do with tribal branding; the 
presentation of Indigenous and Maroon communities as living a lifestyle of the past 
when the subsistence economy was dominant and the money economy have made 
almost no entry into these communities. During this period there was little need for a 
village administration, an office and western administrative tools.   
 
This approach is used to motivate donors and subscribers to allocate project funding 
and make donations. One friend even told me that he instructed a healer to keep his 
camp outside a large village very traditional. He would then take the donors to this spot 
to see the real traditional tribal way of living.  
 
Tourism brochures and posters depict Indigenous and Maroon persons in loin cloths, 
feathers and body paint and other traditional garb that is now only worn during feast 
and rituals. This may result in some very angry tourists who were expecting indigenous 
persons in traditional garb, only to find that almost everybody is wearing shirts, trousers 
and dresses. The more troublesome impact of tribal branding, however, is the resulting 
cultural blindness that prevents us from seeing what basic tools the people of the 
interior really need to develop their communities: cell telephones, computers, internet 
and e-mail, libraries and properly outfitted offices with archives as well as other modern 
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means of production and transportation. This blindness can also prevent us from seeing 
what type of training capacity building villagers need to advance their way of life. 
Sometimes it will be training the people ask for, sometimes it will be training they need 
but do not know how to ask for. 
 
It is important to note that in an acculturation context, and all tribal villages in Suriname 
have experienced some degree of acculturation, not all knowledge regarding the 
necessary expertise and tools for sustainable development can emerge from within a 
given village or its indigenous culture. But as noted above, when tools and institutions 
are imported they must be adapted to fit local conceptions of how authority should be 
organized and exercised. When available indigenous knowledge and expertise should 
always be given priority and imported alternatives should only be used when no 
customary institutions or systems are available to deal with the management and 
training issue at hand. 
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BIJLAGE 4 
 
 
   
 
NOTE WITH RECOMMENDED POLICY DELIBERATIONS 

 
 
 
Introduction  
Before very specific training and capacity building initiates can be undertaken a number 
of key policy options would have to be considered by the Ministry of Regional 
Development about the status of the tribal communities in the interior and the role of 
the customary chiefs. The outcome of these policy deliberations will inform and guide 
the process of legal recognition of the tribal communities and the process of formal 
recognitions and institutionalization of the various offices of chieftaincy. The outcome of 
this exercise, in turn, will eventually provide a clearly defined set of roles and tasks to be 
assigned to, or formalized for, the various institutions of local leadership institutions.  
 
In the meantime, however, the process of capacity building need not be put on hold. 
There are a number of generic training needs that have been identified and can be 
executed. The proposals are listed below.   
 
Herewith an indication of some of the key policy issues that may be considered and for 
which policy deliberations could get underway. 
 
Issue 1 – the legal status of tribal societies 
At least three options for legal recognition of the tribal communities are possible: 
 

 Should the Indigenous and Maroon communities be legally enshrined as 
autonomous enclaves with their own system of local government, local 
legislation, administration of justice, local economy and control of the 
institutions of social development (health, education, culture, sport and 
recreation)? 

 Should the Indigenous and Maroon communities be treated like any other local 
community in Suriname without a special autonomous status, thus without their 
own systems of local government, local economy and local social development? 
The communities would be integrated into the national administrative system 
through the hierarchical system of decentralization (districts, resorts, 
communities)? 

 Should a hybrid model be chosen much like the model in Ghana whereby both 
the customary chieftaincy and the local and district councils have been 



90 Suriname International Partners: Concept Rapport Versterking Traditioneel Gezag 
Support for Sustainable Development of the Interior Project: Institutional Strengthening (IDB project 
ANT/JF -10343 – SU) 

 

integrated into a single system with a division of responsibilities at the local 
level?  

 
Issue 2 – the legal status of the tribal communities  
The next key issues concerns the legal recognition of the communities and the 
customary settlement territories of the Indigenous and Maroon peoples.  
 

 Should each village be given a separate legal and administrative status? 

 How should we deal with the clans and lineages in the process of legal 
recognition? 

 Would it be better to legally recognize territories such as the existing sub-
divisions of the various tribal territories? 

 Should the tribe become a single unified legal entity? 

 Or should be considered a combination of the options mentioned above? 

 What combination is preferred and why? 
 
Issue 3 – Which principles should be used to allocate land to tribal communities and to 
demarcate the tribal territories? 
Here again consultations should be held, first and foremost, about the key principles 
which are to be adopted for prior to the demarcation of tribal lands. Once the key 
principles of demarcation are agreed upon, the actual demarcation of a territory 
becomes a more technical survey activity.   
 

 Demarcation based on catchment areas (the customary system)? 

 Demarcation based on the number of hectares one tribal person needs to 
survive in the ecosystems they live in as well as the carrying capacity of the 
ecosystems so that they can be sustainably exploited. Criteria such as historical 
occupation and ritual places can be included in this model (the Brazilian 
approach)? 

 Another approach (Please indicate)? 

 A combination of approaches? 
 
Issue 4 – Ownership of property 

 The right to land and natural resources should be collective? 

 Individual of land and resources including the right of divestment is preferred? 

 Other options? 

 A combination of various options? 
 
Issue 5 – Separation of powers 

 Is this necessary in the context of tribal leadership? 

 Things can stay as they are? 
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BIJLAGE 4    (Dutch translation) 
 
 
OPTIES VOOR HET BESPREKEN VAN BELANGRIJKE BELEIDSVRAAGSTUKKEN 
 

Aan het einde van de vragenlijst ziet U een tabel die de mate van betrokkenheid 
weergeeft van een doelgroep bij een ontwikkelingsactiviteit. De boodschap is duidelijk: 
Naarmate de betrokkenheid van de doelgroep toeneemt, zal zij ook steeds meer 
verantwoordelijkheid op zich nemen voor haar ontwikkeling. Wij proberen dus met de 
volgende vragen Uw betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces in het binnenland op te 
voeren. Helpt U ons a.u.b. door het beantwoorden van deze vragen Uw betrokkenheid 
bij het proces op te voeren!  
 
Hierna laten wij een tweede tabel zien waarin een aantal criteria uitgezet zijn, dat met 
ontwikkeling te maken heeft. Wij laten hierbij zien dat alle componenten van deze tabel 
nodig zijn om goede resultaten te bereiken. We leggen dit ook uit waarom!  
 

Vragen:  
 

Thema 1 – de legale status van de tribale gemeenschappen in Suriname (kies één 
antwoord!) 
 

o Vraag 1.1: Ziet U graag dat de tribale gemeenschappen zich als relatief 
autonome gemeenschappen ontwikkelen met een eigen intern bestuur, eigen 
lokale wetgeving, een eigen lokale rechtspraak, een eigen lokale economie met 
zeggenschap over eigen sociale ontwikkeling (onderwijs, gezondheidszorg etc.). 
Bij deze benadering zullen de tribale instituten versterkt worden evenals de rol 
en status van het aangewezen of gekozen traditioneel gezag. Bescherming van 
de soevereiniteit, defensie, internationale relaties, immigratie en naturalisatie, 
beheer van de luchtvaart, de munteenheid, rechtspraak voor ernstige delicten, 
het gevangeniswezen en dit soort zaken blijven in handen van de nationale 
overheid. Wij hebben dan een tweeledig of meerledig bestuur- en juridisch 
stelsel (het model van Canada, Brazilië, Verenigde Staten).  

 

o Vraag 1.2:  Ziet U graag dat de gemeenschapen in het binnenland zich 
ontwikkelen als elk andere gemeenschap in de kustvlakte (zoals Groningen, 
Totness, Nieuw Nickerie) en dus geen bijzondere autonome status krijgen maar 
geïntegreerd worden in het nationaal en regionaal administratief stelsel (district, 
ressort, gemeenschap). Hierbij zal het traditioneel gezag ook in stand gehouden 
worden maar het krijgt een culturele functie. Tevens zal de rol en status van de 
tijdens de nationale verkiezingen gekozen ressortraden belast worden met het 
lokaal bestuur (het model van Frans Guyana). 
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o Vraag 1.3:  een hybride of combinatie model waarbij en het traditioneel gezag en 
de gekozen ressortraden even belangrijk blijven en allebei versterkt worden (het 
model van Ghana). 

  
Thema 2 – welke woon- en leefeenheden krijgen een juridische status (meerdere 
antwoorden mag)  
 

o Vraag 2.1: Elk dorp apart 

o Vraag 2.2: De Lo en de Bere 

o Vraag 2.3: Elk deel van de stam (bilo - opo) 

o Vraag 2.4: De stam 

o Vraag 2.5: Andere (leg uit) __________________________________ 
 

Thema 3 – Welke principes zou men het beste kunnen hanteren om de tribale 
woongebieden af te bakenen? 
 

o Vraag 4.1:  Traditionele afbakening op basis van stroomgebieden 

o Vraag 4.2: Het aantal hectare dat een tribaal persoon nodig heeft om te leven en 
overleven, alsmede het aantal hectare dat gereserveerd moet worden voor 
herstel van de natuurlijke omgeving en eventuele uitbreiding. Criteria zoals 
historische bewoning en rituele plaatsen worden meegenomen (het Braziliaans 
model) 

o Een andere aanpak (leg uit _______________________________________ 
 
Thema 4 – Bezit van eigendommen 
 

o Vraag 5.1:  Rechten op grond in de tribale gebieden moet collectief zijn 

o Vraag 5.2:  Individueel bezit is beter 

o Vraag 5.3:  Een combinatie van de twee opties, een hybride model 
 
Thema 5 – Scheiding der machten (uitvoerende, wetgevende- en rechterlijke macht) 
 

o Vraag 3.1: Acht U het nodig om in de toekomst de scheiding der machten door te 
voeren bij het lokaal bestuur in de dorpen en in de woon- en leefgebieden?  

o Vraag 3.2: De huidige situatie kan in stand gehouden worden, waarbij er geen 
expliciete scheiding der machten nodig is. 
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BIJLAGE 5 

 

 
Recommendations for Tribal Territory Consultation and Support Platforms 
 
1. Background 
 

The history of Indigenous and Maroon acculturation reveals that changes brought on by 
colonization had a significant impact on the customary institutions or governance, 
economics and social development. In some instances the impacts were positive 
(introduction of health care), but in other cases the impacts were extremely negative 
(the interior war).  
 
The introduction of elementary education was positive, but due to the almost complete 
absence of secondary and technical education the overall positive impact for the interior 
has been very limited. In fact, youngsters wishing to receive secondary education or 
higher must move to Paramaribo or other locations in the coastal districts. Persons from 
the interior with higher degrees cannot find appropriate jobs in the interior and rarely 
move back to their communities. As a result, each village has a deficit of skilled and 
trained persons. Therefore, the available human capital base should be optimally 
exploited. The services of all educated persons in the village, such a teachers, health 
workers, store owners and other skilled persons, should be marshaled and put to use in 
order to achieve the development objectives of the community. It is also essential that 
all available indigenous knowledge is recruited and used for the development of the 
IKCs as well as all community development projects.  
 
The aftermath of colonization and the meeting of unequal worlds left the members of 
the interior communities without the information and educational backgrounds that are 
required to conduct constructive external relations resulting in a fair exchange of 
resources and capitals. The situation is further complicated by the fact that the political 
upheavals of the post-independence period and the accompanying economic downturn 
have also weakened the administrative capacity of the national government to operate 
at remote and relatively locations of the interior of Suriname.  
 
It is reasonable to assume that all Surinamers aspire to a cultural interface that ensures 
a fair and equitable sharing of knowledge and empowerment which results in 
sustainable economic benefits for all concerned. In recognizing this challenge we will 
have to go beyond the process of friendship projects and handouts. The communities in 
the interior need extensive administrative empowerment and support in the form of 
training, office, information and communication resources.  
 
There is not much by way of an organized administrative infrastructure on the basis of 
which a process of ongoing information exchange and capacity building for sustainable 
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development can take place.  We need to help the Indigenous and Maroon communities 
create a new development infrastructure to achieve the much needed capacity building. 
Through this process we can transform the historical legacy that left the interior 
communities in a very vulnerable state of affairs into strong and viable development 
centers. 
 
How are these objectives to be achieved? The requisite characteristics of programmes 
to be developed by the Ministry of Regional Development include local participation in 
program development to address actual information needs for improved policy and 
management of the community resources and capitals. The strategy calls for a long term 
commitment, as well as infrastructure, including a firm logistical base for research and 
training. This base should serve as an institutional framework to develop collaborative 
approaches with national and international donors and partners. This approach must go 
beyond participation and the development of a firm logistical base. In this process the 
local communities should take the lead, they should have the final say in all decisions 
regarding the development and use of the much needed infrastructure for the purpose 
of information storage, encoding, retrieval and exchange.  
 
Finally, we have seen in the previous chapter that the tasks of the chiefs are extremely 
varied and extensive. It is impossible for the current core of chiefs to take on all these 
responsibilities. They need help from all able-bodied members of the community. 
External assistance is also needed to help set up the necessary administrative 
infrastructure and train chiefs to use it. 
 
2. Suggestions  
 
This section lays down the rudiments of a framework for the participatory development 
of an information and knowledge infrastructure in a given community or cluster of 
communities, to be referred to as an Indigenous Knowledge Center (IKC or a Maroon 
Knowledge Center; MKC).  
 

It is suggested here that at least one IKC or MKC be established in a community or in a 
cluster of smaller villages.  The IKC would be administered by the Village or a Council of 
Village Clusters.  Consideration could be given to having an advisory board of the CIK 
staffed by local and external experts. In an Indigenous cluster of villages the IKC Council 
would fall under the authority of the Association of Village Chiefs in Suriname (VIDS). 
Among the Maroon the IKC would fall under the village council or the chiefs of a cluster 
of villages who could form a regional council.   
 

In sum, the IKC will be supervised by the village council or by a regional council of a 
given cluster of villages or landscape. The IKC, in turn, would provide critical support and 
expert advice to the village or regional council upon request, but also provide training 
when and where needed.  
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NCD – Nature Conservation Division;   RO – Ministry of Regional Development;  DC – District Commissioner; DS – District Sectretary; BO – Administrative 
Superintendent; DLGP – Decentralization of Local Government Project;   STS – Foundation for Tourism in Suriname;   FOB – Fund for the Development of the 
Interior;   Minov – Ministry of Education and Community Development; Stinasu – The Foundation for Nature Conservation in Suriname; PAS, Projecta – Local 
NGOs involved in projects; Medizebs – Medical Mission for the Interior of Suriname;  MKC – Maroon Knowledge Center; IK – Indigenous/Maroon  Knowledge;  
IC – Inteptretation Center 
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